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1 JOHDANTO
Alkoholi

on

nykykulttuurissamme

laajasti

hyväksytty

päihde

ja

nautintoaine.

Suhtautumistavat ovat eri aikakausina vaihdelleet, mutta yksi voimakkaimmista
kulttuurisista muutoksista koettiin Suomessa 1960-luvulla, jolloin myös keskiolut ilmestyi
kaupanhyllyille uuden alkoholilain myötä. Siitä lähtien kulutus on kasvanut huomattavasti,
ja vastaavasti käyttötilanteet ovat arkipäiväistyneet. (Kuusi 2004, 37–39.) Yhteiskunnallinen
huoli lisääntyneestä alkoholinkäytöstä on perinteisesti kohdistunut nuoriin ja työikäisiin,
mutta myös ikääntyvän väestön alkoholinkäyttö on alkanut herättää huomiota erityisesti
märäksi sukupolveksi kutsuttujen suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä. 1960-luvulla
nuoruuttaan eläneet ovat käyttäneet alkoholia runsaammin ja vapaammin kuin aiemmat
sukupolvet, mikä heijastuu juomatapoihin myös vanhemmalla iällä. (Vilkko ym. 2010, 142.)

Alkoholin käyttöön liittyy monenlaisia merkityksiä. Usein juomistilanteet ovat sosiaalisia:
kutsutaan vieraita ja juodaan ruoan kanssa viiniä, kilistetään kuohuviinilaseja
ylioppilasjuhlissa tai lähdetään työkavereiden kanssa viettämään iltaa kaupungille.
Hauskanpidon ja juhlinnan lisäksi alkoholin juominen yhdistetään rentoutumiseen, mitä
vaikkapa suomalainen saunakaljakulttuuri hyvin ilmentää. Yhtä hyvin alkoholia voidaan
kuitenkin käyttää lääkkeenä ahdistukseen, ikävystymiseen ja muihin negatiivisiin tunteisiin.
Tällöin sen turruttavat ominaisuudet saavat eskapistisia merkityksiä; alkoholi on pakokeino,
henkireikä ja arjen selviytymismekanismi. (Maunu 2014, 197–198.)

Tässä tutkielmassa tarkastelen alkoholille annettuja merkityksiä elämäntapojen muutosta
tavoittelevien yli 55-vuotiaiden henkilöiden näkökulmasta. Tutkimukseni kohdistuu
Kalliolan setlementin toteuttaman Uusi alku -ryhmätoiminnan ympärille. Uusi alku on
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tukema kolmivuotinen hanke, joka
tarjoaa yli 55-vuotiaille alkoholia runsaasti käyttäville henkilöille mahdollisuuden
elämäntaparemonttiin. Toiminnalla tavoitellaan hyvinvointia ja elämää, jota alkoholi ei enää
hallitse, ja siihen kuuluu terapeuttisia ryhmätapaamisia, ohjattua liikuntaa sekä uusien
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sosiaalisten verkostojen rakentamista. Taustalla on ajatus uudenlaisen toimintamallin
luomisesta ikääntyvän väestön ongelmallisen alkoholin käytön vähentämiseksi. (Kalliolan
setlementti 2017.)

Aihe kiinnostaa minua monestakin syystä. Ensinnäkin, olen kiinnostunut riippuvuuksien
merkityksestä ihmisten elämässä. Riippuvuudet eivät synny tyhjiössä, ja niistä toipuminen
on monimutkainen prosessi. Yksi ikuisuuskysymyksistä lienee, mikä saa yhden ihmisen
lopettamaan haitallisen päihteidenkäytön ja toisen jatkamaan sitä. Pidän päihdetyötä
mielekkäänä ja pitkäjänteisyydessään antoisana työalana, jolle toivon tulevaisuudessa
työllistyväni. Toiseksi, ymmärrän ihmiselämän pitkälti merkitysten rakentamisen prosessina,
minkä vuoksi alkoholin käytölle annetut merkitykset ja niissä tapahtuneet muutokset
kiinnostavat minua. Merkityksellisinä pitämämme asiat vaikuttavat tekemiimme valintoihin.
Kolmanneksi, eläkeläisten ja eläkeikää lähestyvien lisääntyneestä päihteidenkäytöstä
puhutaan nykyisin yhä enemmän, mutta heitä itseään ei asiassa juuri ole kuultu. Aihe
soveltuu siis hyvin sosiaalityön tutkimuskohteeksi.

Tutkielman toisessa luvussa esittelen ensin ikääntyvien alkoholinkäyttöä koskevaa aiempaa
tutkimusta. Tämän jälkeen tarkastelen alkoholinkäytön kaarta elämäntavasta riippuvuuteen
ja kuvaan lyhyesti päihdeongelman erilaisia ymmärrysmalleja. Lopuksi keskityn
muutokseen ja päihdeongelmasta irtaantumisen prosessiin. Kolmannessa luvussa esittelen
tutkimusasetelmani: tutkimuskysymykset, toimintaympäristön sekä keskeiset käsitteet.
Neljännessä luvussa kuvaan, miten olen tutkimukseni toteuttanut. Esittelen metodologiset
valintani, kuvaan aineistonkeruu- ja analyysiprosessia sekä pohdin tutkimuseettisiä
kysymyksiä.

Viidennessä

luvussa

esittelen

tutkielmani

tulokset ja

kuudennessa

johtopäätösluvussa peilaan niitä myös aiempaan tutkimukseen. Seitsemännessä luvussa
pohdin tutkielman vahvuuksia ja heikkouksia sekä mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.
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2 ONGELMALLINEN ALKOHOLISUHDE JA IKÄÄNTYMINEN
Kalliolan setlementin Uusi alku -hankkeen taustalla on ikääntyvän väestön alkoholihaittojen
vähentäminen ja elämänlaadun parantaminen. Tilastokeskuksen (2017) mukaan Suomen
väkiluku oli vuonna 2016 noin 5,5 miljoonaa. Tästä yli 55-vuotiaiden osuus oli 34,3 % eli
runsas kolmannes koko väestöstä. Vanhuuseläkkeellä oli 23,6 %, työkyvyttömyyseläkkeellä
3,9 % ja osa-aikaeläkkeellä 0,2 % koko väestöstä.1 Vuonna 2016 suomalaiset kuluttivat
alkoholijuomia 10,8 litraa jokaista 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohti sataprosenttisessa
alkoholissa mitattuna (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a). Tässä luvussa esittelen
ensin lyhyesti ikääntyvien alkoholinkäyttöä koskevaa aiempaa tutkimusta. Tämän jälkeen
siirryn tarkastelemaan alkoholinkäytön kaarta elämäntavasta riippuvuuteen ja pohdin
päihdeongelman moniulotteista luonnetta. Lopuksi kuvaan alkoholin ongelmakäytöstä
irtautumisen prosessia ja muutokseen orientoitumista.
2.1 Katsaus ikääntyvien alkoholinkäyttöön
Huoli ikääntyvän väestön lisääntyneestä alkoholinkäytöstä nousee aika ajoin julkisuuteen.
Erityisesti suuriin ikäluokkiin viittaava märän sukupolven käsite herättää vahvoja mielikuvia
eläkeikää lähestyvien runsaasta alkoholinkulutuksesta. Mielikuvat voivat sikäli olla hieman
harhaanjohtavia, että kulutuksen kasvu on liitetty ennen kaikkea alkoholinkäytön yleiseen
hyväksyttävyyteen ja raittiuden vähenemiseen, ei niinkään yhtenäisiin juomatapoihin
(Sulkunen 1981, 24). Ilmiön kytkeytyminen yhteen sukupolveen on silti kyseenalaistettu
(Valkonen & Kauppinen 2005, 344; Mäkelä ym. 2009b, 284; Härkönen 2013, 57). Sodan
jälkeen syntyneen kohortin erityislaatuista ”märkyyttä” ei ole voitu todentaa esimerkiksi
alkoholikuolleisuutta koskevassa tutkimuksessa. Pikemminkin alkoholikuolleisuuden on
voitu todeta kohonneen tasaisesti kohortti kohortilta. (Valkonen & Kauppinen 2005, 344.)
Vastaavasti raittiiden määrä on kohortti kohortilta laskenut (Herttua 2003, 80). Janne
Härkösen (2013, 57) mukaan yhden märän sukupolven sijaan olisikin kuvaavampaa puhua
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Prosenttiosuudet on laskettu Tilastokeskuksen (2017) sivuilla ilmoitetuista henkilömääristä.
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useamman märän sukupolven käsittävästä märästä kansakunnasta; vuosina 1960–2010
suomalaisten alkoholin kokonaiskulutus2 puhtaassa alkoholissa mitattuna moninkertaistui
(mt., 17).

Suomalaisten alkoholinkäyttöä on tutkittu vuodesta 1968 lähtien valtakunnallisissa
juomatapatutkimuksissa, joista viimeisin on vuodelta 2016 (Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos 2017b). Kahdeksan vuoden välein toteutettu tutkimus antaa arvokasta tilastotietoa eri
ikäryhmien juomatavoista ja niiden muutoksista. Vuoden 2008 tutkimuksesta käy ilmi, että
alkoholinkäyttö lisääntyi huomattavasti vuosina 2000–2008 erityisesti 50–69-vuotiaiden
ikäryhmässä (Mäkelä ym. 2009b, 274). Näyttäisikin siltä, että vuosituhannen vaihteen
jälkeen yli 50-vuotiaiden kulutustottumukset ovat selvästi muuttuneet ja että kyse on pelkkää
kohortti-ilmiötä laajemmasta kulttuurisesta muutoksesta (mt., 284). Vuodesta 2008
alkoholin kokonaiskulutus on laskenut, mikä näkyy myös uusimman, vuoden 2016
juomatapatutkimuksen tuloksissa. Tilastolliseen kokonaiskulutukseen suhteutettuna vuoden
2016 juomatapatutkimuksen tulokset kuitenkin ylikorostavat kulutuksen vähenemistä.
Tämän arvellaan johtuvan siitä, että keskimääräistä runsaammin juovat ovat vastanneet
kyselyyn harvemmin. (Härkönen ym. 2017, 14.) Heikommasta kattavuudesta huolimatta
tulokset kertovat, että kulutus laski vähiten 20–29- sekä 50–69-vuotiaiden naisten
ikäryhmissä; paikoitellen se on voinut jopa hieman nousta (mt., 21–22). Toinen
huomionarvoinen tulos on, että 50–69-vuotiaat naiset olivat ainoa ikäryhmä, jossa
humalajuominen ei lainkaan vähentynyt (mt., 27).

Vuoden 2016 juomatapatutkimus kattaa ensimmäistä kertaa myös 70–79-vuotiaat (Härkönen
ym. 2017, 16). Eläkeikäisen väestön eli 65–84-vuotiaiden terveyskäyttäytymistä ja terveyttä
on

kuitenkin

tutkittu

vuodesta

1985

alkaen

joka

toinen

vuosi

toteutetun

EVTK-postikyselytutkimuksen avulla. Tulokset kertovat alkoholinkäytön kasvaneen
tasaisesti samalla kun raittiiden määrä on laskenut. Erityisesti raittiiden naisten osuus on
pienentynyt huomattavasti. (Vilkko ym. 2010, 144–145.) Samalla eläkeikäisen väestön
alkoholinkäyttö on muuttunut säännöllisemmäksi. Vuonna 2013 alkoholia vähintään kerran
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Kokonaiskulutuksessa huomioidaan sekä tilastoitu kulutus että arvio tilastoimattomasta kulutuksesta
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a).
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viikossa ilmoitti juovansa kyselyyn osallistuneista miehistä 42 % ja naisista 24 %, kun
vuonna 1993 vastaavat luvut olivat 24 % ja 8 % (Helldán & Helakorpi 2014, 17).
EVTK-tutkimus on sittemmin siirtynyt osaksi ATH- eli Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja
palvelututkimusta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017c). Vuoden 2017 tulosraportista
käy ilmi, että riskikulutusta mittaavalla AUDIT-C -indikaattorilla
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alkoholia liikaa

käyttävien osuus oli 55–74-vuotiaiden ikäryhmässä 24,7 % ja yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä
7,7 %. Miehet juovat edelleen naisia enemmän. Liikaa käyttivät 55–74-vuotiaista miehistä
33,4 % ja naisista 17,3 % sekä vastaavasti yli 75-vuotiaista miehistä 14,3 % ja naisista 3,1 %.
(Murto ym. 2017.) Yleensä nautittujen alkoholiannosten määrä vähenee ikääntymisen
myötä, joten eniten alkoholia kuluttavat hiljattain eläkkeelle jääneet ja hieman vanhemmat
henkilöt (Vilkko ym. 2010, 146; Immonen 2012, 46).

Vastikään julkaistun laajan suomalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan 12 % eläkeläisistä
lisäsi alkoholin riskikäyttöä vanhuuseläkkeelle siirryttyään (Halonen ym. 2017). Tutkimus
antaa tärkeää lisätietoa elämänvaiheesta, joka on monelle arjen näkökulmasta suuri
mullistus. Eläkkeelle siirtyminen merkitsee paitsi ajankäytön lisääntymistä ja uudenlaisen
päivärytmin opettelua myös identiteettikriisin ilmaantumisen mahdollisuutta. Raija Julkunen
(2005,

293)

puhuu

eläkkeelle

siirtymisen

moraalisesta

ja

eksistentiaalisesta

epämukavuudesta, jota on hankala verbalisoida. Intuitiivisesti ajateltuna alkoholin käytön
lisääntyminen tällaisen suuren siirtymävaiheen yhteydessä tuntuu ymmärrettävältä. Nyt
tutkimustietokin antaa tästä viitteitä (Halonen ym. 2017; myös Kuerbis & Sacco 2012).

Jaana Halosen ja kollegoiden (2017) pitkittäistutkimukseen osallistui 5 805 kunta- ja
sairaalasektorin työntekijää, jotka siirtyivät eläkkeelle vuosina 2000‒2011. Osa- tai
työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet rajattiin ulos tutkimuksesta. Tutkittavista suurin osa, 80
%, oli naisia ja vastaavasti 20 % miehiä. Yhdeksi alkoholiannokseksi määriteltiin 12
grammaa puhdasta alkoholia ja riskikäytöksi viikkotasolla miesten osalta 24 alkoholiannosta
tai enemmän, naisten osalta 16 alkoholiannosta tai enemmän. Tutkittavilta kysyttiin myös,
olivatko he alkoholin käytön seurauksena sammuneet viimeisten 12 kuukauden aikana.
3

AUDIT-C -indikaattorilla tarkoitetaan lyhennettyä versiota laajemmasta AUDIT-testistä, joka on Maailman
terveysjärjestö WHO:n kehittämä riskijuomista ja alkoholihaittoja mittaava testi. AUDIT-C -testin tavoitteena
on tunnistaa kohonneen riskin alkoholin kulutus. (Murto ym. 2017.)
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Tulokseksi saatiin kolme toisistaan eroavaa kehityskaarta: tutkittavista 81 % käytti
seurannan aikana alkoholia riskirajoihin nähden maltillisesti. Eläköitymisen myötä 12 %
tutkittavista lisäsi riskikäyttöä, kun taas lopuilla seitsemällä prosentilla riskikäyttö oli
jatkuvaa mutta alkoi eläkkeellä hitaasti laskea. Yleisempää riskikäyttö oli miehillä,
tupakoitsijoilla, masennuksen oireita raportoineilla ja

suuremmissa kaupungeissa

työskennelleillä. Riskikäytön lisääntyessä kulutus kasvoi erityisesti ensimmäisen neljän
eläkevuoden aikana. Neljästä kahdeksaan vuotta eläkkeelle siirtymisen jälkeen kulutus näytti
palautuvan eläköitymistä edeltäviin lukemiin. (Mt., 1164–1166.)

Halosen ja kollegoiden (2017) tutkimus koski kunta- ja sairaalasektorin työntekijöitä, joista
suurin osa oli naisia. Tutkittavat olivat lisäksi keskimääräistä terveempiä, sillä muun muassa
työkyvyttömyyseläkkeelle jääneet oli rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Siksi tulosten
yleistettävyyteen tulee suhtautua varovaisesti. (Mt., 1168.) On myös hyvä huomioida, että
tutkimuksen riskikäytön rajat ovat uuden Käypä hoito -suosituksen (2015, 5) näkökulmasta
hälytysrajoilla. Suosituksen mukaan kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 ja naisilla
seitsemän alkoholiannosta viikossa; näiden kulutusmäärien on jo todettu suurentavan
maksan GT-arvoja. Vähäisen riskin tasona pidetään miehillä nollasta kahteen ja naisilla
nollasta yhteen annosta päivässä, eikä tätäkään tasoa tulisi tulkita turvarajaksi. Käypä hoito
-suositus ei anna erillistä annosmääräohjeistusta ikääntyvälle väestölle. Suosituksessa
kuitenkin todetaan, että ikääntyminen laskee lineaarisessa suhteessa alkoholin sietokykyä,
minkä vuoksi riskikäytön taso on eläkeläisillä työikäisiä matalammalla. (Mt., 5–6.) Sosiaalija terveysministeriö (2006, 4) on julkaissut erillisen ikääntymistä, alkoholia ja lääkkeitä
koskevan suosituksen, jossa on omaksuttu Yhdysvaltain geriatrian seuran ohjeistus 65 vuotta
täyttäneille: korkeintaan kaksi annosta kerralla, korkeintaan seitsemän annosta viikossa.

Sirpa Immonen (2012) on väitöskirjassaan tutkinut ikääntyvien alkoholinkäyttötapoja ja
käyttöön liittyviä tekijöitä. Tutkimus toteutettiin postikyselynä, ja siihen vastasi 1 395 yli
65-vuotiasta espoolaista. Keski-iältään vastaajat olivat 78 vuotta, ja heistä 62,7 % oli naisia.
Alkoholia käytti 62,2 % vastaajista. (Mt., 40, 46.) Yleisimmiksi alkoholinkäytön syiksi
vastaajat ilmoittivat hauskanpidon ja juhlinnan. Nuoremmat mainitsivat näiden lisäksi myös
sosiaaliset syyt, vanhemmat taas lääkinnälliset syyt. Alkoholin riskikäyttäjät kertoivat
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kohtuukäyttäjiä

useammin

juovansa

elämän

tarkoituksettomuuden,

ahdistuksen,

masennuksen tai yksinäisyyden tunteita lievittääkseen. Alkoholi toimi myös ajanvietteenä tai
sitä juotiin siksi, että muutkin juovat. (Mt., 47–48.) Lääkinnällisiin tarkoituksiin alkoholia
ilmoitti käyttävänsä 17,3 % vastaajista. Yleisimpiä itselääkinnän syyksi ilmoitettuja vaivoja
olivat sydän- ja verisuonisairaudet, unihäiriöt, vilustumissairaudet ja ruoansulatusvaivat.
Lääkkeiden käyttö oli vastaajaryhmässä yleistä; vastaajista 81,9 % käytti vähintään yhtä
lääkettä. Alkoholia nautittiin suhteellisen usein potentiaalisista yhteisvaikutuksista
huolimatta. Tämä näkyi lisääntyneinä kaatumisina ja loukkaantumisina alkoholia riskitasolla
käyttävien joukossa. (Mt., 48–51.)

Ikääntyvien alkoholinkäytöstä on kirjoitettu katsauksia, puheenvuoroja ja artikkeleita myös
Gerontologia-lehdessä (esim. Haarni & Hautamäki 2009; Sulander ym. 2009; Sulander
2009; Kaskiharju & Kemppainen 2010; Viljanen 2011). Erityisesti Tommi Sulanderin ja
kollegoiden (2009) esittelemät suuntaa antavat tutkimustulokset alkoholin ja hyvinvoinnin
yhteyksistä ovat mainitsemisen arvoisia. Aineiston muodostavat Ikihyvä Päijät-Häme
-postikyselytutkimuksen vuosina 1946–1950 syntyneet vastaajat. Vuonna 2002 kyselyyn
vastasi 414 miestä ja 494 naista, vuonna 2005 vastaavat luvut olivat 388 ja 475. Tulokset
viittaavat siihen, että alakuloisuus, yksinäisyyden kokemukset, kielteiset elämänarvot ja
vanhenemisen kokemukset ovat suurten ikäluokkien naisilla yhteydessä runsaampaan
alkoholinkäyttöön. Tämän aineiston perusteella näyttäisi myös siltä, että uni- ja
mielialalääkkeitä käyttävät naiset juovat alkoholia useammin tai vähintään yhtä usein kuin
muut. (Mt., 25–28.)

Ikääntyvien alkoholinkäyttöä koskevaa laadullista tutkimusta löytyy vain vähän, eikä se ole
tuoreimmasta päästä. Olemassa oleva tutkimus antaa kuitenkin arvokasta tietoa ilmiön
suuntaviivoista. Heikki Suhonen (2005) on tarkastellut epäsuoran tapaustutkimuksen keinoin
ikääntyneitä A-klinikan asiakkaita ja heidän asiakkuuksiaan kymmentä päihdepalvelujen
työntekijää haastattelemalla. Aineiston muodostavat 25 asiakastapausta (16 miestä, 9 naista),
jotka työntekijät saivat itse valikoida. Asiakkaista nuorin oli 57-vuotias ja vanhin 79-vuotias,
jolloin iän keskiarvoksi ja mediaaniksi muodostui 65 vuotta. (Mt., 18–19, 24.)
Tutkimuksessa havaittiin, että ikääntyvät asiakkaat olivat yleensä suhteellisen motivoituneita
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hoitoon, vaikkakin naisten kiinnittyminen asiakassuhteeseen kesti miehiä kauemmin.
Toisaalta asiakkaiden elämänhallinnalliset kyvyt vaihtelivat suuresti. Osalla elämänhallinta
oli täysin hukassa, jolloin myös motivaatio hoitaa päihdeongelmaa oli alhainen. Työntekijät
näkivät tapaamisilla kuitenkin tärkeän asiakasta kannattelevan funktion. Lisäksi he toivat
esiin etsivän päihdetyön tarpeellisuuden, sillä erityisesti ikääntyvillä naisilla koettiin olevan
suuri

kynnys

hakeutua

hoitoon

päihdeongelman

takia.

Ylipäätään

ikääntyvien

päihdeongelmaisten määrän nähtiin tulevaisuudessa lisääntyvän. (Mt., 66–70.)
Sininauhaliiton koordinoima ”Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi”-hanke4 poiki
ikääntyvien juomatapoja kulttuurisesta näkökulmasta lähestyvän tutkimuksen, jossa
selvitettiin ensimmäistä kertaa, miten ikääntyvät itse näkevät oman alkoholinkäyttönsä
(Haarni & Hautamäki 2008, 5–6; myös Haarni & Hautamäki 2009). Ilka Haarni ja Lotta
Hautamäki tutkivat ikääntyvien juomatapoja ja suhdetta alkoholiin haastattelemalla 31
iältään 60–75-vuotiasta alkoholinkäyttäjää. Haastateltavien joukko oli tarkoituksella valittu
edustamaan monenlaisia käyttäjiä aina käytön lopettaneista runsaasti käyttäviin aineiston
kyllääntymisperiaatteen mukaisesti. Tarkastelun kohteena olivat ikääntyvien juomatavat ja
alkoholille antamat merkitykset elämänhistoriallisesta näkökulmasta. (Mt., 15–18.)
Alkoholinkäyttöhistoriaa ja juomisen merkityksellisyyttä lähestyttiin muun muassa erilaisia
juomisuria tarkastelemalla (mt., 145).

Aineistosta voidaan havaita niin nousevia, tasaisia, laskevia, aaltoilevia kuin katkenneitakin
juomisuria. Haastateltavien enemmistö sijoittuu kuitenkin joko laskevalle tai tasaiselle
juomisuralle. (Haarni & Hautamäki 2008, 146–147.) Vaikka enemmistön havaitaan
käyttävän alkoholia hallitusti ja harkiten, löytyy haastateltavista myös potentiaalisesti
riskialttiita käyttäjiä. Päähavaintonaan Haarni ja Hautamäki toteavat alkoholinkäytön
arkipäiväistyneen, joskin suhtautuminen ja käyttötavat vaihtelevat. Alkoholisuhteeseen
vaikuttavat monet tekijät, kuten sukupuoli, sosioekonominen asema ja lähiympäristön
juomatavat. Osalle suhde on hyvin merkityksellinen, osalle neutraali tai olematon. Naisten
4

Sininauhaliiton vuosina 2005–2011 koordinoiman ”Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja
alkoholi”-hankkeen tavoitteena oli kehittää ikääntyville sopivia päihdetyön menetelmiä, tuottaa ja levittää
alkoholiin ja ikääntymiseen liittyvää tutkimustietoa, lisätä ammattilaisten osaamista ja herättää keskustelua
(Laapio 2010, 12).
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juomiseen suhtaudutaan edelleen jonkin verran kielteisemmin kuin miesten, joskin käytön
”tasa-arvoistumista” on havaittavissa. Myös juomisen sääntelyn tarve nousee haastatteluissa
esiin. Monet perustelevat juomisen rajoittamista fysiologisilla, psykologisilla tai sosiaalisilla
syillä. (Mt., 163–168.)

Ikääntyvien alkoholinkäyttöä on käsitelty myös pro gradu -tutkielmissa (esim. Hovi 2011;
Hellsten 2014). Mark Hovi (2011) on tutkinut sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien
käsityksiä

ikääntyneiden

päihteidenkäytöstä,

palveluista

ja

päihdepalveluiden

kehittämisestä. Tutkimuksessa ikääntyneiden päihteidenkäyttö näyttäytyy monitahoisena
ilmiönä, joka konkretisoituu asiakkaiden elämänhallinnan vaikeuksina ja kriisiytyneinä
elämäntilanteina. Työntekijöiden mukaan päihdepalvelujen tavoitettavuutta tulisi parantaa ja
matalan kynnyksen palveluita lisätä, jotta voitaisiin taata ikääntyvien päihteidenkäyttäjien
oikeuksien toteutuminen. (Mt., 69–72.) Marianne Hellsten (2014) puolestaan on tarkastellut
ikääntyvien naisten alkoholinkäyttöä ja elämänkulkua J.P. Roosin sukupolvijaottelua
hyödyntäen. Tutkimuksesta ilmenee, että lähes kaikkien haastateltavien elämää voidaan
luonnehtia suuren murroksen sukupolvikokemuksena, jossa alkoholilla on ollut vaihteleva
rooli. Stressaavat taitekohdat, kuten sairastuminen, avioero, eläkkeelle jääminen tai kuolema,
ovat lisänneet haastateltavien alkoholinkäyttöä. (Mt., 55–56.)

Sekä tilastollista että laadullista kotimaista tutkimustietoa ikääntyvien päihteidenkäytöstä
siis löytyy, mutta esimerkiksi nuorten päihteidenkäyttöön verrattuna kiinnostus on viime
vuosiin asti ollut varsin vähäistä. Ikääntyviä itseään on kuultu asiassa hyvin niukasti.
Voidaan olettaa, että ikäsyrjintä ja alkoholin suhteellisen vähäinen käyttö ovat olleet tämän
taustalla. (Haarni & Hautamäki 2008, 10.) Alkoholinkäytön lisääntyessä myös
yhteiskunnallinen kiinnostus ikääntyvien päihteidenkäyttöön on kasvanut. Kiinnostus
kytkeytyy huoleen resursseista, sillä alkoholin käytön tiedetään aiheuttavan huomattavia
kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollolle, ja näiden menojen ennakoidaan joka
tapauksessa lisääntyvän väestön ikääntyessä (Ahlström & Mäkelä 2009, 674). Lisääntynyt
avuntarve on havaittu myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyössä.
Diakoniatyöntekijöille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan ongelmallisesti päihteitä
käyttävien ikääntyvien kohtaaminen on merkittävän yleistä (Gävert 2016, 33). Uudenlaiset
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toimintamallit, kuten pilkeryhmät, 5 ovat konkreettinen esimerkki palvelujärjestelmän
ulkopuolelle jäävien ikääntyvien päihteidenkäyttöön havahtumisesta. Vuoden 2017 aikana
ikääntymisen, päihteidenkäytön ja mielen hyvinvoinnin teemoja on pyritty nostamaan esille
muun muassa Vanhene viisaasti -kampanjan avulla (Kalliolan setlementti 2017).

Ikääntyvien

päihteidenkäyttöä

koskevaa

kansainvälistä,

erityisesti

yhdysvaltalaista

tutkimustietoa löytyy kotimaista enemmän. Yhteisten määrittelyjen ja kriteerien puuttuessa
tutkimustiedosta on kuitenkin hankala muodostaa kokonaiskuvaa. (Haarni & Hautamäki
2008, 11; Suhonen 2005, 13–14). Vielä kymmenisen vuotta sitten kansainvälistä
lähestymistapaa luonnehdittiin ongelmakeskeiseksi (Haarni & Hautamäki 2008, 11).
Yhdysvalloissa tutkimustraditio sai alkunsa jo 1970-luvulla (Immonen 2012, 12).
Käyttömääristä ja juomistiheydestä on saatu tietoa muun muassa epidemiologisten
tutkimusten avulla (esim. Moore ym. 1999; Wilson ym. 2014; Wang & Andrade 2013).
Huomiota on kiinnitetty niin päihteiden väärinkäyttöön laitoshoidossa (Joseph 1995),
alkoholin rooliin kivun hallinnassa (Brennan ym. 2005) kuin ikäsyrjintään päihdepalveluissa
(Crome & Crome 2005). Ikääntyvien ongelmallista alkoholinkäyttöä on kutsuttu
näkymättömäksi epidemiaksi, jonka hoitoa ovat hidastaneet diagnosointivaikeudet,
hoitohenkilökunnan stereotypiat, häpeä ja ikärasismi (Sorocco & Ferrell 2006, 455; myös
Christie ym. 2013, 25). Ikääntyvien elämänlaatua arvioidaan helposti eri mittaristolla kuin
nuorempien, mikä voi johtaa päihdeongelmien vähättelyyn. Saatetaan esimerkiksi ajatella,
ettei eläkeläisten elämässä ole juuri muita mielihyvän lähteitä kuin alkoholi. (Sorocco &
Ferrell 2006, 455.)

Marilyn M. Christie kollegoineen (2013) tutki päihdehoitoon vuosina 1988–2008 lähetteen
saaneita yli 60-vuotiaita brittejä. Tutkimusjoukon muodosti 585 henkilöä, joista 62 % oli
miehiä. Keski-iältään tutkittavat olivat 65,7 vuotta. Tuloksista käy ilmi, että suurin osa (79
%) joi alkoholia päivittäin ja pääasiassa kotona (89 %). Peräti 82 % joi yksin. Yleisimmäksi
syyksi

alkoholinkäytölle ilmoitettiin jännityksen ja/tai ahdistuksen lievittäminen.

Tutkittavista 49 % kertoi juomisen pääsyyksi jonkin negatiivisen tunteen. Vain 11 % ilmoitti
5

Pilketoiminta sai alkunsa Helsingin Diakonissalaitoksessa vuonna 2002. Se on ikääntyville suunnattua
vertaistuellista ryhmätoimintaa päihdehaittojen vähentämiseksi (Laapio 2010, 36–37). Vuoden 2015 alusta
pilketoiminta siirtyi osaksi Helsingin kaupungin palveluja (Helsingin Diakonissalaitos 2017).
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käyttävänsä

alkoholia,

koska

nautti

siitä.

Suurin

osa

tutkittavista

oli

saanut

päihdehoitolähetteen ensimmäistä kertaa elämässään, mikä hieman yllättäen viittaa
ongelmajuomisen alkamiseen vanhemmalla iällä. (Mt., 26–30.) Tutkimuksissa on usein tehty
ero

sen

välillä,

onko

kyse

nuoremmalla

vai

vanhemmalla

iällä

alkaneesta

ongelmajuomisesta. Ennen 40 ikävuotta alkanut ongelmallinen juominen (early onset
drinking) on yleisempää kuin tätä vanhempana alkanut ongelmakäyttö (late onset drinking).
Arvion mukaan noin kolmannes alkoholia ongelmallisesti käyttävistä ikääntyvistä kuuluu
jälkimmäiseen ryhmään. (Mt., 25; Sorocco & Ferrell 2006, 455.)

Yli 50-vuotiaiden alkoholinkäyttöä on Iso-Britanniassa tutkittu myös Drink Wise, Age Well
-ohjelman puitteissa (Holley-Moore & Beach 2016). Englantia koskevien tilastojen
perusteella tiedetään, että 55–64 -vuotiaiden englantilaismiesten ja -naisten ikäryhmässä on
muihin ikäryhmiin verrattuna eniten alkoholinkäyttäjiä (mt., 12). Tutkimus perustuu 16 710
henkilön täyttämään kyselyyn Englannissa, Walesissa, Skotlannissa ja Pohjois-Irlannissa.
Heistä 10 627 antoi riittävästi informaatiota AUDIT-testin toteuttamista varten. Alustavista
tuloksista käy ilmi, että tutkittavista suurin osa (80 %) oli matalamman riskin, 17 %
kohonneen riskin ja 3 % korkeamman riskin alkoholinkäyttäjiä. 6 Itsensä viimeisen
kuukauden aikana alakuloiseksi tai masentuneeksi tunteneet olivat melkein neljä kertaa
todennäköisemmin korkeamman riskin alkoholinkäyttäjiä. Vastaavasti ne, joilla oli
vaikeuksia käsitellä stressiä elämässään, olivat viisi kertaa todennäköisemmin korkeamman
riskin alkoholinkäyttäjiä. Kun kaikista vastaajista 78 % ilmoitti sosiaalisuuden juomisen
tärkeimmäksi syyksi, korkeamman riskin alkoholinkäyttäjistä tätä mieltä oli 52 %.
Matalamman riskin ryhmästä 39 % kertoi juovansa rentoutuakseen tai kääntääkseen
huomion pois ongelmista; kohonneen riskin ryhmässä osuus oli 67 % ja korkeamman riskin
ryhmässä 78 %. Matalamman riskin ryhmästä 9 %, kohonneen riskin ryhmästä 35 % ja
korkeamman riskin ryhmästä 88 % raportoi alkoholinkäytöllään olleen negatiivisia
seurauksia. (Mt., 20–30.)

6

Matalamman riskin käyttäjät saivat AUDIT-testin pistemääräksi 0–7, kohonneen riskin käyttäjät 8–15 ja
korkeamman riskin käyttäjät yli 16. Määritelmistä tarkemmin ks. Holley-Moore & Beach 2016, 11.
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Kansainvälisistä tutkimuksista välittyy huoli ikääntyvän väestön alkoholinkäyttöä kohtaan.
Toiveikkaampiakin tutkimustuloksia esiintyy; Benjamin A. Shaw kollegoineen (2011, 8)
esittää, etteivät uhkakuvat ehkä pidäkään paikkaansa. Eläkkeelle siirtymisen ja
alkoholinkäytön yhteyttä on tuoreen suomalaistutkimuksen (Halonen ym. 2017) lisäksi
tarkasteltu useassa kansainvälisessä tutkimuksessa (Kuerbis & Sacco 2012). Tulokset ovat
olleet vaihtelevia. Alkoholinkäytön on todettu tietyissä olosuhteissa kasvaneen (Perreira &
Sloan 2001), vähentyneen (Brennan ym. 2010) tai sekä kasvaneen että vähentyneen
(Bacharach ym. 2008; Platt ym. 2010; Syse ym. 2017). Alexis Kuerbis ja Paul Sacco (2012,
593) arvioivatkin meta-analyysissään, että tietynlaiset tilanteet ja yksilölliset ominaisuudet
näyttäisivät lisäävän alkoholinkäyttöä ja siihen liittyviä ongelmia. Tällaisia ovat esimerkiksi
korkeaksi koettu työtyytyväisyys 7 tai -stressi. Ristiriidatonta näyttöä alkoholinkäytön
lisääntymisestä eläkkeelle siirryttäessä tutkimukset eivät tarjoa. (Mt.)

Ikääntyvien ongelmallisen alkoholinkäytön lopettamisesta löytyy myös tutkimuksia. Jenna
Borok kollegoineen (2013, 1296) selvitti kyselytutkimuksessaan, miksi yli 55-vuotiaat
riskikäyttäjät päättivät vähentää tai olla vähentämättä alkoholinkulutustaan. Tutkimukseen
osallistui 521 henkilöä, jotka olivat tyypillisimmin valkoisia, korkeakoulutettuja, naimisissa
olevia miehiä ja kokivat terveytensä ja elämänlaatunsa hyväksi. Osallistujien keski-ikä oli
68,6 vuotta. Puhelimitse kyselyyn vastasi 12 kuukauden päästä 399 henkilöä. Heistä 63,2 %
oli vähentänyt ja 7,5 % lisännyt alkoholinkulutustaan, kun taas 29,3 % kertoi kulutuksensa
pysyneen samana. Useimmiten vastaajat kertoivat vähentäneensä alkoholin kulutustaan,
koska kokivat hyötyvänsä vähentämisestä. Suurin osa kulutustaan jatkaneista tai lisänneistä
taas ilmoitti syyksi, ettei kokenut alkoholinkäyttöään ongelmalliseksi. (Mt., 1298.)
Vastauksissa tuli esiin monia sosiaalisia, emotionaalisia, terveyteen liittyviä ja taloudellisia
syitä sekä vähentämiselle että käytön jatkamiselle. Riskikäyttöään jatkaneet arvelivat
kuitenkin jatkossa motivoituvansa vähentämiseen, mikäli lääketieteellisin perustein voitiin

7

Tämä on ensi kuulemalta yllättävä tulos. Bacharach kollegoineen (2008, 384) tulkitsee tulosta seuraavasti:
“Among more satisfied employees, even when retirement is the result of personal volition, it may still be
associated with a sense of loss and, as such, negative emotions for which alcohol may serve as a coping
mechanism.”
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osoittaa juomisen olevan heille haitallista. Tutkimus antaa tukea sille, että terveyssyyt ja
ympäristön vaikutus ovat merkittäviä tekijöitä alkoholinkulutuksen vähentämisessä. (Mt.,
1300–1301.)

Zayed Al-Otaiba kollegoineen (2012) selvitti hoidon vaikuttavuutta eri-ikäisten
alkoholiriippuvaisten naisten keskuudessa. Tutkimuksessa todettiin vanhimman ikäryhmän
eli 56–69-vuotiaiden naisten vähentäneen juomistaan kognitiivis-terapeuttisen hoidon aikana
eniten. Vanhin ikäryhmä myös sitoutui terapiakäynteihin nuorempia paremmin, mikä on
tutkijoiden mukaan linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa. (Mt., 428–429.) Skeptinen
suhtautuminen ikääntyvien päihdeongelmien hoidon vaikuttavuutta kohtaan ei siis
tutkimusten valossa ole perusteltua (Sorocco & Ferrell 2006, 453). Erityisesti vanhemmilla
naisilla hoitoon hakeutuminen voi olla monien esteiden takana (Al-Otaiba ym. 2012, 424).
Alkoholiongelma on naisille miehiä suuremman häpeän ja sosiaalisen stigman lähde, mikä
todennäköisesti vaikeuttaa ongelman tunnustamista ja hoitoon hakeutumista (Small ym.
2010, 9). Naisten haavoittuvuutta lisää tutkimusten mukaan se, että naiset ovat herkempiä
alkoholin negatiivisille vaikutuksille kuin miehet (mt., 2; Al-Otaiba ym. 2012, 423).

Iso-Britanniassa vuonna 2016 julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 74 % yli 50-vuotiaista
vastaajista ei tiennyt, mitkä alkoholinkäyttöä koskevat viralliset annosrajasuositukset ovat
(Holley-Moore & Beach 2016, 33). Annosrajoja koskevien suositusten ongelma on myös se,
että ne vaihtelevat maasta toiseen. Useimmat maat eivät suosituksissaan tee eroa ikääntyvien
ja työikäisten välillä, joskin poikkeuksen muodostavat ainakin Yhdysvallat, Australia ja
Italia. Onkin ehdotettu, että annossuosituksia tarkennettaisiin ja annoksen määritelmää
yhdenmukaistettaisiin eri maiden välillä. Ehdotuksen mukaan alkoholijuomien etiketissä
tulisi jatkossa ilmoittaa alkoholin määrä grammoina. Yhteiset standardit helpottaisivat
tutkijoiden mukaan paitsi terveysvalistusta ja hoidon arviointia myös tutkimusten
vertailtavuutta. (Crome ym. 2012, 1541–1542.)
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2.2 Elämäntavasta riippuvuuteen
Käyttäjämääriä tarkastellessa alkoholin juominen on Suomessa pikemminkin sääntö kuin
poikkeus. Raittiin väestön osuus on jo vuosikymmenten ajan ollut laskussa, mihin on
vaikuttanut erityisesti ennen sotaa syntyneiden naisten tutkimusten ulkopuolelle
rajautuminen ikääntymisen myötä. Sittemmin sukupuolten välinen ero raittiiden kesken on
tasoittunut. Alkoholia juomattomien määräksi vakiintui 2000-luvulla noin kymmenesosa
15–69-vuotiaasta väestöstä, joskin nyt raittiuden kasvusta on taas viitteitä (Härkönen ym.
2017, 19.) Alkoholin asema valtakunnan ykköspäihteenä on siis perusteltu, koska lähes
yhdeksän kymmenestä juo alkoholia vähintäänkin satunnaisesti. Kohtuukäyttöä pidetään
ongelmattomana ja täysraittiuteen suhtaudutaan usein hieman epäilevästi. Tilanteesta
riippuen humalahakuisuuskin on sosiaalisesti hyväksyttyä ja suorastaan odotettua. (Raento &
Tammi 2013, 10.) Kulutusjakauma on kuitenkin edelleen vinoutunut: iso osa suomalaisista
juo vähän, kymmenesosa erittäin paljon. Loput sijoittuvat jakaumalla näiden kahden
välimaastoon (Härkönen ym. 2017, 21).

Alkoholin käyttöä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, joista alkoholipoliittinen
näkökulma on yksi. Uuden alkoholilainsäädännön värikkäistä vaiheista onkin vuoden 2017
aikana uutisoitu ahkerasti. Tuoreen juomatapatutkimuksen ja uusimman mielipidekyselyn
perusteella 60–63 prosenttia suomalaisista kannattaa nykyistä tai nykyistä tiukempaa
alkoholipolitiikkaa, 31–32 prosenttia taas väljempää. Lieventynyt suhde alkoholipoliittiseen
sääntelyyn on kuitenkin jo pidemmän aikaa jatkunut tendenssi. (Österberg ym. 2017, 1, 7.)
Sääntely sopii huonosti modernin sosiaalivaltion hallintalogiikkaan, joka perustuu
yksilönvapauden ajatukselle ja sisäistetyille normeille (Kuusi 2004, 45). Voimakkaan
yksilöllistymiskehityksen myötä myös alkoholin käytöstä on tullut jokaisen oma asia. Tämä
edellyttää yksilöltä vastuullisuutta, itsekontrollia ja ”oikein” valitsemista. (mt., 46).

Brittiläinen sosiologi Anthony Giddens (1991, 14) on aikalaisanalyysissään todennut, että
yksilön on jälkimodernissa yhteiskunnassa jatkuvasti otettava kantaa siihen, kuinka elää
elämäänsä. Tämä johtuu siitä, etteivät traditionaalisen yhteiskunnan säännöt ja käytännöt
enää määritä yksilön elämää samalla lailla kuin ennen (mt., 20; Roos & Hoikkala 1998, 10).
Traditioista vapaan ihmisen vapaus on kuitenkin paradoksaalista, sillä omaa elämäntyyliä ja
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elämäntapaa koskevia valintoja on suorastaan pakko tehdä. Kyse ei ole vain käytännön
sanelemasta pakosta, vaan valintapäätöksillä rakennetaan samalla omaa identiteettiä. Tätä
luonteeltaan refleksiivistä valintojen politiikkaa Giddens kutsuu elämänpolitiikaksi.
(Giddens 1991, 81, 214.) Yhtä hyvin sitä voisi kutsua elämäntyylin ja elämäntavan
politiikaksi

(Allardt

1998,

34).

Giddensiläisittäin

alkoholinkäyttökin

on

siis

elämänpoliittinen valinta. Juomisen voi nähdä syömiseen rinnastuvana rutiininomaisena
käytäntönä ja samalla yhtenä identiteetin rakennusaineista. Identiteetin joustavan luonteen
vuoksi kaikki rutiinit ovat kuitenkin harkinnalle ja näin myös muutokselle alttiita. Tästä
syystä Giddens kutsuu minuutta refleksiiviseksi projektiksi. (Giddens 1991, 81, 32.)

Alkoholinkäyttöä elämänpoliittisena valintana on mielekästä tarkastella myös riskien
näkökulmasta. Riskin käsite on erityisesti sosiologi Ulrich Beckin ajattelun ytimessä.
Nyky-yhteiskunnassa on monenlaisia riskejä ja uhkatekijöitä, joita ihmisen on otettava
huomioon elämää koskevia päätöksiä tehdessään. Addiktioiden kehittyminen on yksi
mahdollinen uhkatekijä. (Roos & Hoikkala 1998, 12–13.)

Palaamme siis ”oikein”

valitsemisen problematiikkaan. Autoritääriset käskyt eivät enää määritä länsimaisen ihmisen
alkoholinkäyttöä (Kuusi 2004, 13) tai arkea ylipäätään, joten ihminen saa arjessaan
tasapainotella mahdollisuuksien ja riskien välillä itsenäisesti. Arjen rutiinit, tottumukset ja
tavat perustuvat säännöllisyyteen ja toistoon. Addiktiosta eli riippuvuudesta aletaan puhua
siinä vaiheessa, kun aineen nauttiminen tai tietynlainen toiminta muuttuu pakonomaiseksi ja
hallitsemattomaksi, joskaan hallinnan rajat eivät ole aina yksiselitteiset. Ilmiön
ristiriitaisuutta kuvastaa se, että joitakin addiktioita pidetään hyväksyttävinä ja hyvinä, toisia
taas tuomittavina ja pahoina. (Raento & Tammi 2013, 8–9.) On siis kulttuurisesti
hyväksyttävää ja sopivaa puhua liikunta-addiktiosta tai työnarkomaniasta, mutta ei
opioidiriippuvuudesta.

Alkoholin toistuvan käytön tiedetään altistavan alkoholiriippuvuuden syntymiselle
(Kiianmaa 2015, 36). Alkoholi on kuitenkin Suomessa ja monissa muissa maissa yleisesti
käytetty päihde ja nautintoaine, jolla on pitkä kulttuurihistoria (Teesson ym., 2012, 49).
”Nykyinen jako lääkkeisiin, huumeisiin ja muihin nautintoaineisiin ei ole tarkkarajainen eikä
yksiselitteinen”, toteaa Jaakko Hämeen-Anttila (2013, 8) huumeiden kulttuurihistoriaa
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käsittelevässä

kirjassaan.

Vielä

1800-luvulla

alkoholiin

on

saatettu

suhtautua

paheksuvammin kuin esimerkiksi oopiumiin tai näitä kahta on pidetty samanveroisina
vaihtoehtoina. Vasta 1900-luvulla alkoholi on alettu mieltää erilaiseksi muihin päihteisiin
verrattuna. (Mt., 9.) Tätä kuvastaa väestökyselyihin perustuva tutkimustulos Suomesta,
Ruotsista, Kanadasta ja Venäjältä. Kyselyihin vastanneet pitivät alkoholia heroiiniin,
kannabikseen, tupakkaan ja rahapeleihin verrattuna vähiten riippuvuutta aiheuttavana
aineena. Ainoan poikkeuksen muodosti Suomi, jossa alkoholiriippuvuuden riski arvioitiin
toiseksi pienimmäksi ja rahapelaamisen pienimmäksi. (Koski-Jännes ym. 2013, 62.)
Yhteiskunnallisia haittoja arvioitaessa tilanne kuitenkin muuttui, ja esimerkiksi Suomessa
alkoholi huolestutti vastaajia eniten (mt., 66).

Huoli ei brittitutkimuksen mukaan ole

aiheeton, sillä tutkimustulosten mukaan alkoholi on kaikista päihteistä haitallisin, kun
tarkastelussa huomioidaan myös yhteiskunnalliset haitat (Nutt ym. 2010, 1561). Kulttuuriset
tekijät muovaavat riippuvuuksia koskevia käsityksiä kuitenkin huomattavan paljon
(Koski-Jännes ym. 2013, 69; Ruisniemi 2006, 15).

Alkoholin ongelmallisen käytön tarkasteluun on tarjolla useita erilaisia teorioita ja
ymmärrysmalleja. Monet tieteenalat, kuten lääketiede, psykologia, sosiologia ja teologia,
ovat olleet ilmiöstä kiinnostuneita ja osallistuneet sen määrittelyyn (Niemelä 1999, 28).
Lääketieteellisellä sairauskäsityksellä on Arto Ruuskan ja Pekka Sulkusen (2013, 30)
mukaan ollut huomattavan suuri vaikutus länsimaiseen tietoisuuteen riippuvuuksista.
Sairauskäsityskin on muovautunut aikojen saatossa, sillä vielä 1700-luvun lopulta
1800-luvun puoliväliin lääketieteellinen ajattelu oli nykyistä yhteiskunnallisemmin
painottunutta (mt., 50). Nykyisin alkoholiriippuvuutta pidetään oireyhtymänä, jonka
diagnostiset kriteerit on määritelty Maailman terveysjärjestön (WHO) ICD-10-luokituksessa
(Aalto 2015, 60). Neurotieteiden näkökulmasta riippuvuus syntyy pitkällisen käytön
tuloksena ja ilmenee aivojen pysyvänä vaurioitumisena (Teesson ym. 2012, 35).
Alkoholiongelmien kirjo ymmärretään kuitenkin jatkumona; puhutaan riskikäytöstä,
haitallisesta käytöstä ja alkoholiriippuvuudesta (Aalto 2015, 8). Riskikäytön nähdään
altistavan alkoholiriippuvuudelle, joka on lääketieteellisesti katsottuna ”asteittain kehittyvä,
itse aiheutettu aivojen sairaus” (Kiianmaa 2015, 36). Sairauden syntymiseen vaikuttavat
sekä ympäristö- että perintötekijät (mt., 39).
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Alkoholiriippuvuudessa ei ole lääketieteenkään näkökulmasta kyse vain fyysisestä vaan
pitkälti psyykkisestä riippuvuudesta (Aalto 2015, 10). Päihderiippuvuutta selittämään onkin
kehitetty useita psykologisia teorioita. Näitä ovat muun muassa behavioristiset, kognitiiviset
ja persoonallisuusteoriat. Behavioristiset teoriat perustuvat oppimiseen ja päihteen
vaikutuksille

ehdollistumiseen.

Kognitiiviset

teoriat

korostavat

itsesäätelyä

ja

pystyvyysuskomuksia. Persoonallisuusteorioiden mukaan jotkut persoonallisuustyypit ovat
alttiimpia riippuvuuksille kuin toiset. Lisäksi on olemassa rationaalisen valinnan ajatukseen
pohjautuvia teorioita, joiden mukaan ihminen päättää käyttää päihteitä esimerkiksi
itselääkinnällisistä syistä. (Teesson ym. 2012, 42–45.) Paradigman muutoksen puolesta
argumentoiva psykologi Bruce K. Alexander (2012) sen sijaan näkee länsimaiselle
kulttuurille tyypillisen vapaan markkinatalouden logiikan vaikuttavan merkittävästi
riippuvuuksien syntymiseen.

Hän kirjoittaa: “Addictions often serve many functions

simultaneously, but their raison d’ˆetre is substituting for psychosocial integration” (mt.,
1479).

Alexander

ei

kiellä

yksilöllisten

tekijöiden

vaikutusta,

mutta

korostaa

psykososiaalisen integraation vastakohdan, dislokaation, merkitystä riippuvuuksien ytimessä
(mt., 1480).

Alexanderin näkemykset tulevat lähelle yhteiskuntatieteellisesti painottuneita selitysmalleja,
jotka korostavat sosiaalisten ja kulttuuristen ympäristötekijöiden vaikutusta riippuvuuden
kehittymisessä (Niemelä 1999, 53). Riippuvuuden sairauskäsitystä onkin kritisoitu erityisesti
inhimillisen kulttuurin ja sosiaalisten olosuhteiden sivuuttamisesta (Granfield 2004, 33;
Ruuska & Sulkunen 2013, 36). Toisaalta esimerkiksi pelkkään alkoholipolitiikkaan
keskittyminen saattaa jättää päihteidenkäytön inhimilliset syyt näkymättömiksi (Maunu
2014, 194). Alkoholia käytetään paitsi siksi, että sitä on saatavilla, myös siksi, että se vastaa
johonkin inhimilliseen tarpeeseen. Nämä tarpeet ovat pitkälti emotionaalisia ja sosiaalisia.
Ihmiselle on emotionaalisesti palkitseva kokemus tuntea yhteenkuuluvuutta ryhmään, jonka
arvot hän jakaa. Suomalaisessa kulttuurissa alkoholilla on tärkeä sosiaalisia siteitä ylläpitävä
sekä tunteiden kokemista ja ilmaisua helpottava funktio. Päihtyminen on kulttuurisesti
hyväksytty tapa osoittaa sosiaalisia tunteita ja kasvattaa samalla yhteenkuuluvuuden
tunnetta. (Mt., 195–196.) Suomalaisnuoria koskeva tutkimus vahvistaa, että juominen
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näyttää liittyvän vahvasti sosiaalisuuteen ja sosiaalisten tunteiden säätelyyn (mt., 197–199).
Tämä päihteidenkäytön peruslogiikka on Antti Maunun mukaan sovellettavissa
kaikenikäisiin (mt., 203).

Tutkijan ihmiskäsitys kytkeytyy aina tavalla tai toisella näkökulmaan, jolla päihdeongelmia
lähestytään

(Ruisniemi

2006,

19).

Ihmisen

hahmottaminen

biopsykososiaalisena

kokonaisuutena on nykyisin varsin tavallista; erityisesti eksistentiaalis-fenomenologisissa
suuntauksissa korostetaan myös ihmisen henkistä puolta (Niemelä 1999, 39). Vastaavasti
riippuvuutta on lähestytty holistisesti erilaisia teorioita yhdistellen. Biopsykososiaalinen
malli (mm. Koski-Jännes 2004, 58) toimiikin lähtökohtana useissa päihdehoidoissa ja
-kuntoutuksissa (Marlatt & VandenBos 1997, sit. Teesson ym. 2012, 47). Eri asia kuitenkin
on, miten hyvin näiden eri aspektien huomioiminen käytännössä toteutuu ja mitä niistä
milloinkin painotetaan. On toki mahdollista, että päihdeongelma ilmenee ensisijaisesti yhden
olemispuolen ongelmana, mutta käytännössä päihdeproblematiikka on aina sidoksissa
ihmisen eri olemispuoliin (Niemelä 1999, 50–52). Vaikka päihteiden riippuvuutta
aiheuttavat fysiologiset mekanismit ovat tosiasia, fyysinen riippuvuus syntyy psyykkisten ja
sosiaalisten tekijöiden kautta (Maunu 2014, 199). Myös maailmanlaajuisesti tunnetussa
Alcoholics Anonymous -liikkeessä (AA) alkoholismin ymmärretään koskettavan ihmistä
kokonaisuudessaan: ”Alcoholism is at the same time physical, mental, and spiritual. The
condition of being an alcoholic pervades one's whole life.” (Mäkelä ym. 1996, 124). Arja
Ruisniemen (2006, 16) mukaan riippuvuuden tulkinta sairautena on AA:ssa ennen kaikkea
metaforinen.

Alkoholin ongelmallinen käyttö on siis ymmärrettävä monisäikeiseksi, ihmisen eri
olemispuolia koskettavaksi ilmiöksi. Mikä määritellään ongelmalliseksi käytöksi, ei ole
suoraviivaista tai yksiselitteistä. Alkoholin riskikäyttäjiä arvioidaan olevan Suomessa 500
000–600 000. Riskikäyttöä pidetään ongelmallisena, koska se voi johtaa haitalliseen
käyttöön ja alkoholiriippuvuuteen. (Aalto 2015, 8–11.) Tämä ”harmaa alue” huomioon
ottaen onkin ristiriitaista, että suomalaisten asenteita leimaa jossain määrin edelleen
mustavalkoinen jako meihin ja heihin, kunnollisiin ja juoppoihin. Kärjistäen sanottuna
juomiseen suhtaudutaan usein suopeasti niin pitkään, kun asiat ovat ulkoisesti hyvin, eivätkä
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sosiaaliset ongelmat riistäydy käsistä. (Päihdehoitotyö 2013, 53.) Myös AA:n näkemys
alkoholismista on kategorinen, joskaan ei moralistinen: ihminen joko on tai ei ole alkoholisti
(Mäkelä ym. 1996, 124). Alkoholisti ei siis ole enää harmaalla alueella, vaan on pysyvästi
ylittänyt rajan alkoholismin puolelle. Kategorisuudesta huolimatta alkoholismi nähdään
myös progressiivisena tilana, joka ilman interventiota pahenee ja johtaa lopulta kuolemaan
(mt.).

Ari Saarto (1983, 88) totesi jo yli 30 vuotta sitten alkoholismi-käsitteen merkityssisällön
kytkeytyvän niin sanotun kuivan sukupolven ymmärrykseen alkoholistisesta elämäntavasta,
vaikka alkoholinkäyttötavat olivat märän sukupolven myötä suuresti muuttuneet.
Stereotyyppisen alkoholistin mielikuva saattaa edelleen vaikeuttaa alkoholinkäytön
vähentämis- tai lopettamispyrkimyksiä, koska mielikuva ei vastaa omaa minäkuvaa tai
koettua todellisuutta (mt., 86). Omaa alkoholinkäyttöä voi peilata esimerkiksi ajankohtaisiin
terveyssuosituksiin, mutta viime kädessä annosmääriä tärkeämmäksi nousee suhde
alkoholiin. Klaus Weckroth (1991, 14) onkin todennut: ”Juodun alkoholin määrällä ei
mitenkään voida mitata sitä, onko yksilö alkoholisti tai ei [...] Ratkaiseva merkitys on sillä,
kuinka pitkälle elämä pyörii alkoholin ympärillä.”

2.3 Muutosta kohti
Alkoholinkäyttöön liittyy paljon positiivisiksi koettuja asioita. Ei ole epätavallista, että
ihminen kokee positiiviset puolet niin voimakkaasti, ettei näe juomisessaan lainkaan
negatiivisia puolia. Juomisesta voi toki tulla palautetta muilta ihmisiltä, mutta aina näinkään
ei ole; runsaammin juovalla on usein myös runsaammin juovia ystäviä. (Prochaska ym.,
2006, 252–253.) Toisaalta yksi riippuvuuden kriteereistä on juuri käytön jatkaminen
haitoista huolimatta. Negatiivisten puolten vähättely voi siis johtua siitä, että riippuvuus
alkoholiin on jo ehtinyt muodostua. Vähättely helpottaa arvojen ja toiminnan ristiriidasta
syntyvää kognitiivista dissonanssia. (Käski-Jännes 1998, 28–29, 170.) Ristiriitaiset tunteet ja
tavoitteet ovat riippuvuudelle hyvin tyypillisiä. Tähän viitataan ambivalenssin käsitteellä
(Koski-Jännes 2008, 42).
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Mikä sitten saa ihmisen muuttamaan alkoholinkäyttötapojaan? Päihdetyössä motivaation
kehittyminen nähdään avaimena muutokseen (Miller 2008, 17; Päihdehoitotyö 2013, 47).
Pysyvän muutoksen kannalta olennaisen tärkeää on, että muutos perustuu henkilökohtaiseen
valintaan (Deci & Flaste 1996, 162). Motivaatiota ei kuitenkaan tulisi ymmärtää
ominaisuudeksi, joka ihmisellä joko on tai ei ole. Nykyisin motivaatio nähdäänkin
dynaamisena ja vaihtelevana tilana, johon voidaan vaikuttaa (Miller 2008, 19). Tärkeänä
pidetty sisäinen motivaatio ei synny irrallaan ulkoisista tekijöistä, vaan se kehittyy yleensä
vuorovaikutuksessa niiden kanssa (Koski-Jännes 2008, 9). Kokonaistilanne vaikuttaa siihen,
minkä ihminen kokee henkilökohtaisesti merkitykselliseksi (Deci & Flaste 1996, 165).
Tähän perustuu päihdetyössä paljon käytetty motivoivan haastattelun menetelmä, jolla
pyritään ristiriitaisten tavoitteiden ratkaisemiseen ja muutostyöskentelyyn sitouttamiseen
kunnioittavassa ja empaattisessa ilmapiirissä (Koski-Jännes 2008, 9–10).

Tutkimukset

ovat

osoittaneet,

että

päihdetyöntekijän

vuorovaikutustavalla

ja

yhteistyösuhteen laadulla on päihdehoidossa keskeinen merkitys (Saarnio 2009, 23). Maria
Rakkolaisen (2017, 79) tuoreesta väitöskirjasta käy ilmi, että puolet päihdehoidon
ensitapaamisista toteutettiin vuorovaikutuksen osalta motivoivan haastattelun hengessä.
Yksittäisen menetelmän, kuten motivoivan haastattelun ylivoimaista tuloksellisuutta muihin
hoitomuotoihin nähden ei kuitenkaan ole voitu osoittaa (Saarnio 2009, 21). Psykososiaalisia
hoitomuotoja pidetään yleisesti päihdehoidon peruselementtinä (Alho 2015, 88).
Päihdeongelman ja -riippuvuuden ymmärrysmalli vaikuttaa kuitenkin siihen, minkälaista
hoitoa painotetaan (Koski-Jännes 2004, 63). Päihteistä irtautumista voidaan tukea
esimerkiksi lääkehoidolla (Alho 2015, 91), kognitiivisella terapialla (Granfelt 2007, 39) tai
yhteisöllisellä päihdekuntoutuksella (Ruisniemi 2006, 31).

Vain pieni osa alkoholia ongelmallisesti käyttävistä ihmisistä hakeutuu ammatilliseen
päihdehoitoon (Blomqvist 2004, 158; Kuusisto 2010, 56; Aalto 2015, 8). Reittejä
päihdeongelmasta irtautumiseen on kuitenkin useampia, mikä on alkoholiongelmien kirjon
huomioiden luontevaa. Katja Kuusisto (2010, 50) on väitöskirjassaan jaotellut nämä reitit
kolmeen ryhmään: spontaaniin toipumiseen, ammattiavun kautta toipumiseen ja vertaistuen
avulla toipumiseen. Spontaanisti eli omaehtoisesti, ilman hoitojärjestelmän apua toipumisen
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yleisyydestä on vaihtelevia tutkimustuloksia. Muuttuvia tekijöitä on paljon, mutta
yhteenvetona voitaneen todeta, että spontaani toipuminen on luultua paljon yleisempää.
(Blomqvist 2004, 164–166; Saarnio 2009, 18–19; Kuusisto 2010, 51–52.) Vertaistuen
muodoista tunnetuin, vaikkakaan ei ainoa, on 12 askeleen ohjelmaan perustuva AA-liike
(Kuusisto 2010, 59–60; White 2004, 532–537), joka perustuu vastavuoroisen avun
ajatukselle (Mäkelä ym. 1996, 13). Vertaistukitoimintaa tarjoavat Suomessa myös A-kiltojen
ja Naistenkartanon kaltaiset yhdistykset, muutaman esimerkin mainitakseni (Päihdelinkki
2017).

Tutkimuksissa

on

todettu

ammattiavun

piiriin

hakeutuneiden

eroavan

kokonaisväestöstä monessa suhteessa (Kuusisto 2010, 68). Ruotsalaistutkimuksen mukaan
hoitoon hakeutuneet olivat valtaväestöä marginalisoituneemmassa asemassa muun muassa
työllisyys- ja asumistilanteensa suhteen. Tämä herättää kysymyksiä professionaalisen
hoidon yleisestä saatavuudesta ja toisaalta siihen liittyvästä stigmasta. (Storbjörk & Room
2008, 77–79.)

Oli päihdeongelmasta irtautumisen reitti mikä tahansa, ongelmallisen juomisen lopettamista
kutsutaan usein päihdeongelmasta toipumiseksi. Epäselvää on kuitenkin, mitä toipumisella
milloinkin tarkoitetaan. Diskurssiin osallistuvat yhtä lailla maallikot, media, päihdehuollon
toimijat kuin päihdeongelmaiseksi itsensä identifioivat henkilöt. Yhdelle toipuminen
merkitsee vuosien prosessia ja pitkän ajanjakson päihteettömyyttä, toinen määrittelee itsensä
toipuneeksi kohtuukäytön perusteella. (Kuusisto 2010, 42–43.) Vaikuttaakin siltä, että
toipumisen määrittelyn vaikeus kietoutuu raittiutta ja kohtuukäyttöä koskevaan debattiin. Se
on pitkään jakanut mielipiteitä eri toimijoiden keskuudessa (Teesson ym. 2012, 60).
Kysymys on yksinkertaistettuna siitä, tulisiko ongelmallisesti alkoholia käyttävän ihmisen
tavoitella täysraittiutta vai kohtuullista käyttöä. AA:n näkökulmasta täysraittius on
alkoholistin ainoa vaihtoehto (Mäkelä ym. 1996, 125). Myös tutkimukset viittaavat siihen,
että vaikeasti riippuvaisen henkilön tulisi pidättäytyä alkoholista kokonaan. Osa tutkijoista
on kuitenkin sitä mieltä, että kohtuukäyttö olisi paljon realistisempi tavoite, etenkin jos kyse
on lievemmästä riippuvuudesta. (Teesson ym. 2012, 60–61.) Debatti näyttääkin usein
kulminoituvan kysymykseen siitä, onko ihminen ”oikeasti” riippuvainen alkoholista vai ei.
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Näkökulmia sovitteleva Anna Nelson (2012, 104) ehdottaa, että kummatkin tavoitteet olisi
syytä nähdä haittojen vähentämiseen tähtäävällä jatkumolla. Alkoholista kokonaan
pidättäytyminen tuottaa haittoja vähiten, joten se on Nelsonin sanoin ”the ultimate harm
reduction goal” (mt.). Kaikki eivät kuitenkaan ole sellaisessa vaiheessa, että raittiuden
tavoittelu olisi realistista tai ajankohtaista. Haittojen vähentämisen näkökulmasta ei ole
mielekästä takertua joko–tai -asetelmaan. Toipumisen sijaan voikin olla kuvaavampaa puhua
kuntoutumisesta. Nelson tiivistää: “The key is to be able to work with service users 'where
they are at' to reduce substance-related harm, and to believe that recovery is possible and that
abstinence is an achievable goal.” (mt.) Tulkitsen Nelsonin tarkoittavan, ettei ketään pitäisi
tuomita ikuiseksi päihteidenkäyttäjäksi, mutta prosessia on kunnioitettava ja ihmistä
kuunneltava.

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan alkoholin kohtuukäyttö on mahdollista mutta
alkoholista kokonaan pidättäytymistä vaikeampaa. Hoidossa raittiutta tavoitelleista 88 %
pidättäytyi alkoholista vielä 2,5 vuoden jälkeen, kun taas kohtuukäyttöä tavoitelleista 54 %
pysyi tavoitteessaan. (Berglund ym. 2016, 878.) Maree Teesson kollegoineen (2012, 61)
arvelee, että yhtälöön vaikuttaa se, kuinka kovasti ihminen haluaa oppia juomaan
kohtuullisesti. Hoitoa koskevien odotusten ja uskomusten onkin todettu vaikuttavan hoidon
tuloksellisuuteen (Saarnio 2009, 22). Epäilemättä on merkityksellistä, mille kohtaa jatkumoa
henkilön alkoholinkäyttö sijoittuu (Nelson 2012, 104). Monet lienevät joka tapauksessa
samaa mieltä siitä, että täysraittius ja kohtuukäyttö ovat yhtä hyviä vaihtoehtoja niin kauan,
kun juominen tuottaa ihmisen elämään enemmän positiivisia kuin negatiivisia asioita, eikä
elämä pyöri vain alkoholin ympärillä.

Ongelmallisesta päihteidenkäytöstä irtautuminen hahmotetaan prosessina (esim. Hänninen
& Koski-Jännes 2004, 231; Miller 2008, 28; Kuusisto 2010, 278). Suomen kielen
perussanakirjan (1996) mukaan prosessilla tarkoitetaan tapahtumasarjaa ja kehityskulkua,
tekniikan alalla myös käsittelyvaiheiden sarjaa. Joskus tapahtumasarjat ja kehityskulut
etenevät nopeasti, mutta riippuvuuksien kohdalla ne ovat yleensä pitkiä ja monimutkaisia
(Hänninen & Koski-Jännes 2004, 231).
kehittelemää

transteoreettista

James O. Prochaskan kollegoineen (1992)

muutosvaihemallia

on

sovellettu

laajasti

erilaisiin
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riippuvuuksiin. Mallia kutsutaan transteoreettiseksi, koska se yhdistää useita eri teorioita
psykologian alalta (Prochaska ym. 2006, 25). Malli ei pyri selittämään, miksi ihmiset
muuttuvat vaan pikemminkin miten (Thombs 2006, 254).

Muutosvaihemallissa muutosprosessia hahmotetaan viiden (Prochaska ym. 1992, 1103) tai
kuuden (Prochaska ym. 2006, 39) erilaisen vaiheen kautta. Esiharkintavaiheessa ihminen
vastustaa muutosta ja kieltää ongelman olemassaolon. Harkintavaihetta taas kuvastaa
ristiriitaisuus; ihminen tunnustaa ongelman olemassaolon mutta ei ole valmis tekemään
asialle

mitään.

Ambivalenssi

ei

ole

välttämättä

täysin

ratkennut

vielä

valmistautumisvaiheessakaan, mutta ihminen on kuitenkin ajatuksen tasolla sitoutunut
muutokseen. Toimintavaiheessa ihminen muuttaa käytöstään ja ympäristöään. Tätä seuraa
ylläpitovaihe, jolloin uudenlainen elämäntapa pyritään säilyttämään ja mahdollinen
retkahdus estämään. Mallissa on vielä lopetusvaihe, jolloin muutos on lopullisesti toteutettu,
eikä retkahdusvaaraa enää ole. On kuitenkin varsin kiistanalaista, onko lopetusvaihe
riippuvuuksien kohdalla realistinen. (Prochaska 2006, 40–46.) Vaikka muutosvaihemalli
etenee lineaarisesti, ei muutos käytännössä useinkaan toteudu yhtä siististi. Prochaska
kollegoineen (2006, 47) huomasikin, että ihmiset saattavat liikkua edestakaisin eri vaiheiden
välillä. Itse asiassa useimmat lipsahtivat jossain vaiheessa takaisin harkintavaiheeseen. Tämä
kuvastaa motivaation dynaamista ja vaihtelevaa luonnetta (Miller 2008, 19). Toisaalta mallia
on kritisoitu erityisesti siitä, ettei se huomioi riittävästi edellisten vaiheiden muodostamaa
perustaa kehitykselle (Bandura 1997, sit. Kuusisto 2010, 39). Malli tarjoaa kuitenkin
ymmärrettävän kehikon hahmottaa muutosvalmiutta ja on tästä syystä ollut varsin suosittu
(Thombs 2006, 254).

Muutosta tarkastellaan usein käänteentekevien kokemusten kautta. Kyse on ihmiselle
merkityksellisestä kokemuksesta, joka auttaa häntä muutoksessa eteenpäin. (Koski-Jännes
1998, 61.) Tällaiset avainkokemukset tai käännekohdat ovat tietoisia hetkiä, jolloin ”[...]
ihmisen tavanomainen tapa nähdä itsensä ja tulkita elämäänsä kyseenalaistuu, muuttuu tai
kiteytyy” (mt., 76). AA:ssa on perinteisesti korostettu, että ihmisen täytyy ensin vajota
”pohjalle”, jotta muutos on mahdollinen. Käännekokemukset voivat kuitenkin olla sekä
positiivisia että negatiivisia. Muutokseen tarvitaan voimavaroja, joita täysin pohjalla olevilla
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ihmisillä ei välttämättä ole. (Mt., 50–53, 76–77.) On ongelmallista ja riskaabelia olettaa, että
ihmisen täytyy ensin menettää perheensä, ystävänsä, työnsä, rahansa ja terveytensä ennen
kuin häneltä voi odottaa muutoshalukkuutta (Prochaska ym. 2006, 77). Toisaalta
pohjakokemusta ei ole syytä ymmärtää vain näkyvien, ulkoisten ongelmien kautta, vaan
pikemminkin henkilökohtaisena kokemuksena, joka vaihtelee ihmisestä toiseen. Toisilla
pohjakosketus voi siis olla huomattavasti vähemmän dramaattinen kuin toisilla.
Koski-Jännes (1998) puhuu pisteestä, ”jota syvemmälle ihminen ei halua mennä – mitä itse
kukin sillä sitten tarkoittaakin.” (mt., 123).

Päihderiippuvuudesta toipumisesta on tehty useita suomalaistutkimuksia (esim. Niemelä
1999; Tamminen 2000; Ruisniemi 2006, Knuuti 2007; Väyrynen 2007; Kuusisto 2010;
Kankaanpää 2013). Jorma Niemelä (1999, 62–68) on hahmottanut toipumisen lähtökohtia
tilan, kielen ja oivalluksen käsitteiden avulla. Muutokselle altis tila voi muodostua
pakottavien tai houkuttelevien tekijöiden kautta, ja siihen liittyy toivon ja myönteisten
odotusten elementti. Kieltä taas tarvitaan jäsentämään uudenlaista ajattelua ja toimintaa;
vanhasta kokemusmaailmasta siirrytään uuteen merkityssuhteita tarkastelemalla ja uutta
elämäntarinaa rakentamalla. Oivalluksella tarkoitetaan eräänlaista psyykkistä siirtymää ja
uudenlaista havaitsemisen tapaa, joka muistuttaa Anja Koski-Jänneksen (1998, 76)
kuvailemaa käänteentekevää kokemusta. Tilan, kielen ja oivalluksen käsitteet korostavat
henkistä uudelleenorientoitumista päihderiippuvuudesta toipumisessa (Niemelä 1999, 62).
Kielen ja uuden elämäntulkinnan merkityksen painottaminen tulee lähelle narratiivista
lähestymistapaa.

Narratiivista lähestymistapaa riippuvuuksista toipumisessa ovat hyödyntäneet 1990-luvun
lopulla erityisesti Vilma Hänninen ja Anja Koski-Jännes (1999). Vielä tuolloin tarinallista
näkökulmaa riippuvuuksiin sovellettiin AA-liikettä lukuun ottamatta varsin vähän.
Tarinallisuus riippuvuuskontekstissa perustuu ajatukseen uudenlaisen elämäntarinan
rakentamisesta muutostilanteessa. (Mt., 1838.) Narratiivisen psykologian mukaan ihminen
hahmottaa ja luo merkitystä elämäänsä tarinoiden avulla (Bruner 1990, 67). Hänninen ja
Koski-Jännes (1999) tarkastelevat tutkimuksessaan sitä, miten erilaisista riippuvuuksista
vapautuneet ihmiset tulkitsevat elämänkulkuaan ja toipumisensa ehtoja. He löytävät
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aineistosta viisi erilaista tarinatyyppiä: AA-tarinan (AA story), henkilökohtaisen
kasvutarinan (personal growth story), läheisriippuvuustarinan (codependence story),
rakkaustarinan (love story) sekä hallintatarinan (mastery story). Tarinatyypit kietoutuvat
kulttuurisiin malleihin, uskomuksiin ja arvoihin. (Mt. 1839–1847.)

Kulttuuriset mallitarinat voivat olla hyödyllisiä ja auttaa ihmistä jäsentämään omaa
elämäänsä. Mallitarinasta voi kuitenkin tulla myös kahlitseva, jos se koetaan ainoana oikeana
vaihtoehtona ajatella, tuntea ja toimia. Kuntoutustyössä olisikin tärkeää olla tietoinen siitä,
millaisia mallitarinoita ihmisille eksplisiittisesti tai implisiittisesti tarjoillaan, ja kuinka hyvin
ne tarvittaessa joustavat ja antavat tilaa myös vaihtoehtoisille tarinoille. (Hänninen &
Valkonen 1998, 5, 15.) Vaihtoehtoisten tarinoiden olemassaolon tunnistaminen on yksi
narratiivisen terapian peruslähtökohdista (White & Epston 1990, 15; Katajainen 1998, 99).
Keskiössä ovat ihmisen omat kokemukset, halut ja toiveet, joiden pohjalta keskusteluissa
hahmotellaan erilaisia vaihtoehtoja ja haetaan uudenlaisia merkityksiä elämään. Samalla on
tärkeää, että vanha ”ongelmatarina” tulee kuulluksi. (Katajainen 1998, 101–103.) Kun
muutokseen sovelletaan oikealla tiellä olemisen metaforaa, pienistäkin onnistumisista ja
edistysaskeleista tulee merkityksellisiä (mt., 114–115).

Uusien

merkitysten

muotoutumisen

prosessi

auttaa

tekemään

rutiininomaisista

suhtautumistavoista näkyviä (Hänninen 1999, 72). Prosessi havainnollistuu hyvin Arne
Kristiansenin (1999, 282) väitöskirjassa, jossa hän tarkastelee huumeiden käytön
lopettaneiden elämää kuuden elämänvaiheen kautta. Kiteytettynä nämä eri elämänvaiheet
rakentuvat merkityksen etsimiselle, löytämiselle (päihteiden käytöstä), kyseenalaistamiselle
ja uudelleen muotoutumiselle. Kristiansenin mukaan ihminen voi löytää syvää
merkityksellisyyttä huumemaailmasta, vaikka se yhteiskunnan silmissä näyttäytyykin
järjettömältä ja vahingolliselta. Vaihtoehtoisen merkityksellisyyden löytäminen, huumeista
irrottautuminen ja yhteiskuntaan integroituminen on tästä huolimatta mahdollista. (Mt., 280–
281, 305.) Merkitysten uudelleenrakentumisen prosessissa on kuitenkin huomioitava myös
sosiaalis-materiaaliset mahdollisuudet toteuttaa muutoksia (Hänninen 1999, 80). Tämä on
sosiaalityön näkökulmasta olennainen huomio. Lisäksi on tärkeä ymmärtää, ettei pelkkä
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päihteettömyys takaa mielekästä arkea (Knuuti 2007, 138–139; Tamminen 2000, 47).
Elämässä olisi oltava merkityksellisiksi koettuja asioita tukemassa päihteetöntä elämää.

Ulla Knuuti (2007) toteaa huumeiden käytön lopettaneiden elämäntapaa ja toipumista
käsittelevässä väitöskirjassaan, että ”[s]isäisen toipumistyön ohella tarvitaan myös toimintaa,
joka auttaa tekemään uudesta elämäntavasta tyydyttävää” (mt., 139). Hänen haastateltavansa
ovatkin löytäneet arkeensa mielekkyyttä muun muassa perhe-elämän, vertaistukitoiminnan,
matkustelun, hengellisyyden tai liikunta- ja taideharrastusten kautta (mt., 139–140). Mikko
Tamminen (2000, 24) käyttää omassa addiktiivisen päihteidenkäytön lopettamista
koskevassa tutkimuksessaan Herbert Fingarettelta lainaamaansa keskusaktiviteetin käsitettä,
joka on yksilön identiteettiä, arvoja ja elämänvalintoja määrittävä keskeinen toiminto.
Pelkkä päihteettömänä pysyttely voi toipumisprosessin alussa saada keskusaktiviteetin
roolin, mutta pidemmän päälle elämään on löydyttävä sisältöä jostain muustakin kuin
ongelmalliseen päihdesuhteeseen liittyvästä ei-tekemisestä. Olennaista on, että uudet
keskusaktiviteetit ovat henkilölle subjektiivisesti mielekkäitä. Samalla on tärkeä saada
vahvistusta kokemukselle, että ihminen on paljon muutakin kuin päihdeongelmainen. Näin
oma minäkäsitys ei rakennu ainoastaan päihteiden ympärille, vaikka päihteidenkäyttäjän
identiteetti olisikin edelleen osa sitä. (Mt., 48, 89.)

Ihmisen minäkäsityksessä ja arvoissa tapahtuu usein varsin kokonaisvaltainen muutos
riippuvuudesta irtaantumisen yhteydessä (Koski-Jännes 1998, 229). Tämä tulee esiin Arja
Ruisniemen (2006, 245) tutkimuksessa, jossa tarkastellaan minäkuvan muutosta
toipumisprosessin aikana ja todetaan tulkintojen omasta itsestä muuttuvan. Muutoksen
eräänlainen välttämättömyys on helppo ymmärtää. Nuorten naisten elämää huumekuvioissa
tutkinut Sanna Väyrynen (2007, 171–172) käyttää Kirsi Juhilan leimatun identiteetin
käsitettä kuvaillessaan, kuinka negatiiviset kulttuuriset merkitykset sisäistetään osaksi
minäkuvaa. Identiteetti ja minuus määrittyvät näin muiden katseen kautta, mikä saa naiset
kokemaan häpeän ja itseinhon tunteita. Kirsi Nousiainen (2004, 165) käyttää itselle
hyväksyttävän identiteetin käsitettä, jonka avulla kulttuurisia merkityksiä voidaan
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kyseenalaistaa

ja

niihin

liittyviä

häpeäkokemuksia

käsitellä.

Narratiivisessa

lähestymistavassa ihmiselämää kannattelevat narratiivit ymmärretään joustavina ja
huokoisina, ei lukkoon lyötyinä ja lopullisina (Ruisniemi 2006, 72).
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3 TUTKIMUSASETELMA
Keskityn pro gradu -työssäni laadullisen tutkimuksen keinoin tarkastelemaan runsaasti
alkoholia

käyttäneiden

yli

55-vuotiaiden

pyrkimyksiä

muuttaa

elämäntapojaan.

Tavoitteenani on ymmärtää, miten alkoholinkäytölle annetut merkitykset vaikuttavat
elämäntapamuutokseen motivoitumisen prosessissa. Kohderyhmäni omat näkemykset
juomisen merkityksistä ovat aiemmissa tutkimuksissa jääneet taka-alalle. Tarinallisen
elämänmuutostutkimuksen

piirissä

on

todettu

ihmisten

selviävän

vaikeistakin

elämänmuutoksista muovaamalla tapahtumille annettuja merkityksiä (Hänninen 1999, 73).
Taustaoletukseni onkin, että muutosprosessissa merkitykset vähitellen muuttuvat ja
konkretisoituvat lopulta uudenlaisena elämäntapana. Pyrkimykseni on kartoittaa näitä
merkityksiä ja elämäntapamuutokseen motivoivia ja muutoksessa tukevia tekijöitä. Samalla
yritän

hahmottaa,

minkälaista

muutosta

kohti

haastateltavani

ovat

matkanneet.

Kiinnostukseni kohteena on ennen kaikkea haastateltavieni muuttuva suhde alkoholiin, ei
kulutetun alkoholin määrä elämäntaparemonttia ennen tai sen jälkeen.

Tutkimuskysymykseni ovat:

1) Minkälaisia merkityksiä alkoholi saa haastateltavien kertomuksissa?
2) Mitkä

tekijät

ovat

kannustaneet

elämäntapamuutokseen

ja

tukeneet

sen

toteuttamisessa?

Seuraavaksi esittelen tutkimukseni toimintaympäristön sekä tutkielmaa kannattelevat
keskeiset käsitteet.

3.1 Tutkimuksen toimintaympäristö
Kalliolan setlementin toteuttama Uusi alku -projekti muodostaa tutkimukseni kontekstin ja
toimintaympäristön. Kalliolan setlementti on vuonna 1919 Helsingissä perustettu
sosiaalialan

palveluja

tuottava,

kansalaisopistoa

ylläpitävä

ja

kansalais-

ja

vapaaehtoistoimintaa järjestävä kolmannen sektorin toimija. Päihdetyön alaan kuuluvat Uusi
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alku -projektin lisäksi muun muassa Kalliolan klinikan järjestämä myllyhoito

8

,

avomyllykurssit sekä Vahvasti tukien -kuntoutusohjelma päihdeongelmaisille vangeille.
Uusi alku – elämäntaparemontti senioreille on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA:n tukema kolmivuotinen hanke, jolla pyritään kehittämään kokonaisvaltaista
hoitomallia ikääntyvän väestön ongelmallisen alkoholinkäytön vähentämiseksi. Rahoitus on
myönnetty vuoden 2017 loppuun. (Kalliolan setlementti 2017.)

Uusi alku -elämäntaparemontti on kolme kuukautta kestävä intensiivinen, vapaaehtoisuuteen
perustuva

avokuntoutusjakso,

päihdetyöntekijän

kautta.

jolle

tyypillisimmin

Keskeisintä

ohjaudutaan

toimintamallille

on

terveysaseman

kokonaisvaltainen,

biopsykososiaalinen lähestymistapa. Sen kolme peruspilaria ovat ryhmäterapia, ohjattu
liikunta sekä osallistava toiminta. Yksittäisten, erikoistuneiden palvelujen sijaan useamman
alan ammattilaiset osallistuvat kokonaisuuden tuottamiseen; ryhmäterapian ohjauksesta
vastaavat psykoterapeutit, liikuntaa ohjaa fysioterapeutti ja osallistavaa toimintaa esittelevät
Kalliolan setlementin vapaaehtoistyön koordinaattorit ja kansalaisopiston opettajat.
Elämäntaparemontilla tavoitellaan elämää, jota alkoholi ei enää hallitse. Osallistujat saavat
siis itse päättää, tavoittelevatko he täysraittiutta vai kohtuullisempaa alkoholinkäyttöä.
Painopiste on vahvasti haittojen vähentämisessä.

Toimintamallia pilotoitiin keväällä 2015, jolloin ensimmäinen Uusi alku -ryhmä järjestettiin.
Ryhmiin otetaan maksimissaan kahdeksan osallistujaa, jotka hankkeen projektityöntekijät
ensin

haastattelevat.

Osallistumisen

edellytyksenä

ei

ole

lääkärin

tekemä

riippuvuusdiagnoosi tai päihdepalvelujen asiakkuus. Suuntaa antavia väittämiä, joilla
ryhmään sopivuutta itselle voi arvioida, ovat:


Läheiseni tai työtoverini on huomauttanut minua alkoholin käytöstäni



Olen päättänyt vähentää alkoholin käyttöä, mutta se ei ole onnistunut



Välit minulle tärkeään ihmiseen ovat viilentyneet tai katkenneet alkoholin käyttöni
vuoksi

8

Myllyhoito on Minnesota-hoitomalliin perustuvaa päihdekuntoutusta, joka pohjautuu 12 askeleen
toipumisohjelmaan (Kalliolan setlementti 2017).
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Toivoisin löytäväni uutta mielekästä tekemistä itselleni



Haluaisin korvata alkoholin elämässäni uusilla asioilla



Minusta olisi hyvä harrastaa enemmän liikuntaa.

Yksilökohtaisen

haastattelun

kuntoutusjaksosta

kiinnostuneen

avulla

projektityöntekijät

henkilön

elämäntilannetta

pyrkivät
ja

selvittämään

muutosmotivaatiota

tarkemmin. Elämäntaparemonttiin osallistuminen edellyttää sitoutumista yhdessä tehtyyn
sopimukseen, jonka mukaan tapaamisissa ollaan selvin päin, aikataulua noudatetaan, asioista
puhutaan luottamuksellisesti ja toisia kohdellaan kunnioittavasti.

Kuntoutusjakson ohjelma on tiivis. Osallistujat käyvät kotoaan käsin tapaamisissa viisi
kertaa viikossa. Kaksi päivää viikossa on varattu puolentoista tunnin mittaisille
ryhmätapaamisille, joissa yhdistellään ryhmäanalyysin, motivoivan työtavan ja kognitiivisen
terapian aineksia. Toiset kaksi päivää on varattu ohjatulle liikunnalle kävelylenkeistä ja
kuntosaliharjoittelusta allasjumppaan ja voimisteluun. Osallistavaa toimintaa ja yhteistä
tekemistä järjestetään kerran viikossa. Tämä voi olla Kalliolan setlementin toimintaan
tutustumista tai museossa, elokuvissa tai taidenäyttelyssä käymistä. Jakso kestää kolme
kuukautta, mutta osallistujien kanssa järjestetään tapaaminen vielä kolme ja kuusi kuukautta
elämäntaparemontin päättymisen jälkeen.

Uusi alku -elämäntaparemontti on tähän mennessä toteutettu viisi kertaa, ja kuudennen ja
näillä näkymin viimeisen ryhmän tapaamiset ovat kirjoitushetkellä parhaillaan käynnissä.
Hankkeen aikana ryhmiin on osallistunut yhteensä 42 iältään 55–79-vuotiasta henkilöä,
keskimäärin siis seitsemän osallistujaa ryhmää kohden. Osallistujat ovat pääasiassa olleet
työttömiä ja eläkeläisiä; työsuhteessa olevia ei tiedottamisesta huolimatta ole saatu
toivotussa määrin mukaan. Asiakaspalautteen perusteella elämäntaparemonttiin on oltu
tyytyväisiä. Liikuntaa, terapiaa ja yhteisöllistä toimintaa on pidetty hyvänä kokonaisuutena,
jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan. Kun 30 osallistujaa arvioi osa-alueet asteikolla yhdestä
viiteen

9

, terapiaryhmä sai keskiarvoksi 4, liikunta 4,6 ja yhteisömenot 4,2.

Keskeyttämisprosentti on jäänyt alhaiseksi, sillä keskeyttäneitä on ollut vain kolme. Myös
9

5 = erinomaisesti, 4 = hyvin, 3 = keskinkertaisesti, 2 = huonosti, 1 = ei lainkaan (Palmu 2017).
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poissaoloja on ollut vähän. Osallistujien esittämät kehittämistoiveet ovat koskeneet lähinnä
ryhmänohjausmenetelmiä

(ryhmien

toimintaa

olisi

haluttu

ohjatummaksi)

ja

elämäntaparemontin aikataulua (jaksoa on pidetty sekä liian pitkänä että lyhyenä). (Palmu
2017.)

Näyttäisi siltä, että hankkeella on vaikuttavuutta. Osallistujien alkoholin viikkokulutus
väheni elämäntaparemontin aikana huomattavasti ja oli seurantajakson päätyttyä
alkutilannetta selvästi vähäisempää. Kun neljän ryhmän osallistujilta (N = 25) kysyttiin
elämäntaparemontin alussa raittiiden päivien määrää viikossa, valitsi 24 % vastaajista
vaihtoehdon ”en käytä joka viikko” ja 16 % vaihtoehdon ”4–6 raitista päivää viikossa”.
Kuuden kuukauden päästä vastaavat prosenttiosuudet olivat 52 % ja 29 %, joskaan tässä
vaiheessa neljää osallistujaa ei tavoitettu. (Palmu 2017.) Tulokset ovat rohkaisevia, vaikka
kuuden kuukauden seuranta ei vielä kerrokaan riittävästi muutoksen pysyvyydestä, ja
tilastojen

luotettavuutta

heikentää

osallistujamäärän

pienuus.

Tulosten

lisäksi

huomionarvoista on, että hanke on monella tapaa linjassa uuden sosiaalihuoltolain kanssa
etenkin niiltä osin, mitä sosiaalisesta kuntoutuksesta säädetään (Sosiaalihuoltolain
soveltamisopas 2017, 56).

3.2 Keskeiset käsitteet
Tutkielmassani tiheästi esiintyviä käsitteitä ovat alkoholi, ikääntyminen, elämäntapa ja
merkitykset. Alkoholille synonyyminä käytän myös päihde-sanaa, vaikka päihteillä voidaan
yhtä

lailla

viitata

laittomiin

huumeisiin

tai

reseptilääkkeisiin,

joita

käytetään

päihtymistarkoituksessa. Nämä olen rajannut tutkimukseni ulkopuolelle jo siitäkin syystä,
että Uusi alku -elämäntaparemontti on suunnattu juuri alkoholia runsaasti käyttäville.
Alkoholin ja huumeiden väärinkäytön seurauksiin liittyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja
(Kristiansen 1999, 27–28). Haastatteluissa kukaan ei tuonut yksittäistä nuoruudenkokeilua
lukuun ottamatta esille laittomien huumeiden tai lääkkeiden päihdekäyttöä, joskaan en asiaa
myöskään erikseen haastateltaviltani kysynyt. Tutkimuksissa on kyllä kiinnitetty huomiota
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ikääntyvän väestön lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksiin sekä mahdolliseen lääkkeiden
väärinkäyttöön (Joseph 1995; Aira 2007, 41; Jyrkämä & Haapamäki 2008, 34; Vilkko ym.
2010, 149).
Uutta alkua mainostetaan ”elämäntaparemonttina senioreille”, joka tähtää ikääntyvän
väestön alkoholihaittojen vähentämiseen ja elämänlaadun paranemiseen. Tästä syystä
ikääntymisen käsite on tutkielmassani keskeinen. Väestötasolla käsitteellä viitataan yli
55-vuotiaisiin (Haarni & Hautamäki 2008, 21). Usein ikääntyvän käsite rinnastetaan myös
kolmannen iän käsitteeseen, jolla tarkoitetaan aktiivista ja toimintakykyistä elämänvaihetta
eläkeiän kynnyksellä ja sen jälkeen (Laslett 1996, 100). Käsitteen väljyyttä lisää verbi
ikääntyä, joka ei lopulta ole ikäsidonnainen; me kaikki ikäännymme koko ajan.
Ikääntyvä-sana voidaan kuitenkin kokea myös loukkaavaksi, koska osalla se herättää
mielikuvia huomattavasti vanhemmasta väestöstä. Huomionarvoista onkin, että sekä
ikääntymisellä että alkoholiongelmalla on kulttuurissamme kielteinen leima; kumpaakin
tarkastellaan usein haittojen ja ongelmien näkökulmasta (Suhonen 2005, 8). Lisäksi
ikääntyvään väestöön saatetaan suhtautua ikään kuin kyseessä olisi homogeeninen ryhmä.
Näin ei tietenkään ole, mistä syystä alkoholikulttuureitakin on ikääntyvien keskuudessa
erilaisia (Haarni & Hautamäki 2008, 165). Iän käsite on moniulotteinen. Peter Laslett (1996,
8) erottaa viisi iän ulottuvuutta, joita ovat kronologinen, biologinen, sosiaalinen,
persoonallinen sekä subjektiivinen ikä. Näihin en kuitenkaan tutkielmassani syvenny.

Elämäntapa on suomalaisessa sosiologiassa perinteisesti nähty elämäntyylistä erillisenä,
sosiaalisten rakenteiden ja materiaalisten elinehtojen määrittämänä kokonaisuutena.
Englanniksi käsite kääntyi J.P. Roosin ja kollegoiden toimesta, jolloin siitä tuli way of life
erotuksena kevyeksi koetusta elämäntyylin (lifestyle) käsitteestä. Käsite-eron tekeminen ei
kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä käsitteillä on paljon yhteistä. Ero syntyy, mikäli
elämäntyylin korostaa olevan täysin yksilön valinnan piirissä. (Purhonen ym. 2014, 211.)
Vastaavanlaisten yhtäläisyyksien johdosta Erik Allardt (1998, 48) käyttää Roosin
elämäntavan ja Pierre Bourdieun habituksen käsitettä synonyymeina. Elämäntavan käsite
kietoutuu myös elämänpolitiikan käsitteeseen, jonka voi ymmärtää elämäntyylin ja
elämäntavan politiikkana (mt., 34). Allardt onkin todennut, että ”[...] elämänpolitiikka
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syntyy siitä, että yhdistetään hyvinvoinnin vaatimukset ja ihmisten elämäntavan
muodostamisen ja ylläpitämisen ehdot” (mt., 52). Voi sanoa, että hyvinvoinnin vaatimukset
yhdistyvät elämäntavan muodostamisen ja ylläpitämisen ehtoihin tässäkin tutkielmassa.

Suomen kielen perussanakirjan (1996) mukaan merkitys on 1) se mitä jokin tarkoittaa,
ilmaisee, esittää, symboloi, sekä 2) arvo, tärkeys. Alkoholin merkityksiä tutkiessani olen
kiinnostunut kummastakin, mutta ennen kaikkea jälkimmäisestä. Fenomenologien mukaan
ihmisen suhde maailmaan on intentionaalinen, mikä tarkoittaa, että kaikki merkitsee
ihmiselle jotakin (Laine 2010, 29). Myös narratiivisesti orientoitunut psykologi Jerome
Bruner (1990, 33) näkee merkityksen käsitteen ihmispsykologiassa keskeisenä. Merkitykset
voivat olla sekä tiedostettuja että piileviä, mikä tekee niistä mielenkiintoisen
tutkimuskohteen (Moilanen & Räihä 2010, 46). Tässä tutkielmassa keskityn tarkastelemaan
alkoholin moninaisia merkityksiä haastateltavieni kertomuksissa ja näiden merkitysten
suhdetta elämäntapojen muutokseen.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Pro gradu -työtäni koskevat ensimmäiset konkreettiset, joskin vielä haparoivat askeleeni otin
syksyllä 2016 yliopiston tutkimusseminaarin käynnistyttyä. Olin nähnyt Uusi alku
-hankkeesta A-klinikan uutiskirjeessä maininnan ja alustavasti tiedustellut hankkeen
projektityöntekijöiden kiinnostusta mahdolliseen graduyhteistyöhön. Kun ehdotukseeni
suhtauduttiin

positiivisesti,

tapasimme

ja

keskustelimme

ensimmäisen

kerran

tutkimusideastani, joka kiteytyi ajatukseen motivoitumisen prosessista. Alkuperäinen ideani
on kuitenkin matkan varrella saanut uusia painotuksia ja vivahteita. Tässä luvussa pyrin
avaamaan tutkimuksen toteuttamisen eri vaiheita kuvailemalla metodologisia valintojani,
aineiston hankintaa ja analyysiä sekä tutkimuseettisiä kysymyksiä. Eri vaiheiden
läpinäkyväksi tekeminen on tutkimuksessa tärkeää, jotta lukijalla on mahdollisuus arvioida
tutkijan tekemiä valintoja (Riessman 2008, 195–196).

4.1 Metodologiset valinnat
Tutkimuksessa käytettävät aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät kumpuavat tutkijan
omaksumasta tieteenfilosofiasta ja tutkimustraditiosta. Omaa ajatteluani viitoittavat
fenomenologia

ja

konstruktivismi.

fenomenologis-hermeneuttisella

Fenomenologialla

painotuksella

tarkoitan

tai

pyrkimystä

oikeammin
ymmärtää

haastateltavieni näkemyksiä ja asioille antamia merkityksiä. Stan Houstonin (2014, 94)
tavoin pidän fenomenologisen otteen vahvistamista sosiaalityössä tärkeänä. Käytännössä
tämä tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää ihmisen toimintaa tämän omien havaintojen ja asioille
antamien merkitysten kautta. Tästä syystä ihmisten kertomusten eli narratiivien
kuunteleminen on tärkeää. Fenomenologispainotteisessa, suhdeperustaisessa asiakastyössä
tavoitteena on lisäksi identiteettityössä ja muutoksessa tukeminen. (Mt. 88–98.)
Konstruktivismin vaikutus taas ilmenee tutkimukseni narratiivisessa lähestymistavassa.
Hännisen (1999, 11) tapaan olen kiinnostunut siitä, miten ihmiselämä rakentuu merkitysten
tuottamiselle narratiivien kautta. Olen Hännisen kanssa samalla kannalla, että narratiivit –
vaikka todellisuuden tulkintoja ovatkin – eivät kuitenkaan ole irrallaan ulkopuolisesta
todellisuudesta, vaan rakentuvat reaalimaailmassa. Lähestymistapaani voi siis luonnehtia
realismin sävyttämäksi, maltilliseksi konstruktivismiksi. (Mt., 25, 27.) Ihmisen ymmärrän
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kokonaisvaltaisesti olentona, jolla on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen
ulottuvuutensa. Ihmiskäsitykseni on siis paljolti yhteneväinen Lauri Rauhalan (2005, 32)
holistisen käsityksen kanssa.

Aineistonkeruumenetelmänä käytän yksilöhaastattelua. Sovellan tutkielmassani laadullista
menetelmää, koska pyrkimyksenäni ei ole perusjoukkoa koskevien laajojen yleistysten
tekeminen, vaan yksilöllisen kokemuksen esille tuominen. Olen pyrkinyt toteuttamaan
haastattelut narratiivisina ja puolistrukturoituina. Narratiivinen haastattelu edellyttää
tapahtumia sisältävän kertomuksen, jolloin huomio kiinnittyy muutokseen, transformaatioon
ja prosessiin (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 190). Narratiivisessa haastattelussa
tavoitellaan yksityiskohtaista kuvausta lyhyiden vastauksien sijaan (Riessman 2008, 23).
Haastateltavalle esitetään kertomuspyyntö ja kertomiselle annetaan tilaa (Hyvärinen &
Löyttyniemi 2005, 191). Haastateltava saa itse valita, mitä asioita haluaa tuoda esiin, mitä
painottaa ja missä järjestyksessä. Tämä edellyttää, että tutkija puuttuu kerrontaan
mahdollisimman vähän. Taustalla on ajatus, että ihmiset kertovat mielellään itselleen
merkityksellisistä asioista, kokemuksista ja muistoista. (Nousiainen 2004, 44.)

Päädyin puolistrukturoituun haastattelurunkoon, jotta voisin tasapainotella tiukan
kysymys-vastaus -muodon ja täysin avoimen kerronnan välimaastossa (Tiittula &
Ruusuvuori 2005, 11). Tutkielmani aihe rajasi haastatteluja tiettyyn suuntaan, mutta olin
myös avoin kerronnassa mahdollisesti ilmeneville uusille näkökulmille. Kertomuspyyntöni
kuului: ”Kertoisitko omin sanoin elämästäsi alkoholinkäyttäjänä aina käytön aloituksesta
tähän päivään asti? Voit kertoa asioista haluamassasi järjestyksessä” (ks. Liite 3). Pyyntö
kutsui haastateltaviani yksityiskohtaiseen kerrontaan, ja haastattelurungon tehtävänä oli
toimia muistilappuna ja eräänlaisen ankkurina haastattelutilanteissa. Olin hahmotellut
haastattelurungon

elämänkaarellisesti

neljään

eri

vaiheeseen:

alkoholin

käytön

aloittamiseen, ongelmakäyttöön, muutokseen motivoitumiseen ja nykytilanteeseen. Monet
haastattelurungon kysymyksistä olivat sellaisia, joihin oletin saavani kertomuspyynnölläni
vastauksen. Käytännössä ne toimivat usein tarkentavina kysymyksinä haastattelun aikana.
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Välillä pohdin, toteutuiko narratiivisuus haastatteluissani riittävästi. Vaikka tarkoituksenani
ei ollut takertua haastattelurunkoon, nojauduin siihen selvästi jatkokysymyksiä esittäessäni.
Narratiivinen haastattelu ei välttämättä ole kokemattomalle haastattelijalle helpoin
mahdollinen

tiedonkeruutapa. Toisaalta raja

haastattelun

välillä

on

suhteellinen.

strukturoidun

(Hyvärinen

&

ja strukturoimattoman

Löyttyniemi

2005,

200.)

Vuorovaikutustilanteesta riippuen haastateltava voi ottaa rutinoituneen tarinankertojan
roolin, kertomuksesta kieltäytyvän puhujan roolin tai juuri nyt kertovan, kokemuksensa
kertomukseksi muokkaavan vastaajan roolin. Haastattelijan tehtävä on luoda tilaa viimeiselle
vaihtoehdolle, mutta yksin hän ei siihen pysty. (Mt., 218.) Haastateltava saattaa myös kokea
epävarmuutta siitä, mitä haastattelija hänestä haluaa, jolloin puhuminenkin vaikeutuu
(Silverman 1993, sit. Nousiainen 2004, 43–44). Nousiainen (mt., 44) on pyrkinyt
helpottamaan tilannetta korostamalla haastateltavilleen, ettei heidän tarvitse kantaa huolta
kertomustensa ”hyödyllisyydestä”; olennaista on se, minkä kertoja itse kokee tärkeäksi
nostaa esiin. Osaa tämä varmasti auttaakin, muttei kaikkia. Jotkut toivovat haastattelijalta
vahvempaa tai ainakin osallistuvampaa roolia haastattelussa (Hyvärinen & Löyttyniemi
2005, 222). Tämä käy ilmi seuraavasta katkelmasta:
LK […] joo mä oon tehnyt tähän tämmösen siis haastattelurungon mutta me, meiän ei
tartte niinku tähän takertua et voidaan ihaH -joo joo mut se on ihan hyvä et jos sä kysyt niin se on helpompi.
Olen katkelmassa kertomassa haastateltavalleni, että vaikka olenkin laatinut tilannetta varten
puolistrukturoidun haastattelurungon, ei keskustelun tarvitse edetä sen mukaisesti. Tässä
vaiheessa haastattelua on kestänyt vajaat 20 minuuttia. Haastateltavani tarttuu mainintaan
haastattelurungosta ja ilmaisee kerronnan olevan helpompaa, jos haastattelu etenee
vuoropuheluna. Näin siitä huolimatta, että tälle haastateltavalleni ei ole tuottanut suuria
vaikeuksia vastata yksityiskohtaisella kerronnalla kertomuspyyntööni. Käytännössä
haastatteluni etenivätkin Nousiaisen (2004, 44) kuvailemaan tapaan keskustelevassa
hengessä; vain yhdessä haastattelussa minulla oli selvästi passiivisempi rooli.

Tim Rapleyn (2004) mukaan haastattelemista ei tulisi nähdä harvojen ja valittujen
erikoistaitona; yksinkertaisimmillaan haastattelussa on kyse ymmärtämiseen pyrkivästä
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vuorovaikutuksessa olemisesta. Kaikki lähtee lopulta haastateltavien kunnioittamisesta.
(Mt., 25–26.) Olen samalla kannalla. Pirkko-Liisa Rauhala ja Elina Virokannas (2011, 243–
244) huomauttavat, että myös tutkimuksen luonne vaikuttaa siihen, minkälaista
vuorovaikutusta tiedonkeruutilanne edellyttää. Oman aiheeni näkökulmasta avoimen ja
luottamuksellisen

ilmapiirin

luominen

tuntui

tärkeältä.

Kokemukseni

mukaan

ystävällisyydellä ja läsnäolevalla kuuntelulla pääsee yleensä hyvään alkuun. Haastattelijan
empaattista asennetta pidetään usein tärkeänä (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41). Olin aidosti
kiinnostunut siitä, mitä haastateltavani kertoivat minulle, ja arvostin heidän halukkuuttaan
osallistua tutkimukseen. Toivon tämän välittyneen heille edes pienissä määrin. Voi toki
pohtia, miten haastattelujen nauhoittaminen vaikutti avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen
(Rapley 2004, 18–19). Varsinaista suoraa epäluottamusta en haastattelutilanteissa havainnut.

4.2 Aineiston hankinta
Haastattelujen toteuttaminen edellytti tutkimussuunnitelmaa sekä Kalliolan setlementin
myöntämää tutkimuslupaa. Tutkimussuunnitelmani valmistui joulukuussa 2016, ja
tutkimusluvan sain tammikuussa 2017. Näihin aikoihin tapasin Uusi alku -hankkeen
työntekijöitä toistamiseen keskustellaksemme muun muassa aineistonkeruun toteutuksesta
käytännössä. Sovimme, että projektityöntekijät tavoittelevat kolmen eri aikaan järjestetyn
Uusi alku -ryhmän osallistujia puhelimitse ja kysyvät heidän halukkuuttaan osallistua
tutkimukseen sekä lupaa yhteystietojen luovuttamiseen minulle. Näistä kolmesta ryhmästä
yhteensä 14 ihmistä antoi suostumuksensa yhteystietojen luovuttamiselle. Tämä myönteinen
suhtautuminen oli minulle iloinen yllätys ja kertoo uskoakseni positiivista itse hankkeesta ja
ryhmäläisten kokemuksista. Tutkimuksen ulkopuolelle rajautuivat kaksi aktiivisesti
julkisuudessa ja kokemusasiantuntijana toiminutta ryhmäläistä, jotka olivat jo laittaneet
paljon aikaa ja resurssejaan hankkeesta kertomiseen ja kokemustensa jakamiseen.

Kuten tutkimussuunnitelmassani esitin, tavoitteenani oli haastatella kuudesta kymmeneen
Uusi alku -ryhmiin osallistunutta henkilöä. Olin siis onnekkaassa asemassa, kun
potentiaalisia haastateltavia olikin 14. Toisaalta projektityöntekijät olivat kyllä kertoneet
tavoittamilleen

ryhmäläisille,

että

olisin

todennäköisesti

yhteydessä

vain

osaan
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suostumuksensa antaneista. Uskon tämän myös madaltaneen kynnystä antaa yhteystietojen
luovuttamiselle suostumus. Päätin ensin tehdä kahdeksan haastattelua, minkä jälkeen voisin
tarvittaessa

sopia

Haastateltavani

lisähaastatteluita

valitsin

arpomalla:

aineiston
kirjoitin

kyllääntymisperiaatetta
suostumuksensa

noudattaen.

antaneiden

nimet

paperilapuille, jotka nostin sitten umpimähkään astiasta. Tein näin jokaisen ryhmän
kohdalla, jotta saisin haastateltavia tasaisesti eri aikoina järjestetyistä ryhmistä. Poikkeuksen
tein miesten kohdalla, koska heitä oli suostumuksensa antaneiden joukossa vain kolme, yksi
jokaisesta ryhmästä; he valikoituivat tutkimukseen sukupuolensa perusteella. Enemmistö
Uusi alku -ryhmien osallistujista on ollut naisia, joten tämä sukupuolijakauma heijastuu
myös aineistooni.

Haastattelut järjestettiin Kalliolan setlementin tiloissa, jotka olivat haastateltavilleni
entuudestaan tuttuja. Projektityöntekijät työskentelivät samoissa tiloissa, mutta tämä ei
tuntunut haastateltaviani häiritsevän, päinvastoin. Ympäristöä ei kuitenkaan voi olettaa
haastateltavilleni neutraaliksi. Se on saattanut aktivoida ajatuksia ja tunteita, joita ryhmässä
käyminen herätti. On myös mahdollista, että ympäristö on hienovaraisesti vaikuttanut
haastateltavien kerrontaan suuntaamalla sitä tiettyjä diskursseja kohti ja ohittamalla toisia.
Haastateltavan omaa kotia pidetään yleensä ympäristönä, jossa tämä itse on vahvimmillaan
(esim. Nousiainen 2004, 38). Toisaalta tuntemattoman ihmisen kutsumista kotiin, omalle
henkilökohtaiselle alueelle, voidaan pitää myös hyvin epämiellyttävänä ajatuksena, ja
kynnys siihen saattaa olla korkea. Potentiaalisista rajoituksistaan huolimatta Kalliolan
setlementin tutut ja rauhalliset tilat tuntuivat monessa suhteessa luontevilta ja sopivilta
haastatteluille.

Haastattelut pidettiin tammi- ja helmikuun aikana. Kahdeksasta sopimastani haastattelusta
yksi ei toteutunut, koska haastateltavani ei saapunut paikalle enkä tavoittanut häntä enää
puhelimitse. Tässä vaiheessa kahdeksan haastattelua vaikutti havaintojen toistuvuuden
perusteella riittävältä määrältä, joten sovin vielä yhden lisähaastattelun. Yhteensä tavoittelin
kymmentä suostumuksensa antanutta ryhmäläistä puhelimitse. Lopullinen aineistoni koostuu
viiden naisen ja kolmen miehen yksilöhaastattelusta, joiden kesto vaihteli vajaasta tunnista
tuntiin ja kolmeen varttiin. Jokaisen haastattelun alussa kävimme haastateltavani kanssa
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läpi tutkimuksen tarkoitusta, vapaaehtoisuutta, luottamuksellisuutta ja haastattelun
käytännön toteutusta koskevat asiat, joista olin jo puhelimessa alustavasti maininnut. Annoin
haastateltavilleni tutkimuksesta kertovan informaatiokirjeen (liite 1) ja pyysin heiltä
kirjallista suostumusta tutkimukseen osallistumisesta (liite 2). Tämän jälkeen laitoin
sanelukoneen päälle haastattelujen äänittämistä ja myöhempää litterointia varten.
Puolistrukturoidun haastattelurungon (liite 3) mukaisesti aloitin kysymällä taustatietoja, joita
olivat ikä, siviilisääty, perhetilanne, koulutus sekä suhde työmarkkinoihin. Sitten esitin
kertomuspyynnön, johon haastateltavat vastasivat kukin omalla persoonallisella tyylillään,
toiset suppeammin, toiset laajemmin. Yksi haastateltavani jopa aloitti kertomuksensa
spontaanisti ennen kuin ehdin kertomuspyyntöä edes esittää. Omaehtoinen kerronta ja
aktiivisen roolin ottaminen oli hänelle luontevaa, minkä lisäksi hän vaikutti sisäistäneen ja
ymmärtäneen tutkimusintressini.

Aineistonkeruuvaiheessa pitämäni tutkimuspäiväkirja paljastaa, että haastatteluiden
tekeminen

on

ollut

todellinen

oppimisprosessi.

Kokemattomalle

haastattelijalle

potentiaalisia jännitysmomentteja oli lukuisia. Muistanko käydä läpi kaikki tärkeät
tutkimuseettiset muodollisuudet? Osaanko kysyä oikeita kysymyksiä oikeaan aikaan?
Unohdanko jotain oleellista? Onnistunko omalta osaltani luomaan tilanteeseen avoimen ja
luottamuksellisen ilmapiirin? Toimiiko sanelukone varmasti? Lopulta ymmärsin, että
tilanteeseen on vain heittäydyttävä. Haastattelijan on ainakin jossain määrin luovuttava
pyrkimyksestään

kontrolloida

haastattelutilannetta

(Riessman

2008,

24).

Valmistautumisesta huolimatta virheitäkin tulee. Ensimmäisiä haastatteluja puhelimitse
sopiessani unohdin esimerkiksi kertoa, että tulen äänittämään haastattelut. Äänittäminen voi
vaikuttaa osallistumishalukkuuteen, ja haastattelutilanteessa osallistumisesta voi olla
vaikeampi kieltäytyä. Asia oli onneksi helposti korjattavissa uusi soittokierros tekemällä.
Tutkimuspäiväkirjastani käy ilmi monia asioita, joita olisin jälkiviisaana tehnyt eri tavalla.
Lohdullista onkin, että myös ”väärin” tehdyn haastattelun tulokset voivat olla
mielenkiintoisia (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 192).

Ihmisten kohtaaminen

haastattelutilanteissa tuntui jännityksestä huolimatta luontevalta ja helpolta.
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Haastattelujen tekemisen jälkeen edessä oli niiden purkaminen kirjalliseen muotoon.
Riessmanin (2008, 29) mukaan litteroiminen on aina myös tulkinnallinen, ei vain tekninen
prosessi. Tutkittavasta ilmiöstä ja analysointitavasta riippuu, kuinka tarkkaa litteroinnin
tulisi olla (Ruusuvuori 2010, 426). Tässä tutkielmassa keskityn ennen kaikkea
haastateltavieni kertomusten sisältöön, en kerrontatapaan. Joitain kerrontatapaan liittyviä
seikkoja olen kuitenkin sisällyttänyt kirjalliseen muotoon. Tämä ratkaisu oli pitkälti
intuitiivinen. Halusin litteroituun aineistoon myös vähän kerronnallista sävyä. En
ensinnäkään ole korjaillut kirjoitusasua vaan litteroin haastattelut sanasta sanaan. Lisäksi
olen merkinnyt tekstimuotoon puheessa esiintyviä taukoja; kaksi pistettä ilman sulkeita
tarkoittaa mikrotaukoa, kolme pistettä ilman sulkeita hieman pidempää taukoa. Jos
haastateltavani esimerkiksi nauraa, olen tuonut tämän esiin seuraavasti: [nauraa]. Sanan
kesken jäämistä olen viestittänyt tavumerkillä. Puhe on tällöin voinut katketa joko
päällekkäisen puheen alkamisen takia tai muuten vaan. Kesken jäänyt sana ’ihminen’
kirjoitettaisiin siis muodossa ihmi-. Mikäli lainauksesta on leikattu jotain pois, olen ilmaissut
tämän merkillä [...]. Joskus olen ymmärrettävyyden vuoksi täsmentänyt, mitä sitaatista on
leikattu pois, jolloin olen merkinnyt hakasulkeisiin myös omat nimikirjaimeni, vaikkapa
näin: [ajankohta poistettu, LK]. Aineistokatkelmat ovat lainauksia haastateltavieni puheesta;
mikäli tämä vaatii täsmennystä, viittaan haastateltavaan lyhenteellä H ja itseeni
nimikirjaimilla LK.

4.3 Aineiston analyysi
Aineistoni

analyysissä

hyödynnän

narratiivista

lähestymistapaa.

Narratiivinen

lähestymistapa edellyttää, että analysoitava teksti voidaan laajassa mielessä ymmärtää
muodoltaan narratiiviksi (Riessman 2008, 11). Kaikki puhe ja teksti eivät näitä edellytyksiä
täytä. Narratiivissa tapahtumat kytkeytyvät ajallisesti toisiinsa ja ovat merkityssuhteessa
toistensa kanssa. (Mt., 3–5.) Narratiivinen tutkimus on polveilevaa ja monitieteellistä, mutta
kertomusten analyysi on edelleen tutkimusperinteen ytimessä (Hänninen 1999, 16). Tässä
tutkielmassa en tee eroa narratiivin, tarinan ja kertomuksen käsitteiden välillä, vaikka
vaarana onkin käsitteellinen sekavuus ja epämääräisyys (mt., 19). Perustelen valintaani sillä,
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etten tutkielmassani keskity tarkastelemaan tarinallisuuden eri ilmenemismuotoja10, vaan
yleisemmin haastateltavieni kertomuksista esiin tulevia merkityksiä. Narratiivinen
lähestymistapa palvelee minua, koska tarkastelen toiminnan ja tapahtumille annettujen
merkitysten välistä suhdetta: ”[...] what individuals do in the world (behavior) is linked to the
meanings events and experiences have for them.” (Riessman 2008, 203). Lähestymistapa
mahdollistaa keskittymisen kontekstiin ja yksityiskohtiin, yksilöllisen kokemuksen
linkittymisen laajempaan sosiaalis-kulttuuriseen kokonaisuuteen. (mt., 13).

Analyysitapani muistuttaa temaattista narratiivista analyysiä, sillä keskityn siihen, mitä
haastateltavani kertovat; esimerkiksi se, miten haastateltavani kertovat, jää analyysissa
sivuosaan (Riessman 2008, 53–54). Tätä voisi Hännisen (1999, 33) tavoin kutsua
keskittymiseksi kertomusten eksplisiittiseen temaattiseen sisältöön, implisiittisiä sisältöjä
kokonaan kuitenkaan unohtamatta. Toisin kuin Hänninen (mt.) tai Riessmanin (2008, 61, 68)
esimerkkitapaukset, en ole pyrkinyt hahmottamaan aineistostani juonellisia kokonaisuuksia
tai typologioita, siis eräänlaisia ydintarinoita. Tähän ratkaisuun päädyin tutkimusprosessin
aikana, vaikka alun perin olin kyllä kiinnostunut tutkimaan sitä, miten päihteettömyys
rakentuu osaksi ihmisen elämäntarinaa ja miten uusi tarina tukee häntä muutosprosessissa.
Huomasin kuitenkin pian, että perus- tai ydintarinoille perustuva analyysitapa olisi tehnyt
aineistolleni väkivaltaa. Luontevampaa ja mielenkiintoisempaa oli keskittyä kertomuksista
esiin tuleviin merkityksiin ja jättää ”suuret tarinat” muodostamatta. Analyysiyksikkönä
toimivat alkoholin merkityksiä ja muutospuhetta ilmaisevat aineistokatkelmat. Voi toki
kyseenalaistaa, onko kertomuksen tarinaluonteen ja juonellisen kokonaisuuden huomiotta
jättävä analyysi varsinaisesti narratiivinen (Hänninen 2010, 166). Analyysitapaani voisi
kutsua myös fenomenologiseksi, merkityskokonaisuuksia hahmottelevaksi tutkimukseksi
(Laine 2010, 41).

Yhteen analyysitapaan sitoutuminen ei ole tutkimuksessa itsetarkoitus (Riessman 2008, 18).
Tutkijan on kuitenkin ilmaistava selvästi, miten on aineistonsa analysoinut; tämän tulee olla
lukijalle läpinäkyvää (mt., 186). Läpinäkyvyys koskee myös teorian suhdetta aineiston
10

Tarinallisuuden ilmenemismuotoja ovat Hännisen (1999, 20–22) mukaan tarina, kertomus, sisäinen tarina
ja draama, ja ne kytkeytyvät ulkopuoliseen todellisuuteen situaation eli ihmisen elämäntilanteen sekä
sosiaalisen tarinavarannon eli kulttuuristen kertomusten kautta.
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analyysiin. Laadullinen analyysi voi olla teorialähtöistä, teoriaohjaavaa tai aineistolähtöistä
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Oma analyysini sijoittuu aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan
välimaastoon, joskin se kallistuu edelliseen. Olin lukenut tutkimuskirjallisuutta ja alkanut
kirjoittaa ikääntyvien alkoholinkäyttöä koskevaa katsausta tutkimussuunnitelmaani varten.
Muu teoreettis-käsitteellinen osuus etsi vielä muotoaan. Tässä vaiheessa aloitin aineiston
analyysin ja jätin taustoituslukuni hahmotelmat hetkeksi sivuun. Perehdyin siis aineistoon
ilman vahvoja teoreettisia ennakkositoumuksia, mikä on aineistolähtöiselle analyysitavalle
ominaista. Teoriaohjaavaa sävyä analyysiini toi tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen sekä
relevanttien käsitteiden ja näkökulmien alustava hahmotteleminen. (Mt.) Pentti Moilasen ja
Pekka Räihän (2010, 53) mukaan merkitysten kuvaaminen edellyttää aineistoon
nojautumista, mutta sitä seuraava teoreettinen syventämisvaihe laajaa teoreettista sivistystä.

Nousiainen (2004, 50) on todennut, että analyysi alkaa viimeistään haastattelukohtaamisessa.
Jo tuolloin haastattelija todennäköisesti kiinnittää huomiota haastattelussa esiin tuleviin
tuttuihin ja odottamattomiin asioihin (mt., 51). Kaksi ensimmäistä haastattelua tehtyäni
kuuntelin ne kertaalleen läpi ennen litterointiin ryhtymistä, pääasiassa oppimismielessä
(mikä toimii, mikä ei) mutta myös alustavasti analyysimielessä. Haastatteluja litteroidessani
analyysin tekeminen jatkui, joskaan en vielä tässä vaiheessa malttanut kirjoittaa havaintojani
systemaattisesti

ylös.

Suunnitelmissani

oli

hyödyntää

laadulliseen

tutkimuksen

apuvälineeksi tarkoitettua Atlas.ti-ohjelmaa, ja aloitinkin litteroidun aineiston koodaamisen
ohjelman avulla. Olin myös tulostanut litteroidut haastattelutiedostot ja totesin pian, että
paperista tulostetta oli miellyttävämpi ja helpompi lukea. Aloin tehdä alleviivauksia ja
merkintöjä tulosteversioon ja luovuin aineiston koodauksesta ohjelmiston avulla. Käytin
kuitenkin tulosteversion rinnalla myös Atlas.ti-ohjelmaa aineiston lukemiseen ja katkelmien
etsimiseen.

Luin litteroidut haastattelut useaan kertaan ja kirjoitin listoja tekemistäni havainnoista.
Piirsin jokaiselle haastateltavalleni aikajanan, jolle hahmottelin kertomuksen pääpiirteet ja
muut olennaiset huomiot. Syntyi yhä uusia listoja, ja mielessäni alkoi hahmottua ylä- ja
alakategorioita. Yläkategoriana saattoi olla vaikka ”tunteiden säätely” ja alakategoriana
”nollaus” tai vastaavasti ”sosiaaliset tilanteet” ja ”kantakapakka”. Välillä palasin uudestaan
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lukemaan haastatteluista alleviivaamiani pääkohtia. Lopulta päätin ryhtyä kirjoittamaan
analyysiä luottaen siihen, että kirjoittaminen auttaa ajatusten jäsentelyssä. Tämä tarkoitti sitä,
että juutuin välillä pitkäksikin aikaa pohtimaan ja kyseenalaistamaan analyysin saamaa
suuntaa.

Analyysi

tutkimuskysymykseni

siis

eli

ja

sai

tarkentuivat,

uusia

joskaan

painotuksia
eivät

kirjoitusvaiheessa.

suuremmin

muuttuneet.

Myös
Yhden

tutkimuskysymyksen (Mitkä tekijät ovat jarruttaneet elämäntapamuutosta?) jätin tutkimusta
rajatakseni kokonaan pois. Ajattelin myös, että muutosta tukevien tekijöiden tarkastelu
osittain vastaa tähän epäsuorasti. Kun analyysi oli edennyt vaiheeseen, jossa sivumäärä hipoi
kolmeakymmentä, palasin tutkielmaa taustoittavan teoreettis-käsitteellisen luvun pariin.
Tässä vaiheessa oli helpompi nähdä, mitkä asiat olivat haastattelujen sisällön näkökulmasta
relevantteja taustoituksessa. Taustoituksen valmistuttua palasin taas analyysiini, sillä
teoreettis-käsitteellinen jäsennys helpotti vastaavasti analyysin tekoa. Nyt pystyin myös
peilaamaan havaintojani aiempaan tutkimukseen.

Luotettavuuden arviointi on olennainen osa tutkimuksen tekoa. Tutkimuksen luotettavuutta
ja oikeellisuutta lähestytään reliabiliteetin ja validiteetin käsitteillä. Tutkijan olisi kyettävä
argumentoimaan, miksi hänen tutkimuksensa on uskottava. (Riessman 2008, 184.)
Erityisesti merkityksiä tarkastellessa aineistositaatit nousevat keskeiseen asemaan, sillä
tulkinta rakentuu niiden varaan (Moilanen & Räihä 2010, 64). Havaintojeni tueksi olenkin
liittänyt useita aineistokatkelmia, jotta lukija voisi itse arvioida havaintojen uskottavuutta.
Pelkät aineistokatkelmat eivät kuitenkaan riitä, sillä olenhan jo tehnyt valintoja nostaessani
tietyn katkelman esiin. On otettava huomioon sekin, että haastateltavieni näkökulmasta jokin
heille olennainen seikka on voinut jäädä analyysissa sivuun (Josselsson 2004, 297). Vaikka
tämänkaltaisen ongelman eliminoiminen on lähes mahdotonta, on valintojen ja metodien
läpinäkyväksi tekeminen hyvä yleisneuvo uskottavuuden parantamiseksi. Läpinäkyvyyttä
lisää muun muassa se, että tutkija nostaa yhtäläisyyksien lisäksi esiin aineistossa
mahdollisesti esiintyviä eroavaisuuksia. Läpinäkyvyys edellyttää myös jatkuvaa eettistä
pohdintaa. (Riessman 2008, 186, 191.)
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4.4 Tutkimusetiikka
Normatiivisena tieteenalana arvot ja etiikka ovat aina olleet ammatillisen sosiaalityön
ytimessä. Eettisyyden toteutumista ei kuitenkaan koskaan tulisi pitää itsestäänselvyytenä,
sillä kuten Einat Peled ja Ronit Leichtentritt (2002) ovat havainneet, tutkimuseettisiä
kysymyksiä on käsitelty alan tiedejulkaisuissa vaihtelevasti. (Mt., 160–161.) Etiikka voidaan
ymmärtää arkiseksi päätöksentekotaidoksi (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 22). Hyvät
tieteelliset käytännöt ovat eettisesti vastuullisia toimintatapoja, joista tutkimuseettinen
neuvottelukunta on laatinut ohjeistuksen ja joita suomalaiset korkeakoulut, pro gradu
-tutkielmien tekijät mukaan lukien, ovat sitoutuneet noudattamaan. Hyviin tieteellisiin
käytäntöihin kuuluvat muun muassa rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus kaikissa
tutkimuksenteon vaiheissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) Ihmistieteissä eettisiä
toimintatapoja edistävät myös tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimat eettiset
periaatteet.

Näitä

ovat

itsemääräämisoikeuden

kunnioittaminen,

vahingoittamisen

välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009.) Lisäksi
eettistä normistoa rikastuttavat sosiaalityön omat ammattieettiset ohjeet ja periaatteet (esim.
Talentia 2017).

Olen tutkielmassani pyrkinyt noudattamaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja eettisiä
periaatteita. Käytännössä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on tarkoittanut sitä, että
olen korostanut haastateltavilleni tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta, pyytänyt
heiltä kirjallista suostumusta ja informoinut heitä siitä, mitä tutkin ja kuinka tutkimukseni
toteutan (ks. liite 1). Henkisiä haittoja välttääkseni olen haastattelutilanteissa pyrkinyt
kuulostelemaan haastateltavieni tuntoja herkällä korvalla ja etenemään ensisijaisesti heidän
ehdoillaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi narratiivisen haastattelun
kriteereissä joustamista, sillä metodologiasta ei saa muodostua itsetarkoitusta. Olen myös
pohtinut, voiko haastatteluun osallistuminen laukaista haastateltavissani sellaisia tunteita tai
ajatuksia, jotka ovat muutosprosessin näkökulmasta haitallisia. Toisaalta olen luottanut
siihen,

että

haastateltavani

”osallistumiskuntonsa”.

pystyvät

Tutkimuksen

korostaminen on tästäkin syystä tärkeää.

itse

tavoitteiden

arvioimaan
avaaminen

oman
ja

vointinsa

ja

vapaaehtoisuuden
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Mieleeni on jäänyt erityisesti yksi haastattelutilanne, joka herätti pohtimaan haastattelijan
roolia

ja

vastuuta.

Alkoholinkäytön

kokonaan

lopettanut

haastateltavani

kertoi

huolestuneensa, kun erään sosiaalisen tilanteen jälkimainingeissa hänen mielessään oli
välähtänyt kuva viinilasista. Reagoin toteamalla, että alkoholin välähtäminen mielessä on
ymmärrettävää, kuin eräänlainen refleksi, joka ei kuitenkaan välttämättä johda mihinkään
epätoivottavaan:

LK [...] että se, se [ajatus, LK] tulee mut että se meneeH -Niin et se meneekin. Joo. Mut pitää olla valpas.
LK Kyllä.
H Pitää olla valpas.
LK Kyllä, ihan totta.
H Pitää olla valpas.[...]
Tässä katkelmassa kommentoin epätyypillisen aktiivisesti haastateltavani kertomusta.
Haastateltavani myötäilee, mutta muistuttaa napakasti valppaana olon tärkeydestä kolmeen
kertaan. Tajuan heti, että haastateltavani saattoi tulkita sanomani vähättelynä, ja yritän
seuraavassa lauseessa viestittää ymmärtäväni hänen huolensa:

LK Mm joo se on ihan totta. On se äärettömän niinku riippuvuutta aiheuttavaH -jooLK- se aine. Kyllä. Joo.
Mikäli ideaalina pidetään neutraaliutta, kommentoiminen ja oman näkökulman tarjoaminen
on virhe (Rapley 2004, 19). Katkelmassa kuulostan enemmän päihdetyöntekijältä,
terapeutilta tai ystävältä kuin neutraalilta haastattelijalta. Konstruktivistisen käänteen myötä
neutraaliuden ideaalia on kuitenkin alettu pitää mahdottomuudessaan harhaanjohtavana.
Haastattelun sisällön nähdään pikemminkin rakentuvan aina vuorovaikutuksessa. (Mt., 20.)
Vastuullani kuitenkin oli se, ettei haastattelutilanteista muodostunut haastateltavilleni ikäviä.
Kuten Merja Laitinen ja Tuula Uusitalo (2007, 319) muistuttavat, sensitiivistä aihetta
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käsiteltäessä haastattelu on tarvittaessa keskeytettävä, mikäli tilanne sitä edellyttää. Tämä ei
missään vaiheessa tuntunut tarpeelliselta. Jokaisen haastattelun jälkeen tiedustelin
haastateltaviltani heidän tunnelmiaan ja kannustin olemaan arkailematta yhteydessä, jos
mieleen tulee kysymyksiä tai kommentteja. Itselleni jäi käsitys, ettei kukaan
haastateltavistani lähtenyt haastattelusta negatiivisessa mielentilassa. Moni ilmaisi, että
aiheesta puhuminen oli tehnyt hyvää. Yksi totesi, että tunnelmat olivat neutraalit ja oli
lähinnä tyytyväinen voidessaan olla opiskelijalle avuksi. Tästä päättelen, että oman tarinan
kertominen kiinnostuneelle kuulijalle oli useimmalle kokemus, josta nämä kenties itsekin
saivat jotain irti (vrt. Ethical research benefits participants, Peled & Leichtentritt 2002, 149).
Aihe joka tapauksessa koettiin yhteiskunnallisesti tärkeäksi, minkä uskon lisänneen
tutkimukseen osallistumisen mielekkyyttä.

Taloudellisten ja sosiaalisten haittojen välttäminen liittyy saumattomasti yksityisyyteen ja
tietosuojaan.

Tästä

syystä

olen

kiinnittänyt

erityistä

huomiota

haastateltavieni

tunnistamattomuuteen. Olen poistanut aineistokatkelmista tarkkoja vuosilukuja ja muita
yksilöiviä

tunnistetietoja.

En

ole

luonut

haastateltavilleni

nimimerkkejä,

jotta

aineistositaateista ei olisi muodostettavissa kokonaisia, tunnistettavia elämäntarinoita;
vähintäänkin olen tehnyt parhaani tunnistettavuuden riskin minimoimiseksi 11 (Hänninen
2010, 174). Tiedostan, että tällaisen anonymisointitavan seurauksena kiinnostavaa
informaatiota myös menetetään, mutta pidän tunnistamattomuuden periaatetta aiheen
sensitiivisyyden vuoksi tärkeämpänä arvona. Ongelmalliseen alkoholinkäyttöön liittyy
edelleen jonkinasteinen kulttuurinen leima, joten tunnistamattomuuden korostaminen
kytkeytyy taloudellisten ja sosiaalisten haittojen välttämiseen. Yksityisyyden ja tietosuojan
kunnioittaminen onnistuu parhaiten hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattamalla.

Kuten Rauhala ja Virokannas toteavat (2011), tutkimuseettinen arviointi on paljon muutakin
kuin

tietosuojaan

liittyvät

kysymykset.

Itsemääräämisoikeuden

kunnioittaminen,

vahingoittamisen välttäminen ja yksityisyyden suojelu ovat toki tärkeitä periaatteita, mutta
11

Jos haastateltava on kertonut tutkimukseen osallistumisesta läheisilleen, on olemassa mahdollisuus, että
nämä tunnistavat hänet aineistokatkelmista. Henkilötietolain näkökulmasta tämä ei ole ongelma, mutta se
herättää eettisiä kysymyksiä. (Kuula 2006, 205.) Kuten eettisille kysymyksille on luonteenomaista, ei
tähänkään potentiaaliseen tunnistettavuuden ongelmaan ole yksiselitteistä vastausta tai ratkaisua
(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 22).
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eettisen pohdinnan ei tulisi rajoittua pelkästään niihin. Pohdinta kuuluu tutkimusprosessin
jokaiseen vaiheeseen. Minun on tutkijana osattava myös perustella, miksi tutkimuksen
tekeminen on ylipäätään hyödyllistä. (Mt., 238.) Lähestyn tätä kysymystä ikääntyvien
alkoholinkäyttöön kohdistuvien stereotypioiden kautta. Kuten Suhonen toteaa (2005, 8),
sekä ikääntymiseen että ongelmalliseen alkoholinkäyttöön liittyy länsimaisessa kulttuurissa
kielteisiä mielikuvia. Nämä yhdessä voivat asettaa ihmisen leimaavaan, häpeää tuottavaan
asemaan. Tutkimuksen avulla on mahdollista haastaa haitallisia stereotypioita uudenlaisia
näkökulmia tarjoamalla (Virokannas 2004, 19). Voi toki Virokannaksen (mt.) tavoin kysyä,
vahvistaako tutkimus sen kohderyhmää koskevaa ongelmapuhetta. On esimerkiksi
mahdollista, että taustoittavassa luvussa esittämäni katsaus ikääntyvien alkoholinkäyttöön
saattaa jossakussa voimistaa kielteistä stereotypiaa ”ryypiskelevistä eläkeläisistä”.
Tutkimuskatsaus on kieltämättä varsin ongelmakeskeinen. Luoko se asenteellisen sävyn
koko tutkimukselle?

Fenomenologinen tutkimus pyrkii ymmärtämään kohderyhmänsä merkitysmaailmaa.
Merkitykset ovat intersubjektiivisia eli sekä kokijoiden välisiä että heitä yhdistäviä.
Merkitysten tarkastelulla on siis yhteisöllinen, tunnistettava ja yleinen ulottuvuutensa. (Laine
2010, 30–31.) Tästä syystä en ole kovin huolestunut mahdollisesta ongelmakeskeisyydestä;
tutkielmasta on löydettävissä enemmän ihmisiä yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.
Alkoholinkäyttöä voi Jyrki Jyrkämän (2007, 31) tavoin hahmottaa toimijuutena. Aineistoa
olisikin mahdollista tarkastella myös toiminnallisten ulottuvuuksien kautta; näitä ovat
esimerkiksi tuntemisen, täytymisen ja kykenemisen ja haluamisen ulottuvuudet (mt.).
Kuten Virokannas (2004, 18) omassa tutkimuksessaan, olen pitänyt haastateltavieni
kuulemista ja heidän kertomustensa esiin tuomista tärkeänä ymmärtämistä edistävänä
tekijänä. Ehkäpä voisi jopa puhua tilan luomisesta äänille, joita harvemmin julkisuudessa
kuulee. Haastateltavillani on omaan henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa, joka
on tutkimuksellisesti arvokasta. Kuten Riitta Granfelt (1998, 40) on todennut, tällaista tietoa
ilmiöstä on vain ihmisillä, joita se kokemuksellisesti koskettaa.

Sosiaalityön eettisiin periaatteisiin kuuluu voimaannuttamisen ideaali, joka konkretisoituu
äänen antamisena yhteiskunnassa marginalisoituneille ryhmille (Peled & Leichtentritt 2002,
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148–149). Kun tarkastelen periaatetta tutkielmani valossa, törmään kuitenkin ongelmiin.
Ensinnäkin, marginalisoitunut on sanana aivan liian voimakas kuvaamaan haastateltavieni
heterogeenistä joukkoa. Päihdeongelma voi johtaa marginalisoitumiseen, mutta samalla se
koskettaa ihmisiä sosioekonomiseen asemaan katsomatta. Juomisesta aiheutuvien vakavien
ongelmien on havaittu olevan voimakkaasti kytköksissä huono-osaisuuteen ja osattomuuteen
(Mäkelä ym. 2009a, 186). Tällainen voimakas kytkös puuttuu haastateltavieni joukosta.
Toiseksi, äänen antamisen mahdollisuuteen tulee suhtautua kriittisesti, sillä tutkimus ei
itsestään selvästi voimaannuta kohderyhmäänsä (Riessman 2008, 199). Näistä varauksista
huolimatta yli 55-vuotiaiden ongelmallinen päihteidenkäyttö näyttäytyy monitahoisena,
yksilöä, yhteisöjä ja yhteiskuntaa koskettavana ilmiönä, johon toivon tutkielmani tuovan
yhden varteenotettavan näkökulman. Muutoksessa merkityksellisten tekijöiden esiin
tuominen voi parhaassa tapauksessa myös johtaa ihmisten tarpeet paremmin huomioivaan,
vaikuttavampaan päihdetyöhön (Väyrynen 2012, 272).

Eettisyys edellyttää myös omien lähtökohtien pohdintaa ja näkyväksi tekemistä. Sosiaalityön
historiaa tarkastelemalla nähdään, että sosiaalityö on välillä ollut vahvasti yksilökeskeistä,
välillä taas yhteiskunnallisia rakenteita painottavaa. Yksilökeskeisimmilläänkään sosiaalityö
ei voi olla rakenteista vapaata. (Pohjola 2014, 18.) Sosiaalityön opiskelijana hahmotan
maailmaa välttämättä kummastakin näkökulmasta. Tutkielmani aihe kiinnittyy päihdetyön ja
päihdetutkimuksen kontekstiin, jossa yhteiskunnallinen ja yksilöllinen kietoutuvat tiiviisti
toisiinsa;

päihteillä

seurannaisvaikutuksia.

on

niin

Olen

yhteiskuntaa,

saanut

yhteisöjä

kosketuksen

että

päihdetyöhön

yksilöä

koskettavia

tekemällä

lyhyen

sosiaalityöntekijän sijaisuuden kunnan toteuttamassa päihdevieroituksessa. Omakohtaista
kokemusta päihdehoitojärjestelmän asiakkuudesta minulla tai perheenjäsenilläni ei ole.

Alkoholinkäytön yleisyyden ja kulttuurisen merkityksen vuoksi meille jokaiselle on
muodostunut jonkinlainen suhde alkoholiin, oli tämä suhde sitten läheinen tai etäinen,
positiivinen tai negatiivinen, neutraali tai ambivalentti. Tämä koskee myös aihetta
käsitteleviä tutkijoita, sillä tutkija ei koskaan ole tabula rasa, tyhjä taulu, maailmasta ja
sosiaalisesta todellisuudesta irrallaan. Parhaimmillaan tutkimusta tehdään omat lähtökohdat
ja suhtautumistavat tiedostaen. Omat alkoholille antamani merkitykset ovat vuosien mittaan

49

vaihdelleet ja muuttuneet, mikä on osaltaan heijastunut myös juomatapoihini; siihen, miten
itse käytän tai olen käyttämättä alkoholia (vaakakuppi on viime vuosina kallistunut
jälkimmäiseen). On selvää, että tämä henkilökohtainen kokemukseni on ainakin jossain
määrin vaikuttanut tutkielmani hypoteesiin, jonka mukaan uudenlaiset merkitykset tukevat
ihmistä

muutosprosessissa.

Vaikka

en

olekaan

Uusi

alku

-elämäntaparemontin

kohderyhmää, pystyn osin samastumaan haastateltavieni kertomuksiin alkoholin saamista
merkityksistä tai vähintäänkin ymmärtämään niitä. Toki merkittäviä erojakin löytyy, eikä
niitä ole tarpeellista yrittää kieltää tai vähätellä. Haastateltavillani on monenlaisia vaikeita
ja traumaattisiakin kokemuksia, joita en itse ole joutunut kohtaamaan, sekä ylipäätään ikänsä
puolesta enemmän elämänkokemusta kuin minulla. He ovat eläneet nuoruuttaan 1960- ja
1970 -luvuilla, jolloin Suomessa elettiin suurta kulttuurista murrosta, ja heillä on vuosien
alkoholinkäyttöhistoria taustallaan. Lisäksi suurin osa heistä on pitkän työuran jälkeen
siirtynyt uudenlaiseen elämänvaiheeseen eläkkeelle jäämisen myötä.
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5 ALKOHOLIN MERKITYKSET JA ELÄMÄNTAPAMUUTOS
Elämäntapamuutoksen toteuttaminen ei yleensä ole helppoa, varsinkaan kun kyse on
alkoholista. Merkitysten tarkasteleminen auttaa ymmärtämään muutosprosessissa olevan
ihmisen kokemusta tilanteestaan. Merkityksille ominaista on, että ne voivat muuttua.
Aiemmin merkityksellinen asia voi kymmenen vuoden päästä tuntua neutraalilta tai
merkityksettömältä. Suhtautuminen voi toisaalta muuttua ristiriitaiseksi, kuten monen
haastateltavani kohdalla näyttää alkoholin suhteen käyneen. On toki huomioitava, että
haastateltavani

puhuvat

alkoholinkäyttöhistoriastaan

nykyhetkestä

käsin.

Suhdetta

alkoholiin arvioidaan siis jossain mielessä jälkiviisaasti. Tämä ei kuitenkaan ole tutkimuksen
kannalta ongelmallista, koska tavoitteena ei ole rekonstruoida menneisyyttä ikään kuin sitä
kautta pääsisi käsiksi ”totuuteen” (ks. totuudellisuudesta myös Nousiainen 2004, 36).
Olennaisia ovat lopulta juuri nykyhetken tulkinnat. Tässä luvussa esittelen havaintojani
haastateltavieni alkoholille antamista merkityksistä ja elämäntapamuutokseen motivoivista
ja

kannustavista

osallistuneiden

tekijöistä.

taustatietoja

Aloitan
ja

esittelyn

kuvaamalla

alkoholinkäyttöhistoriaa

sekä

lyhyesti
käytön

tutkimukseen
muuttumista

ongelmalliseksi.

5.1 Tutkimukseen osallistuneet
Tutkimukseeni osallistui viisi naista ja kolme miestä. Nuorin haastateltavani oli iältään 56
vuotta, vanhin 71 vuotta. Osallistujien iän keskiarvoksi muodostui 62 vuotta. Kaksi heistä oli
naimatonta, neljä naimisissa ja kaksi eronnut. Viidellä oli lapsia ja yhdellä lapsenlapsi.
Osallistujien koulutustausta oli vaihteleva ja keskimäärin varsin korkea: yksi oli suorittanut
keskikoulun,

kaksi

opistotason

tai

toisen

asteen

tutkinnon,

kaksi

alemman

korkeakoulututkinnon ja kaksi ylemmän korkeakoulututkinnon. Yhdeltä ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaminen oli loppuvaiheessa jäänyt kesken. Yksi haastateltavani
oli työelämässä ja toinen haastatteluhetkellä työkokeilussa. Kuusi haastateltavaa oli
eläkkeellä ja heistä puolet alun perin työkyvyttömyyseläkkeellä. Yksi teki eläkkeellä
osa-aikatöitä. Kaksi haastateltavaani oli irtisanottu työsuhteestaan alkoholinkäytön takia.
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Alkoholi tuli haastateltavieni elämään pääosin teini-iässä, 14–16 ikävuoden paikkeilla,
muutamalla tätä myöhemmin. Alkoholia kokeiltiin kaverien kanssa, ja juominen yhdistyi
vahvasti sosiaalisuuteen ja hauskanpitoon. Yksi haastateltavani kuvailee elävästi hilpeää
muistoa

linoleumilattialla

liukumisesta

nousuhumalassa

ystäviensä

kanssa.

Haastateltavistani kolme mainitsee, ettei heidän kotonaan käytetty alkoholia ollenkaan.
Käytännössä tämä ilmenee lähinnä perheen isän suhtautumisessa alkoholiin. Kukaan
haastateltavista ei mainitse äidin käyttäneen alkoholia; naisten juominen olikin 1960-luvulle
saakka sosiaalisia normeja rikkovaa, paheksuttavaa toimintaa (Kuusi 2004, 300). Yhden isä
oli ”intomielinen raittiusseuralainen ja nuorisoseuralainen”, toisen isä taas vältti
alkoholinkäyttöä kotona, koska erityisesti lasten edessä päihtyminen aiheutti häpeää:

[...] meillä ei kotona käytetty alkoholia. Isä joi joskus juhlissa jonkun verran
varmasti. Mä oon nähny kaks kertaa meiän isän niinkun humalassa jossa tota sitten
seuraavan päivänä isä oli niin häpeissään että itki, ku mä olin nähny.
Kaksi haastateltavaa taas kertoo alkoholin olleen negatiivisella tavalla läsnä perheen arjessa
isän alkoholismin vuoksi. Alkoholismin myötä lapsuuteen on liittynyt pelkoa, epävarmuutta
ja pettymyksiä. Haastateltavani kuvailee, kuinka aina sai

[...] pelätä mitä se isä tekee ja. Isä oli ihan hullu ja sil oli välillä hirveesti rahaa ja
välillä ei ollu rahaa [...].
Toisen haastateltavan kohdalla isän alkoholismi johti vanhempien eroon ja muuttamiseen
toiselle paikkakunnalle. Silloinkin, kun omat vanhemmat eivät ole käyttäneet alkoholia
ongelmallisesti, löytyy lähisuvusta usein varoittavia esimerkkejä. Lapsen näkökulmasta
juopuneen käytös on pelottavaa ja vastenmielistä: ”Kaikki se haju ja, käytös ja... mitä siihen
liittyy.” Aikuinen taas pystyy jo näkemään yhtymäkohtia suvun historian ja omien
kokemustensa välillä. Yksi haastateltavani kertoo suvussaan olleen myös naispuolisia
alkoholisteja, toinen tunnistaa suvussa esiintyvän taipumusta suurkulutukseen.
[...] meil on suvussa pikkusen tämmöst taipumusta, meil ei oo niinku
alkoholisteja varsinaisesti suvussa mutta, semmosta niinku helppoo
loiskahtamista siihen ja, sen [alkoholin, LK] semmosta pikku ylikäyttöö.
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Nuoruusvuosina vaakakupissa painavat kuitenkin enemmän kaverit, juhliminen ja
hauskanpito.

Kaikki haastateltavani korostavat, ettei juominen nuoruudessa poikennut

mitenkään ikätoverien alkoholinkäytöstä. Lähes kaikki kuvailevat sitä harmittomaksi.
Juominen ei myöskään ole vaikuttanut koulu- ja opiskelumenestykseen tai muuhun elämään
negatiivisesti. Harmittomuudesta huolimatta osa haastateltavista kuvailee tunnistaneensa
alkoholin erityisen vetovoiman jo tuolloin. Alkoholi muuttaa olon dramaattisesti
paremmaksi:

[...] mä muistan ku mä oon ensimmäisen kerran juonu viinaa ni mulle tuli
semmonen juttu, mä olin että, tää on hieeenoo, tämmösen olon mä oon aina
halunnu itselleni. Siis, se oli ihan järkyttävä, mä olin et voiko ihmisellä olla
näin ihana olo [nauraa] iha oikeesti, pahalta se maistu mut sitte se olo oli
niinku se mulle et heei, wautsi [nauraa] tää on hieno homma.
Tällä haastateltavallani on ollut monessa mielessä rankka lapsuus, johon kuului paljon
epävarmuutta, stressiä ja vastuunkantoa liian nuorella iällä. Alkoholin avulla haastateltavani
huomasi pääsevänsä ikävistä asioista hetkellisesti eroon; olo muuttui taianomaisesti
paremmaksi ja murheet unohtuivat. Päihtymys voikin olla houkutteleva vaihtoehto
tilanteessa, jossa ihminen kokee painetta ja stressiä toisten ihmisten taholta (Maunu 2014,
198). Toinen haastateltavani kuvaa alkoholin vaikutuksen tuntuneen ”niin huumaavalta”,
että hän kohtuullisista käyttömääristä huolimatta epäili jo nuorena ”että täst tulee mulle
ongelma”. Epäilyyn vaikutti myös perheen isän tuhoisa alkoholinkäyttö. Kolmas tunnistaa
juoneensa helpottaakseen sosiaalista jännittämistä ja analysoikin alkoholisuhdettaan jo
nuoresta

asti

vääristyneeksi.

Vaikka

juominen

ei

poikennut

muiden

nuorten

alkoholinkäytöstä, tuntui siinä silti olevan erikoisen suurta vetovoimaa. Toisenlaisiakin
kokemuksia on. Yksi haastateltavani kertoo, ettei alkoholi tehnyt häneen alussa
minkäänlaista säväytystä, vaan juomaan piti päinvastoin opetella:

[...] se alkoholinjuonti niin mun piti opetella. Kun toiset on kertonu et se eka huikka
oli se et jipii, et täst lähti. Mulla ei ollu näin. Mä jouduin opetteleen viinan juonnin.
Ihan samalla lailla ku polkupyörän, pyöräl ajamisen tai luistelun tai ihan minkä
tahansa muun. Et ihmiset ollaan erilaisii mut lopputulos voi olla sama, [naurahdus]
valitettavasti.
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1960-luvun kulttuurinen murros ja keskioluen vapautuminen nousevat haastateltavieni
puheesta selvästi esiin. Lasin äärellä seurustelu on osa sukupolvikokemusta, joka punoutui
uudenlaiseen vapauden ihanteeseen. Märän sukupolven käsitteeseen viittaava haastateltavani
maalaa tästä elävän kuvan:

[...] mutta siinä kuuskytluvun kaiken vapauden..huumassa sitte vähän semmonen
märkä sukupolvi kasvo ja [70-luvulla, LK] menin yliopistoon opiskelemaan ja siellä..
kanssa sitte opiskelijakuppiloissa istuttiin, että semmonen niinkun alkoholin
kuuluminen...elämänpiiriin oli aika tavallista ja tyypillistä. Ei sen käyttö minun
opiskelujani haitannu eikä siinä ollu mitään putkia eikä tällästä että, mut se oli
semmosta kaljakuppiloissa istumista ja halvan punaviinin kanssa maailman
parantamista sillon seitkytluvulla et se, sen tyylinen. Sen tyylinen maailma liitty
sitten.
Katkelmasta kuultaa, kuinka luonteva osa opiskelijakulttuuria alkoholi on. Sen äärellä
vietetään aikaa, käydään syvällisiä keskusteluja ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita. Kaikki
haastateltavat eivät kuitenkaan aloittaneet alkoholinkäyttöä muiden mukana vielä teini-iässä
tai liittäneet sitä itsestäänselväksi osaksi alkoholin sävyttämää sukupolvikokemusta. Yksi
kertoo juoneensa armeijassa ensimmäistä kertaa ”ku se oli niin semmosta ahdistavaa”, toinen
vasta avioiduttuaan runsaasti alkoholia käyttäneen miehen kanssa.

5.2 Ongelmallinen käyttö
Kaikilla haastateltavillani juominen alkoi muuttua ongelmalliseksi vasta vuosien käytön
jälkeen. Monet mainitsevat alkoholin kuuluneen työkulttuuriin. Tyypillisesti käyttömäärät
ovat aikuisiällä pikkuhiljaa lisääntyneet, mutta tätä ei välttämättä ole koettu ongelmaksi.

Ja sitte eron jälkeen minä ite sitte aloin käyttään enemmän. Ja tuota sitten varmaan
jollain tavalla sitten siinä jossakin vaiheessa liikaakin. Mutta että ei ollut koskaan
niinku mikään ongelma mulle. Siis itse asiassa ei oo ollu koskaan mikään ongelma,
mutta tuota sitte nyt vanhemmiten niin tuolla terveysasemalla puututtiin siihen siinä
mielessä kun mä olin kaatunu yhden kerran oikein pahasti ja jouduin tonne
päivystykseen ja, sieltä sitten ohjattiin minut tälle päihdetyöntekijälle [...].
Tässä sitaatissa haastateltavani korostaa, ettei itse asiassa ole koskaan kokenut juomistaan
varsinaiseksi ongelmaksi, vaikka käyttö on välillä ollutkin runsasta. Alkoholinkäyttö
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asetetaan kuitenkin kaatumisen johdosta terveyskeskuksessa ongelmalliseen valoon.
Haastateltavani kertoo myös itse halunneensa vähentää juomistaan, joka erityisesti
eläkkeelle jäätyä ”alko sillon vähän mennä yli”. Alkoholinkäytön määritteleminen
ongelmalliseksi ei ole itsestäänselvää toisellekaan haastateltavalleni. Hän kertoo olleensa
epävarma siitä, kuuluuko laisinkaan elämäntaparemontin kohderyhmään vai viekö
mahdollisesti paikan sellaiselta henkilöltä, jolla ”oikeasti” on ongelma:

[...] mä näin Kirkko & Kaupunki -lehdessä semmosen ilmotuksen tästä näin,
kiinnostuin ja soitin ku mä, ku mä vähän ajattelin että ehkä toi ei oo mulle, mulle
tota... et se, ehkä on semmosii jotka tarttee sitä enemmän ja mä soitinki sillee että tota
onks, onks mulla niinku mahdollisuuksi päästä tähän vai. Vaik, vaik must tuntu että
tää on niinku vähän, mulle se ei oo semmonen ongelma ku et se saattas olla
semmosille jotka tarttee sitä enemmän ku minä. Mut ne sano et joo et tuu
haastatteluun ja..et sit mut, sit mä tulin ja pääsin tähän näin.
Oman alkoholinkäytön vertaaminen muiden käyttöön tuntuu yleisesti ottaen olevan melko
tyypillistä. Tämä voi helposti johtaa siihen, ettei henkilö koe olevansa oikeutettu hakemaan
apua, koska oma juominen näyttäytyy vielä varsin hallitulta ja kohtuulliselta verrattuna
muihin. Viiteryhmänä voi toimia runsaasti alkoholia käyttävä tuttavapiiri, työkaveri tai
puiston penkillä kirkkaita juova, resuisesti pukeutunut mies. Runsas alkoholinkäyttö
yhdistetään terveydellisiin ja sosiaalisiin haittoihin, mutta missä kulkee raja? Yhtä oikeaa
vastausta tuskin löytyy, sillä turvallista alkoholinkäyttöä on käytännössä mahdotonta
määritellä (Aalto 2015, 11). Riskirajat antavat toki tärkeää osviittaa, mutta alkoholin
vaikutukset ovat myös yksilöllisiä, kuten eräs haastateltavistani toteaa:

Mutta se, se täytyy siinä vaakakupissa olla että, ne negatiiviset..siitä alkoholin
negatiiviset vaikutuksia niin pitää ruveta painuun niinku.. [naurahdus]Et jos
vähän niinku sulkee silmät että, enhän minä nyt niin paljon juo ni... Et ku mä
oon niinku huomannu niistä mun määristä mitä mä oon sanonu tuol ryhmäs
ni, ne pojat vähän niinku tykkää et eihän toi nyt ihan oo.. Mut se on niin
yksilöllistä et mist mä kärsin niin.
Katkelma osoittaa haastateltavani oivaltaneen, ettei oman tilanteen vertaaminen muihin ole
läheskään aina hedelmällistä. Hän käy säännöllisesti kahdentoista askeleen ohjelmaan
perustuvassa ryhmässä, jonka osallistujiin kuuluu ”hirveesti nelikymppisiä miehiä,
bisnesmiehiä

tommosia

menestyviä

stressaantuneita”.

Näiden

miesten
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alkoholinkäyttömäärät ovat olleet suuria, mikä on johtanut avioeroihin, lasten huoltajuuden
menettämisiin ja taloudellisiin vaikeuksiin. Tällaisia kokemuksia vasten haastateltavani
alkoholinkäyttö näyttäytyy paljon viattomammalta, ja hän onkin kokenut miesten
suhtautumisen hieman vähättelevänä. Hän kuitenkin pitää kiinni oikeudestaan käydä
ryhmässä, koska kärsii alkoholinkäytöstään; ”mutta ei se sitte pyyhi pois sitä et kyl mä [...]
ansaitsen, ansaitsen käydä siellä että”.

Vastaavanlainen kokemus, joskin eri lopputuloksin, on haastateltavallani, joka hakeutui
ensimmäisen kerran päihdehoitoon keski-iän kynnyksellä puolisonsa kannustamana.
Juominen ei tuolloin ollut vaikuttanut mitenkään hänen ulkoisiin olosuhteisiinsa; hän oli
perheellinen, menestyi työssään ja ”ulospäin kaikki oli ookoo”. Päihdehoidossa hän koki
ulkopuolisuutta, koska oma elämäntilanne vaikutti kovin erilaiselta muihin verrattuna:

[...] ku mä näin niitä ihmisiä niin ne oli joutunu jo todellisiin vaikeuksiin alkoholin
kans mut mul ei ollu mitään, mul ei ollu sitä tartuntapintaa ikään kuin siihen. Mä
ajattelin et kyl mä tän vielä niinku, kyl mä täst tän klaaraan. Mut se, siitä sitten et
kuin nopeesti se homma sit niinku lähti käsistä, niin se oli, se oli mulle itselleniki
yllätys.
Runsaan juomisen negatiiviset seuraukset eivät olleet haastateltavani elämässä vielä
tarpeeksi konkreettisia. Hän arvioikin ensimmäisen päihdehoitokontaktinsa syntyneen
hieman liian aikaisin. Siirtymä hallitun oloisesta juomisesta hallitsemattomaan juomiseen
voi kuitenkin olla nopea. Juuri näin kävi haastateltavalleni, ja tilanne johti avioeroon.

Haastateltavistani neljä viittaa itseensä joko epäsuorasti tai suoraan sanalla alkoholisti.
Heistä yhdellä on vahva AA-tausta, toisella satunnainen ja kahdella muulla kontaktia
AA:han ei ole lainkaan. AA:n 12 askeleen ohjelmassa erityisesti ensimmäinen askel on hyvin
merkityksellinen (Mäkelä ym. 1996, 153). Tällöin ihminen myöntää rehellisesti olevansa
voimaton alkoholin edessä, toisin sanoen kykenemätön minkäänlaiseen alkoholin
kohtuukäyttöön. AA perustuukin täysraittiuden ajatukselle. Kuten haastateltavani
seuraavassa katkelmassa toteaa, alkoholistiksi tunnustautuminen voi helpottaa sosiaalisia
tilanteita sikäli, ettei asiasta tietoinen tuttavapiiri silloin pääsääntöisesti tyrkytä tai tarjoa
henkilölle alkoholia:
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Et jos tiedetään et on niinku ihan alkoholisti ni sillei varmaan sitte mun
käsittääkseni tarjota mut en mä nyt oo semmost ihan.. paljastautunu
semmosena ku. Vaikka se on niinku kyllä tietenki, vois sanookki, ystäville. Ja
semmosta mä oon kyllä ihan rehellisesti sanonu nyt ku on ollu jotain matkan
suunnitteluja, tota niin, niinku porukalla nii mä oon sanonu että mä en kyllä
viitti lähtee ulkomaille et mulla tulee juotua niin hirveesti.
Kynnys identifioida itsensä alkoholistiksi on kuitenkin suuri. Haastateltavanikin käyttää
verbiä paljastautua, ikään kuin kyse olisi häpeällisestä viasta. Häpeä liittyykin hyvin
voimakkaasti

alkoholin

ongelmalliseen

käyttöön.

Kun

toiselle

haastateltavalleni

ensimmäisen kerran ehdotetaan laitoskuntoutumista, on hänen ensimmäinen reaktionsa: ”Ja
mä olin ihan että herrajumala semmosenako sä näät minut että mitennii.” Semmonen on mitä
ilmeisimmin alkoholisti, eivätkä mielleyhtymät ole positiivisia. Haastateltavani toteaakin
alkoholinkäytön olevan erityisesti naisille ”suuren häpeän ja itseinhon aihe”. Suurin este
hoitoon hakeutumiselle on hänestä juuri häpeän pelko. Häpeän mainitsevat kaksi muutakin
haastateltavaa. Kaikki heistä ovat naisia. Tästä ei toki voida päätellä, että alkoholiongelmasta
kumpuavat häpeän tunteet koskisivat vain naisia. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että naisten
on kulttuurisesti miehiä sallitumpaa puhua tunteistaan. Toisaalta naisten päihteidenkäyttöön
liittyy myös erityiskysymyksiä, joihin haastateltavani viittaa seuraavassa katkelmassa:

Mutta naisten alkoholismissa on kyl aika paljon erilaista. Siihen liittyy sellasta... ku
mä oon nyt kuunnellu ihmisiä esimes siellä naisten ryhmässä niin.. että mä kyl
suosittelen et naisten ryhmät on, on ainaki alkuvaiheen toipujille että.. Naisilla se
naiseuteen ja äitiyteen ja seksuaalisuuteen ja siihen liittyvät kysymykset jotenkin...
ovat kipeempii et monillahan liittyy siihen... sitte
semmosta
holtitonta
seksuaalikäyttäytymistä tai semmosia asioita, mulla ei liity. Mutta että mä niinku
ymmärrän että... tai pahoinpitelyjä tai jotain tällasta, väki-, väkivaltaisuutta tai
muuta että.
Juominen ja humaltuminen olivat pitkään miesten elämänpiiriin kuuluvia asioita, jotka kyllä
välillisesti

koskettivat

myös

naisia

ja

lapsia.

Kulttuurisen

muutoksen

myötä

alkoholinkäyttökin on vähitellen tasa-arvoistunut, mutta sukupuolineutraalia se ei
edelleenkään ole. Tämä koskee kaikenikäisiä naisia, mutta erityisesti vanhempia ikäryhmiä.
Haastateltavani tuo esiin myös seksuaalikäyttäytymiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan
liittyvät kipeät kokemukset, joita on huomannut monilla naisilla olevan. Ne voivat kytkeytyä
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joko omaan tai muiden alkoholinkäyttöön ja aiheuttavat usein häpeää. Huoli erityisesti
vanhempien naisten kynnyksestä hakea apua päihdeongelmaansa tulee esiin myös toisen
haastateltavani puheessa. Hän on saanut apua 12 askeleen ohjelmaan perustuvasta
hoitomallista, jonka ryhmissä säännöllisesti käy ja josta tekee seuraavan havainnon:

Mut sen mä oon huomannu tuol ryhmäs ni siel on hirveen vähän niinku.. mun
ikäsiä ihmisiä että, mä luulen että mun ikäsille naisille on vähän vaikee kynnys
mennä. [...] jotenki tota madaltaa tota naisten menoa semmoseen niin olis
kyllä hyvä että.
Naisten häpeään liittyvät kysymykset olisi päihdehoidossa tunnistettava ja erityisesti
ikääntyviä naisia aktiivisesti kannustettava ja tuettava hoitoon hakeutumisessa. Monet
haastateltavani ovat kokeneet Uusi alku -elämäntaparemontin suhteellisen matalan
kynnyksen hoitomuotona, mitä he ovat suuresti arvostaneet. Elämäntaparemontti on myös
toiminut siltana muille päihdehoitokontakteille, joille on mahdollisesti tullut myöhemmin
tarvetta. Kunnioittavan ja kannustavan ilmapiirin tärkeyttä ei voi yliarvioida:

Ja kun sen täällä [Uusi alku -ryhmässä, LK] niinkun tavallaan sai vahvistusta
siihen että, että, että voi, voi olla ihan kunnioitettu arvostettu ihminen vaikka
myöntää olevansa alkoholiriippuvainen ja ongelmainen ja alkoholisti.
Sitaatissa haastateltavani tuo vaikuttavasti esiin, kuinka syvää alkoholiongelmiin liittyvä
häpeä voi olla. Uusi alku -ryhmässä huonommuuden kokemukset väistyvät ja antavat tilaa
omanarvontunnolle. Tämä on toipumisprosessin kannalta erittäin tärkeää. Syvän häpeän
kourissa kamppaileva ihminen lamaantuu eikä välttämättä edes koe ansaitsevansa parempaa.

5.3 Alkoholin muuttuvat merkitykset
Alkoholin saamat merkitykset voivat olla positiivisia, negatiivisia, neutraaleja tai
ambivalentteja. Kyse on henkilökohtaisesta merkityksellisyydestä, ei objektiivisista
totuusväittämistä; se, mikä on yhdelle positiivista, voi toiselle olla negatiivista. Sosiaalisuus
ja hauskanpito on helppo yhdistää alkoholin tuottamiin positiivisiin merkityksiin. Merkitys
voi toisaalta olla henkilölle käänteisesti positiivinen, kun jostakin ikävästä asiasta tulee
alkoholin avulla vähemmän ikävä. Tästä on kyse, kun alkoholia käytetään negatiivisten
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tunteiden säätelyyn. Alkoholin avulla olotila muuttuu paremmaksi. Alkoholille annetut
subjektiiviset

merkitykset,

positiivisetkaan,

eivät

kuitenkaan

välttämättä

johda

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tyydyttävään lopputulokseen. Aiemmin hauskaksi
ja miellyttäväksi koettu juominen voi ajan mittaan muuttua ahdistavaksi ja seurauksiltaan
haitalliseksi. Kuvaan seuraavaksi, minkälaisia alkoholin merkityskategorioita aineistostani
löysin. Rajat kategorioiden välillä eivät ole selvärajaisia ja yksiselitteisiä, vaan osittain
päällekkäisiä.

Hauskanpito
Haastateltavieni alkoholinkäyttöhistorian alussa juominen näyttää liittyvän ennen kaikkea
mukaviin asioihin: kavereihin, illanviettoihin, hauskanpitoon. Juomista kuvaillaan
luontevana osana nuoruutta ja varhaisaikuisuutta. Alkoholi saa haastateltavien puheessa
positiivisia merkityksiä, ja sitä käytetään yhteiskunnallisesti varsin hyväksytyssä
kontekstissa.

Monilla

tämä

jatkuu

aikuisuudessakin.

Seuraavassa

katkelmassa

haastateltavani vastaa kysymykseeni, mitä positiivisia asioita alkoholinkäyttöön liittyi.

No siihen liitty se että tota oli paljon tällain käytiin kylässä, vietettiin pariskuntien
välillä tämmössii illanviettoja aika paljonkin, ja sitten siinä otettiin alkoholia, syötiin
ja käytiin ulkona syömässä porukalla, käytiin miehen kanssa kahestaan hirveen
paljon syömässä kun lapsia ei ollu. Ja tota, et se kuului niinkun sillai pikkuhiljaa
päivittäiseen melkeen elämään. Mut kun oli nuori niin sitä jakso. Jotenkin sit
kuitenkin. Ja viikonloppusin etupäässä oli nää juhlat ja näin. Että tota, mut tottakai
siinä sit se niinkun kasvo se määrä. Mut hauskaa oli, voi sanoa niin kauan ku sitä
kesti.
Haastateltavani kuvaamat alkoholinkäyttötilanteet ovat monessa mielessä tyypillisiä ja
sosiaalisesti hyväksyttyjä. Alkoholia käytetään seurassa ja ruokailun yhteydessä
ravintolassa. Säännöllinen käyttö on mahdollista, kun lapsiakaan ei ole. Määrät tosin
kasvavat vähitellen, ja lopulta puolison liiallisesta alkoholinkäytöstä tulee haastateltavalleni
ongelma. Tilanne johtaa avioeroon. Uudessa elämäntilanteessa vapaa-aikaa on niukalti,
mutta säännöllinen alkoholinkäyttö jatkuu. Edelleen käyttötilanteet ovat sosiaalisia: käydään
työporukalla töiden jälkeen oluella ja ystävättären kanssa ulkona syömässä ja tanssimassa.
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Tulkitsen näiden irtiottojen tarjonneen haastateltavalleni hengähdystaukoja ja kepeää
hauskanpitoa muuten haastavassa elämäntilanteessa. Vaikka alkoholille annetut merkitykset
ovat edelleen positiivisia, viittaa haastateltavani myös muutokseen; ”Mut sit siihen kyllästy
myöskin sitte ajan mittaan.” Juomistilanteisiin kokonaisuutena alkaa vähitellen liittyä
kyllästymisen tunteita, mikä muuttaa suhtautumista ristiriitaisempaan suuntaan. Silloinkin
kun alkoholi alkaa saada ristiriitaisia merkityksiä, voi käyttötilanteisiin edelleen liittyä
hauskanpidon

elementti.

Seuraavassa

katkelmassa

toinen

haastateltavani

vastaa

kysymykseeni, milloin alkoholinkäyttö alkoi tuntua ongelmalliselta tai ”vähemmän kivalta”:

Mm...kyl se oikeestaan melkeen aina on ollu aika kivaa. Et tota...tohon ehkä se
enemmänki liitty tohon niinku terveyteen et sitte niinku vähän, vähän heräs siinä että
tota... Ja kyllähän siinä tuli ihmissuhteissakin sitte, kyl se vaikutti niihinki. Sitä ei
vaan halunnu niinku myöntää silleen et tota, mut kyllähän se oli selvä.
Tässä haastateltavani oikaisee väärää olettamustani, ettei alkoholinkäyttö enää olisikaan
hauskaa. Vaikka juominen on alkanut vaikuttaa negatiivisesti terveyteen ja ihmissuhteisiin,
merkitsee se haastateltavalleni edelleen myös positiivisia asioita. Alkoholin avulla on juhlittu
onnistuneita työkeikkoja ja vietetty mukavia hetkiä ystävien kanssa. Silmiinpistävää on, että
alkoholiin liitetyt positiiviset merkitykset näyttävät kietoutuvan onnistumisen kokemuksiin
ja tilanteisiin, jotka jo itsessään herättävät positiivisia tunteita. Voikin kysyä, tuottaako iloa
juuri alkoholi vai pikemminkin onnistumisen kokemukset ja toisten ihmisten seura.

Sosiaaliset tilanteet
Sosiaaliset tilanteet kytkeytyvät osittain hauskanpitoon mutta eivät pelkisty siihen. Kyse on
yhteyden kokemisesta ja hakemisesta toisiin ihmisiin. Alkoholin avulla ikään kuin
rakennetaan puitteet, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen ja yhteyden
syntymisen. Yksi haastateltavani on vuosia käynyt asuinalueellaan sijaitsevassa lähipubissa
ja tuntee sitä kautta kaikki alueen ihmiset; pubin omistajat ovat vaihdelleet mutta ihmiset
pysyneet. Haastateltavani suhde paikkaan on ristiriitainen mutta edelleen hyvin
merkityksellinen. Hän kuvailee sitä ”lähipubin imu[ksi]”; kauppareissullakin tulee helposti
mieleen poiketa sisään ja katsoa, keitä on paikalla. Yksin kotona juomisessa ei ole hänelle
samaa vetovoimaa kuin monelle muulle.
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Niin mä oon tätä joskus ajatellu että mikä ihme siinä on, että...ne tykkää kotona sitten
lipittää sitä. Must se on aika tylsää, tai... ettei mitään, niinku mene minnekään eikä,
eikä tota tapaa ketään eikä puhu kenenkään kanssa.
Muiden ihmisten kanssa seurustelu on haastateltavalleni tärkeää. Hän tulee ihmisten kanssa
helposti toimeen, ja muut hakeutuvat hänen seuraansa. Lähipubi ja oluen äärellä seurustelu
muodostavat yhteisöllisyyttä ylläpitävän rakenteen.

[...] mutta hän, hän ei saa siellä ystäviä sillä lailla ku minä esimerkiksi saan, yleensä
kaikki haluaa aina tulla mun kans juttelemaan kun mä en riitele enkä, enkä tuu
hirveesti humalaan enkä aiheuta mitään hirveetä probleemaa siellä [naurahdus] nii,
niin kaikki tulee aina mun niinku siihen pöytään ja must se on ihan, se onkin niinku
ainoo semmonen et on sosiaalista. Puhutaan small talkkia, ei siinä tarvi mitään
hirveen syvällistä puhua.
Haastateltavani suhde alkoholin ympärille rakentuvaan yhteisöllisyyteen on kuitenkin
ambivalentti. Yhtäältä hän kertoo pubista löytyvän ”semmosia niinku hyviäkin kavereita”,
jotka avautuvat hänelle huolistaan ja murheistaan. Toisaalta hän asettaa pubissa solmittujen
ystävyyssuhteiden aitouden kyseenalaiseksi ja kritisoi niitä suorasanaisesti:

Ja sitte on aina niitä kuuntelijoita ollu jotka on niinku olevinaan hyviä ystäviä vaikka
ne ei sit kuitenkaan ole mitään hyviä ystäviä et ne on ryyppykavereita. Et olen sen
jälkeenpäin huomannu. Nyt olen niinkun yksitellen jättänyt niinkun niitä pois kun
olen huomannu että se on tota ei oo mikään muu ku juoruakkojen ja ukkojen kerho. Et
kaikki puhuu kaikista selän takana ja sitte joku tulee ja kertoo mulle että se sano susta
näin ja.
Ristiriita on saanut haastateltavani pohtimaan kantapaikan vaihtoa toiseen. Toistaiseksi hän
ei kuitenkaan ole tehnyt niin, vaan on ratkaissut tilanteen menemällä eri pöytään istumaan,
lukemalla lehteä ja pidättäytymällä kertomasta henkilökohtaisia asioitaan.

Lähipubissa istuminen on yksi esimerkki juomisen ympärille rakentuvasta sosiaalisuudesta.
Toinenkin haastateltavani kertoo juoneensa usein kapakassa. Kolmas kuvailee koko
ystäväpiirinsä käyttäneen runsaasti alkoholia, jolloin juomisesta muodostuu helposti
itsestään selvä osa sosiaalisia tilanteita. Hän toteaakin kaveripiirin tässä suhteessa olleen
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alkoholinkulutusta edistävä tekijä. Ystävien tapaamisesta selvin päin hänellä on huonoja
kokemuksia:

Mut kyl mä muistan sillon kun mä olin sen puoli vuotta juomatta niin tulin,
tulin Helsinkiin, näin ystäviä ja se missä nähtiin ni oli joku, jossain baarissa.
Siellä saatto olla niinku viis kuus ystävää ja ku ne humaltu siinä ni kyllä se oli
kauheeta olla selvinpäin siinä, se oli ihan hirveetä.
Haastateltavani ei spesifioi, mikä kokemuksessa oli niin epämiellyttävää. On kuitenkin
helppo ymmärtää, että yhteisöllisyyden kokemus kärsii, mikäli ”sääntöjä” rikotaan. Muiden
humaltuessa raitis henkilö kokee ulkopuolisuutta ja joukkoon kuulumattomuutta, kun
yhdistävä tekijä, humala, puuttuu. Toisaalta muut voivat suhtautua epäilevästi
”sääntöjenrikkojaa”

kohtaan. He voivat kokea juomattomuuden

arvosteluna tai

tuomitsemisena omaa alkoholinkäyttöään kohtaan. Raittiin henkilön näkökulmasta taas
vahvasti humaltuneiden ihmisten seura voi pidemmän päälle tuntua kiusalliselta ja
pitkästyttävältä.

Eräs haastateltavani kertoo paitsi juoneensa yksin myös kutsuneensa usein ystäviä luokseen.
Hän nauttii ruoanlaittamisesta ja pitojen järjestämisestä, ja samalla alkoholinkäyttö yhdistyy
kulttuurisesti hyväksyttyyn kontekstiin: juhlaan, seurusteluun ja ruokailuun.

Sanotaan et ensimmäisen vuoden jälkeen se oli jo menny sitte semmoseen vauhtiin
et mä join toista pulloo, kaks pulloo viiniä päivässä. Mä en koskaan juonu mitään
väkeviä enkä, enkä istunu paljon kapakoissa et itsekseni tai pyysin vieraita, mä oon
kova laittamaan ruokia ja pitoja ja kutsuja ja, tällä tavalla niin, niin tota. Niissä
yhteyksissä, mutta että se me-, et mä otin niinkun yli. Että, et mä humalaa hakien join
semmosen viimeset kaks vuotta.
Katkelmassa viinin juominen sosiaalisessa tilanteessa asettuu väkevien juomien ja kapakassa
istuskelun vastakohdaksi. Paljon ylistettyjä eurooppalaisia juomatapoja ja viinituntemusta
pidetään kulttuurissamme sivistyksen merkkinä, ja erityisesti kalliimmat viinit ovat
statussymboleja. Haastateltavani näkee kuitenkin oman ”viinihifistelynsä” läpi ja laskee siitä
leikkiä. Kun alkuillasta eri viinilaatuja vielä haisteltiin ja niistä esitettiin asiantuntevia
mielipiteitä, olivat lajike ja alkuperämaa loppuillasta samantekeviä; ”ihan sama mistä
nurkasta [maapalloa, LK]”. Hän kyseenalaistaa alkoholinkäytön sopivuuden kertomalla

62

kulutusmääristään ja juomisen humalahakuisuudesta. Humalassa itsestä puhuminen
korostuu, ja haastateltavani arveleekin, ettei ”se mun seura varmaan loppuillasta kovin kivaa
ollu”. Päivälliskutsuja tuntui tulevan aiempaa harvemmin, ”koska mä juovuin nopeemmin
kun muut”. Päihtyneenä hän saattoi soitella ystävilleen ja unohtaa mistä oli puhunut, mikä
aiheutti häpeän tunteita. Raitistumisen myötä haastateltavani kertoo ymmärtäneensä, miten
paljon alkoholinkäyttö leimasi hänen ajankäyttöään. Hän vastasi usein kieltävästi, mikäli
ystävä yllättäen soitti ja pyysi kanssaan elokuviin, sillä aikaa oli varattava juomiselle. Näin
alkoholi vähitellen sabotoi spontaania sosiaalista elämää.

Alkoholilla on sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteyden hakemisen näkökulmasta vielä
yksi merkittävä ominaisuus. Lamaannuttavan vaikutuksensa ansiosta se poistaa estoja ja
monien mielestä helpottaa – tiettyyn rajaan asti – sosiaalisten tilanteiden aiheuttamaa
jännitystä. Alkoholia ei turhaan kutsuta englanniksi nimellä social lubricant, sosiaalisten
tilanteiden voitelija. Yksi haastateltavani kuvailee, kuinka hän on ”paennut alkoholiin”
ujouttaan ja sosiaalista jännittämistään.

[...] se oli just vallan, vallan niinku hirveen kiva ku se rentoutti ja anto niinku
itsevarmuutta, että tota niinku tommosis nuorisojen tapaamisissa ja noin ettei
tarvinnu olla niin ujo. Ja syrjäänvetäytyvä.
Riippunee jännityksen aste-erosta, kuinka merkitykselliseksi alkoholi sosiaalisissa tilanteissa
muodostuu. Voimakkaista sosiaalisista peloista kärsivä voi kokea vuorovaikutustilanteet
suorastaan mahdottomiksi ilman alkoholia. Alkoholin rentoutumiseen

yhdistyvät

merkitykset ovat niin yleisiä, että käsittelen sitä omana kategorianaan seuraavaksi.

Rentoutuminen
Alkoholin juominen yhdistetään yleisesti rentoutumisen kokemukseen (esim. Holley-Moore
& Beach 2016), ja tämä käy hyvin ilmi aineistostani. Melko tyypillistä lienee, että alkoholia
nautiskellaan rentoutumismielessä viikonloppuisin, kuten haastateltavani kuvailee:

[...] elikkä aluks, alukshan se oli niinku harmitonta sillä tavalla että otti
perjantaina tai lauantaina saatto ottaa illalla ku lapset laitettiin nukkuun niin,
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niin niin [puoliso, LK] otti sen yhen drinkin ja mä sitten saatoin ottaa vähä
enemmän.
Haastateltavani maalaa tässä varsin uskottavan kuvan lapsiperheen arjesta: lapset on saatu
nukkumaan ja vanhemmat voivat viimein huokaista ja rentoutua keskenään työviikon
päätteeksi. Muutama drinkki auttaa rentoutumaan. Alkoholi yhdistyy omaan aikaan,
rauhoittumiseen ja leppoisaan hyvän olon tunteeseen. Haastateltavani kuitenkin toteaa
annosmäärien alkaneen kasvaa ”koska siinä se toleranssi myös kasvaa nopeasti.” Sama
määrä alkoholia ei toleranssin kasvaessa enää ”tunnu” yhtä paljon kuin ennen, mikä voi
salakavalasti johtaa kulutuksen kasvuun. Kaikilla näin ei tapahdu. Pari haasteltavaani
esimerkiksi kommentoivat puolisoidensa käyttömäärien pysyneen ennallaan. Toleranssin
kasvun näkökulmasta on kuitenkin täysin ymmärrettävää ja loogista, että saman vaikutuksen
saavuttamiseksi henkilö alkaa juoda enemmän. Vähitellen alkoholista voi alkaa muodostua
ainoa toimiva rentoutumiskeino. Aineistostani ilmenee, että stressaavissa elämäntilanteissa
alkoholin rentoutumishakuinen käyttö lisääntyy selvästi. Hyvin usein kyse on työhön
liittyvästä stressistä ja uupumuksesta:

Mä tein kaikki yöt ja päivät ja viikonloput ihan ku synnin sumussa puskin siis ihan
järkyttäviä määriä töitä, aivan järkyttäviä määriä töitä. Ja uuvuin aika lailla. [...]
Niin mä rupesin siinä vaiheessa ehkä niinkun semmosta henkistä..rentoutumista ja
vapautusta hakemaan siit alkoholista että mun niinku yksinjuominen alko joskus
sillon, 90-luvulla sillai et kyl mä nyt oon ansainnu yhen, jotain ja, herranjestas et mä
oon ihan poikki, et mä rupesin, sillon aloin käyttää niinkun.. ottamaan ensimmäisen
kerran itekseni kotona. Ja, ja niinku ihan rentoutuakseni ja kiittääkseni ja
palkitakseni ja vapautuakseni jotenkin ja.
Haastateltavani kuvaa, kuinka stressaava ja uuvuttava työtilanne johtaa siihen, että hän alkaa
nautiskella alkoholia rentoutumishakuisesti yksin kotona. Juominen on kuitenkin
haastateltavani mukaan tässä vaiheessa hyvin hallinnassa ja määrät kohtuuden rajoissa.
Alkoholin merkityksellisyys rentoutumiskeinona ja palkintona tulee kuitenkin selvästi esiin.
Raskaan päivän jälkeen lasillinen viiniä ansaitaan, se on itselle osoitettu kiitos ja hyvän
tahdon ele. Toinen haastateltavani kuvaa, miten hyvältä tuntuu palkita itsensä oluella
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vaikkapa siivousurakan jälkeen. Lisäksi hän arvelee, että rauhoittuminen ja rentoutuminen
alkoholin avulla raskaan työpäivän jälkeen on yleisempää kuin ehkä ymmärretäänkään.

Se [pubi, LK] on rentoutumispaikka ja samaten se on se kotona sitte että kun
on tehny jonkun urakan siivonnu taikka tehny jonkun tämmösen raskaamman
homman, niin sit sen jälkeen on hirveen hyvä se kalja. Et se, se ei oo varmaan
ainoastaan meikäläisten ongelma vaan se on hirveen monella ja varmaan
töissäkäyvillä, jotka hirveen raskaan työpäivän jälkeen menee kotiin ja pää on
aivan ku Haminan kaupunki niin varmaan mielellään korkkaa. Siitähän on
sanottuki et siit on tullu ihan ongelma, monelle. Että tota, et tota se töistätulokaljan.
Alkoholista muodostuu tapa käsitellä ja hallita stressiä, jolloin sen merkitys aivan kuin kehon
kaipaamana rohtona korostuu. Alkoholista löydetään lepo ja rauha, kuten tämä
haastateltavani kuvailee:
Et ehkä se oli.. ehkä se mun viinanjuonti oli sitten niinku semmonen että...
vähän niinku rauhottava että heei tässä niinku, tässä lepää.
Alkoholin avulla rentoutuminen on monessa mielessä helppoa ja nopeaa. Sen rentouttavaksi
koettu vaikutus kuitenkin toimii vain niin kauan, kun alkoholia on elimistössä riittävästi.
Todellisuudessa alkoholi ei hoida stressin fysiologisia oireita (Kiianmaa 2015, 36–37). Vielä
vähemmän se poistaa stressin varsinaisen aiheuttajan, ja krapulassa voi olo olla entistä
stressaantuneempi. Alkoholin merkitys toimivana stressinhallintakeinona kyseenalaistuu
seuraavassa katkelmassa:
Elikkä, se mun alkoholisoituminen niin sehän tuli niinkun hirveiden paineiden
ja
muuta, elikkä mähän käytin ensin alkoholia niinkun ikään kuin
stressinpoistolääkkeenä. Ja ehkä jossain määrin niinku unilääkkeenä. Mutta se
vaikutus oli kovin lyhyt. Siis sillä tavalla et, et se meni aika nopeesti ohi.
Vaikutuksen lyhytaikaisuuden vuoksi alkoholin nauttiminen alkaa näyttäytyä hieman
epäkäytännöllisenä. Paine juoda enemmän ja useammin kasvaa, millä taas on monenlaisia
negatiivisia seurannaisvaikutuksia. Juominen ei poista varsinaisia stressin syitä, ja stressiä
voi olla entistä vaikeampi sietää selvin päin. Seuraavassa katkelmassa toinen haastateltavani
alkaa jopa kyseenalaistaa, onko rentouden tunteen metsästäminen elämässä tärkeintä.

Siin on joku vaihe mulla sit, ehkä jonkinlainen parantumisen halu sit tullu
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voimakkaamaks se ku että hälläväliä, et kuhan mä saan vaan rentoo kokemust
täst elämästä.
Tulkitsen haastateltavani tarkoittavan, että alkoholiongelmasta toipumiseen kuuluu erilaisten
tunteiden hyväksyminen osana elämää. Parantumisen halulla hän voi myös viitata
halukkuuteen kasvaa ja kehittyä; pyrkimykseen opetella kohtaamaan ajatuksia ja tunteita
uusilla tavoilla.

Lääke masennukseen ja ahdistukseen
Runsaan alkoholinkäytön ja mielenterveysongelmien välinen yhteys on hyvin tiedossa.
Tämä yhteys tuli nopeasti ilmi myös tätä tutkielmaa tehtäessä. Kaikki haastateltavani
kärsivät tai ovat jossain vaiheessa elämäänsä kärsineet masennuksesta tai ahdistuksen
tunteista. Kahdella on diagnosoitu bipoläärinen mielialahäiriö, ja useimmat mainitsevat
syövänsä mielialalääkkeitä. Runsaan alkoholinkäytön ja masennuksen tiedetään kulkevan
käsi kädessä, mutta hankalampaa on pyrkiä selvittämään, kumpi tuli ensin, alkoholiongelma
vai mielenterveyden ongelma. Joka tapauksessa on selvää, että ongelmat ruokkivat toisiaan.
Masennus altistaa alkoholinkäytölle ja runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa usein masennusta
(Aalto 2015, 223). Haastatteluissani erityisesti alkoholinkäytön itselääkinnällinen puoli tuli
korostetusti esiin. Jokainen haastateltavani ilmaisi olevansa tietoinen siitä, että käytti
alkoholia ahdistuksen tai masennuksen tunteisiin. Moni tunnisti myös alkoholin masennusta
ruokkivan puolen, mutta se oli enemmän sivuroolissa. Jotta lukija saisi paremman
kokonaiskäsityksen siitä, miten alkoholi ja mielenterveyden tematiikka esiintyivät
haastateltavieni puheessa, esitän alla lyhyen sitaatin jokaisesta haastattelusta.

Ensimmäinen sitaatti on tyypillinen kuvaus tilanteesta, jossa alkoholinkäyttö lisääntyy
huonon olon ja unettomuuden myötä. Tämä puolestaan ruokkii jo olemassa olevaa
masennusta:
Ja sitte mä siitä vähän ittekki oon vihanen että tota se alkoholin käyttö niinkun
alko sillon vähän mennä yli. Että tota ois pitäny sillon sitte jotain muuta keksiä
siihen kun sehän on hirveen sitte aamulla jos on vähänkään huono olo ja sit ei
nuku niin sehän vie hirveen äkkiä semmoseen niinku masennukseen. Mullahan tuli
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masennus tai oli jo ollut jo sitä ennen koko sen vuoden oli ollut masennus, ja
mulla oli lääkityskin siihen.
Puolet haastateltavistani mainitsee kärsineensä unettomuudesta, joka liitetään yleisesti paitsi
masennusoireisiin myös alkoholinkäyttöön ja stressiin. Unettomuutta lääkitään alkoholilla,
mikä vain pahentaa kierrettä, sillä alkoholi heikentää unen laatua. Vastaavanlainen itseään
ruokkiva

kehä

syntyy

ahdistuksen,

masennuksen

ja

huonommuuden

tunteiden

turruttamisesta alkoholilla. Hetkellisen hyvän olon tavoittelussa pidemmän aikavälin
vaikutukset tulevat helposti sivuutetuiksi. Toinen sitaatti ilmentää hyvin tätä kehämäistä
prosessia:
No se oli niinku sen hetken...hyvää oloo mutta kyl mä niinku huomasin että sitte ku se
alko lisääntyyn se alkoholin käyttö niin, kyyl se semmonen kierre on et siin masentuu
ja juo ja juo ja masentuu että. Semmonen ympyrä... Et joskus tuntuu että kun ne.. kun
on juonu pitkään että kun ne sais purkkiin ne tunteet... Kun ne sitte aina välillä tahtoo
vähä unohtua et kuinka paha sillon on ollu.
Haastatteluista nousee esiin keinottomuus käsitellä masennuksen ja ahdistuksen tunteita
muutoin

kuin

alkoholilla.

Edellisessä

alaluvussa

tarkastelin

alkoholin

roolia

rentoutumisvälineenä ja stressinhallintakeinona. Masentuneena ja ahdistuneena juominen
näyttäytyy entistäkin voimakkaammin selviytymismekanismina. Juomisen eskapistiset
merkitykset korostuvat, kun alkoholista tulee keino paeta todellisuutta. Ajatukset, tunteet ja
oikeastaan koko tietoisuus halutaan hetkellisesti ”nollata” alkoholin avulla. Kolmannessa
sitaatissa haastateltavani kuvailee rankkaa elämäntapahtumaa, johon liittyy paljon surun ja
ahdistuksen tunteita:

[...] en mä muista siitä paljon mitään, se oli semmost sumua. Kun oli, siin oli
niin, se oli niin hurjaa välillä että tota. Kyl siinä, kyllä siinä niinku täyty sitte
välillä nollata, ei sitä pystyny sitte oleen.
Alkoholista tulee haastateltavani

kuvaamassa tilanteessa suoranainen henkireikä.

Todellisuutta on ajoittain liian vaikea kestää, ja voimakkaan humalahakuisella juomisella
siitä saa ikään kuin otettua aikalisän. Tilannetta hankaloittaa se, etteivät ystävät ja läheiset
osaa antaa haastateltavalleni hänen kaipaamaansa tukea ja keskusteluapua. Hän jää yksin, ja
alkoholista tulee ainoa keino helpottaa oloa.
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Pitkään jatkunut stressaava elämäntilanne voi romahduttaa sekä fyysisen että henkisen
kunnon. Tunnolliseksi ja kunnianhimoiseksi tunnustautuva haastateltavani kertoo
kohdanneensa jaksamisensa rajat ja palaneensa loppuun. Kuten neljännestä sitaatista käy
ilmi, seurauksena voi olla työkyvyttömyys:
Sit päästiin, siitä saatiin ne säryt ja..fysiikkaa vähän nouseen, sit romahti henkinen
kunto. Ja sitte tuli toi vakava masennus ja.. josta sitten seuras se että [ajankohta
poistettu, LK] mä jouduin työkyvyttömyyseläkkeelle.
Eläkkeelle jääminen on suuri muutos ihmisen elämässä. Se voi laukaista masennuksen tai
pahentaa oireita entisestään. Työn merkityksen ja tutun päivärytmin katoaminen elämästä
voi aiheuttaa tyhjyyden ja merkityksettömyyden tunteita, joita juomisella yritetään peitellä.
Lisääntyneen vapaa-ajan myötä alkoholia on myös mahdollista käyttää vapaammin, kun
töissäkäynti ei enää aseta sille ehtoja. Eläköitymisvaiheen provosoiva vaikutus tulee
viidennessä ja kuudennessa sitaatissa selvästi esiin:

Mut et vasta tässä eläke..just tässä eläkevaiheessa, kun oli, oli sitä
masennustakin niin, niin niin mä, eläköitymisvaiheessa niin siinä mä niinku
rupesin ihan selvästi niinku..juomaan enemmän.
Että se eläkkeelle jäämisen.. tuska tavallaan sen merki-, työn merkityksen
katoaminen elä-, elämästä... Ja niin, toi lisääntyvää alkoholin käyttöö ja mä
siihen...mä sanosin että...pitkin matkaa minulla on ollu masennusta
elämässsäni. Ja ja tuota, sen mase- siis..uskaltaisin nyt sanoa että masennus
on ollu..enemmän syy alkoholin käyttöön, myöhemmin siitä varmaan on tullu
seuraus mutta alkulähtökohtasesti se on ollu vähän semmosta masennuksen
hoitoo. Ja, ja..sellasta..merkityksettömyyden peittelyä.
Jälkimmäisessä sitaatissa haastateltavani toteaa, että masennus on ollut hänen
alkoholinkäyttönsä pääasiallinen syy ja vasta toissijaisesti juomisen seuraus. Ei ole
mitenkään epätavallista, että ongelmallisen alkoholinkäytön taustalla on diagnosoimaton
mielenterveyden ongelma. Tilanne alkaa usein purkautua vasta siinä vaiheessa, kun se
saadaan diagnosoitua. Alkoholiriippuvuuden ja psykiatrisen häiriön yhdistelmää kutsutaan
kaksoisdiagnoosiksi. Käytännön hankaluutena on, että menestyksellinen diagnosointi ja
hoito edellyttävät alkoholista pidättäytymistä tai juomisen radikaalia vähentämistä. (Aalto
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2015, 222.) Seitsemännestä sitaatista on kuultavissa, miten helpottavaa on saada
oirehdinnalle varteenotettava selitys:
Ja samalla niinku kävin psykiatrisessa hoidossa ja sain, todettiin että mul oli
bi- bipoläärinen mielen, mielihäiriö, joka osittain vaikutti varmaan myöskin
tähän alkoholin kulutukseen merkittävästi.
Diagnosoinnin myötä haastateltavani saa asianmukaista hoitoa ja voi paremmin; oireita ei
tarvitse enää lääkitä alkoholilla. Joskus mielenterveyden ongelma on piilossa vuosikausia.
Tällöin ammattilaisen perehtyminen avun tarvitsijan tilanteeseen on suuri helpotus.
Kahdeksannesta sitaatista välittyy haastateltavani kokemus siitä, että hänet on otettu
vakavasti ja apua on viimein saatavissa:
Mä nyt...nyt kun mä oikeesti sairastuin aika pahasti tässä [ajankohta poistettu, LK]
ja, ja..käynki parilla lääkärillä ja. Toinen sano että, et miks kukaan ei oo puuttunu
siihen että, et sul on varmaan ollu hirveen syvä masennustila. Et miksi kukaan ei oo
tota huomioinu sitä masennustilaa, ja.. mutta, niin hyvä lääkäri, se sano et nyt
pidetään susta huoli. Että totanoinni, mä sanoin että mä en haluais mitään syödä
mitään masennuslääkkeitä ja se sano että, no ei tarvi mutta katsotaan että se, että sä
nukut öisin.
Lainaamani katkelmat osoittavat, että masennus ja ahdistus linkittyvät aineistossani hyvin
kiinteästi runsaaseen alkoholin kulutukseen. Haastateltavani ovat kohdanneet monia vaikeita
tai turbulenssia aiheuttavia elämäntapahtumia, kuten lapsen loukkaantuminen ja kuolema,
loppuun palaminen, perheenjäsenten väliset ristiriidat, rankka lapsuus, taloudelliset
vaikeudet, eläkkeelle jääminen, ystävän kuolema, lähipiirissä tapahtunut itsemurha,
työpaikkakiusaaminen ja työpaikan huono ilmapiiri. Syiden ja seurausten tarkempi
pohtiminen ei tässä tutkielmassa ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista. Olennaista on
ymmärtää alkoholin lääkkeen kaltainen merkitys haastateltavilleni – merkitys, jonka
toimivuus kuitenkin myös kyseenalaistetaan.

Potkua ja elämyksiä
Alkoholi tunnetaan lamaannuttavasta vaikutuksestaan, mutta paradoksaalisesti se voidaan
kokea myös virkistävänä piristeenä. Pienillä alkoholimäärillä onkin todettu olevan
useimmiten virkistävä ja jaksamista lisäävä vaikutus, minkä arvellaan liittyvän
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nousuhumalan kokemukseen. Koska humala perustuu aivojen lamaantumiseen, kääntyy
vaikutus veren alkoholipitoisuuden kohotessa ensisijaisesti lamaavaksi. (Kiianmaa 2015,
26.)

Juuri

nousuhumala

onkin

ehkä

yksi

kaivatuimmista

ja

ylistetyimmistä

alkoholinkäyttöön liittyvistä tuntemuksista. Alkoholin voidaan kokea antavan ”potkua”,
kuten eräs haastateltavani asian ilmaisee:

H Et oli joskus niin väsyny et mä aattelin et nyt potkuu et jos mä saan ees pölynimurin
[naurahdus] käteen tai, tai jotain semmosta. [...] Mä oon ollu aina vähä semmonen...
orjapiiskuri että täytyy olla tehokas ja. Täytyy, täytyy, täytyy ja. Silläkin sitä
alkoholia on sitte tullu otettua että mukamas saa aikaseks vaikka mitä. Eihän se
kännissä toikkarointi sitte loppujen lopuks tuota mitään, korkeintaan pölynimurilla
[epäselvää, LK]. Ei sekään vaikeeta oo mulle, selvinpäin [naurahdus] mut et..
LK Niin.. Mut jotenki semmonen potku sit siinä hetkessä-?
H -Joo just, just se nousuhumalan aikanen potku.
Katkelmassa haastateltavani kertoo, miten hän on alkoholin avulla hakenut energisyyttä,
nousuhumalan aikaista potkua, jotta saisi aikaan enemmän. Itselle asetetut tehokkuuden ja
suorittamisen vaatimukset edellyttävät, että jotain ”hyödyllistä” olisi tehtävä koko ajan.
Haastateltavani on kuitenkin selvillä siitä, ettei ”kännissä toikkarointi” tuota juuri mitään,
vaan kyseessä on pikemminkin illuusio tehokkuudesta. Alkoholin ja nousuhumalan
toimivuus ja merkitys ovat siis tässä suhteessa asettuneet hänen mielessään kyseenalaisiksi.

Alkoholinkäyttöön kytkeytyy vahva elämysten tavoittelun elementti. Juomisella haetaan
kohottavaa henkistä elämystä, jossa yhdistyvät innostuneisuuden, ilon ja vapautuksen
tunteet. Monelle tällaisen positiivisen kokemuksen tarjoaa juuri nousuhumala. Seuraava
katkelma kiteyttää elämyshakuisen juomisen tunnetiloja:

Vapautukseen, ilon tunteeseen ja masentuneena ollen niin se oli se ainut hetki
ku siinä, siinä.. nousuhumalassa semmonen, semmonen kohottava hetki tai
semmonen fling, flow lähti niinku tulemaan ja innostuneisuus ja sitä paljon
varmaan haenki.
Erityisesti masennuksen kanssa kamppaileva ihminen voi kokea tällaisen kohottavan olotilan
hyvin syvällisesti. Alkoholi ja humaltuminen yhdistyvät henkiseen tasapainotilaan, jota
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haastateltavani kuvailee sanalla flow. Elämyksien merkitystä korostaa myös toinen
haastateltavani:

Ja matkustelu on ollu mulle tosi tärkeetä et mä oon ollu monta viikkoo vuodesta aina
ulkomailla. Et semmonen vähän... elämyshakunen, niinkun alkoholisteist sanotaan
et ne vaatii, tarvitsee elämyksiä. Ja ehkä se on se nousuhumala... elämys sekin.
Haastateltavani tunnistaa itsessään taipumuksen elämyshakuisuuteen ja arvelee sen olevan
tyypillistä alkoholisteille. Hän ei ole hakenut elämyksiä pelkästään alkoholista vaan myös
esimerkiksi matkustelusta. Alkoholin tarjoama elämys on kuitenkin helposti ja nopeasti
toteutettavissa. Tunnetilan välitöntä kohoamista kuvaa myös seuraava sitaatti:

[...] niin sit mul oli se kalja oottamassa siellä jääkaapissa, et miten ihanalta se
maistu [naurahdus]. Mä sanoin sen ihan niin rehellisesti ku voi sanoo et se oli
taivaallista.
Alkoholin nauttiminen on, ainakin hetkellisesti, haastateltavalleni taivaallinen kokemus. Jos
alkoholi on elämässä ainoa asia, joka tarjoaa näin vahvan positiivisen kokemuksen, on hyvin
ymmärrettävää, että siitä on vaikea päästää irti.

Oman tilan ottaminen
Haastatteluja tehdessäni mielessäni voimistui ajatus, että alkoholin avulla pyritään paitsi
säätelemään omia tunnetiloja myös viestittämään jotakin muille. Tulkitsin ja nimesin tämän
merkityskategorian oman tilan ottamiseksi. Se tuli vaihtelevasti esiin useammassakin
haastattelussa, mutta erityisen selvästi kahdessa. Kummassakin tapauksessa haastateltavani
kuvaili itseään kuuntelijaksi, jolle lähipiiri usein avautui ongelmistaan. Tällaisissa tilanteissa
vuorovaikutus saattoi typistyä haastateltavieni näkökulmasta toisen osapuolen asioiden
yksipuoliseksi ”vatvomiseksi”, mikä koettiin raskaaksi ja hermostuttavaksi. Jatkuva
joustaminen ja muiden ehdoilla toimiminen nakersi omaa hyvinvointia, mutta asiaa ei
kuitenkaan

kyetty

ottamaan

toisen

ihmisen

kanssa

puheeksi:

”Et

semmonen

läheisriippuvainen oon, et en uskalla sanoo et hei kuule nyt mä en jaksa enää jutella”.
Alkoholin juomisesta muodostui tapa tyynnyttää mieltä ja raivata tilaa omalle olemiselle.
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Kummastakin kertomuksesta kuultaa esiin taipumus tunnollisuuteen ja joustamiseen.
Toisella haastateltavallani tunnollisuus oli hallitsevana piirteenä erityisesti työelämässä.
Esimiehen kehotus priorisoida töitä ei ollut hyödyllinen, sillä ”millä sitte priorisoit kun on
semmonen luonne et pitää kaikki tehdä kunnolla”. Suuri työmäärä johti uupumiseen ja lisäsi
alkoholinkäyttöä. Oman tilan ottamisen tarvetta korosti lähipiirin tarvitsevuus, jonka
haastateltavani koki uuvuttavana. Tämä käy ilmi seuraavasta dialogista, jossa tunnustelen
haastateltavani näkemystä asiasta.

LK Mmm.. onko, voisko olla vähän silleenki sitte että, tuntuuko siltä et tavallaan et se
jossain mielessä se alkoholiki on sit vähän semmonen niinku että, tää on nyt mun
elämää ettäH -Joo joo! Joo varmaan. Et se on ainoa että mä saan olla minä ja olla, tavata niitä
mun ystäviä ja olla niiden kanssa, ja unohtaa sen riippakiven, joka on koko aika mun
kimpussa, koska se on todellakin niinkun raskasta, ja se on koko ajan mun kimpussa
ja kontrolloi sitä mitä mä teen ja, ja tota.
Alkoholin juomisesta on tullut haastateltavalleni tapa vastustaa sitä, minkä kokee liiallisena
tarvitsevuutena ja kontrollointina. Hän tunnistaa, että alkoholinkäyttöön yhdistyy
kapinoimisen elementti (”Et kyl siin vähän on tämmöstä just niinku sä sanot tämmöstä
uhoomista”). Samalla hän raivaa itselleen tilaa ”olla minä”. Alkoholinkäyttötilanteet
merkitsevät haastateltavalleni hetkellistä vapautusta niistä vaatimuksista, joita kokee
ympäristön hänelle asettavan, sekä mahdollisuutta elää elämää omilla ehdoilla.

Toinen haastateltavani kertoo liiallisen joustavuuden johtaneen ongelmiin avioliitossa.
Joustavuus ilmeni omien tunteiden ja tarpeiden jatkuvana tukahduttamisena, minkä johdosta
haastateltavani koki joutuneensa elämään parisuhteessa ”liian pienellä alueella”. Alkoholin
vaikutuksen alaisena tukahdutetut tunteet alkoivat purkautua raivokohtauksina.

Mä sain semmosia raivokohtauksia häntä vastaan. Niinku pidätettyjä sellasia vihoja
mitä mä en uskalla sanoo selvänä. Ja vaikka sanotaan et [...]ei ne auta vaikka niitä
purkaa alkoholin avulla, mut kyllä, täytyy sanoo et mulla se autto hiukan. Ei
tietenkään varmaan niin hyvin ku niinku ihan, ihan normaalitilassa mutta.

72

Haastateltavani tiedostaa, ettei humalassa raivoaminen varsinaisesti ratkaissut mitään, mutta
se toi hänelle kuitenkin tilapäistä helpotuksen tunnetta monen vuoden hiljaiselon jälkeen.
Samalla hän haastoi parisuhteessa vallitsevan valtadynamiikan ja sukupolvelleen tyypilliset
sukupuoliroolit, joiden mukaan naisen ei kuulu ”pitää mekkalaa”. Tässäkin alkoholin
juominen yhdistyy oman tilan ottamiseen ja uhmakkuuteen. Alkoholi antoi rohkeutta
ilmaista tukahdutettuja tunteita ja haastaa epätyydyttävä ja stressaava elämäntilanne.
Sittemmin haastateltavani on kuitenkin eri terapiamuotojen avulla etsinyt muita tapoja
näiden saavuttamiseksi.

5.4 Motivoivat ja tukevat tekijät
Muutosmotivaation herääminen näyttäisi olevan yhteydessä uudenlaisten merkitysten
syntymiseen ja juurtumiseen (Koski-Jännes 1998, 96; Kristiansen 1999, 281; Niemelä 1999,
63). Jos alkoholiin liitetyt merkitykset asettuvat kyseenalaisiksi, saattaa tämä sysätä ihmisen
etsimään muutosta ristiriitaiseksi kokemaansa tilanteeseen. Muutos voi syntyä pakottavien
tai houkuttelevien tekijöiden tuloksena (Niemelä 1999, 63). Kutsun pakottavia tekijöitä
jatkossa uhiksi ja houkuttelevia tekijöitä mahdollisuuksiksi; edelliset ovat pääasiassa
kielteisten tai ristiriitaisten kokemusten sävyttämiä ja jälkimmäiset positiivisten. Välillä
tuntuu siltä, että juomisen uhat saavat muutosmotivaatiota koskevissa keskusteluissa
enemmän huomiota kuin juomattomuuden tarjoamat mahdollisuudet. Molemmat nousevat
kuitenkin haastatteluissani esiin. Näitä elämäntapamuutokseen motivoivia tekijöitä esittelen
seuraavaksi, minkä jälkeen siirryn muutoksessa tukeviin tekijöihin. Ero kategorioiden välillä
on ennen kaikkea käsitteellinen, joten käytännössä ne sekoittuvat toisiinsa.

Uhkia ja mahdollisuuksia
Haastateltavani ovat yleisellä tasolla tietoisia alkoholin aiheuttamista terveysriskeistä. Yksi
haastateltavani huolestui alkoholinkäytöstään erityisesti sydänperäisen oireilun vuoksi, sillä
runsaan juomisen tiedetään olevan yksi mahdollinen oireiden aiheuttaja. Alkoholinkäyttö
alkoi saada oireiden vuoksi uhkaavia piirteitä, varsinkin kun runsasta juomista saattoi jatkua
aamusta iltaan kolmekin päivää peräkkäin. Lehti-ilmoitus Uusi alku -elämäntaparemontista
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antoi kimmokkeen toimia, ja haastateltavani oli yhteydessä hankkeen projektityöntekijöihin.
Terveydelliset huolet yhdistettyinä tarjolla olevaan matalan kynnyksen hoitomuotoon loivat
otollisen tilan muutosmotivaation syntymiselle. Toiselle haastateltavalleni juomisesta taas
muodostui uhka nimenomaan henkiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille.

Se mihin se [alkoholinkäyttö, LK] vaikuttaa on henkinen kunto. Mun kuuppa ei
kestä. Mä en raitistunu sen takia että mun fysiikka ois ollu lujilla, vaan sen
takii et mun pää ei kestäny.
Maksaperäisiä

sairauksia

pidetään

ongelmallisen

alkoholinkäytön

tyypillisenä

terveysriskinä. Haastateltavani korostaa, ettei kyse ollut hänen kohdallaan tämänkaltaisista
oireista. Raitistumispäätös syntyi, koska haastateltavani tunnisti alkoholin negatiiviset
vaikutukset mielenterveyteensä. Kolmas haastateltavani kuvaa, kuinka vaaran tunne sai
hänet hakeutumaan terveysasemalle. Hän huolestui huomatessaan, kuinka riippuvaiseksi oli
alkoholista tullut; akuutteja terveyshuolia hänellä ei ollut.

Alkoholiin liittyvät terveydelliset huolet kytkeytyvät myös ikääntymiseen. Erityisesti yksi
haastateltavani kertoo olevansa tietoinen juomisen riskeistä iän karttuessa ja pitävänsä tätä
tärkeänä syynä lopettaa alkoholinkäyttö.

Ja kyllä mä sillä lail, emmä tiä bluffaanko mä itseäni vai mitä mutta tota... kyyl mä
ymmärrän, mä täytän [ikävuodet ja ajankohta poistettu, LK] että. Eei näin voi jatkua
et, täs alkaa kuitenki niinku selkeästi ikääntyä, en mä sitä tunne mutta tiedän mä nyt
teoriassa et aivot alkaa hapertumaan ja, sitä sitte ku vähän alkoholilla.. vauhdittaa
niin.. kyyl mä niinku huolestuneena seuraan.. [...].
Haastateltavani jatkaa kuvaamalla iäkkään tuttavansa alkoholinkäyttöä, jota pitää
huolestuttavana. Vaikka ikääntyminen on haastateltavalleni edelleen enemmän abstrakti
kuin konkreettinen käsite (”en mä sitä tunne”), on hän teorian tasolla täysin tietoinen
alkoholin elimellisistä vaikutuksista ihmiskehoon. Iän karttuessa elimistön kyky sietää
alkoholia heikentyy. Tämä liittyy kehon vesiprosentin ja hermoston sietokyvyn laskuun
(Kiianmaa 2015, 27). Katkelmassa ikääntyminen yhdistyy rappeutumiseen, jota runsas
alkoholinkäyttö vauhdittaa. Ikääntyminen näyttäytyy uhkana myös toisen haastateltavani
puheessa. Huolena on kaatumisriskin lisääntyminen alkoholinkäytön yhteydessä.
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Ja nytkin on, jos ihan rehellisiä ollaan niin, nykyisinkin on vähemmän kivaa koska
tuota ei voi ottaa niin paljoo, ei uskalla ottaa, kun on jo tota ikää näin paljon niin
pelkää kaatumista. Ja sitten tuota yksin asuu ja yksin menee sen matkan, ja tota
talvella ei ainakaan voi olla myöhään, että vaikka kuin ois vauhti päällä joillakin,
et älä nyt lähe vielä, niin mä en pysty ku sen pari ottamaan ja tota mua alkaa
pelottaa että, että mä en pysy jaloillani. [...] Se on pelottavaa kun tulee vanhaks.
Että nuorena uskalsi mennä ja uskalsi lähtee vaikka mihin ja.
Katkelmassa jo pelkkä ikääntyminen itsessään saa uhkaavia sävyjä. Se yhdistyy
toimintakyvyn heikkenemiseen, haavoittuvuuteen ja autonomian kyseenalaistumiseen. Myös
yksinasuminen lisää haavoittuvuuden tuntua. Haastateltavani toteaa juomisen merkityksen
muuttuneen,

sillä

alkoholinkäyttöön

yhdistyy

nykyisin

pelko

kaatumisesta.

Alkoholinkäyttöä on tarkkailtava ja humaltumista vältettävä, sillä matka lähipubista takaisin
kotiin voi olla vaarallinen, jos jalat eivät kannakaan. Haastateltavani onkin kerran kaatunut
pahasti, minkä seurauksena alkoholinkäyttö otettiin terveysasemalla puheeksi. Hänen
kohdallaan kaatumiskokemus johti hoitokontaktin syntymiseen. Tässä yhteydessä on
kuitenkin todettava, että kaikki eivät kokeneet ikääntymistä muutoksen näkökulmasta
merkitykselliseksi tekijäksi. Kysyessäni, onko ikävaiheella ollut merkitystä, yksi
haastateltavani vastaa:

En usko. No ehkä ei jaksa samalla [naurahdus] ei jaksais samalla tavalla kuin
nuorena mutta eei emmä usko että sil on mitään. Että iällä olisi mitenkään
vaikutusta.
Elämäntapamuutosta kohti työntävä, kielteiseksi koettu tekijä voi olla myös tunne siitä, ettei
ole enää oma itsensä. Ihminen huomaa tällöin käyttäytyvänsä tavalla, jota pitää itselleen
epätavallisena ja poikkeavana. Haastateltavani kuvaa tätä seuraavasti:

Ja sit mä..join pari kuukautta varmaan, en joka päivänä mutta, ainaki kahten
kolmena päivänä viikossa join. Ja...niin, no sit se meni niinku keväälle. Ja..
sit mä aattelin et ei tästä tuu mitään et en mä oo tämmönen ihminen oikeesti
ollenkaan että, mä oon aina ollu jossakin kiinni. Mä sitten tota.. tilasin
terveyskeskuksen päihdehoitajalle ajan.
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Tunne siitä, ettei ole ”tämmönen ihminen oikeesti ollenkaan” saa haastateltavani ottamaan
yhteyttä terveysaseman päihdehoitajaan. Hän on aina ennen ollut aktiivinen ja toimelias,
kuten haastattelun aikana on käynyt ilmi. Toimettomana oleminen ja kotona juominen eivät
kuulu haastateltavani minäkuvaan, mikä toimii yllykkeenä muutoksen tavoittelulle.
Vastaavanlainen kokemus on toisella haastateltavallani, joka toteaa elämänsä menneen ”tosi
huonoon suuntaan et mä olin ihan muuttunu niinku eri ihmiseksi.” Kolmas kertoo alkoholin
tehneen hänestä poissaolevan ja hitaan. Joskus hyvinkin negatiiviset tunteet, kuten häpeä,
työntävät ihmistä kohti muutosta. Yksi haastateltavistani kertoo häpeän tunteiden olleen
osasyynä terveysasemalle hakeutumiselleen, joskin kyse lienee suhteellisen lievästä, ei
lamaannuttavasta, häpeästä (”siin oli ehkä vähä niinku häpeän tunteita”). Haastateltavani ei
tarkenna asiaa, mutta tulkitsen tunteiden liittyvän samankaltaiseen ristiriitaan kuin yllä;
runsas alkoholinkäyttö on ristiriidassa haastateltavani arvojen ja minäkuvan kanssa.

Kaikki haastateltavani ovat saaneet ainakin jossain määrin ystäviltä ja läheisiltä palautetta
juomisestaan. Palautteella on selvästi merkitystä elämäntapamuutokseen motivoitumisen
prosessissa, mutta sen painoarvo vaihtelee. Palaute saattaa herättää myös vastareaktioita,
kuten aiemmin kapinoinnin osalta nähtiin. On suorastaan tyypillistä, ettei ihminen ole heti
valmis ottamaan vastaan alkoholinkäyttöään kyseenalaistavaa palautetta. Palautteen vaikutus
muutosprosessiin kuitenkin tiedostetaan, ja erityisesti hienovaraista, ei-saarnaavaa palautetta
arvostetaan:

Ja kyllähän joskus sitte näiltä ystäviltä jotka ei juurikaan ota ni, on tullut semmost
hienovaraista palautetta. Mut ei mitään semmost naputtamista et he on fiksuja
tyyppejä et he ymmärtää että, toi asia täytyy oivaltaa itse.
Läheisten palautteella ja toiminnalla voi olla dramaattisiakin elämäntapamuutosta kohti
työntäviä voimia. Yksi haastateltavani kertoo puolisonsa päätyneen hakemaan juomisen
takia avioeroa ja omilleen jäämisen toimineen sysäyksenä toistakymmentä vuotta kestäneelle
raittiille elämänjaksolle. Hän näkee avioeron olleen välttämätön ja alkoholistin
”höösäämisen” vain mahdollistavan juomisen. Avioero voidaan tässä tulkita tärkeäksi
käännekohdaksi tai eräänlaiseksi henkilökohtaiseksi pohjakosketukseksi. Teoriassa
työnantajalta tullut palaute ja juomisesta johtuva työsuhteesta irtisanominen voisivat myös
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toimia malliesimerkkinä tällaisesta pohjakosketuksesta, mutta tässä aineistossa näin ei ollut;
kummallekin haastateltavalleni työsuhteen päättyminen oli lähinnä helpotus.

Ongelmallisen alkoholinkäytön lopettamisessa ja elämäntapamuutokseen motivoitumisessa
tulevat usein korostuneesti esiin kielteiset ja pakottavat tekijät (Koski-Jännes 1998, 50).
Aineistossani elämäntapamuutokselle tilaa luovat positiiviset ja houkuttelevat tekijät
nousivat kuitenkin myös selvästi esiin. Tällaiseksi tulkitsin haastateltavissani vahvistuvan
itsearvostuksen ja halun pitää itsestään parempaa huolta. Yksi haastateltavani kuvaa tätä
parantumisen halun syntymisenä. Hän kertoo, ettei ole ennen kiinnittänyt elämäntapoihinsa
juurikaan huomiota, koska se on tuntunut merkityksettömältä. ”Hällä väliä” -asenne on
kuitenkin alkanut väistyä ja antaa tilaa elämän arvostamiselle.

Tuli sellanen vaan reaktio mutta, nyt mä oon kyllä vähän paremmin ruvennu
arvostaan tätä elämää että. Et ei tätä nyt kannata ihan heittää, heittää pois.
Itseen kohdistuva välinpitämättömyys on haastateltavani sanoin elämän pois heittämistä.
Piittaamattomuus omasta hyvinvoinnista saattaa korostua silloin, kun roolit elämässä
muuttuvat. Kyse voi olla eläkkeelle jäämisestä tai lasten kasvamisesta aikuisiksi, mikä
saattaa johtaa merkityksettömyyden kokemukseen, kuten toinen haastateltavani kuvailee:

Tos oli nyt joku semmonen vaihe ettei ollu niinku hirveesti motivaatioo niinku
silleen pitää itsestään huolta tota silleen kun ei oo, ei ollu niinku, mul on lapset
kaikki nyt on niinku aikuisia niil on oma hyvä elämä. Ei niinkun niitten takia
tartte niinku mitään.
Sittemmin haastateltavani on kuitenkin löytänyt uudenlaisia merkityksiä elämäänsä muun
muassa uuden ihmissuhteen kautta, ja motivaatio omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen on
kasvanut.

Haastateltavieni puheessa terveydelliset tekijät liittyvät selvästi hyvinvoinnin määritelmään,
mutta hyvinvointi ei kuitenkaan pelkisty niihin. Tämä käy ilmi muun muassa seuraavasta
keskustelunpätkästä, jossa kyselen haastateltavaltani syitä alkoholinkäytön radikaalille
omaehtoiselle vähentämiselle.
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LK [...] mitä luulet että siin on, onkse niinku terveyteen liittyvä asia vai mitä
siin onH -Ei ei, se on yleiseen hyvinvointiin liittyvä.
LK Joo. Et on niinku parempi olla ettei tartte juoda.
H Juu. Mukavampi herätä aamulla [naurahdus] muun muassa.
Ehdotan haastateltavalleni terveydellisiä syitä, mutta hän torjuu ehdotukseni ja korostaa
syiden liittyvän pikemminkin yleiseen hyvinvointiin. Hyvinvointi on siis paljon
kokonaisvaltaisempi, elämänlaatuun viittaava käsite. Uuteen päivään on mukavampi herätä,
kun alkoholi ei enää hallitse elämää. Tulkitsen tämän tarkoittavan krapulattomuuden lisäksi
myös pakonomaiseen juomiseen liittyvän näköalattomuuden hellittämistä. Elämä ei enää
kutistu pelkän alkoholin juomisen ympärille. Myöhemmin haastateltavani toteaa vielä, että
hän koki tärkeäksi näyttää itselleen kykenevänsä elämäntapamuutokseen. Muutoshalu
kytkeytyy siis monilla tavoin itsearvostukseen.

Muutosmotivaation syntyyn liittyy usein jonkinlainen oivalluksen tai psyykkisen siirtymän
elementti (Niemelä 1999, 67). Tässä aineistossa oivallus näyttää kytkeytyvän rehellisyyteen
ja haluun toimia toisin. Usein sanotaan, että päihdeongelmasta kärsivän ihmisen on itse
haluttava muutosta. Ilmaisu voi aiheuttaa epäselvyyttä, sillä sisäinen motivaatio ei synny
tyhjiössä, irrallaan ulkoisista tekijöistä. Sitä vastaan voisi myös argumentoida, että monet
alkoholiongelmasta kärsivät haluavat kyllä eroon alkoholista, mutta eivät siihen silti kykene.
Aineistoni perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että jonkinlainen päättäväinen halu toimia
toisin tarvitaan. Tämä pelkästään ei kuitenkaan riitä, kuten haastateltavani seuraavassa
korostaa:

[...] mutta ihmisen pitää itse haluta sitä raittiutta. Jos ei sulla oo sitä haluu,
niin kaikki on turhaa. Et se on niinkun se koko kupletin juoni. Se lähtee omasta
halusta. Mutta ku se halu ei aina riitä, sit tulee rehellisyys. Ja, ja nimenomaan
rehellisyys omaa itseä kohtaan.
Muutos onnistuu vain, jos ihminen todella haluaa raitistua, mutta lisäksi tarvitaan
rehellisyyttä ”omaa itseä kohtaan”. Ymmärrän tämän tarkoittavan oman tilanteen,
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taipumusten ja reaktiotapojen avointa ja rehellistä tarkastelua. Rehellisyyttä peräänkuuluttaa
myös toinen haastateltavani:

Itse mä aattelen, aattelen sitä... että raitistuu niin ensimmäinen ehto on että
piirtää itsensä sille janalle rehellisesti että olenko mä viihdekäyttäjä, olenko
mä tavallinen käyttäjä, suurkuluttaja..riippuvainen, alkoholisti, et siis jotenki
määrittää ittesä sille alkoholinkäyttöjanalle rehellisesti.
Rehellisyys

kytkeytyy

itsetuntemuksen

kasvuun

ja

kykyyn

kyseenalaistaa

oma

alkoholinkäyttö. ”Mä itse sen tajusin, mulle ei sitä kukaan sanonu”, haastateltavani toteaa
ongelmalliseksi muodostuneesta suhteestaan alkoholiin. Rehellisyys ja itsetuntemus johtavat
aktiiviseen toimintaan haastateltavani hakeutuessa terveysaseman lääkärin vastaanotolle.
Rehellisyys näyttäytyy dynaamisena voimana, joka antaa sysäyksen elämäntapamuutokselle.

Vertaisuudesta ammattiapuun, arjen rutiineista itsetuntemukseen
Yhteys muihin ihmisiin nousi tärkeänä elämäntapamuutosta tukevana tekijänä aineistostani.
Erityisesti

yhteys

vertaisiin,

joilla

oli

samanlaisia

kokemuksia

ongelmallisesta

alkoholinkäytöstä kuin itsellä, koettiin tärkeänä ja voimaannuttavana. Vertaistuen merkitys
perustuukin pitkälti ymmärretyksi tulemisen kokemukseen; on helpottavaa saada tukea ja
ymmärrystä ihmisiltä, jotka ovat kokeneet saman kuin itse. Häpeän tunteet laantuvat ja
turvallisuuden tunne voimistuu, kuten haastateltavani alla toteaa:

Ja täällä kun vertaistemme kanssa olimme jossa ei tarvinnut sitä hävetä eikä
peitellä.. niin tuotti, tuotti monelle sellasen niinku henkisen vapauden ja, ja
turvallisen olon jonka takii se ryhmääntyminen tapahtui niin voimakkaasti.
Jaettu kokemus luo yhteyden tunteen, joka muodostaa ryhmäläisten välille siteen. Suurin osa
haastateltavistani onkin edelleen tekemisissä elämäntaparemontissa tutustumiensa ihmisten
kanssa. Heidän kanssaan soitellaan ja käydään kahvilla, kävelemässä tai uimahallissa. Osa
on löytänyt vastaavanlaisen yhteyden tunteen kahdentoista askeleen ohjelmaan perustuvista
ryhmistä tai muista vertaistukiryhmistä; kaikki eivät kuitenkaan tunne näissä oloaan
kotoisaksi. Kokemusten jakamisen lisäksi ryhmissä ”totuteltiin raittiiseen elämäntapaan”,
kuten yksi haastateltavani tuo esiin. Alkoholinkäytön yleisyyden ja alkoholiongelmiin
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liitetyn stigman vuoksi raitis elämäntapa on poikkeama siitä, mikä yleisesti ottaen mielletään
”normaaliksi”. Vertaisten kesken siitä tulee kuitenkin vähitellen uusi normaali.
AA-taustainen haastateltavani korostaa myös pyyteettömän auttamisen merkityksellisyyttä
muutoksen tukena. Toisten alkoholistien auttamista pidetäänkin AA:ssa oman toipumisen
kannalta tärkeänä elementtinä (Mäkelä ym. 1996, 119).

Vertaistuen lisäksi myös muun läheisverkoston, kuten puolison tai lapsen, antama tuki nousi
haastatteluissa esiin, joskin vertaistukea selvästi harvemmin. Yksi haastateltavani
esimerkiksi toteaa kodistaan ja parisuhteestaan, että ”kotiin voi aina mennä, koti on aina
turvallinen paikka.” Lausahduksesta kuultaa luottamus puolison tukeen ja kodin turvalliseen
ilmapiiriin. Toisaalta vanhoillekaan ystäville ei aina haluta ongelmallisesta alkoholisuhteesta
puhua, kuten toinen haastateltavani tuo esiin:

Mä en oo kaikille mun ystäville tästä puhunukkaa koska tota...no, mä nyt vaan
luotan intuitioon et kelle voi puhuu. Ja..mä kokisin et semmoselle joka on
lähestulkoon absolutisti tai ei juurikaan, siis ota niin..ei heil oo mulle mitään
annettavaa. Muuta ku ehkä vuoskymmenien ystävyys. Ja kuunteleminen mutta...
Pitkäkään ystävyys ei takaa sitä, että ystävä pystyisi samastumaan haastateltavani
kokemuksiin tai ymmärtämään niitä. Haastateltavani kokee sen olevan erityisen vaikeaa
niille, jotka itse käyttävät alkoholia vähän tai eivät ollenkaan. Jaettu kokemus puuttuu.
Ystävälle jää kuuntelijan rooli, mutta syvällisempi ymmärrys ei mahdollistu. Intuitioonsa
luottaen haastateltavani ehkä myös suojelee itseään ymmärtämättömiltä kommenteilta ja
kommunikaation katkoksilta.

Uusi alku -elämäntaparemontin ammatillista tukea, ryhmäterapiaa ja ohjattua liikuntaa,
arvostettiin

kovasti.

Elämäntaparemontin

koettiin

tarjonneen

tärkeää

tukea

elämäntapamuutoksen toteuttamiselle. Kuten haastateltavani alla toteaa, muutoksen
toteuttaminen yksin voi olla liian vaikeaa. Kaikille spontaani toipuminen ei ole realistinen
vaihtoehto (Kuusisto 2010, 291). Uudenlaisten elämäntapojen etsiminen ja juurruttaminen
edellyttävät tällöin tukea, apua ja käytännön ohjausta:

Ja sit jos on niinku..jos on niinku tolleen et on ollu hirveen monta vuotta masentunu
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ja..silleen ni, eihän sitä itse tiedä. Eihän sitä itse tiedä että...et miten sieltä noustaan.
Eihän sulla itellä oo semmosia välineitä [...].
Toinen haastateltavani kuvaa, kuinka elämä ”pyörii vaan siinä, jos ei siihen tuu jotain
ulkopuolista voimakasta apua ja pysähdystä”. Ihminen on joutunut eräänlaiseen limboon,
josta ei pääse omin avuin pois. Elämäntaparemontin ammatillinen tuki tarjosi puitteet
monelle olennaisen tärkeälle elämäntapamuutosta kannattelevalle tekijälle: ryhmäterapialle,
vertaistuelle,

uudelle

päivärytmille,

liikunnalle,

itsetuntemuksen

karttumiselle

ja

osallistavalle toiminnalle. Muutama aktiivisemmin kulttuuria harrastava haastateltavani
mainitsee, että ryhmässä oli monia, joiden elämänpiiriin esimerkiksi elokuvissa käynti tai
museovierailu ei kuulunut lainkaan. Toisaalta kulttuurinharrastajalle itselleen oli uutta
esimerkiksi asukastalotoiminta, johon elämäntaparemontissa muun osallistavan toiminnan
ohella tutustuttiin. Myös tiedon merkitys muutoksen tukena tuotiin esiin. Yksi
haastateltavani kertoo ymmärtäneensä myöhemmin, että faktuaalista tietoa alkoholista olisi
saanut olla ryhmissä enemmän, sillä ”[m]e emme tienneet sen terveysvaikutuksista tarpeeks
tai me ei haluttu kuulla.”

Elämäntaparemontti miellettiin ennen kaikkea tärkeäksi osaksi muutoksen prosessia.
Alkoholinkäyttö ei toisin sanoen välttämättä heti loppunut tai vähentynyt ihmistä itseään
tyydyttävälle tasolle, mutta elämäntaparemontti nähtiin silti muutokseen vaikuttaneena
osatekijänä:

Mut se ei tosiaan niinku, mä en voi sanoo et se ois niinku ihan tästä [Uusi alku
-elämäntaparemontista, LK] alkanu. Mutta ehkä tällä on ollu semmonen alkava
vaikutus. Kaikkihan vaikuttaa.
Haastateltavani ymmärtää, että muutoksen toteuttaminen on pitkä ja monimutkainen
prosessi. Tuloksellisuuden osoittaminen ei ole yksiselitteisen helppoa, sillä muutokseen
vaikuttavat pitkällä aikavälillä monet asiat. Toinen haastateltavani toteaa, että ilman
elämäntaparemonttia hän ei olisi aikanaan hakeutunut jatkohoitoon. Elämäntaparemontti
toimi siis myös siltana muunlaisille tukimuodoille.
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Muita haastatteluissa esiin tulleita ammatillisen tuen muotoja olivat lääketieteellinen hoito,
muu päihdehoito, erilaiset terapiat sekä psykodraama. Useat haastateltavani olivat saaneet
apua oikeanlaisesta lääkityksestä masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja
unettomuuden hoidossa. Ammattilaisten vuorovaikutustaidot ja yhteistyösuhteen laatu
nousivat haastatteluissa selvästi esiin. Yksi haastateltavani kuvaa, kuinka merkityksellistä
hänelle oli, kun lääkäri soitti ja kysyi: ”kuinka sinä voit?” Välittämisen ja kuulluksi tulemisen
kokemus luo turvallisen olon sekä tunteen, että ”en mä ookkaan tässä niinku yksin”. Aina
luottamuksellista suhdetta ei ammattilaisen kanssa pääse syntymään. Tätä kuvaa toinen
haastateltavani kertoessaan, kuinka ”jotenkin niinkun ei olis uskaltanu kaikkee kertoo”.
Osittain luottamuspula johtuu myös siitä, että tiedot käynneistä näkyvät haastateltavani
mukaan terveydenhuollon järjestelmässä. Hänen kohdallaan lopputuloksena on, että
tapaamiset päihdetyöntekijän kanssa olivat ”enemmän vaiva kuin hyöty”.

Arjen rutiineilla on tärkeä merkitys muutosta kannattelevina tekijöinä. Rutiinit antavat
päivälle ryhtiä ja rakenteen, joka erityisesti eläkkeelle siirryttäessä saattaa jäädä
hahmottomaksi. Haastateltavani kuvailee viininjuontinsa eläkkeellä lisääntyneen ”ku ei
mihkään tarvinnu lähtee”, ja krapulankin saattoi aamulla levätä pois. Päivärytmi voi helposti
kadota myös työttömyyden seurauksena. Samalla vapautuu lisää aikaa ja mahdollisuuksia
juomiselle. Mielekkään tekemisen ja rutiinien tärkeys tulee esiin lähes kaikissa
haastatteluissa.

Siis pääasia on että on mielekästä tekemistä, myöskin sillon ku ei enää oo
työelämässä... Näin se vähän nii on.... Että mä törmänny ihmisiin jotka ovat
joutuneet työttömiksi ja, ja sen myötä sitte... ei ollu, niillä ei oo ollu mitään muuta ku
se työ. Ja sitte, se kun se loppuu, menny niin sitte.. ei oo löytäny mitään muuta
tekemista ku se juominen... Mä otan laulutuntejaki vielä, sen mä unohdin
[naurahtaa].
Yllä siteeraamani haastateltava on itse löytänyt merkityksellistä tekemistä monista
harrastuksistaan ja ajanvietosta perheensä kanssa. Toisella haastateltavallani uusi päivärytmi
rakentui elämäntaparemontin ja tätä seuranneen kuntouttavan työtoimintajakson pohjalle.
Kummatkin olivat hänelle miellyttäviä ja mielekkäitä kokemuksia ja toivat rytmiä ja
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tarkoituksen tunnetta elämään. Vähitellen hän löysi uudestaan taiteellisuuteensa ja
luovuutensa ja huomasi pitkästä aikaa odottavansa innolla seuraavaa päivää:

[...] se on kiva mennä nukkumaan jos tietää että huomenna on joku kiva päisiis mitä odottaa, ihan vähän niinku lapsena että jees. [...] Nii, niin se on, se
on ihmiselle semmonen kiva tunne että.. että, että sä odotat jotakin. Ja sit jos
sä oot tommosessa mustassa maailmassa jossa niinku viina pelaa, sitte, sitte
asiat on menny huonosti ja.. mikä nyt johtaa kelläki alkoholismiin ja
tämmöseen, ni siin ei oo varmaan.. sitä ei varmaan ees osaa eikä nää niitä,
niitä semmosia mitä pitäs odottaa tai mikä ois niinku kivaa.
Mielekäs tekeminen ja rutiinit luovat positiivista energiaa, tai kuten haastateltavani sanoo,
”pitää mut niinku vireessä”. Kolmas haastateltavani toteaa työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtymisestään, että ”se että mä sain jotain tilalle, niin niin se oli se kaikkein suurin haaste.”
Neljäs taas kuvailee, miten tärkeää hänelle on ollut oppia löytämään vaihtoehtoista tekemistä
alkuilloille, jotka kuluivat aiemmin alkoholin parissa. Alkoholinkäytön lopetettuaan hän
huomasi tuntevansa itsensä levottomaksi juuri alkuillasta. Nykyisin haastateltavani kertoo
menevänsä esimerkiksi uimaan, paistavansa lettuja, lepäävänsä hetken piikkimatolla tai
käyvänsä suihkussa. Hän on myös sosiaalisesti aktiivinen ja innokas kulttuurinharrastaja.
Juomisen lopettaminen vapautti vuorokauteen valtavasti aikaa, jota haastateltavani nyt
opettelee käyttämään uusin tavoin.

Arjen rutiineissa korostuvat liikunnan ja riittävän levon merkitys. Haastateltavieni
vapaa-ajan harrastuksiin kuului muun muassa joogaa, kalastusta, vesijuoksua, hiihtoa,
sienestystä, jumppaa, kielten opiskelua ja kävelyä. Muutamilla liikunta oli aina kuulunut
osana elämään, toiset olivat oivaltaneet sen merkityksen esimerkiksi masennuksen myötä:

Mut mä haluun niinku fyysistä kuntoani hoitaa. Myös, koska se ja mielenterveys tai
siis tää masennus, nää kulkee ihan käsi kädessä. Sun on pakko pitää fyysisesti ittestäs
huolta että sä pysyt niinku täysissä ruumiin ja sielun voimissa.
Arjen hallittavuuden lisääminen ja stressin vähentäminen esimerkiksi työtahtia hidastamalla
auttoivat monia elämäntapamuutoksen toteuttamisessa. Joissain tapauksissa sitä tukivat
myös konkreettiset ympäristön vaihdokset. Yhdellä haastateltavallani kyse oli asuinalueen ja
-muodon vaihdoksesta, kahdella muulla ahdistavasta työpaikasta ja työskentelyilmapiiristä
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irtautumisesta. Yhden haastateltavani kohdalla muutoksessa auttaa käytännössä myös
ulkoinen pakko. Hänellä on taloudellisesti tiukkaa, eikä rahaa alkoholiin yksinkertaisesti ole.

Arjen hallittavammaksi tekeminen kietoutuu yksilöllisiin tekijöihin, kuten itsetuntemuksen,
kehittymiseen ja tätä kautta omien rajojen tunnistamiseen. Omaan jaksamiseen liittyvät
kysymykset nousevatkin aineistostani selvästi esiin. Kun omat rajansa oppii tunnistamaan,
on helpompaa välttää pitkittyneelle stressille ja samalla alkoholinkäytölle altistavia tilanteita.
Yksi haastateltavani tuo esiin, kuinka myös ikääntyminen on auttanut häntä kuuntelemaan
omaa jaksamistaan ja hellittämään itseen kohdistuvia vaatimuksia:

Mut mä oon niinku tullu vähä niinku sallivammaks ehkä iänki vuoks et se. Kyyl
mä nyt voin kattoo täs pari tuntii telkkaria. Eikä oo pakko kutoo siinäki koko
ajan.
Jatkuva tehokkuuden ja suorittamisen pakko on alkanut vähitellen antaa tilaa rauhalliselle
television katselulle; toiminnalle, joka usein luokitellaan passiiviseksi. Itsenäiselle
pärjääjälle, omien teiden kulkijalle ja ”tehotädiksi” itseään luonnehtivalle haastateltavalleni
tämä on askel oikeaan suuntaan. Aina ei tarvitse tehdä, voi myös vaan olla. Tämä on ollut
mielenterveydenkin näkökulmasta positiivinen kehityskulku: ”Mä oon ehkä vaan niinku
saanu semmost mielenrauhaa ettei tartte olla semmonen tehotäti koko ajan.” Itseen
kohdistuvista vaatimuksista hellittäminen on saanut haastateltavani myös vähentämään
työntekoa, mikä on lievittänyt stressiä ja lisännyt hyvinvointia.

Otin omasta hyvinvoinnista huolehtimisen, itsetuntemuksen kasvun ja rehellisyyden jo
kertaalleen esiin muutosmotivaation kehittymistä tarkastellessani. Vaikuttaa selvältä, että
nämä ovat yhtä lailla muutoksessa tukevia kuin muutosta kohti johdatteleviakin tekijöitä.
Seuraavassa katkelmassa haastateltavani korostaa itsetutkiskelun merkitystä pysyvän
elämänmuutoksen edellytyksenä.
Ja… ku se ei ole vain ja ainoastaan, siis alkoholihan ei ole mikään syy. Vaan se on
seuraus jostain paljon syvemmällä olevasta sielun vammasta. Niin niin tota.. näin se
vaan, näin se vaan on et et sun pitää päästä niinku niihin juttuihin, niihin arkoihin
paikkoihin niinkun ittes tasalle, tasapainoon ne ittes kanssa että sä pystyt siihen elää
ja lopettaa se ittelleen valehtelu että täst jonain päivänä niinku tervehtys.
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Ongelmallisen alkoholinkäytön lopettaminen ei yksistään riitä, vaan ihmisen on tutkiskeltava
itseään ja juomisensa varsinaisia syitä. Muussa tapauksessa voi syntyä suuri kiusaus
lipsahtaa takaisin vanhaan alkoholin hallitsemaan elämäntapaan. Haastateltavani viittaa tässä
tervehtymisen illuusioon, josta myös AA-liikkeessä varoitellaan (Mäkelä ym. 1996, 125).
Taustalla on ajatus, että alkoholinkäyttö on kytkeytynyt niin voimakkaasti haitallisiin
mekanismeihin, ettei ”terve” juominen ole enää tavoiteltavaa tai mahdollista. Haastateltavani
korostaa tämän asian hyväksymisen olevan päihteettömän elämäntavan ytimessä.
Vastaavasti toinen haastateltavani näkee riippuvuutensa kehittyneen niin voimakkaaksi, että
”mun pitää sitä elämäni loppuun asti hoitaa.”

Itsetuntemuksesta kertoo myös se, että omaa raittiutta tai vähäistä käyttöä pyritään
suojelemaan.

Ystäväporukan kanssa ulkomaille suuntautuvat lomamatkat voivat olla

hankalia koitoksia erityisesti silloin, kun alkoholilla on hauskanpidossa ja rentoutumisessa
olennainen rooli. Yksi haastateltavistani kertoikin ystävilleen rehellisesti jäävänsä
mieluummin

kotiin,

koska

”mulla

tulee

juotua

niin

hirveesti”.

Varsinkin

elämäntapamuutoksen alkuvaiheessa saattaa olla helpompi välttää sosiaalisia tilanteita,
joissa alkoholinkäyttö on hyvin runsasta. Kiusaus osallistua yhteiseen rituaaliin voi
muodostua liian suureksi. Itsetuntemusta ilmentää myös se, että pitää omasta
hyvinvoinnistaan huolta; syö hyvin ja nukkuu riittävästi. Haastateltavani kertoo
ymmärtäneensä, että ”jos on oikeestikki jano, ja sit näkee ku joku vetää sellasen ison kaljan,
[syntyy, LK] niinku hirveesti mielitekoja.” Huolehtimalla riittävästä veden juonnista
haastateltavani suojelee itseään turhilta mieliteoilta.

Omaan toipumiseen panostaminen sekä realistinen kuva muutosprosessin luonteesta
nousivat joissain kertomuksissa selvästi esiin. Muutoksen juurtuminen elämään on hitaasti
etenevä tapahtumasarja, jolle on suotava aikaa:
Enemmän mä luotan että kun tämä ehkä noin viiden vuoden kuluttua tää prosessi, mä
satsaan et tää on noin viiden vuoden kestävä prosessi niin sitten on muodostunu
semmonen raitis persoonallisuus joka vois olla ilonen ja, ja ja raitis ja ilonen. Mutta
että mä oon täysin tietonen siitä että se on, on ehkä noin kolmesta viidestä vuoteen
prosessi.
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Haastateltavani on valmis antamaan aktiiviselle toipumisprosessille viisi vuotta aikaa, mikä
kertoo muutoksen kokonaisvaltaisen luonteen ymmärtämisestä. Alkoholin juomisen
lopettaminen ei vielä ole sama asia kuin kokonaisvaltaisen muutoksen toteuttaminen. Tämä
on helppo ymmärtää alkoholinkäyttöhistorian sekä alkoholille annettujen merkitysten
näkökulmasta. Jos ihminen on käyttänyt alkoholia 40 vuotta, on yhden vuoden raittius
lopulta aika lyhyt aika purkaa vuosikymmenten aikana syntyneitä ehdollistumia. Valmiudet
asioiden käsittelyyn ja kohtaamiseen ilman alkoholia voivat olla heikot, kuten
haastateltavani tuo esiin:

Mut ihmisen ei oo helppo olla rehellinen itelleen... Ja sitten useimmat meistä on
niinku raitis-, tai juodessaan...peittäny jotain, jotain ahdistavia ajatuksia tai.
Jotain totuutta elämästänsä ja. Val-, valmiudet niitten asioitten kohtaamiseen on
heikot ja. Koska niitä on pitäny niin paljon peitellä ja siel on niin paksut
turvakerrokset ja.. defenssit päällä että tota. Mahtas vaan, malttas vaan pikkuhiljaa
niitä aukoo ettei heti rupee repimään koska sitte siitä repsahtaa itse.
Muutoksen on suorastaan välttämätöntä olla verkkaista, jotta ihminen itse pysyy
muutoksessa mukana. Muussa tapauksessa itsesuojeluvaisto voi aiheuttaa vanhoihin
toimintamalleihin turvautumisen ja repsahduksen. Muutosprosessin voikin nähdä
tulevaisuuden investointina (”se on tällä hetkellä elämänmuutosprosessi johon mä satsaan
paljon, ihan ajallisesti”), johon kannattaa sijoittaa sekä aikaa että energiaa (”teen paljon töitä
sen asian eteen koko ajan”). Realistinen suhtautumistapa on tärkeä muutosprosessissa tukeva
tekijä.

Myös jotkut luonteenpiirteet tuntuvat aineistoni perusteella tukevan elämäntapojen
muutoksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi peräänantamattomuus sekä valmius ja rohkeus
puhua avoimesti ja rehellisesti. Pystyvyysodotukset tulivat haastatteluissa esille vain
epäsuorasti. Yksi haastateltavani esimerkiksi mainitsee, ettei ole pystynyt lopettamaan
alkoholinkäyttöään kokonaan stressaavan elämäntilanteensa vuoksi. Tässä juomisen
jatkumisen voi tulkita sekä alhaisten pystyvyysodotusten että ulkoisten olosuhteiden
näkökulmasta.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä luvussa teen yhteenvetoa aineistoni analyysistä ja peilaan havaintoja aiempaan
tutkimukseen. Etenen tarkastelemalla edellisessä luvussa nousseita pääkohtia ja pohdin
lopuksi, millaista muutosta kohti haastateltavani ovat matkanneet. Luontevaa on aloittaa
haastateltavieni alkoholinkäyttöhistoriasta, jonka voi hahmottaa jatkumon muodossa.
Aineistostani käy ilmi, että nuoruudessa juominen oli pääsääntöisesti harmitonta ja yhdistyi
kavereihin, juhlimiseen ja hauskanpitoon. Sosiaalinen kanssakäyminen ja juhlimiskulttuuri
ovat edelleenkin tyypillisiä syitä nuorten alkoholinkäytölle. Harmittomuuden kokemus
selittyy osin sillä, että nuoret kärsivät aikuisia vähemmän alkoholin haittavaikutuksista kuten
krapulasta. (Niemelä 2015, 141–143.) Nuorena ihminen on vasta potentiaalisen
alkoholinkäyttöuransa alussa. Kokemukset käytön haitattomuudesta voivatkin edistää
juomisen säännöllistymistä (mt.). Haarnin ja Hautamäen (2008, 50) tutkimukseen verrattuna
haastateltavieni ensimmäiset alkoholikokeilut näyttävät aikaistuneen, mikä johtunee heidän
keskimäärin nuoremmasta iästään.

Kuten Haarnin ja Hautamäenkin (2008, 52) tutkimuksessa, 1960-luvun kulttuurinen murros
ja keskioluen vapautuminen tulivat haastateltavieni kertomuksissa selvästi esiin.
Vuosikymmentä kuvastavat suuret yhteiskunnalliset muutokset, joiden ansiosta ilmapiiri oli
alkoholin positiivisille mielikuville hyvin suotuisa. Märän sukupolven onkin sanottu
piirtyvän esiin muun muassa 1960-luvun fiktiivisistä kulttuurituotteista. (Kuusi 2004, 387–
388.) Otollinen ilmapiiri vaikutti osaltaan siihen, että alkoholista tuli luonteva osa
haastateltavieni elämää. Ongelmalliseksi juominen alkoi muuttua vasta vuosien käytön
jälkeen. Kuten Christien ja kollegoidenkin (2013, 30) tutkimuksessa, suurimmalla osalla
haastateltavistani tämä tapahtui 40 ikävuoden jälkeen, jolloin ongelmallista juomista voi
kutsua myöhäisellä iällä alkaneeksi, englanniksi late onset drinking (Sorocco & Ferrell 2006,
455). On huomioitava myös fysiologinen näkökulma, jonka mukaan riippuvuus alkoholista
kehittyy asteittain aivoissa tapahtuvien muutosten myötä (Kiianmaa 2015, 36). Suurin osa
haastateltavistani oli käyttänyt alkoholia teini-ikäisistä asti eli lähes koko elämänsä ajan.

Haastateltavani kertomuksista on kuultavissa, kuinka vaikeaa ongelmallisen alkoholinkäytön
määrittely on. Tämä on ymmärrettävää, sillä rajat riskikäytön, haitallisen käytön ja
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alkoholiriippuvuuden välillä ovat liukuvia eivätkä aina yksiselitteisiä (Aalto 2015, 8–9).
Asiaa ei helpota se, että juominen on Suomessa yleistä ja kulttuurisesti hyväksyttyä (Raento
& Tammi 2013, 10). Positiivisia mielikuvia luovat myös alkoholin kohtuullisen käytön
terveyshyötyjä raportoivat tutkimustulokset, jotka uusin tutkimus tosin kyseenalaistaa
(Stockwell ym. 2016). Vaikka suhtautumistavat ovat historian saatossa vaihdelleet,
alkoholilla on nykyisin erityisasema muihin päihteisiin verrattuna (Hämeen-Anttila 2013, 9).
Alkoholin riippuvuutta aiheuttavia mekanismeja pidetään esimerkiksi tupakkaa tai
kannabista vähäisempinä (Koski-Jännes ym. 2013, 62). Alkoholin juominen on yksi niistä
monista elämänpoliittisista valinnoista, joita ihmisen on jälkimodernissa yhteiskunnassa
tehtävä. Koska valintapäätöksillä rakennetaan omaa identiteettiä, myös alkoholista tulee osa
minuuden refleksiivistä projektia. (Giddens 1991, 81.) Yksilöllistymiskehityksen myötä oma
vastuu tehdyistä valinnoista korostuu (Kuusi 2004, 46). Käytännössä tämä tarkoittaa, että
ihminen jää helposti yksin pohtimaan omaa alkoholinkäyttöään.

Vaikka alkoholin vaikutukset ovat monessa suhteessa universaaleja, on myös yksilöllisiä
eroja. Aineistostani käy ilmi, että myös pienet määrät alkoholia voivat vaikuttaa koettuun
hyvinvointiin negatiivisesti. Se, millaiseksi alkoholin vaikutus koetaan, vaihtelee
yksilöllisten ominaisuuksien sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin mukaan (Gossop
2000, 72). Tästä syystä ei pitäisi juuttua tarkastelemaan vain juodun alkoholin määrää. Muut
ihmiset toimivat usein peilinä omalle alkoholinkäytölle. Tämä vertailemisen elementti oli
kuultavissa haastateltavieni kertomuksista. Alkoholisoitumisen kulttuurinen malli vaikuttaa
siihen, minkälaisena oma alkoholinkäyttö nähdään (Saarto 1983, 86). Tämä tulee hyvin esiin
Outi Hietalan (2013, 228) tutkimuksessa A-klinikan asiakkaista. Tutkimuksessa klinikan
asiakaskahvilan kävijät vertasivat itseään päihtyneinä ensisuojissa yöpyviin henkilöihin,
jotka näyttäytyivät ”juomiskamppailun rajan pysyvästi ylittäne[inä] ja siten rituaalisesti
saastais[ina] tois[ina]” (mt.). Heihin vertaamalla A-klinikan asiakkaat pystyivät
identifioimaan itsensä ”kevyen sarjan” ongelmajuojiksi (mt.).

Alkoholisoitumisen kulttuurinen malli ja alkoholistin leima ovat tiiviissä yhteydessä
häpeään. Häpeä nousi esille sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti haastateltavieni
kertomuksissa. Erityisesti alkoholin kanssa kamppailevan naisen häpeä otettiin puheeksi.
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Tutkimukset vahvistavat, että naisten juomiseen liittyy edelleen vahva sosiaalisen stigman
kokemus (Jakobson 2008, 199–200; Small ym. 2010, 9). Humalainen nainen on pitkään ollut
tabu, mikä ilmenee hyvin suomalaisuusliikkeen historiaa tarkastellessa. Suomalaisen
kansakunnan rakennusprojektissa ideaalikansalaisen kasvatusrooli lankesi naisille, joiden
luonnolliseksi elinpiiriksi kodin yksityisyys ymmärrettiin. Naiset olivat ensisijaisesti äitejä ja
saavuttivat kansalaisuudenkin tämän roolin kautta. (Satka 1995, 16–17.) Alkoholinkäytön
voi nähdä suorana uhkana sosiaalisesti hyväksytyn äitiyden toteuttamiselle. Onkin puhuttu
äitiyden särkymisestä (Granfelt 1998, 117; Törmä 2011, 12). Toisaalta ikääntyminen saattaa
vielä lisätä kulttuurisesti kielteistä leimaa (Suhonen 2005, 8). Tutkimuksissa on huomioitu
erityisesti ikääntyvien naisten kynnys hakeutua hoitoon (Suhonen 2005, 60 ; Hovi 2011, 69;
Al-Otaiba ym. 2012, 424). Diagnosointivaikeudet, stereotypiat, häpeä ja ikärasismi
hankaloittavat ikääntyvien päihdeongelmien hoitoa (Sorocco & Ferrell 2006, 455; Christie
ym. 2013, 25). Tutkijat ovatkin korostaneet etsivän päihdetyön ja matalan kynnyksen
palvelujen tärkeyttä (Suhonen 2005, 68; Hovi 2011, 72).
Laittomista huumeista12 (Kristiansen 1999; Knuuti 2007) ja alkoholista (Tamminen 2000)
irtautumista koskevissa tutkimuksissa on pantu merkille tutkittavien voimakas tarve palata
tavalliseen tai ”normaaliin” elämään. Omassa aineistossani tämä näkyi lähinnä
implisiittisesti esimerkiksi arjen rutiinien korostamisena ja häpeän tunteina, joita
”epänormaali” alkoholinkäyttö nostatti. Kristiansenin (1999) mukaan huumeidenkäyttäjän
elämä voi kääntyä positiiviseen suuntaan ”[...]om man tar fasta på deras personliga resurser
och betonar de delar av deras erfarenherter som förenar dem med ett ’vanligt liv’.” (Mt.,
299). Olisi siis korostettava henkilön omia resursseja ja kokemuksia huumemaailman
ulkopuolelta. Parhaiten tämä onnistuu, jos henkilö kokee itsensä hyväksytyksi ja
kunnioitetuksi ihmiseksi, jolla on annettavaa muille (mt.). Vaikka yhteiskuntaan
integroitumisen tarve ei noussutkaan aineistostani yhtä voimakkaasti esille, löytyy myös
selviä yhtäläisyyksiä. Näitä ovat etenkin hyväksytyksi ja kunnioitetuksi tulemisen tarpeet
sekä ylipäätään merkityksellisyyden etsiminen alkoholinkäytön ulkopuolelta.

12

Alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöön liittyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Huumeiden laittomuudesta
johtuen ne eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. (Kristiansen 1999, 27–28.)
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Hahmottelin haastateltavieni kertomuksista esiin kuusi alkoholin merkityskategoriaa:
hauskanpito, sosiaaliset tilanteet, rentoutuminen, lääke masennukseen ja ahdistukseen,
potkua ja elämyksiä sekä oman tilan ottaminen. Maunu (2014, 197–198) on nuorten
päihteidenkäyttöä koskevassa tutkimuksessaan jaotellut päihteidenkäytön syyt kolmeen
luokkaan: hauskanpitoon, ”chillailuun ja nollailuun” sekä tylsyyteen ja depressioon. Hän
korostaa syiden yhteyttä sosiaalisiin tunteisiin, sillä ”[m]yös tylsyys on äärimmäisen
sosiaalinen tunne, joskin negatiivinen.” (mt., 198). Maunun löytämät kategoriat tukevat
havaintojani, vaikka hänen kategoriansa ovatkin omiani tiiviimmät. Esimerkiksi nuorten
kokema tylsyys on käänteisesti löydettävissä aineistoni potkua ja elämyksiä -kategoriasta.
Näyttäisi todellakin siltä, että psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat päihderiippuvuuden
kehittymisessä olennaisessa osassa. Kuten Maunu toteaa, psyykkisessä ja sosiaalisessa
riippuvuudessa painottuvat juomiskokemukseen liittyvät tunteet sekä sosiaaliset tilanteet,
joihin positiiviset tunteet yhdistyvät (mt., 199).

Immosen (2012) tutkimustulokset yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön syistä heijastelevat
omia havaintojani. Syyt vaihtelivat hauskanpidosta ja juhlinnasta ajanvietteeseen ja
negatiivisten tunteiden säätelyyn. Alkoholilla lääkittiin myös muun muassa unettomuutta.
(Mt., 47–48.) Haarni ja Hautamäki (2008) taas havaitsivat ikääntyvien juomatapoja
tutkiessaan, etteivät tutkittavat läheskään aina osanneet nimetä syitä alkoholinkäytölleen,
kun asiaa heiltä suoraan tiedusteltiin. Tutkijat arvelivat haastateltaviensa vierastaneen
kysymystä, sillä se saattoi yhdistyä mielikuviin alkoholiriippuvaisesta, jolla on selvä ”syy”
juoda. (Mt., 85–86.) Turmiolan Tommin haamun onkin otaksuttu kummittelevan erityisesti
ikääntyvien mielessä (Kaskiharju & Kemppainen 2010, 280). Haarnin ja Hautamäen
haastateltavat edustivat heterogeenistä joukkoa, eivät vain alkoholinkäytöstään huolestuneita
henkilöitä. Toisin kuin omat haastateltavani, useimmat heistä eivät juurikaan olleet pohtineet
juomisensa syitä tarkemmin. Tästä huolimatta alkoholi yhdistyi myös heidän puheessaan
rentoutumiseen, itsensä palkitsemiseen, juhlintaan, sosiaalisuuteen ja negatiivisiin tunteisiin.
Yhdentekevästä asiasta ei tällöin ollut kyse. (Haarni & Hautamäki 2008, 55, 87–101.)
Negatiivisiin tunteisiin, kuten jännitykseen ja ahdistukseen, juominen näyttäisi olevan
ikääntyvilläkin ongelmallisen alkoholinkäytön tyypillinen piirre (Christie ym. 2013, 30).

90

Yksinäisyyteen juominen tuli esiin sekä Immosen (2012, 48) että Haarnin ja Hautamäen
(2008, 100–101) tutkimuksessa. Samoin tuoreessa brittitutkimuksessa jopa 42 % yli
50-vuotiaista korkeamman riskin alkoholinkäyttäjästä kertoi juovansa tuntiessaan itsensä
yksinäiseksi, tylsistyneeksi tai kun mitään muutakaan tekemistä ei ollut (Holley-Moore &
Beach 2016, 28). Omassa tutkimuksessani yksinäisyys taas ei noussut suuremmin esiin. Vain
yksi haastateltavani arveli, ettei hän viettänyt tarpeeksi sosiaalista elämää, ja tämäkin johtui
lähinnä asuinpaikasta. Haastateltavistani kolme asui yksin, mutta jokaisella heistä oli
sosiaalisia kontakteja elämässään. Tässä suhteessa tutkittavieni joukko oli ehkä
keskimääräistä sosiaalisempaa. Muutamista kertomuksista kävi kuitenkin ilmi, että
elämäntaparemonttiin osallistui myös ihmisiä, joille muut ryhmäläiset olivat lähestulkoon
ainoita sosiaalisia kontakteja.

Maunun (2014, 203) mukaan päihteidenkäytön peruslogiikka on sovellettavissa kaiken
ikäisiin. On mielenkiintoista, että tutkimuksen kohderyhmä voi olla hyvin erilainen, mutta
päihteiden käytön merkitykset silti samankaltaisia. Kaveripiiri, juhliminen ja hauskanpito
sekä ahdistus, yksinäisyys ja tyhjyyden tunne nousivat esiin myös Granfeltin (2007, 108)
tutkimuksessa naisvankien päihdekuntoutuksesta. Erojakin toki on. Hietala (2013) on
hahmottanut omassa tutkimuksessaan juomiselle annettuja merkityksiä kohtuuden ja
rankkuuden kehysten kautta. Kohtuuden kehystä määrittää tietoisesti valintoja tekevä
rationaalinen ja tunteitaan reflektoiva toimija. Rankkuuden kehyksen keskiössä ovat
miehinen kestokyky, riskinotto ja uhma ulkoista pakkoa kohtaan. Kummassakin kehyksessä
on kolme areenaa; arjen, poikkeustilan ja ammattiavun areena.

Juomisen saamat

merkitykset vaihtelevat sen mukaan, kumpi kehys toimintaa dominoi ja millä areenalla
liikutaan. (Mt., 168–175.) Omaa aineistoani määrittäisi tämän mukaan lähinnä kohtuuden
kehys, joskin rankkuuden kehyskin pilkahtaa sieltä esiin.

Olen tutkielmassani lähtenyt siitä oletuksesta, että muutosprosessissa asioille ja tapahtumille
annetut

merkitykset

muuttuvat.

Haastateltavieni

alkoholille

antamia

merkityksiä

tarkastellessani huomasinkin niiden muuttuneen vähintään ristiriitaisiksi. Alkoholin
sävyttämä hauskanpito alkoi kyllästyttää; kantakapakan ystävyyssuhteiden syvyys ja
luottamuksellisuus kyseenalaistui; viinihifistely osoittautui tekosyyksi juoda itsensä
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humalaan; pelkän rentouden tunteen metsästäminen alkoi tuntua epäkäytännölliseltä tai
suorastaan arvojen vastaiselta; masennuksen, ahdistuksen ja unettomuuden lääkitseminen
alkoholilla vain pahensi oireita; potkun ja elämysten hakeminen alkoholista alkoi tuntua
itsensä pettämiseltä; eikä oman tilan ottamisen problematiikkakaan ratkennut tyydyttävästi
alkoholin avulla. Merkityksillä on väliä, sillä pysyvän muutoksen kannalta olennaisena
pidetään ihmisen henkilökohtaista, omaan valintaan perustuvaa päätöstä muuttua (Deci &
Flaste 1996, 162). Päätös syntyy itselle merkityksellisten syiden pohjalta (mt., 165).

Sisäinen motivaatio ei synny irrallaan ulkoisista tekijöistä, vaan vuorovaikutuksessa niiden
kanssa (Koski-Jännes 2008, 9). Tämä tuli esiin haastateltavieni muutosmotivaatiota
tarkastellessa.

Analyysissäni

lähestyin

muutosmotivaation

syntymistä

uhkien

ja

mahdollisuuksien kautta; edelliset olivat pääasiassa kielteisten tai ristiriitaisten kokemusten
sävyttämiä ja jälkimmäiset positiivisten. Kokemukset eivät syntyneet tyhjiössä, vaan
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Samalla niissä kuitenkin korostui henkilökohtainen
merkityksellisyys. Uhkiksi koettiin runsaan juomisen aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset
terveysriskit, ikääntyminen, tunne siitä, ettei ole enää oma itsensä, sekä lähipiirin palaute.
Mahdollisuuksina taas ilmenivät vahvistuva itsearvostus ja halu pitää itsestä parempaa
huolta, huomion kiinnittäminen elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin sekä
rehellisyys ja halu toimia toisin.

Koski-Jänneksen (1998) tutkimuksessa muutokseen vaikuttaneita perustekijöitä oli
faktorianalyysissä

seitsemän.

Näistä

erityisesti

väsymisfaktori

sekä

perhe-

ja

kaveripiirifaktorit korreloivat omien havaintojeni kanssa. Väsymisfaktori kytkeytyi
terveyshuoliin ja perhe- ja kaveripiirifaktorit lähipiirin vaikutukseen. Kaiken kaikkiaan
faktorit voitiin jakaa kahteen kategoriaan. Ensimmäisessä kategoriassa ihminen havahtui
siihen, ettei voi jatkaa entiseen malliin. Toisessa kategoriassa ihmisessä taas heräsi toivo
paremmasta. (Mt., 123–129.) Koski-Jänneksen kategoriat peilaavat omaa jaotteluani uhkiin
ja mahdollisuuksiin. Myös Sini Kankaanpää (2013, 74–75) tarkasteli päihteettömyyspäätöstä
lujittaneita tekijöitä korvaushoidosta irrottautuneiden toipumisprosessia käsittelevässä pro
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gradussaan. Terveellisistä elämäntavoista kiinnostuminen nousi hänenkin aineistostaan
esiin, samoin kuin iän karttuminen, vaikka haastateltavat olivat nuorempia, 25–40-vuotiaita.
(mt., 57, 74).

Uhkaavista tai pakottavista tekijöistä huolimatta kenenkään haastateltavani kertomuksesta ei
ilmennyt niin sanottua absoluuttista pohjakokemusta. Tällä tarkoitan perinteistä kuvaa
kaiken menettäneestä alkoholistista (esim. Prochaska ym. 2006, 77). Muutokseen
motivoitumisella ei näyttäisikään olevan tekemistä niinkään elämäntilanteen kuin asioille
annettujen merkitysten kanssa (Koski-Jännes 1998, 96). Roy Baumeister on puhunut
tyytymättömyyden kiteytymisestä, jonka vaikutuksesta ihmisen tapa tulkita tapahtumia ja
olosuhteita muuttuu. Tyytymättömyyden kiteytyminen voi siis toimia muutoksen
mahdollistajana ilman, että objektiiviset olosuhteet sinänsä muuttuvat; ”[...] olennaista on
muutos yksilön tavassa tulkita tilannettaan.” (Mt., 118.) Sisällöllisesti kiteytymisen,
käännekohdan ja oivalluksen käsitteissä vaikuttaa olevan kyse samasta asiasta. Tämä puoltaa
myös pohjakokemuksen ymmärtämistä suhteellisena, henkilökohtaisena asiana, joka
vaihtelee ihmisestä toiseen. Elämäntapojen muutosta voi ja kannattaa tavoitella jo ennen
kuin ongelmat syvenevät (Prochaska ym. 2006, 77).

Jaottelin haastateltavieni kertomuksista esiin tulleet elämäntapamuutosta tukevat tekijät
neljään kategoriaan. Näitä olivat yhteys muihin ihmisiin, ammatillinen tuki, arjen rutiinit ja
yksilölliset tekijät. Yhteydellä muihin ihmisiin viittasin merkityksellisiin sosiaalisiin
kontakteihin, kuten vertaisiin, ystäviin tai perheenjäseniin. Näitä kontakteja yhdisti
turvallinen, hyväksyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri. Ammatillista tukea edustivat ennen
kaikkea

Uusi

terveydenhuollon

alku

-elämäntaparemontin

ammattilaiset

lääkäreistä

työntekijät,

mutta

terapeutteihin

ja

myös

sosiaali-

ja

päihdetyöntekijöihin.

Ammatillinen tuki toimi monille tärkeänä etappina muutosprosessissa. Arjen rutiinit
muodostuivat ennen kaikkea mielekkäästä tekemisestä, omaa jaksamista tukevasta
päivärytmistä ja liikunnan ja levon tasapainosta. Yksilöllisistä tekijöistä tärkeimpiä olivat
itsetuntemuksen kehittyminen, itseen kohdistuvista vaatimuksista hellittäminen, omaan
toipumiseen panostaminen sekä realistinen suhtautuminen muutosprosessin luonteeseen.

93

Kategorioita hahmotellessani tutustuin Kankaanpään (2013) tutkielmaan, josta oli apua
erityisesti yksilölliset tekijät -kategorian nimeämisessä; muiden kategorioiden osalta olin
päätynyt varsin samansisältöiseen luokitteluun itsenäisesti. Kankaanpää jakoi kuntoutumista
tukevat tekijät sosiaalisen verkoston uudelleenjärjestymiseen, erilaisten päihdehoitojen
vaikutuksiin, arjen puitteisiin sekä yksilöllisiin tekijöihin (mt., 76). Löysimme
haastateltaviemme kertomuksista siis hyvin samankaltaisia muutoksessa tukevia tekijöitä.
Knuutin (2007, 181) väitöskirjatutkimus tukee näitä havaintoja, joskin hän jakoi toipumista
tukevat tekijät kuuteen luokkaan: yhteiskunnallis-kulttuuriset tekijät, sosiaalinen verkosto,
yksilön ominaisuudet, arvomaailma, hoidon vaikutukset ja huumehistorian vaikutukset.
Väyrynen (2012, 294) jäsensi muutosta edistävät tekijät kolmeen kategoriaan intensiivisen
avokuntoutuksen vaikuttavuutta koskevassa tutkimuksessaan. Näitä olivat arvot ja asenteet,
toiminnallisuus sekä identiteettiä tukevat keskustelut.

Minkälaista muutosta kohti haastateltavani sitten ovat matkanneet? Jokaisella heistä
alkoholinkäyttö oli vähentynyt. Kaksi oli lopettanut käytön kokonaan, kolme oli löytänyt
itselleen sopivan kohtuukäytön tason ja loput kolme harkitsivat käytön lopettamista
kokonaan. Transteoreettisen muutosvaihemallin näkökulmasta haastateltavani sijoittuivat
siis harkinta-, toiminta- ja ylläpitovaiheisiin, joskin on huomioitava, että liikkuminen mallin
eri vaiheiden välillä on tutkijoiden mukaan yleistä (Prochaska ym. 2006, 47, 74). Kokonaan
lopettaneet näkivät, ettei paluuta viattomaan viihdekäyttöön enää ollut. He olivat
hyväksyneet asian ja keskittyivät raittiin elämän positiivisiin puoliin. Yksi kertoi
raitistuminen olleen ”parasta mitä mun elämässä on tapahtunu, sitten lapsien.” Toinen
korosti iloisen raittiuden tärkeyttä ja samalla sitä, mikä tässäkin tutkielmassa on noussut
keskiöön; merkityksellisyyttä olisi löydyttävä jostain muusta kuin alkoholista:

[...] tietosesti tähtään iloista raitista tulevaisuutta kohti. Mutta se, korostan iloista
että se ei oo semmosta hampaitten kiristämiseen pakkoyrittämiseen, jota se
alkuvaiheessa väkisin on. Mm. Se pitää myöskin myöntää että, että se on väärä
mielikuva että, et siitä seurais vaan mukavaa et si-, siinä luopuu, ei luovu vaan
viinasta vaan elämäntavoista ja arvostuksista ja..aika monista asioista että mä oon
itse...ajatellu, sen takia käyn siellä [vertaistukiryhmässä, LK].. että siihen kuoppaan
mi-, mikä jäi ku luopuu jostakin niin täytyy tulla täytettä.. Ja se ei voi olla vaan niinku
ajankulua ja viihdykettä. Sen pitäis olla jotenki merkityksellisyyttä ja.. jotain tällasta.

94

Pelkkä päihteettömyys ei takaa mielekästä arkea, vaan elämään olisi etsittävä muita
subjektiivisesti mielekkäitä keskusaktiviteetteja (Tamminen 2000, 48). Muutosprosessissa
luovutaan vanhasta keskusaktiviteetista ja siihen liittyvistä arvostuksista. Ajan kuluessa
päihde voi menettää latautuneen merkityksellisyytensä kokonaan:

Kato, mulla on täysin neutraali suhde alkoholiin. Et jos sul ois tos kossupullo ja sä
naukkailisit ja haastattelisit mua, nii se, ei sil, ei sil oo mitään merkityst mulle. Sun
pitää olla sujut sen kanssa.
Haastateltavani kuitenkin korostivat valppaana olemisen tärkeyttä, sillä vanhat arvostukset ja
käyttäytymismallit eivät katoa hetkessä. Elämäntapamuutos vaatii paitsi aikaa myös
vaivannäköä ja tarkkanäköisyyttä.

Itselleen sopivan kohtuukäytön tason löytäneet haastateltavani kertoivat, että he olivat
nykyisin tyytyväisiä alkoholin rooliin elämässään. Rooli ei enää ollut hallitseva, sillä
pakottavaa tarvetta juoda liikaa ei enää ollut tai sitten sitä pystyttiin kontrolloimaan. Yksi
haastateltavani kertoi, miten helpottavaa oli, kun juomista ei tarvinnut salata puolisolta.
Alkoholinkäyttötilanteet olivat nyt rajautuneet yhteisiin hetkiin ravintolassa. Toinen
haastateltavani kuvaili alkoholinkäyttötilanteita negaation kautta: ”kyllä me siinä pikkusen
otettiin mutta se on semmosta, semmosta... ei se ole ryyppäämistä.” Alkoholia juotiin
sosiaalisessa

kontekstissa,

eikä

juominen

ollut

humalahakuista.

Kolmas

kertoi

alkoholinkäyttötilanteiden rajoittuvan viikonloppuihin ja juhliin. Vaikuttaakin siltä, että
hauskanpidon ja sosiaalisten tilanteiden merkityskategoriat ovat tässä ryhmässä vahvistuneet
muiden kategorioiden kustannuksella. Erityisesti ahdistuksen ja masennuksen lääkitseminen
alkoholilla loisti poissaolollaan. Yksi haastateltavistani tunnisti edelleen ajoittaisen
nollauksen tarpeen, mutta tämä ei ollut kuitenkaan johtanut hallitsemattomaan juomiseen.
Nykytilanteeseen oltiin tyytyväisiä, mutta tulevaisuutta koskevia ennustuksia ei silti haluttu
tehdä:

LK mm. mut näin niinku.. mulle kuulostaa että elämäntilanne ois aika, aika hyvä.
Vai?
H Tällä hetkellä juu. Mut kuten sanottua ni parempi, vannomatta paras.
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Ehkäpä elämänkokemus oli osoittanut siteeraamalleni haastateltavalle, että lopulta vain
nykyhetkestä voi sanoa jotain varmuudella.

Kokonaan lopettamista harkitsevat olivat kyllä saaneet alkoholinkäyttöään vähennettyä,
mutta eivät silti olleet täysin tyytyväisiä tilanteeseensa. Suhde alkoholiin oli ristiriitainen ja
negatiivisesti sävyttynyt. Yksi haastateltavani kuvaili tätä ajoittaisena ”hurja[na]
vastenmielisyy[tenä]” alkoholia kohtaan. Toiselle alkoholi oli muuttunut suoranaiseksi
myrkyksi:

Niin kyl se on niinku osoittautunu semmoseks aineeks että vaik se on niin hirveen
rentouttava ja ilostuttavakin ja, niinku suomalainen sananlaskuki sanoo [naurahdus]
että ilo ilman viinaa on teeskentelyä ni, niin kyllä mulle on niinku valjennu sen, sen
vaarat että. Että on ruvennu niinku, se on muuttunu niinku vähän myrkyks mun
kohdalla että. Et se ei oo enää niinku sama juoma.
Vaikka haastateltavani edelleen käytti jonkin verran alkoholia, suhde siihen oli pysyvästi
muuttunut. Juominen ei ollut enää vain viatonta hauskanpitoa ja rentoutumista, vaan sillä oli
pimeä varjopuolensa. Toisaalta alkoholinkäytön rajoittaminen ja kohtuullinen käyttö saattoi
tuntua turhauttavalle, kun kolmannen haastateltavani sanoin ”rahaa meni eikä sit yhtään
niinku missään tunnu.”

Tästä lausahduksesta on edelleen kuultavissa jonkinasteinen

nousuhumalan kaipuu. Alkoholinkäytön lopettaminen näyttäytyi haastateltavalleni monessa
suhteessa oikealta ratkaisulta, mutta:

Ja nyt kun oon ajatellu tätä asiaa niin, niin tota se [juomisen lopettaminen, LK]olis
kyllä kaikista tota paras rahatilanteen kannalta, terveyden kannalta...koko
elämäntilanteen kannalta, ei tarvis tapella tästä asiasta kenenkään kanssa, ja
sitte...ehkä tulis rauha tähän niinku elämään sillä lailla että...Mut jotain pitäs sit tulla
tilalle.
Kokonaan lopettaminen arvelutti, koska alkoholi oli edelleen jossain määrin tärkeä asia
haastateltavalleni. On kuitenkin muistettava, että muutos on hidas prosessi, joka Niemelän
(1999, 63) sanoin ”virittyy merkityssuhteissa.” Tutut merkitykset ja assosiaatiot eivät katoa
yhdessä yössä, jos ylipäätään koskaan täysin. Ne voivat silti heikentyä ja antaa tilaa uusille
merkityksille. Muuttuakseen ihmisen on myös oltava valmis kohtamaan tunteita, joita on
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juomisella yrittänyt peittää (Deci & Flaste 1996, 163). Lopettamista harkitsevat
haastateltavani tasapainottelivat vielä uusien ja vanhojen merkitysten ristipaineessa
subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta parasta ratkaisua etsien.

Olen

tässä

tutkielmassa

tarkastellut

alkoholin

muuttuvia

merkityksiä

osana

elämänmuutokseen motivoitumisen ja muutoksen toteuttamisen prosessia. Tulosten valossa
Uusi

alku

-elämäntaparemontin

kaltainen

toiminta

tarjoaa

puitteet

monelle

elämäntapamuutoksessa kannattelevalle tekijälle. Myös aiempi tutkimus on antanut viitteitä
intensiivisten ja menetelmällisesti joustavien avopalvelujen merkityksestä julkisten
erityispalvelujen rinnalla (Väyrynen 2012, 296). Matalan kynnyksen palvelut muodostavat
aineistoni perusteella tärkeän sillan erityispalveluihin. Ennen kaikkea ne huomioivat
muutoksen hitaan ja prosessinomaisen luonteen. Elämäntapoja ja niiden muutosta on
hyödyllistä tarkastella narratiivisesta näkökulmasta, joka korostaa paitsi ihmisen taipumusta
merkityksellistää elämäänsä myös kykyä muovata tapahtumille annettuja merkityksiä
(Hänninen 1999, 73). Narratiivinen näkökulma antaa tilaa vaihtoehtoisille elämäntarinoille
(Hänninen & Valkonen 1998, 17). Silloinkin, kun alkoholi tuntuu kietoutuneen
identiteettimme ytimeen, voimme kyseenalaistaa tämän totuudellisuuden ainoana oikeana,
lukkoon lyötynä osana minuuttamme. Sosiaalityö perustuu ajatukseen muutoksen
mahdollisuudesta. Narratiivisella ja fenomenologisella, ymmärtämiseen pyrkivällä otteella
on muutoksessa tukemisessa tärkeä sija.
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7 POHDINTA
Alkoholilla on tapana herättää intohimoisia kannanottoja puolesta ja vastaan. Liberaalin
alkoholipolitiikan kannattajat vetoavat usein ”holhouksen” toimimattomuuteen ja
yksilönvapauteen. Vastustajat esittelevät tilastoja saatavuuden ja kulutuksen suhteesta
ottamatta välttämättä huomioon päihteidenkäytön inhimillisiä syitä. Polarisoituneet asenteet
kuultavat myös vanhusten palvelutalojen anniskeluoikeuksista käytävästä keskustelusta,
joka kiteytyy kysymykseen vanhempien ihmisten oikeudesta käyttää alkoholia. Eräänlaista
ikärasismia on havaittavissa sekä anniskeluoikeuksien puolustajissa että vastustajissa:
kärjistäen vanhusten alkoholiongelmia joko vähätellään tai heidän juomiseensa suhtaudutaan
kuin alaikäisten lasten alkoholinkäyttöön. Lähtökohtaisesti itsemääräämisoikeutta tulisi iästä
riippumatta kunnioittaa. Alkoholinkäyttö on myös eräänlaista toimijuutta. Toisaalta omaa
vastuuta korostava puhe ja päihdeongelmiin kytkeytyvä häpeä uhkaavat jättää monet
alkoholiin liittyvien kysymysten kanssa yksin. Uusi alku -hankkeen kaltaiset matalan
kynnyksen palvelut ovat tärkeitä, koska ne avaavat keskusteluyhteyden.

Olen tutkielmassani korostanut päihdeongelmien moniulotteista luonnetta. Juuri Uusi alku
-hankkeen vahvasti holistinen ote sai minut alun perin kiinnostumaan siitä. Liikuntaa,
ryhmäterapiaa ja yhteisöllisiä menoja yhdistelevä toimintamalli onkin osallistujien
palautteen perusteella ollut monessa suhteessa toimiva kokonaisuus. Vaikka tutkielmani on
sosiaalitieteellinen, ei tarkoituksenani ole kieltää päihdeongelmien fysiologista puolta; se
sotisi

jo

ihmiskäsitystänikin

vastaan.

Fenomenologisen

ja

konstruktivistisen

tutkimustradition ohjaamana huomioni kohdistuu kuitenkin ensisijaisesti päihteidenkäytön
psykososiaalisiin merkityksiin. Tutkimusten valossa sosiaalisilla tunteilla on merkittävä
rooli päihteiden käytössä, mikä tuli esiin myös omassa aineistossani. Eräänlainen oivallus on
sekin, ettei näitä tunteita tarvitse välttämättä tavoitella tai käsitellä alkoholin avulla
(ehkäisevän päihdetyön tavoitteista ks. Maunu 2014, 202).

Sisäisen motivaation syntyminen on olennaista pysyvän muutoksen kannalta. Tämä on
päihdetyön ammattilaisille välillä kiperä yhtälö, sillä ketään ei voi pakottaa muuttumaan.
Muutoksessa tukeminen on kuitenkin tärkeää, kuten tästäkin tutkielmasta ilmenee. Sisäinen
motivaatio ei ole staattinen ominaisuus, joka täytyy ensin hankkia ennen kuin mitään
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muutoksia voi tehdä. Elämäntapojen muutoksen hitaaseen prosessiin kuuluu välttämättä
myös ristiriitaisia tunteita ja tavoitteita, sillä merkitykset eivät muutu hetkessä. Uusi alku
-hankkeessa painopisteenä on ollut haittojen vähentäminen. Osallistujien on toivottu saavan
onnistumisen kokemuksia vähäisestäkin alkoholinkäytön vähentämisestä. Kuten yksi (alun
perinkin

täysraittiutta

tavoitellut)

haastateltavani

arveli,

moni

ryhmäläisistä

ei

todennäköisesti olisi osallistunut elämäntaparemonttiin, jos tavoitteeksi olisi asetettu
täysraittius. Kuitenkin kolme vähentämään pyrkinyttä haastateltavaani harkitsee nyt
juomisen lopettamista kokonaan.

On tehtävä yksi tärkeä huomio, vaikka se sosiaalityön arvojen näkökulmasta tuntuukin
itsestäänselvyydeltä: ihmistä ei tule arvottaa päihteiden käytön perusteella, käytti hän
päihteitä sitten runsaasti, kohtuullisesti tai ei ollenkaan. Tämä näkemys perustuu ihmisarvon
käsitteeseen

(vaikka

sivumennen

sanoen

soisin

vihreän

sosiaalityön

hengessä

arvokeskustelua vähitellen laajennettavan myös luontoon ja muihin eläimiin). Saman
huomion tekee Riitta Castrén (2017, 258) elokuussa ilmestyneessä omaelämäkerrallisessa
kirjassaan Läpivalaisu: Pitkät jäähyväiset alkoholille. Vuonna 1955 syntyneen Castrénin
kirja on sikälikin merkittävä, että se ”kuvaa suoraan ja yksityiskohtaisesti alkoholista
irrottautuvan naisen kamppailua häpeän, surun tunteiden ja vanhenemisen kanssa”, kuten
takakannessa kuvaillaan. Kirja tarjoaa tärkeän kokemuksellisen näkökulman ikääntyvien
päihdeongelmiin.

Tutkielmaa tehdessäni olen heikkoina hetkinä pohtinut, onko alkoholin merkitysten
tutkiminen jollain lailla itsestään selvää nollatutkimusta. Esimerkiksi se, että alkoholia
käytetään juhlissa ja sosiaalisissa yhteyksissä, on yhteisesti jaettua kulttuurista tietoa.
Fenomenologeihin nojaten uskon kuitenkin, että tottumuksiin ja itsestäänselvyyksiin
hukkunut voidaan tutkimuksen avulla tehdä näkyvämmäksi, siis tiedostaa paremmin.
Tutkimuksen vahvuutena pidän etenkin haastateltavieni kerrontaa ja vahvaa ääntä, jonka
toivon välittyvän lukijalle. Toisena vahvuutena pidän – pituudestaan huolimatta – tutkielman
taustoittavaa, teoreettis-käsitteellistä osuutta, sillä olen pyrkinyt tutustumaan tutkimaani
ilmiöön laajasti. Kumpaankin vahvuuteen liittyy kuitenkin kääntöpuolensa. Tutkielman
tekijänä olen välttämättä käyttänyt tulkinnallista valtaa aineistoa analysoidessani ja
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haastattelutilanteissa osaltani suunnannut kertomusten kulkua. Tästä näkökulmasta
haastateltavieni ääni kietoutuu auttamatta omaan ääneeni; voin vain toivoa, että he kokevat
voivansa allekirjoittaa tulkintani. Myös teoreettis-käsitteellisessä osuutta kirjoittaessani olen
tehnyt

valintoja,

jotka

eivät

ole

neutraaleja.

Alkoholismin

kulttuurista

mallia

problematisoimalla olen halunnut kritisoida jakoa meihin ja heihin, normaalijuojiin ja
alkoholiongelmaisiin. Alkoholiongelmien kirjo asettuu jatkumolle, eikä alkoholistiksi
perintötekijöiden mahdollisesta vaikutuksesta huolimatta synnytä. Kaikki haastateltavanikin
käyttivät alkoholia ensin kohtuudella. Alkoholiongelman kulttuurisen stigman ja siitä
aiheutuvan häpeän takia vaatii paljon kyseenalaistaa oma alkoholinkäyttö. Pidän tätä hyvin
ongelmallisena asiana.

Tutkielmani heikkoudet ovat enimmäkseen metodologisia. Eniten epävarmuutta minussa on
herättänyt valitsemani narratiivinen lähestymistapa, sillä se on antanut kokemattomalle
tutkijalle ehkä liiankin paljon vapautta. Olen heittäytynyt haastattelutilanteisiin ja analyysin
tekemiseen yleisten periaatteiden varassa ilman systemaattista etenemisstrategiaa tai selvää
ohjenuoraa mielessäni. Tämä on johtanut siihen, että olen tutkimusprosessin aikana ajoittain
kyseenalaistanut sekä tiedonkeruu- että analyysitapani narratiivisen luonteen. Paras
vastalääke epävarmuuteen on ollut kuvata tekemisiäni mahdollisimman tarkasti tutkimuksen
toteutusta koskevassa luvussa. Se on auttanut myös ymmärtämään, että narratiivista
lähestymistapaa saa ja pitää soveltaa omaan tutkimusintressiin ja aineistoon sopivaksi.
Epävarmuuden tunteet kuuluvat sitä paitsi tutkimuksen tekoon, eikä narratiivinen tutkimus
ole tästä poikkeus, pikemminkin ehkä päinvastoin. Tutkielmani narratiivisuus ilmenee
haastateltavieni

kertomuksissa

alkoholinkäyttöhistoriastaan,

alkoholin

muuttuvista

merkityksistä ja niiden suhteesta elämäntapojen muutokseen. Mahdolliset vaihtoehtoiset
elämäntarinat jäävät kuitenkin avoimiksi.

Tässä tutkielmassa ikääntymisen problematiikkaan ei syvennytä. Myös sukupuolten väliset
erot jäävät vähälle huomiolle. Näitä näkökulmia voisi tulevaisuuden tutkimuksessa
hyödyntää.

Elämäntapamuutosta

jarruttavien

tekijöiden

tarkastelu

jää

myös

jatkotutkimuksen tehtäväksi. Uskon jarruttaviin tekijöihin paneutumisen auttavan
ymmärtämään ongelmallisen päihteidenkäytön ja muutosprosessin monimutkaista luonnetta
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syvemmin. Ymmärtäminen edellyttää aina myös ongelmakeskeisen lähestymistavan
kyseenalaistamista.
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LIITTEET – Liite 1: Informaatiokirje
Hyvä haastateltava,

Olen sosiaalityön opiskelija Helsingin yliopistosta ja teen pro gradu -tutkimusta, jonka
aiheena on alkoholi ja elämäntapamuutos yli 55-vuotiaiden kertomana. Olen haastattelun
avulla kiinnostunut selvittämään, minkälaiset asiat ovat johdatelleet Sinua muuttamaan
alkoholinkäyttötapojasi ja miten suhteesi alkoholiin on muuttunut. Tavoitteenani on saada
kokemustietoa, joka auttaa ymmärtämään paremmin muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Haastattelut ovat täysin vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Pyrin toteuttamaan haastattelut
siten, että omasta elämästä alkoholinkäyttäjänä voi kertoa tutkimusaiheen puitteissa
mahdollisimman

vapaasti.

Lisäksi

tutkimuksen

aihepiiriä

lähestytään

esittämieni

kysymysten avulla. Tutkimusta varten äänitän haastattelut ja puran ne tekstimuotoon.
Tutkimuksen valmistumisen jälkeen tuhoan äänitteet.

Käytän aineistoa vain tutkimustarkoitukseen enkä luovuta sitä ulkopuolisille. Haastateltavan
nimen sekä muut yksilökohtaiset tunnistetiedot poistan kirjallisesta aineistosta, jota säilytän
suojatussa paikassa. Valmiiseen tutkielmaan liitän kirjallisesta aineistosta sitaatteja,
kuitenkin osallistujien yksityisyyden suojaa parhaani mukaan kunnioittaen. Mikäli käytän
kirjallista aineistoa jatkotutkimukseen, pyydän haastateltavalta tähän erillisen luvan.
Tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää milloin vain.

Tutkielman on määrä valmistua elokuuhun 2017 mennessä. Vastaan mielelläni kaikkiin
tutkimussuunnitelmaa ja tutkimuksen tekoa koskeviin kysymyksiin.

Osallistumisestasi lämpimästi kiittäen

Liisa-Maria Kiilunen
Opiskelija
Helsingin yliopisto /Valtiotieteellinen tiedekunta / Sosiaalitieteiden laitos / Sosiaalityö
Sähköposti / Puhelin
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Liite 2: Suostumuslomake

SUOSTUMUSLOMAKE

Olen halukas osallistumaan Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelija Liisa-Maria Kiilusen
pro gradu -tutkimukseen. Annan suostumukseni haastatteluaineiston käyttämiseen
tutkimustarkoituksessa.

Olen tutustunut pro gradu-tutkimusta koskevaan informaatiokirjeeseen (liite 1).
Olen tietoinen, että
-

haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista,

-

osallistumisen voi keskeyttää milloin tahansa ilmoittamalla siitä tutkielman tekijälle,

-

haastattelu äänitetään ja puretaan tekstimuotoon,

-

kirjallisesta aineistosta poistetaan yksilökohtaiset tunnistetiedot, kuten nimet,

-

äänite tuhotaan tutkielman valmistuttua.

Paikka ja aika

__________________________________________________

Allekirjoitus

__________________________________________________

Nimenselvennys __________________________________________________

Haluan, että valmis tutkielma lähetetään minulle sähköisesti
kyllä
ei

sähköpostiosoitteeni: ____________________________________
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Liite 3: Haastattelurunko

Taustakysymykset
-

ikä, siviilisääty, perhe, koulutus, työtilanne.

Oma kertomus
-

kertoisitko omin sanoin elämästäsi alkoholinkäyttäjänä aina käytön aloituksesta
tähän päivään asti? Voit kertoa asioista haluamassasi järjestyksessä.

Puolistrukturoitu haastattelurunko
Käytön aloittaminen
-

Mitä syitä näet alkoholin käytön aloituksen taustalla?
Mitä positiivisia asioita käyttöön liittyi?
Mitä negatiivisia asioita käyttöön liittyi?

Ongelmallinen käyttö
-

Miten käyttö muuttui ongelmalliseksi?
Miten kuvailisit ongelmallista käyttöä ja alkoholin merkitystä elämässäsi?
Minkälaisia vaikutuksia käytöllä oli muuhun elämään?
Mikä mielestäsi sai ongelmallisen käytön jatkumaan?

Muutokseen motivoituminen
-

Mikä sai sinut hakemaan tilanteeseen muutosta?
Miten olet hakenut apua tilanteeseesi? Miten päädyit aloittamaan Uusi alku
-elämäntaparemontin?
Minkälaisia kokemuksia sinulla on elämäntaparemontista?
Mitkä asiat ovat tukeneet muutosta?
Mitkä asiat ovat vaikeuttaneet muutosta?

Nykytilanne
-

Minkälainen rooli/merkitys alkoholilla on nykyisin elämässäsi?
Miten arvioisit suhteesi alkoholiin muuttuneen?
Mitä elämäntaparemontti on sinulle merkinnyt?
Minkälainen elämäntilanteesi on nyt?
Minkälaista tukea saat tällä hetkellä?
Mitä ajatuksia tai tunteita muiden alkoholinkäyttö sinussa herättää?

