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elimistön mielihyväjärjestelmän.

PÄÄKI RJOITUS

OLLA LÄHELLÄ,
OLLA IHMINEN?

M

uutoin seksualisoituneessa mediakulttuurissa päihteiden tuomat haitat
ja seksuaalisuus esiintyvät puheenaiheena vain vähän. Samoin on
käynyt ammatillisen keskustelun puolella, jota nyt käynnistelemme.
SANOTAAN, ETTÄ SEKSUAALISUUS on elämän perusasioita. Voimavara samalla tavalla kuin riittävä nukkuminen, syöminen tai liikunta. Toisen
ihmisen lähellä oleminen on merkityksellistä, mutta moni asia stressistä lähtien
voi olla läsnäolon tiellä.
Stressin lähteenä ovat yhtä lailla kovin vahvat oletukset sille, millaista hyvän
elämän pitäisi olla. Ei ole yhtä tapaa määritellä seksuaalisuutta, eikä sen toteuttaminen edellytä täydellistä terveyttä. Yhtäältä elämän tasapainon voi viedä se,
jos voimavarasta sukeutuukin riippuvuus.
PÄIHTEET MUUTTAVAT suhdetta itseen ja toiseen ihmiseen. Juomatapatutkimuksen (THL, 2016) tuloksissa 95 000 suomalaista on katunut seksuaalista
kanssakäymistä. Yhä tavanomaisempaa on käyttää alkoholia kotona, kumppanin seurassa.
Päihdetyölle on kokonaisvaltaisesti kiinnostavaa kaikki, mikä motivoi elämän muutoksissa. Seksiteeman lähempi tarkastelu osoittaa jälleen, miten yksilöllisiä elämäntilanteet ovat. Toisaalta, yksityinenkin muuttuu ajassa, eikä esiinny tyystin irrallaan kulttuurisesta ja poliittisesta elämänpiiristä.
Yhteistä on näin ollen paljonkin päihteistä haittoja kokevien
Seksuaalikansalaisten aseman parantamisen kanssa.
oikeudet
Seksuaalioikeudet ovat samalla ihmisoikeuksia, kirjailija Leila
Slimani muistutti San Francisco Chroniclen haastattelussa.
ovat samalla
Oikeuksiin kuuluu niin yksityisyys kuin oikeus tietoon ja osaa- ihmisoikeuksia.
vaan seksuaaliterveyden tukeen.
EHKÄ SUURIN TARVE on lopulta ajan ja tilan saamiselle aiheen käsittelylle. #metoo kokosi muassaan paljon vertaistuellista puhetta. Sanoittaminen vaatii hyväksyvää ilmapiiriä ja usein aloitetta työntekijältä, etenkin jos ihmisen historiassa on kaltoinkohtelun kokemuksia, jotka ovat jääneet
tunnistamatta.
Seksuaalisuuden puheeksiottoon löytyy asiantuntevia neuvoja ja kyselyjä
asiakkaan kanssa käytettäväksi Päihdelinkin (paihdelinkki.fi) osiosta Työn tueksi. Mitä ajatuksia omalla työpaikalla heräsi? Kommentoi verkossa (a-klinikka.fi/
tiimi). Hyvää ihmisoikeuksien päivää 10.12. Sydänpimeä taittuu pian.
Kirsi Utoslahti
Kirsi Utoslahti on Tiimi-lehden päätoimittaja.
Kommentoi pääkirjoitusta osoitteessa: www.a-klinikka.fi/tiimi
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LYHYESTI

Päihteistä
riippuvuuksiin
kertoi terveisensä potilaiden edustaja, kun vietettiin HUS Riippuvuuspsykiatrian uusien tilojen avajaisia Helsingin Töölössä. Hän näki
oman paranemisensa lähteneen juuri tsemppikokemuksesta. Katkaisuhoidon keskeydyttyä hän pyrki hoitoon
uudelleen jännittynein mielin. Vastaanottaneen hoitajan reaktio oli hyvin kannustava. ”Sähän hyvä tyyppi oot”,
muisti potilas kuulleensa.
Siitä se lähti.
Kuusikko-nimen saanut uudisrakennus antaa hoitoa ihmisille, joilla on jokin riippuvuus ja samaan aikaan
myös mielenterveyden häiriö ja usein myös yksi tai useampi somaattinen sairaus. Rakennuksen alakerrassa on
korvaushoito ja yläkerrassa poliklinikka. HUS Riippuvuuspsykiatrian kokonaisuuteen kuuluu myös osasto,
joka toimii viereisessä rakennuksessa.
Kuusikossa oli korvaushoidossa avajaisten hetkellä yli
80 ja poliklinikalla noin 200 potilasta. Osastopaikkoja on
16:lle.
Muuttuneet ovat paitsi tilat, myös työn orientaatio.
Enää ei puhuta päihdepsykiatriasta vaan riippuvuuspsykiatriasta. Kun päihdepsykiatriassa potilaiden taustalla on
ollut perinteisesti huumeriippuvuus ja mielenterveyden
häiriö, näkökulmaa laajennetaan myös muihin riippuvuuksiin, kuten alkoholiin, rahapelaamiseen ja addiktiiviseen seksikäyttäytymiseen.
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LYHYESTI

ASIAKAS- JA POTILASLAKI
EI ETENE EDUSKUNTAAN
ollut asiakas- ja potilaslaki
on päätetty poistaa tällä hallituskaudella annettavien hallituksen esitysten listalta, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Myös mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön suunnitellut muutokset jäävät myöhempään valmisteluun.
Luonnos asiakas- ja potilaslaiksi oli lausunnoilla syyskuun puoliväliin asti. Lausuntopalautteen perusteella luonnokseen tuli paljon muutostarpeita. Laissa on ollut kyse kansalaisen itsemääräämisoikeudesta
ja niistä ehdoista, joiden vallitessa siihen voi puuttua.
LOPPUKESÄLLÄ LAUSUNTOKIERROKSELLA

TOIMIVA ARKI TUOTTAA
VÄHEMMÄN PUHEEKSIOTTOA
edelleenkään puututa riittävästi eikä riittävän ajoissa. Vain viidesosalla työpaikoista on
päihdeohjelma.
Onnistunut puheeksiotto on sellainen, johon henkilö itse lähtee
mukaan ja jossa hänellä on oma halu muutokseen, määritteli Poliisihallituksen ylitarkastaja Eini Hyttinen Alkon Selvästi hyvää työtä
-ohjelman seminaarissa.
Parasta olisi, jos tilanteet työpaikoilla eivät edes kärjistyisi niin
pitkälle, että puheeksiottoon pitää ryhtyä, arveli aluepäällikkö Tatu
Vanninen Alkosta. Hyvää ennaltaehkäisyä on, kun esimiehet ovat
kiinnostuneita työntekijöiden arjesta ja kun suhtautuminen alkoholinkäyttöön näkyy työpaikan toiminnassa ja kulttuurissa.
ALKOHOLINKÄYTTÖÖN EI TYÖPAIKOILLA

2 MILJOONAA

NOIN

ALKOHOLIHAITTOJEN VUOKSI
SUOMESSA MENETETÄÄN

Hyvä tuloksia
yhdistetystä
C-hepatiitti- ja
korvaushoidosta
A-KLINIKKA ON SAANUT hyviä

tuloksia C-hepatiittihoidon yhdistämisestä korvaushoitoon. Hoitoa
on testattu K-klinikoilla Espoossa
ja Helsingissä. Potilaat ovat sitoutuneet hoitoon sataprosenttisesti
eikä kukaan ole keskeyttänyt hoitoa.
Hoitomotivaatio on kasvanut.
Korvaushoidossa olevien potilaiden C-hepatiittia ei ole ennen juuri
hoidettu, eikä yhdistettyyn hoitoon
ole ollut saatavilla hoitomallia.

Asunnottomien yö
41 paikkakunnalla
ASUNNOTTOMIEN YÖTÄ VIETET-

Suomessa jälleen 17.10.
YK:n kansainvälisenä päivänä
köyhyyden poistamiseksi. Tänä
vuonna mukana oli 41 paikkakuntaa, mikä on ennätyksellisen paljon.
Tapahtumien järjestäjinä
oli järjestöjä, kaupunkeja, seurakuntia, verkostoja, yrityksiä, oppilaitoksia ja yksityisiä
vapaaehtoisia.
TIIN

Tiimin
ilmestymispäivät
2019
1/2019

14.2.

2/2019

11.4.

3/2019

13.6.

4/2019

26.9.

5/2019

21.11.

TYÖPÄIVÄÄ VUODESSA.
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Seksuaalisuus on monelle ihmiselle
merkittävä asia, mutta se jää
päihdetyön asiakasvastaanotolla
usein vähälle käsittelylle.
Teksti ja kuvat Auli Saukkonen Kuvitus Anna Makkonen

K

uka haluaa puhua seksuaalisuudestaan
edes parhaalle kaverilleen? Tuskin kovin
moni. Seksuaalisuus on ihmisen henkilökohtaisinta ja intiimeintä aluetta. Siksi
seksuaaliasioista ollaan usein hiljaa myös
päihdetyöntekijän vastaanotolla.
Omaa vastaanottoaan pitävä päihde- ja seksuaaliterapeutti Jussi Kinnunen on ratkaissut puheeksioton lisäämällä seksuaalisuudesta kysymyksen arviointiin, joka jokaisen asiakkaan kanssa käydään hoitosuhteen alussa läpi. Kysymys kuuluu: oletko tyytyväinen omaan seksuaalielämääsi?
”Asiakkaat odottavat, että ammattilainen ottaa
asiat puheeksi. Se on ammattilaisen tehtävä. Kysymyksen seksuaalisuudesta voi liittää arviointiin siinä kuin muutkin elämän osa-alueet. Mielestäni on
helpompi ottaa asiat puheeksi heti alussa kuin vasta
myöhemmin”, Kinnunen sanoo.
Hänellä on vastaanotto Helsingissä ja Lahdessa. Lisäksi hän ohjaa Kalliolan klinikoiden avomyllykursseja Vantaalla ja luennoi opiskelijoille ja ammattilaisille. Kinnunen pitää vastaanottoa juuri päihdeja seksuaaliterapeuttina. Hän arvelee, että kun seksuaaliasiat näkyvät jo työnimikkeessä, asiakkaiden >>
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Päihde- ja seksuaaliterapeutti Jussi
Kinnusen mielestä seksuaalisuus pitää
ilman muuta ottaa mukaan päihdetyöhön.

Asiakkaat odottavat,
että ammattilainen ottaa
asiat puheeksi.

on helpompi lähteä siitä, että niitä voi myös käsitellä vastaanotolla.
NE ON KUULE VAIKEITA ASIOITA

Jussi Kinnunen näkee, että seksuaalisuus pitää ilman muuta ottaa mukaan päihdetyöhön.
”Se on todella tärkeä ja iso teema sikiöstä kuolemaan saakka. Seksuaalisuus on tärkeä hyvinvoinnin, onnellisuuden ja nautinnon lähde. Usein siihen kuitenkin liittyy turhaa kipuilua, häpeää, tabuja, myyttejä, uskomuksia ja mystiikkaa.”
Kinnunen arvelee, että kynnystä seksuaaliasioista puhumiseen tuottaa varsinkin se, että vallalla on vain yksi käsitys seksuaalisuudesta. Populaarikulttuuri välittää tätä romanttista näkemystä jatkuvalla syötöllä. Kuvasto on kaikille tuttua: tyttö
tapaa pojan ja poika tytön, ihastutaan ja rakastutaan, suhteet ovat parisuhteita ja elinikäisiä, seksi
on vaginayhdyntöjä. Jos tätä ei koe omakseen, on
ennemmin hiljaa kuin avautuu asiasta. Tai ainakin
tarkkaan katsoo, missä seurassa avautuu.
Jussi Kinnusella on omakohtainen kokemus
toipumisesta päihteidenkäytöstä. Kun hän toipilasaikanaan vuosia sitten kysyi ryhmänohjaajalta,
josko seksuaalisuusasioitakin voisi käsitellä, ohjaaja vastasi, että ne on kuule vaikeita asioita.
”Se jäi silloin siihen, eikä asiaan palattu”, hän
muistaa.
Mistä sitten olisi pitänyt puhua? Kinnunen kirjoitti pari vuotta sitten blogipostauksen seksuaalisuuden ja päihdekäytön yhteyksistä. Siinä hän
summasi kipukohtia näin:
8

TIIMI 5 / 2 018

”Mutta miten sitä raittiina oikein uskaltaa laittaa
itsensä likoon ja tulla näkyväksi niin paljaana ja tarvitsevana, haluavana, himokkaana? Riitänkö minä?
Epävarmuus omasta kelpaavuudesta? Omat fantasiat, ovatko ne edes normaaleja? Ehkä vielä hirveitä
kokemuksia juoma- tai käyttöajoilta. Siinä sitä riittää savottaa.”
SEKSUAALISUUS ON
ARVOKAS ASIA

Keskustelu seksuaalisuuteen liittyvistä asioista vaatii
luottamusta ja turvallisen tilan, sanoo Sexpon kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henriikka Sundell. Voidaan tarvita useampikin tapaamiskerta, ennen kuin
ihminen alkaa kertoa omia asioitaan.
Seksuaalisuus voi olla asia, josta on totuttu vaikenemaan jo lapsuudenperheessä. Ihmisellä – niin
työntekijällä kuin asiakkaalla – voi olla vahva sisäinen ajatus, että niistä asioista ei ole sopivaa puhua.
Sundellin mielestä on hyvä idea liittää kysymys seksuaaliasioista valmiille listalle tai lomakkeelle, jota käytetään asiakkaan alkutilanteen
kartoittamiseen.
Pääidea on välittää asiakkaalle, että seksuaalisuuteen liittyvät asiat ovat arvokkaita asioita. Mitään
”normaalia” seksuaalisuutta ei ole olemassakaan. On
vain kunkin ihmisen omanlainen seksuaalisuus, jota
hän toteuttaa omalla tavallaan. Juuri se on arvokas
asia, ja siitä halutaan kysyä.

Ei ole ”normaalia”
seksuaalisuutta.

Mitä on
seksuaalisuus?
SEKSUAALISUUS EI OLE SAMA asia

kuin
seksi. Maailman terveysjärjestö WHO
määrittelee seksuaalisuuden käsitteen
näin:
”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa. Se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja
sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen ja mielihyvän sekä koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian
tasoilla.
Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, oppiminen, tutkiminen, leikki,
roolit ja suhteet.
Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään
kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina
koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset,
psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset,
poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset,
uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.”

Jos asiakas ei halua puhua asiasta, siirrytään seuraavaan asiaan. Henriikka Sundell neuvoo kuitenkin
jättämään takaportin auki.
”Lopussa voi vielä tarjota mahdollisuutta ja kysyä esimerkiksi, onko tähän loppuun vielä jotain,
mitä jäit miettimään ja mihin haluaisit vielä palata? Asiakas on voinut jäädä miettimään, rohkenisiko
kuitenkin sanoa ja kysyä.”
PASI LASIA VIINIÄ JA SITTEN SEKSIÄ

Miten päihteidenkäyttö liittyy seksuaalisuuteen?
Monellakin tavalla. Päihteidenkäyttäjillä on usein
kokemusta erilaisesta kaltoinkohtelusta. Päihde- >>
5 / 2018 TIIMI
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Miten kysyä? Kuinka puhua?
JOSKUS SEKSUAALISUUTEEN OTTAMISTA

puheeksi asiakastilanteessa voi estää se, että ei
tiedä, miten kysyisi.
Kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henriikka Sundell Sexposta suosittelee keskustelun
avaukseksi väljää kysymystä, kuten: miten
sun seksuaalisuus voi tällä hetkellä? Tai: onko
seksuaalisuuden alueella jotain, josta haluaisit
keskustella?
Seksuaalisesta hyvinvoinnista voi kysyä
myös päihteiden aktiivikäyttäjiltä.
”Käsitellään sitä, mitä asiakas tuottaa. Otetaan puheeksi turvallisuus, rajat ja turvaseksi.
On tavallaan harmillista lähestyä asiaa varoitusten kautta, mutta kun se on se fakta.”
MILLÄ SANOILLA PUHUTAAN?

Mitä sanoja käytetään? Voi olla vaikea löytää
välimuotoa lääketieteellisen sanaston ja arkisen,
vähän alatyyliin menevän kielenkäytön väliltä.
Jos ei ole sanoja, ei ole keinoja puhua.
Henriikka Sundell neuvoo ja rohkaisee käyttämään mahdollisimman neutraaleja, asiallisia
ja yleistajuisia sanoja, kuten penis, kivekset,
emätin.
”Naisten sukupuolielimistä on hyvä tarkentaa, mistä puhutaan. Jos asiakas sanoo, että
on kipua alapäässä, kysytään, missä kohtaa se
tuntuu. Emättimen suuaukolla, syvällä emättimessä vai häpyhuulissa?”
Ammattilaisen ei pitäisi käyttää epämääräisiä ilmauksia tyyliin ”navan alla” tai ”alapäässä”.
Ne lipsahtavat helposti varsinkin, jos on kysyjällä epämukava olo, sanoo Sundell, mutta
ne hämmentävät asiakasta. Asiakkaalle tulee
olo, ettei saa sanoa ääneen sanoja, joita itse on
tottunut käyttämään.
ENTÄ JOS EI TIEDÄ, MITÄ VASTATA?

Entä sitten, kun kysyy ja esiin nousee asia,
johon ei osaa sanoa ammattilaisena mitään tai
johon ei ole itsellä vastausta.
”Työntekijän ei tarvitse tietää kaikkea.
Oleellista on, että on lupa puhua. Kohdataan ja
kuullaan ja otetaan vastaan asiakkaan pohdinta.
Silloin asiakkaalle tulee olo, että seksuaalisuu-

10

TIIMI 5 / 2 018

desta ja sen hyvinvoinnista tai huolista voi
puhua. Työntekijällä ei tarvitse olla mitään
valmiita vastauksia”, Henriikka Sundell sanoo.
Sexpossa on joka viikko ammattilaisten
puhelinneuvonta eli ammatillinen konsultaatiopäivystys. Numeroon voi soittaa maksutta ja kysyä mitä tahansa seksuaalisuuteen
liittyvää. Viikonpäivä vaihtelee viikoittain, ja
ajantasaisen tiedon saa Sexpon nettisivuilta.

Voi olla, että
seksuaalisuudesta on
totuttu vaikenemaan jo
lapsuudenperheessä,
sanoo Sexpon kouluttaja
ja seksuaaliterapeutti
Henriikka Sundell.

ongelmaisilla ihmisillä muita suurempi riski joutua
seksuaalisesti kaltoinkohdelluksi ja seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteeksi. Seksiä saatetaan käyttää maksuvälineenä tai siihen saatetaan painostaa.
Myös ihminen itse saattaa olla hukassa eikä hahmota rajojaan ja suostuu melkein mihin vain. Päihteidenkäyttö myös aiheuttaa seksuaalisuudenkin
alueella erilaisia fyysisiä toimintahäiriöitä, kuten kyvyttömyyttä ja orgasmivaikeuksia.
”Meidän mielikuva on helposti, että päihteidenkäyttäjänainen on alisteisessa asemassa ja uhrin arkkityyppi, mutta nämä ongelmat ovat myös miehillä ja transihmisillä, ihan kaikilla”, sanoo Henriikka
Sundell.
Alkoholi tunnetusti vähentää estoja. Kohtuukäyttäjilläkin tilanne voi olla se, että seksiin ryhdytään parin viinilasillisen jälkeen. Tuoreimmassa Finsex-väestökyselyssä neljäsosa miehistä ja viidesosa
naisista kertoi nauttineensa alkoholia kohtalaisesti
ennen viimeisintä yhdyntäänsä.

Seksuaalisuus on tärkeä
hyvinvoinnin ja
onnellisuuden lähde.
Kun päihteitä käytetään pitkään, seksuaalisuus
saattaa rakentua vahvasti päihteidenkäytön ympärille. Seksiä esimerkiksi harjoitetaan päihteidenkäyttötilanteissa, ei juurikaan selvin päin. Kun päihteidenkäytöstä pyrkii eroon, jossain vaiheessa vastaan tulee työstettäväksi myös seksuaalisuus. Neli-viisikymppinen toipuva ihminen voi olla jäänyt teiniikäisen tasolle seksuaalisuuden kehitykseltään.
Seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa lähtökohtana ensimmäinen askel on, että tutustutaan omaan itseen. Millainen ihminen olen? Mikä minut sytyttää?
Mitkä fantasiat toimivat minulle?

”Jos päihteidenkäyttö on alkanut jo nuorena, on
voinut jäädä kokonaan väliin vaihe, jossa tutustutaan
omaan kehoon, omiin reaktioihin ja omaan seksuaalisuuteen. Jos ei tiedä, mistä itse nauttii ja mistä syttyy, on haastavaa lähteä kumppanin kanssa seksiin.
Partneriseksiin voi olla kivampaa siirtyä vasta, kun
on tutustunut omaan itseen”, sanoo Sexpon kouluttaja ja seksuaaliterapeutti Henriikka Sundell.

×

Koulutusta
seksologiaan
SEXPO JÄRJESTÄNYT JO 1970-LUVULTA

lähtien koulutusta seksologiasta ihmistyön
ammattilaisille. Seksologia on tieteenala,
joka tutkii ihmisen seksuaalisuutta sen
kaikissa ilmenemismuodoissa.
Sexpon seksuaalikasvatuskoulutus antaa valmiuksia esimerkiksi seksistä puhumiseen ja seksuaalikasvatukseen varsinkin
nuorten kanssa. Seksuaalineuvontakoulutus suuntautuu erityisesti yksilötyöhön.
Koulutuksiin voi hakeutua esimerkiksi
lähihoitajan tai nuoriso-ohjaajan koulutuksella.
Näiden perustason koulutusten lisäksi
Sexpo järjestää seksuaaliterapiakoulutusta. Siihen edellytetään amk-tasoista
pohjakoulutusta ja vähintään 30 opintopistettä seksologian opintoja.
”Päihdetyötä tekevät ihmiset jonkin
verran hakeutuvat koulutukseen, mutta he
ovat tervetulleita sankemminkin joukoin.
Edelleen tuntuu, että kouluttautuminen
seksologiaan on aika tavalla työntekijän
oman innostuksen varassa”, sanoo Sexpon
kouluttaja, seksuaaliterapeutti Henriikka
Sundell.
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Enemmistö alkoholin
suurkuluttajista
pitää itseään
kohtuukäyttäjinä

S

uomalaiset eivät ole järin hyvin perillä alkoholinkäytön terveysriskeistä, kertoo THL:n
tuorein juomatapatutkimus. Parhaiten tiedettiin alkoholinkäytön yhteys sikiövaurioihin. Sen tiedosti 86 % suomalaisista. Huonoiten tunnettiin alkoholinkäytön yhteys syöpäsairauksiin (37
%). Myös masennus osattiin yhdistää alkoholinkäyttöön heikohkosti (48 %).
Alkoholin suurkuluttajat ja säännöllisesti humalaan juovat aliarvioivat alkoholinkäytön roolia terveysriskinä. He olivat vähiten tietoisia esimerkiksi
juomisen ja masennuksen yhteydestä.
Suurkuluttajista 58 % piti itseään alkoholin kohtuukäyttäjänä. Usein humalaan juovista kohtuukäyttäjäksi itsensä näki 81 %. Usein humalaan juominen määriteltiin vähintään 12 humalakerraksi vuoden aikana.
Alkoholia käyttävistä noin neljäsosa oli pyrkinyt jollain tavalla vaikuttamaan omaan alkoholinkäyttöönsä edeltäneen vuoden aikana. Tyypillisimpiä
kontrollin tapoja oli syödä samalla kun joi, juoda hitaammin tai juoda välillä alkoholittomia juomia. Juotuja annosmääriä kertoi laskeneensa vajaa neljäsosa
alkoholia käyttävistä.
12
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ALKOHOLINKÄYTÖN HALLINTA
KUULUU KAIKILLE

Onko alkoholinkäytön haittojen ehkäisy ihmisen itsensä vastuulla? Mikä on yhteiskunnan vastuu?
”Yksilövastuulla on rajansa. Huomattavalla osalla
alkoholin suurkuluttajista on heikko ’riskintunto’, eivätkä he samaistu riskikäyttäjiksi. He eivät tunnu olevan tietoisia alkoholinkäyttönsä riskeistä pitkällä tähtäimellä ja vähättelevät riskejä”, mietti THL:n tutkija
Katariina Warpenius juomatapatutkimuksen tulosten julkistustilaisuudessa.
Hän arveli, että tietoon pohjautuvat viestit eivät
tavoita paljon juovia. Oleellisempaa olisi ongelmakäytön varhainen tunnistaminen ja alkoholinkäytön
vähentämisen ja lopettamisen tuki.
”Sinänsä alkoholinkäytön hallinta kuuluu kaikille,
se on itsesäätelyn perustaitoja. Se ei ole vain ongelmakäyttäjien asia.”

THL tekee juomatapatutkimusta kahdeksan vuoden välein.
Tuorein väestökysely koskee vuotta 2016. Kyselyyn vastasi yli
2 000 suomalaista.

HÄKKI NEN

PANOSTETAAN MYÖS
SEKSIHAITTOJA VÄHENTÄVÄÄN
PÄIHDEHOITOON

U

lkoistusten ja yhä kaventuvien resurssien päihdetyössä unohdetaan helposti jotain oleellista: potilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja kuntoutuminen. Eivät kai erektiovaikeudet, testosteronivaje tai ehkäisyn
valinta kuulu meille, eihän niitä edes voi päihdeklinikalla tutkia. Eikö
sillä potilaalla ole tarpeeksi muitakin ongelmia!
KAIKKEA PÄIHDEPOTILAAN somatiikkaa ei pidä ulkoistaa terveyskeskuksiin.
Seksuaaliterveydellä voi jollekin potilaalle olla iso merkitys myös päihdekuntoutumisen kannalta. Enemmän minulla on lääkärinä tietoa erektiohäiriöistä ja opioidien hormonaalisista vaikutuksista kuin kuntouttavasta työtoiminnasta tai tukiasumisesta. Silti esimerkiksi korvaushoitopotilaiden kanssa lääkäri saattaa puhua enemmän sosiaali- kuin terveysasioista. Tärkeitä toki molemmat, mutta erityisesti silloin, kun aikaa on vähän, pitäisi keskittyä juuri siihen, mikä on potilaan prioriteettilistan kärjessä ja huomioida myös se, mitä lisäarvoa kukin ammattiryhmä tuo hoitosuunnitelmaan. Silloin arvostetaan kunnolla myös toisten
erityisosaamista.
SEKSIHAITTOJEN VÄHENTÄMISEN ei tarvitse olla monimutkaista. Puheeksioton
lisäksi odotan, että päihdepuolella tulevaisuudessa panostetaan enemmän kahteen seksuaaliterveyteen merkittävästi vaikuttavaan asiaan: tupakoinnin vähentämiseen ja raskaudenehkäisyyn.
Päihdepuolella tunnutaan usein ajattelevan, että tupakointi on paheista pienimpiä. Kurjaa se on hengenahdistus
Kun rahat tulevat
krapulassakin, eivätkä COPD tai erektiovaikeudet helpota
eri pussista, päihdehuumeriippuvaisenkaan oloa. Tomisiko tupakkavalistus papotilaiden ehkäisyasiat
remmin, jos se olisi osa seksuaalineuvontaa?
PÄIHDERIIPPUVAISTEN NAISTEN seksuaalisuuteen liittyeivät nykyisin hoidu.
vät myös ei-toivotut raskaudet, kohonnut keskenmenoriski ja sikiön kehityshäiriöiden riski. Nykyään muistetaan hyvässä tapauksessa ehkä kysyä ehkäisystä ja mutista jotain sen tärkeydestä. Se
ei riitä. Perhesuunnittelu täytyy ottaa päihdehoidossa paremmin osaksi hoitosuunnitelmaa. Uskalletaan puhua myös raskaustoiveista ja valmistaudutaan niihin klinikan tuella, esimerkiksi tukemalla tupakoinnin lopetuksessa ja lääkitys- ja
elämäntapamuutoksissa.
KUN PÄIHDEHOIDON rahat tulevat eri pussista kuin ehkäisyneuvonnan, päihdepotilaiden ehkäisyasiat eivät nykyisin hoidu. Tässäkin hoitaminen olisi halvempaa ja inhimillisempää kuin hoitamatta jättäminen. Terveydenhuollon sisällä tarvitaan uusia yhteistyöketjuja. Tulevaisuudessa ehkäisykapselin tai -kierukan saaminen suoraan päihdeklinikalta ei saa olla utopiaa.
Margareeta Häkkinen työskentelee A-klinikka Oy:n laitospalvelujen ylilääkärinä.
Kommentoi kolumnia osoitteessa: www.a-klinikka.fi/tiimi
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TYÖ JA TEKIJÄ

TER APEUTTI &

TAKSIKUSKI
Jussi Nissinen on työskennellyt työuransa aikana niin
päihde- kuin seksuaaliasioiden parissa. Terapeutti on ollut
terapeutti myös taksin ratin takana.
Teksti & kuva Auli Saukkonen

P

sykoterapeutti Jussi Nissisen koko työura
on risteillyt päihdeasioiden ja seksuaaliasioiden parissa. Hän sanoo, että päihdetyössä törmää yhtä lailla seksuaalisuusasioihin kuin seksuaaliasioita käsittelevässä
työssä päihdekysymyksiin. Kyse on enemmän siitä, miten päihdetyöntekijänä osaa ajatella
seksuaalisuuden mukaan asiakkaan elämään.
Kun Nissinen työskenteli 1980–1990-luvulla sosiaaliterapeuttina silloisella Helsingin A-klinikalla,
seksuaaliasioiden puheeksiotto asiakkaiden kanssa
oli vähän niin ja näin.
”Jälkeenpäin olen ajatellut, että olin liian sensitiivinen ottamaan seksuaalielämää puheeksi asiakkaiden kanssa, ellei heillä ollut parisuhdetta.”
Tämän päivän päihdetyöntekijöiltä hän toivoo
taitoa ja rohkaisua puhua seksuaalisuudesta jokaisen
asiakkaan kanssa. Seksuaalisuuden olisi hyvä kuulua asioihin, joita itsestään selvästi käsitellään päihdevastaanotolla. Nissinen uskoo, että se alkaisi myös
näkyä päihdepalvelujen hoitotuloksissa.

TORJUTTU MIES TARTTUI PULLOON

Omalta työuraltaan päihdetyöstä Nissinen muistaa
etenkin miehet, joilla alkoholinkäyttö oli lisääntynyt
oleellisesti ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen.
He kertoivat kokeneensa tulleensa torjutuksi ja ulkopuoliseksi lapsen synnyttyä.
”Mies hakee läheisyyttä kehon kautta paljon
enemmän kuin nainen. Nainen kokee lähestymisen
usein seksuaalisina. Olisi tärkeä ottaa puheeksi, mitä
tapahtuu vuorovaikutukselle ja seksuaalisille suhteille varhaisessa vaiheessa ilman että ketään syylliste
tään vaan asiaa tutkien”, Nissinen miettii.
Toinen päihteiden ja seksuaalisuuden yhtymäkohta löytyi ihmisistä – varsinkin homomiehistä –
jotka ovat tunteneet häpeää omasta seksuaalisuudestaan. Heillä päihteidenkäyttö liittyi niin tapaamisympäristöihin kuin rohkaisun hakemiseen. Ennen nettiä tavattiin ravintoloissa ja ulkotapaamispaikoissa. Kontaktinhakuympäristö oli päihdekeskeinen tai
päihdettä tarvittiin, jotta olisi rohkaistunut kontaktin luomiseen. >>
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Taksia ajaessa on jännä läsnäolo
tähän maailmaan.”

Onneksi maailma on myös muuttunut. Nuoret
isät ovat tänä päivänä usein paljon tiiviimmin läsnä
lastensa elämässä kuin ennen. Homoseksuaalisuuteen liittynyt stigma on vähentynyt merkittävästi.
A-KLINIKKA, SETA, SEXPO

Jussi Nissinen päätyi päihdetyöhön 1980-luvun alussa huomattuaan, että Jyväskylän yliopisto haki ihmisiä koulutettavaksi päihdehuollon terapiatehtäviin.
Nissinen oli sosiaalipsykologian opiskelija Helsingin
yliopistossa. Gradu ei edennyt ja hän oli muutenkin ajatellut hakeutua työelämään. Ystäväpiiristä oli
jo tullut vinkkiä siitä, että hän on hyvä kuuntelija ja
voisi hyvinkin sopia työhön, jossa ihmisiä autetaan.
”Tein opiskeluun kuuluvan harjoittelun Helsingin A-klinikalle Raija Keskisen ohjauksessa. Sille
tielleni sitten jäin.”
Mutta maailma muuttui ja työ sen mukana.
1980-luvun puolivälissä Suomeen iski aids-kriisi. Lääkintöhallitus ei suhtautunut asiaan sen vaatimalla vakavuudella, joten Seta – jota Jussi Nissinen oli ollut perustamassa – joutui ottamaan ohjat käsiinsä. Nissistä pyydettiin vapaaehtoiseksi ohjaamaan ehkäisevää tukitoimintaa. Lopulta hän siirtyi Setaan sosiaalisihteeriksi. Seta perusti sittemmin
Aids-tukikeskuksen.
”Sosiaalisihteerin työ ei oikein vastannut omaa
osaamista. Siinä piti tehdä monenlaista ja organisoida asioita samaan aikaan moneen suuntaan”, Nissinen muistelee. Niinpä hän irtisanoutui.
Seuraavan vuoden hän vietti paiskimalla hommia ravintolassa baarimikkona. Sulkeutumisajan jälkeen hän siivosi ravintolan ja sen jälkeen alkoi työvuoro lehdenjakajana. Baarimikon ura päättyi, kun
Helsingin A-klinikka haki sosiaaliterapeuttia.
16
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Hän muistaa vuoden ”hanttihommissa” hienona aikana.
”Tykkään terapeutin työstä, mutta siinä on koko
ajan jossain määrin läsnä riittämättömyyden tunne.
Prosessit ovat käynnissä jatkuvasti, vaikka et aktiivisesti kelaisi niitä. Kun baarissa oli tehnyt baarimikon
työn ja siivonnut ravintolan ja jakanut lehdet, saattoi
aika hyvällä omallatunnolla mennä nukkumaan.”
Eläkkeelle Nissinen jäi 2013 Sexpon toiminnanjohtajan toimesta. Eläkkeelle jäätyään hän ryhtyi pitämään yksityistä psykoterapeutin vastaanottoa. Syy,
miksi Nissinen päätti jatkaa psykoterapeuttina, olivat asiakkaat. Tarvetta on ollut psykoterapeutille,
joka on perehtynyt nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämän
haasteisiin.
Jussi Nissisen työuraa leimaa lukusana kaksi.
”Jostain syystä olen ollut aina kaksi kertaa työsuhteessa samassa paikassa. Olin kaksi kertaa Helsingin A-klinikalla, Sexpossa ja Setassa. Kaksi kertaa
olin myös opiskeluaikana töissä ylioppilaskunnan
kirjastossa ja kesätöissä Shellillä ja postissa.”
MONINKERTAINEN TERAPEUTTI

Jussi Nissinen on moninkertainen terapeutti. Seksuaaliterapiakoulutuksen hän kävi 1980-luvulla ollessaan töissä Setassa. A-klinikalla 90-luvulla hän kouluttautui verkostoterapeutiksi ja perheterapeutiksi.
Sittemmin hän on käynyt myös hahmoterapiakoulutuksen, mitä kautta tuli Kelan psykoterapiapätevyys.
Eikä tässä kaikki. Helmikuussa 2019 päättyy hänen
uusin kolmevuotinen terapiakoulutuksensa, psykofyysisen psykoterapian täydennyskoulutus.
Paitsi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin,
Nissisen kiinnostus on kohdistunut myös addiktoi-

TYÖ JA TEKIJÄ

Jussi Nissinen
Psykoterapeutti
Paras ominaisuutesi työssä?
Halu tutustua toiseen ihmiseen.

vaan seksikäyttäytymiseen ja pedofiileihin, jotka eivät ole syyllistyneet seksuaalirikoksiin mutta joita huolettaa oma lapsiin kohdistuva seksuaalinen
kiinnostus.
Hän on iloinen Kriminaalihuollon tukisäätiön SeriE-hankkeesta, joka tarjoaa matalan kynnyksen tukea ihmisille, joilla on huoli omista lapsikohteisista
fantasioista ja mieltymyksistä. Rahoituksen saaminen
hankkeelle vei noin 15 vuotta, Nissinen huomauttaa.
”Hanke kilpistyi monta vuotta vastarintaan. Kyseenalaistettiin, miten omaa seksuaalisuutta ja ihmissuhteita voi ylipäätään kehittää niissä olosuhteissa.
Mutta voihan siinä tehdä aika paljonkin.”

Huonoin ominaisuutesi työssä?
Se on lähinnä passiivisuutta… En riittävän nopeasti tartu asioihin, joihin voisin tarttua.
Rakkain työkalusi?
Korvat.
Mitä työ on sinulle opettanut?
Kärsivällisyyttä.
Mistä saat vastapainoa työlle?
Nukkumisesta. Lukemisesta. Liikkumisesta.
Ellet olisi psykoterapeutti, mitä voisit olla?
Historianopettajani sanoi aikoinaan, että voisit
lähteä opiskelemaan historiaa. Olisin voinut olla
historian tutkija. Nuorempana haaveilin myös
arkkitehdin urasta. Tykkäsin hahmottaa tiloja.

TAKSI VIE JA TAKSI TUO

Eläkkeelle jäätyään Nissinen paitsi perusti psykoterapiavastaanoton, myös kävi taksikurssin. Taksin ajaminen piti jättää ajanpuutteen vuoksi, mutta edelleen
hän puhuu siitä innostuneesti. Ammatissa yhdistyvät
liikkuminen paikasta toiseen, vuorovaikutus ihmisten kanssa ja vaihtelevat tilanteet.
”Arvostan taksinkuljettajan ammattia. Siinä tapaa ihmisiä kaikissa mahdollisissa elämään liittyvissä
tilanteissa. Kun yksi kyyti on päättynyt, et tiedä seuraavasta tilauksesta. Se voi olla ihan mitä tahansa.
Siinä on jännä läsnäolo tähän maailmaan.”
Terapiataidoille oli kysyntää taksinkuljettajanakin. Nissinen muistaa kolmen naisen seurueen, joka
tuli kyytiin baari-illan jälkeen. Yksi naisista alkoi purkaa mieltään heti takapenkille tälläydyttyään. Mikä
teissä miehissä on, menette naimisiin mutta elätte kuin poikamiehet, hän tivasi ainoalta paikalla olevalta mieheltä. Siitä sukeutui keskustelu. Kun ensimmäisen kyydittävän piti jäädä pois Otaniemessä, hän
harmitteli, että matka oli mennyt liian nopeasti.

Nissinen muistaa myös häätalon, jonne oli tilattu taksi. Portailla istui yksikseen vasta vihitty pari. Vieraat olivat lähteneet. Kun mies yritti avata vaimolleen taksin ovea, vaimo kivahti, että pääsen kyllä itsekin. Nissinen koetti varovasti avata keskustelua. Kävi ilmi, että kyse oli
mustasukkaisuuskohtauksesta.
”Pääsin kysymään, että onko teillä mitään havaintoa, onko päihteidenkäytöllä mitään tekemistä
näiden ongelmien kanssa. Matkan aikana he pääsivät vähän puhumaan ongelmista eikä jääty mykkään
tunnelmaan. Aika kivasti pystyy peilin kautta hoitamaan tällaisen keskustelun. Puhuttelee välillä toista
ja välillä toista. Kun päästiin perille, tuntui, että ulos
jäi kaksi aika kilttiä ja pehmentynyttä ihmistä.”
”Silloin ajattelin, että tässä nyt yhdistyivät päihde-, terapia- ja taksipuolen koulutukset.”

×
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”SEKSI ON KUIN
PUUDUTUSAINETTA
KIVULLE”
NÄKÖKULMIA
SEKSIRIIPPUVUUTEEN
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Seksiriippuvuus on vakavasti
otettava terveysongelma,
joka tuhoaa riippuvaisia ja
heidän läheisiään.
Teksti Karoliina Vuohtoniemi Kuva Scanstockphoto

O

n kuulas syysaamu. Kävelet autollesi ja kuten aina, avaat ensin matkustajan puolen oven, jotta myös vanha tuttu
kyytiläinen pääsee mukaan.
Käynnistät auton. Ennen kuin olet ehtinyt edes
miettiä liikkeelle lähtemistä, matkustaja kertoo, minne ajat. Lähdet ajamaan miettimättä, mihin sinun
pitäisi tai minne haluaisit mennä. Matkustaja puhuu taukoamatta. Hän sättii sinua, moittii ajotyyliäsi ja reitinvalintaasi. Tutussa risteyksessä sinun pitäisi kääntyä oikealle, mutta matkustaja vaatii, että sinun on käännyttävä vasemmalle. Ja taas kerran sinä
käännyt.
Hetken matkustaja on hiljaa ja saatat jopa unohtaa hänet. Pian hän kuitenkin ilmoittaa kovaan ääneen, että sinun on tehtävä u-käännös. Sinä tottelet
ja ajatte ojaan.
Ojan pohjalla mietit, ettet ikinä enää ota tuota
maanvaivaa kyytiin. Korjautat auton ja päätät jatkossa ajaa bussilla tai kävellä. Kuitenkin pian huomaat
taas meneväsi autoon ja avaat oven, jotta matkustaja
voi ottaa mukavan asennon etupenkillä.
MIKÄ SEKSIRIIPPUVUUS ON?

Matkustajaesimerkki kuvaa seksiriippuvuuden
kanssa kamppailevien tilannetta. Matkustajalla eli

seksiriippuvuudella on valta kuskin elämästä ja
päätöksistä.
Seksiriippuvuus herättää usein hämmennystä.
Kysytään, eivätkö kaikki ole jollakin tavalla riippuvaisia seksistä. Onko kyse vain moraalinvartijoiden
seksikielteisyydestä? Pitäisikö seksiriippuvaisten ottaa itseään niskasta kiinni ja ryhdistäytyä? Kuitenkin
seksiriippuvuus on vakavasti otettava terveysongelma, joka tuhoaa riippuvaisia ja heidän läheisiään.
Yksinkertaisimmassa määritelmässä seksiriippuvuus voidaan nähdä miksi tahansa seksiin liittyväksi käyttäytymismalliksi, jota siitä kärsivä henkilö ei
pysty hallitsemaan ja joka aiheuttaa ongelmia henkilölle. Ulkopuolinen ei voi määritellä seksiriippuvuutta. Jos kumppani suhtautuu pornon katsomiseen negatiivisesti, mutta pornon katsominen ei aiheuta
henkilölle itselleen ongelmia, kyse ei ole pornoriippuvuudesta vaan parisuhderistiriidasta.
Seksiriippuvuus määritellään myös toistuvaksi
käyttäytymiseksi, jota henkilö ei pysty lopettamaan,
tai vaikka lopettaminen onnistuisi, käyttäytyminen
alkaa pian uudelleen. Olennaista ei ole käyttäytyminen vaan suhde käyttäytymiseen. Seksiriippuvuudessa suhteesta seksikäyttäytymiseen on tullut negatiivinen, elämää ja ihmissuhteita tuhoava.
Riippuvuus voi syntyä kaikkiin seksin muo- >>
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Seksiriippuvuus on vakavasti
otettava terveysongelma.

toihin. Kyse voi olla riippuvuudesta seksisuhteisiin,
maksulliseen seksiin, tirkistelyyn, puhelinseksiin tai
fetisseihin. Yleisin seksiriippuvuuden muoto on pornoriippuvuus. Tämä ei johdu siitä, että porno sinällään olisi huono asia tai että porno aiheuttaisi aina
riippuvuutta. Kun pornon katsominen on hallinnassa ja oma valinta, se on positiivinen ja nautinnollinen osa seksuaalisuutta. Pornoriippuvaisella ei ole
tätä valinnan mahdollisuutta.
Ryyppyputket ovat tuttuja päihdemaailmassa.
Myös pornoriippuvaisella on pornoputkia, jolloin
pornon parissa saatetaan viettää useita tunteja päivässä ja koko muu elämä kärsii. Tällöin pornon katsomiseen ei yleensä liity seksuaalista halua tai kiinnostusta eikä sen katsominen tuota nautintoa. Kyse
on pakonomaisesta toistamisesta, ei seksuaalisesta
halusta ja omasta valinnasta.
Seksiriippuvuudella ei vielä ole virallista diagnoosia. Kesällä julkaistussa ICD-11:ssa (International Classification od Diseases) diagnoosina mainitaan pakonomainen seksikäyttäytymisen häiriö.
'

Taustalla saattaa olla lapsuuden trauma, kiintymyssuhdevaurio, menneisyyden ihmissuhteisiin liittyvä haava tai puutteellinen seksuaalikasvatus. Seksiriippuvainen käyttää seksiä tunteiden säätelykeinona. Nykyään on myös paljon seksiriippuvaisia, joille on muodostunut riippuvuussuhde seksiin ilman
tunnistettavaa traumaa. Esimerkkinä voi olla tilanne,
jossa ihminen itsetyydyttää ja katsoo pornoa aina,
kun hän kokee olonsa yksinäiseksi. Hän jatkaa tapaa, koska hän kokee, että se auttaa. Kun tapaa toistaa riittävän pitkään, siihen voi muodostua riippuvuussuhde, vaikka ihmisellä ei olisi taustalla mitään
isompia traumoja.
Riippuvuutta edesauttaa, että netti ja älypuhelimet ovat tuoneet seksin ja pornon helposti saavutettaviksi. Taustavaikuttajana on myös dopamiini: mitä enemmän ja pidempään dopamiinia tuottavaa toimintaa jatkaa, sitä enemmän käyttäytymistä
on toistettava.
SEKSIRIIPPUVUUDEN
SEURAUKSET

Seksiriippuvuus voi vaikuttaa elämän kaikkiin osaalueisiin: ihmissuhteisiin, parisuhteisiin, työhön, taloudelliseen tilanteeseen, perheeseen, vapaa-aikaan
ja fyysiseen ja mielenterveyteen. Isointa tuhoa seksiriippuvuus tekee itsetunnolle, usein sen aiheuttaman häpeän ja kontrollin menettämisen kautta. Mikäli riippuvainen on parisuhteessa, vaikutukset siihen ovat lähes väistämättömiä. Salassa oleva seksiriippuvuus vaikuttaa yleensä parin väliseen läheisyyteen ja seksielämään. Kun riippuvuus tulee päivänvaloon, se voi olla yksi pahimmista mahdollisista
parisuhdekriiseistä.

SYYT RIIPPUVUUDEN TAUSTALLA

Seksiriippuvuudella on aina jokin psykologinen
merkitys. Se on selviytymiskeino, jolla hallitaan elämää. Moni seksiriippuvainen kuvaa, että se on kuin
puudutusaine, joka hiljentää ympärillä oleva maailman. Se on keino paeta kipua. Seksiriippuvuus saattaa alkaa nautinnon tavoittelemisena mutta muuttuu
pian tavaksi paeta ongelmia. Ilman seksiriippuvuutta ei enää tunne oloa normaaliksi.
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Riippuvuus voi syntyä kaikkiin
seksin muotoihin.

Neljä kysymystä
seksikäyttäytymisestä
voi
käyttää brittiläisen psykoterapeutin Paula
Hallin kehittämää arviointimenetelmää. Jos
henkilö vastaa kyllä lähes kaikkiin ohessa
oleviin kysymyksiin ja valitsee ensimmäisessä
kysymyksessä vähintään yhden vaihtoehdon,
hänellä todennäköisesti on seksiriippuvuus:
SEKSIRIIPPUVUUDEN ARVIOINNISSA

Seksiriippuvuus voi vaikuttaa
elämän kaikkiin osa-alueisiin.

TOIPUMINEN
SEKSIRIIPPUVUUDESTA

Ensimmäinen askel on ongelman tunnistaminen
ja sen myöntäminen. Häpeän vähentäminen ja uuden elämän opetteleminen on tärkeässä roolissa
seksiriippuvuudesta toipumisessa. Vertaistukiryhmä (SAA-ryhmät) ja seksiriippuvuuden hoitoon perehtynyt terapeutti auttavat asiakasta matkalla kohti toimivaa seksuaalisuutta. Seksiriippuvuuden hoito terapiassa on yhdistelmä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, kognitiivista viitekehystä ja psykodynaamisia teorioita. Myös omahoito esimerkiksi aihetta käsittelevän kirjallisuuden avulla voi auttaa.
Artikkelin alussa kerrottu matkustajaesimerkki kuvaa seksiriippuvuuden kanssa kamppailevien tilannetta. Matkustajalla eli seksiriippuvuudella on
valta kuskin elämästä ja päätöksistä. Kun toipuminen riippuvuudesta alkaa, riippuvuutta ylläpitävät
matkustajan negatiiviset äänet eli ydinuskomukset ja
ajatusvääristymät hiljenevät.
Kuskille tulee päätösvalta siitä, mihin suuntaan
hän ajaa ja mitä valintoja hän matkalla tekee. Hän
saa elämänsä, seksuaalisuutensa ja ihmissuhteensa
hallintaan ja voi kokonaisvaltaisesti paremmin. Matkustaja ei kuitenkaan koskaan kokonaan poistu kyydistä. Hän istuu takapenkillä ja saattaa välillä muistuttaa olemassaolostaan pienellä äänellä. Mutta terapian, vertaistukiryhmän ja asian tiedostamisen kautta kuski valitsee olla kuuntelematta. Hän valitsee
riippuvuudesta vapaan, omannäköisensä elämän.

×

1. Onko seksikäyttäytymiselläsi ollut negatiivisia vaikutuksia johonkin seuraavista elämän
osa-alueista:
a) kestävien ihmissuhteiden muodostaminen
b) perheen ja/tai ystävien kanssa vietetty aika
c) keskittyminen työhön tai opiskeluun
d) velkaantuminen
e) fyysinen tai psyykkinen terveys
f) henkilökohtaiset rajat
g) lain noudattaminen
2. Onko sinun vaikea keskittyä elämäsi muihin
osa-alueisiin johtuen seksiin tai pornoon liittyvistä tunteista tai ajatuksista?
3. Oletko huomannut tarvitsevasi yhä enemmän ärsykkeitä (esimerkiksi aiempaa enemmän pornoa) tai riskinottoa saavuttaaksesi
saman kiihottumisen tason kuin aikaisemmin?
Entä joudutko kiihottuaksesi katsomaan aiempaa ”kovempaa” pornoa?
4. Oletko yrittänyt lopettaa seksikäyttäytymisesi tai pornon katsomisen siinä onnistumatta?

LÄHDE:
Paula Hall: Understanding and treating sex and porn addiction
– A comprehensive guide for people with sex addiction and
those who want to help them. Taylor&Francis 2018. Kirja ilmestyy
suomeksi helmikuussa 2019 nimellä Koukussa seksiin – Opas seksiriippuvuuden hoitoon, suomentajana Karoliina Vuohtoniemi.
Karoliina Vuohtoniemi on Sexpon koulutuspäällikkö, työnohjaaja ja seksuaaliterapeutti sekä kouluttautumassa seksiaddiktioterapeutiksi.
5 / 2018 TIIMI
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TIETEEN KENTILTÄ

Palstalla seurataan päihdealan tieteellistä tutkimusta.

Mitä tutkimus tietää pistotiloista?
SYSTEMAATTISESSA KIRJALLISUUSKATSAUKSESSA SELVITETTIIN ,

mitä tutkimustietoa
on valvotuista huumeiden pistotiloista. Kirjallisuuskatsaukseen löydettiin 75 aihetta
koskevaa tutkimusartikkelia. Tutkimuksista kaksi kolmasosaa oli tehty Vancouverin
alueella.
Tutkimusten mukaan pistotilojen avaaminen oli yhteydessä yliannostuksien vähentymiseen ja päihdehoitoon hakeutumiseen. Tilojen asiakkaat jakoivat aiempaa
vähemmän pistovälineitä muiden ihmisten kanssa ja käyttivät useammin säännöllisesti kondomia. Suoraa näyttöä siitä, että pistotilojen avulla voitaisiin ehkäistä tartuntatautien leviämistä, ei ole.
Pistotilan avaaminen näyttää vähentävän julkista pistämistä ja pistovälineroskan määrää lähiympäristössä. Sen sijaan pistotilojen ei havaittu olevan yhteydessä
huumekaupan, muun rikollisuuden tai suonensisäisiä huumeita käyttävien ihmisten määrän lisääntymiseen alueella.
Suonensisäisesti huumeita käyttävät ihmiset suhtautuivat tiloihin positiivisesti.
Yleisimpiä syitä käydä pistotiloissa olivat pistäminen turvallisesti ja rauhassa, halu
välttää julkisia paikkoja, aiemmat yliannostukset ja tarve avulle pistämisessä.

Chloé Potier et al.: Supervised injection services: What has been demonstrated? A systematic literature
review. Drug and Alcohol Dependence 12/2014, julkaistu verkossa 23.10.2014.

Mikä motivoi vapaaehtoistoimintaan?
MILLAISIA MERKITYKSIÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEJÄRJESTÖJEN vapaaehtoi-

set antavat toiminnalleen? Tätä tarkasteltiin mielenterveys- ja päihdejärjestöjen
tutkimusohjelman (MIPA) tutkimuksessa. Aineistona oli järjestöjen vapaaehtoisilta
(n=127) kerätty kyselyaineisto.
Tulosten mukaan kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta. Työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi toimintaan osaamisen
hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen. Kaikkia toimijoita yhdisti halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta.
Vapaaehtoistoiminta rakentui omaehtoiseksi toiminnaksi, johon osallistumalla
kuntoutujat ja heidän omaisensa voivat vapautua aktiiviseen toimijuuteen itsensä
ja viiteryhmänsä hyväksi ja ammattilaiset voivat hyödyntää osaamistaan vapaammin kuin palkkatyössä. Moni työelämän ulkopuolella oleva toivoo vapaaehtoistoiminnan avaavan polun työelämään.

Päivi Rissanen & Sari Jurvansuu: ”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut.” Vapaaehtoistoimintaan
liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018.
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SALASUO

SELLAISEKSI AIKUISEKSI
KUIN HALUAA

O

len kuullut useassa tilaisuudessa Ehyt ry:n asiantuntijoiden suusta viisaan lauseen, jonka mukaan nuorille suunnatun ehkäisevän päihdetyön kokonaisvaltainen tarkoitus on ”tukea nuorta kasvamaan sellaiseksi aikuiseksi kuin hän haluaa tulla”.
KUN NUOREMMAT kollegani tekivät johtamassani hankkeessa selvitystä seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöistä päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakkaina, he saivat
toistuvasti kuulla erilaisilta palveluntarjoajilta, että asia on tärkeä, mutta kyseinen
kohderyhmä ei käytä tätä palvelua. Erään suomalaisen maakunnan merkittävän
palveluntarjoajan yhteyshenkilö oli tiennyt kertoa, ettei kyseisessä maakunnassa ole
lainkaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia nuoria.
Hanke, jossa selvitettiin ja kehitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamista päihde- ja mielenterveyspalveluissa, vietiin loppuun ja se sai paljon kiitosta.
Tietoisuutta onnistuttiin lisäämään ja monen päihde- ja mielenterveysalan työntekijän
osaaminen vahvistui. Tuloksista raportoitiin myös Tiimissä 2/2018.
MIELTÄNI JÄI KUITENKIN askarruttamaan, kuinka moni
koki, ettei asia koske heitä tai ettei omalla palvelualueella
ole lainkaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu- Apu ja tuki pitää sovittaa
via nuoria. Toisaalta, millainen on näihin vähemmistöihin
avun tarvitsijan tarpeiden
kuuluvien nuorten kokemus palveluista, joissa työntekijät
mukaan.
ajattelevat näin.
On hankala ajatella niin sensitiivisten palveluiden, kuin
päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat, edistävän nuorten mielenterveyttä tai hyvinvointia, jos vähemmistöihin kuuluvia nuoria tuetaankin kasvamaan sellaisiksi aikuisiksi, joiksi he eivät halua eivätkä voi tulla.
”Tukea nuorta kasvamaan sellaiseksi aikuiseksi kuin hän haluaa tulla” tarkoittaa
nuoren identiteetin vahvistamista ja kasvamisen tukemista. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa lausahdus viittaa pyrkimykseen sovittaa apu ja tuki avun tarvitsijan tarpeiden, ei avun antajan tietämättömyyden tai ennakkoluulojen mukaan.
SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖIHIN kuuluvien nuorten kohtaamista
päihde- ja mielenterveyspalveluissa käsittelevä hanke toteutettiin yhdessä Ehytin,
Setan ja Nuorisotutkimusseuran kanssa. Jos tutkimusosion johtajana hämmästyin
joidenkin palveluissa työskentelevien käsityksiä siitä, ettei asia koske heitä lainkaan,
yhtä lailla ilahduin siitä, kuinka mittakaavaltaan varsin pieni hanke edisti moninaisuuden tunnistamista ja tarjosi lisää työkaluja tukea nuoria kasvamaan sellaisiksi aikuiseksi kuin he haluavat tulla.

Mikko Salasuo on Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja työskentelee
vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa. Kommentoi kolumnia osoitteessa:
www.a-klinikka.fi/tiimi
5 / 2018 TIIMI
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T UTKITTUA

MITÄ ON KOKEMUSASIANTUNTIJUUS?
KUINKA KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI TULLAAN?

Kokemusasiantuntija toimii usein vertaisen roolissa, mutta
sen lisäksi omaan kokemukseensa nojaavana asiantuntijana
yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Asiantuntijan
identiteetin omaksuminen vaatii aikaa.
Teksti Lotta Hautamäki & Timo Ilomäki

V

ertaiset ovat tärkeässä osassa lähes kaikkien päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaan (MIPA) osallistuvien yhdistysten toiminnassa.
Vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaistoiminnan ohella järjestöissä on kokemusasiantuntijoita,
jotka toimivat kiinteämmin osana järjestöjen tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä palkattujen
työntekijöiden kanssa. Kokemusasiantuntijat toimivat vertaisia laajemmin palvelujärjestelmässä ja heillä on usein koulutus. Yleensä kokemusasiantuntijat
saavat myös palkkion tai palkkaa työstään.
Kokemusasiantuntija toimii usein vertaisen roolissa mutta sen lisäksi omaan kokemukseensa perustavana asiantuntijana. Tutkija Taina Meriluoto on
kuvaillut kokemusasiantuntijuutta vaikeaksi määritellyn elämänkokemuksen omaavalle ihmiselle luotuna toimijan roolina, jossa osallistutaan aktiivisesti
oman kokemuksen tuottaman tiedon kautta sen organisaation tai toiminta-alueen toimintaan, jota kokemus koskee.
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena -osahankkeessa tutkittiin vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden koke24
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muksia sekä ammattilaisten näkökulmia yhteistyöstä
vertaisten kanssa.
KOKEMUSASIANTUNTIJUUDEN JUURET

Kokemusasiantuntijatoiminnan taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimuksen ja potilasliikkeiden aktivismin yhdistyminen. Sen myötä kokemuksen tuoma asiantuntijuus alkoi hahmottua kansalaisjärjestötoiminnan ohella myös osaksi palvelujärjestelmän tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa laajemminkin vaikuttava voimaannuttamista, potilaskeskeisyyttä ja jaettua päätöksentekoa korostava ideaali on luonut maaperää
kokemusasiantuntijuudelle.
Kokemuksen työstäminen kokemusasiantuntijuudeksi edistää omaa kuntoutumista ja sen avulla
voidaan auttaa vertaisia omassa kuntoutumisen prosessissaan. Kokemuksen kautta saatu asiantuntemus
voi myös auttaa ammattilaisia ymmärtämään paremmin kuntoutujan näkökulmaa ja kehittämään siten omaa työtään.
Kokemusasiantuntijat työskentelevät järjestöissä tai sosiaali- ja terveyspalveluissa tutkimuksen ja
kehittämisen parissa usein työparina ammattilaisen kanssa. Lisäksi kokemusasiantuntijoita on yhä

Vertaistuki on tukea tuottavaa
kokemusten jakamista.

enemmän myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon integroiduilla vastaanotoilla suoraan kuntoutujien tukena. Kokemuksen kautta saatu asiantuntemus voi
toimia myös palvelujen kehittämisen tukena erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.
Yhteiskehittämisen, käyttäjätutkimuksen ja palvelumuotoilun suuntaus sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä nojaakin pitkälti ajatukseen siitä,
että kokemustiedon avulla voidaan kehittää palveluita vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin.
MITEN KOKEMUSASIANTUNTIJAKSI TULLAAN?

Kokemusasiantuntijaksi tullaan usein vertaistoiminnan kautta. Vertaisuus jalostuu kouluttautumalla tai
toimimalla kokemusasiantuntijuudeksi. Kokemusasiantuntijoille järjestetään koulutusta ja valmennusta, joka tukee oman kokemuksen jäsentämistä
asiantuntijuutena. Koulutus ei kuitenkaan ole edellytys toimia kokemusasiantuntijana eikä kokemusasiantuntija ole suojattu nimike. Kuitenkin kaikilla
haastatelluilla kokemusasiantuntijoilla oli jonkinlainen koulutus tai valmennus tehtäväänsä.
Haastatteluissa kysyimme kokemusasiantuntijoilta ja vertaisilta itseltään, kuka heidän mielestään soveltuu kokemusasiantuntijaksi. Vastauksissa korostui, että polku on varsin pitkä ja oman kokemuksen jakaminen asiantuntijana vaatii työstämistä.
Moni päihdetyössä mukana oleva kokemusasiantuntija korosti myös pidempää päihteettömyyttä, kuten
haastateltu seuraavassa:
”Pitää olla toipumishistoria vähän pidempi, vuoden, kahden päihteettömyys. (…) Et en mä lähtis pikakouluttaan ketään, kyl hänen pitää oppii tunteen se, kun ei tämä kuntoutus tapahdu vuodessa
tai kahdessa… tämä on pitkä prosessi… aikaa pitää

olla.” (Kokemusasiantuntija, päihdejärjestö, mies)
Koulutuksessa omakohtaista kokemusta työstetään, jotta sitä voidaan hyödyntää vertaistuen ohella palveluiden suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyössä. Haastatellut pitivät kuitenkin koulutusta tärkeämpänä kokemusta kuntoutumisesta ja toipumisesta sekä tiettyä etäisyyttä omiin kokemuksiin sairaana. Koulutukset voivat kuitenkin olla merkittävä
tekijä kokemusasiantuntijan identiteetin ja ammattilaistumisen kannalta.
Työparityöskentely ammattilaisen kanssa oli
tuonut monille haastateltaville lisää itsevarmuutta ja auttanut vahvistamaan identiteettiä asiantuntijana. Haastatteluista nousi esiin työpariyhteistyössä syntyvän yhteisasiantuntijuuden teema, jossa ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan asiantuntemus
syvenee yhteistyön avulla. Jokaisen työntekijän, vertaisen ja kokemusasiantuntijan erilainen kokemuksellinen asiantuntijuus on tärkeä osa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa.

×

LUETTAVAA AIHEESTA:
Taina Meriluoto: Miksi kokemusasiantuntijat ovat asiantuntijoita?
Ilmiö – sosiologinen media kaikille 9/2018 (verkossa).
Päivi Rissanen & Jouni Puumalainen: Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus.
Kuntoutus 1/2016.
Sari Jurvansuu & Päivi Rissanen: Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja
yhdistysten toimijoille tarjoama tuki. Tietopuu: Katsauksia ja
näkökulmia 1/2018.
Timo Ilomäki ja Lotta Hautamäki työskentelevät Kuntoutussäätiössä tutkijoina Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen
tutkimusohjelmassa (MIPA).
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Päihteistä ja elintavoista alkoholi ja tupakka aiheuttavat
eniten seksihaittoja. Erityisesti ne vaikeuttavat erektiota
ja seksuaalista kiihottumista. Huumeidenkäyttäjillä on
tyypillisesti orgasmivaikeuksia.
Teksti Margareeta Häkkinen Kuva Scanstockphoto

N

oin puolet 40–70-vuotiaista miehistä kokee erektiohäiriöitä. Päihteidenkäyttäjillä oireilu alkaa usein jo nuorempana.
Tyypillisimpiä syitä ovat tavalliset kansansairaudet, kuten diabetes, verenpainetauti ja sydänsairaudet. Seksiongelmien taustalla voivat olla
myös jotkut lääkkeet, hormonaaliset syyt, neurologiset syyt ja päihteet. Merkittäviä ovat myös psyykkiset tekijät, kuten masennus, stressi, jännittäminen ja
parisuhdeongelmat.
Miehillä seksiongelmat ilmenevät tyypillisesti erilaisina erektiohäiriöinä, naisilla haluttomuutena
ja orgasmivaikeuksina. Tämä pätee myös päihteiden
aiheuttamiin seksihaittoihin. Miehillä parempaa seksiä tukee hyvä fyysinen toimintakyky ja hyvät aiemmat seksikokemukset. Naisille ovat tärkeitä kumppanin mieleiset ominaisuudet, seksuaalimyönteinen
asenne ja halukkuus, jota ylläpitävät hyvät seksikokemukset. Päihteiden vaikutukset seksuaalisuuteen
voivat joskus tuntua vielä vuosia päihteidenkäytön
lopettamisen jälkeen.
KUNINGAS ALKOHOLI ORJUUTTAA
SEKSUAALISUUDEN

Runsaasti juovat naiset miehistyvät ja miehet naisistuvat. Alkoholi vähentää ensisijaisen sukuhormonin
pitoisuutta ja lisää toissijaisen sukuhormonin osuutta. Miehillä siis laskevat testosteronitasot, naisilla
estrogeeni. Selvimmin vaikutukset tulevat esille silloin, kun juominen on jo aiheuttanut maksasairauden, mutta pitkäaikainen alkoholinkäyttö vaikuttaa
sukuhormoneihin myös suoraan.

Alkoholi aiheuttaa miehille sekä impotenssia
että lapsettomuutta vähentyneen siittiötuotannon
kautta. Miehillä runsas kertajuominen laskee voimakkaasti testosteronin pitoisuutta. Tämä johtuu
pääasiassa alkoholin suorista vaikutuksista kivesten
testosteronituotantoon, ja mahdollisesti vaikutuksia
tulee myös aivolisäkkeen säätelyjärjestelmien kautta.
Kivesten toiminta palautuu kertakäytön jälkeen 1–2
vuorokaudessa. Pitemmän putken jälkeen kivekset
mukautuvat tilanteeseen, jolloin testosteronituotanto kiveksissä palaa lähes ennalleen. Maksakirroosissa testosteronituotanto laskee kuitenkin pysyvästi.
Miehillä myös lisääntynyt estrogeeni heikentää testosteronin tuotantoa.
Naisilla testosteronipitoisuus nousee jo muutaman ravintola-annoksen jälkeen ja pysyy korkealla
myös juomisen jatkuessa pitempään. Maksakirroosi
voi johtaa ennenaikaisiin vaihdevuosiin. Vaihdevuosien aikana ja niiden jälkeen alkoholi nostaa >>

Seksuaalinen haluttomuus
on opioidien käytön
tyypillinen haitta.
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estrogeenitasoja myös naisilla. Tämä ei välttämättä lisää seksuaalista halukkuutta, mutta voi vaikuttaa alkoholin aiheuttamaan lisääntyneeseen
rintasyöpäriskiin.
METADONIHOIDOSSA
HYVÄSTIT TESTOSTERONILLE?

Usein etenkin metadonikorvaushoidossa olevat potilaat ovat huolissaan metadonin aiheuttamasta
alentuneesta testosteronitasosta. Opioidien käytön
tyypillisiä haittoja ovatkin seksuaalinen haluttomuus
ja naisilla lisäksi kuukautishäiriöt. Miehillä kaikki
opioidit alentavat testosteronipitoisuutta, mutta naisilla samanlaista vaikutusta testosteroniin ei ole kuvattu. Metadoni ei ole opioidien pahis, vaan samanlaiset vaikutukset havaitaan myös buprenorfiinilla ja
muilla opioideilla, niiden päihdekäyttäjillä ja pitkäaikaiseen kipuun opioideja käyttävillä.
Testosteronin puute miehillä aiheuttaa muun
muassa aikaansaamattomuutta, energisyyden puutetta, masennusta, muistamattomuutta, unihäiriöitä,
lihasheikkoutta, rasvapitoisuuden lisääntymistä ja itseluottamuksen puutetta. Opioidit eivät ole ainoa
syy testosteronivajeeseen edes korvaushoitopotilailla. Kaiken ”tylsä” perusta on tässäkin terveelliset elä-

Tupakointi on alkoholin lisäksi
väestötasolla yksi yleisimmistä
seksihaittojen aiheuttajista.
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mäntavat, terveellinen ruokavalio ja liikunta. Ylipainoisilla miehillä jo painonpudotus voi nostaa testosteronin normaalille tasolle.
Opioidien käyttäjän matalan testosteronin loogisin hoito olisi lopettaa opioidien käyttö, mutta opioidikorvaushoidossa tämä harvoin on riippuvuuden
vuoksi järkevää. Korvaushoitopotilas, jolla testosteronitaso on alhainen ja aiheuttaa oireita, kuuluu erikoissairaanhoidon arvioon. Korvaushoitoon hyvin
sitoutunut ja seurannassa pysyvä mies voidaan hoi-

Kohti
parempaa
seksielämää
Jos haluat paremman seksielämän, älä juo,
älä polta, älä käytä bentsoja. Liiku ja nuku.
Syö terveellisesti. Älä käytä omatoimisesti
testosteronia tai muita hormoneja.
Seksivaikeuksien merkittävimmät syyt,
joihin voi itse vaikuttaa, ovat alkoholi,
tupakka, muut päihteet ja terveelliset elämäntavat. Erektiohäiriöihin on tehokkaita
ja turvallisia lääkehoitoja, mutta yksin lääkkeet eivät pelasta, vaan elintavoilla on suuri
merkitys.
Jos korvaushoito sujuu hyvin ja muu
on jo tehty, mutta edelleen on testosteronivajeen oireita, kannattaa hakeutua esimerkiksi terveysaseman kautta tarkempiin
tutkimuksiin.
Ota puheeksi, olit sitten ammattilaisen
tai potilaan roolissa!

Päihteet sotkevat elimistön
mielihyväjärjestelmän.

taa testosteronihoidolla. Hoidolla on kuitenkin lukuisia haittavaikutuksia, joten sen aloittaminen pitää
jättää hormonihoitoihin erikoistuneiden lääkäreiden
harkintaan. Jos toiveissa on joskus saada lapsia, ulkoisen testosteronin käyttö on syytä lopettaa, mihin
on saatavissa apua terveydenhuollosta.
Testosteronin käyttö esimerkiksi kuntoilussa tai
omatoimisena tai varomattomana testosteronikorvaushoitona voi johtaa testosteroniriippuvuuteen.
Testosteroniriippuvuus muistuttaa päihderiippuvuuksia, sillä siihenkin kuuluu sekä fyysisiä että
psyykkisiä tekijöitä. Sydänhaitat ovat testosteronin
liikakäytön tunnetuimpia terveyshaittoja. Lisäksi
testosteronin käyttäjälle voi tulla testosteronin normaalien vaikutusten vuoksi neuropsykiatrisia haittoja, kuten aggressiivisuutta, väkivaltaisuutta, mielialahäiriöitä, maniaa tai masennusta.
TUPAKKA JA POTENSSI

Väestötasolla yksi yleisimmistä seksihaittojen aiheuttajista on alkoholin lisäksi tupakointi. Tupakointi huonontaa verenkiertoa ja supistaa verisuonia. Tupakointi aiheuttaa miehillä erektiovaikeuksia, sillä ääreisverenkierron huononnuttua verta virtaa penikseen vähemmän. Tupakointi on myös merkittävä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä, ja nämä sairaudet ovat muutenkin yhteydessä
erektiohäiriöihin.
Päihteitä käyttävillä naisilla seksivaikeudet ovat
tavallisia ja ne liittyvät erityisesti runsaaseen tupa-

kointiin. Myös naisilla tupakointi vaikuttaa genitaalien verenkiertoon ja haittaa sitä kautta seksuaalista
kiihottumista.
KONTROLLI PETTÄÄ EIKÄ
MIELIHYVÄÄKÄÄN RIITÄ LOPUTTOMIIN

Sekakäyttäjän päihdecocktailin tyypilliset lisämausteet, bentsodiatsepiinit, haittaavat erityisesti miehillä itse seksisuoritusta. Erektiossa olennaista on riittävän verenvirtauksen lisäksi peniksen lihaskudos.
Kun lihaksia rentoutetaan liikaa kemikaaleilla, erektio ei onnistu.
Bentsodiatsepiinit haittaavat seksielämää myös
käyttäytymisvaikutuksillaan, sillä ne heikentävät
käytöksen kontrollointikykyä. Sama vaikutus voi olla
stimulanteilla ja pienellä määrällä alkoholia. Impulsiivinen käytös ja liiallinen estottomuus voivat myötävaikuttaa seksuaalisten traumojen syntyyn. Stimulanttien pitkäaikaisen käytön riskeinä on verenkiertosairaudet, jotka voivat ilmetä samankaltaisina kuin
tupakoinnin pitkäaikaiset seksihaitat.
Seksuaalinen kiihottuminen onnistuu parhaiten,
kun elimistö on rentoutunut eikä taisteluvalmiudessa. Päihteet ja niiden vieroitustilat aiheuttavat elimistölle psyykkisen ja fyysisen stressitilan. Esimerkiksi bentsodiatsepiinien vieroitusoireina joskus pitkäänkin jatkuva ahdistuneisuus ja unettomuus ovat
tunnettuja seksielämän heikentäjiä.
Toiset turruttavat päihteillä tunteitaan, joko tietoisesti tai etsimällä aina lisää mielihyvää. Elimellisten haittojen lisäksi päihteet sotkevat elimistön mielihyväjärjestelmän, jolloin onnistunutkaan seksi ei
välttämättä tunnu enää miltään. Parhaatkaan kemialliset aineet eivät tuota loputtomasti lisää euforiaa.

×

Margareeta Häkkinen työskentelee A-klinikan
laitospalvelujen ylilääkärinä.
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Teksti Katriina Pajupuro

TAPANI SARVANTI
1948–2018

S

uomalaisen huumepolitiikan vaikuttaja, valtiotieteiden tohtori Tapani Sarvanti kuoli yllättäen
29.8.2018. Hän oli syntynyt 25.12.1948 Turussa.
Tapani Sarvanti teki pitkän uran sosiaali- ja
terveysministeriössä etenkin huumepolitiikan parissa.
Hän jäi eläkkeelle 2013 sosiaalineuvoksen virasta vastuualueenaan kansalliset, Euroopan unioniin liittyvät ja kansainväliset laittomia huumeita koskevat asiat ja osallistuminen päihdehaittojen ehkäisyyn. Hän oli mukana edustamassa Suomea monissa kansainvälisissä yhteiselimissä, muun muassa EU:ssa, Euroopan neuvostossa ja YK:ssa.
Vuonna 1997 valmistuneessa väitöskirjassaan hän arvioi suomalaista huumepolitiikkaa suhteessa länsimaissa keskeisinä pidettyihin oikeudenmukaisuuskäsityksiin.
Hän pyrki osoittamaan, ettei suhtautuminen huumeisiin seuraa pelkästään logiikan
ääntä, vaan mukana on tunteita, moraalikysymyksiä ja perinteitä.
Sarvanti oli rohkea ja kantaaottava eetikko. Suomessa harjoitettua huumepolitiikkaa hän piti maltillisena mutta huumeiden kriminalisointia kestämättömänä. Huumepolitiikan ongelma on, että jos sillä haluaa poliittista suosiota, sen on aina oltava kovaa,
hän arvioi Haaste-lehden haastattelussa 2015.
Tapani Sarvanti tuli 1975 nuorena opiskelijana yö- ja viikonloppuvalvojaksi A-klinikkasäätiön Helsingin nuorisoaseman hoitokotiin. Hänellä ei ollut koulutusta eikä kokemusta päihdehoitoalalle, mutta hän toi rohkeasti oman panoksensa välillä varsin
haastavaan työhön. Sarvanti paneutui alusta lähtien ilman ennakkoluuloja moniongelmaisten huumeidenkäyttäjien elämään. Rauhallisen tutkivalla otteellaan hän sai hyvän
kontaktin niin asiakkaisiin kuin yhteistyötahoihin.
Tapani Sarvantia kiinnosti huumeongelma erityisesti yhteiskunnallisena ilmiönä.
Hän kävi muun muassa Tanskassa ja Ruotsissa tutustumassa paikallisiin olosuhteisiin ja
hoitoihin sekä osallistui kansainvälisiin tutkimus- ja hoitoalan konferensseihin. Nämä
nuoruuden ruohonjuuritason kokemukset epäilemättä osaltaan vaikuttivat siihen, että
myöhemmin korkean tason virkamiehenä hän tuntui tietävän, mistä puhui.
A-klinikkasäätiötä hän ei unohtanut myöhemminkään. Hän toimi A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettisen toimikunnan jäsenenä vuodesta 1998 ja Tiimi-lehden
toimitusneuvostossa vuodet 1995–2013. Vielä sen jälkeen hän innostui kirjoittamaan
kolumneja Tiimiin.
Tapani Sarvannin tärkeimpiä harrastuksia olivat maanpuolustus ja siviilikriisinhallinta sekä haiku-runojen kirjoittaminen.
”Määrämuotoinen runous saattaa tuoda lopullisuuden kauneutta yltäkylläisiin elämiimme, joissa mikään ei näytä olevan lopullista”, hän luonnehti Tiimin kolumnissaan 2014.
Katriina Pajupuro toimi Helsingin nuorisoaseman katkaisuhoitoaseman (myöhemmin Hietalinna-yhteisö)
johtajana 1976–2008.
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Teksti Antti Loimalahti

KYLMÄÄ KYYTIÄ

O

li vuosi 1992 ja minä olin nuori ja näköalaton mies. Päihderiippuvuuteni
oli kuljettanut minua Helsingistä Juvan kautta Tampereelle. Tampereella olin kuitenkin onnistunut lopettamaan juomisen ja käyttämisen, tullut raittiiksi ja puhtaaksi. Kävin aktiivisesti vertaistukiryhmissä ja vietin
runsaasti vapaa-aikaanikin uusien kavereideni kanssa.
Tuli syksy ja järvet jäätyivät. Talvella ryhmäkaverini Harri ehdotti käymistä Rauhaniemessä. En tiennyt mistä oli kysymys, mutta uikkarit ja pyyheliina piti kuulemma ottaa mukaan. Mentiin.
Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Näsijärven rannalla oli silloin ja on varmaan
vieläkin uskomattoman hieno paikka, Rauhaniemen kansankylpylä. Se on yleinen sauna, auki joka ikinen päivä. Pieni maksu maksettiin ja mentiin saunaan, jossa tampereenkiälinen puheensorina hiveli korvia. Sitten mentiin uimaan. Talvi kun
oli, kävin elämäni ensimmäistä kertaa avannossa. Addiktiivisena ihmisenä jäin heti
koukkuun.
Avantouinti, tunnetaan myös nimellä talviuinti, on sittemmin kulkenut mukanani, vaihtelevasti, mutta kuitenkin, muuttuen lopulta vielä laajempialaiseksi avovesi- ja
luonnonvesiuinniksi, ympäri vuoden.
Tampereen jälkeen olen asunut monilla paikkakunnilla ja reissutöissä ollut vielä
useammilla. Uintimestoja olen aina etsinyt ja myös löytänyt. Joissakin on ollut sauna,
joissakin ei. Saunomisesta ilman uimista en ole oikein koskaan tykännyt. Parhaimmillaan uiminen on ollut melkein jokapäiväistä.
Olen haaveillut sellaisestakin, että yrittäisin saada
sellaisen vuoden järjestettyä, että kävisin joka päivä, 365 kertaa luonnonvedessä uimassa.
Hienoja uinti- ja saunakokemuksia on kertynyt.
Ehkä paras on ollut Kiilopään savusauna ja tunturipuro, joka on kesälläkin jääkylmä. Erittäin hieno
mesta on myös Merihaan Kulttuurisauna, tilataideteos keskellä ruminta Helsinkiä.
Muutama vuosi sitten kirjoittelin paikallislehdessä siitä, miten kotikaupungissani on vain yksi
vika. Puuttuu sellainen yleinen sauna, jossa voisi käydä samalla uimassa ympäri vuoden. No, sitä
ei ole e ilmaantunut vieläkään, mutta olen yllätyksekseni päätynyt asumaan siten, että oman kodin
kellarisaunasta pääsee suoraan järveen. Oi onnea!
Muuta en tässä elämässä enää pyydä.
Antti Loimalahti toimii päihdekuntoutusyritys Toipumon
lääkärinä. Sen lisäksi hän tekee erilaisia päihdepsykiatrin
töitä Attendon ja Terveystalon kautta. Hän haastaa omasta
henkireiästään kertomaan seuraavaksi psykologi Risto Niemisen Ylä-Savon soten mielenterveys- ja päihdepalveluista.
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