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PÄÄKI RJOITUS

HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN
RANKAISEMISESTA
PITÄISI LUOPUA

H

uumeiden käytön rangaistavuus on ollut suomalaisen kriminaalipolitiikan
kiistakysymyksiä 1960-luvulta lähtien. Huumausainekontrolli eroaa merkittävästi muista päihdyttävistä aineista. Suomessa kaikki huumeisiin liittyvä
toiminta, myös käyttö, on säädetty rangaistavaksi.
NORJALAINEN KRIMINOLOGI Nils Christie on todennut, että rangaistuksella
pyritään tietoisesti aiheuttamaan rikoksen tehneelle henkilölle kärsimystä. Tästäkin
syystä rikosoikeutta pyritään yleensä käyttämään säästeliäästi, paternalistisia eli
holhoavia säännöksiä vältetään eikä ihmisiä pakoteta noudattamaan terveitä elämäntapoja pelottelemalla rangaistusuhalla. Huumausainekysymys näyttäytyy poikkeuksena. Huumeiden erityiskohtelu on ilmennyt vahvana tukeutumisena rikosoikeudelliseen järjestelmään ja etenkin tiukkana käyttäjien kontrollina.
Rikosoikeudellinen kontrolli ei kohdistu samalla tavalla kaikkiin huumeiden käyttäjiin tai kokeilijoihin, vaan heikommassa asemassa olevat ihmiset jäävät muita herkemmin kiinni. Kiinnijäämisestä voi aiheutua useita kielteisiä seurauksia, joiden vaikutukset usein kasaantuvat. Huumeiden käyttäjät ovat raportoineet kontrollin leimaavasta vaikutuksesta, josta on vaikea päästä eroon. Kontrollikoneiston hampaissa
syrjäytymistä on vaikea katkaista, kun yhteiskunta jatkuvasti sulkee mahdollisuuksia
toimia sen täysivaltaisena jäsenenä.
JOIDENKIN KÄYTTÄJIEN ja heidän läheistensä
Kontrollikoneiston
kokemuksen mukaan elämme yhä edelleen narkofobiseshampaissa syrjäytymistä
sa yhteiskunnassa, jossa huumeiden käyttäjä saa pysyvän
on vaikea katkaista.
stigman. Huumetausta voi vaikuttaa hyvin kielteisesti
henkilön elämään ja sen paljastuminen voi muodostua
esteeksi opiskelu- tai työpaikan saamiselle. Huumeiden käyttökielto vaikeuttaa selkeästi myös muuta avun, tuen ja hoidon hakemista.
Sosiaali- ja terveyspalveluja pitäisi kehittää pitäen silmällä huumeiden käyttäjien
erityistarpeita. Nykyinen lainsäädäntö hidastaa kuitenkin haittojen vähentämiseen
tähtäävien toimien kehittämistä. Helsingissä tehtiin hiljattain aloite käyttöhuoneen
avaamisesta, mutta toimintaa ei ole saatu liikkeelle, koska rikoslain katsotaan muodostuvan esteeksi. Samalla tavalla kävi A-klinikkasäätiössä toteutetulle hankkeelle,
jossa muuntohuumeita testaamalla olisi pystytty etukäteen kertomaan niiden vaaralliseksi osoittautuneesta sisällöstä. Haittojen vähentämisen edistämiseksi olisikin jo
aika luopua huumeiden käyttökiellosta.
Heini Kainulainen
Oikeustieteiden tohtori ja kriminologian dosentti Heini Kainulainen työskentelee rikosoikeuden
professorina (ma.) Turun yliopistossa.
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LYHYESTI

Suomalaiset suhtautuvat
myönteisesti huumehaittojen
vähentämiseen
vakiintuneet huumehaittoja vähentävät toimet, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2018 huumekyselyn tulokset. Huumeidenkäyttäjille tarkoitettuja terveysneuvontapisteitä pitää hyväksyttävänä 79 % ja opioidikorvaushoidon hyväksyy 65 %
suomalaisista.
Huumekyselyssä kysyttiin myös uudemmista huumehaittoja vähentävistä toimista. Niihin suhtauduttiin varauksellisemmin. Huumeiden anonyymin testausmahdollisuuden hyväksyy 60 %, naloksonin jakamisen huumeita käyttäville ja heidän lähipiirilleen
51 % ja käyttöhuoneet 50 % vastaajista. Mikään näistä
ei ole Suomessa käytössä.
Vuoden 2018 huumekyselyn perusteella huumeiden kokeilu ja käyttö ovat jatkuvasti yleistyneet. EniSUURIN OSA SUOMALAISISTA HYVÄKSYY
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ten on yleistynyt kannabiksen kokeilu ja käyttö. Siitä on tullut suosittua etenkin nuorten aikuisten miesten keskuudessa. Heistä lähes puolet ilmoitti vuonna
2018 kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään. Yhä suurempi osa kannabista kokeilleista on jatkanut sen käyttöä.
Kyselyssä tiedusteltiin myös päihdekäytön rangaistavuudesta. Suomalaisista vain 20 % oli sitä mieltä,
että huumeiden käytöstä ei pitäisi rangaista.
Vastaajista 18 % oli sitä mieltä, että kannabista pitäisi voida hankkia laillisesti. Vain lääkekäyttöön kannabiksen laillistaisi 54 % suomalaisista.
Tiedot perustuvat THL:n Päihdetutkimuksen tuloksiin. Vuoden 2018 tutkimukseen vastasi runsaat
3 200 iältään 15–69-vuotiasta suomalaista.

LYHYESTI
Päihteitä käyttävien
äitien palveluissa
suuret alue-erot

Scanstockphoto

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVILLE ÄIDEILLE

KORVAUSHOIDOSTA
KAIVATAAN TIETOA
kipeästi tilannearviota: miten hoitoa tehdään? Millaisin tuloksin? Paljonko korvaushoidossa on ihmisiä missäkin hoitopaikassa? Tilannetiedon ja yhtenäisten hoitolinjausten puute oli iso puheenaihe Opioidikorvaushoidon
verkostopäivillä.
Päihdelääketieteen yhdistyksen varapuheenjohtaja Solja Niemelä
toivoi paitsi korvaushoitotutkimusta ja kansallista korvaushoitorekisteriä, myös ohjeistusta hoitoon ja hoitosuositusta.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tekemässä tänä vuonna selvitystä korvaushoidon potilasmääristä ja hoidon sisällöistä. Selvitys perustuu
hoitopaikoille tehtävään kyselyyn ja THL:n rekisteritietoihin.
OPIOIDIKORVAUSHOIDOSTA SUOMESSA KAIVATTAISIIN

HUUMEISIIN KUOLI
261 HENKEÄ 2018
Suomessa kuoli vuonna 2018 huumausaineisiin 261 henkilöä. Määrä kasvoi
61:llä edellisvuodesta. Suurin osa huumausainekuolemista oli tapaturmaisia myrkytyskuolemia. Huumekuolemien määrä on kasvanut nyt
kolmena vuonna peräkkäin.
Suomessa huumekuolemat painottuvat nuorempiin ikäryhmiin kuin
Euroopassa keskimäärin.
TILASTOKESKUKSEN KUOLEMANSYYTILASTON MUKAAN

HUUMEISIIN KUOLLEIDEN

SUURIN

IKÄRYHMÄ OLI
25–29-VUOTIAAT.

suunnattujen palvelujen saatavuudessa
ja pääsyssä palveluihin on suuria alueellisia eroja, kertoo THL:n selvitys. Selvityksen perusteella 19 maakunnasta kahdeksan alueella ei esimerkiksi ollut päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille
ja vauvaperheille suunnattua laitoshoitoa ja perhekuntoutusta vuonna 2018.
Selvityksen mukaan asiakkaat ohjataan erityispalveluihin pääasiassa huumeiden eikä niinkään alkoholin käytön
vuoksi.

Kriisipuhelin päivystää
vuorokauden ympäri
MIELI RY:N YLLÄPITÄMÄÄN Kriisipu-

helimeen tuli viime vuonna marraskuun loppuun mennessä noin 190
000 soittoa. Soittamisen kynnys on
laskenut ja tieto Kriisipuhelimesta tavoittanut uusia keskusteluapua tarvitsevia, arvioidaan Mieli ry:stä.
Helmikuun alusta lukien Kriisipuhelimen suomenkielinen linja on päivystänyt joka päivä vuorokauden
ympäri.

Älä leimaa sanoillakaan
EI NARKOMAANI VAAN HUUMEITA

käyttävä ihminen. Ei huumenuori
vaan huumeita käyttävä nuori. Se,
mitä sanoja käytetään ja miten asioita ilmaistaan, rakentaa ja muokkaa
todellisuutta.
Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto järjesti viime syksynä toimittajille koulutuksen, jossa käsiteltiin päihteitä käyttävän ihmisen
haastattelua etiikan näkökulmasta. Sen pohjalta valmistui muistilista siitä, mitä kannattaa huomioida,
kun haastattelee päihteitä käyttävää ihmistä.
Huoneentaulun voi ladata Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston
nettisivuilta.
1 / 2020 TIIMI
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K

okemusasiantuntijuus, sellaisena
kuin se nykyään tunnetaan, nousi
pinnalle 2010-luvulla. Mieli 2009
-ohjelman myötä sen roolia alettiin korostaa palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Kokemusasiantuntijoiden määrä lisääntyi
koulutusten myötä. Vertaistyöllä, asiakasosallisuudella, kehittäjäasiakkuudella ja asiakasraadeilla on
juuret historiassa, mutta nykyisessä kokemusasiantuntijuudessa voidaan puhua toimintakulttuurin ja
toimijuuden murroksesta.
Olen toiminut kokemuskentällä 10 vuotta, vertaistyöstä aloittaen ja kokemusasiantuntijuudella
kasvaen. Koen olevani asiantuntija ja ammattilainen
omassa työssäni.
Varmaa on se, että kokemusasiantuntijuus kehittyy ja monipuolistuu tulevaisuudessa. Kokemusasiantuntijoiden palkkaaminen työsuhteeseen yleistyy, kokemusasiantuntijuudesta ja vertaistyöstä tulee
luonnollinen ja tärkeä osa palveluita.
MUUTAKIN KUIN OMAN
TARINAN KERTOMISTA

Jokainen kokemusasiantuntija on oma ainutlaatuinen itsensä. Kokemusten, diagnoosien ja sairauksien takana on aina ihminen. Kukaan ei ole vain kokemusasiantuntija eikä mikään tapa olla kokemusasiantuntija ole väärin.
Kokemusasiantuntijuus on muutakin kuin oman
toipumistarinan kertomista ja työstämistä. Kun
omasta kokemuksesta pyydetään kertomaan yhä uudelleen, riskinä voi olla sen vangiksi jääminen: se voi
pitää yllä jatkuvaa kuntoutujan ja toipujan roolia.
Joskus minulta kysytään: milloin ajattelit mennä eteenpäin kokemusasiantuntijuudesta? Se kuitenkin elää ja kulkee rinnalla tehtävästä ja työstä riippumatta. Kyseessä ei ole raamitettu palikka, joka sulkee ovet ja mahdollisuudet tehdä muuta. Päinvastoin, se rikastaa jo opittua ja koettua, samoin kaikkea mitä on tulossa. Se lisää ymmärrystä ja haastaa
omaa ajattelua.
Kokemusasiantuntijuus voi myös olla väli- tai
siirtymisvaihe johonkin toiseen. Moni kokemus-

asiantuntija tekee päätyötään tai opiskelee samaan
aikaan. Tällä hetkellä vielä harvoin on mahdollista työllistyä täysipäiväisenä kokemusasiantuntijana,
mutta siihen suuntaan ollaan menossa.
IDENTITEETTI MUUTTUU
MATKAN VARRELLA

Kokemusasiantuntijuuden myötä omasta kokemuksesta löytyy paljon ammennettavaa, hyödynnettävää ja sovellettavaa. Oivallukset tarjoavat mahdollisuuden ymmärryksen laajenemiseen ja työn kehittämiseen – voisi sanoa, että näkee metsän puilta. Myös työyhteisön tekemisen kulttuuri rikastuu ja
monipuolistuu.
Oman kokemuksen työstö on vasta alku johonkin, kokemustietoa syntyy ja sitä voi kerätä jatkuvasti. Samalla kokemusasiantuntijuus saa uuden ulottuvuuden, josta ammentaa materiaalia oman kokemuksen rinnalle, ymmärrykseksi ja osaamiseksi. Sitä voisikin kuvailla kokemusasiantuntijuuden
asiantuntijuudeksi.

Toivon
kokemusasiantuntijana,
että kohtaat ja hyväksyt
meidät kuten muutkin
kollegasi. Kysy,
älä oleta.

Kokemusasiantuntijan identiteetti muuttuu
usein matkan varrella: suhde omiin kokemuksiin ja
niiden merkitys muuttuvat. Avun tarvitsijasta tulee
toimija. Saattaa olla haastavaa lähteä asiakkaan roolista auttajan rooliin, palveluiden käyttäjästä palveluiden kehittäjäksi. Ulkoa tuleva leima ja stigma voivat tuottaa toiseuden tunteita.
Ammattilaisten, mutta myös kokemusasiantuntijan ennakkoluulot, asenteet ja toisinaan kykenemättömyys tasavertaiseen työskentelyyn vaikeuttavat yhteistyötä ja saattavat kuormittaa. >>
1 / 2020 TIIMI
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Tasavertaisuus, yhteinen
kehittäminen ja jaettu
asiantuntijuus luovat
hienon yhdistelmän
erilaisia tietämisen
tapoja.

osaamiseksi ja asiantuntijuudeksi. Kokemustiedon
kautta palveluista saadaan asiakaslähtöisempiä, toimivampia ja paremmin tarpeita vastaavia. Kokemus
tuo tärkeitä näkökulmia siihen, millaista on olla palveluiden käyttäjä, millaiset palvelut ovat vastanneet
tarpeeseen ja millaista kohtelua asiakas saa.
Kun päästää irti omasta tietämisestään, lähtee
yhdessä tutkimaan ja työstämään, ideoimaan ja tekemään, voi edessä olla mielenkiintoinen ja antoisa
matka. Oletko koskaan pohtinut, mitä sinä teet työssäsi edistääksesi kokemusasiantuntijuutta? Miten
palveluitanne tulisi kehittää tulevaisuudessa?
KYSY MINULTA, ÄLÄ OLETA

Itsestigmatisaation kanssa saa painia myös: Missä määrin menneisyys ja kokemukset määrittävät
minua kokemusasiantuntijana ja työntekijänä? Tunnenko itseni jollain tavalla aina altavastaajaksi? Miten se vaikuttaa?
Tämänkin joutuu joskus sanomaan suoraan ja
ääneen: koulutettuna kokemusasiantuntijana toimiminen on ihan oikeaa työtä, josta kuuluu maksaa
asianmukainen korvaus. Tehtävät edellyttävät monenlaisia luovia ratkaisuja ja taitoja.
Monessa paikassa ja palvelussa ymmärretään
kokemusasiantuntijuuden arvo, eikä palkkioasioista
tarvitse enää paljon vääntää. Aina ei niin kuitenkaan
ole, ja on suoranaista hyväksikäyttöä olettaa kokemusasiantuntijan tekevän työtä ilman korvausta.
Se kertoo myös arvostuksen puutteesta. Olenkin
kysynyt monesti, millä hinnalla lähtisit itse kehittämistyöhön, kouluttamaan tai vaikkapa ohjaamaan
ryhmää.

Kokemusasiantuntija kohtaa monenlaisia asenteita.
Ennakkoluulot istuvat joskus tiukassa. Ne eivät aina
ilmene konkreettisina sanoina. Asenteet tulevat esiin
myös eleissä ja ilmeissä, ne voivat aiheuttaa ulkopuolisuuden ja toiseuden tunnetta.
Odotukset eivät aina vastaa todellisuutta. Tämä
saattaa yllättää ja ihmetyttää. Yllätyksenä saattaa tulla, että kokemusasiantuntija ei olekaan vapiseva ihmisraunio tai sekavasti käyttäytyvä vaan aivan tavallinen ja asiallisesti toimiva ihminen.
Toivon kokemusasiantuntijana, että kohtaat ja hyväksyt meidät kuten muutkin kollegasi. Kysy, älä oleta.

Työyhteisössä on hyvä
ajatella sitä, ovatko
kokemusasiantuntijat
aito osa työyhteisöä.

KOKEMUS JALOSTUU TIEDOKSI
JA OSAAMISEKSI

Rajapinnoilla työskentely ei ole aina helppoa. Mihin
kuulun, mikä on tehtäväni? En ole asiakas mutten
henkilökuntaakaan – siltä on tuntunut monesti, varsinkin työskentelyä aloitellessa. Monenlaisia ajatuksia pyörii mielessä, hämmennystäkin herättäviä tunteita ja ajatuksia. Epävarmuutta omasta tekemisestä
ja siitä, osaanko ja pystynkö. En kai ole viemässä keneltäkään mitään tekemiselläni, arvostetaanko minua ja osaamistani?
Työidentiteetin vahvistuminen vaatii usein aikaa
ja varmuutta. Muiden kokemusasiantuntijoiden, työyhteisön ja esimiehen tuki onkin tärkeää.
Kokemus jalostuu hyödynnettäväksi, tiedoksi,
8
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Asenteet näkyvät työpaikalla vaikkapa siinä, missä kokemusasiantuntijoiden ”annetaan” olla mukana vai suljetaanko heidät pois tärkeistä omaan työhön liittyvistä palavereista ja tiimeistä. Samoin siinä,
pääsevätkö kokemusasiantuntijat kulkemaan kuten
muut työntekijät, kulkeeko informaatio myös heille
asti ja onko heidät kutsuttu mukaan työnohjauksiin. Vai onko edes huomioitu työnohjauksen tarvetta? Työyhteisössä onkin hyvä ajatella sitä, ovatko kokemusasiantuntijat aito osa työyhteisöä. Kohdellaanko heitä oikeudenmukaisesti esimerkiksi
palkkapäätöksissä?

Kokemus auttaa myös verkossa
KOKEMUSASIANTUNTIJAT TEKIVÄT uraauurtavaa työtä A-klinikkasäätiön KokeNetissä. He neuvoivat verkossa apua ja tukea tarvitsevia.
Kun elämässään kohtaa ongelmia, usein riittää jo
se, että joku kohtaa ja ymmärtää. Se, että saa kerrottua asian ulkopuoliselle, voi toimia ensimmäisenä askeleena apua hakiessa. Vertaisuudella on uskomaton
voima ja ehkä merkityksellinen rooli muutoksessa.
Juuri tällaisissa tilanteissa auttoi KokeNet. Se
aloitti vertaisneuvonnan verkossa vuonna 2014. Kokemusasiantuntijoiden apua sai neuvontapalvelusta
yli 700 ihmistä, muuta yhteistyötä ja erilaisia kokemusasiantuntijatehtäviä tehtiin neuvontatyön rinnalla jatkuvasti paljon. Aluksi auttamistyö liittyi alkoholinkäyttöön, mutta se laajeni mielenterveyden ongelmiin ja muihin riippuvuuksiin.
KokeNetin kokemusasiantuntijat saivat kokemusasiantuntijakoulutuksen lisäksi koulutuksen myös
vastaamistyöhön. Neuvontapalvelussa ja KokeNethankkeen tehtävissä toimi 20 henkilöä. Heistä jokaisella oli oma kokemustausta.
Yhtä laajaa kokemusasiantuntijapalvelua tuskin
Suomessa vieläkään on.
KokeNet kohtasi ihmisen ongelmasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Tärkeää oli se, että palveluun pystyi lähettämään nimettömänä kysymyksiä,
koskipa se omaa tai läheisen tilannetta. Kokemusasiantuntijat auttoivat myös Skypen välityksellä.
Vaikka verkkopalvelun ydin oli päihde- ja mielenterveysasioissa, kysyjän tai hänen läheisensä tilanne oli usein monitahoinen. Kohtaamista ei siksi voinut rajata koskemaan vain yhtä kysymystä. Aiheet
vaihtelevat päihteistä ja mielenterveyden ongelmista velkapulmiin, seksuaalisuuteen, traumoihin, työelämään ja syrjäytymiseen, tunnekirjo toiveikkuudesta epätoivoon ja kaikkeen siltä väliltä.
Kokemusasiantuntijat tarjosivat konkreettista tukea ja neuvontaa, mutta myös olkapään ja
kuulijan, johon nojata edes hetkeksi rankassa
elämäntilanteessa.

Monipuolista auttamista ja
rinnalla kulkemista

KokeNet merkitsi monelle kysyjälle ensimmäistä askelta palveluihin hakeutumisessa tai pulmien puheeksi ottamisessa. Apu ei rajoittunut palveluihin
ohjaamiseen vaan sisälsi monenlaista tukemista ja
rinnalla kulkemista.

Moni neuvontapalveluun yhteyttä ottanut ei ollut
yrityksistä huolimatta saanut ratkaistua elämän solmuja eivätkä omat voimat enää riittäneet. KokeNetin kaltaisen verkkopalvelun voima oli sen tasa-arvoisuudessa: siinä, että se oli kaikkien saavutettavissa.
Kokemusasiantuntijan apua ja vertaistukea saattoi
saada asuinpaikasta tai etäisyyksistä riippumatta.
Koska verkkopalvelussa pystyy kysymään neuvoa
nimettömänä, leimautumisen ja stigman pelko eivät
estä palveluun hakeutumista ja avun saamista, kuten
ne saattavat tehdä erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. Pikkukunnissa ei myöskään ole välttämättä
tarjolla kokemusasiantuntija- ja vertaisapua.

Yhdessä pohtiminen luo
yhteistä todellisuutta

Mitä KokeNet opetti? On tärkeää, että vertaistuki
ja kokemusasiantuntijuus siirtyvät kasvokkain tapahtuvasta kohtaamisesta ja auttamistyöstä myös verkkoon. Tällaiselle palvelulle on tilausta myös tulevaisuudessa digi- ja neuvontapalveluiden joukossa.
Palvelun ja osaamisen jatkuva kehittäminen sekä
yhteinen reflektointi olivat oleellinen osa KokeNetin
toimintaa. Niillä varmistettiin vastausten laatu ja monipuolisuus, mutta myös varattiin kokemusasiantuntijoille aika ja tila haastavien kokemusten jakamiselle.
Ihmeteltiin, pohdittiin ja työstettiin erilaisia teemoja
ja aiheita. Luotiin yhteistä todellisuutta.
Vastaaminen KokeNetissä kun ei ollut useinkaan
yksinkertaista. Kysymykset saattoivat olla vain muutaman sanan mittaisia tai kokemusasiantuntijan oli
luettava rivien välistä, mistä on kyse. Kysymys on
kuin ranka, jonka päälle rakennettiin monipuolinen ja
kattava vastaus.
Verkossa ei näe toista ihmistä, hänen eleitään tai
ilmeitään. Se tekee kohtaamisen haastavaksi: kuinka välittää vastauksen kautta tukea ja apua ja miten
kohdata, kun edessä on vain teksti ruudulla?
Tärkeää oli luottaa omaan osaamiseen. Sitä KokeNetin kokemusasiantuntijoilla on, olipa kyse palveluohjauksesta tai palvelujärjestelmää koskevasta
tiedosta. Oma kokemus tarjoaa vankan kivijalan: jos
pystyn samastumaan kysyjään, myös hän voi samastua vastaukseen ja se tulee ymmärretyksi.
Vaikka KokeNet-hanke päättyi, neljä kokemusasiantuntijaa jatkaa neuvontaa A-klinikkasäätiön
Päihdelinkissä.
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Asenteita ja ennakkoluuloja voi olla myös kokemusasiantuntijoilla. Ammattilainen voidaan nähdä vastapuolena, jota vastaan tulee puolustautua.
Asenteet saattavat ilmetä ehdottomuutena – minun
tapani elää elämää tai kuntoutua on ainoa oikea. Palvelujärjestelmässä voidaan nähdä pelkät epäkohdat
eikä huomioida sitä, mistä itse on hyötynyt ja apua
saanut. Joku ei ehkä ole pystynyt päästämään katkeruudestaan irti.
KOKEMUSASIANTUNTIJUUS
EI NÄY PÄÄLLEPÄIN

Kokemusasiantuntijuus samastetaan usein vertaisuuteen ja vertaistyöhön tai sitä ajatellaan vapaaehtoistyönä, mitä se ei ole. Jonkinlaista tähtikulttuuriakin on havaittavissa. Kokemusasiantuntijan kommentit tai osuus tapahtumassa saa usein aplodit ja
selkääntaputuksia rohkeudesta, vaikka kyse on taidosta, osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Voisi sanoa
niinkin, että ylentämällä alennetaan.
Toinen ääripää on ”maskottius” eli osallisuusharha, jolloin kokemusasiantuntija on mukana ainoastaan siksi, että se näyttää hyvältä paperilla ja voi kertoa hänen olevan mukana. Varsinaisia vaikuttamisen
mahdollisuuksia hänellä ei tällöin ole, eikä ajatuksia
ja kommentteja haluta kuulla tai ottaa tosissaan.
Joskus myös kokemusasiantuntija voi unohtaa edustavansa suurempaa ryhmää ihmisiä ja asioita kuin itseään. Oma kokemus on yksi tarina. Mustavalkoinen, ehdoton tekeminen saattaa tehdä hallaa
ja vaikeuttaa yhteistyötä. Oman edun tavoittelun ja
minä-ajattelun sijaan pitää kääntää katse pois omasta navasta, me-ajatteluksi ja yhteisten etujen eteenpäin viemiseksi.
Kokemusasiantuntijuudessa ehdottoman hienoa
on syrjinnän vastaisuus, yhdenvertaisuuden ja tasaarvon edistäminen sekä asenteisiin vaikuttaminen.
Jokainen on arvokas riippumatta menneisyydestä,
nykyisyydestä tai kokemuksista. Tasavertaisuus, yhteinen kehittäminen ja jaettu asiantuntijuus luovat
hienon yhdistelmän erilaisia tietämisen tapoja. Niistä voi poikia paljon.

×
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Solmujen avaamista ja
rinnalla kulkemista
KokeNetin viestiketjuja A-klinikkasäätiössä tutkinut Ronja Järvelin sai selville muun muassa
seuraavaa:
• Tyypillinen kysymys oli, miten oman tilanteen
ratkaisemisessa voisi päästä alkuun tai kuinka toimia päihde- tai mielenterveysongelmista kärsivän läheisen kanssa. Yleisin syy yhteydenottoon oli runsas alkoholinkäyttö.
• Yhteydenottajat toivoivat avun hakemista ja
palveluja koskevia neuvoja, mutta myös suoraa tukea elämäntilanteensa solmujen avaamiselle. Läheisen kohdalla toivottiin usein neuvoja ongelman puheeksi ottamiseen.
• Kokemusasiantuntijoiden työkalupakkiin kuuluivat esimerkiksi kokoavat yhteenvedot, kannustaminen ja kysyjän vahvuuksien huomioiminen. Vuorovaikutus muistutti motivoivaa
haastattelua.
• Kolmasosa viestiketjuista johti konkreettisiin
seurauksiin, kuten muihin palveluihin ohjautumiseen. Kolmasosa kirjoittajista kuvasi viestien
vaihtoa emotionaalisesti merkityksellisenä.
• Osalle kysyjistä tärkeää oli mahdollisuus
kysyä anonyymisti sosiaalisten tilanteiden pelon tai häpeän vuoksi. Anonyymi verkkoneuvonta voikin toimia joillekin ensisijaisena tai
ainoana tukena.
• KokeNet-neuvontapalvelussa ei ollut kyse
vain vertaisten antamasta palveluohjauksesta
vaan laajemmasta tukemisesta, kohtaamisesta
ja rinnalla kulkemisesta.

LUE LISÄÄ:
Ronja Järvelin: Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet-neuvontapalvelun viestiketjuihin. Julkaisu löytyy A-klinikkasäätiön Tietopuu-palvelusta:
tietopuu.a-klinikkasaatio.fi.

HÄKKI NEN

KULUTTAJAN VASTUU
KAUPAN OLUTHYLLYLLÄ

V

uonna 2018 maassamme helpotettiin merkittävästi alkoholin saatavuutta.
Kokonaiskulutus nousi vain vähän. Kulutuksen nousulle oli selityskin
valmiina. Vaatihan kuuma kesä nesteytyksen lisäämistä. Seuraavaksi julkaistuja kuolinsyytilastoja on vaikeampi kaunistella. Vuonna 2018
alkoholin aiheuttamien kuolemien määrä lähti uudelleen nousuun pitkän laskusuunnan jälkeen.
MUUTOKSET ALKOHOLIKUOLEMIEN määrissä seuraavat alkoholin kulutuksen
kehitystä. Kulutuksen vähentäminen on tehokas tapa vähentää alkoholista aiheutuvia
terveysongelmia väestötasolla. Hinnan ohella kulutukseen vaikuttaa olennaisesti
saatavuus.
Yhteiskunnalla ja talouspolitiikalla on iso merkitys alkoholin saatavuuden helpottamisessa tai vaikeuttamisessa. Tässä kohtaa politiikassa tosin on kätevä heittää
näennäinen vastuu kuluttajille. Jo saatavuuden rajoituksista puhumisesta luodaan
kaamea loukkaus itsemääräämisoikeutta kohtaan.
Alkoholi aiheuttaa kansalaisissa monenlaisia tunteita. Kieltolaki mainitaan heti,
jos joku uskaltaa mainita alkoholin käytön vähentämiseen liittyviä yhteiskunnan
toimia. Alkoholista tuloja saaville tämä toki sopii.
TEOLLISUUS JA KAUPPA ovat parempia lobbareita kuin terveystieteilijät. Taloudellinen ja poliittinen valta jyräävät tieteen. Vastuu alkoholin kulutuksesta ja haitoista on
siirretty kuluttajille. Ihmisethän sen kulutuksen tekevät ja kysyntää luovat, sanotaan.
Kuluttajien
Ydinasia unohdetaan. Alkoholi on vakava terveyshaitta. Se
vastuuttaminen
ei ole haitta vain yksilölle, vaan koko yhteiskunnalle. Alkoholin
haitat ovat suuret niin euroissa kuin ihmiskohtaloissa. Haitat
ei riitä.
eivät kohdistu vain alkoholiriippuvaisiin. Maassamme yli puoli
miljoonaa kansalaista käyttää alkoholia niin paljon, että siitä aiheutuu terveysriski.
YHTEISKUNTA ON AIEMMIN ottanut onnistuneesti laajaa vastuuta terveysriskien vähentämisessä ja kansanterveyden parantamisessa. Esimerkiksi Pohjois-Karjala
-projektissa puututtiin yksilöiden elintapoihin laajalla rintamalla.
Myös nyt tarvitaan yhteistä tahtoa ja monen sektorin yhteisiä ponnistuksia.
Vastuuta täytyy siirtää takaisin politiikkaan ja talouteen. Ei kuluttajalla ole niin paljon
valtaa kuin annetaan ymmärtää. Kuluttaja tekee ostopäätöksensä siitä valikoimasta,
jonka joku muu päättää laittaa tarjolle.
Alkoholihaitat eivät vähene sillä, että käsketään ihmisiä ostamaan pelkkää vissyä.
Kuluttajien vastuuttaminen ei riitä. Alkoholihaittojen vähentämiseen tarvitaan
vastuullisempia valintoja koko yhteiskunnalta.

Margareeta Häkkinen työskentelee A-klinikka Oy:n laitospalvelujen ylilääkärinä.
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Läheisriippuva ihminen takertuu toiseen ihmiseen,
jolle hän sälyttää vastuun onnellisuudestaan.
Toipuminen vaatii itsetutkiskelua.
Teksti Eevi Minkkinen Kuva Nathan Dumlao/Unsplash

L

äheisriippuvuus on monisyinen riippuvuusvyyhti. Sen ydintä kuvaa, että valta määritellä, onko itse turvassa ja hyväksytty, on ikään kuin annettu toiselle ihmiselle.
Läheisriippuvassa suhteessa on
usein on kaksi ihmistä, joiden säröt osuvat kipeästi
yhteen. Toinen oikeuttaa, toinen alistuu. Toinen menee impulssiensa mukana, toinen kontrolloi. Toinen
kantaa vastuuta liikaakin ja toisen olisi syytä kantaa
vastuuta enemmän – alkaen omasta itsestään. Esimerkit ovat mustavalkoisia, mutta ehkä niistä saa käsityksen, että suhteen kummallakin osapuolella on
osuutensa tilanteessa.

vertaiseen ja aikuiseen suhteeseen. Syynä voi olla,
että läheisriippuvuuden kohde on itse riippuvainen.
Hänellä on ehkä mielenterveyden ongelmia tai hän
on jollain muulla tavalla jäänyt kypsymättä turvalliseksi aikuiseksi. Jos toimintaa ohjaa kapinoiva haavoittunut lapsi, se lapsi ei pysty tarjoamaan toiselle
turvallista, tasavertaista suhdetta.
Läheisriippuvassa suhteessa on usein kaksi aikuista lasta. Hyvin usein toiseen projisoidaan myös
oma vanhempi. Silloin kumppanista etsii sitä mitä ei
ole saanut vanhemmalta.
Läheisriippuvuus ei koske vain alkoholista riippuvaisia ja heidän puolisojaan. Se voi koskettaa myös
korkeasti koulutettuja, älykkäitä ja elämässä hyvin >>

ODOTAN, ETTÄ KUMPPANI MUUTTUISI

Läheisriippuva usein odottaa ja odottaa että kumppani muuttuisi. Ottaisi viimein vastuun. Viimein raitistuisi. Viimein käsittelisi menneisyyden mörköjä.
Että itse saisi viimein suhteessa sitä, mitä kaipaa.
Läheisriippuva kaipaa usein pohjimmiltaan turvaa, ihmistä, jonka kanssa saisi itse kenties korvattua
omia lapsuuden vaille jäämisiään. Läheisriippuva on
alitajuisesti jäänyt kiinni ajatukseen, että turvaa ja läheisyyttä olisi tarjolla, kunhan toinen vain muuttuu.
Läheisriippuva ei näe, että lähes aina se johon
riippuvuus kohdistuu, on usein kykenemätön tasa-

Läheisriippuva ajattelee,
että turvallisuuden tunne on
kiinni toisessa ihmisessä.
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Miten lähteä toipumaan
läheisriippuvuudesta?
Riippuvuuksista eheytyminen on aina monisyisempää kuin mitä yhdessä kirjoituksessa pystyy kuvaamaan. Jokainen on yksilö, mutta koska riippuvuuksilla on paljon yhteistä, on tiettyjä suuntaviittoja,
joiden seuraaminen on hyödyllistä.
1. Opi tuntemaan, miten juuri sinun riippuvuutesi
oireilee. Mitä se saa sinut tekemään? Mitä se saa sinut
välttämään? Kun opit tuntemaan, miten riippuvuus sinulla oireilee, voit nimetä tämän osan läheisriippuvuudeksi. Se et ole sinä. Nimeämällä on mahdollista löytää
etäisyyttä riippuvuuteen. Kun läheisriippuvuus kuiskii
korviisi, et ole omassa voimassasi. Siinä ei ole mitään
hävettävää tai tuomittavaa. Usein niin läheisriippuva
kuin riippuvuuden kohde tietävät, että oma toiminta
ei ole hyväksi. Tämän kohdan tarkoitus on lisätä tietoisuutta omasta toiminnasta ilman tuomitsemista.
2. Tunnista taustalla olevia pelkoja ja kipeitä ajatuksia. Sanotaan, että eheytymisen tiellä ensimmäiset
vastaan tulevat asiat ovat esteet. Mitä on minun ja toipumiseni välissä? Itselläni syitä ovat olleet muiden muassa muutoksen pelko, pelko suhteen päättymisestä,
pelko yksin selviämisestä ja pelko lasten selviämisestä. Esteitä ja pelkoja olisi tärkeää saada käsitellä jonkun
turvallisen ja tilanteessa ulkopuolisen ihmisen kanssa.
Hän voi hyväksyen tunteesi ja ajatuksesi auttaa sinua
käsittelemään pelkojasi puskematta tai painostamatta.
Nämä pelot ja ajatukset ovat usein syntyneet joistain
aiemmista kipeistä kokemuksista.
3. Tutki elämänhistoriaasi: mistä tämä malli on saanut alkunsa? Mitä olet jäänyt vaille? Suosittelen kirjoittamaan läpi ihmissuhdehistoriaasi ja tutustumaan syvemmin siihen, millainen suhde sinulla oli vanhempiesi kanssa. Saitko olla lapsi vai otitko aikuisen roolin liian
aikaisin? Jos esimerkiksi toinen vanhemmista on itse
emotionaalisesti kypsymätön, lapsi voi aistia, ettei hänen kanssaan ole tunnetasolla turvallista. Näin lapselle voi syntyä fantasia vanhemman ”korjaamisesta”, jotta vanhempi voisi tulevaisuudessa tarjota sitä mitä lapsi
kaipaa. Tällaiset fantasiat ovat tyypillisiä lapsen selviytymiselle, mutta ne jatkuvat helposti aikuisuudessakin,
sillä alitajunta koettaa ikään kuin ratkaista jotain kes-
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ken jäänyttä. Mitä olisit lapsena kaivannut? Miten opit
selviytymään?
4. Aseta reunaehdot suhteelle. Jos olet läheisriippuvassa suhteessa, on oletettavaa, että suhteessa on
jonkinlaista valtapeliä. Läheisriippuva on usein se, joka
on altavastaajan asemassa. Tämä valtapeli on kuormittavaa, kuten myös toistuvat ja helposti kroonistuvat pettymykset. Läheisriippuva ei halua olla hankala
eikä vaatia. Toista ei voi kontrolloida, mutta jos haluaa itse tervehtyä, suhteessakin täytyy tapahtua muutos. Reunaehtojen tarkoitus ei ole kahlita vaan tuoda
turvaa toipumiseen. Reunaehdot suhteen jatkamiselle voivat olla esimerkiksi hakeutuminen pariterapiaan
tai alkoholin jääminen pois elämästä. Jos reunaehtoihin ei suostuta, täytyy olla itselleen rehellinen: jaksanko enää, jos muutosta ei tapahdu?
5. Vahvista psykologista turvaa. Läheisriippuvuus
viestittää, että turva tulee toisesta ihmisestä. Tämä
on paradoksaalista, sillä se ihminen, josta turvaa hakee, on usein kaikkea muuta kuin turvallinen. Tällöin
on usein aktivoitunut projisio omasta vanhemmasta:
puolisolta kaipaa sitä mitä olisi omalta vanhemmalta
tarvinnut. Psykologisen turvallisuuden alueella on silloin usein vaille jäämisiä.
6. Kiinnostu omasta elämästäsi. Vahvista omaa
identiteettiäsi. Tämä voi olla aluksi vaikeaa ja pelottavaakin. Läheisriippuva on niin tottunut näkemään,
mitä toinen tarvitsee ja tuntee, ettei hän enää näe itseään. Ehkä oma identiteetti on niin sotkeutunut toiseen, ettei enää ole omaa tervettä erillistä elämää.
Tutustu itseesi, siihen mikä on sinulle tärkeää ja arvokasta, riippumatta siitä oletko suhteessa vai et. Millainen elämä on sinulle merkityksellistä ja hyvää? Jos
vastaus on ”en tiedä”, uskalla alkaa ottaa siitä selvää.
7. Kaikki edellä mainitut kohdat ovat isoja harjoituksia. Älä anna askelten suuruuden olla esteenä sille,
ettet lähtisi harjoittelemaan. Ole itsellesi armollinen,
saat olla hukassa. Saat etsiä, saat harjoitella. Toipumiseen kannattaa suhtautua pitkäjänteisesti, ja se on viisasta nähdä vuosien matkana.

Läheisriippuvassa
suhteessa on usein kaksi
aikuista lasta.

kiinni olevia ihmisiä. Sillä ei ole mitään tekemistä
tyhmyyden kanssa.
MITÄ MINÄ EN HUOMAA, KUN
KESKITYN TOISEN ELÄMÄÄN?

Kun syvät alitajuiset voimat ovat käynnissä, jää viisastelu sikseen. Sanotaan, että ihminen toistaa lähes
pakonomaisesti tekojaan, kunnes on valmis katsomaan niiden tarjoamia oppeja. Tämä vie usein oman
aikansa.
Läheisriippuvuudesta toipuminen on pitkä ja kiperä tie, kuten toipuminen mistä hyvänsä riippuvuudesta. Toipumisesta tekee haastavaa, että toinen ihminen on usein itselle hyvin rakas.
Läheisriippuvuus vie paljon aikaa, energiaa ja
elämänvoimaa. Se estää läheisriippuvaa näkemästä
itseään. On oleellista kysyä, mitä minä en huomaa,
kun keskityn niin toisen elämään tai toipumiseen.
Läheisriippuvan toipumisessa oleellista on kääntää
katse itseen. Kuka minä olen, ihan itsenäni?
TURVALLISUUDEN TUNTEENI ON KIINNI
TOISESSA IHMISESSÄ

Läheisriippuvaa ohjaa kipeä ehdollistuma, että turvallisuuden tunne on kiinni toisessa ihmisessä. Siksi myös toipumisessa on tärkeää alkaa löytää turvaa

elämästä ja tasavertaisista ihmissuhteista. Se kestää
eikä luultavasti tapahdu ilman vieroitusoireita. Itkultakaan ei luultavasti vältytä.
Lähes aina läheisriippuvuuden kohteella on todellisia ongelmia. Hänen on itse kohdattava ongelmansa, eikä kukaan muu voi tehdä sitä hänen puolestaan. Läheisriippuvan on kohtuullista odottaa, että
myös toinen ottaa toipumisestaan itse vastuuta, oli
kyse sitten alkoholiongelmista, työnarkomaniasta,
mielenterveyden ongelmasta tai mistä hyvänsä.
Vaikka riippuvuuksista toipumisesta on tänä päivänä paljon tietoa, toipuminen ei tapahdu tietämällä. Se tapahtuu läpi elämällä, kokemalla ja kompuroimallakin. Toipuminen on prosessi, jossa on kerroksia, vaiheita, levähdyskohtia ja suvantovaiheita. Varmaa on kuitenkin, että eheytyminen on hidasta. Läheisriippuvat tavat ajatella, reagoida ja tuntea ovat
syntyneet ja juurtuneet vuosien saatossa, joten on
selvää, etteivät ne katoa hetkessä.

×

Toipuminen ei tapahdu
tietämällä vaan läpi elämällä
ja kokemalla.

Eevi Minkkinen on itsetuntemusohjaaja ja kouluttaja, jolla on
omakohtainen kokemus läheisriippuvuudesta. Päihdelinkissä
julkaistaan Eevi Minkkisen työkirja läheisriippuvuudesta
toipumisen tueksi.

1 / 2020 TIIMI

15

16

TIIMI 1 / 2 020

TYÖ JA TEKIJÄ

HENGENPELASTAJA

Jani Keto on koulutukseltaan ensihoitaja ja tekee työtä
Kööpenhaminassa huumeiden käyttöhuoneessa. Yliannostustilanteita sattuu viikoittain, mutta kuolemilta on vältytty.
Teksti Auli Saukkonen Kuvat Sisse Skyhøj Olsen

J

ani Keto on työskennellyt noin viisi vuotta Mændenes Hjemissa eli Miestenkodissa Kööpenhaminassa Tanskassa. Miestenkoti tarjoaa erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kodittomille huumeita käyttäville ihmisille mutta myös kaikille muille apua tarvitseville ja nimestään huolimatta nykyään myös naisille.
Miestenkodin toimintaa rahoittaa Kööpenhaminan
kaupunki.
Miestenkodissa on monenlaisia palveluja, kuten mahdollisuus yöpyä tilapäisesti, terveysneuvontaa, ainetunnistuspalvelu, terveys- ja sosiaalipalveluja sekä yökahvila. Yksi osa Miestenkodin toimintaa
on huumeiden käyttöhuone nimeltään Skyen. Siellä on yhdeksän injektiopaikkaa ja yhdeksän paikkaa
polttamiselle.
IHMISIÄ OPPII TUNTEMAAN,
KUN HEISTÄ ON KIINNOSTUNUT

Tila, jossa huumeita voi käyttää valvotusti ja mahdollisimman turvallisesti, on toimiva tapa saada
kontakti huumeita käyttäviin. Skyenissa käy päivittäin noin 400–500 ihmistä. Rekisteröityjä käyttä-

jiä on 7600, joista 6400 on miehiä. Yleisimmät käytetyt aineet ovat kokaiini, heroiini, metadoni, Ritalin ja
bentsodiatsepiinit.
Jani Keto sanoo, että iso osa työstä Miestentalossa on konfliktien käsittelyä. Huumeita käyttävien ihmisten keskinäiset konfliktit ovat arkipäivää. Niitä
pyritään ehkäisemään ennalta, mutta kun jotain tapahtuu, henkilöstö menee väliin ja koettaa puhumalla rauhoittaa tilanteita. Vartijoita ei käytetä. Kovia
sanktioita ja sanktiointia ylipäänsä vältetään.
”Aluksi meillä oli 43 sääntöä, mutta huomattiin,
ettei se toiminut. Sen jälkeen on ollut vain viisi yleisempää sääntöä: ei väkivaltaa, ei uhkailua, ei aseita eikä kaupankäyntiä ja kuunnellaan henkilökunnan
antamia ohjeita. Tärkeintä on, että tilanteisiin uskalletaan mennä ja puhutaan ihmisille. Puututaan tilanteisiin ja yritetään ratkaista niitä”, Jani Keto summaa.
Keto korostaa yhteyden luomista ja ylläpitämistä
Miestentalon palveluja käyttäviin ihmisiin. Oleellista on kunnioitus ja kiinnostuksen osoittaminen, joskaan liian intiimejä kysymyksiä ei pidä kysyä.
”Jos on semmoista vilpitöntä ja rehellistä kiinnostusta, niin heitä oppii tuntemaan. Konfliktien- >>
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”

Tanskassa lähdetään siitä, että kaikilla on
sama ihmisarvo ja kaikkia pitää kohdella
hyvin ja kunnioituksella.

kin kautta oppii tuntemaan ihmisiä. Tietää, missä
kenenkin rajat menevät, ja palvelujen käyttäjät tietävät, missä työntekijöiden rajat menevät.”
”Mitä paremmin tunnet ihmiset ja mitä parempi suhde heihin on, sitä helpompi ratkoa konflikteja. Vaikeimpia tilanteita tulee niiden ihmisten kanssa, joita me emme tunne. Silloin ei voi yhtään tietää,
miten ihminen reagoi ja käsittelee tilanteita.”
Asiakkaat ja henkilöstö pitävät säännöllisesti kokouksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista
ja mietitään parannuksia toimintaan.

Työntekijät myös neuvovat injektiotekniikassa. Joskus aineita pistetään väärään suoneen, väärin
päin ja ohi suonen. Silloin on parempi, että on joku
neuvomassa.
Jani Keto sanoo, että käyttötila oli työpaikkana aluksi shokki Pietarsaaresta Pohjanmaalta tulleelle nuorelle miehelle, joka ei ollut tottunut näkemään
huumeita pistäviä ihmisiä. Edelleen työ käyttöhuoneessa tuntuu psyykkisesti raskaalta, eikä sitä jaksa
tehdä kovin pitkään kerrallaan. Silloin on mahdollista siirtyä töihin Miestentalon muihin palveluihin.

YLIANNOSTUS KESKIMÄÄRIN
JOKA KOLMAS PÄIVÄ

POLIITIKOT HUOMANNEET
KÄYTTÖHUONEIDEN HYÖDYN

Skyenissa tapahtuu yliannostus keskimäärin noin
joka kolmas päivä riippuen vuodenajasta ja siitä, millaisia aineita kadulla liikkuu. Jotain käyttöhuoneen
merkityksestä kertoo, että kuolemantapauksia ei ole
ollut. Yliannostustilanteessa ensihoitajan koulutuksen saanut Keto antaa lääkkeet ja sosiaalityöntekijä
ventiloi eli antaa lisähappea.
Yliannostus on hengenvaarallinen tila ja stressaava myös henkilöstölle. Kaikkeen kuitenkin tottuu.
Nyttemmin tunteet jäävät jo sivuun ja itse tilanteeseen pystyy keskittymään paremmin.
”Kutsumme aina paikalle ambulanssin, mutta ihmiset harvemmin haluavat mennä siihen. Eivät he
halua mennä sairaalaan. Niin he sitten jäävät Skyeniin tarkkailtavaksi. Vielä akuutin vaiheen jälkeen
heitä neuvotaan pysymään lähialueella. Monesti he
tulevat jälkeenpäin kiittämään saadusta avusta. Itsellekin on hieno nähdä, että ihminen selviää seuraavaan päivään.”

Tanskassa on viisi huumeiden käyttöhuonetta neljässä kaupungissa. Suomessa käyttöhuoneita ei ole,
mutta keskustelua käydään siitä, pitäisikö olla. Jani
Keto ihmettelee, miten Suomessa ei ole käyttöhuoneita, sillä huumeita käyttäviä ihmisiä on yksin pääkaupunkiseudulla vähintään tuhansia.
Tanskassa kaikki poliittiset puolueet yhtä lukuunottamatta ovat käyttötilojen kannalla.
”Poliitikot ovat nähneet, että homma toimii.
Käyttäjät eivät ole enää niin näkyviä kaduilla, kun he
tulevat meille. Enemmän keskusteltu on siitä, että
pitäisi saada pienempiä käyttöhuoneita eri puolille
Kööpenhaminaa.”
Työ Miestentalossa on myös suhdetoimintaa.
Huumeidenkäyttäjien palvelut ovat usein ympäristön silmätikkuna, ja ympäristötyötä tarvitaan. Toisaalta Miestentalo on toiminut Kööpenhaminan
Vesterbrossa yli sata vuotta, joten naapurusto on siihen myös tottunut.
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TYÖ JA TEKIJÄ

”Yritämme tehdä yhteistyötä naapurien kanssa
niin hyvin kuin pystymme. Jos valituksia tulee, niitä
kuunnellaan ja koetetaan korjata tilanne. Yhteyttä pidetään puolin ja toisin, esimerkiksi nyt tulossa glögitilaisuus, jossa keskustellaan yhteisistä asioista. Ongelma on yleensä metelöinti. Mekin yritämme sanoa
heille, että kunnioittaisivat naapureita.”
Toisaalta palveluista on myös hyötyä naapurustolle. Huumeita käyttävät eivät ole rappukäytävissä
piikittämässä, eivätkä lapset ole näkemässä, kun joku
on saanut yliannostuksen. Huumeidenkäyttöön liittyvä roskaaminen on vähentynyt merkittävästi.
Yhteistyö on hyvää paikallisen poliisin kanssa. Poliisi ohjaa huumeita käyttäviä ihmisiä kadulta
Miestentaloon.
HUMAANIUS ON TANSKASSA ARVOSSA

Jani Keto on ollut töissä Suomessa Psykiatrisessa vankisairaalassa ja Pietarsaaren pelastuslaitoksella. Ruotsissa hän on työskennellyt Ystadissa sairaalan päivystyksessä. Nyt hän on töissä Tanskassa. Hän on pohtinut eri Pohjoismaita toimintaympäristönä.
”Yhteiskunta tunnetaan siitä, miten heikoimpia kohdellaan. Tanska on humaani paikka. Tanskassa lähdetään siitä, että kaikilla on sama ihmisarvo ja
kaikkia pitää kohdella hyvin ja kunnioituksella. Kohtele toista ihmistä niin kuin haluaisit että itseäsi kohdellaan. Se on aina hyvä neuvo.”
Ruotsissa päivystystyössä hän koki, että päihteitä käyttäviä pidettiin alempiarvoisina kuin muita ihmisiä. Suomessa päihteidenkäyttäjät ovat aika syrjäytyneitä, eivät he ehkä tunne olevansa osa yhteiskuntaa, Jani Keto miettii. Toisaalta hän kehuu Psykiatrista vankisairaalaa työpaikkana. Siellä hän sanoo saaneensa tärkeän opin: me emme ole täällä tuomitsemassa vaan auttamassa.
Tanska tunnetaan myös hygge-käsitteestä: tanskalaiset tykkäävät, kun on mukavaa ja kotoisaa ja kaikilla on hyvä olla. Tätä haastattelua tehdään joulun
alla, ja Jani Keto kertoo, että Miestentalon jouluhygge on ovella.
”Silloin syödään yhdessä meidän palvelujen käyttäjien kanssa ja pidetään hauskaa. He saavat juoda ja
polttaa. Se on kerran vuodessa.”

Jani Keto
Sairaanhoitaja, Mændenes Hjem (Miestenkoti),
Kööpenhamina
Paras ominaisuutesi työssä?
Se on ilman muuta kärsivällisyys. Ja se, että on
empaattinen ja kohtaa ihmiset kunnioituksella
taustasta riippumatta.
Huonoin ominaisuutesi työssä?
Kielitaito, tanska on tosi vaikea kieli. Vaikka pärjään sillä, en varmaan koskaan opi sitä sujuvasti.
Rakkain työkalusi?
Kärsivällisyys on tärkeä, koska nämä ihmiset vaativat kärsivällisyyttä. Myös hymy on tärkeä, ja se,
että pystyy ottamaan asioita välillä huumorilla.
Mitä työ on sinulle opettanut?
Se on opettanut tuntemaan paremmin itseäni ja
omia rajojani. Työ on opettanut paljon myös ihmisarvosta. Kun meidän palveluja käyttäviä on
oppinut tuntemaan, heistä on tullut tosi läheisiä. He ovat ihan loistavia ihmisiä, vaikka heillä
on ongelmia.
Mistä saat vastapainoa työlle?
Surffailusta, sitä tulee harrastettua Bornholmin
saarella, jossa asun. Merivesi on nyt ehkä viisiasteista, mutta märkäpuvulla pärjää hyvin. Kaikenlaista luovaa teen myös.
Ellet olisi töissä sairaanhoitaja Mændenes
Hjemissa, mitä voisit olla?
Vaikea sanoa. Tuskin menisin töihin ainakaan sairaalaan. Ehkä tekisin jotain luovaa.

Hyggefiilis on vallannut myös Jani Kedon Kööpenhaminassa Miestentalossa. Tämä työsuhde on
tähän mennessä hänen elämänsä pisin.
”Viihdyn Miestentalossa tosi hyvin, enkä ainakaan tällä hetkellä voi nähdä itseäni töissä missään
muualla. Näiden ihmisten auttaminen on mulle intohimo ja sydämen asia.”

×
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TIETEEN KENTILTÄ

Palstalla seurataan päihdealan tieteellistä tutkimusta.

Päihdehäiriöt yhteydessä lukuisiin
terveysongelmiin
ovat yhteydessä moniin terveysongelmiin ja
somaattisiin oheissairauksiin. Päihdeasiakkaiden oheissairaudet jäävät usein tutkimatta ja hoitamatta kunnolla. Sitä, miten päihdehäiriöistä kärsivät näkevät itse oman
terveydentilansa, on tutkittu vain vähän.
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, miten laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen asiakkaat itse arvioivat omaa terveyttään ja elämänlaatuaan sekä kuinka mahdolliset masennusoireet vaikuttavat näihin arvioihin. Tietoa kerättiin 80:ltä
laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen asiakkaalta, joilla kaikilla oli diagnosoitu alkoholi- tai muu päihderiippuvuus.
Asiakkaat arvioivat terveydentilansa keskinkertaiseksi. Heillä oli kertomansa mukaan lukuisia oheissairauksia. Yleisimmät kuvatut oheissairaudet olivat selkäkipu, korkea verenpaine ja maksasairaudet. Asiakkaat, joilla oli enemmän masennusoireita, kokivat terveydentilansa ja elämänlaatunsa huonommaksi ja raportoivat enemmän oheissairauksia kuin asiakkaat, joilla masennusoireita oli
vähemmän.
ALKOHOLI- JA MUUT PÄIHDEHÄIRIÖT

Jonna Levola, Saana Eskelinen & Tuuli Pitkänen: Associations between self-rated health, quality of life
and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders. Journal
of Substance Use, julkaistu verkossa 12.9.2019.

Ongelmapelaamisen oireita liki joka
kymmenennellä digipelejä pelaavalla nuorella
LÄHES JOKA KYMMENES digipelejä pelaava nuori kärsii ongelmapelaamisen oireista,
kävi ilmi TtM Niko Männikön väitöstutkimuksesta. Ongelmallinen digipelaaminen
oli yhteydessä erityisesti mielenterveyden ja sosiaalisiin oireisiin, kuten masennukseen, ahdistukseen ja väsymykseen sekä korostuneeseen haluun olla vuorovaikutuksessa verkkoympäristön välityksellä.
Ajankäytön ongelmat lisääntyivät ja kasvokkain tapahtuvat sosiaalisten kontaktit vähenivät pelaamisen viedessä aikaa perheen parissa vietetyistä hetkistä ja
koulutehtävien tekemisestä. Ongelmallisen pelaamisen riskiryhmään kuuluneet
nuoret suosivat erityisesti pelityyppejä, jotka sisälsivät rooli-, toiminta- ja strategiapelaamisen ominaisuuksia.
Tutkimukseen osallistui yhteensä 853 iältään 13–24-vuotiasta nuorta.

Niko Männikkö: Problematic gaming behavior among adolescents and young adults. Relationship
between gaming behavior and health. Hoitotieteen väitöskirja, Oulun yliopisto 2017.
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SALASUO

PULLOPOSTIA KURVISTA

H

elsingin kaupunginmuseon näyttely Johan Knut Harjusta (1910–1976) on
uskomaton matka yhteiskunnan reunalle. Helsingin itäisen kantakaupungin
siltojen alla, yömajoissa ja alamaailmassa 1960- ja 1970-luvuilla elänyt Harju
tallensi näkemäänsä, kokemaansa ja kuulemaansa paperille. Kirjoituksia ja
piirroksia kertyi kaikkiaan noin 20 000 sivua. Tämä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kokoelmissa säilytettävä muistitietoaineisto muodostaa näyttelyn perustan.
KÄVIN NÄYTTELYSSÄ KAHDESTI . Ensimmäisellä kerralla kaiken huomion vei
Harjun omintakeinen elämäntapa. Hän vertasi itseään Lönnrotiin, sillä erotuksella,
että repun sijaan hän otti mukaan pullon lähtiessään keräämään aineistoa.
Hänen reviiriään olivat Kallion, Vallilan, Sörnäisten ja Hermannin kadut, kujat,
puistot ja ratapihat. Elämä asunnottomana alkoholistina oli ankaraa ja korutonta,
mutta jokin siinä kiehtoi suunnattomasti Harjua. Ikään kuin laitapuolen kulkijan
elämäntapa olisi ollut hänelle tietoinen valinta.
NÄYTTELYN TOINEN ULOTTUVUUS, johon paneuduin toisella käyntikerralla, on
Harjun muistiinpanoista piirtyvä kuvaus katujen elämästä ja ihmisistä. Nopeasti
kasvaneen pääkaupungin varjoissa eli joukko ihmisiä, jotka eivät vallanneet Vanhaa
tai lähteneet Ruotsiin hitsaamaan Volvoja. Heidän maailmaansa Harju käsittelee
inhimillisesti ja terävänäköisesti.
Muistiinpanot ovat täynnä kirjoituksia juopoista, prostituoiduista, pikkurikollisista ja huumeongelmaisista. Harjun piirroksissa hetket ja tapahtumat näiden näkymättömien ihmisten elämästä heräävät henkiin.
NÄYTTELYN AVAJAISISSA oppaakseni lähti
Johan Knut Harju otti
ystäväni Huli, jolla on kokemusta asunnotmukaansa pullon lähtiessään
tomuudesta ja elämästä kaupungin varjoissa.
keräämään aineistoa.
Huli on yksi Harjun näyttelyn kokemusoppaista, jotka kertovat lauantaisin kiinnostuneille
omasta katuelämästään. Jos siis Harjun muistiinpanot, piirrokset ja elämänkontekstit
eivät jollekulle riitä katujen elämän tavoittamiseen, museokokemusta voi syventää
kokemusoppaiden elämänmakuisilla muisteluilla ja kertomuksilla.
PULLOPOSTIA KURVISTA -näyttely kolahti minulle kovaa. Se puhutteli minua yhtä
lailla sosiaalihistorioitsijana ja päihdetutkijana kuin helsinkiläisenä ja ihmisenä. Tavattoman monitasoinen ja peittelemätön näkymä yhteiskunnan reunalle kosketti ja jätti
vahvoja muistijälkiä.
Jos liikutte tänä keväänä Senaatintorin kulmilla, niin vierailkaa Johan Knut
Harjun maailmassa. Laitapuolen Lönnrotin kuvaukset ovat edelleen yhtä ajankohtaisia kuin kirjoitushetkellään 50 vuotta sitten.

Mikko Salasuo on Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja työskentelee
vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa.
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UHRIN
ROOLISTA
TOIMIJAKSI
Terapian ja ohjauksen keskeisin tehtävä on auttaa asiakasta
omaksumaan toimijan roolia suhteessa omaan elämäänsä.
Auttamiskeskusteluissa tuotetaan toimijuutta ja ei-toimijuutta.
Teksti Heidi Toivonen Teksti Florian Klauer/Unsplash
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T

oimijuus tarkoittaa tunnetta siitä, että
hallitsee omaa elämäänsä ja pystyy vaikuttamaan omiin asioihinsa. Keskusteluapua hakevan asiakkaan ongelmat voi
ymmärtää toimijuuden tunnon puut-

teina.
Asiakasta pyydetään terapiassa ja ohjauksessa varsinkin ensimmäisellä tapaamiskerralla kuvaamaan tilannettaan ja ongelmiaan. Hänen toivotaan kertovan,
millä tavalla hän ei omassa elämässään kykene johonkin tai hallitse jotakin.
Tämä auttamiskontekstin sanelema tehtävä poikkeaa useimmista arkielämän tilanteista. Niissä ihmiset pyrkivät luomaan itsestään kuvan toimijoina,
jotka hallitsevat omaa mieltään, tekojaan ja erilaisia
tilanteita.
TOIMIJUUTTA JA EI-TOIMIJUUTTA
ILMAISTAAN SANOIN

Väitöskirjassani tutkin, miten toimijuutta ja ei-toimijuutta tuotetaan auttamiskeskusteluissa. Tutkin asiaa kielikeskeisillä menetelmillä analysoiden pitkien
yksilöterapioiden ensimmäisiä istuntoja asiakkaiden
toimijuuden ja sen puutteen kielellisen tuottamisen
näkökulmasta. Tarkastelin, kuinka asiakas ja terapeutti sanoittavat asiakasta pystyvänä ja kykenevänä
sekä toisaalta ei-pystyvänä ja ei-kykenevänä.
Tutkimuksessa syntyi 10 kielellisen keinon malli, jolla voidaan tarkastella asiakkaan ja terapeutin
puhetta.
Mallia voidaan soveltaa myös päihdeongelmista kärsivien kanssa tehtävän keskustelutyön ymmär-

tämiseen ja sen tarkasteluun, kuinka päihdeongelmat sanoitetaan asiakkaan ja terapeutin välisessä
vuorovaikutuksessa.
Malli koostuu kymmenestä parista kielellisiä keinoja, joilla rakennetaan joko toimijuutta tai ei-toimijuutta ilmaiseva kielellinen positio. Positio tarkoittaa kielellistä asemaa suhteessa johonkin tunteeseen,
ajatukseen, toimintaan tai tilanteeseen. Esimerkiksi ilmauksessa ”piri vei kuin pässiä narussa” asiakas
ottaa uhrin roolin suhteessa amfetamiiniin. Amfetamiini on lauseessa aktiivisena tekijänä.
Tutkimuksessa havaittiin asiakkaan toimijuuden ja ei-toimijuuden kielellisten ilmaisutapojen olevan joko reflektiivisiä, eli ilmaisevan pohtivaa ja havainnoivaa suhdetta johonkin asiaan tai toimintoon,
tai ei-reflektiivisiä eli selostavia, vailla tällaista tutkivaa otetta.
Toisin sanoen asiakas voi esimerkiksi suhteessa juomiseensa omaksua aseman, joka ilmaisee pystyvyyttä mutta ei pohtivaa suhdetta juomiseen (”Mä
oon nyt pystynyt lopettamaan juomisen ennen kuin
oon ihan tukkihumalassa.”) Vastaavasti asiakas voi
ottaa suhteessa juomiseen ei-toimijuudellisen mutta reflektoivan aseman (”En ymmärrä, miksi juominen on se ensimmäinen ratkaisu, mikä tulee mieleen, kun on vaikeaa.”)
'
KIELI ILMAISEE, MITEN
PÄIHDEONGELMAN NÄKEE

Väitöskirjani mallia voi peilata kliinisen psykologin työuraltani nouseviin havaintoihin siitä, kuinka
päihdeongelmia tuotetaan kielessä. >>
1 / 2020 TIIMI
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”Olen alkoholisti” on
toimijuuden puutteen
muotoilu.

Asiakas saattaa pyrkiä vähättelemään päihteidenkäyttöään esittäen sen jonakin muuna kuin hoitoa kaipaavana oikeana ongelmana (”Ei mulla mitään päihdeongelmaa ole, mä käytän aineita vaan
rentoutumiseen.”) Tällaiset kielellistykset kuvastavat mallissa heikointa toimijuutta ja olemattominta
reflektiivisyyttä.
”Ryyppääminen vaan lähti käsistä” on tavallinen
tapa muotoilla oma toiminta ikään kuin itsenäiseksi toimijaksi, jolla on valta tehdä asioita asiakkaalle ja
asiakkaassa ilman, että hänen omilla valinnoillaan on
mitään tekemistä asian kanssa.
Päihdeongelmasta puhutaan usein myös diagnoosina, jonka asiakas ”omistaa”. Diagnoositermit
palvelevat usein puheenparressa, joka kuulostaa ammattimaiselta mutta tosiasiassa tarjoaa asiakkaalle
paikkoja piiloutua sairaustermien taakse. Näin hän ei
avaa sitä, miten päihdeongelma ilmenee hänen ajatuksissaan ja toiminnassaan. Päihdeongelmasta puhutaan usein myös omalakisena, asiakkaassa omia
latujaan kulkevana prosessina.
Diagnoosisanaa kuulee myös toistuvasti käytettävän kokonaisvaltaisena luokittelevana käsitteenä,
joka antaa asiakkaalle eräänlaisen identiteetin ja sulkee pois vaihtoehtoisia tapoja tarkastella tilannetta.
”Olen alkoholisti” on toimijuuden puutteen muotoi24
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lu. Se saattaa keskustelussa palvella näennäisenä, kehäpäätelmänomaisena selityksenä sille, miksi asiakas
juo. Tällöin toiminnan laatua ei tarkastella tai pohdita sen enempää.
Edellämainitut kielelliset keinot, kuten vähättely,
ulkoistaminen ja diagnoosikielellä ilmaistun ongelman omistajaksi asettuminen (”mun alkoholismi”),
ovat 10 kielellisen keinon mallissa reflektiotasoltaan
matalia ongelmista puhumisen tapoja.
Reflektiivisiä ovat puolestaan esimerkiksi ilmaukset, joissa asiakas rakentaa ongelmakseen sen, ettei ymmärrä jotakin, tai sen, ettei kykene hahmottamaan elämänsä tapahtumia yhtenäisellä aikajanalla.
Korkeinta reflektiivisyyttä ilmaisee sellainen ei-toimijuuden muotoilu, jossa asiakas tarkastelee omaa
ongelmaansa toisen ihmisen silmien läpi mutta ilman, että olettaa varmuudella tietävänsä, mitä toinen hänestä ajattelee: ”En ole varma, tietääkö vaimo
tarkkaan, miten paljon mä käytän, mutta on se varmaan tosi huolissaan.”
ASIAKASTA AUTETAAN
OMAKSUMAAN TOIMIJAN ROOLIA

Terapian ja ohjauksen keskeisimpänä tehtävänä voidaan nähdä asiakkaan auttaminen omaksumaan toimijan roolia suhteessa omaan elämäänsä ja pohtimaan asioitaan etäämpää yhdessä terapeutin kanssa. Keskusteluavun edistymisestä kertovat toimijuuden puutetta ja pelkkää selostamista sisältävän
puheen väheneminen ja asiakkaan kyky omaksua
yhä laajempi kirjo erilaisia keskenään keskustelevia
puheentapoja.
Haasteena on, että arkisessa asiakastyön paineessa työntekijän on helppo unohtaa kuunnella asiakkaan tapaa muotoilla ongelmiaan ja asettua erilaisiin asemiin suhteessa niihin. Asiakkaan ilmaisujen näennäinen sisältö vie helposti mennessään.
Jäämme kuuntelemaan vain sitä, mitä asiakas sanoo
unohtaen huomioida sen, miten hän asiansa muotoilee ja millaisen suhteen ongelmiinsa hän tulee
omaksuneeksi.
Väitöskirjassani yksityiskohtaisempi terapiakes-

Aiemmista oletuksista
poiketen asiakkaat eivät
tule terapiaan yksioikoisessa
uhrin asemassa.

kustelujen tarkastelu osoitti, että aiemmista oletuksista poiketen asiakkaat eivät tule terapiaan yksioikoisessa uhrin asemassa suhteessa yhteen hallitsevaan ongelmaan. Pikemminkin he esittävät jo keskusteluhoidon ensi minuuteilla monimutkaisen, erilaisista ongelmamuotoiluista koostuvan selonteon.
He ottavat hyvin erilaisia, niin toimijuutta kuin sen
puutetta kuvastavia asemia suhteessa mielensisältöihinsä, tekoihinsa ja tilanteisiinsa.
HERKKYYS ASIAKKAAN
PUHEELLE TÄRKEÄÄ

Yleensä on ajateltu, että asiakas oppii yhdessä toimijuudellisia ja reflektiivisiä keskustelukutsuja antavan
terapeutin kanssa omaksumaan toimijuudellisempia
ja pohtivampia asemia. Tämä tapahtuu keskusteluavun kuluessa.
Tutkimuksessani kuitenkin havaittiin yllättävän
runsaslukuisina sellaisia keskustelun kohtia, joissa
asiakas asettuu heti terapian alussa pohtimaan ongelmaansa, mutta terapeutti ei tartu tähän vaan takertuu ei-reflektiiviselle tasolle. Sen seurauksena asiakas terapeutin puheenvuoroon vastatessaan menettää oman reflektiivisen positionsa ja laskeutuu pelkästään selostavalle tasolle.
Esimerkiksi konkreettisia faktoja asiakkaan tilan-

teesta kerätään usein sellaisilla tavoilla, jotka jättävät
huomiotta asiakkaan pohdinnat ongelmistaan. Sen
sijaan, että kysyy asiakkaalta ”Kuinka monta olutta
meni tällä viikolla?” huomattavan erilaisen vastauksen voi saada kutsumalla asiakasta toimijuudellisempaan, pohtivaan ilmaisuun. Se tapahtuu vaikkapa kysymällä ”Mitä arvelet, kuinkahan monta olutta joit
tällä viikolla?”
Väitöskirjani rohkaisee asiakastyön tekijöitä olemaan herkkiä asiakkaan puheen hienosyisille piirteille. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, milloin ja miten esittää kysymyksiä siten, ettei asiakkaan
pohdinta keskeydy. Hyvä asiakaskohtaaminen kunnioittaa asiakkaan puheen moninaisia toimijuuden ja
ei-toimijuuden ilmaisuja ja kutsuu asiakasta asettumaan toimijaksi ja pohtijaksi.

×

Konkreettisia faktoja
asiakkaan tilanteesta
kerätään usein sellaisilla
tavoilla, jotka jättävät
huomiotta asiakkaan
pohdinnat ongelmistaan.

Heidi Toivonen on kliininen psykologi, jonka toimijuuden
ja ei-toimijuuden kielellistä rakentumista psykoterapiassa
käsittelevä väitöskirja tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa
joulukuussa 2019.
Artikkelissa käytetyt esimerkkilauseet ovat keksittyjä.
1 / 2020 TIIMI
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T UTKITTUA

NÄKEMYKSIÄ
AINETUNNISTUKSESTA
JA SEN TOTEUTUKSESTA
Kadulta labraan -tutkimuksessa tavoitetut huumeita
käyttävät ihmiset ja terveysneuvontapisteen työntekijät
pitivät tärkeänä, että ainetunnistusta kehitetään osaksi
suomalaista haittoja vähentävää työtä.
Teksti Ronja Järvelin & Teemu Kaskela

A

inetunnistuksella tarkoitetaan muun
haittoja vähentävän työn ohessa tapahtuvaa toimintaa, joka mahdollistaa ihmisille heidän hallussaan olevien huumausaineiden kemiallisen sisällön tunnistamisen ja
tähän liittyvän tiedon jakamisen. Ainetunnistusta
tehdään erityisesti läntisessä Euroopassa. Suomessa
ainetunnistuksesta on puhuttu viime vuosina, mutta
toistaiseksi se ei ole käytössä.
Marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana toteutettiin Kadulta labraan -pilottitutkimus.
Tutkimuksessa kerättiin tyhjiä muovipusseja, joita oli
käytetty huumeiden säilytykseen. Tavoitteena oli selvittää, missä määrin laboratoriolöydökset vastasivat
kuvausta, jona aine oli myyty. Jäämänäytteen tuojalla
oli mahdollisuus jälkikäteen saada tietoa laboratoriotutkimuksen tuloksista ja keskustella aineen käyttöön
liittyvistä riskeistä.
Tutkimuksesta on julkaistu kattava suomenkielinen tutkimusraportti, jonka voi ladata A-klinikkasäätiön Tietopuusta.
Osana tutkimusta kerättiin palautetta tutkimuksen toteutuksesta ja näkemyksiä mahdollisen ainetunnistuksen käyttöönotossa huomioitavista asioista. Tietoa kerättiin strukturoiduilla ja avoimilla kysymyksillä tuloksen hakemisen yhteydessä. Tulos haettiin 61 näytteestä. Työntekijänäkökulmaa selvitettiin lisäksi tutkimuksen toteutuspaikkana toimi26

TIIMI 1/ 2 020

neen terveysneuvontapisteen kolmen työntekijän
ryhmähaastattelulla.
NÄYTTEITÄ TUONEIDEN
NÄKÖKULMA

Huumejäämiä sisältäneitä pusseja analysoitavaksi tuoneet ihmiset ilmaisivat selvästi halukkuutensa käyttää ainetunnistuspalvelua, mikäli se olisi Suomessa mahdollista. Oma halu käyttää ainetunnistuspalvelua ilmaistiin kaikissa 56 vastauksessa yhtä
lukuunottamatta.
Avoimissa vastauksissa korostuivat tulosten nopeutta ja tarkkuutta koskevat toiveet. Tulosten saamisen odotusaikaa, joka tutkimuksessa venyi välillä yli kuukauden mittaiseksi, pidettiin liian pitkänä.
Laadullisen analyysin lisäksi toivottiin mahdollisuutta saada tietoa pitoisuuksista ja ei-psykoaktiivisista
jatkeaineista.
Vastauksissa toistui toive, että aineita voitaisiin
tuoda tunnistettavaksi myös muualle kuin terveysneuvontapisteisiin. Osa pohti, että suonensisäisesti
huumeita käyttäville suunnatussa terveysneuvontapisteessä asioiminen saattaisi tuntua joistain potentiaalisista asiakkaista leimaavalta. Toisaalta useimmat eivät olleet kokeneet terveysneuvontapisteessä
asiointia ongelmana.
Ainetunnistuksen toivottiin sijaitsevan keskeisellä paikalla ja olevan auki useina eri päivinä vii-

Kadulta labraan -tutkimuksessa analysoitiin
tyhjiä muovipusseja, joita oli käytetty
huumeiden säilytykseen.
kossa. Ilta-aukioloa pidettiin hyvänä työssäkäyvien
tavoittamiseksi.
Tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin myös,
mitkä olisivat parhaita kanavia varoittaa liikkeellä olevista aineista, joiden sisältö ei vastaa kuviteltua.
Eniten mainintoja saivat sosiaalinen media (33 mainintaa), varoittamiseen tarkoitetut verkkosivut (29
mainintaa) ja salatun Tor-verkon sivusto (28 mainintaa). Myös tiedottamista terveysneuvontapisteissä ja
hoitopaikoissa pidettiin tärkeänä (25 mainintaa). Uutismedia ja vertaistyöntekijät saivat kumpikin kymmenisen mainintaa.
Päihdepalveluita käyttäneet henkilöt nostivat ensisijaiseksi varoituskanavaksi terveysneuvontapisteet
ja hoitopaikat (34 % näiden henkilöiden antamista
maininnoista). Henkilöt, jotka eivät olleet käyttäneet
elämänsä aikana mitään päihdepalveluja, korostivat
erillisten verkkosivujen merkitystä (32 % näiden henkilöiden antamista maininnoista).
Mahdollisuutta mahdollisimman anonyymiin
asiointiin pidettiin tärkeänä. Yksittäisissä vastauksissa toivottiin esimerkiksi mahdollisuutta saada tulos kirjeitse tai salasanan avulla netistä. Mahdollisesta tulevaisuuden ainetunnistuspalvelusta tulisi viestiä
mahdollisimman laajasti.

muun muassa tietojen väärinkäytöstä ja mahdollisuudesta sormenjälkien ottamiseen. Luottamuksen
kerrottiin vahvistuneen tutkimuksen edetessä, kun
tutkimukseen osallistuneet olivat hakeneet tuloksia
ja kertoneet niistä eteenpäin.
Terveysneuvontapisteen työntekijät nostivat esiin
joitakin asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota kehitettäessä ainetunnistusta terveysneuvontapisteen yhteyteen. Kehitysehdotuksissa korostui asiakasryhmän
erityispiirteiden huomiointi.
Monien asiakkaiden elämäntyylin kannalta olennaisena pidettiin paitsi tulosten saamisen nopeutta
myös palvelun sijaintia ja aukioloaikoja. Ainetunnistuksen sijaitseminen terveysneuvontapisteen yhteydessä koettiin madaltavan osallistumiskynnystä pisteen asiakkaille. Mahdollisuutta aineiden tunnistamiseen ja tulosten saamiseen useammin kuin kerran
viikossa pidettiin myös tärkeänä asiakaskunnalle.
”Tanskan malli” keräsi työntekijöiltä kiitosta ja
sitä pidettiin Suomeen sopivana. Tanskassa ainetunnistusta on toteutettu valvottujen käyttötilojen yhteydessä niin, että tuloksen saamiseen kuluu vain noin
viisi minuuttia.

TERVEYSNEUVONTATYÖTÄ
TEKEVIEN NÄKÖKULMA

Sekä terveysneuvontapisteen työntekijät että näytteitä tuoneet henkilöt kokivat, että ainetunnistukselle on Suomessa tarvetta. Monet harmittelivat tutkimuksen loppumista ja toivoivat pysyvää mahdollisuutta huumausaineiden tunnistamiseksi.
Edellä kuvatut ainetunnistuksen toteuttamista
koskevat näkemykset tulisi ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä. Näin varmistetaan palveluiden tavoitettavuus ja toimivuus, mikä puolestaan on tehokkaan haittojen vähentämisen edellytys.

Näytteiden keruupaikkana toimineen terveysneuvontapisteen työntekijät kuvasivat tutkimuksen vaikutuksia omaan työhönsä positiivisesti. Tutkimus
ja siitä kertominen olivat toimineet ”hyvänä lisänä”
omaan työhön. Eräs työntekijöistä kuvasi, että tutkimuksesta kertominen toimi sopivana keskustelunavauksena etenkin uusien asiakkaiden kanssa.
Työntekijät kuvasivat asiakkaiden suhtautuneen
tutkimukseen etenkin sen alkuvaiheessa epäluuloisesti. Epäilykset liittyivät ennen kaikkea anonymiteettiin. Asiakkaiden kerrottiin olleen huolissaan

AINETUNNISTUKSELLE
KOETTIIN TARVETTA

×

Ronja Järvelin ja Teemu Kaskela työskentelivät tutkijoina
Kadulta labraan -tutkimuksessa.
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JO SADAT SAAVAT
KORVAUSHOITOLÄÄKKEEN
PISTOKSENA

S

uomessa on opioidikorvaushoidossa noin 4 000
henkilöä, ja heistä noin 600 saa korvaushoitolääkkeen pistoksena. Uusi pitkäkestoinen injektiolääke on otettu ilolla vastaan niin korvaushoidon
asiakkaiden kuin työntekijöiden keskuudessa, kertoi Addiktum Oy:n päihdepsykiatri Antti Mikkonen
Terveysneuvontapäivillä.
Lääke annostellaan yhden tai neljän viikon välein ihon alle rasvakudokseen, josta se imeytyy vähitellen verenkiertoon. Vaikuttavana aineena on
buprenorfiini.

Pistoksena annettavan korvaushoitolääkkeen
vaikutus on tasaisempi kuin suun kautta annettavan
lääkkeen. Toinen etu on, että pitkäkestoinen lääke
tuo hoitoon enemmän vapautta, kun lääkettä ei tarvitse käydä päivittäin noutamassa hoitopaikasta.
Pistoksena annettava lääke maksaa kuukausitasolla noin sata euroa enemmän kuin suun kautta annettava lääke, mutta samalla pitkäkestoinen lääke vapauttaa henkilöstöä lääkkeenannosta muihin tehtäviin.

×

X X VA LTA K U N N A L L I S E T
H U U M E T YÖ L Ä I S T E N
N E U VOT T E LU PÄ I VÄT

Outi Hietala

20. kertaa järjestettävillä Huumetyöläisten neuvottelupäivillä
kuullaan kahta kotimaista alan huippua. Puhujina toimivat yhteisöhoidon ja traumaorientoituneen työotteen asiantuntija Mai Peltoniemi ja yhteiskehittämisen kärkinimi, tutkija Outi Hietala.
Tervetuloa inspiroitumaan, verkostoitumaan ja avartamaan näkökulmia!
Aika: Perjantai 5.6.2020 klo 8.30–15.30
Paikka: Lapinlahden Lähteen auditorio, Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki

Mai Peltoniemi

Koulutuksen hinta 120 €, Steryn jäseniltä 100 €. Hinta sisältää aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa www.stery.fi/htnp. Ilmoittautuminen päättyy 27.5.2020.
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yhteistyössä A-Kiltojen Liitto, Evipro, Kalliola, Suoja-Pirtti ry ja VAK ry

Teksti Pekka Pakarinen

KI RJAT

Kuollut nainen
kertoo
useasti palkitun ja kiitetyn ruotsalaiskirjailija Sara Stridsbergin kolmas suomennettu romaani. Teos on kirjailijan loppusanojen
mukaan ”kirjallinen fantasia, jonka yhtäläisyys todellisuuteen on väkivallan realiteeteissa, joista tarina
kumpuaa”. Kun kirjan kertoja on vielä vainaja, joka
liikkuu ajassa ja tapahtumissa suvereenina kertojana,
voi todeta, ettei kyseessä ole ote poliisipöytäkirjasta
vaan karu runoelma, jonka aiheina ovat syrjäytyminen ja sen ketjuuntuminen oireineen.
Kirja alkaa kuvauksella siitä, kuinka asiakas ostaa kertoja-Innin huorakadulta, ja he menevät autolla maalle, metsään. Tunnelma on aavemainen kuin
pyövelin ja uhrin kohdatessa ja tietäessä, että uhri
kuolee. Stridsberg kirjoittaa lyyrisesti raaoista asioista. Rikoksen uhrin, prostituoitu Innin, ääni kasvaa
kirjassa kuolleen oikeutuksella kaikkitietäväksi kertomaan siitä, mikä elämässä meni pieleen.
Hoidettuaan alkuesittelyn eli kuoltuaan kertoja Inni käy muistelemaan, kuinka tähän päädyttiin.
Vanhemmat ovat eläneet huolimattomasti nauttien
elämästään vapaillen ja dokaillen. Perheen arjessa ei
ole ollut varsinaista ongelmaa ennen onnettomuutta:
nuorempi lapsi hukkuu. Perhe sairastuu, elämä kärsii, heitellään syytöksiä ja itsesyytöksiä. Tapahtuu pahin: nuori Inni tapaa heroiinin.
Se on rakkautta ensipistolla, eikä se oikein koskaan katoa – Inni ei tarkasti pohdittuaan ja punnittuaan edes halua sen katoavan. Rakkauden Antarktiksen Inni on koukussa ellei ekaan fiksiin niin ainakin vaikutelmaan ja tunteeseen.
Innin rakkaus Shaneen lienee jo alussa tuhoutunut unelma. Kaksi nistiä on paha yhtälö, eikä lapsi
ole koskaan ratkaisu kamaongelmaan. Rakkaus heroiiniin ei katkea rakkaudella eikä yhteisillä lapsilla, jotka huostaanhoituvat addiktion jatkuessa.
RAKKAUDEN ANTARKTIS ON

Sara Stridsberg: Rakkauden Antarktis. Tammi 2019.

Innin ja Shanen rakkautta ja elämää kuvataan romaanissa näin: ”Me yritimme matkia oikeiden ihmisten rituaaleja onnistumatta siinä.” Mitä tuohon
lisätä? Sekö, että nuorempi lapsi tekee myöhemmin itsemurhan yliannostuksella, Shane kuolee aidsiin, äiti popsii unilääkkeitä ja tämän kertoo kuollut
narkomaani.
Rakkauden Antarktis on edellä esitettyjen lisäksi filosofinen kuvaelma todellisuudesta ja ajasta niin
kuvallisesti kuin konkreettisesti – nähdäänhän siinä
Tukholmaa vainajan silmin 50 vuoden ajan.
Pekka Pakarinen on kulttuurintutkija ja toimittaja.
1 / 2020 TIIMI
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KI RJAT

Teksti Kirsi Utoslahti

Masennuksesta
ja miehisyydestä
MIEHEN MASENNUS VOI esiintyä monimuotoisena,
esimerkiksi vetäytymisenä tai läheisyyden hiipumisena elämästä. Masennus voi oireilla niin, että päihteiden käyttö lisääntyy. Jotkut tunteet ovat maskuliinisuudessa sallitumpia kuin toiset – vaikkapa melankolian tai vihan ilmaiseminen. Mitä tämä tarkoittaa
miehen masennuksen tunnistamiselle?
Sosiaalipsykologi Jukka Valkonen pitää kirjassaan
Mies ja masennus – Paremman voinnin paluu! kiinni lukijastaan suorin sanakääntein – jututtaa pahoista paikoista, joita elämässä voi osua kohdalle, pitkän
kokemuksen tuomalla näkemyksellään. Kirjan voi
poimia oman pohdinnan tueksi, mutta ennen muuta tekemään ajatus toisen ihmisen tai ammattilaisen
tuen vastaanottamisesta hieman tutummaksi.
Mitä tehdä, miten elää? MIELI Suomen Mielenterveys ry:ssä erityisasiantuntijana työskentelevän
Valkosen teos koputtaa olkapäälle, antaa uusia ehdotuksia ja vaihtoehtoja, muttei ohjeita.
Masennuksen hoidosta saadaan hyviä tuloksia.
Erityisen tärkeää on päästä hoitoon, mutta joskus oireilu ei saa nimeä ja oikeanlainen tuki jää uupumaan.
Sukupuolen merkitykset asiakkaan kohtaamisessa eivät ole hoitoalan koulutuksessa yhtä keskeisellä sijalla kuin masennuksen hoitaminen. Yhdysvalloissa psykologit perehtyivät vastikään siihen, miten
työskennellä miesten ja poikien kanssa. Onkin hyvä
olla tietoinen niistä oletuksista, joita tulee sukupuoleen liittäneeksi.
Miehisyys esiintyy suhteessa yhteisöön ja osana
sitä. Oivallus on moninaisissa tavoissa olla mies.
Mutta millainen yhteys niillä odotuksilla, joita helposti liitämme miehenä olemiseen, on
masennukseen?
Kirja astuu luokittelujen ulkopuolelle – nähdäkseen etäältä, millaiset normit arjessamme vaikutta-
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Jukka Valkonen: Mies ja masennus. Tuuma 2019.

vat. Näin niitä voi myös avata ja tarkastella joustavammin. Tarinat ja mallit miehisyydestä tuovat elämään hyvää ja huonoa. Juuri siksi niiden paikantaminen omasta ajatusmaailmasta palkitsee.
Onko se, etteivät odotukset täyty, epäonnistumista? Eläminen niin, että vastaa odotuksiin, voi uuvuttaa yhtä lailla. Nykyihminen tasapainoilee omannäköisen elämän ja saavutusten välissä.
Polvia jäykistää, ellei omia toimintamallejaan näe
tai jos niille ei löydy vaihtoehtoja. Kovin valmiit mallit voivat piilottaa masennuksen vaikeaksi havaita.
Samalla miehiset hyveet voivat olla myös toimivia
keinoja selviytyä masennuksen kanssa. Ja masennuksesta huolimatta elämä voi olla hyvää.

HENKIREIKÄ

Teksti ja kuva Maria Heiskanen

LUKEMINEN RAUHOITTAA,
KUN SIIHEN RAUHOITTUU

Y

ksi keskeisimpiä asioita tutkijan työssä on lukea, paljon ja kaikkea. Tutkimusartikkelit, kirjat, selvitykset, suunnitelmat, twiitit. Tietoa on maailmassa valtavasti ja
tutkijan on ymmärrettävä, mitä jo tiedetään ja mistä tarvitaan lisää tietoa. Siksi ei
ole (tai on?) yllättävää, että lukeminen on tutkijalle henkireikä myös vapaa-ajalla.
Lukuharrastukseni sai alkunsa pienen kunnan kirjastoautosta, josta joka torstai lainasin sylillisen kirjoja. Opiskeluaikana työskentelin kirjakaupassa, jossa sai paitsi olla kuumimpien kirjauutuuksien keskellä, myös tehdä töitä muiden lukemista rakastavien ihmisten kanssa. Sattumalta(ko) puolisoksi valikoitui ihminen, jonka perheessä vilisee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia.
Nykymaailma on hektinen, eikä työssä pysty useinkaan keskittymään lukemiseen niin
kuin haluaisi. On omaksuttava paljon tietoa lyhyessä ajassa. Nopeatempoisuus leimaa
myös vapaa-aikaa, ja on vaikea uppoutua lukemiseen kuten ennen. Oman haasteensa tuo
se, että 2-vuotiaan vanhemmilla rauhallisia lukuhetkiä on vähemmän. Tai ainakin kirjavalikoima on erilainen, kuten oheinen kuva kertoo. Illalla tuttu tv-sarja on helpompi valita,
kun aikaa on vähän ja mieli juoksee sadassa asiassa.
Lukeminen palkitsee. Aivot rauhoittuvat fyysisille sivuille kirjoitettujen sanojen ääreen. Äänikirjat eivät ainakaan vielä ole vaikuttaneet samalla tavalla. Lukeminen ei nykyisin tarkoita minulle vain tarinan välittymistä vaan se on hetki ilman ruutuja ja laitteita.
Sen hetken saavuttamiseksi täytyy tehdä töitä itsensä kanssa ja sille on järjestettävä aikaa.
Riippuvuustutkijan on motivoitava itsensä tarttumaan kirjaan.
Olen hyväksynyt, että tällä hetkellä olen enimmäkseen lukuromaanien ja kepeiden
kertomusten lukija. En aio juuri nyt tarttua Sofi Oksasen uutuuteen, mutta todennäköisesti luen uuden osan Enni Mustosen Syrjästäkatsojan tarinoita -sarjasta. Otan vastaan vinkkejä kirjoista, joihin liittyy kahdessa ajassa kulkeva salaisuus,
muistinmenetyksestä johtuvia kommelluksia tai sattumalta alkava vuosisadan rakkaustarina.
Aion vaalia lukuharrastusta. Se vaatii kieltäytymistä sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen nopeiden tyydytysten houkutuksilta. Annan äänikirjoillekin vielä mahdollisuuden, koska uskon niiden lisäävän kirjojen parissa vietettävää aikaa. Vapaa-ajan lukeminen antaa mahdollisuuden irtautua, uppoutua ja
hidastua. Nämä taidot vaikuttavat positiivisesti myös
työhön, jossa silmäilyn ja säntäilyn sijaan hyödyllisempää on perehtyä ja pohdiskella.
Maria Heiskanen työskentelee tutkijana Peliklinikalla. Hän
haastaa Helsingin kaupungin matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Miepissä työskentelevän psykologi Riikka Ränninrannan
kertomaan omasta henkireiästään.
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Osta lippusi
etuhintaan
ennen 2.3!

PÄIHTEET, MIELI JA NUORTEN HYVINVOINTI

27. — 28.5.2020 Helsingin Kulttuuritalo

Tervetuloa oppimaan uutta päihdetyöstä. Luvassa on yli 20
seminaaria terveys- ja sosiaalialan osaajille, vapaaehtoisille ja
päättäjille. Päihdepäivillä syvennetään ammattiosaamista ja
luodaan uusia verkostoja.
Seminaarien teemoina mm.
•
Traumainformoitu kohtaaminen -– miten haitalliset kokemukset vaikuttavat
ihmiseen?
•
Huumeet ja liikenne
•
Miten auttaa koululaista, jonka kotona juodaan haitallisesti?
•
Nuorten jaksaminen

Ilmoittautuminen alkaa 31.1.

päihdepäivät.fi

#päihdepäivät

