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1. Johdanto 

Huumausainelainsäädännön muodoista käydään tällä hetkellä laajaa keskustelua ympäri 

maailman. Eri maissa on otettu käyttöön kokeiluja tai toteutetaan entistä 

laajamittaisemmin huumepolitiikkaa, jossa käyttäjien rankaiseminen on jäämässä 

taakse. Näin on tehty esimerkiksi Portugalissa, Tsekissä ja Yhdysvalloissa.   

Suomessa aiheen mukaista keskustelua on herätelty muun muassa Vihreiden 

puoluekokouksessa, jossa vaadittiin kannabiksen käyttöä, hallussapitoa ja myyntiä 

lailliseksi (Niilola, 2021). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n taholta aihetta on 

nostettu esiin vuosia. Tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen ja tutkimusohjelmajohtaja 

Tuukka Tammi avasivat osaltaan keskustelua THL:n blogissa vuonna 2018:  

“Toimintatapoja tulee arvioida aika ajoin uudelleen. Tämä koskee myös 

huumepolitiikkaa. Huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta tulisi 

käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi 

puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja 

rangaistuksilla. Kannabiksen ja sen kaupan laillistaminen ei sen sijaan ole Suomessa 

ajankohtaista. Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset 

järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, jotka esittävät, että 

huumeiden käyttöön tulisi puuttua muutoin kuin käyttäjiä rankaisemalla. Tämä koskisi 

kaikkia huumausaineita.”  (Hakkarainen ja Tammi 2018.) 

Vihreät vaati puoluekokouksessaan käytöstä syntyneen rikosrekisterin poistoa (Niilola 

2021). Muihinkin kuin rikosrekisteriin liittyviin kirjauksiin kytkeytyy monia 

kysymyksiä. Yksi niistä on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoihin tuleva kirjaus, 

jossa mainitaan asiakkaan huumeidenkäyttö. Onko tämä kirjaus itsessään rangaistus, 

joka toteuttaa samoja epäkohtia, joiden vähenemiseen rangaistavuuden poistamisella 

pyritään? Myös tähän ongelmaan THL on ottanut kantaa: 

“Nykyjärjestelmässä huumeongelmia piilotellaan ja avun hakemista viivytellään. 

Hoitoon on jonoja, eikä hoitoa ole aina tarjolla. Huumeongelmia leimaa vahva stigma, 

ja palveluissa on syrjintää. Satunnaisesta käytöstä saattaa päätyä poliisin rekistereihin, 

ja siitä voi olla haittaa koulutus- ja työuralla.” (Hakkarainen 2021.) 
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Asiakastiedot sosiaalityössä ja tietojen tallentuminen sosiaalityön tietojärjestelmiin on 

keskeinen osa työtä ja tärkeä työväline. Tallennettujen tietojen avulla voidaan käydä 

keskustelua asiakkaan kanssa tämän tavoitteista ja muutoksista. Toisaalta vain 

tarpeellisten, nimenomaiseen asiakassuhteeseen liittyvien tietojen kirjaaminen on 

sallittua. Sosiaalityöntekijän tulee aina tehdä tilannekohtainen arvio tietojen kirjaamisen 

tarpeellisuudesta. Toimeentulotukihakemusta käsiteltäessä on kirjattava vain tuen 

myöntämisen kannalta oleellisia seikkoja. (Laaksonen 2011, 11.) Tätä taustaa vasten on 

kiinnostavaa tarkastella, millaisia kirjauksia ja kirjaamisen seurauksia huumeiden 

käytöstä kertominen tuottaa asiakkaiden kokemusten perusteella. 

Sosiaali- ja terveydenhuolto koostuu keskenään varsin erilaisten toimijoiden 

verkostosta. Eri toimijoiden kohtaamisia asiakkaiden kanssa voidaan kuitenkin 

perustellusti rinnastaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muun viranomaistoiminnan 

alalla työskentelevät, kuten lääkärit, hoitajat, psykologit, terapeutit ja poliisi asettuvat 

samankaltaiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, ja asiakas kohtaa heidät läheltä. 

Asiakkaat keskustelevat näiden toimijoiden kanssa, ja erityisesti juuri keskustelu on 

tärkeä yhteisen työskentelyn väline. Voidaan sanoa, että näiden eri alojen toimijoiden 

asiakaskohtaamisten tutkiminen on keskenään rinnasteista. (Hall, 2014, 5.) Monet 

tutkimukset käsittelevät joko sosiaali- tai terveydenhuollon asiointeja ja toimijoita, 

mutta tässä maisterintutkielmassa kyseiset käynnit voidaan rinnastaa. Kysymys on 

asiakkaan kokemuksesta, ei instituution vetämästä rajasta. 

Tavoitteena on tutkia tosiasiallista seurauksia huumeiden käytöstä kertomisesta. 

Tutkimusteoreettisena lähestymistapana tässä maisterintutkielmassa käytetty 

institutionaalinen etnografia voi parhaimmillaan olla muutostyökalu. Institutionaaliset ja 

kulttuuriset kontekstit vaikuttavat suuresti ihmisten kokemuksiin, joten niihin on 

kiinnitettävä huomiota jos tähdätään muutokseen (Selseng 2017, 99).  

Margaretha Järvinen ja Signe Ravn ovat haastatelleet klubeilla käyviä nuoria, joille on 

tullut ongelmia huumeidenkäyttöön liittyen, mutta jotka eivät miellä itseään 

ongelmakäyttäjiksi. Järvisen ja Ravnin mukaan olisi tärkeää selvittää mikä saa huumeita 

käyttävät välttämään hoitojärjestelmää siinäkin tapauksessa, että huumeista on 

aiheutunut haittoja. Miten he näkevät nykyisen hoitosysteemin, ja mikä saisi heidät 

harkitsemaan avun hakemista tarvittaessa? Mihin huumeidenkäytön osa-alueeseen he 

kaipaavat apua? (Järvinen & Ravn 2011, 567.)  
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Terveysalan ammattilaisia ja päihteiden ongelmakäyttäjiä koskevassa 

metatutkimuksessa on havaittu, että työntekijöillä on yleensä negatiivinen asenne niitä 

potilaita kohtaan, joilla on päihteiden ongelmakäyttöä (van Boekel, Brouwers, van 

Weeghel & Garretsen 2013, 26). Negatiivinen asenne saattaa vähentää työntekijöiden 

empatiantunteita ja henkilökohtaista sitoutumista hoitoon. Potilaiden voimaantuminen 

voi vaarantua ja itsetunto heikentyä hoitohenkilökunnan huonon asenteen takia. Se 

saattaa myös heikentää hoidon tuloksia ja vaikeuttaa hoidon loppuun saattamista. 

Tutkimuksessa ehdotettiin jatkotutkimuksen aiheeksi hoitohenkilökunnan asenteita, 

asiakkaiden kokemuksia ja hoidon tuloksellisuutta yhdistettynä. (van Boekel, Brouwers, 

van Weeghel & Garretsen 2013, 32‒33.) Tämä maisterintutkielma käsittelee huumeita 

käyttävien kokemuksia riippumatta siitä, kokeeko tutkimukseen osallistuva käyttönsä 

ongelmalliseksi vai ei. Näin voidaan saada lisätietoa siitä, miten sosiaali- ja 

terveydenhuollossa asiointi koetaan, kun mukaan tulee tieto siitä, että asiakas käyttää 

huumeita. Päihdehoitoihin osallistuvien ihmisten on todettu kokevan stigmatisaatiota 

sekä ulkopuolelta että omien sisäisten prosessien kautta. Stigmatisaation on todettu 

vaikuttavan moniin elämän osa-aluesisiin työnsaannista asumiseen ja huonon itsetunnon 

kokemuksiin. (Luoma ym. 2006, 1331‒1332.)  

Keskustelu huumeita käyttävien kokemuksista liittyy myös hoitoon pääsyyn. 

Tutkittaessa väliinputoamisen ja poiskäännyttämisen tilanteita palvelujärjestelmässä, on 

havaittu asiakkaan tilanteeseen ja asioinnin vuorovaikutustilanteeseen sekä 

palvelujärjestelmään sinänsä liittyvän riskejä, jotka voivat johtaa siihen, ettei asiakas saa 

tarvitsemaansa palvelua tai etuutta. Tällöin avun saanti vaikeutuu. (Määttä 2012, 14‒

15.)  

Maisterintutkielman tarkoituksena on tarkastella millaisia kokemuksia huumeita 

käyttävät kuvailevat, kun aiheena on huumeiden käytöstä kertominen sosiaali- ja 

terveydenhuollon asioinneissa. Aineiston myötä piirtyi kuva siitä, mitä tosiasiallisia 

seurauksia huumeiden käytöstä kertomisella on käyttäjän identiteetille ja 

oikeudenmukaisuuden kokemukselle asioinneissa. Huumeet määritellään 

huumausainelainsäädännön mukaisesti laittomina pidetyiksi päihteiksi. Tutkielmalle 

haettiin A-klinikkasäätiön tutkimuslupa ja webropol-kyselyssä hyödynnettiin A-

klinikkasäätiön alustaa. 
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2. Teoreettis-metodologinen viitekehys ja 

keskeiset käsitteet 

2.1 Huumeita käyttävän identiteetti ja leimautumisen 

kokemukset 

2.1.1 Identiteetin muotoutuminen  

Huumeita käyttäviä nuoria haastateltaessa on huomattu, miten he, katsoessaan 

elämäänsä retrospektiivista, haluavat identifioitua normaalin nuoren määritelmään 

samalla, kun tarkkailevat omaa, aikaisempaa itseään osana paljon huumeita käyttävien 

nuorten määritelmää (Järvinen & Ravn 2011, 556).  Identiteetin muodostumisessa 

ulkopuoliset määrittelyt saattavat näytellä keskeistäkin asemaa, kuten 

huumehoitoyksikön nuoria haastattelemalla on voitu havaita (Virokannas 2002, 141).  

Identiteettiä on historiassa voinut luonnehtia olemassaolon alkupisteenä sinänsä, 

toiminnan pohjana. Kyseessä on katsottu olevan pysyvä, itseriittoinen, sisäinen minuus. 

Stuart Hallin runollisesti luonnehtimana: "We are never quite there, but always on our 

way to it, and when we get there, we will at last know exactly who it is we 

are."  Identiteetin käsitteen määrittelyä ja uudelleenmäärittelyä voi pitää erityisen 

merkityksellisenä, koska yllä olevan määritelmän mukaan identiteetin katsotaan 

kertovan jotakin siitä, mitä todella ja pysyvästi sisimmältämme olemme. (Hall & 

Morley 2019, 64.) Tällöin voidaan ajatella, että muutokselle ei ole mahdollisuutta, 

voimme vain löytää todellisen itsemme, joka on pysyvä. Identiteetille voi myös antaa 

joustavampia ja sisäisesti monipuolisempia määritelmiä, mistä seuraa toisenlaisia 

muutoksen mahdollisuuksia. 

Identiteettiä määriteltäessä on otettava huomioon sen ikuinen sisäinen ristiriitaisuus ja 

muokkautuvuus. Identiteetin voi nähdä olevan aina muutoksessa, prosessissa. Se 

muotoutuu ja rakentuu jatkuvasti uudelleen. (Hall & Morley 2019, 56‒58, 69.) Onkin 

ehdotettu, että identiteetin sijaan puhuttaisi identifioitumisesta, joka sanana ottaa 

paremmin sisälleen ilmiön päättymättömyyden ja ikuisen keskeneräisyyden (Bauman 

2009, 11). 
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Yhtenevä identiteetti marginaaliryhmälle saattaa olla tarpeellinen ryhmän oikeuksien 

ajamisessa. Kuitenkin yhtenevä identiteetti jättää pimentoon ne ryhmän edustajat, jotka 

eivät tähän identiteettiin asetu. (Hall & Morley 2019, 56‒58.) Jonkin ryhmän 

yhtenäisestä identiteetistä puhuttaessa jää aina piiloon joitain asioita. Stuart Hall puhuu 

hiljaisuuksista puheessa, eli siitä, mikä jää varjoon, kun luodaan ja esitetään tiettyä 

identiteettiä (Hall & Morley 2019 ,77). Myös huumeita käyttävän identiteetistä 

puhuttaessa jää väistämättä piiloon jotakin, mikä ei tähän identiteettiin istu. 

Identiteetti on myös ambivalentti, se rakentuu kahtiajakojen pohjalle ja tulee näkyväksi 

toisen näkemyksen kautta, toisen asemasta katsottuna (Hall & Morley 2019, 69). Sen 

voidaan nähdä rakentuvan erojen perusteella. Identiteetin voi nähdä olevan myös 

sisäisesti erojen kyllästämä, monimutkaisesti rakentunut monista sosiaalisen identiteetin 

osista, erilaisista kategorioista. Identiteetti voi sijoittua erilaisiin marginaalin ja 

valtavirran paikkoihin yhtä aikaa, ja ne voivat vaikuttaa monin eri tavoin. (Hall & 

Morley 2019,78.) 

Identiteetti voidaan nähdä myös tehtävänä. Koska se ei ole syntymässä annettu, eikä 

pysyvä, sen toteuttaminen vaatii identiteetin todeksi elämistä. (Bauman 2009, 4.) 

Richard Jenkinsin (2008) sanoin identiteetti ei ole jotain, mitä yksilöllä on; se on jotain, 

mitä yksilö tekee (Mts, 5). Erwing Goffman on kirjoittanut ajatuksen identiteetistä 

esityksenä, joka on konstruoitu julkisessa tilassa ja julkista tilaa varten. Identiteetti on 

esityksenä jatkuva. (Goffman 1959, 224.)  

Koska muutos on identiteetin pysyvä osa, yksilön on myös tarkkailtava jatkuvasti 

vaihtoehtoja, mihin suuntaan identiteettiään muokata, jos nykyinen identiteetti muuttuu 

mahdottomaksi elää todeksi, tai menettää houkuttelevuutensa (Bauman 2009, 7‒8). 

Identiteetin rakentumisen kannalta on huomioitava poissulkeminen. Jos ihmiselle ei 

anneta mahdollisuutta identifioitua valtaväestöön, hänen on rakennettava jokin muu 

identiteetti. Identiteetin on asemoiduttava jollekin pohjalle. (Hall & Morley 2019, 73‒

74.)  

Identiteetti voidaan hahmottaa historialliseksi, sosiaaliseksi ja kulttuuriseksi 

konstruktioksi. Näin muotoutunut identiteetti on käsitteenä altis muutokselle. Siihen 

voidaan vaikuttaa ja se on jatkuvassa neuvottelun tilassa. Identiteetin paikka suhteessa 

toiseen on jatkuvassa muutoksessa.  (Hall & Morley 2019, 78.) Haastateltaessa nuoria 

huumeita käyttäviä, löydettiin erilaisia identiteettejä, joihin he sijoittivat itsensä eri 
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aikoina elämän varrella. Huumeidenkäyttöä vähentäessään he tuottivat "normaalin" 

identiteettiin kuulumisen puhetta, kun taas kertoessaan historiastaan, he kertoivat 

identiteetistä, jossa huumeet näyttelivät suurempaa osaa. (Järvinen & Ravn 2011, 556, 

564.) 

Identiteetti on tekijä, jota yksilö voi käyttää välineenä teoissaan ja puheessaan. Se 

voidaan nähdä jokapäiväisen toiminnan toteuttajana, välineenä. Identiteetti kerrotaan 

jonkin kategorian jäsenyydestä puhumalla, tai vaihtoehtoisesti kyseinen kategoria 

jätetään mainitsematta, kussakin ajassa ja paikassa erikseen. Näin tapahtuu 

vuorovaikutuksellisessa tilanteessa, josta ihmisten elämäntarina koostuu ja joissa se 

koostetaan. (Antaki & Widdicombe 1998, 2‒5.) Identiteettiä tuotetaan paitsi sanoin, 

myös kehonkielellä ja kasvojen ilmeillä. Lisäksi ulkoinen olemus antaa läsnäolijoille 

vihjeitä identiteetistä. (Goffman 1959, 223‒224.) 

Identiteettien kertominen narratiivina muodostuu tilannekohtaiseksi siitäkin syystä, että 

identiteetti muodostuu aina suhteessa johonkin; se, mitä identiteetistä mainitaan on aina 

jokin osa, ja se mainitaan suhteessa tilanteeseen. Tämä tulisi myös ottaa huomioon: 

jossain muussa tilanteessa kerrottu identiteetti ei välttämättä ole relevantti jokaisessa 

vuorovaikutustilanteessa. (Antaki & Widdicombe 1998, 2‒5.)  

Identiteetti on sosiaalinen; se rakentuu merkityksistä. Merkitykset puolestaan sisältävät 

aina vuorovaikutuksen aspektin: yksimielisyyden tai ristiriidan, sopimuksen, 

innovaation, kommunikaatiota ja neuvottelua. (Jenkins 2008, 17.) Identiteetillä on 

vaikutusta siihen, miten kohtelemme toisiamme. Kun toinen liittyy mielessämme 

tiettyyn identiteettiin, voimme valita sillä perusteella, miten häntä kohtelemme. 

Vuorovaikutus ja ihmisten väliset suhteet ovat monimutkainen verkosto, joten näin 

yksioikoisesti ihmiset eivät toimi. Päättelemme kuitenkin paljon toisen identiteetistä 

hänen kiinnostuksistaan, ja jossain määrin toimimme päättelymme ohjaamina. 

Suhtautumiseemme vaikuttaa sekin, että identiteetit ovat hierarkkisessa suhteessa 

toisiinsa. (Jenkins 2008, 6.) 

Käytän identiteetistä määritelmää, jossa se nähdään jatkuvasti muuttuvana ilmiönä, joka 

tuotetaan vuorovaikutuksessa ja jota eletään todeksi. Se kerrotaan puheessa 

mainitsemalla kuulumisen ja kuulumattomuuden tiloja. Se on myös toisen katseessa 

näkyväksi tuleva, sosiaalisesti rakentuva ilmiö. Identiteetin elämisen mahdollisuuksia 
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voidaan vuorovaikutuksessa vahvistaa tai evätä. Identiteetti vaikuttaa siihen, miten 

reagoimme toisiimme. Identiteetit ovat myös hierarkkisia keskenään. 

2.1.2 Leimautunut identiteetti, stigma 

Puhuttaessa identiteetistä erityisesti kuulumiseen ja kuulumattomuuteen liittyen, on 

tarkasteltava sitä, millaiset asiat saattavat kietoutua identiteettiin ongelmallisesti. 

Aihetta voidaan tarkastella stigman näkökulmasta. Stigman käsitteen määrittelyssä 

Erving Goffmanin työ on ollut keskeinen. Stigma on kuitenkin nähty Goffmanin jälkeen 

erittäin monesta eri näkökulmasta ja määritelty hieman eri tavoin eri tutkimuksissa 

(Link & Phelan 2001,  363‒365). Esittelen stigman käsitteen Erving Goffmaniin 

perustuen tehden tarkennuksia käsitteen määrittelyyn Bruce G. Linkin ja Jo C. Phelanin 

(2001) määrittelyn perusteella. 

Stigman käsite määrittyy Erving Goffmanin (1963) mukaan ilmiöksi, jossa henkilöllä 

havaitaan olevan jokin piirre tai ominaisuus, joka erottaa hänet muista. 

Stigmatisaatiossa tämä ominaisuus laajenee koskemaan havaintoa koko henkilöstä. 

Pahimmillaan stigma näyttää henkilön kokonaan pahana, vaarallisena tai heikkona. 

Stigma on omiaan vaikuttamaan ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Kanssakäymistä 

muovaa myös se, että vuorovaikutuksen osapuolet ovat tietoisia stigman 

olemassaolosta. (Mts, 12.) Stigma voi olla sellainen, joka on niin selkeä, että se, kuka 

on stigmatisoitu, ei mieti näkyykö tai onko stigma tunnistettavissa 

vuorovaikutustilanteessa. Stigma voi olla myös sillä tavalla piilossa, että 

vuorovaikutustilanteessa ei ole selvää onko stigma osapuolten tiedossa vai ei. (Goffman 

1963, 4.)  

Mikäli huumeidenkäyttö on vuorovaikutuksen osapuolten tiedossa, voidaan katsoa, että 

huumeita käyttävä asettuu ei-huumeita käyttävän silmissä Goffmanin mukaiseen 

stigmatisoidun eli "toisenlaisen" määritelmään. Huumeita käyttävän ei katsota kuuluvan 

"meihin". Huumeita käyttävä määritellään monin eri tavoin, joista “riippuvainen” on 

yleinen ja varsin neutraalina pidetty ilmaisu. Kuitenkin käsitteenä myös riippuvainen 

(addikti) saa negatiivisia sisältöjä, kuten vaarallisuuden. (Zigon 2018, 54.) Tämä koske 

etenkin huumeita ongelmallisesti käyttäviä henkilöitä. Heitä koskevia tutkimuksia 

läpikäytäessä on havaittu huumeiden ongelmakäytön olevan selkeästi Goffmanin 

stigmatisaation käsitteeseen asettuva tilanne. Henkilö, jolla on huumeiden 

ongelmakäyttöä, omaa statuksen, joka vaikuttaa suuresti vuorovaikutukseen 



10 
 

terveydenhuollon ja viranomaistoiminnan kanssa. Stigma piilottaa henkilön statukseen 

liittyvät muut ominaisuudet ja aiheuttaa inhoa, vihaa ja tuomitsevuutta. Stigmatisaatiolla 

on todettu olevan valtava vaikutus itsearvostukseen sekä myös kykyyn toipua 

päihdeongelmasta. (Loyd 2013, 93.) On arveltu stigmalla olevan vaikutuksia hyvin 

moneen muuhunkin elämän osa-alueeseen. Se voi vaikuttaa tuloihin, asumiseen, 

rikolliseen toimintaan osallistumiseen, terveyteen ja koko elämään. (Link & Phelan 

2001, 363.) 

Goffmanin mukaan tietyssä tilanteessa henkilöön kiinnittynyt stigma vaikuttaa kaikkeen 

kanssakäymiseen. Stigman aiheuttaja-ominaisuuden tullessa ilmi, se ei vaikuta 

pelkästään käsillä olevaan vuorovaikutustilanteeseen, vaan koko olemassa olevaan 

suhteeseen, henkilön "maineeseen". (Goffman 1963, 65.) Vuorovaikutustilanteiden 

muodostuessa monimutkaisiksi, stigmatisoitu saattaa pyrkiä välttämään 

kanssakäymistilanteita, ja voi tuntea epäilystä, masennusta, ahdistusta ja vihaa 

(Goffman 1963, 12‒13). Sosiaalisen vuorovaikutuksen välttely mahdollisten 

stigmatisoijien kanssa voi johtaa sosiaalisten ympyröiden pienenemiseen, elämänlaadun 

heikkenemiseen, huonoon itsetuntoon, työttömyyteen ja tulojen menetykseen (Link & 

Phelan 2001, 374). Voidaan pohtia miten sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksissa esiin 

tuleva stigmatisaatioon kiinnittyvä ominaisuus - huumeidenkäyttö - vaikuttaa henkilön 

kaikkiin asiointeihin ja asiointihalukkuuteen. 

Stigma on Goffmanin mukaan tilannesidonnainen. Jossain tilanteessa jollain henkilöllä 

ilmenevä ominaisuus voi olla stigmatisoiva, kun taas toisella henkilöllä toisessa 

tilanteessa sama ominaisuus tuottaa normaalin joukkoon kuulumisen. (Goffman 1963, 

3‒4.) Tämä viittaa stigman muuttuvuuteen, jolloin voidaan arvioida stigmaan voitavan 

vaikuttaa. 

Link ja Phealan ovat laatineet konseptin tarkennusta liittyen stigman käsitteeseen ja 

siihen, miten stigma vaikuttaa elämän mahdollisuuksiin. Heidän stigma-määrittelynsä 

keskittyy käsitteen luonteeseen sinänsä ja sen seurauksiin. Stigmaa lähestytään 

rakenteellisesta näkökulmasta sen sijaan, että keskityttäisiin stigman omaavaan 

henkilöön. (Link & Phelan 2001, 364‒366.)  Heidän mukaansa stigma esiintyy vain 

silloin, kun sen osa-alueet ovat läsnä: leimaaminen, stereotypisointi, eriyttäminen, 

statuksen menetys ja syrjintä. Leimaaminen tapahtuu, kun joitain henkilön piirteitä 

käytetään henkilön luokittelemiseen tiettyyn ihmisjoukkoon kuuluvaksi, normaalista 
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poikkeavaksi. Henkilön piirteiden leimaavuus on vaihtelevaa, ja se riippuu ajasta ja 

paikasta. Toinen stigmatisaation osa on stereotypian kiinnittäminen leimaan. Leimattua 

henkilöä aletaan pitää “vähemmän ihmisenä”. Kolmanneksi stigmatisoituja pidetään 

omana eriytettynä ryhmänään, keskenään samankaltaisina, mutta muihin verrattuna 

erilaisina, vaarallisina tai likaisina, poikkeavan yhteisön jäseninä. Statuksen aleneminen 

liittyy identiteettiperusteisiin ulossulkemisen käytäntöihin, joilla henkilöä painetaan alas 

sosiaalisessa hierarkiassa. Se saattaa vaikeuttaa sosiaalisen tuen ja palvelujen piiriin 

pääsemistä. Viidentenä stigmatisaation osana ilmenee syrjintä, joka voi olla yksilöön 

kohdistuvaa tai rakenteellista. Jos henkilöllä on jo ennestään alhainen sosiaalinen status, 

syrjintä voi muodostua entistä intensiivisemmäksi. (Link & Phelan 2001, 367, 371.) 

Koska tutkielman aiheena on huumeita käyttävien asiointikokemukset, joihin 

kietoutuvat monenlaiset hallinnan suhteet, on huomionarvoista, että Linkin ja Phelanin 

käsittelemä stigman määritelmä sisältää vallan käsitteen. He kuvaavat, miten valta 

sisältyy mahdollisuuteen stigmatisoida. Vain sosiaalista, taloudellista, kulttuurista ja 

poliittista valtaa omaava voi stigmatisoida toisen niin, että sillä on vaikutusta ihmisen 

elämään. He ehdottavat esittämään seuraavia kysymyksiä, joihin myönteiset vastaukset 

ilmentävät stigman mahdollisuutta: Onko stigmatisointiin ryhtyvillä valta varmistaa, 

että erilaisuus, jonka he tunnistavat ja leimaavat, on kulttuurissa yleisesti tunnettu? 

Onko niillä, jotka harjoittavat stigmatisointia, valta varmistaa, että kulttuurissa 

tunnistetaan ja syvästi hyväksytään ne stereotypiat, joita he kiinnittävät leimattuihin 

eroihin? Onko stigmatisaatiota tuottavilla valta erotella “meidät” ja “heidät” ja tehdä 

määrittelystä pysyvän? Onko stigmatisointia tuottavilla valta kontrolloida pääsyä 

pääasiallisiin elämän toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen ja 

terveydenhuoltoon tuottaakseen todellisia seuraamuksia piirtämilleen erotteluille? (Link 

& Phelan 2001, 376.) 

Näitä kysymyksiä voi perustellusti pohtia tilanteessa, jossa huumeita käyttävä asioi 

sosiaali- ja terveydenhuollossa, kun pohditaan onko tilanteessa stigmatisaation piirteitä 

ja hallinnan suhteita, jotka mahdollistavat stigmatisaation. Hallinnan suhteilla viitataan 

tässä institutionaalisen etnografian käsitteeseen. Hallinnan suhteet ovat sosiaalisen 

kanssakäymisen suhteita, jotka syntyvät kunkin instituution käytäntöjen ja kulttuurin 

pohjalle. Ne syntyvät uudelleen ja muotoutuvat jokaisessa asiakaskohtaamisessa. 
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2.1.3 Oikeudenmukaisuuden kokemus identiteetin leimautumisessa 

Identiteetin muotoutumista sekä siihen vaikuttavaa stigmatisaatiota tarkasteltaessa 

voidaan havaita kokemus siitä, että henkilö itse ei aina koe annettua identiteettiä 

oikeudenmukaisena. Oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset 

tulevat näkyviksi asiakaskokemuksissa. Epäoikeudenmukaisuutta tarkasteltaessa on 

aloitettava siitä, mitä oikeudenmukaisuus käsitteenä sisältää. Oikeudenmukaisuutta 

tutkittaessa on lähdetty liikkeelle vuosisataisella filosofisella perinteellä, jossa on pyritty 

kuvaamaan mitä oikeudenmukaisuus on. Sosiaalitieteellisessä lähtökohdassa on taas 

keskitytty siihen, mitä ihmiset kokevat reiluna tai oikeudenmukaisena. (Colquitt & 

Greenberg 2013, 4‒5.) 

Oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa voidaan esimerkiksi pohtia ristiriitaa sen välillä 

mitä on tapahtunut verrattuna siihen, mitä olisi pitänyt tapahtua, jos tapahtuma olisi 

ollut oikeudenmukainen. Jos kuvataan päätöksentekoprosessia, päätöksen 

lopputulokseen liittyy suurempia kielteisiä tunteita, jos olisi helposti kuviteltavissa 

toinen, parempi tilanne; jos ei ole toivoa, että asiat todennäköisesti olisivat paremmin 

tulevaisuudessa; ja jos päätöksen olisi pitänyt tapahtua toisin, samoin kuin sitä 

edeltävien tapahtumien, eli tapahtumille on heikko oikeutus. (Folger 1986, 158-159.)  

Menettelytapojen oikeudenmukaisuutta voidaan luonnehtia seuraavien periaatteiden 

avulla: Johdonmukaisuus, joka voi olla ajallista pysyvyyttä tai henkilöön liittyvää, eli 

kaikkiin kohdistuvaa samanlaista kohtelua; puolueettomuus ja oman edun ajamisen 

kielto; täsmälliseen tietoon perustuminen; oikaistavuus, eli muuttamisen mahdollisuus; 

edustavuus, jolloin päätöksenteossa kuullaan niitä kaikkia, joita asia koskee sekä 

eettisyys, jolloin päätöksentekoon ei liity petosta, lahjontaa, yksityisyyden loukkauksia, 

urkintaa tai vakoilua (Leventhal 1980, 24-33). 

Oikeudenmukaisuuden kokemukseen kuuluu myös asianmukainen kohtelu. Huono 

kohtelu määrittyy epäoikeudenmukaisuuden kokemukseksi. Arvio siitä, mikä on 

epäoikeudenmukaista kohtelua vaihtelee sen mukaan, päätteleekö kokija 

epäoikeudenmukaisuuden tahalliseksi vai olosuhteista johtuvaksi. (Bies & Sapphiro 

1987, 1999.) 

Michael Sandel (2012) on esittänyt, että oikeudenmukaisuutta ei voi hahmottaa ilman 

näkemystä siitä, millainen yhteiskunta, yhteisö ja perinteet ovat muokanneet yksilön 
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sellaiseksi kuin hän on. Yksilö ei ole itse valinnut näitä moraalisia velvoitteita, joiden 

pohjalta tehtyihin tekoihin oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden 

kokemukset kuitenkin nojaavat. Emme siis ole täysin riippumattomia ja vapaita 

toimimaan millä tahansa tavalla, vaan vastuu sekä käsitys oikeudenmukaisuudesta 

kantavat selässään monenlaisista tapahtumista ja historian muodostelmista koostunutta 

taakkaa. (Mts. 265.) 

Voidaankin pohtia huumeita käyttävän kokemusta oikeudenmukaisesta kohtelusta; 

katsoen samalla millaisiin moraalisiin velvollisuuksiin aikamme on hänet kasvattanut, ja 

joiden läpi myös asiakkuus muodostuu.  

2.2 Fenomenologia ja institutionaalinen etnografia 

Kun tutkin asiakaskokemuksia, tutkin yksilöä suhteessa ympäristöönsä. 

Fenomenologisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen rakentuu suhteessa ympäristöönsä. 

Samalla ihminen on aina mukana myös rakentamassa ympäröivää maailmaa. Kysymys 

on ilmenemisestä ja kokemuksellisuudesta, sekä ihmisten ja maailman välisistä 

suhteista. Lisäksi on huomioitava, että fenomenologisesti ajateltuna kokemukset ovat 

aina kokijan omasta näkökulmasta käsin värittyneitä. (Laine 2018, 24‒26.) 

Fenomenologinen ajattelu asettuu hyvin institutionaalisen etnografian tausta-

ajatukseksi. 

Myös sisällönanalyysin käyttö analyysimenetelmänä puoltaa samaa teoreettista 

lähestymistapaa. Sisällönanalyysissä voidaan ottaa huomioon miltä maailma näyttää 

nimenomaan kokijan omasta näkökulmasta. Kokija on sisällä tapahtumaa, josta aineisto 

koostuu. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88.) 

Liitän identiteetistä, stigmasta ja oikeudenmukaisuudesta käydyn keskustelun 

institutionaaliseen etnografiaan, joka sitoo teoreettiset ja metodologiset keskustelut 

yhteen tutkielman teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi. Institutionaaliseen 

etnografiaan liittyviä aiheita ovat kokemukset, erityisesti yhteisesti jaetut kokemukset, 

sekä sosiaaliset suhteet, jotka hahmottuvat erityisesti hallinnan suhteiden kautta. Lisäksi 

on tärkeää hahmottaa kokijan “standpoint”, sekä vuorovaikutustilanteisiin liittyvä 

mahdollinen problematiikka. Kuvaan tässä luvussa tarkemmin näitä käsitteitä ja 

maisterintutkielmani asetelmaa institutionaalisen etnografian näkökulmasta. 
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Institutionaalisen etnografian lähtökohta tutkimukseen ovat jokapäiväisen elämän 

kysymykset, joita tarkastellaan ihmisten kokemuksista ja realiteeteista käsin. Tutkitaan 

sosiaalisia suhteita, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan. (Smith 2002, 18.) 

Sosiaaliset suhteet läpäisevät kaiken ihmistoiminnan. Ne vaikuttavat kaikkiin toimiin ja 

toiminta on järjestynyt näiden suhteiden kautta moninaisilla ihmistä lähellä olevilla 

tasoilla. Institutionaalinen etnografia selvittää jokapäiväisen elämän kysymyksiä tästä 

näkökulmasta, ja tarjoaa näkemyksen siihen, miten toimintamme on liitoksissa toisten 

ihmisten elämään ja työhön. Ihmisten elämään vaikuttavat asiat kumpuavat toisten, 

meille tuntemattomien, ihmisten tekemisistä. (Smith 2002, 18‒19.) Kullekin sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksikölle on muodostunut oma toimintakulttuurinsa ja omat 

käytäntönsä, joita raamittavat taas toisaalla luodut lait ja säädökset. Nämä tulevat tosiksi 

kussakin asiakaskohtaamisessa, ja nämä puolestaan muovaavat jokaista työntekijän ja 

huumeita käyttävän välistä vuorovaikutustilannetta.  

Tutkittaessa norjalaisten sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden mielikuvia huumeita 

käyttävistä, on havaittu kulttuurisesti muodostuneita mielikuvallisia tarinoita, joiden 

kaikkien pohja on melko samankaltainen: huumeidenkäyttö nähdään henkilökohtaisena 

ongelmana. Huumeita käyttävän kanssa työskentely mielletään vaikeaksi. Mielikuvat 

antavat loogisen ja emotionaalisen perustan sille, miten huumeita käyttävien kanssa 

työskennellään ja millaisia prosesseja ja menetelmiä työssä käytetään. (Selseng 2017, 

98‒99.) Toisaalta tutkittaessa päihdetyön ammattilaisten mielikuvia huumeidenkäytöstä, 

tarkemmin sekakäytöstä, on huomattu päihdetyön ammattilaisilla olevan paljon erilaisia 

näkemyksiä asiasta, eivätkä ne välttämättä ole linjassa Selsengin tutkimuslöydösten 

kanssa (Väyrynen 2015, 296). Institutionaalisen etnografian keinoin voidaan hahmottaa 

todellisissa vuorovaikutustilanteissa näkyviä huumeita käyttävien yhteneviä 

asiointikokemuksia, joiden kontekstia tällaiset mielikuvat ja mielikuvalliset tarinat 

muovaavat. 

Institutionaalisessa etnografiassa tutkimus on sosiaalista siinä merkityksessä, että 

tarkastellaan ihmisten todellisia toimia tietyissä tilanteissa sen sijaan, että 

tutkimuskohteena olisivat merkitykset tai normit. Asiantuntijan katse ei ole keskiössä, 

vaan ihmisten oma tietämys kokemuksistaan. Tarkoituksena on luoda sosiologiaa 

ihmisille, ei ihmisistä. Institutionaalisessa etnografiassa tarkastellaan valtasuhteita 

ihmisten elämän todellisissa tapahtumapaikoissa ja tilanteissa. Uskomukset, teoriat, 
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ideologiat ja käsitteet ovat yhteydessä näihin sosiaalisten organisaatioiden ja suhteiden 

muotoihin. Instituutioiden kieli itsessään uudistuu ja mukautuu jokaisen paikallisen 

kohtaamisen myötä. (Smith 2002, 18‒19.) Huumeita käyttävä ei voi vaikuttaa siihen, 

millaisia käytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollossa on muodostunut huumeidenkäytön 

kohtaamiseen liittyen, tai miten kukin työntekijä asiaan suhtautuu. Kuitenkin nämä 

käytännöt toteutuvat jokaisen työntekijän työssä konkreettisesti. Siihen, miten kukin 

työntekijä toimii, vaikuttavat myös hänen omat kokemuksensa huumeita käyttävien 

kanssa työskentelystä, eli myös juuri se samainen kohtaaminen, jota kulloinkin asioiva 

huumeita käyttävä kokee ja muovaa. 

Institutionaalisen etnografian tarkoituksena on löytää niitä tapoja, joilla ihmisten 

kokemukset organisoituvat sosiaalisesti, sekä empiirisesti linkittää, kuvailla ja selittää 

niitä. Institutionaalisen etnografian tarkoitus ei ole niinkään teoretisoida jännitteitä, joita 

ihmisten käytännöissä ilmenee. Tarkoituksena ei ole nimetä ja ryhmitellä ihmisten 

kokemuksia tiettyihin sosiaalitieteissä synnytettyihin kategorioihin. Sen sijaan ihmisten 

kokemustieto auttaa näkemään institutionaalisia suhteita, jotka vaikuttavat ihmisten 

kokemuksiin. Tiettyyn asetelmaan asettuvat ihmiset jakavat näitä kokemuksia, 

kokemukset ovat yhteisiä. (Nichols, Griffith & McLarnon 2018, 112‒113, Rankin 2017, 

2.) Tässä maisterintutkielmassa kokemustietoa tarjoavat huumeita käyttävät henkilöt, 

jotka asioivat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 

Institutionaalisen etnografian perusteella on tärkeää perustaa tutkimus konkreettisille, 

empiirisesti havaittaville piirteille osallistujien toimista ja sosiaalisesta 

kokemuksesta. Tutkitaan sitä, mitä osallistujat (tässä tapauksessa sosiaali- ja 

teveyspalveluissa asioivat huumeita käyttävät) pitävät ongelmallisena, hankalana tai 

ristiriitaisena. Otetaan lähtökohdaksi "standpoint" eli näkökulma, olemassaolon paikka, 

jossa osallistuja on. Tutkitaan, millaisessa taloudellisessa, historiallisessa, poliittisessa 

tai sosiaalisessa kontekstissa ihmisten elämä tapahtuu. Kuvaillaan sitä, mikä muokkaa 

ihmisten toimintaa, esimerkiksi tekstipohjaiset tai ajattelun resurssit, joihin toiminta 

pohjautuu. Tarkastellaan sosiaalisia suhteita, jotka linkittävät yhteen ihmisten toimintaa 

paikallisesti, vuorovaikutuksellisessa maailmassa. Näin löydämme sosiaalisten ja 

hallinnan suhteiden muotoja, jotka organisoivat ihmisten sosiaalisia kokemuksia. 

(Bisaillon 2012, 609.) Jotta hallinnossa voidaan tehdä päätöksiä, tarvitaan 

tiedonkeruuta. Tiedonkeruun nimissä hallinto kategorisoi, valikoi ja objektivoi 
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sosiaalisen maailman tapahtumia ja ilmiöitä. Tämä toiminta tuo näkyviin hallinnan 

suhteita. (Rankin 2017, 3.)  

Ihmiset ovat yksilöllisiä, jokainen kokee elämänsä täsmälleen ja vain omasta 

kehollisesta perspektiivistään, jossa elämä tapahtuu. Instituutiot puolestaan 

kategorisoivat ja yleistävät omia tarkoituksiaan varten, korvaavat yksilöllisyyden 

yleistyksillä. Instituutiot luovat tietoa, sääntöjä, faktoja, jotka korvaavat yksilöllisyyden. 

Institutionaalinen etnografia on kiinnostunut siitä, miten instituution käytännöt tulevat 

eläviksi jokapäiväisessä kanssakäymisessä. (Smith 2002, 23.) Tässä tapauksessa 

voidaan tutkia sitä, miten huumeita käyttäviin ja huumeidenkäyttöön liittyviin 

asiointeihin kiinnittyy institutionaalista tietoa ja yleistystä siitä näkökulmasta, miten 

huumeita käyttävä asian on nähnyt tilanteessaan ja miten siitä kertonut vastatessaan 

tutkielmani kyselyyn.  

Tutkielma valottaa ongelmallisuutta (problematic), joka nähdään huumeita käyttävien 

sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien näkökulmasta (standpoint) ja kietoutuu 

hallinnan suhteisiin (ruling relations) jotka vaikuttavat sekä työntekijöiden käytäntöihin 

että huumeita käyttävien toimintaan. 

2.3 Huumeita käyttävän kokemukset sosiaali- ja 

terveyspalvelujärjestelmässä 

Elina Virokannas on tutkinut institutionaalisen etnografian viitekehyksellä huumeita 

käyttävien naisten kokemuksia palvelujärjestelmässä asioinnista. Tutkimuksen 

aineistona ovat huumeita käyttäville naisille suunnattujen tukiryhmien keskustelut. 

Tutkimuksessa erottui kokemuskategorioina “nistiksi” leimautumisen kokemus ja sen 

vaikutukset palveluiden saamiseen sekä vääränlaisen päihdeongelman kategoria ja sen 

yhteys väliinputoamisen kokemuksiin. Lisäksi ilmeni eriarvoisuutta tuottavien hallinnan 

suhteiden vastustamisen kategoria. (Virokannas 2017, 277‒281.)  

Huumeita käyttävät naiset kokivat, että heidän oli vaikeampi saada palveluita sen 

jälkeen, kun heidät oli leimattu “nistiksi”. Kohtelu asioinnissa vaikutti olevan 

huonompaa, ja esimerkiksi fyysisiä vammoja ei tutkittu. Myös huumeita käyttävänä 

mielenterveyspalveluihin pääsy koettiin vaikeana tai mahdottomana. (Virokannas 2017, 

277‒278.) Toisaalta koettiin, että huumeita käyttävän oli asetuttava tiettyyn muottiin, 

jotta hän pääsisi palveluiden piiriin. Palvelut koettiin muotoilluksi tietyntyyppisille 
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asiakkaille, eikä niitä koettu saatavan, ellei tähän muottiin mahtunut. Esimerkiksi 

kannabiksen kohdalla koettiin hankalaksi toisaalta se, että tiettyihin palveluihin 

päästäkseen piti antaa puhtaat seulat. Kannabis näkyy seuloissa pitkään, jolloin asiakas 

sisältyy huumeita käyttävän määritelmään käyttäessään kannabista, vaikka jokin 

“kovempi” huume poistuisi elimistöstä nopeammin, eikä näin välttämättä näkyisi 

seuloissa. Toisaalta koettiin, että pelkkä kannabiksenkäyttö ei riittänyt palvelujen piiriin 

pääsemiseksi, koska kannabis nähtiin palvelujärjestelmässä niin mietona päihteenä. 

(Virokannas 2017, 279.) 

Riikka Perälä on tutkinut etnografian tutkimusmenetelmällä kootussa väitöskirjassaan 

terveysneuvontaa, sen vaikutuksia huumausaine- ja hyvinvointipolitiikan ja 

päihdehuollon käytäntöihin ja ajattelutapoihin. Väitöksessä on selvitetty huumeita 

käyttävien kokemuksia, joista on erottunut vallitsevien hoito- ja palvelukäytäntöjen 

kokeminen huumeita käyttävien näkökulmasta hyödyttömiksi ja lähinnä kontrollia 

tarjoaviksi. Tutkimuksessa ilmeni jopa itsetuhoisuuden kuvauksia seurauksena tästä. 

Huumeidenkäyttäjien parissa työskentelevät ilmaisivat tutkimuksessa havaintonsa siitä, 

miten heidän näkemyksensä huumeita käyttäviä ja huumeongelmaa kohtaan oli 

muuttunut terveysneuvontapisteessä työskentelyn myötä. (Perälä 2007, 18, 70‒71.) 

Institutionaalisen etnografian kannalta tämä vaikuttaa erityisen kiinnostavalta ollen 

esimerkki siitä, miten kukin vuorovaikutustilanne tosiasiallisesti vaikuttaa instituution ja 

työntekijän käytäntöihin. Kuten Perälä kuvaa, yksi hänen keskeisistä johtopäätöksistään 

on, että huumeita käyttäville ja heidän kanssaan työskenteleville on löytynyt haittoja 

vähentävän politiikan myötä uusia ajattelutapoja ja toimintatapoja huumeidenkäyttöön 

ja huumeita käyttäviin liittyen. (Perälä 2007, 83.) 

Päihteitä käyttävien kanssa työskentelevää terveydenhuollon henkilökuntaa koskevassa 

metatutkimuksessa on huomattu, että ne henkilöstön jäsenet, joilla on paljon kontakteja 

päihteitä käyttäviin, suhtautuvat heihin positiivisemmin kuin muu terveydenhuollon 

henkilökunta. Koulutus ja organisaation tuki vaikuttavat myös asenteisiin positiivisesti. 

(van Boekel, Brouwers, van Weeghel & Garretsen 2013, 33.) 

Toikko ja Rovamo (2019) ovat haastatelleet suomalaisia päihde- ja 

mielenterveyskuntoutuksessa työskenteleviä aiheenaan stigma, joka liittyy 

haastateltujen työhön, asiakkaisiin ja itseensä. Heidän analyysimetodinsa oli laadullinen 

asennetutkimus ja käsitteinään stigma Linkin ja Phelanin (2001) määrittelemänä sekä 
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Margaret Halterin (2008) assosiatiivisen stigman käsite.  Heidän johtopäätelmänään oli, 

että päihde- ja mielenterveysasiakkaiden parissa työskentelevät kokevat stigmaa. Se 

jopa vaikuttaa heidän työssäjaksamiseensa ja empatian kokemiseensa. (Toikko & 

Rovamo 2019, 232, 288.) 

Huumeita käyttävillä itsellään saattaa olla hyvinkin erilaisia ajatuksia ja kokemuksia 

huumeista, kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden kontekstissa esiin tulevat. 

Huumeidenkäyttö voidaan nähdä positiivisena erottautumisena esimerkiksi 

alkoholinkäyttökulttuurista. Toisaalta eri huumeita käyttävillä voi olla keskenään varsin 

erilaisia ajatuksia identiteetistään. Esimerkiksi bilekulttuurin sisällä ilmenevä 

huumeidenkäyttö koetaan hyvin erilaiseksi kuin vaikkapa opioidien käyttö, ja voidaan 

kokea erityisen merkittävänä erottautua identiteetistä, joka kiinnittyy ongelmallisesti 

huumeita käyttäviin. (Salasuo & Seppälä 2004, 219‒220.) Erityisesti sekakäyttö kuvaa 

terminä tilannetta ja sekakäyttäjäidentiteettiä josta halutaan erottautua, ja joka nähdään 

huumeiden käyttökulttuurin sisällä statukseltaan alhaisena. Toisaalta myös sekakäyttö 

voidaan kokea bilekulttuuriin liittyvänä elämyshakuisena viihdekäyttönä tai jopa 

itsetutkiskeluun tähtäävänä meditatiivisena työskentelynä. (Väyrynen ym. 2015, 293.) 

Monenlaiset määritelmät ja identiteetit voidaan nähdä osaksi huumeidenkäyttöä myös 

siitä näkökulmasta, millaisiin tarpeisiin identiteetin määrittely tai mielikuvien 

muodostuminen kiinnittyvät. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tarpeet käytön 

tarkastelulle ja määrittelylle ovat hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä, kun taas huumeita 

käyttävä tekee määritelmiä ja arvioita oman elämänsä tilanteeseen ja kulttuurisiin 

valintoihin peilaten. (Väyrynen ym. 2015, 289.) 

Tutkimuksissa on pääsääntöisesti keskitytty joko siihen ryhmään huumeita käyttäviä, 

jotka kuuluvat huumehoitojen piiriin, tai toisaalta huumeiden viihdekäyttöön 

kulttuurisena ilmiönä. Kolmas, tutkimuksellisesti paljolti piilossa oleva ryhmä voidaan 

nähdä koostuvan henkilöistä, jotka ovat törmänneet joihinkin ongelmiin huumeita 

viihdekäyttäessään, mutta eivät miellä käyttöään varsinaiseksi ongelmakäytöksi. 

(Järvinen & Ravn 2011, 555.) Sosiaali- ja terveysalan työntekijän voidaan olettaa 

tapaavan työssään eniten ensimmäiseen ryhmän kuuluvia, erityisesti päihdetyön piirissä 

olevia. Viihdekäyttäjien kanssa asioidessaan käyttö ei välttämättä tule työntekijän 

tietoon mitenkään, ellei palveluissa asioiva itse päätä syystä tai toisesta kertoa asiasta. 

Viihdekäyttö määritelmällisesti tarkoittaa käyttöä, josta ei aiheudu harmia normaalille 
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elämälle (Salasuo 2004, 52). Viihdekäytön myötä esiin tulleista ongelmista 

keskusteltaessa työntekijällä ei välttämättä ole valmista kategoriaa, johon asiakkuus 

solahtaisi.  

Asiakkaan kohtaaminen ja stigma kietoutuvat yhteen, kun puhutaan 

poiskäännyttämisestä palveluiden osalta. Aihetta on tutkinut Anne Määttä 

tutkimuksessaan Perusturva ja poiskäännyttäminen. Hän nostaa esiin sen, että 

poiskäännyttämisen ja vaillejäämisen kokemuksissa ollaan vuorovaikutteisten 

tilanteiden äärellä, jolloin esiin nousee kokijan, yksilön lisäksi yksilön ja viranomaisen 

välinen vuorovaikutus ja palvelujärjestelmän toimintaan liittyvät tekijät. (Määttä 2012, 

33.) 

3. Metodologiset valinnat ja käytännöt 

3.1 Kuvaus tutkimusasetelmasta 

Aloitin tekemään tutkielmaa tutkimuskysymyksenäni “Millaisia kokemuksia ja 

ajatuksia huumeita käyttävillä on liittyen huumeiden käytöstä kertomiseen sosiaali- ja 

terveydenhuollossa.”. Tein maisterintutkielmaa varten webropol-kyselyn aiheeseen 

liittyen. Kysymysten laadinnassa käytin hyödyksi keskusteluja A-klinikkasäätiön 

tutkijoiden kanssa sekä päihteitä käyttävien henkilöiden kanssa, kuten korvaushoidon 

vertaistukihenkilönä toimivan kanssa.   

 Aloitin kyselyn julkaisemisen 19.3.2021 Julkaisin kyselyn linkin ensin Tor-verkossa 

Keskustori-keskustelualueella Huumeet- ja Suomiskene- keskustelupalstoilla sekä 

Facebookissa Aivokemiaa- ryhmässä. Tor-verkko on anonyymillä tor-selaimella 

toimiva verkko, jossa käydään keskustelua erityisesti silloin, kun keskustelijan 

henkilöllisyyden paljastuminen olisi keskusteluaiheen arkaluontoisuuden takia 

vahingollista. Yksi merkittävä aihe Tor-verkon keskusteluissa ovat huumeet. 

Aivokemiaa-facebookryhmässä taas keskustellaan paljolti päihteiden vaikutuksista ja 

päihteidenkäyttöön liittyvistä kysymyksistä, joten arvioin tavoittavani sitä kautta 

huumeita käyttäviä ihmisiä. Sain vielä vinkin julkaista Facebookin Humaania 

päihdepolitiikkaa -ryhmässä, jossa käydään nimensä mukaisesti päihdepoliittista 

keskustelua, ja osallistujina on myös henkilöitä, joilla on aiheesta omakohtaista 

kokemusta. Lisäsin linkin kyseiseen ryhmään 25.3.2021.  
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Keskustori joutui palvelunestohyökkäyksen kohteeksi 26.3.2021 jolloin loppui toki 

myös tutkimuslinkin näkyminen siellä, vaikka ilmeisesti hetkittäin sivulle pääsi sen 

jälkeenkin. Kyselyyn oli tullut 5.4.2021 mennessä 86 vastausta, jonka jälkeen tulin 

siihen tulokseen, että aineisto on riittävä, joten suljin linkin. Kyselyssä oli tuolloin 

avoimiin vastausvaihtoehtoihin liittyvää vapaamuotoista tekstiä 31 sivua. Vastauksiin ei 

linkitetty tietoa siitä, mitä kanavaa pitkin kukin vastaaja oli löytänyt kyselyn, joten eri 

kanavien kautta saapuneita vastauksia ei voida eritellä. 

Kun aineistosta haetaan samuutta, voidaan pohtia aineiston saturaatiota, eli sitä, että 

aineistosta ei enää nouse esiin uusia asioita. Tällöin kyse olisi lähinnä tilanteesta, jossa 

olisi ennalta määritellyt tietyt teoriaperusteiset luokat, joihin haetaan vastaavuutta 

aineistosta. Jos taas haetaan erilaisuutta, ei voida puhua saturaatiosta, koska ei voida 

etukäteen määritellä milloin aineisto olisi saavuttanut saturaatiopisteen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 75‒76.) Keräämässäni aineistossa ei voida määritellä tiettyä 

saturaatiopistettä sinänsä. Tarkoitus oli kuitenkin paneutua vastaajien yhteisiin, 

jaettuihin kokemuksiin. Voidaan siis ajatella, että tiettyjen aihealueiden toistuminen 

useammissa kokemuksissa viittaa siihen, että aineisto on riittävä, kun uusia 

kokemustyyppejä ei enää jatkuvasti nouse esiin. 

 Tutkimuskysymyksen muokkautuminen on kulkenut koko ajan osana työtä. 

Kysymykset, joihin tutkielma pyrkii vastaamaan, ovat:  

• Millaisia kokemuksia huumeita käyttävät kuvailevat, kun aiheena on 

huumeiden käytöstä kertominen sosiaali- ja terveydenhuollon 

asioinneissa?  

• Mitä tosiasiallisia seurauksia huumeiden käytöstä kertomisella on 

käyttäjän identiteetille ja oikeudenmukaisuuden kokemukselle 

asioinneissa? 

• Miten seuraukset käytännössä tulevat näkyviin kokemuskertomuksissa? 

3.2 Tutkimuksen toteutus  

Aineiston tutkimisella on tarkoitus paneutua huumausainepoliittisesti muuttuvassa 

tilanteessa asiakkaan näkökulmaan. Tarkemmin siihen, millaisia merkityksiä 

asiakkuussuhteissa huumeidenkäytölle muodostuu. Mikäli huumeidenkäytön juridiset 



21 
 

seuraamukset vähenevät, on tärkeää saada tietoja käyttäjien kokemista tosiasiallisista 

seuraamuksista.  

Kun aloitin käymään aineistoa läpi, siitä alkoi nousta keskeisiksi identiteettiin ja 

stigmatisaatioon sekä oikeudenmukaisuuteen/ epäoikeudenmukaisuuteen liittyviä 

mainintoja. Koska nämä käsitteet osoittautuivat merkityksellisiksi 

tutkimusaineistossani, lähdin tältä pohjalta etsimään teoreettisia luonnehdintoja, joiden 

avulla voin paremmin tulkita aineistossa nousevia teemoja. 

Lainausten tekstiä on editoitu selkeyden vuoksi lähinnä kirjoitusvirheiden osalta. 

Lainauksen katkaisu on merkitty kolmen pisteen avulla. Tekijän selittävät huomautukset 

on sijoitettu hakasulkeisiin. Lainauksia ei ole yksilöity vastaajien anonymiteetin 

suojelemiseksi. 

3.2.1 Aineistolähtöisyys ja teorialähtöisyys 

Analyysia aloittaessani pidin tavoitteenani aineistolähtöisyyttä. Koin, että 

institutionaalisen etnografian periaatteena ja johtoajatuksena toimiva ihmisten 

todellisten, jaettujen kokemusten tarkastelu (Smith 2002, 18) vaatisi nimenomaan 

vastaajien kokemusten keskeisyyttä analyysin teossa sen sijaan, että haettaisiin teoria, 

johon aineistosta nousevia teemoja soviteltaisiin. Aineistolähtöisyydestä puhuttaessa on 

huomioitava, että tutkimusasetelma sinällään ja tutkijan valitsemat käsitteet vaikuttavat 

siihen, millaisia vastauksia tutkimuksella saadaan esiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 81). 

Täydellinen aineistolähtöisyys on siis tavallaan ideaali, jota voi tavoitella, mutta siihen 

ei ihan puhtaalta pöydältä koskaan päästä. 

Aineistolähtöisen analyysin tavoitteena voi olla teorian hahmottaminen aineiston 

perusteella, kuten grounded theory -tyyppisen lähestymistavan tarkoituksena on (Eskola 

2018, 183). Uuden teorian kehittämiseen ryhtymisen sijaan olen kiinnostunut löytämään 

aineistosta vastaajien jaettuja kokemuksia siitä, miten instituutioiden käytännöt tulevat 

näkyviin jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa (Smith 2002, 23). Pikemminkin kuin 

teorian kehittäminen aineiston pohjalta, tavoitteeni on näiden jaettujen kokemusten 

kuvaaminen ja hahmottaminen. 

Huomasin, että aineistosta nousevia asioita oli vaikea hahmottaa ilman, että tutkin esiin 

nousseisiin teemoihin liittyvää teoreettista kirjallisuutta. Tästä johtuen kirjoitin 

tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, joiksi valikoituivat nimenomaan aineiston 
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perusteella identiteetit, stigmatisaatio ja epäoikeudenmukaisuus. Lähestymistapaa 

voidaan kutsua aineistolähtöisen analyysin teoriaohjautuvuudeksi tai 

teoriasidonnaisuudeksi. Tällöin aikaisempi teoria auttaa ja ohjaa aineiston analyysia, 

vaikka analyysiyksiköt valitaankin aineistosta. Analyysi kytkeytyy teoriaan, mutta 

liikkeelle ei ole lähdetty teoriasta, vaan aineistosta käsin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 81; 

Eskola 2007, 183.) 

3.2.2 Sisällönanalyysi 

Aineistoni analyysissä käsittelin vastauksia sisällönanalyysin keinoin. 

Sisällönanalyysissä tutkitaan todellisuuden käsittämistä yksilön omasta näkökulmasta, 

omasta elämisen tilastaan käsin. Sisällönanalyysissä voidaan paneutua sanojen 

määrälliseen esiintymiseen aineistossa, mutta tähän ei ole välttämätöntä rajoittua, vaan 

voidaan tulkita myös sanojen ja sanontojen välisiä yhteyksiä. Tällöin voidaan puhua 

laadullisesta sisällönanalyysistä, jolloin vaikka otetaankin huomioon ilmaisujen 

esiintymismääriä, ei ole tarkoitus tehdä varsinaista kvantifiointia, vaan kuvata aineiston 

sisältöä sanallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 88‒89). Sain selville sanojen 

esiintymismäärän käsitellessäni aineistoa Atlas.ti -ohjelmalla, mutta niiden sijaan 

keskityin analyysissa laadulliseen tarkasteluun. 

Sisällönanalyysin muotoja voidaan hahmottaa olevan kolmea tyyppiä, joista 

perus(basic)sisällönanalyysi on muodoltaan eniten kvalitatiivista. Kyseessä on 

deduktioon perustuva päättely, jolloin alustavat koodit on valittu jo ennen aineiston 

tutkimista, teorialähtöisesti. Koodaus on melko teknistä ja vaatii vain vähän selittävää 

otetta. Kontekstia ei oteta erityiseen käsittelyyn. (Drisko & Maschi 2015, 21‒22, 58.) 

Tämän maisterintutkielman kannalta perussisällönanalyysin käyttäminen olisi jättänyt 

olennaisia teemoja pimentoon, koska aineiston itsensä tarjoamia selitysmahdollisuuksia 

ei olisi kaikilta osin saatu näkyviin. Selittävämpi ote oli tarpeen. 

Selittävä sisällönanalyysi ottaa huomioon enemmän kommunikaation seurauksia ja 

tilanteen syitä, jolloin johtopäätöksiä voidaan tehdä paremmin silloinkin, kun vastaajaan 

ei voida uudelleen saada yhteyttä tarkennuksia varten. Selittävä ote soveltuu sisällön 

merkitysten tarkasteluun. Edelleen, kuten perussisällönanalyysissä, myös selittävä 

sisällönanalyysi pysyttelee lähellä aineistoa. Analyysimenetelmissä näkyy 

kvalitatiivinen tutkimusote. Saatetaan esimerkiksi eritellä tiettyjä aineistosisältöjä 

kuvaavia asioita aineistossa, jolloin mukaan voi tulla myös kontekstia avaavia seikkoja. 
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Näin voidaan hahmotella aineistossa esiin tulleita ydinteemoja. Myös sellaisia sisältöjä 

voidaan huomioida, mitä ei ole ilmaistu kirjaimellisesti. Aineistosta nousevia 

ydinteemoja voidaan selittää esimerkiksi kuvaavien aineistolainauksien avulla. Koodien 

perustuminen aineistoon ja tämän perustumisen tarkka kuvaaminen on erityisen tärkeää 

selittävän sisällönanalyysin luotettavuuden kannalta. (Drisko & Maschi 2015, 58‒59, 

61‒64.) 

Kvalitatiivisessa sisällönanalyysissä koodaus toteutetaan kuvailevasti. Merkitysten 

kokoaminen yhteen on temaattisen analyysin ytimessä. Toisinaan tekstissä ilmenee vain 

kerran tai muutamia kertoja jokin tietty seikka, mikä on merkitysten kannalta 

olennainen. Tällöin kvantitatiivinen analyysi ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla 

sisältöä analysoitaessa, vaan on turvauduttava laadullisen tutkimuksen otteeseen 

eriteltäessä sisällöstä ydinteemoja ja ideoita. Samalla kun päädytään kuvaavampiin, 

kvalitatiivisempiin analyysitapoihin, kasvaa koodaajan käsitysten ja tietämyksen 

merkitys, ja mahdollisiin selityksiin saattaa tulla enemmän vaihtelua. Kvalitatiivinen 

sisällönanalyysi päätyy esittämään sisältöjä usein esimerkiksi narratiivisessa muodossa. 

Perustana on kuitenkin koodaus, ja koodien ryhmittely sekä kategorioiden 

havaitseminen ja muotoilu, jotka tehdään selittävällä otteella. (Drisko & Maschi 2015, 

83‒87.) Koin tärkeänä saada mukaan selittävyyttä, mutta samalla halusin pitää 

analyysin koodauksen avulla sidottuna siihen, mitä vastaajat todella sanoivat. 

Narratiivista näkökulmaa tarjoamaan valikoitui jäljempänä esiteltävä tyyppikertomus. 

Tarkoituksena on saada sisällönanalyysin avulla aineistoa käytyä läpi ja hajotettua osiin, 

jonka jälkeen siitä voidaan sanoa jotakin tiivistetysti ja käsitteellistetysti. Analyysi 

kulkee mukana kaikissa vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 91.)  

Maisterintutkielman aineisto kerättiin kyselymuodossa, jossa avoimet vastaukset 

muodostivat tekstiä vastaajien kirjoittamina kertomuksina ja mietteinä. Kyselyssä 

perusoletuksena on, että vastaaja pystyy lukemaan ja kirjoittamaan, ja erityisesti 

ilmaisemaan itseään kirjallisesti siten, että heidän ajatuksensa välittyvät tekstin 

kautta.  Kyselyssä ei voi tarkentaa tai selventää kysymyksiä vastaustilanteessa, kun 

vastaaja vastaa kyselyyn esimerkiksi kotoaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 63) Jonkin 

verran vastavuoroisuutta ilmeni siten, että jotkut vastaajat aloittivat keskustelun Tor-

alustalla kommentoiden erityisesti monivalintakysymyksiin vastaamisen haasteita. 
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Totesin kyselyn monivalintaa vaativissa kysymyksissä ongelmaksi sen, että olin 

asettanut vain yhden vaihtoehdon mahdolliseksi valita osassa kysymyksistä. Lopulta 

totesin monivalintakysymykset sellaisiksi, että niiden välityksellä ei ilmennyt oleellista 

tietoa mitä ei olisi löytynyt avovastauksista. Monivalintakysymysten tuottaman tiedon 

avulla sain kuitenkin kuvailtua vastausten taustatietoa. 

Sisällönanalyysin perusperiaatteen mukaan aineistoa läpi käytäessä on aluksi tehtävä 

vahva päätös sitä, mitkä asiat ovat tutkimuksen kannalta relevantteja. Ne käydään läpi ja 

koodataan, jolloin kaikki muu jää pois aineiston analyysista. Valitut aiheet koodataan, 

jotta niitä voidaan luokitella ja ryhmitellä ja teemoitella. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 79.) 

Omassa analyysissani aineisto oli pääsääntöisesti varsin tiheää koodattavaa. Sanoja ja 

ilmaisuja, jotka selvästi ansaitsivat koodin, oli tekstissä jatkuvasti. Aloittelevan 

koodaajan sudenkuoppina vastaan tulivat esimerkiksi liian epäselvästi nimetyt koodit, 

jolloin koodaus alkoi muistuttaa koodattavan tekstin toistamista eikä koodiryhmien 

havaitseminen ollut aluksi mahdollista. Kuvaan analyysiprosessia tarkemmin ja 

konkreettisemmin tuonnempana. 

Harkitsin sisällönanalyysi sijaan myös diskurssianalyysia, jossa tavoitteena on löytää 

tekstissä ilmeneviä, piileviäkin uskomuksia ja näkemyksiä. Diskurssianalyysin 

painopiste on sen tutkimisessa, miten merkityksiä tuotetaan. Sisällönanalyysi taas 

paneutuu etsimään näitä merkityksiä sinänsä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87.) Oma 

kiinnostukseni kohdistuu nimenomaan siihen, mitä merkityksiä huumeita käyttävät 

kuvaavat asioinneissaan. Merkitysten tuottamisen tapojen diskurssianalyyttinen 

analysointi voisi toimia jatkokysymyksenä. 

Tarkastelin myös kriittisen teorian käytön mahdollisuuksia. Kriittinen teoria paneutuu 

sosiaalisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin. Selitetään merkityksiä ja symbolisia ilmaisuja. 

Itsereflektio ja refleksiivisyys ovat tärkeässä osassa ymmärryksen luomista, kun 

kriittisen teorian keinoin pyritään esittämään sosiaalisesti muodostuneita vallan ja 

hallinnan suhteita. Sisällönanalyysi, laadullisestikin toteutettuna pysyttelee lähempänä 

aineiston sisältöjen kuvaamista, vaikka mukana voikin olla piilosisältöjen ja -

merkitysten selityksiä. (Drisko & Maschi 2015, 82‒83.) Kriittisen teorian 

lähestymistapa olisi sopinut hyvin sekä tutkimuksen kohteeseen että teoreettiseen 

kehykseen, mutta maisterintutkielman puitteissa sisällönanalyyttinen menetelmä 

vaikutti siltä, että se on luotettavammin kirjoitettavissa auki.  
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Huumeita käyttävien asiointikokemukset soveltuvat sisällönanalyysin keinoin 

tutkittavaksi aineistoksi. Sisällönanalyysitutkimusta on tehty sosiaalityön alalla 

tavoittena yleisen tietoisuuden lisääminen ja sosiaalisten ongelmien havainnollistaminen 

liittyen esimerkiksi terveydenhoitoon ja rikosoikeudellisiin lakimuutoksiin. 

Sisällönanalyyttisen sosiaalityön tutkimuksen teko etenee sosiaalisen ongelman 

havaitsemisesta tutkimuskysymysten kehittämiseen, aineiston keruuseen ja analyysiin, 

tulosten jakamiseen ja toimintaan. Tutkimusprosessin vaiheissa on pidettävä mielessä 

ihmisoikeudelliset ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden perusteet. Erityishuomiota 

saavat tulosten levittäminen yleiseen tietoisuuteen, ja lisäksi olisi huomioitava toimeen 

tarttumisen aspekti. (Drisko & Maschi 2015, 132‒133.) Maisterintutkielman tavoitteeksi 

soveltuu yleisen tietoisuuden lisääminen huumeita käyttävien kokemuksista. Palaan 

myöhemmin tarkemmin siihen, miten tulosten käyttäminen tietoisuuden lisäämiseksi 

voisi tapahtua. 

3.3 Analyysin kulku 

3.3.1 Huumeita käyttävän asioinnin konteksti 

Sisältöä analysoitaessa on tarpeen selventää, mikä on tilanteen konteksti. Olosuhteet ja 

ongelmat, jotka vaikuttavat tilanteeseen tulevat näin esitellyiksi. Kontekstin voi erotella 

mikro-olosuhteiksi, jotka liittyvät osapuolten jokapäiväiseen toimintaan. Toisaalta 

voidaan tarkastella makro-olosuhteita, joita ovat sosiokulttuuriset ja historialliset 

olosuhteet, jotka ovat johtaneet välittömän tilanteen toteutumiseen. Kun nämä 

olosuhteet, tilanteen konteksti, on selvitetty, voidaan paneutua analysoimaan prosessia, 

jonka välityksellä henkilöt reagoivat käsillä olleisiin olosuhteisiin toiminnalla, 

vuorovaikutuksen keinoin tai tunnetasolla. (Corbin & Strauss 2008, 230.) 

Institutionaalisen etnografian lähestymistapa nostaa keskiöön ihmiselämän realiteetit, 

sosiaaliset suhteet, jotka vaikuttavat ihmisen elämään (Smith 2002, 18.) Nämä realiteetit 

ovat tärkeä osa-alue, kun hahmotetaan kokemuksissa näkyvää jaettavuutta. 

Lähtökohtana on aina "standpoint" eli henkilön oma näkökulma, olemassaolon paikka. 

Sitä voidaan hahmottaa tutkimalla henkilön toimintatilanteen kontekstin taloudellisia, 

historiallisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. (Bisaillon 2012, 609.) Konteksti on siis 

keskeinen teema, kun aihetta lähestytään institutionaalisen etnografian näkökulmasta. 
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Huumeita käyttävien kokemukset aiheesta kertomisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 

voidaan ajatella liittyvän kontekstiin, johon sisältyy huumausainepoliittinen tilanne, 

yleiset asenteet huumeita ja niitä käyttäviä kohtaan, hoidollinen vs. rankaiseva 

toimintatapa, ajokorttiin ja työelämään liittyvät lainsäädännölliset vaatimukset ja niin 

edespäin. Mikro-olosuhteita voivat olla tilanteessa mukana olevat henkilöt, asiakkaan 

syy asiointiin, kertomisen tilanne ja niin edespäin. Makro-olosuhteiden kuvaamiseen 

tarvitaan tilanteen ulkopuolisia lähteitä. Mikro-olosuhteet taas voidaan löytää aineistosta 

itsestään sisältöjä tutkimalla. Näiden olosuhteiden tarkastelun jälkeen voidaan etsiä 

vuorovaikutusta, toimintaa ja tunnereagointia kuvaavia esimerkkejä aineistosta. 

Kontekstia on kuvattu aineistossa laajalti. Vastaajien käyttämien päihteiden laittomuus 

antaa kokemukselle raamit, joiden sisällä eletään.  

Yleiset asenteet pitäisi muuttua ja lainsäädännönmuutos tai jokin muu suora linjaveto, 

joka takaisi jonkin tason immuniteetin negatiivisilta päätöksiltä asiaan liittyen. 

Koko aineiston läpäisevä konteksti on asiointitilanne sosiaali- ja terveydenhuollossa 

potilas- tai asiakastietojärjestelmiin kirjauksineen. Kirjaukset tulevat useasti esiin 

aineistossa, ja ovat myös aineiston ulkopuolisesti olemassaoleva tilannetekijä 

asiointeihin liittyen.  

Potilasta koskevien kirjausten ja potilasasiakirjojen parempi saatavuus, sekä 

virheellisten tietojen korjaamisen HUOMATTAVA helpottaminen. 

Mikro-kontekstin hahmottamiseen liittyen voinee käyttää aineistossa nousseita ilmaisuja 

esimerkiksi siitä, kenen kanssa on asioitu (terveydenhoitaja, lääkäri jne.) 

3.3.2 Monivalintakysymysten tarjoama informaatio 

Aineistoa tutkiessani huomasin avovastauksiin tulleen varsin kiinnostavaa ja aiherikasta 

tekstiä, joten päädyin keskittymään avovastausten sisällönanalyysiin. Uskon näin 

pääseväni parhaiten sisälle siihen, mitä vastaajat ovat kokemuksistaan kertoneet. Lisäksi 

monivalintakysymyksissä ei pystynyt valitsemaan useita vaihtoehtoja. Tämä vaikeutti 

vastaajien työtä ja näkyi erityisesti muu-vastauksissa, joihin sai itse kirjoittaa 

vaihtoehtoja. Varsin monet kommentoivat useamman vaihtoehdon valitsemisen puutetta 

sekä avovastauksissa, että myös Tor-verkon keskusteluissa, joissa tutkimuslinkki 

julkaistiin.  
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Olin laatinut kysymyksiä yhteistyössä muutamien kohderyhmään kuuluvien 

henkilöiden, kuten erään kokemusasiantuntijan kanssa. Lähetin kyselyn 

koevastattavaksi. Kyselyn laatiminen vaatii hiontaa ennen kyselyn avaamista vastaajille, 

ja yleinen sudenkuoppa onkin lähteä keräämään vastauksia liian aikaisin, kun kyselyssä 

olisi vielä hiomista. Kyselyä laadittaessa on tärkeintä kohdistaa kysymykset siten, että 

niihin saataessa vastauksia voidaan saada tutkimusongelman kannalta oleellista tietoa. 

Kyselyn laatiminen juonellisesti seurattavaksi helpottaa vastaamista. Myös se, että 

vastaaja tietää mihin vastaa, eikä kysymyksessä kysytä useaa asiaa samaan aikaan, ovat 

tärkeitä huomioitavia asioita kyselyä laadittaessa. (Vilkka 2007, 70‒71.) 

Kysymyspatteristo oli juonellinen ja ymmärrettävä kokonaisuus, eikä kysymyksissä 

sinänsä ollut epäselviä asioita, jotka olisivat pakottaneet vastaamaan useaan asiaan 

yhdellä vastauksella. Kysymykset kohdistuivat tutkimuskysymyksen kannalta 

relevantteihin asioihin. Niinpä monivalintaosion puutteista huolimatta uskon, että 

monivalintakysymysten vastausten erittely antaa jonkinlaista kuvaa vastaajien 

kokemuksista. Varsinaista määrällistä analyysia on turha ryhtyä tekemään, koska 

pienimmilläänkin määrällisen analyysin vastaajajoukko olisi hyvä olla 100 vastaajaa. 

Myöskään otos ei voi olla kattava, kun vastaajat ovat valikoituneet melko 

sattumanvaraisesti. (Kts Vilkka 2007, 56‒57.) Kyselyn ei ole tarkoitus antaa 

määrällisesti analysoitavaa tietoa, vaan auttaa havainnoimaan vastaajien kertomusten 

painoalueita.  

Vastaajista 62 % eli 52 vastaajaa oli kertonut sosiaali- ja terveydenhuollossa 

asioidessaan, että on käyttänyt huumeita, 38 % eli 32 vastaajaa ei ollut kertonut. 

Kysyttäessä syytä kertomiseen, 23 vastaajaa  valitsi vaihtoehdon "Vastasin rehellisesti 

kun asiasta kysyttiin", 11 vastaajaa valitsi vaihtoehdon "Tarvitsin huumeiden käyttöön 

liittyviä palveluita tai opastusta (esim. vieroitushoito, päihdepoliklinikka)”, 10 vastaajaa 

piti tietoa tarpeellisena muuten oikeanlaisen hoidon tai palveluiden saamiseksi, kolme 

vastaajaa tarvitsi todistuksen palvelun käytöstä muuta asiointia varten, esim. 

ajokorttiseuranta, lastensuojelun päihdearvio tai muu vastaava. Vaihtoehdon "muu" 

valitsi 10%, viisi vastaajaa. Muu-vastaukseen tuli avoimen kentän tarkennuksia, joissa 

kertomisen syyksi mainittiin avun hakeminen masennukseen, itsetuhoisuuteen tai 

vieroitusoireisiin ja psykoosi. Lisäksi vastattiin seuraavaa: 

Ajattelin sinisilmäisesti, että lääkärille kannattaa kertoa kaikki asiat. 
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Vastasin puolitotuuksin kun asiasta kysyttiin, vähentääkseni stigmaa: ehkä palveluissa 

ymmärretään päihteiden olevan osa monen elämää, jos edes joku myöntää. 

Kun kysyttiin niiltä vastaajilta, jotka eivät olleet kertoneet käytöstä, 88 % eli 28 

vastaajaa valitsi vaihtoehdon "Olen pitänyt mahdollisena, että kertomisesta koituu 

epäsuotuisia seuraamuksia". Kertomista ei pitänyt tarpeellisena yksi henkilö ja 

vaihtoehdon "muu" valitsi kolme vastaajaa. Avoimeen muu-kentän tarkennukseen tuli 

vastauksia, joissa peräänkuulutettiin usean vaihtoehdon valitsemisen mahdollisuutta. 

Lisäksi yksi henkilö kommentoi sitä, että kannabiksen ja psilosybiinisienten käyttö eivät 

ole liittyneet hänen asiointeihinsa terveyskeskuksessa. 

Kysyttäessä millaisia huonoja seurauksia vastaaja arvelee, että kertomisella voisi olla 

(kohdistettu niille, jotka eivät kertoneet käytöstään) 15 vastaajaa eli 47 % valitsi 

vaihtoehdon “Vaikuttaa negatiivisesti palveluiden saantiin jatkossa, esim. lääkityksen 

tai psykiatrisen hoidon tai muun kohdalla.” Vastaajista kahdeksan valitsi ammatilliset ja 

työelämään liittyvät syyt, yksi vastaaja valitsi epätoivottu lastensuojeluasia ja 

kahdeksan vastaajaa valitsi muu-vaihtoehdon. Muu- vaihtoehdon valinneista monilla oli 

jälleen valinnan syynä se, että halusi valita useampia vaihtoehtoja, mutta vastauksista 

oli valittavissa vain yksi vaihtoehto. Muita muu-kentän tarkennuksia olivat ammatilliset, 

tietoturvaaan liittyvät ja rikosoikeudelliset seuraamukset sekä riski ajokortille ja asian 

liittymättömyys terveyskeskusasiointiin. 

Kysyttäessä samalta vastaajajoukolta millaisia hyviä seuraamuksia kertomisella voisi 

olla, seitsemän vastaajaa eli 23 % valitsi vaihtoehdon “Muiden palveluiden oikeanlainen 

kohdistuminen, esimerkiksi lääkkeiden yhteensopivuus”. Kuusi vastaajaa eli 19 % 

valitsi vaihtoehdon “Oikea-aikainen palvelun saaminen.” Yksi vastaaja vastasi 

“Lapselle tarpeellinen apu”. Vaihtoehdon muu valitsi 17 vastaajaa eli 55 % vastaajista. 

Muu-kenttään tuli avoimia vastauksia, joista kahdessa arveltiin, ettei olisi mitään 

hyötyä, samoin kahdessa arvioitiin, että hyötyä olisi silloin kun tarvitsee apua 

päihdeongelman hoitoon. Kolme vastaajaa mainitsi, että voisi saada parempaa hoitoa tai 

paremman hoitosuhteen, jos voisi kertoa asiasta. Kaksi vastaajaa totesi, että luottamus 

voisi olla parempaa asiasta kertomalla, ja kaksi mainitsi salailun olevan raskasta. Muita 

vastauksia olivat: 
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Että ymmärrettäisiin että kaikki käyttö ei ole ongelmakäyttöä ja monet käyttäjät ovat 

erittäin hyvin toimeen tulevia kansalaisia. Näkee näistäkin valinnoista että 

ennakkoasenne on huumeidenkäyttäjä= sosiaalitapaus. 

En oikeesti tiiä. Tuntuu, ettei siitä seurais mitään hyvää. Eikä korvaushoitoonkaan 

pääse alaikäisenä, osastolle joutuisin taas. 

Ohjaus haitallisten käyttötapojen tai -tilanteiden tunnistamiseen. 

Ihmislähtöisemmät ja humaanimmat toimenpiteet, joilla ei pyritä eristämään tai 

vaikeuttamaan henkilön jokapäiväistä elämää turhaan. 

Ilman stigmaa ja kertomisen vaikutusta muuhun hoitoon, voisi oikeaa apua ja tukea 

saada sitä tarvittaessa. 

Kun huumeidenkäytöstä kertoneilta kysyttiin: “Jos kertomisesta on ollut seuraamuksia, 

millaisia ne ovat olleet?" 21 vastaajaa eli 44 % valitsi vaihtoehdon “Huono vaikutus 

palveluiden saantiin kertomisen jälkeen, esimerkiksi ei ole saanut hoitoa tai palvelua, 

lääkityksen tai psykiatrisen hoidon tai muun kohdalla”. Viisi vastaajaa vastasi “Oikea-

aikainen palvelun saaminen”, kolme vastaajaa vastasi “Työelämään tai koulutukseen 

liittyvä hankaluus” ja kaksi vastaajaa vastasi “Ei-toivottu lastensuojeluasia”. “Muiden 

palveluiden oikeanlainen kohdistuminen, esimerkiksi lääkkeiden yhteensopivuus” 

valitsi yksi vastaaja, samoin “Tiedon kantautuminen vääriin korviin”. Muu-vaihtoehdon 

valitsi 16 vastaajaa eli 31 % vastaajista. Kukaan ei valinnut vaihtoehtoja “Taloudellinen 

apu” tai “Tarpeellinen apu lapselle ja/tai perheelle”. Muu-kentän valinneet 

peräänkuuluttivat usean vaihtoehdon valintamahdollisuutta. Kaksi muu-vastaukseen 

lisätietoja antanutta vastaajaa kertoi joutuneensa huumetestiin, vaikka oli kertonut 

käytöstä olevan jo aikaa. Yksi kertoi menettäneensä kaikki reseptinsä, toinen ei saanut 

matkavakuutusta ja kolmas sai huonoja seurauksia ajolupa-asioihin. Muita kommentteja 

olivat: 

Ei lastensuojeluasia, mutta neuvolassa kerroin ja kävin silloin (14v sitten) päihdeäitien 

paikassa siitä juttelemassa ja siellä luotettiin että oon selvin päin, niinkuin olinkin. 

Synnytyssairaalassa lastani kohdeltiin niinkuin huumevauvaa vaikean synnytyksen 

jälkeen. En saanut lastani viereen vaan häntä pidettiin seurannassa. Veikkaan että 

seuraukset äitiyteeni ja itseluottamukseni tästä kohtelusta ja siitä että jouduin 

lähtemään kotiin ilman lasta, olivat isot. 
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Lastensuojelun asiakkuus, ensikotijakso sekä ADHD diagnoosi vaikka onkin 

päihdehistoriaa. Sattui hyvä psykiatri kohdalle, joka ymmärsi että hoitamaton ADHD 

usein johtaa päihteiden käyttöön. Lääkitys. 

Alkuperäisen käynnin aiheen käsitteleminen pysäytettiin/sivuutettiin välittömästi. 

Alkoholin haittavaikutusten ja alkoholiongelman mitätöinti ja joskus asennemuutos. 

Sain pienen erän jolla selvisin katkolle asti. 

Täysi kieltäytyminen palvelemasta ja soitto poliisille. Tästä "petetyksi" tulemisesta 

seuraamuksena vakavasti harkitsin itsemurhaa. 

Kysyttäessä “Jos huumeiden käytöstä kertomisella ei olisi seuraamuksia, niin minkä 

tahon/tahojen kanssa kokisit voivasi keskustella asiasta?”, sai valittua useamman 

vaihtoehdon. Vastaajista 71 eli 86 % valitsi terveydenhuollon (lääkäri, sairaanhoitaja), 

48 vastaajaa eli 58 % valitsi kokemusasiantuntijan tai vastaavan vertaishenkilön, 40 

vastaajaa eli 48 % valitsi sosiaalityön ja 22 vastaajaa eli 27 % poliisin. Vastaajista 23 

valitsi muu-vaihtoehdon ja siihen tuli tarkennuksina seuraavia tahoja: terapeutti, 

psykoterapeutti, pomo, sukulaiset ja poliitikko. Jopa kymmenen vastaajaa oli sitä 

mieltä, että voisi puhua asiasta kenen tahansa kanssa, ellei siitä koituisi negatiivisia 

seurauksia, tosin kaksi heistä mainitsi erikseen, ettei kuitenkaan koe kertomista 

tarpeelliseksi. Muita vastauksia olivat: 

Kaikki muu paitsi poliisi. On hyvin ihmiskohtaista kenelle kannattaa  olla täysin 

rehellinen, valikoidusti rehellinen vaiko valehdella päin naamaa. Päihdealan 

ammattilaiset ovat tällä hetkellä haltioissaan kokemusasiantuntijoista mutta eivät 

hekään automaattisesti ole kaikki luottamusta herättäviä tai helpommin lähestyttäviä. 

Ei ole yhteiskunnan asia. 

Vaan EHKÄ voisin kyttien tai vertaishenkilön kanssa. Kavereille voin jutella vähän 

nytkin, mutta jos siinä ei tosiaan olisi seuraamuksia, niin mun ei tarvis pelätä 

menettäväni niitä harvoja kavereita ketä mul on. 

Jos ei olisi ollut seurauksia olisin hakeutunut hoitoon ajoissa. Nyt tämä tapahtui vasta 

kun olin liikuntarajoitteinen. 

Olen itse kokemusasiantuntija (jos sillä on merkitystä). 
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Riippuu olisiko käyttö esim. dekriminalisoitua; joutuuko kuumottelemaan juridisia 

seurauksia. lisäksi ACAB [all cops are bastards]. 

Koska laitonta, vain vertaistuella ei ole mahdollisia haitallisia seurauksia. 

3.3.3 Koodausvaiheen kuvailu 

Webropolilla tekemäni kysely koostui yllä kuvatuista strukturoiduista kysymyksistä, ja 

tässä analysoimistani avoimista kysymyksistä. Aloitin aineiston koodauksen kyselyni 

“avoimimman” kysymyksen vastauksista. Arvelin, että näin syntyneestä aineistosta 

nousisi paremmin vastaajien omia ajatuksia esiin, kuin strukturoidumpien kysymysten 

vastauksista. Tällöin omat ennakko-oletukseni siitä, mitä vastaajilla on mielessä, ja itse 

muotoilemani kysymykset eivät vaikuttaisi koodaukseen niin keskeisesti. Pyrin näin 

takaamaan aineistolähtöisyyden toteutumista, vaikka onkin huomioitava, että 

tutkimusasetelma sinällään vaikuttaa siihen, millaisia vastauksia tutkimuksella saadaan 

esiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 81). 

Vastaukset, joita aloin ensimmäiseksi koodaamaan olivat kysymykseen “Mitä ajatuksia 

tai kokemuksia sinulla on aiheeseen liittyen?”.  Jatkoin koodaamalla vastauksia 

kysymykseen “Minkä pitäisi olla toisin, että voisit kertoa huumeidenkäytöstäsi sosiaali- 

ja terveydenhuollon henkilöstölle?” Kysymys suunnattiin niille vastaajille, jotka eivät 

olleet kertoneet sosiaali- ja terveydenhuollossa asioidessaan käyttäneensä laittomia 

päihteitä, vaikka olivat niitä käyttäneet. Tämän voidaan ajatella vaikuttavan vastausten 

sävyyn jonkin verran, koska kertomatta jättämisen taustalla on väistämättä oletuksia 

seurauksista. Aineistossa oli vielä avoin kysymys: “Miten haluaisit, että huumeiden 

käytöstä kertovaa tietoa käsiteltäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmissä?” 

Aineiston koodaamisen tarkoituksena on löytää sellaisia ilmaisuja, jotka ovat tärkeitä 

tutkittavan aiheen kannalta. Tarkoituksena on lukea aineistoa läpi, merkitä tutkimuksen 

kannalta kiinnostavat kohdat ja nimetä ne. Aineistoa käydään läpi edestakaisin, samalla 

tulkintaa tehden; erityisesti koska koodien rajaaminen ja nimeäminen vaatii pohdintaa. 

Koodaaminen on väline, joka helpottaa analyysia ja aineiston tulkintaa. (Kiviniemi 

2018, 101‒102.) 

Koodaus alkaa avoimella koodauksella, joka on ensimmäinen askel koodien 

liittämisessä aineistoon. Se keskittyy konseptien luomiseen sen sijaan, että kuvattaisi 

aineistossa ilmeneviä asioita. (Drisko & Maschi 2015, 90.) Kyseistä vaihetta voidaan 
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kutsua myös aineiston pelkistämiseksi. Seuraavana vaiheena voidaan pitää ryhmittelyä, 

jossa aineistossa ilmenevistä samankaltaisista asioista kootaan ryhmiä, koodiryhmiä, 

kategorioita. Tällöin saadaan jo aikaan alustavia hahmotelmia aineistossa näkyvistä 

ilmiöistä. Kolmas vaihe on abstrahointi, jota voidaan nimittää myös teoreettisten 

käsitteiden luomiseksi. Abstrahoiti voi tapahtua esimerkiksi esimerkkitapausten tai 

narratiivien välityksellä. Samalla jatketaan ryhmittelyjen yhdistelyä. Lopulta päädytään 

siihen, että johtopäätöksissä kuvataan, mitä nämä asiat tarkoittavat tutkimusaineiston 

tuottaneille ihmisille. (Tuominen & Sarajärvi 2018, 91‒95.) 

Aluksi tuntui vaikealta hahmottaa, mitkä kaikki sanat ja ilmaisut minun tulisi koodata. 

Jokaisen sanan tai ilmaisun koodaaminen olisi pitkälti aineiston toistamista, mutta 

toisaalta sen arvioiminen, mikä oli merkityksellistä aineiston käsittelyn kannalta, oli 

varsinkin aluksi varsin vaikeaa. Vaikka aineistossa olikin tiheästi ilmaisuja, jotka 

koodasin, kaikissa tekstikohdissa ei ollut tutkimuskysymykseeni liittyviä asioita 

koodattavaksi. Rivittäisen koodauksen päästyä vauhtiin alkoi käydä selkeämmäksi 

mitkä sanat ja ilmaisut olivat merkityksellisiä ja mitkä aiheet toistuivat aineistossa. 

Koodatessa oli mentävä aineistoa edestakaisin, kun jatkuvasti tuntui, että koodeja tuli 

tarkentaa tai selventää. 

Aloitin koodaamalla yksittäisiä ilmaisuja ja sanoja, kuten sosiaali- ja terveystoimen 

toimijoiden nimikkeitä (sairaanhoitaja, psykiatri) tai eri huumausaineiden nimiä 

(kannabis, amfetamiini). Tätä tietoa voi käyttää kontekstin hahmottamisessa ja esiin 

kirjoittamisessa. 

Ryhmittelyssä aineistosta kasataan aihepiireittäisiä kokonaisuuksia. Koodiryhmät ovat 

väline, jonka avulla saadaan tarkasteltua eri koodien yhteyksiä ja koodien välisiä 

suhteita. (Kiviniemi 2018, 101‒102, Tuomi&Sarajärvi 2018, 77.) Vaikka en tehnyt 

kvantitatiivista analyysia, laskin eri aihepiireihin liittyviä ilmaisuja varmistuakseni siitä, 

että valitsin esiin nostettavaksi juuri niitä aiheita, mistä vastaajat olivat eniten kertoneet. 

Kuvaavaa on, että kvantitatiivisesti laskettuna suurimmat määrät mainintoja yksittäisille 

asioille olivat kannabis (28 mainintaa), lääkäri (18 mainintaa), ongelmaton käyttö, 

väärin perustein toimittu (kumpikin 14 mainintaa), ilman lääkitystä jääminen, 

mielenterveysongelma, terveydenhuolto (kukin 13 mainintaa) sekä ilman psyykkistä 

apua jääminen ja suhtautumisen muutos kun kertoo (12 mainintaa kumpikin). Näiden 
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lisäksi tuli samaa aihetta sivuavia koodeja useita, joten varsinaiseen analyysiin 

vaikuttivat koodien ryhmittelyn kautta muodostuneet teemat. 

Varsinaisen analyysityön ja koodiryhmien saati kategorioiden luomisen kannalta 

huomasin, että vastaajien tuottamasta tekstistä on eroteltava alun perinkin merkityksiä, 

joita he liittävät ilmaisuihin. Esimerkiksi jonkin aineiston kohdan koodaaminen koodilla 

“Hoitoon pääsy” ei varsinaisesti auta aineiston analyysissä. Sen sijaan “Ilman lääkitystä 

jääminen” antaa paljon enemmän sellaista informaatiota, minkä perusteella koodi 

voidaan liittää koodiryhmään. Koodeja tuli 180. Määrä on riittävä antamaan kuvaa siitä, 

millaisia sisältöjä vastaajat ovat pääasiassa tuottaneet.  

3.3.4 Ryhmittelystä kategorioihin 

Aineiston analyysin vaihe kategorisointi on samaa asiaa kuvaavien ilmaisujen 

poimimista aineistosta ja ja niiden yhdistämistä yhdeksi kategoriaksi. On päätettävä 

perusteet, joilla erilaiset ilmaisut laitetaan samaan kategoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 85) 

Aineistoa lukiessa ja koodatessa alkoi hahmottua jatkuvasti toistuvia asioita, joiden 

saattoi katsoa liittyvän toisiinsa siinä määrin, että kysymys oli yhdestä koodiryhmästä. 

Aineistoa piti lukea monta kertaa saadakseen selvää mistä näissä oli kysymys. Selvästi 

kyseessä oli jaettujen yhteisten kokemusten löytyminen (Kts. Smith 2002, 18), mutta 

miten nuo kokemukset voidaan nimetä, jotta yhteinen nimittäjä selviää? 

Syrjinnän/eriarvoisuuden kokemukset hahmottuivat yhteiseksi, leimalliseksi tekijäksi 

useille eri koodeille, joita aineistossa ilmeni. Koodiryhmän syntyminen tuntui hyvältä 

työvaiheelta kategorioiden hahmottelussa, vaikka ongelmalliselta tuntuikin se, että 

koodien lisääminen ryhmiin sisältää jonkin verran omaa tulkintaa.  

Yksi selkeä ryhmä oli ilman hoitoa jäämisen kokemus, josta aineistossa oli eri tavoin 

ilmeneviä esimerkkejä ja erilaisia koodeja (ilman psyykkistä apua jääminen, ilman 

lääkitystä jääminen, ei uskalla hakeutua hoitoon ym.). Ilman hoitoa jäämisen kokemus 

johdatti tutkimaan tarkemmin sitä, mistä kokemuksessa voisi olla kysymys. Tästä 

päädyin pohtimaan epäoikeudenmukaisuuden käsitettä, mistä tarkemmin jäljempänä. 

Lisäksi työ alkoi edetä siten, että osaa koodiryhmistä yhdistävä tekijä näytti olevan 

esim. syrjinnän/eriarvoisuuden kokemus.  
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Koska maisterintutkielmani pääasialliseksi tutkimuskysymykseksi alkoi hahmottua 

stigmatisaation ja identiteetin kysymykset, mietin miten suhtautua ajokorttiin 

viittaavaan melko runsaslukuiseen tekstiin, jota aineistossa oli. Ajokorttiin liittyvät 

maininnat (esimerkiksi ajokortin menetys ilman päihtyneenä ajoa, ajokorttiseulat) 

tuntuivat ilmaisevan epäoikeudenmukaisuuden kokemusta, joten mietin onko 

syrjinnän/eriarvoisuuden kokemusten ryhmässä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen 

teemoja, vai olisiko epäoikeudenmukaisuuden kokemukset eriytettävä omaksi 

kategoriakseen. Tässä pohdinnassa selkeytyi koodiryhmien ja kategorioiden ero. 

Tekninen työkalu koodiryhmä auttaa hahmottamaan erilaisia sisältöjä, mistä kategoria 

voi koostua. 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemus valottaa mielestäni hyvin sitä, miten vaikeaa on 

hahmottaa vastaajan kokemusta tekstin sisältöä analysoimalla. On selvää, että tekstiä 

lukiessa tulee käsitys ihmisen kokemuksesta epäoikeudenmukaisuuden osalta. Se on 

kuitenkin niin syvällä rivien välissä, että on vaikea tarttua konkreettisesti aiheeseen. 

Toisaalta tuntuisi väärältä jättää epäoikeudenmukaisuus pois aineiston analyysistä sillä 

perusteella, että se näkyy parhaiten tekstin tunnelmassa. Joidenkin lainausten avulla 

asiaa voidaan hahmottaa:  

Nykyajan Suomessa kun kertoo kokeilleensa kerran kannabista voi se johtaa ikuiseen b-

kansalaisen leimaan. Sen jälkeen sinulta on kielletty pkv-lääkkeet, ajokortti ja 

parhaimmillaan lastesi näkeminen....  

Vastaaja vaikuttaisi viittaavan tilanteen epäoikeudenmukaisuuteen, mutta sitä ei 

tekstissä kuitenkaan sanota ääneen. Silti laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä, 

tuntuisi tärkeältä saada nämä rivien välitkin näkyviin. Koin, että kaipaan teorian tukea 

aineistossa ilmenneen ilmiön tarkempaan rajaamiseen ja ymmärtämiseen. Lähdin 

hakemaan vastausta ongelmaan oikeudenmukaisuudesta kirjoitetusta teoriasta, jotta 

voisin saada paremmin kiinni siitä, miten oikeudenmukaisuutta saati sen puutetta saisi 

esiin aineistosta konkreettisesti. Tällöin huomasin, että epäoikeudenmukaisuuden 

teoreettinen määritelmä voi sisältää paitsi sen, että oikeutus tapahtumalle on heikko, 

myös huonon kohtelun (kts. Sulander 2018, 22‒24). Näin voisin ajatella, että huonon 

kohtelun kokemukset aineistossa voidaan sijoittaa epäoikeudenmukaisuuden 

kategoriaan samoin kuin ne tilanteet, joissa vastaaja kokee toimitun “väärin perustein”. 



35 
 

Lainauksia, joissa huono kohtelu sanallisesti mainitaan on aineistossa useita, 

esimerkiksi:  

Joka kerta päivystyksessä käydessä minua kohdellaan ala-arvoisesti. 

Synnytysosastolla kohtelu sekä hoitajien että lääkärien taholta sen sijaan oli 

järkyttävää ja nöyryyttävää.  

Myös epäreiluus mainitaan sanallisesti joitakin kertoja. Jos epäreiluus määritellään 

teorialähtöisesti kuten yllä, voidaan kokemuksista väärin perustein tehdyistä päätöksistä 

ja toiminnoista kertovia mainintoja löytää kautta aineiston.  

Merkintä terveydenhuollon rekisterissä tuntuu merkitsevän että mitään muuta 

(varsinkaan mielenterveyden) haastetta ei hoideta, vaan keskitytään päihteen (osittain 

jopa oletettuihin) haittoihin tilanteessa vaikka olisi paljon muuta mitä voisi hoitaa. 

Lainausta tarkemmin analysoimalla voidaan löytää vääräksi koettu peruste (se, että 

terveydenhuollon tiedoissa on maininta laittoman päihteen käytöstä) toiminnolle (ei 

hoideta mielenterveyden haastetta). Samassa lainauksessa aihe kertautuu: vääräksi 

koettu peruste (päihteen oletettu haitta) toiminnolle (oletettuun haittaan keskittyminen). 

Vastaavia, jopa lähes identtisiä lainauksia on aineistossa useita.  

Kun olin päätynyt siihen, että tarvitaan epäoikeudenmukaisuuden teoreettispohjainen 

määrittely, koodasin aineistosta esiin kokemuksia väärin perustein tehdyistä 

päätöksistä/toiminnoista, ja sijoitin ne omaan ryhmäänsä. Tämän ryhmän antama 

informaatio auttoi hahmottamaan jaettujen kokemusten ja epäoikeudenmukaisuuden 

välistä yhteyttä myöhemmin esiin nousseissa konkreettisissa ryhmittelyissä. 

Mietin myös ilman hoitoa jäämisen kokemusta aiemmin hahmottamastani 

näkökulmasta. Hoidotta jäämisen kokemus sisältyy epäoikeudenmukaisuuden 

määritelmään, jos kokijan mielestä häneltä on evätty pääsy hoitoon väärin perustein. 

Vastauksissa ilmenee lainauksia, joissa vastaaja kertoo kokevansa jääneensä vaille 

hoitoa siksi, että huumeidenkäytöstä on merkintä hänen tiedoissaan, vaikka 

huumeidenkäyttö ei kokijan mukaan liity kyseiseen hoidon hakemiseen.  

Usea ystävä ei ole saanut oikeanlaista apua yksinkertaisesti sen takia koska he ovat 

myöntäneet käyttäneensä joskus tai edelleen silloin tällöin huumeita. 
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Epäoikeudenmukaisuuden kokemus näkyy kautta linjan eri kategorioissa, joten siitä 

muodostuu oma kokoava teemansa eri kategorioiden ylle. 

3.3.5 Käsitteellistäminen  

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään saamaan esiin merkityskokonaisuuksia. Aineistoa 

analysoimalla haetaan sisäisiä yhteenkuuluvuuksia ja samanlaisuuksia. Laadullisen 

tutkimuksen analyysin tavoitteena on käsitteellistää tutkimuksessa esiin saatu tieto. 

Käsitteellistäminen voi tapahtua esimerkiksi laatimalla tyyppiesimerkki tai tyypillinen 

kertomus tai hakemalla toiminnan logiikan kuvausta (Laine 2018, 38; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 79‒86). Vastaajat olivat kirjoittaneet kokemuksistaan seikkaperäisesti, 

joten uskon että paras tapa saada kategorioita käsitteellistettyä on lainausten käyttö. 

Erilaisten, jaettujen kokemustyyppien valottamisessa voin näin antaa äänen vastaajille, 

aineistolle itselleen. 

Vaikka kyseessä ei ole määrällisen analyysin tekeminen, vaan laadullinen 

sisällönanalyysi, päädyin laskemaan eri aihealueisiin liittyvien viittausten määriä. Näin 

sain tulokseksi niitä kategorioita, joista vastaajat olivat kertoneet eniten. Aineistosta 

olisi voinut hahmottua myös yksittäisten mainintojen kautta erityisen merkittäviä 

asioita, mutta vastauksissa esiintyvien aiheiden kategorisointi oli tässä aineistossa 

perusteltavissa myös määrällisesti mainintoja laskemalla.   

3.4 Eettiset kysymykset 

Sosiaalityön alaan liittyvän tutkimuksen tekeminen edellyttää eettistä pohdintaa 

tutkimusasetelman asettamisesta alkaen. Voidaan pohtia tutkimuskysymystä siitä 

näkökulmasta, onko tutkimuskysymyksellä tarkoitus saada sellaista tietoa, joka voi 

auttaa sosiaalityötä tukemaan niitä ihmisiä, joilla on heikko asema yhteiskunnassa. On 

myös tarkoituksenmukaista kohdistaa tutkimusta sosiaalityön käytäntöihin sen 

arvioimiseksi, millaisia seurauksia sosiaalityön käytännöillä on haavoittuvaisessa 

asemassa olevien ihmisten elämään. (Reamer 2019, 5.) Tutkimusasetelmaa pohtiessa 

voi ottaa huomioon heikoimman puolelle asettumisen siten, että pyrkii kuulemaan ja 

tuomaan esiin kohteen, asiakkaan tai huono-osaisena nähtävän henkilön äänen (Heikkilä 

2001, 546). 
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Huumeita käyttävien asema on mutkikas. Huumeiden käytöstä on määritelty 

rikosoikeudellinen sanktio. Huumeita käyttävä asettuu siis haavoittuvaiseen asemaan 

suhteessa yhteiskuntaan. Huumeita käyttävän kanssa tehtävä sosiaalityö määrittyy 

erityistä osaamista vaativaksi sosiaalityön alaksi. (Yliruka ym. 2018, 61.) Tämän 

ihmisryhmän asiointikokemukset sosiaali- ja terveydenhuollossa täyttävät siis 

sosiaalityön tutkimuskohteelle asetettuja eettisiä edellytyksiä: tutkitaan haavoittuvassa 

asemassa olevan ihmisryhmän kokemuksia siitä, miten alan toiminta ja käytännöt 

vaikuttavat heidän elämäänsä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin nimenomaan 

tämän ihmisryhmän ääni omien kokemustensa parhaana asiantuntijana. 

Tutkimuseettisesti on merkittävää, että tutkimuksen kohde on tietoinen siitä, mihin 

osallistuu. Hänen tulee tietää tutkimuksen tarkoitus, tutkimusmetodit ja tutkimukseen 

liittyvät riskit. (Reamer 2019, 6.) Tässä tutkimuksessa tietoa kerättiin kyselyn avulla. 

Kysely julkaistiin Facebookissa ja Tor-verkossa keskustelualustoilla, jotka eritellään 

tarkemmin jäljempänä. Kyselyn alussa oli infosivu, jossa kerrottiin tutkimuksesta ja 

pyydettiin suostumus vastausten käsittelyyn:  

"Kyselyssä kerätään ajatuksia ja kokemuksia siihen liittyen, millaisia vaikutuksia 

huumeiden käytöstä kertomisesta on sosiaali- ja terveydenhuollossa, tai millaisia 

toiveita tai pelkoja huumeita käyttäneillä on asiaan liittyen. Kysely on suunnattu 

henkilöille, jotka ovat kokeilleet tai käyttäneet huumeita, laittomia päihteitä tai 

muita kuin lääkärin hänelle määräämiä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. 

Vastaamalla kyselyyn ilmaiset, että olet perehtynyt tutkimuksen tavoitteisiin ja 

tarkoitukseen (eli lukenut ylläolevat lauseet) ja että haluat osallistua kyselyyn sekä 

suostut siihen, että vastaukset analysoidaan anonyymisti ja luottamuksellisesti. 

Kyselyn vastauksia ei missään vaiheessa yhdistetä vastaajiin ja vastaukset 

säilytetään luottamuksellisesti ja tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. Tutkimuksesta 

valmistuu maisterintutkielma, joka julkaistaan mahdollisesti esimerkiksi verkossa. 

Osallistuminen on vapaaehtoista. " (Liite 1: Kysely huumeiden käytöstä 

kertomisesta)  

Tutkimusten tulosten raportoinnissa anonymiteetin takaaminen on erityisen tärkeää 

sosiaalityön alaan liittyvässä tutkimuksessa. On huomioitava voiko tutkimuksessa 

kertynyt mahdollinen informaatio rikolliseen toimintaan liittyen päätyä poliisin tietoon. 

(Reamer 2019, 13.) Tutkimukseen vastaamisen turvallisuudesta keskusteltiin jonkin 
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verran kyselylinkin julkaisun yhteydessä Tor-sivustolla, kun yksi keskustelija esitti 

arvionsa siitä, että kyselyyn vastaamalla antaa esimerkiksi poliisille tiedon rikollisesta 

toiminnastaan. Toinen keskustelija vastasi arvioon, että kyselyn vastauksia ei ryhdyttäne 

eikä edes pystyttäne jäljittämään. Oma arvioni mukaan anonyymi, mitään henkilötietoja 

keräämätön kysely on täysin turvallinen vastata. Jätin tarkoituksella kysymättä kaikki 

henkilö- ja yksilöinti- sekä demografiset tiedot, myös esimerkiksi ikään ja sukupuoleen 

liittyvät, aiheen arkaluontoisuuden ja vastaajien mahdollisten epäluulojen takia. 

On tavallista ja hyvän eettisen käytännön mukaista saattaa tutkimuksen tulokset niiden 

tietoon, jotka ovat antaneet tietoa tutkimuksen aineistoksi. Toisinaan voi olla tarpeen 

arvioida sitä, voiko tulosten luovuttamisesta tutkittaville olla heille itselleen jotain 

haittaa, ja jos näin voi olla, miten haitta minimoidaan pimittämättä mitään tietoa 

turhaan. (Reamer 2019, 14.) Tämän maisterintutkielman tulosten antamisesta vastaajien 

luettavaksi ei koidu vastaajille haittaa. Tarkoitukseni on saattaa tutkimuksen tulokset 

parhaani mukaan vastaajien tietoon julkaisemalla tietoa tutkimuksen tuloksista samoilla 

alustoilla, joilla olen julkaissut kyselyn, mikäli kyseiset alustat ovat vielä olemassa. 

Tutkimusta tehdessäni Tor-verkon Keskustori-keskusteluun kohdistui pitkäkestoinen 

palvelunestohyökkäys, eikä ole varmuutta onko kyseinen alusta käytettävissä tulosten 

julkistamista varten. Tällöin pyrin selvittämään millä vastaavalla alustalla samoja 

keskustelijoita voisi tavoittaa.  

Sellainen haitta, jota tutkimuksesta saattaa olla esimerkiksi sosiaalityön instituution tai 

toimijan luomalle mielikuvalle, ei saisi olla esteenä sosiaalityön tutkimuksen tulosten 

julkaisemiselle. Esimerkiksi kunnalliset toimijat saattavat jossain tapauksessa toivoa, 

ettei heidän toiminnalleen epäedullista tutkimustietoa julkaistaisi. (Reamer 2019, 14, 

Heikkilä 2001, 546.) Sosiaali- ja terveystoimen työn käytäntöjen arviointi huumeita 

käyttävien näkökulmasta maisterintutkielman tasolla ei kirvoittane sosiaalityön tai 

terveystoimen toimijoiden taholta toiveita tulosten julkaisematta jättämisestä.  
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4. Epäoikeudenmukaisuus ja 

leimautunut identiteetti 

asiointikokemuksena aineistossa 

4.1 Kirjaukset ja niiden rajaaminen ja muuttaminen 

4.1.1 Yleistä kirjauksiin liittyvistä kokemuksista 

Vastaajilta kysyttiin miten huumeiden käytöstä kertovaa tietoa tulisi käsitellä sosiaali- ja 

terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Aihe nousi esiin myös muihin avoimiin 

kysymyksiin vastattaessa. Vastaajat nostivat tiheästi esiin myös muihin kysymyksiin 

liittyvissä vastauksissa, että kirjausten näkymisen ajallinen rajattomuus on 

ongelmallista, sekä myös se, että tieto näkyy kaikille esimerkiksi terveydenhuollon 

toimijoille. Paljolti näkyi toivetta siitä, että kirjauksiin voisi itse vaikuttaa paremmin tai 

ne näkyisivät vain rajatuille toimijoille rajatuissa tilanteissa. 

Kirjaukset koettiin usein myös ongelmallisiksi siitä näkökulmasta, että ne eivät 

kuvanneet todellisuutta ollen asiattomia ja jopa virheellisiä.  

Kirjauksiin keskittyvän aineiston runsaus antoi mahdollisuuden eritellä erilaisia 

kirjauksiin liittyviä jaettuja kokemustyyppejä. Kirjaukset koettiin ajallisesti liian 

pysyvinä, vaikka tilanne asiakkaalla olisi jo muuttunut. Kirjausten koettiin näkyvän 

liian laajalle toimijajoukolle, ja näkyvyyteen liittyvät epäselvyydet tuntuivat lisäävän 

kokijoiden epäluuloa kirjauksia kohtaan. Asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa itseään 

koskeviin kirjauksiin ja niiden näkyvyyteen koettiin puutteellisina. 

4.1.2. Kirjauksen ajallinen pysyvyys 

Ajallinen pysyvyys nousi esiin tilanteissa, joissa vastaaja koki vanhan asian nousevan 

esiin pitkien aikojen kuluttua. Eräs vastaaja kuvasi tilannetta näin: 

Joutuu kärsimään ikuisesti vaikka merkinnästä olisi yli 20 vuotta. Se värittää jokaista 

käyntiäsi ja epikriiseissä 2. tai kolmannessa lauseessa sanotaan huumeidenkäytöstä. Se 

on niin pahasti leimaava asia, joka herättää ihmisissä vihaa ja syrjintää, että vuosien 

saatossa merkintä kannabiksen käytöstä voi muuttua IV_huumeiksi. Tai jos on kerran 

kokeillut lukioiässä, 10 vuoden päästä lukee jo "massiivista kannabiksen käyttöä". 
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Erittäin monet vastaajat kokivat, että kirjaus tuntui pysyvän näkyvillä ikuisesti. Moni 

vastaaja kuvasi tilanteensa jo muuttuneen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon kirjauksissa 

yhä näkyi keskeisenä asiana huumeiden käyttö. Näin vastattiin olevan jopa työterveyden 

asiakaskirjauksissa.  

Kerroin joskus työterveyshuollossa nuoruudessani kokeilleeni extaasia, amfetamiinia ja 

marihuanaa. Tieto näkyy vieläkin (15vuotta myöhemmin) Omakanta -palvelussa niin, 

että siitä saa käsityksen, että "potilas käyttää amfetamiinia ja ekstaasia säännöllisesti”. 

Eräs vastaaja esitti ehdotuksen, että asiakastiedoissa oleva kirjaus poistuisi tietyn ajan 

kuluttua: 

Tietojen poistuminen tietyn ajan jälkeen, josta myös minulla asiakkaana olisi tieto. 

Vastaajat siis kokivat kirjausten pysyvyyden olevan varsin ongelmallista ja antavan 

usein väärän, vanhentuneen kuvan asiakkaan tilanteesta.  

4.1.3 Kirjauksen näkyminen toimijoille 

 Monet vastaajat kuvasivat tilanteita, joissa huumeiden käytöstä kerrottuaan tieto asiasta 

levisi laajemmalle kuin sille henkilölle, jolle he olivat kertoneet. Tieto kirjattiin 

tietojärjestelmiin, joista se luettiin uusilla käyntikerroilla ja joista se siirtyi eteenpäin 

muille toimijoille. Yksi vastaaja kertoi jopa siitä, että tieto olisi siirtynyt sosiaali- tai 

terveydenhuollosta TE-toimistolle. Myös tietojen siirtymistä hammaslääkärille ja jopa 

vartiointiliikkeelle arveltiin tapahtuvan. 

Toivoisin että tieto ei olisi aivan kaikille näkyvissä. Sain hiljattain tietää, että jopa 

työvoimatoimisto näkee nämä tiedot ja se tuntui tarpeettomalta sekä yksityisyyden 

loukkaamiselta. 

Monissa vastauksissa käsiteltiin asiaa siten, että huumeiden käytöstä koskeva kirjaus 

olisi tarpeellinen niissä tilanteissa, joissa käyttö saattaa vaikuttaa lääkitykseen erityisesti 

eri aineiden yhteensopivuuden kannalta, jolloin kirjauksen näkijöiksi valikoituisivat 

vain tällaista hoitoa toteuttavat tahot.  

Terveydellisen tilanteen tai lääkkeiden sopivuuden kannalta tarvittavat tiedot näkyisivät 

ihmisille, jotka niitä tarvitsevat, mutta ei muille. 
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Tietyt kohdat järjestelmässä olisi salattuja, joihin pitää erikseen pyytää lupa todella 

hyvällä syyllä. Esimerkiksi jos minulle sattuisi onnettumuus, ja minulla olisi esimerkiksi 

opioidien tai rauhoittavien väärinkäyttöä, niin lääkärit saisivat katsoa että voiko tämän 

henkilön nukuttaa tai rauhoittaa kuten muutkin ilman että syntyy onnettomuuksia. 

Myös tietojen katselun valvontaa toivottiin. 

...Lisäksi sitä, kuka katsoo tietoja, pitäisi valvoa kuten poliisienkin rekisterin käyttöä. 

Vastaajat siis kokivat, että kirjaukset näkyivät liian laajalle toimijajoukolle. 

Toivotumpaa olisi, että tieto tulisi näkyviin vain silloin, kun se on ehdottoman 

välttämätöntä. Lisäksi toivottiin, ettei tietoja voisi katsoa ilman pätevää syytä. 

4.1.4 Vaikutusmahdollisuuksia on vähän 

Useissa vastauksissa toivottiin, että asiakas saisi vaikuttaa kirjausten sisältöön, 

esimerkiksi siten, että kirjaus luetettaisi asiakkaalla käynnin päätteeksi ennen 

tallentamista tietojärjestelmiin. 

Ettei siitä jäisi merkintää järjestelmään, ellei asianomainen itse halua. 

Avoimesti, niin että asiakas näkee mitä hänestä kirjoitetaan. Tyyliin asiakas hyväksyisi 

kirjoituksen käynnin päätteeksi 

Aihealueen leimaava piirre on vaikutusmahdollisuudet, jotka näkyvät aineistossa siis 

olevan työntekijöillä, mutta ei kokemuksistaan kertoneilla vastaajilla. Vastaajat 

korostivat erityisesti oman kontrollin tarvetta ja toisaalta puuttumista. 

Asiakkaalla pitäisi olla vähintään tarkastusoikeus kaikkiin tietoihinsa ja mahdollisuus 

korjata tiedoissa olevat väärinkäsitykset.  

Epäoikeudenmukaisuus kietoutuu näihin kokemuksiin, kun vastaajat tunsivat 

voimattomuutta vaikutusmahdollisuuksien puuttuessa, etenkin koska kirjauksella 

koettiin olevan suuria negatiivisia vaikutuksia. 

Jos potilas kokee jossain yhteydessä tarpeelliseksi mainita  käytöstään, niin potilaalla 

pitäisi olla mahdollisuus vaatia, että aiheesta ei jää mitään merkintää 

potilaskertomuksiin, koska tällä hetkellä merkintä saattaa aiheuttaa haittoja potilaalle 

ja muuttaa joidenkin lääkäreiden suhtautumista potilaaseen. 
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Kirjauksiin vaikuttaminen ilmeni vaikeana, siihen toivottiin helpotusta, ja tärkeänä 

näyttäytyi vastaajien toive siitä, että kontrolli olisi asiakkaalla itsellään niitä laatineiden 

ja lukevien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden sijaan. 

4.2 Käytön moninaisuus 

4. 2.1 Kaikki käyttö ei ole ongelmakäyttöä 

Aineistossa näkyi ryhmä yhteneviä kokemuksia ja ajatuksia siitä, että käytön 

moninaisuus tulisi huomioida. Kokemuksissa näkyy se, että sosiaali- ja 

terveydenhuollossa ei eritellä eri huumeita, vaan kaikkien päihteiden käyttöön 

suhtaudutaan samalla tavoin, poikkeuksena alkoholi. Myöskään käyttötiheyden tai 

käyttömäärien suhteen monet vastaajat eivät koe huomatun eroa. Monet ovat kokeneet, 

että kaikki käyttö määritellään ongelmakäytöksi. Erittäin pienelläkin käyttö- tai 

kokeilumäärällä koetaan olevan vaikutusta palveluissa asiointiin. On koettu 

puutteelliseksi sen erittely, onko huumeita käyttävän elämä kokonaisuudessaan 

kytköksissä käyttöön, vai onko kyse satunnaisesta käytöstä. 

Jälkiseuraamusten ja leimaantumisen pelon vuoksi rima kertoa päihteidenkäytöstä on 

hyvin korkealla. Jos esim. lääkärin aiheesta kysyessä mainitsen polttaneeni kannabista 

muutamia kertoja elämäni aikana, tästä aiheutuva henkilökohtaisen haitan riski on 

subjektiivisen näkemykseni mukaan melko suuri. Rehellisestä vastauksesta saatava 

hyöty sen sijaan on omassa tapauksessani lähellä nollaa, sillä en koe olevani 

ongelmakäyttäjä tai tarvitsevani apua. 

Käytön moninaisuuden huomiotta jättäminen ja kaiken käytön luonnehtiminen yhden 

sapluunan mukaiseksi liittyi moniin kerrottuihin kokemuksiin, ja se koettiin myös 

epäoikeudenmukaisena. Teemaan liittyy hallinnan suhteita, joissa valta on 

määrittelijällä, joka taas ei ole se ihminen, jota asia henkilökohtaisesti koskee. 

Jos kyse on kohtuukäytöstä mielestäni ei pitäisi rangaista ja ns pilata elämää, ellei 

kyseinen henkilö selvästi pärjäisi asian kanssa, jolloin ensisijaisesti tarjottaisiin apua 

eikä uhkauksia. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan koettiin määrittelevän asiakkaan huumeiden 

käyttö ongelmakäytöksi riippumatta siitä, mitä päihteitä ja millaisella tiheydellä 

käytettiin. Vastaajat kokivat tämän negatiivisena. 
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4.2.2 Eri päihteisiin suhtautuminen 

Eri päihteiden erittely olisi monien vastaajien mukaan oleellista, mutta on tällä hetkellä 

koettu puutteelliseksi. Tätä erottelua ei koeta osattavan sosiaali- ja terveydenhuollossa 

tehdä. 

...Annoksien koolla ja käytön määrällä on väliä, kaikki ei voi olla ongelmakäyttöä. 

Jokapäiväiseen arkielämään kykenemättömät kategorisoitava erilleen viihdekäyttäjistä. 

Myös eri päihteiden käyttäjät eroteltava (Kannabis, psykedeelit, opioidit, stimulantit) 

sillä he tarvitsevat täysin erilaisia toimenpiteitä ja lähestymistapoja toisistaan. 

Eri päihteiden ja eri käyttötapojen tunnistamisen puutteiden koettiin johtuvan 

esimerkiksi osaamattomuudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Tietoa tulisi tarkastella käytetyn aineen kannalta. Onko aine ollut psykedeeliä tai jotain 

muuta? Millaista käyttö on ollut? Tuliko siitä haittoja?... 

Sosiaali -ja terveyshuollon ammattilaisten tietämystä päihteistä ja niiden eri 

käyttökulttuureista tulisi lisätä PALJON. 

Vastaajat kokivat, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla ei ollut tietämystä eri 

huumeiden eroista, vaan minkä tahansa huumeen käytöstä kertominen toi koettua 

stigmaa ja epäoikeudenmukaisuutta, vaikka vastaajan mukaan erityisesti kannabiksen 

satunnainen käyttö koettiin varsin harmittomana. 

4.2.3 Alkoholin asema 

Poikkeuksen kokemukseen siitä, että kaikki päihteet niputetaan yhdeksi, ja kaikenlainen 

käyttö ongelmakäytöksi, muodostaa alkoholi. Laillisena päihteenä alkoholi on 

vastaajien mukaan asetettu täysin erilaiseen asemaan. Kokemukset kytkeytyvät 

epäoikeudenmukaisuuden tunteisiin. 

Eräs vastaaja kuvaa toivettaan suhtautumisesta eri päihteisiin seuraavasti: 

Alkoholi nostettaisiin vakavien päihteiden kategoriaan ja kannabiksesta taas ei tehtäisi 

niin kamalaa, lähes heroiiniin verrattavaa mörköä. 

Yhteenvetona eräs vastaaja totesi päihteisiin suhtautumisesta työterveyshuollossa: 
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Asian pitäisi olla taustatieto, josta ei vedetä henkilöön meneviä johtopäätöksiä. 

Päihdeongelma pitäisi erikseen todeta, ei olettaa käyttöhistorian perusteella. 

Toisaalta kaiken tämän saa, kun ei kerro päihteidenkäytöstään missään. Asia on aidosti 

monimutkainen, eikä esim. työterveyshuolto ole pelkkä palvelulaitos työntekijöille, vaan 

edustaa myös työnantajaa ja yleistä työturvallisuutta. Monien työkavereideni 

ryyppäämisestä arki-iltoina pitäisi mielestäni kiinnostua työterveydessä nykyistä 

enemmän, ei suinkaan vähemmän. 

Alkoholin aseman saamien lukuisten mainintojen voidaan tulkita kertovan siitä, että 

muitakin päihteitä kuin alkoholia käyttäneet vertaavat kokemuksiaan sekä aineen 

vaikutuksista sinänsä, että käyttöön liittyvistä asenteista, ja toteavat laittomiin 

päihteisiin suhtauduttavan eriarvoisesti riippumatta siitä mitä käytön haitat ovat 

laittomilla päihteillä verrattuna alkoholiin. 

4.3 Käytännön asiat 

4.3.1 Yleiset käytännön asiat 

Omana ryhmänään erottui käytännön toiminta. Käytännön asioita, joihin huumeiden 

käytöstä kertominen on vastaajien kokemuksessa vaikuttanut negatiivisesti ovat 

ajokorttiasiat, työelämään liittyvät asiat, lastensuojelu- ja jopa vakuutusasiat. Yksittäisiä 

esimerkkejä oli muitakin, kuten eläkkeeseen liittyvät asiat. 

Vastaajat kokivat käytännön asioiden hankaluuksien olevan tarpeettomia ja usein 

huumeidenkäyttöön kiinteästi liittymättömiä, jolloin voidaan puhua väärin perustein 

tehdyistä päätöksistä, ja näin olen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista. 

Vastaajien kokemuksissa esiintyi hetkiä, jolloin huumeiden käytöstä kertominen on 

vaikuttanut muihin asioihin, tai jolloin sen on pelätty vaikuttavan niihin. Erityisesti 

työelämään kumpuavia vaikutuksia pelättiin, jolloin moni koki tarpeelliseksi jättää 

kertomatta huumeiden käytöstään, etenkin jos työskentelee sosiaali- tai terveysalalla. 

Muutamat vastaajat kertoivat lastensuojelun tulleen mukaan kuvioihin. Lastensuojelu 

mainittiin myös toisen käden tietona siten, että arveltiin käytöstä kertomisen aiheuttavan 

lasten huostaanoton niille, joilla lapsia on, vaikka vastaajilla itsellään ei olisi suoraa 

kokemusta aiheesta. 



45 
 

...Nykyjärjestelmässä työelämässä oleva tai jonkun lapsen huoltajana toimivat henkilöt 

ovat hoidon tavoittamattomissa tai hakeutuvat hoitoon liian myöhään, koska hoitoon ei 

voi hakea ilman että menettää työn tai lapset huostaanottoon. Lisäksi tämä nykyinen 

järjestelmä tekee ko. henkilöiden hoidon onnistumisen lähes mahdottomaksi koska 

nämä menettävät mahdollisesti sen ainoan syyn jonka vuoksi ovat hoitoon 

hakeutuneet… 

Käytöstä kertomisella mainittiin olevan vaikutuksia myös vakuutuksen saamiselle tai 

eläkkeen tai kuntoutustuen myöntämiselle. 

Opintoni olivat kärsineet mielenterveyteni ongelmista, ja tarvitsin tähän lausuntoa 

lääkäriltä. Hänen oli merkittävä päihdeongelma Kelalle toimitettavaan raporttiin. 

Vajaata vuotta myöhemmin tällä perusteella minulta evättiin OP:lta hakemani 

matkavakuutus vaihto-opiskeluvuotta varten. En ole koskaan tehnyt ainuttakaan 

huumetestiä tai jäänyt kiinni viranomaisille. Pelkkä oma sana hoitajalle riitti siis 

epätasa-arvoiseen kohteluun vakuutusyhtiössä.  

 4.3.2 Ajokortti 

Erityisen runsaasti mainintoja ilmeni ajokorttiin liittyen. Vastaajat tuottivat runsaasti 

tekstiä, jonka pääsisältönä oli ajokorttiin ja sen mahdolliseen menettämiseen liittyvät 

asiat.  

Vastaajissa oli monia, joiden mukaan on epäreilua, että voi menettää ajokorttinsa kun 

kertoo käyttäneensä huumeita, vaikka ei olisi koskaan ajanut päihtyneenä, tai käyttö ja 

ajaminen eivät ajoittuisi lainkaan samalle aikakaudelle. 

Trafin sääntöjen mukaan kerran viikossa tapahtuva laittoman huumeen käyttö on 

riittävä syy ajo-oikeuden eväämiselle, vaikka henkilö ei olisi syyllistynyt 

rattijuopumiseen. Kannabikseen pitäisi suhtautua liikenteessä kuin alkoholiin ja 

päihdeseuranta ajo-oikeuden selvittämiseksi pitäisi seurata vasta rattijuopumuksesta. 
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4.4 Ilman hoitoa jääminen 

4.4.1 Ilman apua jääminen, lääkkeet  

Hoidotta jäämisen kokemus toistui lukuisissa vastauksissa nousten usealla vastaajalla 

vaikeimmaksi kokemukseksi huumeiden käytöstä kertomiseen liittyen. Hoidotta 

jäämistä tapahtui monella eri osa-alueella, psyykkisen hoidon ja lääkehoidon estymisen 

korostuessa. Hoidotta jääminen kytkeytyy syrjäyttämisen ja pois käännyttämisen 

teemoihin. 

Ilman apua jäämisen kokemuksia mainittiin vastauksissa jopa 70 kertaa. Kyseisiä 

mainintoja luonnehtivat erityisen monet kertomukset siitä, että vastaaja ei ollut saanut 

lääkehoitoa kerrottuaan sosiaali- ja terveydenhuollon asioinnissa, että on joskus 

käyttänyt laittomia päihteitä.  

Merkintä päihteidenkäytöstä vaikuttaa hoitohenkilökunnan ennakkoasenteisiin ja mm. 

todelliseen tarpeeseenkaan ei enää sen jälkeen käytännössä ole mahdollista saada 

PKV/N-lääkitystä. 

Päihdehistoria vaikuttaa liian paljon esimerkiksi lääkkeiden määräämiseen ja hoidon 

saantiin, tähän toivoisin muutosta. 

Osalla vastaajista oli kokemus kipujen hoidon keskeytymisestä, loppumisesta tai 

vaikeutumisesta sen jälkeen, kun huumeiden käyttö oli tullut esiin. 

Ettei lopeteta kroonisen kivun hoitoa yhden positiivisen seulan jälkeen ja ettei joka 

lääkärikäynnillä oteta päihdehistoria puheenaiheeksi. 

Vastaajat jakoivat kokemuksen hoidon vaikeutumisesta huumeiden käytöstä kertomisen 

myötä, moneen eri lääkehoitoon liittyen. Kokemus kytkeytyi hallinnan suhteisiin sekä 

ongelmakäyttäjän identiteettiin sekä stigmaan ollen näin varsin kuvaava aineiston osa. 

 4.4.1 Ilman apua jääminen, mielenterveys 

Lääkehoitoon liittyvien vaikutusten lisäksi mainintoja kertyi erityisesti psyykkisten 

ongelmien osalta vaille hoitoa jäämisen kokemuksista. 
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Olen jäänyt vaille psykiatrista apua ja lääkitystä vaikeisiin mielenterveys- ja 

uniongelmiin. Se tuntuu kohtuuttomalta ja epäreilulta, sillä päihteiden käyttö on 

itselläni johtunut mielenterveysongelmista, ei toisinpäin. 

Kokemuksia psyykkisen hoidon saamisen vaikeuksista kuvattiin usean eri vastaajan 

kertomuksissa. 

...Sen ei pitäisi vaikuttaa palveluiden saamiseen (esim. vammaispalveluja kuten 

henkilökohtaista avustajaa ei myönnetä); sen ei pitäisi vaikuttaa negatiivisesti hoidon 

saamiseen (esim psykoterapiaa ei saa). 

Vaikeuksia koettiin niin terapiaan pääsyn kuin esimerkiksi masennuksen hoidon osalta. 

Hoidon kerrottiin keskittyvän päihteen haittojen käsittelyyn jopa osastohoidossa, vaikka 

asiakkaan oma tulkinta hoidon tarpeesta ja ongelmien syistä olisi ollut täysin muu kuin 

päihde.  

Mielenterveyden hoidon vaikeutuminen huumeiden käytöstä kerrottaessa oli yksi 

laajimmin koetuista vaikutuksista, joista vastaajat kertoivat. 

4.5 Leimautumisen kokemus 

Omana kategorianaan nousi kokemuksissa esiin leimautuminen ja siihen liittyen 

henkilökunnan suhtautuminen huumeita käyttävään. Moni vastaaja kertoi stigmasta, 

joka liittyy huumeita käyttävän identiteettiin. Tällaista stigmatisaatiota kokenut tunsi 

usein, että häntä kohtaan oli toimittu väärin perustein. Lisäksi kokijat mainitsivat 

valehtelun ja salailun yhdeksi erilliseksi aihealueeksi liittyen toimiin, joita vastaaja teki 

stigmalta välttyäkseen. Monet kokivat myös saaneensa osakseen huonoa kohtelua, 

koska kokivat stigmatisoidun identiteetin vaikuttavan kohteluunsa sosiaali- ja 

terveydenhuollon asioinneissa. 

On luultavaa, että monet huumeita käyttävistä seuraavat keskusteluja, joita käydään 

huumeiden ja niitä käyttävien asemasta julkisuudessa esimerkiksi 

lainsäädäntömuutosten suhteen. Keskusteluissa on tuotu esiin stigman käsite, joka on 

saattanut näin ollen vaikuttaa stigmatisaation kokemukseen huumeita käyttävillä. 

Stigmatisaation mahdollisuuden tiedostaminen voi vaikuttaa kokemukseen siten, että 

vastaajat ovat olleet herkkiä havaitsemaan stigmaan liittyviä asioita kokemuksissaan. 

Monet vastaajista käyttivät nimenomaan sanaa stigma. 
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Huumeiden käytön stigma on vahva edelleen. Haluaisin että päihdeongelmiin voisi 

hakea apua ilman riskiä siitä, että päihdeongelmaa painotetaan tulevaisuuden hoidossa 

vaikka se ei liittyisi päihteisiin. 

[tietoja tulisi käsitellä] Ymmärtäväisesti ja auttavan haluisesti. Nykyisen narkkari 

leiman sijasta... Nyt en saa enää lääkkeitä tai mitään apua mistään! 

Merkintä huumeiden käytöstä on esteenä vähän väliä tai siitä ainakin mainitaan 

syyllistävään sävyyn. Elämäni on ajautunut todella pahoihin ongelmiin, joista ainakin 

50 % pelkästään stigmatisoinnin syytä. Ei ole saanut ajoissa hoitoa. Ei ole saanut 

oikeanlaista hoitoa. Ei ole saanut apua, mutta on saanut ukaaseja ja rangaistuksia. 

Vastaajat kertovat kokemuksia, joissa heidän ongelmiaan ei ole otettu huomioon tai 

kuultu, koska heidät on määritelty narkomaaneiksi, joiden kohtelua sävyttää 

asiakkaaseen liittyvä stigma. Tällaisia kokemuksia tuli esiin läpi koko aineiston. 

Asiakkaat kokivat stigman ja sen aiheuttaman epäasianmukaisen kohtelun vaikeuttavan 

kaikkea asiointia. Stigma koettiin myös saadun epäoikeudenmukaisesti, koska kuten 

yllä todettiin, vastaajat eivät kokeneet kaiken käytön olevan ongelmakäyttöä, toisin kuin 

usein kävi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan määritellessä tilannetta. 

4.6 Tulkintatyön kuvaus suhteessa 

tutkimuskysymykseen 

Tutkimuskysymykset muotoutuivat uudelleen aineistoa koodatessa. Kun tarkastellaan 

kysymystä siitä, millaisista kokemuksista huumeita käyttävät kertovat, kun aiheena on 

huumeiden käytöstä kertominen sosiaali- ja terveydenhuollossa, vastausten tarkastelu 

toi esiin identiteetin, stigman ja oikeudenmukaisuuden käsitteisiin liittyviä kokemuksia. 

Alkuperäinen ajatukseni oli tutkia sitä, miten huumeita käyttävät ovat kokeneet sen, kun 

kertoivat käytöstään sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa. Aineistossa ilmeneviä 

toimijoita tarkastellessani huomasin, että toimija oli pääsääntöisesti terveydenhuollon 

henkilöstöä, eikä sosiaalityöntekijöitä mainittu juuri ollenkaan. Terveydenhoitaja, 

sairaanhoitaja ja psykologi saivat kukin noin 10 mainintaa ja lääkäri mainittiin 18 

kertaa, mutta sosiaalityöntekijää tai sosiaaliohjaajaa ei kertaakaan.  

Sosiaali- ja terveydenhuolto koostuu keskenään varsin erilaisten toimijoiden 

verkostosta. Eri toimijoiden kohtaamisia asiakkaiden kanssa voidaan kuitenkin 
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perustellusti rinnastaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja muun viranomaistoiminnan 

alalla työskentelevät, kuten lääkärit, hoitajat, psykologit, terapeutit ja poliisi asettuvat 

samankaltaiseen vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa, ja asiakas kohtaa heidät läheltä. 

Asiakkaat keskustelevat näiden toimijoiden kanssa, ja erityisesti juuri keskustelu on 

tärkeä yhteisen työskentelyn väline. Voidaan sanoa, että näiden eri alojen toimijoiden 

asiakaskohtaamisten tutkiminen on keskenään rinnasteista. (Hall, 2014, 5.) 

Analyysityön tuloksina alkoi erottua se, että huumeiden käytöstä kertomisesta 

kysyttäessä vastaajat kertovat ja ilmaisevat stigmatisaation kokemuksia. Näiden 

kokemusten tarkempi erittely antaa kuvaa identiteeteistä, joita huumeita käyttävälle on 

tarjolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Vastaajat kuvaavat myös huumeita 

käyttävien oletuksia, koska kyselyyn vastaamisen edellytys oli vain se, että on joskus 

käyttänyt laittomia päihteitä; vastata saattoivat sekä asiasta sosiaali- ja 

terveydenhollossa kertoneet, että ne, jotka eivät olleet kertoneet asiasta. 

Kertomisen seurauksena tai oletettuna seurauksena koettiin stigmatisaation lisäksi usein 

epäoikeudenmukaisuutta. Epäoikeudenmukaisuus määrittyi sekä huonoksi kohteluksi 

että väärin perustein tehdyiksi toimiksi. Väärin perustein tehdyistä toimista erottui 

erityisesti ilman hoitoa jääminen tai sen pelko. 

Huumeiden käytöstä kertominen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ne mielikuvat, 

joita huumeita käyttävillä on asiasta, vaikuttavat kiteytyvän stigmatisaatioon, jossa 

huumeiden käyttö yhdistyy ogelmakäyttäjä -tyyppiseen identiteettiin riippumatta siitä, 

miten huumeita käyttävä sen itse näkee. Ongelmakäyttäjän identiteetin saamisen 

kokemus taas liittyy siihen, että huumeita käyttänyt kokee saavansa huonoa kohtelua ja 

jäävänsä jopa vaille tarvitsemaansa hoitoa, ja toisaalta taas tarjotaan hoitoa, jota henkilö 

ei koe tarvitsevansa. Tästä esimerkkinä erottuivat erityisesti mielenterveyshoidon 

keskittyminen päihdehoitoon koetusta ongelmasta riippumatta, sekä ajokorttiseulat 

tilanteessa, jossa henkilön ei ole todettu ajaneen päihtyneenä.  

Stigman näkyminen vastauksissa saattaa, kuten edellä todettiin, osittain korostua siksi, 

että julkinen keskustelu huumeidenkäyttäjien kokemuksista sisältää usein viittauksia 

stigmaan. Näin esimerkiksi tämän työn johdannossa esitetyssä THL:n blogitekstissä. 

Moni huumeita käyttävä voi olla lukenut näitä keskusteluja ja omaksunut stigman 

käsitteen, jolloin se voi myös tulla herkästi tulkituksi kokemuksen osana. Tästä kertoo 

erityisesti se, että nimenomaan sanaa stigma on käytetty useissa eri vastauksissa. 
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Hallinnan suhteet kietoutuvat asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa, ja tulevat 

näkyviin käytännön kokemuksissa siinä, millaisia pois käännyttämisen kokemuksia 

ihmisille tulee. Samoin henkilön itse kokema huumeiden käytön ongelmattomuuden 

määrittely ei ole heidän omissa käsissään, vaan hallinnan suhteissa sosiaali- ja 

terveystoimen työntekijät esittävät käytön ongelmallisena. Tällöin valta määritellä 

käyttöä ei koeta olevan asiakkaalla itsellään, vaan se siirtyy työntekijälle.  

Työntekijän ja asiakkaan välisiin hallinnan suhteisiin kietoutuvat asiakastietoihin 

tulevat kirjaukset. Kyselyssä oli yksi erillinen kysymys kirjauksista. Se lienee 

vaikuttanut vastausten painottumiseen kirjauksiin. Kyseisellä kysymyksellä on saattanut 

olla vaikutusta myös muihin kysymyksiin vastatessa, koska ajatus kirjauksista on 

esitetty jo kysymyksen muodossa. Kyseessä on kuitenkin perusteltu kategoria koska 

asia on niin kattavasti noussut esiin vastauksissa kautta koko aineiston. Samalla 

todettakoon, että asian painoarvon arviointi on osin ongelmallistakin, koska kirjauksista 

on kysytty erikseen. 

Aineistossa esiintyi lähes kokonaan sellaisia kokemuksia, joita vastaaja ei kokenut 

mieluisina. On mahdollista, että vastaajat valikoituivat sen mukaan, kenellä oli alun 

perin jotain sanottavaa aiheesta, jolloin negatiiviset kokemukset saattavat työntää 

ihmisen ilmaisemaan kokemuksiaan enemmän kuin positiiviset kokemukset. 

Negatiivisten kokemusten äärimmäinen hallitsevuus aineistossa kertonee kuitenkin 

jotain siitä, että ongelmallisuutta todella ilmenee vastaajien kokemissa tilanteissa. Yksi 

aineistoa selkeimmin määrittelevä piirre olikin se, että hyviä kokemuksia huumeiden 

käytöstä kertomisesta ei juuri tullut esiin.  

Vain muutama ihminen mainitsi hyvistä kokemuksista ja hyvästä suhtautumisesta. 

Joidenkin vastaajien mukaan oli ollut hyvä puhua asiasta. Melko moni mainitsi sen, että 

lääkkeiden yhteensopivuuden kannalta olisi hyvä, että terveydenhuollon järjestelmissä 

olisi tieto huumeista, käytettäväksi esimerkiksi pelkästään onnettomuuksissa tai 

vastaavissa tilanteissa, tai sellaisia lääkkeitä määrättäessä, joilla on 

yhteensopivuusongelmia henkilön käyttämän huumeen kanssa. Syytä hyvien 

kokemusten pieneen osuuteen voi pohtia: sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä 

saattaa todella olla osaamattomuutta ja tiedon puutetta huumeisiin liittyen. Myös 

suhtautuminen ja asennoituminen saattavat olla huonoja, etenkin mikäli tietoa on vähän. 

Vastausten painottuminen niin jyrkästi huonoihin kokemuksiin, että hyviä kokemuksia 
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mainittiin vain muutamia, kertoo kuitenkin selkeää kieltään siitä, että huonoja 

kokemuksia on paljon. Aineisto antaa myös kuvan siitä, millaisia nämä huonot 

kokemukset ovat. 

Aineiston käsittely ei jää pelkäksi tuntuman varassa tehdyksi olettamukseksi, kun 

koodaamalla on käyty läpi mitä aineistossa todella sanotaan. Toki puhe, tai tässä 

tapauksessa kirjoitus, on aina tulkittavissa monin tavoin ja saman sisällön voi tulkita 

esimerkiksi joko negatiivisen tai positiivisen tunteen ilmaisuksi, mutta koodaten 

läpikäydyn aineiston voi kuitenkin aina altistaa uudelle tutkivalle katseelle, jolloin sen 

todistusvoima voi joko kasvaa tai muuttua. Tässä mielessä sisällönanalyysi vaikutti 

olevan oikea tapa lähestyä aineistoa ja saada esiin erityisesti siinä ilmenevien asioiden 

painottuneisuutta, ja samalla erityisen kuvaavia kokemuksia. 

4.7 Tyyppikertomus 

Kokemusten kuvailussa voidaan hyödyntää tyypillisen kertomuksen keinoa. 

Asioinneista kertoneet muodostivat tekstiä, joista syntyi tyypillisimmillään kertomus, 

jota voidaan havainnollistaa tiivistämällä vastaukset tyyppikertomuksen muotoon. 

Tyypillinen kertomus jaettujen kokemusten tiivistäjänä voisi olla seuraavanlainen: 

Asiakas kertoo käyttäneensä jotakin huumetta. Asia kirjataan asiakaskertomukseen. 

Asia tulee vastaan tulevaisuudessa yllättävissäkin tilanteissa, joiden asiakas ei 

välttämättä koe mitenkään liittyvän huumeiden käyttöön. Asia nousee esiin sellaisessa 

valossa, että asiakas kokee hänet nähtävän huumeiden ongelmakäyttäjänä, riippumatta 

siitä, mikä on asiakkaan oma näkemys huumeidenkäytöstään. Leimautuminen 

huumeiden ongelmakäyttäjäksi sävyttää asiakkaan asiointeja sosiaali- ja 

terveydenhuollossa ja pysyy stigmana, jota asiakas kokee. Monien asioiden hoidon 

koetaan vaikeutuvan alkaen ajokortista ja päätyen mielenterveyden ongelmien 

lääkintään, mikä koetaan vääränä erityisesti siitä syystä, että vastaavan päihtymyksen 

aiheuttaminen alkoholin avulla ei nähdä olevan samalla tavalla ongelmallista sosiaali- ja 

terveydenhuollon silmissä.  

Ratkaisuehdotuksina ongelmakohtiin vastaajat kuvaavat mahdollisuutta vaikuttaa 

itseään koskeviin asiakaskirjauksiin, niiden näkymisen ajalliseen kestoon ja levikkiin, 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden parempaa osaamista huumeisiin ja niiden 

eri käyttökulttuureihin ja ongelmallisuuden asteisiin liittyen. Lisäksi toivotaan 
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asiakkaan oman vallan kasvattamista sen suhteen mikä määritellään ongelmakäytöksi ja 

mihin kaikkeen asiakkaan huumeidenkäytön tulisi katsoa vaikuttavan.  

5. Johtopäätökset 

5.1 Identiteetti ja huumeiden käytöstä kertominen 

Identiteetti tuodaan esiin kertomalla johonkin ryhmään kuulumisesta. Identiteetti on 

tilannekohtainen, eikä tietyssä tilanteessa kerrottu identiteetti välttämättä ole relevantti 

kaikissa tilanteissa (Antaki & Widdicombe 1998, 2‒5).  Monet vastaajat kokivat 

erityisesti huumeiden käytöstä kertoessaan muodostavansa henkilökunnalle käsityksen 

vastaajan tietynlaisesta identiteetistä. Tämä identiteetti ei tuntunut sopivan kaikkiin 

tilanteisiin, joissa vastaaja asioi sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä. Vastaajat kokivat 

ongelmalliseksi sen, että huumeita käyttäväksi luonnehdittiin hyvin pysyvällä 

aikajänteellä, jopa vuosikymmeniä sen jälkeen, kun asiakas oli kertonut käyttäneensä 

huumeita. 

Ajallisen pysyvyyden lisäksi ilmeni ongelmallisuutta siinä, että huumeiden käyttö 

koettiin liitettävän keskeisesti identiteettiin, vaikka vastaaja olisi kokenut huumeiden 

olevan omassa elämässään marginaalinen ilmiö, jota vaikkakin tapahtui, se ei 

määrittänyt laajasti vastaajan elämää. Sosiaali- ja terveydenhuollossa monissa 

kokemuksissa ilmennyt näkemys siitä, että kaikki huumeidenkäyttö on ongelmakäyttöä, 

ei linkittynyt vastaajien omaan kokemusmaailmaan, jossa käyttö saattoi olla hyvinkin 

vähäistä, tiheydeltään harvaa tai lääkinnälliseksi itse luonnehdittua. 

Ajallinen kesto siinä, miten käytöstä kertominen muokkaa tarjottua identiteettiä näkyi 

erityisesti kirjauksia koskevissa vastauksissa. Identiteetin muuttuessa ei-houkuttelevaksi 

elää, ihminen hakee identiteetilleen uutta muotoa (Bauman 2009, 7‒8). Mikäli 

esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asioinneissa tehtyjen kirjausten takia asiakas 

identifioidaan hyvin pitkään huumeiden käyttäjäksi, hänen mahdollisuutensa muokata 

identiteettiään haluamaansa suuntaan kapenee. Tämä näkyy ongelmallisena esimerkiksi 

siitä syystä, että identiteetin rakentumisen kannalta poissulkeminen näyttäytyy 

keskeisenä. Jos ei ole mahdollisuutta päästä rakentamaan yleisesti hyväksyttävää 

identiteettiä, ihminen etsii identifikaationsa kohteen muualta (Hall & Morley 2019, 73‒
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74). Tällöin vaarana voi olla syrjään jäämisen kokemus, syrjäytyminen tai esimerkiksi 

rikollisen identiteetin omaksuminen. 

5.2 Stigma asiointikokemuksen osana 

Huumeita käyttävien asiointikokemuksissa tulevat esille monet stigman piirteet: 

leimaaminen, stereotypisointi, eriyttäminen, statuksen menetys ja syrjintä (kts. Link & 

Phelan 2001,364‒366). Vastaajien kokemuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollossa 

tehdään toimia, jotka ovat omiaan aiheuttamaan stigmatisaatiolle tyypillisiä negatiivisia 

seuraamuksia, kuten tiettyjen, elinolosuhteiden kannalta tärkeiden palveluiden piiriin 

pääsyn estäminen. Tästä laajin esimerkki aineistossa koskee hoidon piiriin pääsyn 

ongelmia, joskin myös ajokorttiin liittyen vastaavia ongelmia näkyi runsaasti.  

Se, ovatko vuorovaikutuksen osapuolet tietoisia stigman olemassaolosta, vaikuttaa 

kanssakäymiseen (Goffman 1963, 12). Tällöin voidaan ajatella, että asiakkaan kokema 

epäselvyys siitä, kuka voi nähdä sosiaali- ja terveydenhuollossa syntyneen kirjauksen, 

jossa mainitaan huumeidenkäyttö, vaikuttaa laajasti asiakkaan kaikkeen asiointiin. Eräs 

vastaaja epäili jopa hammaslääkäriin mennessään sinne olleen mennyt tiedon siitä, että 

asiakas käyttää huumeita. Tällainen epävarmuus siitä, kuka missäkin palvelussa tietää 

asiasta, voi vaikuttaa henkilön kokemukseen kaikesta asioinnista eri palveluissa. Tällöin 

henkilö voi alkaa vältellä palveluita ja tuntea monia negatiivisia tunteita. Lisäksi 

sosiaalisen elämän moninainen heikkeneminen ja kaventuminen on vaarana. (Goffman 

1963, 12‒13 ja Link & Phelan 2001, 374.) 

Stigmatisoitu identiteetti ja epäoikeudenmukaisuus tuntuvat aineiston perusteella 

kietoutuvan toisiinsa siten, että stigmatisaatio on kertojan kokemuksessa huonoa 

kohtelua ja väärin perustein tehtyjä päätöksiä tai toimintatapoja edeltävä asia, mutta 

samalla stigmatisaatio nimenomaan ilmenee tässä huonossa kohtelussa ja väärin 

perustein tehdyissä päätöksissä tai toiminnoissa. Esimerkiksi ilman hoitoa jäämisen 

kokemus, joka tuli esiin aineistossa kautta linjan, sisältyy tähän 

epäoikeudenmukaisuuden kategoriaan. Ilman hoitoa jääminen linkittyy 

stigmatisaatioon, koska maininnat “narkkarin leimasta” sijoittuvat aineistossa samoihin 

tekstikatkelmiin kuin hoidotta jääminen. Stigmatisaatio, identiteettiin liittyvät 

kysymykset ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset elävät vuorovaikutuksessa 

huumeidenkäytöstä kertomisen kokemuksissa. 
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5.3 Epäoikeudenmukaisuuden kokemus 

Oikeudenmukaiseen menettelyyn liittyviä määrittelyjä ovat muiden muassa kaikkiin 

kohdistuva samanlainen kohtelu, ja toisaalta tehtyjen toimien oikaistavuus, eli 

muuttamisen mahdollisuus (Leventhal 1980, 23, 27). Kun tarkastellaan aineistosta sitä, 

millaisista kokemuksista vastaajat kertovat, nähdään, että huumeita käyttävien kokemus 

asioinneissa vallitsevasta oikeudenmukaisuudesta on horjunut. Konkreettisimmat 

esimerkit tästä koskevat sitä, että alkoholin asema koetaan niin erilaiseksi kuin muiden 

päihteiden, että alkoholin juomisesta seuraavat asiat tuntuvat vastaajien kokemuksen 

mukaan poikkeavan epäoikeudenmukaisella tavalla huumeiden käyttöön liittyvistä 

seuraamuksista. Kaikkia ei siis kohdella yhtenevästi. Sosiaali‒ ja terveydenhuollon 

kirjauksiin koetaan olevan varsin vaikea vaikuttaa, joten oikaistavuuden periaate ei 

tunnu toteutuvan kokemuksissa. 

Oikeudenmukaisuuteen liittyy asianmukainen kohtelu (Bies & Sapphiro 1987, 1999). 

Varsin useat vastaajat kertoivat kokemuksista, joissa oli kysymys epäasiallisesta 

kohtelusta, mikä koettiin johtuvaksi siitä, että vastaaja oli kertonut huumeiden käytöstä. 

Tämä koettiin epäoikeudenmukaiseksi. Lisäksi epäoikeudenmukaisuutta koettiin 

runsaasti niissä tilanteissa, joissa huumeiden käytöstä kertomisesta seurasi jotain, mikä 

ei sinällään liittynyt mitenkään huumeisiin. Esimerkiksi ajokortti vietiin ilman 

syyllistymistä päihtyneenä ajoon, tai mielenterveyden ongelmien hoito tai lääkitys 

evättiin. 

Voidaan ajatella Sandelin (2012, 265) oikeudenmukaisuuden pohjaoletuksia 

tarkastellen, että asiakkuussuhteessa kohtaavat erilaiset oikeudenmukaisuutta 

muokkaavat historiassa syntyneet moraaliset velvollisuudet. Asiakas voi nähdä 

huumeidenkäytön verrannollisena alkoholin juomiseen, jolloin hänen kokemuksestaan 

käsin terveydenhuollon ja sosiaalityön henkilöstön moraalinen velvollisuus olisi 

suhtautua häneen samoin kuin alkoholia käyttävään. Huumeita käyttävien kertomien 

kokemusten perusteella voidaan ajatella, että huumeidenkäytön yleisyys ja 

monimuotoisuus voisivat antaa perspektiiviä sille, että olisi mahdollista nähdä 

oikeudenmukaisen kohtelun todella olevan sellaista, jossa huumeiden ja alkoholin 

käyttö voisivat olla rinnastettavissa toisiinsa. Tällöin haitallinen alkoholinkäyttö 

rinnastuisi haitalliseen huumeidenkäyttöön ja toisaalta alkoholin juominen 
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viihdetarkoituksissa vertautuisi huumeidenkäyttöön vastaavalla tarkoituksella ja 

intensiteetillä. 

5.4 Pohdinta 

Muutoksen mahdollisuuden ja muutoksen sinänsä tuominen esiin käytännön 

toiminnassa kuuluu institutionaalisen etnografian tarkoituksiin (Selseng 2017, 99). Kun 

pohditaan huumeita käyttävien kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä niitä 

mahdollisuuksia, mitä kokemusten muuttamiseksi voisi olla, voidaan palata sen 

pohtimiseen, millaiseksi asiointeja koskeva todellisuus määrittyy.  

Mikä koetaan mahdolliseksi ja todelliseksi, on usein niiden tahojen määrittelemää, joilla 

on myös paljon mahdollisuuksia ja valtaa käsissään. Kun pohditaan mikä on 

mahdollista, on toivottavaa voida suurentaa mahdollisuuksien kehikkoa myös muusta 

näkökulmasta käsin. Se, mikä on mahdollista, voi olla muutakin kuin se, mikä juuri nyt 

on todellista. Jos katsotaan todellisia tilanteita, jotka muodostuvat kussakin 

vuorovaikutuksessa ja kontekstissa, niihin on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi 

poliittisesti, jolloin uusia mahdollisuuksia voi avautua. (Zigon 2019, 54.) 

Institutionaalisen etnografian parhaita tavoitteita kunnioittaen on tuotava esiin 

näkemyksiä, joiden mukaan olisi mahdollista toimia nykyisestä poikkeavalla tavalla 

huumeita käyttäviä kohdattaessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Koulutus ja organisaation tarjoama tuki parantavat terveydenhuollon henkilöstön 

suhtautumista päihteitä käyttäviin, samoin kuin runsas kyseisen asiakasryhmän kanssa 

asiointi (van Boekel, Brouwers, van Weeghel & Garretsen 2013, 33). Onkin pohdittava, 

miten näitä tuloksia voisi hyödyntää koko sosiaali- ja terveydenhuollo henkilökuntaa 

koskien ja myös liittyen siihen, miten kohdata henkilö, joka kertoo käyttävänsä 

päihteitä, mutta ei pidä käyttöään ongelmallisena. 

Sosiaalityön tutkimuksessa sisällönanalyysille on asetettu tavoitteeksi yleisen 

tietoisuuden lisääminen tietystä sosiaalisesta ongelmasta, ja mahdollisen toiminnan 

aloittaminen ongelmaan puuttumiseksi (Drisko & Maschi 2015, 132‒133). 

Tarkoitukseni on jakaa tuloksista kertovaa lyhyttä tiivistelmää niillä foorumeilla, joilla 

myös tutkimuslinkkiä jaoin. Lisäksi pyrin herättelemään keskustelua aiheesta päihteiden 

käyttöä ja päihdepolitiikkaa sivuavien yhdistysten kanssa. Pyrin saattamaan esiin 
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nousseita asioita niiden tahojen käyttöön, jotka mahdollisesti voivat jakaa tietoa, ja 

osaltaan osallistua huumausainepoliittiseen keskusteluun.  
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