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Tutkielmani aiheena on huumeiden käyttäjien erilaiset hoitomuodot ja erityisesti
sosiaalisen tuen merkitys huumeriippuvuudesta irrottautumisessa. Työni koostuu
kahdesta osasta, lääkehoidon (Revia ) ja tukihenkilötoiminnan seurannasta.
Molemmat hoitomuodot on toteutettu Rauhaniemen Huumepysäkillä vuosina 1998-
2000. Tavoitteenani on kuvata hoitojen toteutumista ja tuloksia. Tukihenkilötoiminnan
kohdalla myös tuettavien omat kokemukset riippuvuudesta irrottautumisesta ovat
oleellinen osa tutkimusta.

Lääkehoidon raportointi perustuu hoidon toteuttaneen lääkärin haastatteluun.
Tukihenkilötoiminnan tutkimusmenetelminä käytin kyselylomakkeita,
lomakehaastatteluja, teemahaastatteluja ja havainnointia. Tutkimusprosessi jakautuu
ajallisesti kolmeen osaan: alkuhaastatteluihin, seuranta-aikaan ja loppuhaastatteluihin.

Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen tuen puuttuminen vaikeuttaa asiakkaan sitoutumista
hoitoon. Lääkehoidon kohdalla tämä näkyi siten, että puolen vuoden seurannan
jälkeen kukaan hoidon aloittaneista ei enää ollut mukana hoidossa.
Tukihenkilötoiminnassa, jossa sosiaalinen tuki oli osana muuta Huumepysäkillä
tapahtuvaa hoitoa, sitoutuminen hoitoon oli huomattavasti parempaa. Oleellisia
tekijöitä tukisuhteissa oli käytännön asioiden hoitaminen, mielekkään tekemisen
löytäminen asiakkaan elämään sekä luotettavan ja kestävän ihmissuhteen
muodostuminen. Parhaiten tukisuhteet toimivat, mikäli tuettava oli kuivilla jo
tukisuhteen alkaessa, ja tukisuhde perustui kuivilla pysymisen tukemiseen. Toinen osa
tukihenkilötoiminnan seurantaa oli tuettavien omien kokemusten kuvaaminen.
Riippuvuudesta irrottautumisessa oleellisia tekijöitä olivat sosiaalinen tuki, oma halu
lopettaa, käytännön asioiden saaminen kuntoon, jonkinlainen pakottava tekijä ja
menneistä irti päästäminen.

Kokonaisvaltaisessa huumehoidossa huomioidaan riippuvuuden fyysinen, psyykkinen
ja sosiaalinen osa-alue. Jonkin jättäminen hoitamatta vie pohjan koko hoidolta.
Toimivaan hoitoon kuuluu myös varsinaisen hoidon jälkeinen jälkihuolto, josta
tukihenkilötoiminta on hyvä esimerkki. Tukihenkilötoimintaa voisi tulevaisuudessa
kehittää entistä tavoitteellisempaan ja järjestelmällisempään suuntaan.
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1. JOHDANTO

Kalle kokeili ensimmäisen kerran huumeita ollessaan 14-vuotias. Se oli hetken

päähänpisto, ei mitään sen ihmeellisempää. Se oli kivaa, tuli tosi makee fiilis. Kalle

otti kaverin tarjoaman sätkän vastaan seuraavanakin viikonloppuna. Pitkään Kalle

poltteli hasista silloin tällöin, aina kun jollain sitä oli, tai oli hyvät bileet. Kalle ei

kokenut huumeiden käyttöään mitenkään ongelmalliseksi, vaan hoiti koulunsa ja

velvollisuutensa kuten ennenkin. Äiti ja isä eivät tienneet Kallen huumeiden käytöstä

mitään.

Ollessaan 16-vuotias Kalle sai kaveriltaan amfetamiinia. Hasiksen polttelu oli alkanut

turruttaa ja Kalle tunsi tarvitsevansa hieman potkua elämään. Amfetamiinin voimalla

hän jaksoi taas hoitaa asioitaan ja muuttui entiseksi iloiseksi Kalleksi. Ainakin

hetkellisesti. Vähän ajan kuluttua Kalle huomasi nukkuvansa todella huonosti, välillä

ei ollenkaan. Kalle tarvitsi rauhoittavia. Ja taas oli ystävä apuna hädässä. Muutaman

pillerin avulla Kalle sai nukutuksi milloin ikinä halusi, ja amfetamiinilla hän sai taas

itsensä käyntiin.

Parin vuoden kuluttua Kalle ei pystynyt elämään ilman aineita. Päivät kuluivat

aineiden hankkimiseen. Rikollisuus oli astunut Kallen elämään, oli pakko pölliä jotain

saadakseen rahaa ja kamaa. Välit vanhempiin olivat poikki, olihan Kalle valehdellut

heille jatkuvasti, uhkaillut heitä ja varastanut heiltä. Kalle asui kavereiden nurkissa,

söi aina kun muisti tai pystyi ja veti mitä ikinä irti sai. Hän oli laiha ja yleensä

likainen. Käydessään ruinaamassa lääkäriltä rauhoittavia, hän sai kuulla, että

hänellä on C-hepatiitti. Se oli tarttunut likaisen neulan välityksellä. Muutaman kerran

Kalle yritti lopettaa, kävi katkolla, oli muutaman viikon käyttämättä, mutta ratkesi

aina uudelleen.

Kalle ei ole kukaan oikea henkilö, vaan esimerkki siitä, miten nuori voi eksyä

huumemaailmaan. Tätä tutkimusta tehdessäni olen kuullut useita erilaisia tarinoita.

Jokainen niistä on yksilöllinen ja kertomisen arvoinen. Olen kuitenkin valinnut

kerrottavakseni tarinoita, miten huumemaailmasta voi päästä pois, eräänlaisia

selviytymistarinoita. Kaikki tarinat eivät kuitenkaan pääty onnellisesti. Mikään näistä
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tarinoista ei lopu tutkimukseni teon aikana, vaan eräiden lähteiden mukaan huumeista

selviytyminen on elinikäinen prosessi (mm. Heikkilä 1995, 18).

Huumeita on käytetty maailmassa kautta aikojen eri tarkoituksiin. Ensimmäinen

merkittävä huumeaalto tuli Suomeen 1960-luvun jälkipuolella. Silloin huumeet

toimivat nuorison protestina yhteiskuntaa vastaan. Seuraava merkittävä huumeiden

lisääntyminen tapahtui 1980- luvun lopussa. Entistä useammalle nuorelle tarjottiin

huumeita ja yhä useampi niitä myös kokeili. (Tietopaketti huumeista 1993, 2.) Kaikki

huumausaineilmiötä kuvaavat mittarit (käyttö, sairastavuus, rikollisuus ja kuolleisuus)

ovat nousseet Suomessa koko 1990-luvun ajan. Huumausaineiden kokeiluja ja käyttöä

kuvaavat väestökyselyt osoittavat kokeilumäärien kaksinkertaistuneen 1990-luvulla

etenkin nuorten ja nuorten aikuisten osalta. On esitetty arvio, jonka mukaan kokeilut

olisivat lisääntyneet 10 % vuodessa koko vuosikymmenen ajan. (Stakes 1999.)

Vuoden 1998 tutkimuksen mukaan 1 % 15-69-vuotiaista suomalaisista, eli noin 30000

henkilöä, on käyttänyt huumeita viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tätä voidaan

pitää arviona toistuvan tai säännöllisen käytön yleisyydestä. (Partanen 1999, 3.)

Huumeet ovat paitsi yksilön myös yhteiskunnan ongelma. Huumeidenkäytöllä

katsotaan olevan suora yhteys yhteiskunnan turvallisuuteen ja rikollisuuteen.

Liikenteessä tapahtuu yhä enemmän onnettomuuksia, joihin liittyy huumeita. Myös

omaisuusrikokset ja ryöstöt liittyvät osaltaan huumemaailmaan ja aineiden

rahoittamiseen. Huumeilla on nähty yhteyttä myös väkivaltarikosten lisääntymiseen.

(Tietopaketti huumeista 1993, 2.)

Huumeet ovat tällä hetkellä kovasti esillä eri tiedotusvälineissä. Lehdissä kirjoitellaan

ja erilaisia tutkimuksia tehdään jatkuvasti. Suomessa huumeongelma ei kuitenkaan

koske psykologien ammattikuntaa niin paljon kuin muualla maailmassa. Suuri osa

huumetutkimuksesta ja –työstä tehdään sosiaalityöntekijöiden ja muiden sosiaalialan

ihmisten voimin. Psykologeilla olisi kuitenkin paljonkin annettavaa tälle alalle.

Riippuvuus voidaan teoreettisesti jakaa kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen,

psyykkiseen ja sosiaaliseen. Myös huumeongelman hoito voidaan jaotella saman

periaatteen mukaisesti. Fyysisen riippuvuuden hoitoon käytetään lääkkeitä ja

psyykkisen riippuvuuden hoitoon terapiaa. Sosiaalisen riippuvuuden hoito unohtuu

usein kokonaan. Tutkimukseni tarkoituksena on tuoda esiin myös sosiaalisen
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riippuvuuden hoitamisen välttämättömyys. Erityisesti korostan huumeongelman

kokonaisvaltaista hoitoa. Kysymyksessä on moninainen ja ihmisen koko elämään

vaikuttava ongelma. Kiinnostukseni kohteena ovat tarinat siitä, miten huumeongelma

voitetaan, mitä se vaatii, kuka onnistuu ja miksi. Pohdin myös kuiville pääsyn syitä

käyttäjien omasta näkökulmasta. Tulevana psykologina minua kiinnostaa myös se,

miten heitä voi auttaa.

Riippuvuuden tutkimisessa on monia metodologisia ongelmia. Ihmisten itsensä

kertomat tarinat eivät kuvaa objektiivista totuutta, vaan muisti tuottaa vääristynyttä

tietoa. Lisäksi ihmisillä on taipumus vastata hieman totuuden vierestä, varsinkin kun

kyseessä on niin arkaluontoinen ja henkilökohtainen asia kuin huumeriippuvuus.

Erään näkemyksen mukaan ihmisen antama vastaus kuvaa totuuden sijasta sitä, mitä

hän ajattelee, hänen motiivejaan ja aikomuksiaan. Huumeiden ollessa kyseessä

ihmisellä on taipumus aliarvioida omaa riippuvuuttaan ja ongelmaansa, koska yleinen

näkemys huumeista on kielteinen. Ihmisellä on taipumus myös muodostaa elämästään

merkityksellisiä kokonaisuuksia. Retrospektiivisen tutkimuksen ongelmana onkin se,

mikä on todella tapahtunutta ja mikä jälkeenpäin tuotettua. Haastattelututkimuksessa

myös tutkijan vaikutus on ilmeinen. (Davies 1992, 81-105.) Näiden kaikkien

ongelmien huomioiminen tutkimusta tehdessä on ollut haastavaa, joskin niiden

eliminoiminen kokonaan on ollut mahdotonta. Olen päätynyt tutkimuksessani siihen,

etten pyri täydelliseen objektiiviseen totuuteen, vaan keskityn tietoisesti ihmisten

omiin käsityksiin ja tulkintoihin riippuvuudesta selviytymisessä. Pyrin myös

käyttämään erilaisia lähestymistapoja ja eri ihmisten tekemiä arvioita.

Tutkimukseni koostuu kolmesta osasta: teoreettisesta taustasta, empiirisen

tutkimukseni esittelystä ja näitä yhdistävästä pohdintaosuudesta. Teoreettinen osuus

sisältää oleellisten käsitteiden määrittelyä, riippuvuuden ja huumeiden käytön teoriaa,

riippuvuuden selittämistä erilaisten psykologisten teorioiden mukaan ja aiempia

aiheeseen liittyviä tutkimustuloksia. Empiirisen tutkimukseni esittely sisältää

tutkimukseni aiheen määrittelyn ja tulosten kuvailun. Pohdintaosuudessa pyrin

löytämään yhteyden teorian ja empiirisen tutkimukseni välille sekä viemään

tutkimukseni tulokset käytännön tasolle. Tarkoituksenani on tehdä tutkimus, josta olisi

hyötyä huumetyötä tekeville, sekä palauttaa teoriat käytännön työhön ja sovelluksiin.
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2. TUTKIMUKSEN KÄSITTEET JA

TEOREETTINEN TAUSTA

2.1. Mikä on huume?

Huume-käsite voidaan määritellä usealla eri tavalla. Voidaan puhua päihteistä,

huumeista tai huumausaineista. Näillä kaikilla termeillä on hieman eri merkitys.

Päihde on yleisnimike kaikille kemiallisille aineille, jotka aiheuttavat elimistöön

joutuessaan päihtymyksen tunteen tai humalatilan (Dahl & Hirschovits 1998, 5-6).

Päihteet voidaan jakaa huumeisiin ja muihin päihteisiin. Muita päihteitä ovat

esimerkiksi tupakka, alkoholi ja tekniset liuottimet. Tupakka ja alkoholi luokitellaan

niin sanotuiksi laillisiksi päihteiksi. Huume-käsitettä käytetään kuvaamaan muita,

usein laittomiksi luokiteltuja aineita.

Oikeudellisessa mielessä huumeita ovat huumausainelaissa luetellut aineet. Näiden

aineiden luvaton valmistaminen, kuljetus, kauppa ja hallussapito ovat rikoksia.

Lääkkeet ovat tavallaan laillisuuden ja laittomuuden välimaastossa. Oikein käytettyinä

ja lääkärin määrääminä ne ovat laillisia, mutta väärinkäytössä laittomia. Esimerkiksi

eräillä rauhoittavilla lääkkeillä (mm. bentsodiatsepiinit) on väärinkäytettynä

päihdyttäviä vaikutuksia.

Pylkkänen (1992, 14) määrittelee huumeen käyttötarkoituksen ja vaikutuksen mukaan.

Lääketieteellisessä tai psykologisessa mielessä huumeita ovat psykoaktiiviset aineet

eli aineet, jotka muuttavat ihmisen psyykkisiä toimintoja ja tajunnan tasoa.

Käyttötarkoitus tekee aineesta päihteen. Jos jotain ainetta käytetään

päihtymistarkoituksessa, se voidaan laskea päihteeksi.

Tässä tutkimuksessa tarkoitan huumeilla kaikkia edellä mainittuja aineita. Käytän

myös käsitteitä aineet tai huumausaineet, ja tarkoitan näillä samaa. Huumeiden

käyttäjä on ihminen, joka aktiivisesti käyttää näitä aineita.
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2.1.1. Laittomat huumeet

Laittomia huumeita on monenlaisia. Ne voidaan jakaa ryhmiin vaikutustapojensa

perusteella. Piristeitä ovat esimerkiksi amfetamiini, metamfetamiini, kokaiini ja

ekstaasi. Keskushermostoa lamaavia aineita ovat mm. heroiini ja oopiumi.

Hallusinogeeneistä tunnetuin on LSD. Kannabistuotteet jaotellaan usein omaksi

ryhmäkseen. (Ahtiala & Ruohonen 1998, 98.)

2.1.1.1. Keskushermostoa kiihottavat aineet eli piristeet

Keskushermostoa kiihottavia aineita eli piristeitä on monenlaisia. Yleisimpiä niistä

ovat amfetamiini ja sen johdannaiset sekä kokaiini. Suomessa amfetamiini on

ylivoimaisesti käytetyin piriste.

Amfetamiinin käyttö aiheuttaa aluksi hyvänolontunteen. Sen aikana käyttäjä tuntee

olonsa voimakkaaksi ja energiseksi. Tämä vaikutus kestää useita tunteja. Sen jälkeen

olotila muuttuu masentuneeksi ja epävarmaksi. Pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa

esimerkiksi persoonallisuuden muutoksia, paniikki- ja pelkotiloja, ahdistuneisuutta,

aistiharhoja, nukkumisongelmia ja muistihäiriöitä. Amfetamiini aiheuttaa

riippuvuutta, ja vieroitusoireet saattavat kestää useita kuukausia. (Dahl & Hirschovits

1998, 23-25.)

2.1.1.2. Keskushermostoa lamaavat aineet

Opiaatit ovat tavallisimpia keskushermostoa lamaavia aineita. Heroiini on yleisimmin

käytetty opiaatti. Se saa aikaan voimakkaan hyvänolontunteen, joka laukaisee

jännitystä ja ahdistuneisuutta. Käyttäjä vajoaa omaan sisäiseen maailmaansa, jossa ei

ole muita tarpeita tai haluja. Hänen liikkeensä ja refleksinsä hidastuvat, puhe alkaa

sammaltaa ja pupillit supistuvat. Heroiiniin syntyy erittäin nopeasti fyysinen

riippuvuus. Myös aineen sietokyky kasvaa nopeasti ja aiheuttaa näin lisää

hankaluuksia ja vaaratilanteita. Opiaattien aiheuttamat vieroitusoireet alkavat nopeasti

aineen vaikutuksen loputtua ja ovat erittäin voimakkaita. Oireet ovat aluksi lähinnä

psyykkistä levottomuutta, mutta kehittyvät pian selvästi fyysisiksi kiputiloiksi,

kouristuksiksi, ripuliksi tai jopa tajuttomuuskohtauksiksi. (Emt., 38-40.)
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Synteettisesti valmistettuja, opiaattien kaltaisesti vaikuttavia aineita eli opioideja, ovat

mm. metadoni ja buprenorfiini (Temgesic, Subutex) (Ahtiala & Ruohonen 1998, 119-

120). Näitä aineita käytetään opiaattiriippuvaisten hoidossa, mutta ne ovat yleisiä

myös väärinkäytettyinä katukaupassa.

2.1.1.3. Hallusinogeenit

Hallusinogeenit vaikuttavat psyykeen monella eri tavalla. Yleensä niiden

vaikutuksesta syntyy erilaisia aistiharhoja, ja ihminen saattaa vajota kokonaan omaan

maailmaansa. Harhoja esiintyy eri aistikanavissa, ja niiden vaikutukset ovat erilaisia.

(Dahl & Hirschovits 1998, 14-15.)

LSD on tunnetuin aistiharhoja aiheuttava aine. Sen käyttö aiheuttaa mm.

persoonallisuuden muutoksia, minäkäsitteen häiriöitä, arviointikyvyn heikkenemistä,

sekavuutta, harhoja ja kaikkivoipaisuuden tunnetta. Jokainen käyttökerta saattaa olla

erilainen. Lisäksi aine vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin. LSD:n käyttö aiheuttaa usein

myös pitkäaikaisia haittavaikutuksia, esimerkiksi vainoharhaisuutta, masennusta ja

pelokkuutta. On myös mahdollista, että aineen vaikutukset ilmenevät vielä vuosien

kuluttua niin sanottuina flash-backeina, eli itsestään uusiutuvina mielenhäiriöinä. LSD

aiheuttaa voimakasta psyykkistä riippuvuutta. (Emt., 14-15.)

2.1.1.4. Kannabis

Kannabistuotteita ovat esimerkiksi hasis, marihuana ja kannabisöljy. Niiden

käyttötavat poikkeavat toisistaan, mutta vaikutukset ovat suunnilleen samanlaiset.

Kannabis on samanaikaisesti harha-aistimuksia aiheuttava, keskushermostoa

kiihottava ja rauhoittava aine. Koska kannabis on rasvaliukoinen, se säilyy elimistössä

pitempään kuin mikään muu huume. (Emt., 7-8.)

Pitkään käytettynä kannabis aiheuttaa muutoksia persoonallisuudessa, tunne-elämässä

ja sosiaalisissa suhteissa. Nuorten kannabiksen käyttäjien henkinen kehitys saattaa

jäädä ikätovereista jälkeen. Kannabiksella on todettu olevan myös useita haitallisia

vaikutuksia keskushermoston toimintaan. Kannabiksen käyttö aiheuttaa riippuvuutta.

(Emt., 8-11.)
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2.1.2. Sekakäyttö

Sekakäytöksi kutsutaan päihteiden käyttöä, jossa käytetään vuorotellen tai sekaisin eri

päihteitä. Niiden avulla pyritään joko säätelemään olotilaa halutunlaiseksi

(esimerkiksi piristeiden jälkeen tarvitaan rauhoittavia) tai “saamaan pää sekaisin millä

keinolla tahansa”. (Dahl & Hirschovits 1998, 85.)

Sekakäyttäjä on riippuvainen useista eri aineista, ja tämä aiheuttaa uusia hankaluuksia.

Eri aineet yhdessä käytettyinä lisäävät toistensa vaikutusta, jolloin saattaa syntyä

vaaratilanteita. Yhteisvaikutukset saattavat myös olla täysin päinvastaisia kuin on

odotettu. Vaikutus on myös pitempiaikainen. Nämä seikat luonnollisesti vaikeuttavat

vieroittumista ja huumeongelman hoitoa. (Emt.,  86.)

2.2. Riippuvuus

Riippuvuus on laaja käsite. Teoreettisesti se voidaan jakaa aineriippuvuuteen ja

systeemiriippuvuuteen. Aineriippuvuudessa kohteena on jokin kemiallinen aine.

Systeemiriippuvuudessa jokin toiminta, kuten seksi tai valta, aiheuttaa riippuvuuden.

Ihminen voi tulla riippuvaiseksi alkoholista, huumeista, lääkkeistä, nikotiinista,

kofeiinista tai vaikka ruoasta. On olemassa myös läheisriippuvuutta, pelihimoa,

seksiriippuvuutta tai työnarkomaniaa. Esimerkkejä voisi jatkaa lähes loputtomiin.

(Heikkilä 1995, 9.) Käytännössä jako aineriippuvuuteen ja systeemiriippuvuuteen on

häilyvä. Usein riippuvuuteen liittyy tekijöitä molemmista.

Riippuvuuden alussa on ominaista, että toiminta tuottaa nautintoa. Henkilö saa

toiminnasta mielihyvää, ja sen loputtua hän voi palata takaisin normaalielämään.

Näiden myönteisten elämysten jatkuessa niiden hankkimisesta tulee itsetarkoitus.

Muutos takaisin normaaliin tulee entistä vaikeammaksi, ja se aiheuttaa

vieroitusoireita. (Emt., 12.) Tavallinen elämä ei anna enää mitään elämyksiä tai

tunteita, ja riippuvuuskäyttäytymisestä onkin tullut ainoa tunteiden lähde. Henkilön

elämä alkaa pyöriä yhä enemmän ja enemmän tämän kohteen ympärillä. Hänen

käytöksestään tulee itsekeskeistä. Ulkopuolisen on vaikea olla vuorovaikutuksessa

riippuvaisen ihmisen kanssa. Hän ei useinkaan kykene ymmärtämään tämän elämän
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sisältöä. Riippuvuus on usein sisäistetty käyttäytymismalli. Riippuvuus saattaa jatkua,

vaikka kohde muuttuu. (Emt., 17-18.)

2.2.1. Päihderiippuvuus

Päihderiippuvuuden kriteerit on määritelty tautiluokituksessa ICD-10 (International

Classification of Diseases). Seuraavista tunnusmerkeistä kolmen tai useamman on

esiinnyttävä yhdessä ainakin kuukauden ajan tai toistuvasti 12 kuukauden pituisen

jakson aikana:

1. voimakas himo tai pakonomainen halu käyttää päihdettä

2. heikentynyt kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista

3. vieroitusoireet päihteen käytön päättyessä tai vähentyessä

4. sietokyvyn lisääntyminen

5. käytön muodostuminen elämän keskipisteeksi

6. käytön jatkuminen huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, jotka

käyttäjä tietää tai voidaan olettaa, että hän ne tietää.

(Tautiluokitus ICD-10 1999, 191.)

2.2.2. Riippuvuuden alueet

Riippuvuus voidaan teoreettisesti jakaa kolmeen alueeseen: psyykkiseen, fyysiseen ja

sosiaaliseen riippuvuuteen. Tämä jaottelu on kuitenkin keinotekoinen, sillä riippuvuus

on kokonaisvaltainen ilmiö. Käytännössä psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen

riippuvuus kulkevat käsi kädessä, eikä niitä voi erottaa toisistaan. Esimerkiksi

vieroitusoireiden voimakkuus on usein riippuvainen psyykkisistä tekijöistä ja päin

vastoin, vieroitusoireiden psyykkiset seuraukset saattavat johtua fyysisistä

muutoksista. Riippuvuuden osa-alueet ovat siis saman ilmiön eri puolia. (Davis 1996,

7.)

2.2.2.2. Fyysinen riippuvuus

Käyttäjän keho on tottunut aineeseen ja vaatii tietyn määrän päihdettä toimiakseen

normaalisti. Käytön lopettaminen saa aikaan vieroitusoireita. Fyysinen riippuvuus
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ilmenee aineenvaihdunnan, keskushermoston ja sydämen toiminnan alueilla.

Hermosoluissa tapahtuu kemiallisia muutoksia, ja/tai solujen välittäjäaineiden tason

muutokset muuttavat hermosolujen välistä sähköistä viestintää. Vieroitusoireet ovat

merkki fyysisestä riippuvuudesta. Elimistö pyrkii sopeutumaan jälleen normaalitilaan.

Päihteiden vaikutukset elimistöön tuottavat stressireaktioita eli vieroitusoireita. Niistä

yleisimpiä ovat väsymys, pahoinvointi, vilunväreet, vapina, sydämentykytys, kivut,

tuskaisuus, verenpaineen vaihtelut ja kouristelu. Vieroitusoireiden kesto on aineesta

riippuen 1-3 viikkoa, kannabiksen kohdalla vieläkin pitempi. (Dahl & Hirschovits

1998, 160.)

Myös toleranssi, eli aineen sietokyky, saattaa muuttua riippuvuuden kehittyessä. Tällä

tarkoitetaan sitä, että päihteen määrää on jatkuvassa käytössä lisättävä, jotta saadaan

tietty vaikutus. Toleranssia on kahdenlaista: aineenvaihdunnallista ja hermoston

sietokykyyn liittyvää. (Emt., 160.)

Fyysisten muutosten ja oireiden välinen suhde ei ole yksinkertainen. Esimerkiksi

toleranssi ja vieroitusoireet ovat yleensä yhteydessä toisiinsa, mutta eivät aina esiinny

samanaikaisesti. (Davis 1996, 8.)

Fyysisen riippuvuuden kehittyminen ei merkitse päihderiippuvuutta. Se on nähtävä

elimistön normaalina sopeutumisilmiönä homeostaattisen tilan säilyttämiseksi

päihteiden jatkuvan käytön seurauksena. Toleranssi ja fyysinen riippuvuus ovat

biologisia ilmiöitä, mutta pelkästään niiden perusteella ei voida tehdä

riippuvuusdiagnoosia. (Kiianmaa 1999, 43.)

2.2.2.1. Psyykkinen riippuvuus

Päihteen käyttäjä saattaa jäädä riippuvaiseksi päihteen aiheuttamasta tunnetilasta. Hän

kokee, että päihde ylläpitää hänen elämäänsä ja on välttämätöntä hänen

hyvinvoinnilleen. (Dahl & Hirschovits 1998, 159.)

Usein psyykkinen riippuvuus kuvataan juuri näin yksinkertaisesti. Todellisuudessa

siihen liittyy monia psykologisia ilmiöitä, jotka ylläpitävät riippuvuutta. Kuulee myös

puhuttavan narkomaani-identiteetistä ja sen synnystä. Pylkkänen (1992) puhuu

negatiivisesta identiteettikriisistä.
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Ruisniemen (1997, 14-17) mukaan minäkuvan muutos on eräs psyykkistä riippuvuutta

ylläpitävä seikka. Itsetuntemus vähenee ja muuttuu epärealistiseksi riippuvuuden

syvetessä. Ihanneminä, se millainen ihminen haluaisi olla, tulee yhä kaukaisemmaksi

ja aiheuttaa ristiriidan todellisen minän ja ihanneminän välille. Tätä ahdistusta

ihminen usein pakenee entistä syvemmälle päihteiden käyttöön. Myös tietoisuus

fyysisen riippuvuuden kehittymisestä muuttaa minäkuvaa ja syventää psyykkistä

riippuvuutta. Päihderiippuvaisen minäkuva on epäselvä ja ristiriitainen.

2.2.2.3. Sosiaalinen riippuvuus

Käyttäjän koko elämä on sidoksissa päihteisiin. Hänen sosiaaliset suhteensa ja

verkostonsa muodostuvat muista käyttäjistä. Sosiaalinen verkosto muodostuu

päihteiden käyttöön liittyvän elämäntavan mukaan. Usein riippuvuuden kehittyessä

kaikki suhteet ulkomaailmaan katkeavat, ja päihteiden käyttöön liittyvä elämäntapa on

ainoa, jonka käyttäjä tuntee. (Dahl & Hirschovits 1998, 160.) Usein sosiaalinen

riippuvuus kehittyy positiivisen vaiheen kautta. Siihen kuuluu voimakasta

yhteenkuuluvuutta ja ryhmähenkeä.

Kontulan mukaan huumeiden käyttäjillä on oma kulttuurinsa ja omat norminsa.

Huumeiden käyttö onkin tyypillisesti sosiaalista toimintaa. Siihen liittyy paljon

muutakin kuin itse huumeidenkäyttö. (Kontula, 1988, 103.) Myös sosiaaliset roolit

muuttuvat huumekulttuurin myötä, ja tämä johtaa psyykkisen minäkuvan muutokseen

(Davis 1996, 10).

2.2.3. Teorioita riippuvuudesta ja huumeiden käytöstä

Riippuvuudesta on esitetty erilaisia teorioita ja malleja, joissa käsitellään riippuvuuden

syitä eri näkökulmista.

2.2.3.1. Fysiologisia teorioita

Fysiologiset teoriat edustavat nimensä mukaan lähes puhtaasti fyysisiin, biologisiin ja

geneettisiin syihin perustuvia näkemyksiä.



14

Neurobiologinen teoria kuvaa riippuvuutta aivojen välittäjäaineiden kemiallisina

muutoksina. Eri aineet tuottavat aivoissa erilaisia muutoksia.Tästä johtuu niiden

toisistaan poikkeavat vaikutukset ja niiden tuottaman riippuvuuden erilaisuus. Tämän

teorian mukaan myös geeneillä on vaikutusta riippuvuuden syntyyn. (Badawy 1996,

41-55).

Frawley (1988, 25-44) kuvaa päihderiippuvuutta sairautena. Hänen näkemyksensä ei

ole puhtaan fysiologinen, vaan siihen sisältyy ajatuksia myös kognitiivisista teorioista.

Hänen mukaansa riippuvuuden taustalla on neurobiologisia tekijöitä, jotka

muokkaavat käyttäytymistä. Päihteet “huijaavat” ihmisen aivojärjestelmää tuottamaan

mielihyväkokemuksia. Muistin avulla nuo positiiviset kokemukset säilyvät, ja niitä

pyritään saamaan lisää. Riippuvuus on pääosin geneettistä, mutta siihen kuuluu myös

käyttäytymistä, kemiaa ja oppimista. Taustalla tässä ajattelumallissa on riippuvaisen

pyrkimys elämään, ei kuolemaan; se että huumeet “huijaavat” ihmisen

selviytymismekanismeja niin, että huumeet koetaan välttämättömiksi selviytymiselle.

Selviytymismekanismit ovat osa aivojen kemiallista toimintaa, jossa tarpeet tulevat

tyydytetyiksi erilaisten kemiallisten reaktioiden avulla. Oleellista tässä mallissa on

suhde käyttäytymisen ja näiden  reaktioiden välillä. Riippuvuus on kuin “valhe”

aivojen kemiallisessa toiminnassa, joka säätelee käyttäytymistä. Huumeet tuottavat

keinotekoisesti samoja reaktioita, joita aivoissa muutenkin tapahtuu, ja sekoittavat

näin niiden kemiallisen tasapainon. Muutos on niin voimakas, että sen palautuminen

ennalleen ei tapahdu ilman vieroitusoireita. Frawley ei unohda mallissaan myöskään

sosiaalista ja psyykkistä riippuvuutta. Ne eivät hänen mukaansa kuitenkaan selitä

riippuvuuden syntyä, pikemminkin sen jatkumista. Riippuvuudesta seuraa muutoksia

minäkuvassa ja itsetuntemuksessa. Hän jakaa itsetuntemuksen viiteen osaan: varmuus,

palaute muilta, fyysinen terveys, itsekontrollin tunne sekä tunne etenemisestä arvojen

ja tavoitteiden suuntaan. Riippuvuus aiheuttaa syyllisyydentunteita, masennusta,

turhautumista ja ahdistusta. Modernin ajattelutavan mukaan riippuvuus on paitsi

yksilön, myös perheen sairaus. Yhden henkilön riippuvuus vaikuttaa oleellisesti myös

muiden läheisten elämään, ja perheen sisäinen yhtenäisyys kärsii. Tämä malli on

lähellä myös behavioristisia teorioita riippuvuudesta.
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2.2.3.2. Behavioristisia ja kognitiivisia teorioita

Behavioristiset teoriat korostavat suoraan havaittavissa olevaa yhteyttä käyttäytymisen

ja ympäristön välillä (Bonner 1996, 17). Oleellista niissä on tekeminen, ei niinkään

ajatteleminen tai tunteminen.

Riippuvuutta voidaan selittää klassisen ehdollistumisen kautta. Tässä teoriassa huume

toimii riippumattomana ärsykkeenä, joka saa aikaan hyvänolontunteen.

Käyttötilanteisiin voi liittyä myös muita tekijöitä, jotka saattavat ehdollistua

hyvänolontunteeseen. Nämä ns. riippuvat ärsykkeet riittävän usein toistettuina

saattavat laukaista mielihyvän. Tämän teorian avulla on myös selitetty toleranssia sekä

vieroitusoireiden syntyä ja kehitystä. (Siegel, Krank & Hinson 1988, 85-116.) Myös

väline-ehdollistumisella on pyritty selittämään riippuvuuden syntyä ja kehitystä.

Käyttäytymisen ja huumeiden käytön vahvistaminen ja sammuttaminen vaikuttavat

käytön toistuvuuteen. (Davis 1996, 159.) Päihderiippuvuus ei siis ole pelkästään

fysiologista riippuvuutta itse huumeesta, vaan siihen kuuluu myös käyttäytymiseen ja

muihin psyykkisiin tekijöihin liittyviä asioita.

Kognitiivisen mallin mukaan elämän aikana muotoutuneet skeemat ja uskomukset

ovat riippuvuuden takana. Skeemat sisältävät mielikuvia siitä, millainen ihminen itse

on, ja millainen on häntä ympäröivä maailma. Ollaan siis lähellä minäkuvan ja

maailmankuvan käsitteitä. Kognitiiviset skeemat toimivat kognitiivisten prosessien

kautta. Tuloksena syntyy tietoisia ajatuksia ja uskomuksia, jotka eivät aina täsmää

ulkoisen totuuden kanssa. Myös muistilla on tärkeä osuus riippuvuuden kehityksessä.

(Emt., 160.)

2.2.3.3. Psykologisia teorioita

Alexander (1988) esittää Frawleyn (1988) tautimallille vaihtoehtoisen teorian, niin

sanotun adaptiivisen mallin. Hänen mukaansa riippuvuus on eräs keino välttää muita

ongelmia. Se on ikään kuin korvike muiden ongelmien käsittelylle. Huumeet toimivat

suojakeinona ja eräänä psyyken selviytymismekanismina. Huumetyössä törmätään

usein ns. moniongelmaisiin nuoriin, joilla on taustalla esim. lapsuudenaikaisia

traumoja, perheväkivaltaa tai vanhempien alkoholismia. Nämä seikat vaikuttavat

luonnollisesti osaltaan huumeiden käyttöön. Tällöin huumeet saattavat olla pakokeino
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omasta vaikeasta elämäntilanteesta, jota ei muuten osata hallita ja käsitellä. (Dahl &

Hirschovits 1998, 100.) Keskeisin ero fysiologisiin malleihin on se, että näissä

malleissa riippuvuutta ei nähdä sairautena eikä riippuvaista ihmistä sairaana.

Riippuvainen reagoi adaptiivisesti omien voimavarojensa rajoissa elämän vaikeisiin

asioihin. Toinen eroavaisuus näiden mallien välillä on se, että tautimallissa nähdään

riippuvuuden aiheuttavan ongelmia, mutta adaptiivisen mallin mukaan riippuvuus

johtuu pääasiassa näistä ongelmista, joskin riippuvuus voi myös lisätä niitä.

Kausaalisuhteiden arviointi on näissä asioissa pulmallista, eikä voida sanoa, kumpi

näkemys on todenmukaisempi (Drummond 1992, 66). Oleellinen ero näiden mallien

tausta-ajatuksissa on, nähdäänkö ihminen passiivisena vai aktiivisena. Tautimallin

taustalla on suhteellisen passiivinen ihmiskuva, kun taas adaptiivisessa mallissa

ihminen nähdään aktiivisena subjektina, joka tekee valintansa itse.

Freudilainen selitys päihteiden käytölle on tiedostamattoman syyllisyydentunteen

torjuminen. Tästä näkemyksestä on kehitetty niin sanottu egoanalyyttinen malli

riippuvuudesta. Sen mukaan syyllisyys ja itsensä rankaiseminen ovat oleellisia

päihteiden väärinkäytön syitä. (McFadden 1988, 183-200.) Lähellä freudilaista

käsitystä on myös ns. viettiteoria. Sen mukaan riippuvainen on voimakkaiden voimien

(viettien) vallassa, ja ne suuntaavat käyttäytymistä. Nämä voimat saattavat olla

lapsuudessa syntyneitä, niiden toiminta saattaa olla elämän varrella häiriintynyttä, tai

ne saattavat olla vasta kehittymässä olevia viettejä. (Bonner 1996, 17.)

Pylkkänen (1992) esittää teorian siitä, miten huumeidenkäytön syynä saattaa olla

nuoren negatiivinen identiteettikriisi. Identiteetin hän määrittelee kuvaksi, joka

ihmisellä on itsestään, menneisyydestään ja tulevaisuudestaan, sekä siitä, miten hän

kokee itsensä ja miten muut kokevat hänet. Identiteetti muodostuu nuoruudessa,

jolloin sen muotoja haetaan ja koetellaan. Joskus nuori hakee omaan identiteettiinsä

vahvistusta turvautumalla muiden mielipiteisiin ja ns. ryhmäidentiteettiin.

Henkilökohtainen identiteetti perustuu yksilön kokemuksiin ja samaistuksiin

läheisestä ympäristöstä. Nuori voi ajautua negatiiviseen identiteettikriisiin, jos hän

omaksuu yleisten normien vastaisia ja jopa vaarallisia piirteitä ja pyrkimyksiä.

Tällainen nuori kokee tärkeäksi, että häntä pidetään “mustana lampaana”. Myös Taitto

(1998, 47-48) liittää päihteet heikkoon identiteettiin. Hänen mukaansa päihteet

toimivat identiteettiä suojaavana muurina tai kilpenä, ja niistä luopuminen tarkoittaisi

luopumista osasta omaa itseä.
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Mielikuvilla ja tunteilla on suuri osuus nuorten huumeidenkäytössä. Se, millainen

kuva nuorille välitetään huumeista ja niiden käytöstä, ratkaisee, haluaako nuori

kokeilla aineita. Aikuisten pelottelu ja valistaminen voivat saada aikaan täysin ei-

toivotun lopputuloksen. Nuoret kiinnostuvat entistä enemmän huumeista.

Salaperäisyys ja mystisyys kiinnostavat nuoria ja ajavat heitä kokeiluihin. (Pylkkänen

1992.) Eräs keskeinen syy nuorten huumekokeiluihin onkin yksinkertaisesti

uteliaisuus (Dahl & Hirschovits 1998, 100).

2.2.3.4. Sosiaalisia teorioita

Niin sanotut psykososiaaliset teoriat riippuvuudesta huomioivat sekä sosiaalisen

ympäristön että ihmisen persoonallisuuteen ja luonteeseen liittyvät seikat. Sosiaalisen

oppimisen teorian mukaan persoonallisuus, ympäristö ja käyttäytyminen yhdessä

tuottavat alttiuden ongelmakäyttäytymiselle. Oettingin ja Beauvaisin

vertaisryhmäteoria on lähellä sosiaalisen oppimisen teoriaa, mutta korostaa muiden

ikätovereiden vaikutusta riippuvuuden kehittymisessä. Huumeiden käyttö saattaa olla

oleellinen tekijä ryhmään kuulumisessa ja siihen samaistumisessa. Ryhmässä jaetaan

samat uskomukset, arvot ja asenteet sekä niiden myötä myös huumeiden käyttöön

liittyvät asiat. Tämä teoria pätee erityisesti nuorten huumeiden käyttöön. (Oetting &

Beauvais 1988, 141-162.)

Taitto (1998, 13-15) painottaa sosiaalisen ympäristön merkitystä riippuvuuden

kehityksessä. Hänen mukaansa lapsuudenkodin mallit ja sosiaaliset suhteet ovat

oleellinen osa riippuvuuden syntymistä. Tämän näkemyksen mukaan lapsi kerää

vaikutteita ja jopa suoria malleja vanhemmiltaan. Päihdeperheiden lapsista tulee

suuremmalla todennäköisyydellä käyttäjiä kuin päihteettömässä ympäristössä

kasvaneista.

Yhteiskuntamme tuntuu etsivän päihtymystä. Nuoret omaksuvat jo varhaisessa

vaiheessa, että esimerkiksi alkoholin käyttö on osa sosiaalista kanssakäymistä.

Tupakka ja viina ovat nuoren arkielämää, ja niistä kieltäytyminen saatetaan tulkita

omituiseksi. Toinen yleinen näkemys on, että lääkkeet tehoavat moniin vaivoihin. Yhä

yleisempää on, että esimerkiksi unettomuutta hoidetaan lääkkeillä ja monesta kodista

löytyy erilaisia mielialalääkkeitä. (Dahl & Hirschovits 1998, 99.) Myös Pearson

(1992) näkee kulttuurin olevan oleellinen syy huumeiden käyttöön. Kulttuuri voidaan
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nähdä laajana yhteiskunnallisena tekijänä, tai niinkuin Oetting ja Beauvais (1988) sen

määrittelevät, vertaisryhmien kulttuurina.

Eräs yhteiskunnallinen tapa selittää huumeiden käyttöä on verrata sitä

tartuntatauteihin. Tämän näkemyksen mukaan kaikki altistuvat riskille, jollei heitä

erityisesti suojata. Ennaltaehkäisevä huumetyö pyrkii valistamalla ja tietoa jakamalla

ehkäisemään “epidemian” leviämisen. (Pylkkänen 1992, 50.)

Sosiaaliset teoriat, kuten Parsonin strukturaalinen funktionalismi, selittävät huumeiden

käyttöä oireena muista sosiaalisista ongelmista. Myös vähemmistöjen heikkoa asemaa

on käytetty eräänä yhteiskunnallisena selityksenä huumeiden käytölle. (Oetting &

Beauvais 1988, 143.)

2.3. Riippuvuuden vaiheet

Huumeidenkäytössä on havaittavissa tietty kaavamaisuus, vaikka jokainen tapaus

onkin yksilöllinen. Usein huumeidenkäyttö jaetaan vaiheiksi, joita nuori käy läpi

riippuvuuden kehittyessä. Nämä vaiheet ovat eri lähteissä hieman eri nimisiä, mutta

perusajatus kaikkien takana on kuitenkin sama. Riippuvuus kehittyy kokeilukäytöstä

eri vaiheiden kautta joko huumeettomaan elämäntapaan tai kuolemaan. (Tietopaketti

huumeista 1993, 22.)

Seuraavassa käyn läpi erään mallin huumeiden käytön ja  riippuvuuden kehittymisen

vaiheista yksityiskohtaisemmin.

2.3.1. Kokeilukäyttö

Huumeita kokeillaan usein päähänpistosta, ennalta suunnittelematta. Tästä ensi

kokeilusta saatu kokemus ratkaisee, haluaako nuori kokeilla ainetta uudelleen. Mitä

positiivisemmaksi kokemus aineesta muotoutuu, sitä todennäköisemmin nuori jatkaa

käyttöä. Nuori saa aineesta mielihyvää, mutta kykynee palaamaan takaisin

normaalitilaan. (Tietopaketti huumeista 1993, 22.) Tässä vaiheessa riippuvuus ei vielä



19

ole kovin voimakasta eikä kohdistu suoraan aineeseen, vaan siitä saatuihin

kokemuksiin. Ei voida puhua vielä fyysisestä riippuvuudesta.

2.3.2. Satunnaiskäyttö

Tätä vaihetta voi kutsua myös “kuherruskuukaudeksi”, koska aineen tuomat

positiiviset kokemukset saavat nuoren ikään kuin “rakastumaan” aineeseen ja

käyttötilanteisiin. Nuori oppii käyttämään ainetta ja hankkimaan sitä halutessaan,

joten käyttö helpottuu. Aineesta saatu mielihyvä opitaan maksimoimaan, ja nuori saa

entistäkin enemmän vahvistusta positiiviselle mielikuvalleen. Nuori kokee

kykenevänsä koska tahansa luopumaan aineesta ja usein hän vielä tässä vaiheessa

kykeneekin. (Emt.,  23.)

2.3.3. Ongelmakäyttö, riippuvuus

Nuori huomaa menettävänsä kontrollin huumeidenkäyttöönsä. Hän alkaa myös

huomata aineiden käyttöön liittyviä haittapuolia. Hän uskoo pystyvänsä lopettamaan

joskus myöhemmin. Käyttäjä pettyy ja syyttää itseään tilastaan. Tästä hän saa uuden

syyn käyttää ainetta, ja ennemmin tai myöhemmin syntyy eräänlainen noidankehä.

Aineilla ei enää kyetä saavuttamaan mielihyvää, pikemminkin tavoitellaan entistä

normaalitilaa. Muutkin aineiden käyttöön liittyvät haittapuolet, esimerkiksi

rikollisuus, tulevat tässä vaiheessa esiin. Nuori omaksuu narkomaanin identiteetin ja

hyväksyy itsensä aineiden käyttäjänä. (Emt., 23.)

2.4. Huumeiden käytön kehitys

Huumeiden käyttö kehittyy ja muuttuu riippuvuuden vaiheiden edetessä. Tästä syystä

näitä kahta kehityskulkua ei käytännössä voi erottaa toisistaan, vaikka tässä olen niin

teoreettisesti tehnyt.
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2.4.1. Porttiteoria

Porttiteorian perusperiaate on, ettei huumeidenkäyttö ole koskaan vaaratonta. Sen

mukaan esimerkiksi kannabiksen käyttäjät siirtyvät ennen pitkää vahvempiin ja

vaarallisempiin huumeisiin. Kaikkien huumeiden käyttö nähdään riskialttiina.

(Kemppinen 1997, 62.)

Porttiteorian kritiikkinä esitetään sitä, että läheskään aina kannabiksen kokeilija ei

siirry vahvempiin aineisiin, vaan käyttö jää kokeiluasteelle. Kannabiksen käyttö ei siis

ole riittävä eikä välttämätön ehto ajautumiselle huumeriippuvuuteen. Riippuvuuden

kehittyminen vaatii muitakin syitä kuin satunnaisen kokeilun. (Emt., 63.)

2.4.2. Uramalli 1

Tämä malli kuvaa käytön kehitystä samaan tapaan kuin porttiteoria. Pienestä

tapahtumasta paisuu aina suurempia ja suurempia ongelmia. Lindbergin esittelemässä

uramallissa (ks. Heinonen 1989, 29) tapahtumien kulkua kuvataan seuraavanlaisena

portaikkona:

_________
Tapahtumat ______| rikollisuus

______| myynti ja välitys
______| kontaktit kauemmas

______| uudet suhteet
______| amfetamiinikokeilu

______| uudet suhteet
______| hasiskokeilu
| koulupinnaus

KUVIO 1. Uramalli 1 huumeiden käytön kehityksestä.

Tällainen ura on muodostettu niin, että hoidossa olevien huumeidenkäyttäjien

menneisyys on kartoitettu ja pyritty näin muodostamaan yleistyksiä huumeuran

keskimääräisestä kulusta ja riskitekijöistä.

Samoin kuin porttiteoria, tämäkään malli ei ole sen enempää oikea kuin väärä. Se on

vain eräs yritys jäsentää todellisuutta, tehdä yleistyksiä ja rakentaa yksinkertaistettua

teoriaa monimutkaisesta ilmiöstä. (Emt., 29.)
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Tämän mallin validiutta vähentää se, että nämä urat muodostetaan niistä henkilöistä,

jotka ovat hoidossa. Tosiasiassa vain murto-osa huumeidenkäyttäjistä hakeutuu

hoitoon. Samoin ongelma oletetusta kausaalisuhteesta eri tapahtumien välillä on

todellinen. Uran kehitys saattaa johtua myös jostain kolmannesta tekijästä. (Emt., 29.)

2.4.3. Uramalli 2

Heinonen (1989, 30) esittää myös vaihtoehtoisen mallin edelliselle.

-------------------------------------------------------------------------
     B

D
         C

A

ongelmat
----------------------------------------------------------------------!

aika
KUVIO 2. Uramalli 2 huumeiden käytön kehityksestä.

Hän pohtii eri uravaiheiden vaikutusta toimintaan asiakkaiden kanssa. Jos henkilö on

esimerkiksi kokeilukäyttövaiheessa (A), on hänen hoitonsa aivan erilaista kuin

ongelmakäyttäjän (B). Eri menetelmiä vaatii myös “kuivilla” olevan (C) tai

retkahduksen jälkeen hoitoon tulevan (D) asiakkaan kohtaaminen. Tämä malli kuvaa

hyvin myös sitä, että huumeongelma ei ole staattinen, vaan henkilön käsitykset ja

mielipiteet muuttuvat eri tilanteissa. Usein nämä muutokset ovat erittäin nopeita ja

hetkellisiä. (Emt., 31.)

2.5. Huumeet elämäntapana

Huumeidenkäyttäjien elämäntapa on erilainen kuin niiden, jotka eivät ole koskaan

käyttäneet huumeita. Huumeiden käytön on todettu kasautuvan yhteen muiden

päihteiden ja nautintoaineiden käytön kanssa. Myös muut elämäntavat poikkeavat ns.

normaaleista tavoista. Käyttäjät kuuluvat usein yhteiskunnan marginaaliryhmiin.

Heidän arvonsa ovat keskimääräistä radikaalimpia. Heillä on oma kulttuurinsa, ja
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huumeiden käyttö on tyypillisesti sosiaalista toimintaa. Ulkopuolisen on usein vaikea

ymmärtää tätä kulttuuria, sen normeja ja arvoja. (Kontula 1988, 100-103.)

Huumekulttuuriin kuuluu keskeisesti oma kielensä, huumeslangi. Se avautuu vain

käyttäjille ja muodostaa yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Se auttaa erottumaan

muista. Huumeslangi on usein kaksitahoista ja kuvaa käyttäjän suhdetta huumeisiin.

Toisaalta huumetta rakastetaan, mutta toisaalta se on pahin vihollinen. (Pylkkänen

1992, 72-73.)

Huumemaailmaan kuuluu ennen pitkää tietty syrjäytyminen muusta yhteiskunnasta.

Suhteet omaisiin katkeavat, asunto irtisanotaan, koulut jäävät kesken tai kokonaan

käymättä ja terveys heikkenee. Eristyneisyys muusta maailmasta saattaa olla rajua.

Varsinkin nuorena huumeiden käytön aloittaneet voivat jäädä kokonaan ilman

yhteiskunnassa vaadittavia taitoja. Esimerkiksi virastoissa asioiminen tulee

mahdottomaksi. (Dahl & Hirschovits 1998, 107.) Huumeiden käyttäjä saattaa olla

todella avuton normaaleissa arkiaskareissa, koska ei ole koskaan joutunut niitä

hoitamaan. Hänen maailmaansa ei mahdu muuta kuin huumeet ja niiden hankkiminen.

Julin (1999) korostaa huumeiden käyttäjien yksilöllisiä ominaisuuksia. Huumeiden

käyttäjät eivät ole yhtenäinen ryhmä. Sen sisällä elää monenlaisia käyttäjätyyppejä ja

eri sukupolvia, jotka eroavat toisistaan monessa suhteessa. Hänen tutkimuksensa

osoittaa, että käyttäjät voivat huonommin kuin suomalaiset keskimäärin. Käyttäjien

arkielämää muokkaa voimakkaasti aineiden hankkiminen ja niiden käyttö. Rikokset

ovat eräs tapa rahoittaa käyttöä. Huumeista irti pääseminen ja voimakas halu lopettaa

tekevät jokaisesta päivästä “taisteluareenan” riippuvuutta vastaan. Asunnottomuus ja

muut käytännön ongelmat kuuluvat käyttäjien arkeen. Väkivalta, uhkaukset ja

raiskaukset ovat huumemaailmassa arkipäivää. Mielekkään tekemisen puute ajaa

käyttäjät yhä uudestaan aineiden maailmaan. Suurin osa käyttäjien

ihmissuhdeverkostoista koostuu muista käyttäjistä. Huumemaailmassa toimivat

eräänlaiset sisäiset normit, säännöt ja arvot. Kulttuuriin kuuluu myös oma

hierarkiansa.
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2.5.1. Huumeiden käyttöön liittyviä muita ongelmia

Huumeiden käyttöön liittyy terveydellisiä riskitekijöitä. Erilaiset sairaudet leviävät

huumeidenkäyttäjien keskuudessa mm. likaisten neulojen välityksellä. Tällaisia

sairauksia ovat esimerkiksi C- ja B-hepatiitti ja HIV. (Dahl & Hirschovits 1998, 90-

97.)

Rikokset kuuluvat oleellisena osana huumemaailmaan. Näpistykset ja varkaudet ovat

yleisiä. Myös itsensä myyminen on eräs keino hankkia aineita. Huumeet eivät ole siis

vain yksilön ongelma, vaan myös yhteiskunta saa osansa niiden tuomista haitoista.

2.6. Riippuvuudesta irrottautuminen

Huumeriippuvuudesta irrottautuminen on monimutkainen ja monivaiheinen prosessi.

Pelkkä fyysisen riippuvuuden hoito ei riitä, vaan psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus

pitää myös huomioida. Itse asiassa näiden ei-fyysisten oireiden hoitaminen on usein

huomattavasti vaikeampaa ja monimutkaisempaa kuin fyysisten vieroitusoireiden.

Vaikka seuraavassa erittelen irrottautumisprosessin kolmeen osaan, psyykkiseen,

fyysiseen ja sosiaaliseen, käytännössä tällainen erottelu on mahdotonta. Ei ole

mielekästä hoitaa fyysistä riippuvuutta, jos psyykkinen ja sosiaalinen puoli jäävät

hoitamatta.

Ruisniemi (1996, 25-26) kuvaa tutkielmassaan päihderiippuvuudesta irrottautumisen

edellytyksiä ja keinoja. Muutoksen edellytyksinä hän käsittelee motivaatiota ja

subjektiutta. Keinoja ovat reflektiivinen toiminta ja osin myös subjektius. Motivaatio

on prosessi, joka aktivoi toimintaa ja on suunnattu jotain määriteltävissä olevaa

päämäärää kohti. Motivoituminen päihteiden käytön lopettamiseen on ehdoton

edellytys riippuvuudesta irrottautumiselle. Siihen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset

tekijät. Sisäiset tekijät ovat yksin käyttäjän itsensä säädeltävissä, mutta ulkoisten

tekijöiden kautta on mahdollista vaikuttaa motivaation syntymiseen myös

ulkopuolelta. Irrottautumisen edellytyksenä on myös kokemus siitä, että kykenee itse

vaikuttamaan riippuvuuteensa eikä ole vain ulkopuolisten voimien vietävänä.
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Taiton (1998, 63-108) mukaan toipuminen riippuvuudesta tapahtuu viiden vaiheen

kautta. Ensimmäistä vaihetta hän kutsuu “putoamiseksi tyhjään kuiluun” eli ongelman

tiedostamiseksi. Toinen vaihe on hänen mukaansa lapsuuden uudelleen kokemista.

Kolmatta vaihetta kuvaa avun hakeminen ja oman voimattomuuden tunnustaminen.

Identiteetin uudelleenrakentaminen ja “minuksi tuleminen” on oleellinen osa neljättä

vaihetta.Viidennessä ja viimeisessä vaiheessa toipumisprosessia on ymmärtäminen ja

anteeksianto. Taiton teoria perustuu pitkälti hänen ajatukseensa riippuvuuden synnystä

lapsuudessa.

Riippuvuudesta irrottautumista voidaan käsitellä myös aikaisemmin käyttämäni jaon

(psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen) pohjalta.

2.6.1. Psyykkisestä riippuvuudesta irrottautuminen

Eräs oleellinen tekijä psyykkisestä riippuvuudesta irrottautumisessa on

hoitomotivaatio. Siinä vaiheessa, kun haitat käyvät suuremmiksi kuin huumeista

saatava mielihyvä, käyttäjä harkitsee hoitoon hakeutumista. Usein hoitoon tulemisen

ja motivaation syntymisen taustalla on joitakin selkeitä haittatekijöitä, kuten tärkeän

ihmissuhteen tai työpaikan menetys. Käyttäjä kokee löytäneensä “oman pohjansa”.

(Dahl & Hirshovits 1998, 106) Kuitenkaan hoitoon hakeutuminen ei ole tae riittävän

hoitomotivaation löytymisestä. Hoidot saattavat jäädä kesken, ja huumemaailma vetää

vielä liikaa puoleensa.

Huumekierteeseen joutuneella ei useinkaan ole valmista perustaa huumeettomalle

elämälle. Koska käyttäjän minäkuva ja identiteetti ovat voimakkaasti sidoksissa

huumeisiin ja huumekulttuuriin, lopettaminen on vaikeaa. On luovuttava osasta omaa

minuutta ja rakennettava pohja uudenlaiselle elämälle. Tämä ei käy kivuttomasti, vaan

käyttäjä saattaa joutua käymään läpi erilaisia identiteettikriisejä luopuessaan

huumemaailmasta. Elämä ilman huumeita voi tuntua tylsältä ja värittömältä.

Irrottautumisvaiheessa onkin löydettävä elämään muita mielekkäitä sisältöjä. (Emt.,

107.) Myös Taiton (1998, 20) mukaan identiteetin ja oman minän uudelleen määrittely

on välttämätön osa toipumisprosessia. Uudenlaisten selviytymiskeinojen ja roolien

luominen vaatii suuria muutoksia ja uudelleenvalintoja. Se ei missään vaiheessa ole

kivuton ja helppo prosessi.
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2.6.2. Fyysisestä riippuvuudesta irrottautuminen

Fyysisestä riippuvuudesta irrottautuminen kestää käytetystä huumeesta riippuen noin

viikosta jopa kuukausiin. Eri aineet poistuvat elimistöstä eri nopeudella. Esimerkiksi

amfetamiinin poistuminen kestää noin viikon, kun taas kannabis poistuu elimistöstä

noin kuukaudessa. (Dahl & Hirschovits 1998, 168.)

Huumeiden käyttäjät ovat kaikki erilaisia, eikä vieroitushoitoon näin ollen ole yhtä

oikeaa mallia. Hoitomuodon valintaan vaikuttavat käyttäjän ikä, käyttöura sekä

käytetty aine ja määrä. (Emt., 167.)

Eräs oleellinen tekijä hoitomuodon valinnassa on lääkkeiden käyttö osana hoitoa. Eri

hoitopaikoissa suositaan erilaista tapaa. Toisissa paikoissa käytetään hoidon alussa

lääkkeitä helpottamaan vieroitusoireita, toisissa hoitopaikoissa vieroittaminen

toteutetaan kokonaan lääkkeettömästi. Tämä valinta on kuitenkin riippuvainen

asiakkaan tilanteesta. Usein pitkään aineita käyttäneille asiakkaille lääkehoito on

välttämätön.

2.6.3. Sosiaalisesta riippuvuudesta irrottautuminen

Koska huumeriippuvaisen elämä on usein pitkään ollut yhteydessä muihin käyttäjiin ja

huumeisiin, on sosiaalisesta riippuvuudesta irrottautuminen vaikeaa. On luovuttava

entisistä ystävistä ja koko elämäntavasta. Ne saattavat olla ainoat, jotka käyttäjä tuntee

ja muistaa.

Kontulan (1988, 111) mukaan sosiaalinen ympäristö on oleellisin osa huumeiden

käyttöä. Olosuhteiden ja elämäntilanteen muuttuessa aineet jäävät pois lähes itsestään.

Vaikeinta kuitenkin on tämän muutoksen toteuttaminen käytännössä. Huumeiden

käytön tilalle on tärkeää saada jotain muuta mielekästä tekemistä ja uusia ystäviä.

Muutoin ajautuminen takaisin huumemaailmaan on todennäköistä. Usein käyttäjien

yhteiskunnassa tarvittavat taidot ovat vähäisiä. Esimerkiksi asunnon ja työpaikan

hankkiminen, virastoissa asioiminen ja omien laskujen maksaminen voivat olla

ylivoimaisia tehtäviä (Dahl & Hirschovits 1998, 107). Näiden asioiden opetteleminen
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kuuluu oleellisena osana sosiaalisesta riippuvuudesta irrottautumiseen ja paluuseen

normaaliin elämään ja yhteiskuntaan.

2.6.4. Riippuvuudesta irrottautuminen eri teorioiden mukaan

Koska eri teorioissa riippuvuuden syyt nähdään erilaisina, myös riippuvuudesta

irrottautuminen tapahtuu eri tavalla.

2.6.4.1. Fysiologiset teoriat

Täysin fysiologisten teorioiden (mm. Badawy 1996) mukaan riippuvuudesta

irrottautuminen tapahtuu aivokemiallisten muutosten kautta, aivan kuten se on

syntynytkin. Geenien vaikutusta ei voida estää, mutta lääkkeiden avulla saadaan

palautettua aivokemia takaisin ennalleen. Riippuvuudesta irrottautuminen nähdään

fysiologisena prosessina. Frawleyn (1988) neurobehavioraalisen mallin mukaan

irrottautuminen tapahtuu pääasiassa kemiallisten muutosten kautta, yhdistettynä

käyttäytymisen uudelleen muokkaamiseen. Hoito tämän teorian mukaan olisi siis

jonkinlainen yhdistelmä behavioristista terapiaa ja lääkehoitoa.

2.6.4.2. Behavioristiset ja kognitiiviset teoriat

Behaviorististen teorioiden (mm. Siegel, Krank & Hinson 1988) mukaan hoito on

ehdollistuneiden reaktioiden ja käyttäytymismallien sammuttamista. Davisin (1996,

158-178) mukaan motivaatio on ensimmäinen lähtökohta onnistuneelle hoidolle.

Riippuvuudesta irrottautuminen kulkee erilaisten vaiheiden kautta. Niiden aikana

motivaatiossa ja muissa ajatusmalleissa tapahtuu muutoksia. Hoidon tulisi olla

erilaista kussakin vaiheessa. Hoitoon kuuluu erilaisia menetelmiä motivoivasta

haastattelusta behaviorististen tekniikoiden kautta pitkäaikaiseen tukeen. (Taskinen

1995.)

Eräs kognitiivinen malli riippuvuudesta irrottautumisesta on ns. muutoksen

vaihemalli. Ihminen saattaa käydä sen vaiheita läpi useaan kertaan, ennen kuin

kestävä muutos tapahtuu.
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esiharkinta

  harkinta

retkahdus

päätös

     ylläpito     toiminta

(Taskinen 1995.)

KUVIO 3. Kognitiivinen muutoksen pyörä.

Tässä mallissa korostetaan riippuvuudesta irrottautumisen monivaiheisuutta.

Retkahdus ei ole merkki epäonnistumisesta, vaan se voidaan nähdä eräänä vaiheena

irroittautumisprosessissa.

2.6.4.3. Psykologiset teoriat

Alexanderin (1988) mukaan riippuvuudesta irrottautuminen nähdään ihmisen itsensä

tekemänä valintana, joten lääkehoidolla ei ole suurta vaikutusta, vaan oleellista on

ihmisen oma tahto. Myös elämän muiden ongelmien käsittely auttaa riippuvuudesta

irti pääsemiseen. Freudilaisten teorioiden (mm. McFadden 1988, Bonner 1996)

mukaiseen riippuvuudesta irrottautumiseen vaaditaan pitkäaikainen psykoanalyyttinen

terapia. Torjunnan ja viettien käsittely ja tiedostaminen ovat kuiville pääsemisen

edellytyksiä.

2.6.4.4. Sosiaaliset teoriat

Oettingin ja Beauvaisin (1988) vertaisryhmäteorian mukaan irrottautumiseen tarvitaan

muutosta paitsi itsessä, myös vertaisryhmässä. Muutos voi olla joko ryhmän

vaihtaminen tai ryhmän vaikutuksen estäminen. Joka tapauksessa yksilön

riippuvuuden hoito ei pelkästään riitä, koska paluu entisten kavereiden luo sekä

ryhmän aiheuttama paine ja ryhmädynamiikan vaikutus palauttavat pian entisen

käyttäytymismallin.
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Yhteiskunnallisten teorioiden mukaan riippuvuus on yhteisöllinen ongelma, joten

pelkästään yksilön hoitaminen ei poista koko ongelmaa. Vain yhteiskunnallinen

muutos voi vähentää riippuvuusongelmaa. (Emt., 141-162.)

2.6.5. Erilaisia hoitomalleja

Suomessa laki määrää päihdeongelmaisten hoidosta. Vuonna 1986 säädetyn

päihdehuoltolain mukaan kuntien tehtävänä on vastata asianmukaisen hoidon

järjestämisestä. Lain mukaan hoidon keskeisinä periaatteina ovat oma-aloitteisen

hoitoon hakeutumisen mahdollistaminen, asiakkaan itsenäisen suoriutumisen

tukeminen ja luottamuksellisuus. Toiminnassa on ensisijaisesti huomioitava päihteen

käyttäjän ja hänen läheistensä etu. Laissa määritellään myös tahdonvastaisen hoidon

kriteerit. (Suomen laki II 1998, 1552-1553.)

Kuten riippuvuudesta irrottautumisessa, myös hoidossa voidaan nähdä eri vaiheita.

Karkea jako eri vaiheiden välillä on jako katkaisuhoitoon, kuntouttavaan hoitoon ja

jälkihuoltoon. Taskisen (1995) mukaan motivoinnin strategiat vaihtelevat prosessin

alku-, keski- ja loppuvaiheessa tai erilaisissa työtilanteissa. Erilaisia strategioita ovat:

neuvojen antaminen, esteiden poistaminen, valinnan mahdollistaminen, haluttavuuden

vähentäminen, empatian käyttö, palautteen tarjoaminen, tavoitteiden selkiyttäminen ja

aktiivinen auttaminen.

2.6.5.1. Katkaisuhoito

Katkaisuhoito on ensimmäinen vaihe huumeriippuvuudesta irrottautumisessa.

Tavoitteena on luoda edellytykset fyysiselle kuntoutumiselle sekä sosiaalisten

ongelmien selvittelyn käynnistämiselle. Katkaisuhoito on lyhytaikainen, muutamasta

viikosta reiluun kuukauteen. Hoitoon sisältyy lepoa, fyysisen kunnon seurantaa,

keskusteluja, jatkohoidon suunnittelua ja mahdollisesti lääkehoitoa. (Dahl &

Hirschovits 1998, 143.) Pääpaino on tässä vaiheessa fyysisen riippuvuuden hoidossa

ja pohjan luomisessa pitempiaikaiseen hoitoon. Hoito suoritetaan yleensä suljetussa

hoitopaikassa, jossa on ympärivuorokautinen valvonta. Katkaisuhoito harvoin riittää

yksinään riippuvuudesta irrottautumiseen, vaan tarvitaan pitempiaikaista hoitoa ja

psyykkistä ja sosiaalista tukea. Ongelmana onkin lähinnä pitkäikaisen hoitopaikan
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saaminen katkaisun jälkeen. Jansson (1998) näkee pitkäjännitteisyyden ja

kärsivällisyyden olevan oleellinen osa huumeriippuvuuden hoitoa.

2.6.5.2. Pitkäaikainen laitoshoito

Katkaisuhoito on usein liian lyhytaikainen riippuvuudesta irrottautumiseen. Tarvitaan

pitempiaikaista laitoshoitoa. Hoito sisältää yhteisöhoitoa, yksilö- ja

ryhmäkeskusteluja, yhteisöterapiaa jne. (Dahl & Hirschovits 1998.) Joissakin

hoitopaikoissa hoitoon kuuluu myös yksilökohtainen lääkitys alenevin annoksin.

Hoito voi kestää parista kuukaudesta jopa muutamaan vuoteen. Yleensä hoitoon

hakeutumiseen tarvitaan lähete ja maksusitoumus.

Hoitoon hakeutuvien nuorten tilanne on usein vaikea. Sosiaalisia suhteita ei juurikaan

ole. He ovat asunnottomia, ja koulut ovat jääneet kesken. He tarvitsevat pitkäaikaista

hoitoa ja tukea.  Pitkäaikainen laitoshoito ja sen jälkeinen intensiivinen avohoito ovat

usein välttämättömiä riippuvuudesta irti pääsemiseksi. Järvenpään sosiaalisairaalan

ylilääkäri Antti Holopaisen mielestä onnistumisen edellytyksien luomiseen pitäisi

panostaa yhdestä kolmeen vuotta. (Saarinen 1998, 7-10.)

2.6.5.3. Avohoito

Avohoidossa oleva asiakas käy tietyin väliajoin hoitopaikassaan. Hoitoon saattaa

sisältyä lääkärissä käyntejä, terapiakeskusteluja, verkostopalavereja, asioiden hoitoa

jne. Avohoito on hyvin laaja käsite ja pitää sisällään kaiken “kentällä” tehtävän työn,

etsivästä työstä tukiasuntoloihin.

Käytännössä avohoito on ainoa mahdollisuus pitkäjänteisen ja laajamittaisen hoidon

järjestämiseksi. Motivaation rakentaminen muun hoidon edellytykseksi on mahdollista

avohoidossa, josta asiakas voi ohjautua intensiivisempään hoitoon. (Saarinen 1998, 7-

10.)

Paitsi hoitoon ohjautumisessa, myös ns. jälkihuollossa avohoidolla on keskeinen

tehtävä. Hoidosta palanneille huumeidenkäyttäjille sosiaalinen, henkinen ja

käytännöllinen tuki on välttämätöntä.
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2.6.5.4. Opiaattiriippuvaisten hoito

Opiaattiriippuvaisten hoito toteutetaan oireenmukaisena hoitona, jossa tarkoituksena

on vieroitusoireiden helpottaminen. Tämä tapahtuu esimerkiksi erilaisilla lääkkeillä.

Kroonisesti opiaattiriippuvaisten vieroitukseen tarvitaan usein pitempiaikainen

lääkehoito. On olemassa erilaisia lääkkeitä, joiden avulla pyritään helpottamaan

kuivilla pysymistä. Puhutaan vieroitus- ja korvaushoidoista. Vieroitushoitoa on

esimerkiksi buprenorfiinihoito, joka toteutetaan yliopistollisissa keskussairaaloissa.

Hoito on intensiivistä. Katkaisuhoitovaiheen jälkeen asiakas hakee lääkeannoksensa

päivittäin sairaalasta. Metadonhoito on opioidiriippuvaisten korvaushoitoa tai

pienenevin annoksin tapahtuvaa vieroitushoitoa. Tämän hoitomuodon tavoitteena on

estää vieroitusoireet ja pitää aineiden käytön fyysinen tarve poissa antamatta

kuitenkaan huomattavaa hyvänolontunnetta. (Dahl & Hirschovits 1998, 169-170.)

2.6.6. Kuivilla pysyminen

Huumeriippuvuudesta irrottautuminen on pitkäaikainen prosessi. Eräiden lähteiden

mukaan riippuvuudesta ei pääse koskaan eroon, vaan se muuttaa muotoaan joksikin

toiseksi riippuvuudeksi (mm. Heikkilä 1995). Tästä syystä kuivilla pysyminen

pitkäaikaisenkaan hoidon jälkeen ei ole helppoa tai itsestään selvää. Tässä kohdassa

hoitojärjestelmää on selvä aukko. Niin sanottu jälkihuolto on Suomessa vielä vähäistä

(Eklund 1999). Tukihenkilötoiminnalla, verkostotyöllä ja avohoidon huolellisella

organisoinnilla voidaan tukea hoidosta palaavaa henkilöä kuivilla pysymisessä. Paluu

arkeen on usein liian vaikea ja jyrkkä. Erilaisilla tukitoimenpiteillä voitaisiin parantaa

hoidon onnistumismahdollisuuksia.

Ongelmia pitkänkin hoidon jälkeen on odotettavissa. Huumeidenkäyttäjät ovat usein

syrjäytyneet yhteiskunnasta ja laitoshoidosta palaaminen ei ole mutkatonta. Monet

nuoret ovat saattaneet elää lähes koko elämänsä laitoksissa, eikä heillä ole mitään

käsitystä normaalista elämästä ja sen rutiineista. Takaisin yhteiskuntaan palaaminen

voi tuntua myös pelottavalta ja ahdistavalta.

Päihdeongelmaisten selviytymistä hoidon jälkeen koskevassa tutkimuksessa (Saarnio

& al. 1999) kävi ilmi, ettei selkeitä selviytymistä ennustavia tekijöitä ole
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löydettävissä. Kolmen kuukauden seurannan jälkeen selvien päivien osuuteen

vaikuttavia tekijöitä olivat hoitoa edeltäneiden selvien päivien määrä, kontaktit

päihteiden väärinkäyttäjiin ja jatkohoitokertojen lukumäärä. Kuuden kuukauden

seurannassa vaikuttavia tekijöitä olivat jatkohoidon määrä ja hoitoa edeltäneet selvät

päivät. Vuoden kuluttua hoidon alkamisesta kuivilla pysymiseen vaikuttivat kontaktit

muihin käyttäjiin ja hoitoa edeltäneet selvät päivät. Tutkimuksesta ilmenee

jatkohoidon oleellinen osa kuivilla pysymisessä, sekä sosiaalisten suhteiden tärkeys

päihdeongelmista selviytymisessä. Tutkimuksessa korostuu myös erityisesti nuorten

sekakäyttäjien ongelmallinen rooli hoidon onnistumisessa. Heidän kohdallaan kuivilla

pysyminen oli huomattavasti muita heikompaa.

2.6.6.1. Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta voi olla eräs keino kuivilla pysymiseen. Tukihenkilö voi olla

apuna käytännön asioiden hoitamisessa ja keskustelukumppanina virka-ajan

ulkopuolellakin. Vapaaehtoisia tukihenkilöitä on koulutettu erilaisissa järjestöissä ja

erilaisten projektien yhteydessä. Vapaaehtoistoiminnan periaatteita Suomessa ovat

vapaaehtoisuus, palkattomuus ja toiminnan tekeminen tavallisen ihmisen taidoin

(Lehtinen 1994, 11).

Auttamisjärjestelmämme jakaantuu kolmeen eri osa-alueeseen: virallisiin eli julkisiin

palveluihin, luonnolliseen apuun ja niiden väliin jäävään vapaaehtoiseen apuun. Vasta

viime aikoina on alettu kiinnittää enemmän huomiota tähän keskimmäiseen osaan,

vapaaehtoistoimintaan. (Emt., 13.)

Lehtinen kuvaa tukihenkilötoimintaa sosiaalisena tukemisena. Erona muihin

auttamisen muotoihin on työn yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus sekä arkielämän

ongelmat ja sitoutuminen. Näitä arkielämän ongelmia voi harvoin siirtää

ammattiauttajan vastaanotolle. Ne on käsiteltävä tässä ja nyt. Tukihenkilötoiminnan

tehtävänä on auttaa ihmisiä, joilla sosiaaliset verkostot ovat päässeet hajoamaan tai

olleet aina puutteellisia. Lisäksi tehtävänä on helpottaa luonnollisten auttajien painetta

selvitä elämässään paljon tukea tarvitsevan ihmisen rinnalla. (Emt., 13-14.)

Järjestöjen tukihenkilöprojektissa tukihenkilö määriteltiin mm. kokemusten jakajaksi,

kuuntelijaksi, tiedon jakajaksi, yhdessä toimijaksi ja käytännön asioissa auttajaksi
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sekä aikuisen malliksi. Syyt, miksi tukihenkilöä tarvitaan, on jaettu viiteen eri

pääluokkaan: 1) sosiaaliset syyt, 2) liikunnalliset syyt, 3) vaikuttaminen, esimerkiksi

palvelujen käyttämisessä rohkaiseminen ja asenteisiin vaikuttaminen, 4) omaisten

tukeminen ja 5) muut syyt, esimerkiksi itsenäistyminen ja harrastuksissa tukeminen.

(Emt., 24-28.)

Oleellista onnistuneessa tukihenkilötoiminnassa on myös ammattityöntekijöiden tuki.

Ammattityöntekijöille kuuluu tukihenkilöiden rekrytointi siten, että heitä olisi

käytettävissä silloin kun tarvetta ilmenee. Työnohjaus ja konsultointiavun

järjestäminen kuuluu myös ammattityöntekijöille. (Emt., 51-52.)

2.6.7. Hoidon onnistuminen

Hoidon onnistumista voi arvioida hyvin erilaisin kriteerein. Aina ei ole välttämätöntä

keskittyä pelkkään aineidenkäytön lopettamiseen, vaan hoidosta voi olla muutakin

hyötyä. Riippuvuudesta toipumiseen kuuluvat retkahdukset. Yksin niiden perusteella

hoitoa ei voi pitää epäonnistuneena. Hoidosta on saattanut esimerkiksi seurata

luottamus hoitohenkilökuntaan, jolloin seuraava hoitoon hakeutuminen on helpompaa.

Ääritapauksessa hoitoon hakeutuminen on saattanut jopa pelastaa ihmishengen.

Kontulan mukaan hoidon onnistumisen kriteereitä ovat esimerkiksi ne, onko henkilö

suorittanut sovitun hoitojakson loppuun, tai onko hän lopettanut huumeiden käytön.

Tärkein kriteeri kuitenkin on käyttäjän toimintakyvyn paraneminen ja käytön haittojen

minimointi. Jos henkilö pystyy entistä paremmin hoitamaan asioitaan, hoitoa on

pidettävä onnistuneena. Onnistumisena voidaan pitää myös hoitomotivaation

lisääntymistä. (Kontula 1988, 201-202.)

Mirja Koukkarin mukaan hyvä hoitotulos on se, että lähes pakon edessä sairaalaan

tullut henkilö on sairaalassa koko hoitojakson ajan. Onnistuneena voi pitää myös

hoitoa, jonka tuloksena ihminen ymmärtää tarvitsevansa apua. Marja-Liisa Pääkkösen

mielestä hoidon tuloksellisuutta voidaan mitata lyhyellä aikavälillä arvioimalla, onko

edetty asetettujen hoitotavoitteiden suuntaan, ja onko potilas esimerkiksi sitoutunut

avohoitoon. Riippuvuudesta irti pääseminen ja hoitomotivaation syntyminen kestää

vuosia, eikä voida määrittää yhtä ainoaa syytä, jonka ansiosta onnistutaan. Tähän
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aikaan sisältyy usein monia erilaisia hoitojaksoja ja erimittaisia kuivilla pysymisen

jaksoja. (Saarinen 1998, 7-10.)

The Maudsley Addiction Profile (MAP) on menetelmä hoidon tuloksellisuuden

arvioimiseksi erityisesti päihderiippuvuuden kohdalla. Seurannan kannalta oleellisia

tekijöitä onnistumisen arvioinnissa ovat: päihteiden käyttö, riskikäyttäytyminen,

fyysinen ja psyykkinen vointi sekä sosiaalinen toiminta. Myös taustatiedot

kartoitetaan. Päihteiden käytön arvioinnissa kysytään yksinkertaisesti eri aineiden

käyttöä ja käytön tiheyttä. Riskikäyttäytyminen pitää sisällään esimerkiksi likaisten

neulojen ja ruiskujen käytön sekä suojaamattoman seksin. Fyysistä ja psyykkistä

vointia mitataan eräänlaisella skaalalla. Sosiaaliseen toimintaan sisältyvät

ihmissuhteet, työllisyystilanne ja rikollinen toiminta. (Marsden & al. 1998.)

Paitsi laadullisia, on olemassa myös määrällisiä ohjeita onnistuneen hoidon

arvioimiseksi. Ns. kolmannesten sääntö määrittelee onnistuneen hoidon siten, että yksi

kolmasosa hoidossa olleista raitistuu, yhden kolmasosan tilanne paranee, vaikkei

täydellistä raittiutta saavutetakaan ja yhdessä kolmasosassa ei tapahdu paranemista.

(Hendriks 1999, 13.)

Hoidon onnistumisen arvioinnissa täytyy pitää mielessä, että kaikkea tapahtunutta

muutosta ei voida katsoa hoidosta johtuvaksi. Asiakkaassa tapahtunut paraneminen

voidaankin ajatella koostuvaksi useista eri tekijöistä. Eräs malli kuvata tätä

moninaisuutta on seuraava:

TULOS=MUUTOS ILMAN HOITOA+ASIAKAS+HOITO+PROSESSI+VIRHE

Tämän mallin mukaan hoidon tuloksellisuutta arvioitaessa pitää muistaa, että

asiakkaan tilanne saattaa muuttua myös ilman minkäänlaista hoitoa. Asiakkaan

henkilökohtainen tilanne vaikuttaa tulokseen, sekä hoitoprosessin kulku

(intensiivisyys,  kesto yms. tekijät) vaikuttaa siihen, millainen lopputulos on.  Myös

mittausvirhe tulee ottaa huomioon. (Emt., 16.)
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2.7. Hoito Rauhaniemen Huumepysäkillä

Rauhaniemen Huumepysäkki on Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen

hoitoyksikkö nuorille ja aikuisille huumeidenkäyttäjille. Se koostuu neljästä eri

toimintayksiköstä: katkaisuosastosta, perhekuntoutusosastosta, poliklinikasta ja

Nervistä, eli neulojen ja ruiskujen vaihtopisteestä. Huumepysäkillä työskentelee

ohjaajia, sairaanhoitajia ja lääkäri.

Poliklinikalla tarjotaan ohjausta ja neuvontaa huumeongelmaan liittyvissä

kysymyksissä. Lisäksi siellä arvioidaan huumeiden käytön aiheuttamia haittoja ja

suunnitellaan yksilöllisiä hoito-ohjelmia ja annetaan terapiaa. Poliklinikka tarjoaa

avohoitoa, mutta sen kautta on mahdollista hakeutua myös laitoshoitoon, joko

Huumepysäkin osastolle tai muualle. Lääkärin vastaanotolla voidaan suunnitella muun

hoidon tueksi sopiva lääkehoito. Asiakkaita poliklinikalla on kokeilukäyttäjistä

ongelmakäyttäjiin ja äideistä tyttäriin. Poliklinikalla hoidetaan myös laitoshoidosta

tulleiden jälkihuoltoa. Poliklinikan toimintaan liittyy tukihenkilöprojekti, jossa on

kaksitoista vapaaehtoista tukihenkilöä.

Nervi on Rauhaniemen Huumepysäkin projekti, jossa vaihdetaan käytettyja neuloja ja

ruiskuja uusiin puhtaisiin. Siellä on myös mahdollista saada keskusteluavun ja tiedon

lisäksi B-hepatiittirokotuksia ja esimerkiksi hepatiitti- ja HIV-testejä. Poliklinikan ja

Nervin tavoitteena on tarjota huumeiden käyttäjille matalan kynnyksen hoitopaikka.

Nämä yksiköt auttavat asiakkaita erilaisissa kriisitilanteissa ja tarjoavat lisäksi

mahdollisuuden pitempäänkin hoitosuhteeseen. Erityisesti Nervin tavoitteena on saada

kontakti myös niihin ryhmiin, jotka eivät ennestään ole hoidon piirissä.

Osaston toiminta on nuorten huumeiden käyttäjien katkaisuhoitoa. Osastolle mahtuu

kerrallaan neljä asiakasta. Suljettu hoitojakso kestää keskimäärin kaksi viikkoa. Sen

aikana pyritään tekemään mahdollisimman hyvä jatkohoitosuunnitelma. Osastolle

hakeudutaan poliklinikan kautta. Siellä arvioidaan hoidon tarve ja kiireellisyys. Myös

osastoasiakkaille on tarjolla lääkärin palveluja, ja tarvittaessa järjestetään

vieroituslääkitys. Osastohoidon tavoitteena on tarjota lyhytaikainen katkaisu ja

motivoida asiakasta jatkohoitoon. Tarkoituksena on turvata päihteetön jakso, jonka

aikana asiakas voi miettiä omaa elämäänsä ja huumeiden käyttöään. Myös valistus ja

tiedon jakaminen kuuluvat osastohoidon tehtäviin. Hoidon aikana pyritään auttamaan
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asiakasta kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti, huomioiden sekä psyykkinen, fyysinen,

että sosiaalinen tilanne.

Perhekuntoutusosastolla ovat asiakkaina perheet, joissa on pieniä lapsia. Tavoitteena

on edistää perheen toimivuutta ja tukea vanhemmuutta.
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3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tutkimukseni aiheena on huumeiden käyttäjien erilaiset hoitomallit ja erityisesti

sosiaalisen tuen merkitys huumeriippuvuuden hoidossa. Tutkimukseni koostuu

kahdesta osasta, lääkehoidon ja tukihenkilötoiminnan seurannasta. Molemmat

hoitomuodot on toteutettu Rauhaniemen Huumepysäkillä vuosina 1998-2000.

Tutkimusongelmat ovat erilaiset tutkimukseni eri osissa. Lääkehoidon seurannassa

tutkimusongelmat ovat seuraavanlaiset:

-Miten hoito toteutui ja onnistui?

-Mitä vaikutuksia hoidolla oli ja miten hoidossa olleet kokivat sen?

-Mitä hyvää ja huonoa hoidossa oli?

Kyseessä on Huumepysäkillä uusi hoitomuoto. Lääkkeenä käytetään Reviaa , jonka

vaikuttava aine on naltreksoni. Käytän rinnakkain termejä Revia -hoito ja

naltreksonihoito, ja tarkoitan niillä samaa asiaa.

Tukihenkilötoiminnan seurannassa tutkimuskysymykset, joihin etsin vastauksia, ovat

seuraavanlaisia:

-Miten tukihenkilösuhteet muodostuivat ja alkoivat toimia?

-Miten tukihenkilötoiminta toteutui käytännössä?

-Miten hoito onnistui?

-Miten tukihenkilöt ja asiakkaat kokivat hoidon, plussat ja miinukset?

-Mitä tekijöitä oli mahdollisten onnistuneiden suhteiden takana?

Onnistuneen hoidon kriteerien määrittely ei ole yksinkertaista, koska päihteettömyys

ei voi olla ainoa onnistumisen ehto. Teoreettisen taustan ja tutkimuksen etenemisen

tuoman oman näkökulmani mukaan olen määritellyt hoidon onnistumisen kriteerit

seuraavanlaisiksi:

 -hoitoon sitoutuminen

-asetettujen tavoitteiden suuntaan eteneminen

-omatoimisuus, arkipäivän askareiden hoitamisen paraneminen

-psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen paraneminen

-fyysisen kunnon paraneminen

-päihteiden käytön väheneminen
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Kuitenkin, jos asiakkaan tilanne hoidon alussa on ollut jo hyvä, ei onnistumisen

kriteerinä voi pitää tilanteen paranemista, vaan ennemminkin sen ennallaan pysymistä

ja tasapainoisuutta. Onnistuneeksi hoidoksi ei voida laskea vain hoitoa, jossa kaikki

em. kriteerit toteutuvat, vaan jo muutaman kohdan paraneminen kertoo onnistuneesta

hoidosta ja tilanteen paranemisesta. Yksinkertaista kaavaa onnistuneen hoidon

arvioimiseksi ei siis ole mahdollista muodostaa, vaan aina on kyseessä enemmän tai

vähemmän subjektiivinen arvio. Oleellista on myös asiakkaan oma mielipide hoidon

onnistumisesta ja mielekkyydestä.

Taustalla tutkimukseni eri osien yhteydestä on ajatus riippuvuuden jakaantumisesta

kolmeen osioon:  fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Näin ollen myös

hoitomuodot voidaan jakaa teoreettisesti kolmeen: lääkehoitoon, terapiaan ja

sosiaaliseen tukeen. Ajatus voidaan esittää kaaviona seuravasti.

HUUMERIIPPUVUUS

FYYSINEN PSYYKKINEN SOSIAALINEN

LÄÄKEHOITO TERAPIA SOSIAALINEN TUKI

REVIA -HOITO TUKIHENKILÖTOIMINTA

KUVIO 4. Huumeriippuvuuden ja hoidon jakautuminen eri osa-alueisiin.

Lääkehoidossa toteutuu siis teoreettisesti vain fyysisen ja mahdollisesti psyykkisen

riippuvuuden hoito, kun taas tukihenkilötoiminnassa yhdistettynä muuhun hoitoon

otetaan huomioon kaikki riippuvuuden osa-alueet. Tausta-ajatus on siis

huumeriippuvuuden kokonaisvaltainen hoitaminen, jossa tulisi huomioida kaikki osa-

alueet.
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimukseni on seurantatutkimus, jossa sovellan sekä kvantitatiivisen että laadullisen

tutkimustavan menetelmiä. Menetelmät ovat molemmissa tutkimukseni osissa

erilaiset, joten käyn ne läpi erikseen.

4.1. Lääkehoidon seurannan menetelmät

Tarkoituksena oli toteuttaa lääkehoidon seuranta pääasiassa asiakkaiden

teemahaastatteluina. Ajatuksena alun perin oli myös vertailla tätä tutkimuksen

kohderyhmää johonkin toiseen kontrolliryhmään, jonka hoidossa kyseistä lääkettä ei

käytetty. Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan vertailu piti suorittaa myös

ennen ja jälkeen hoidon. Tarkoituksena oli käyttää vertailussa Huumepysäkillä olevaa

valmista materiaalia, sekä Markku Ojasen kehittämiä elämänlaadun ja psyykkisen

hyvinvoinnin sekä arkielämän taitojen mittareita. Oleellista tässä tutkimusmallissa

olisi kuitenkin ollut asiakkaiden oma kokemus hoidon hyödyllisyydestä ja

mahdollisista puutteista.

Hienoista tutkimussuunnitelmista huolimatta jouduin kuitenkin katkerasti

huomaamaan, että aina kaikki ei mene kuten on suunniteltu. Suunniteltujen

seurantahaastattelujen aikaan kukaan hoidon aloittaneista ei ollut enää mukana

hoidossa. Lisäksi hoitoajat olivat olleet niin lyhyitä ja hoidon loppumisesta oli kulunut

niin kauan, että jouduin luopumaan haastattelujen tekemisestä kokonaan. Sen sijaan

päätin raportoida hoidosta niin paljon kuin jälkikäteen oli mahdollista ja päädyin

haastattelemaan hoidon suunnitellutta ja toteuttanutta lääkäri Eero Sintosta.

Haastattelu suoritettiin 5.3.1999 Rauhaniemen Huumepysäkillä.

Aineiston analyysimenetelmä on aineiston laadusta johtuen hyvin yksinkertainen.

Olen referoinut haastattelun ja poiminut sieltä tutkimuskysymysten kannalta oleelliset

teema-alueet. Raportoin oleelliset osat haastattelusta lähes sellaisenaan.
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4.2. Tukihenkilötoiminnan seurannan menetelmät

Tutkimukseni luonteen vuoksi ei ollut mahdollista etukäteen tehdä kovin tarkkoja

suunnitelmia. Tutkimusmenetelmät muovautuivat tilanteiden ehdoilla. Myös

tutkimuksen aihe ja tarkat tutkimuskysymykset syntyivät tutkimusprosessin kuluessa.

En ole tutkimuksessani eritellyt tiukkaa rajaa kvantitatiivisten ja laadullisten

menetelmien välille, vaan käytän niitä lomittain. Johonkin tutkimuskysymykseen sopii

kvalitatiivinen ote, toiseen laadullinen ja kolmanteen ehkä sekoitus molempia.

Tutkimusmenetelmieni valinnassa olen soveltanut Alasuutarin käsitystä siitä, että

kvantitatiivinen ja laadullinen tutkimus eivät ole toistensä vastakohtia, vaan

pikemminkin täydentävät toisiaan. (Alasuutari 1994, 22-23.)

4.2.1. Aineiston keruumenetelmät

Aineiston keruumenetelminä tukihenkilötoiminnan seurannassa käytin

lomakehaastatteluja, Ojasen mittareita, tukihenkilöiden täyttämiä seurantalomakkeita

ja teemahaastatteluja. Lisäksi osallistuin tukihenkilöiden kuukausittaisiin

työnohjauksiin.

Tutkimusprosessin voi jakaa ajallisesti kolmeen vaiheeseen: alkukartoitukseen,

toteutusvaiheeseen ja loppuarviointiin. Tukihenkilötoiminta ei loppunut tutkimuksen

loppumisen yhteydessä. Kaikki vaiheet eivät ole konkreettisesti ajallisesti peräkkäisiä,

vaan kulkevat limittäin eri tukihenkilösuhteiden kesken.

Alkukartoituksen menetelminä käytin tuettaville suunnattuja lomakehaastatteluja (liite

1) ja Ojasen mittareita elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi (liite 2) sekä arkielämän

taidot (liite 3). Sekä tuettava että tukihenkilö olivat paikalla alkuhaastatteluja

tehdessäni, ja haastattelutilanteet toimivat myös eräänlaisina tutustumiskeinoina

heidän välillään. Haastattelut tehtiin käytännön tilanteiden mukaan mitä

erilaisimmissa paikoissa, ja se tietenkin saattaa vaikuttaa niiden luotettavuuteen.

Yleisimpiä paikkoja olivat eri kahvilat, asiakkaan koti ja Rauhaniemen

Huumepysäkki. Haastattelussa käytiin läpi asiakkaan yleinen elämäntilanne, oma

arviointi omasta hyvinvoinnista (psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen) asteikolla 1-10,

tavoitteita ja tulevaisuudensuunnitelmia, päihdetilannetta ja –menneisyyttä,
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hoitokontakteja sekä sosiaaliseen tilanteesen liittyviä seikkoja. Lisäksi pyysin

asiakkailta ja tukihenkilöiltä kirjalliset luvat, joissa he antavat käyttööni heitä

koskevia Huumepysäkillä valmiina olevia taustatietoja. Alkuhaastatteluja suoritin

aikavälillä 20.4.1999-7.9.1999. Yhteensä haastatteluja oli kahdeksan. Haastattelujen

pieni määrä suhteessa tukihenkilösuhteiden kokonaismäärään (17 kpl) johtuu

pääasiassa siitä, että osa suhteista oli alusta lähtien kovin epäsäännöllisiä. Näiden

suhteiden kesto olikin yleensä hyvin lyhytaikainen, eivätkä ne olisi siinä mielessä

tuoneet mitään merkittävää uutta aineistooni. Kolme tuettavaa oli tukisuhteen alkaessa

pitkässä hoidossa toisella paikkakunnalla, joten haastattelu ei onnistunut tästä syystä.

Yksi asiakas ei halunnut osallistua haastatteluun, koska ei halunnut puhua asioistaan

ulkopuolisille. Muutama alkuhaastattelu olisi vielä ollut mahdollista saada, mutta

tutkimukseni aikataulun vuoksi ne oli pakko jättää tekemättä. Vaikka en kaikkia

tuettavia olekaan haastatellut, on minulla näistäkin tukisuhteista tietoa

seurantalomakkeiden ja työnohjaustilaisuuksien kautta.

Toteutusvaiheen menetelmänä olivat tukihenkilöiden täyttämät seurantalomakkeet

(liite 4). Näitä seurantalomakkeita täytettiin jokaisen tukihenkilön ja tuettavan välisen

kontaktin jälkeen. Seurantalomakkeesta käy ilmi kontaktin ajankohta, kuka on ottanut

kontaktin, tapaamisen tai keskustelun aihe/tilanne, tapaamispaikka tai

puhelinkeskustelu, mitä tehty, asiakkaan kunto ja tilanne tavoitteeseen nähden. Lisäksi

lomakkeessa on kohta, johon voi kirjoittaa, mikäli tilanteeseen liittyy jotain muuta

tärkeää huomioitavaa. Lisäksi tukihenkilöiden kuukausittaisista työnohjauksista sain

lisätietoa. Tein muistiinpanoja jokaisen tukisuhteen tilanteesta ja tukihenkilöitä

askarruttaneista ongelmista. Seuranta-aika oli keskimäärin viisi kuukautta. Tietenkin

tukisuhteen loputtua tai asiakkaan kadottua jäljettömiin, myös seuranta päättyi siihen.

Seurantalomakkeita minulla on yhdestätoista tukisuhteesta.

Loppuarvioinnin menetelmät ovat enemmän laadullisia. Oleellisin osa seurantaa on

asiakkaiden ja tukihenkilöiden omat kokemukset hoidosta ja sen onnistumisesta. Näitä

kokemuksia tutkin teemahaastattelujen avulla. Haastattelut suoritettiin niin, että

molemmat, sekä tuettava että tukihenkilö, olivat mukana. Teemoina haastatteluissa

olivat:

-tukisuhteen käytännön toteutuminen

-tukihenkilön rooli tuettavan elämässä

-asiakkaan tilanne
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-asetetun tavoitteen toteutuminen

-kokemukset tukihenkilötoiminnasta sekä sen hyödyistä ja puutteista

-mahdollisen kuivilla pysymisen takana olevat tekijät.

Nauhoitin teemahaastattelut, yhtä lukuunottamatta. Näin pystyin haastattelutilanteissa

keskittymään vuorovaikutukseen kirjoittamisen sijasta. Osassa haastatteluja

palasimme teemojen käsittelyyn nauhurin sulkemisen jälkeen, jolloin tein

mahdollisimman tarkat muistiinpanot heti haastattelun päätyttyä. Yksi tuettava

kieltäytyi nauhurin käytöstä, joten tein hänen haastattelustaan muistiinpanoja samalla,

kun puhuimme. Alku- ja lopputilanteiden välisen vertailun suoritin uuden

lomakehaastattelun (liite 5) ja Ojasen mittareiden avulla. Lomakehaastattelussa

kartoitin uudelleen yleisen hyvinvoinnin tilanteen, päihdetilanteen, hoitokontaktit,

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen sekä tavoitteiden toteutumisen.

Haastattelut tehtiin aikavälillä 12.10.1999-14.1.2000. Haastattelupaikkoina oli

yksityisasunnot. Yhteensä seurantahaastatteluja oli viisi.

Haastattelin myös tukihenkilötoimintaa Rauhaniemen Huumepysäkillä toteuttanutta

ohjaajaa Hannu Soinista. Nauhoitin myös tämän haastattelun.

4.2.2. Analyysimenetelmät

Lomakehaastattelujen analysoinnissa käytin sekä laadullisia että kvantitatiivisia

menetelmiä. Oleellista lomakehaastattelujen arvioinnissa oli vertailu alku- ja

lopputilanteiden välillä. Toinen tärkeä funktio oli taustatietojen saaminen asiakkaan

tilanteesta. Puhtaasti numeeriset muuttujat, kuten erilaiset arviot asteikolla 1-10

analysoin riippuvien muuttujien t-testillä. Laadullisia muutoksia vertailin

asiakaskohtaisesti eri kysymysten kohdalla. Eri asiakkaiden taustatiedot keräsin

yhteen. Taustatietoja minulla on toki muistakin kuin haastattelemistani tuettavista,

joten mitään systemaattista analyysimenetelmää en taustatietojen kohdalla voinut

käyttää.

Ojasen mittareiden analyysi tapahtui riippuvien mittausten t-testillä. Vertasin myös

seurantahaastatteluista pois pudonneiden alkukartoituksen tuloksia niihin, jotka

pysyivät tutkimuksessa mukana loppuun saakka.
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Seurantalomakkeiden analyysi oli erilaisten teemojen hakua aineistosta ja niiden

luokittelua. Teemojen muodostaminen tapahtui niin, että luin seurantalomakkeet läpi

ja tein niistä tiivistetyn version, johon kokosin eri aihepiirejä. Teemat muotoutuivat

näiden aihepiirien yhdistelminä. Aloitin siitä, onko tuettavan ja tukihenkilön välinen

kontakti ollut tapaaminen, puhelinkeskustelu vai tukihenkilön kontakti johonkin

ulkopuoliseen. Kontaktin ottaja on joko tukihenkilö, tuettava tai ulkopuolinen. Usein

kuitenkin tapaamiset olivat ennalta sovittuja, joten tämän kohdan täyttäminen on ollut

puutteellista, enkä kiinnitä siihen suurta huomiota. Tekemisen olen jakanut

keskusteluun, käytännön asioiden hoitamiseen ja harrastus- tai muuhun toimintaan.

Keskustelun aiheet on jaettu käytännön asioihin, tukisuhdetta koskeviin asioihin,

elämäntilanteeseen liittyviin asioihin, menneisyyteen liittyviin asioihin, huumeista

puhumiseen ja tunteista puhumiseen. Lisäksi erillinen kohta on jollekin käytännön

tekemiselle. Asiakkaan kunto ja tilanne tavoitteeseen nähden ovat skaalalla 1-5, mutta

niiden arvioiminen oli tukihenkilöiden mielestä vaikeaa, joten en puutu niihin kohtiin

kovinkaan paljoa. Luokittelu on tehty niin, että yhdestä lomakkeesta saattaa löytyä

useita teemoja, joita on käsitelty. Olen ottanut kaikki maininnat huomioon

tasavertaisina sen mukaan, mitä tukihenkilö on raportoinut. Yhden teeman käsittely ei

siis sulje muita teemoja pois. Karsin käsittelyni ulkopuolelle tavanomaiset

puheenaiheet, eli esimerkiksi tukihenkilöiden merkinnät kuulumisten vaihtamisesta tai

tapaamisaikojen sopimisesta.

Teemojen muodostamisen jälkeen tein kunkin tukisuhteen seurantalomakkeista

kuukausittaiset yhteenvedot, joihin kokosin kaikkiin teemaluokkiin kerääntyneiden

merkintöjen määrät. Näin sain kuvan siitä, mitä tukisuhteissa on tapahtunut kunkin

kuukauden aikana. Kokosin eri tukisuhteiden kuukausiyhteenvedot vielä yhteen,

saadakseni käsityksen siitä, mitä kaikissa tukisuhteissa on tapahtunut. Näin

mahdollistui sekä tukisuhteiden keskinäinen vertailu, että tukisuhteiden sisäinen

vertailu eri kuukausien välillä, jolloin sain kuvan ajan myötä tapahtuneista

muutoksista.

Teemahaastattelujen analyysi eteni niin, että litteroituani haastattelut, luin ne läpi ja

merkitsin eri teemoihin kuuluvat asiat eri väreillä. Kokosin kuhunkin teema-alueeseen

kuuluvat haastateltavien sanomiset merkintäkorteille (Hirsjärvi & Hurme 1995, 111-

113). Lähdin siis liikkeelle tutkittavien omista sanoista, joiden avulla syvensin

seurantalomakkeista saatua laajempaa tietoa. Tarkoituksenani oli siis päästä
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syvemmälle onnistuneiden tukisuhteiden analysoinnissa. Tulosten esittelyn yhteydessä

käyttämieni sitaattien tehtävänä on tukea ja tehdä ymmärrettäväksi omia tulkintojani.

Sitaateissa käytettävät nimet on muutettu asiakkaiden tunnistamisen estämiseksi.
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5. TULOKSET

Esittelen tutkimukseni eri osien tulokset erillään toisistaan. Tulosten esittelyn rakenne

muodostuu sivulla 36 määriteltyjen tutkimuskysymysten pohjalta. Vastaan näihin

kysymyksiin luvun eri alaotsikoiden alla.

5.1. Lääkehoidon käytännön toteutus ja tulokset

5.1.1. Hoidon käytännön toteutus

Hoitoon osallistui kaksitoista Rauhaniemen Huumepysäkin asiakasta. Heistä

seitsemän oli naisia ja viisi miehiä. Kaksi heistä oli alkoholin ja kymmenen opiaattien

väärinkäyttäjiä. Osalle asiakkaista hoito aloitettiin osastohoidon yhteydessä. Osa

suoritti vieroittumisen omissa oloissaan avohoidossa. Käytännössä asiakkaat olivat 5-

10 päivää ilman mitään opiaattipitoista tuotetta (esim. heroiinia, morfiinia,

buprenorfiinia tai kodeiinia), jonka jälkeen heille suoritettiin naloksonikoe. Kokeen

tarkoitus on varmistua siitä, että elimistö on puhdas ulkoisista opiaateista. Mikäli

elimistössä vielä on ulkoisia opiaatteja tätä koetta suoritettaessa, asiakas saa

vieroitusoireita, koska naloksoni tyhjentää opiaattireseptorit ja sitoutuu itse niihin.

Naloksonin vaikutus kestää vain noin 70 minuuttia, kun taas naltreksoni vaikuttaa

elimistössä noin kaksi vuorokautta. Tästä syystä on aiheellista testata elimistön

opiaattipuhtaus tällä lyhytvaikutteisemmalla aineella. Lähes kaikille aloitettiin myös

serotoniinin takaisinottaja –lääkitys (fluoksetiini).

Hoitoon kuului lääkehoidon lisäksi säännöllisiä poliklinikkakäyntejä työryhmän

luona. Työryhmiin kuului terapiatyöntekijöitä: erikoissairaanhoitaja, sosionomi ja

sosiaalikasvattajia. Näihin käynteihin sisältyi keskusteluja ja tilanteen seurantaa.

Lääkärissä asiakkaat kävivät viikon tai kahden välein, ja silloin uusittiin reseptit ja

seurattiin hoidon kulkua. Joidenkin asiakkaiden kohdalla myös fysikaalinen hoito

sisältyi kokonaishoitoon.

Lääkehoidon toteutuksen vastuu oli pääasiassa asiakkaalla itsellään. Resepti uusittiin

parin viikon välein lääkärissä ja asiakas päätti itse, ottaako lääkettä vai ei.
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Asiakkaan huumeidenkäyttöä ei pääsääntöisesti hoidon aikana valvottu testinäytteiden

avulla. Myös tässä suhteessa vastuu hoidon onnistumisesta oli siis asiakkaalla.

Ajatuksena tässä oli se, että retkahduksen jälkeen asiakas tuskin jatkaa hoitoa, joten

kontrollitoimenpiteet olisivat turhia. Retkahdusten välttämiseksi olisi voinut olla hyvä,

jos aineiden käyttöä olisi kontrolloitu muutenkin kuin keskusteluilla, esim.

virtsakokeilla.

5.1.2. Revian  vaikutustapa

Revia  on täydellinen opiaattiantagonisti. Naltreksoni salpaa tärkeimmät

opiaattireseptorit niin, että ulkopuoliset opiaatit eivät pääse niihin vaikuttamaan. Sillä

itsellään ei ole opiaatinkaltaisia vaikutuksia. Opiaattireseptorien kautta välittyvä

mielihyväradan aktivaatio siis salpautuu teoriassa kokonaan. Kuivilla olo saattaa

sinänsä tuottaa moraalista mielihyvää, jonka voi ajatella osittain korvaavan opiaateista

saadun mielihyvän.

Revia  ei aiheuta opiaatinkaltaisia vaikutuksia, eli se ei ole korvaushoito. Naltreksoni

ei tuota mielihyvää. Siitä saattaa tulla opiaattivieroitusoireiden kaltaisia oireita, kuten

vatsakipuja ja särkyjä. Revia  ei myöskään aiheuta inhotusreaktiota kuten antabus.

Revian  voisi ajatella helpottavan aineitta oloa kolmella tavalla:

1. Psyykkinen mieliteko pienenee, koska henkilö tietää, ettei opiaatti kuitenkaan

toimisi toivotulla tavalla.

2. Jotkut asiakkaat ovat raportoineet lääkkeen vähentävän aineen himoa. Kyseessä voi

kuitenkin olla placebo-vaikutus.

3. Lääkkeen ottamisen jälkeen opiaatti ei toimi arviolta kahden vuorokauden aikana,

joten mieliteon sattuessa on aikaa etsiä muita menetelmiä välttää retkahtaminen.

Koska Revia  poistaa opiaattien mielihyvävaikutuksen, esimerkiksi heroiinin

yliannostuksen ottamisen vaara kasvaa. Henkilö, joka haluaa saada totutun

vaikutuksen opiaatista, saattaa ottaa sitä liikaa toivoessaan mielihyväreaktiota. Sitä ei

kuitenkaan tule, mutta myrkytyksen vaara kasvaa. Lääkevalmistajan ohjeen mukaan

Reviaa  käytettäessä ei saisi ottaa mitään opiaattipitoista tuotetta.
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5.1.3. Revia -hoidon tulokset

Revia -hoidossa olleiden kohdalla saavutettiin keskimäärin muutamia viikkoja

kestänyt opiaatittomuus. Hajonta oli alle viikosta yli puoleen vuoteen. Yksi asiakas

oli yli puoli vuotta ilman opiaatteja tai muita huumeita, mitä jo sinällään voidaan pitää

merkittävänä saavutuksena. On kuitenkin muistettava, että terapiasuhteen vaikutusta

onnistumiseen on mahdotonta arvioida erillään itse lääkkeen tuomista eduista. Tiedot

hoidon tuloksista perustuvat asiakkaiden omiin kokemuksiin ja työryhmän

havaintoihin.

Miten tämä hoito sitten toimi käytännössä? Asiakkaat raportoivat, että Revia

vaikutti toivotulla tavalla silloin kun sitä käytti. Lisäksi se aiheutti lieviä

sivuvaikutuksia. Lääke vähensi aineen himoa ja nosti retkahtamiskynnystä.

Hoidon onnistumista tai asiakkaiden kokemuksia hoidosta on mahdotonta arvioida,

koska kaikki asiakkaat lopettivat hoidon ennen seurantahaastatteluja. Ainoa asia, jota

onnistuneen hoidon kriteerien mukaan voidaan tässä tilanteessa arvioida, oli hoitoon

sitoutuminen. Tästä näkökulmasta katsoen hoito ei ollut kovin onnistunut.

5.2. Tukihenkilötoiminnan seuranta

Tukihenkilötoiminta toteutettiin yhteistyössä Rauhaniemen Huumepysäkin ja

Tampereen Sovittelu- ja vapaaehtoistoimiston kanssa. Toimintaa oli järjestämässä

Huumepysäkin ohjaaja Hannu Soininen sekä Sovittelu- ja vapaaehtoistoimiston

sosiaalityöntekijä Päivi Ahtiala. Tukihenkilötoiminta aloitettiin virallisesti huhtikuun

alussa 1999. Mukana oli kaksitoista vapaaehtoista tukihenkilöä.

Seuranta-aika oli yhteensä kymmenen kuukautta. Se alkoi huhtikuun alussa 1999 ja

päättyi tammikuun lopussa 2000.

Tukihenkilöistä kolme oli miehiä ja yhdeksän naisia. Ammattitaustoiltaan he olivat

erilaisia. Huumetyöhön heillä ei välttämättä ollut ennen tukihenkilöiksi ryhtymistä

mitään kosketusta. Myös aiempi koulutus oli vaihteleva.
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Tukihenkilöt kävivät ennen tukisuhteidensa alkua lyhyen koulutuksen. Se sisälsi tietoa

eri huumeista ja niiden vaikutuksista, huumeriippuvaisten elämästä sekä lyhyesti

ratkaisukeskeisestä ajattelusta. Myös tietoa eri auttamistahoista ja hoitomuodoista oli

tarjolla.

5.2.1. Tukihenkilötoiminnan periaatteet

Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on löytää ratkaisu sosiaalisen riippuvuuden

hoitoon. Tämän osa-alueen puuttuminen aiemmasta hoitojärjestelmästä tuotti tarpeen

uuden hoitomuodon järjestämiselle. Periaatteena on, että tukihenkilötoiminta on osa

muuta Huumepysäkillä toteutettavaa hoitoa. Tavoitteena onkin pyrkiä

mahdollisimman kokonaisvaltaiseen ja asiakkaan tarpeita vastaavaan hoitoon. Yhteys

Rauhaniemeen tuo mukanaan myös sen, että tukihenkilöt eivät jää työssään yksin.

Kerran kuukaudessa järjestettävät työnohjaukset tukevat tukihenkilöiden toimintaa ja

auttavat  vaikeissa tilanteissa. Myös tukihenkilöiden jaksaminen huomioidaan.

Ryhmän tuki ja aktiivinen yhteydenpito Huumepysäkin työntekijöihin tuo toimintaan

myös uusia näkökulmia.

Tuettavat valikoituvat siten, että työntekijät tarjoavat asiakkaille mahdollisuutta saada

itselleen tukihenkilö. Mitään tarkkaa sääntöä siitä, kenelle tukihenkilöä tarjotaan, ei

ole. Kyse on työntekijän arviosta. Oleellista on kuitenkin asiakkaan halu muuttaa

elämäänsä ja lopettaa aineiden käyttö.

Tukisuhteita ei jatketa, jos näyttää siltä, ettei asiakas ole motivoitunut pitämään

yhteyttä tukihenkilöönsä. Jos asiakas esimerkiksi toistuvasti jättää tulematta sovittuun

tapaamiseen eikä vastaa puhelimeen, suhde katkaistaan. Tuettavaa informoidaan, jos

näin tapahtuu. Tarkoituksena tässä menettelyssä on se, ettei tukihenkilön tarvitse itse

päättää tukisuhteen lopettamisesta, vaan työntekijä tekee sen. Myös tilanteissa, joissa

tuettava ei koe enää tarvitsevansa tukea, suhde lopetetaan virallisesti. Tukisuhteen

kesto on näin ollen tapauskohtainen.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on saada asiakas lopettamaan huumeiden käyttö tai

tukea häntä huumeettomassa elämässä. Osatavoitteena saattaa olla asiakkaan

elämänlaadun parantaminen, vaikka huumeiden käyttö vielä jatkuisikin.
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5.2.2. Tukihenkilösuhteiden muodostuminen

Tukihenkilösuhteet muodostuivat Huumepysäkin työntekijöiden arvioinnin

perusteella. Halukkaille mietittiin sopiva tukihenkilö lähinnä tukihenkilöiden

haastattelujen ja työnohjausten perusteella.

Seuranta-aikanani alkoi seitsemäntoista tukisuhdetta. Näistä kaksi päättyi ennen kuin

ehti kunnolla alkaakaan. Syitä tukisuhteiden katkaisemiselle olivat tuettavien

haluttomuus säännölliseen tukisuhteeseen, mikä ilmeni tulematta jäämisinä ja

yhteydenpidon puutteena, sekä tuettavan hoitomotivaation puuttuminen, eli he olivat

haluttomia lopettamaan aineiden käytön. Muut suhteet jatkuivat vaihtelevalla

menestyksellä muutamasta kuukaudesta yli puoleen vuoteen. Osa suhteista jatkuu

edelleen.

Seitsemästätoista asiakkaasta neljätoista oli naisia ja vain kolme miehiä. Ikäjakauma

asiakkailla oli 19-30 vuotta. Asiakkaat olivat joko Huumepysäkin poliklinikan

asiakkaita tai pitemmästä kuntouttavasta hoidosta palanneita. Käyttöhistoria kaikilla

oli suhteellisen pitkä ja riippuvuus vahva. Kaikki olivat aineiden sekäkäyttäjiä.

Jokaisella asiakkaalla oli takanaan voimakas fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen

riippuvuus. Viisi asiakkaista tuli pitemmältä hoitojaksolta ja muut olivat poliklinikan

asiakkaita. Tarkasteltaessa heidän huumeiden käytön vaiheitaan ns. kognitiivisen

“muutoksen pyörän” kautta, ne jakauituvat seuraavasti:

esiharkinta

  harkinta

retkahdus

päätös

     ylläpito     toiminta

KUVIO 5. Tuettavien tilanteet kognitiivisen muutoksen pyörän vaiheiden mukaan.
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Tähti tarkoittaa sitä vaihetta, missä kukin asiakas hoidon alussa oli. Pitemmältä

hoitojaksolta tulleet olivat tietenkin lähinnä ylläpitovaiheessa, samoin muuten pitkään

kuivilla olleet. Toimintavaihe tarkoittaa käytännössä jonkinlaista hoitojaksoa tai

muuten aktiivista toimintaa kuiville pääsemiseksi. Harkinta- ja päätösvaiheen

asiakkaat olivat vielä kiinni huumemaailman kuvioissa ja olivat epävarmoja

päätöksestään. Luonnollisestikin näin erilaisista lähtötilanteista seurasi se, että suhteet

olivat erilaisia ja tukihenkilöiden rooli vaihteli eri suhteissa.

Haastatelluista kahdeksasta henkilöstä seitsemän oli naisia ja yksi mies.

Haastatteluhetkellä seitsemän heistä oli avohoidossa ja yhdellä oli vain

tukihenkilösuhde. Yhtä lukuun ottamatta kaikki sanoivat olevansa kuivilla. Päihteiden

käytön he olivat aloittaneet 13-17 vuoden iässä. Viisi heistä oli työttömänä, kaksi

eläkkeellä ja yksi opiskelija. Kaksi asui laitoksessa, muut omissa asunnoissaan.

Kolmella heistä oli takanaan pitkä laitoshoito, kolmella lyhyempi katkaisuhoito

yhdistettynä avohoitoon ja kaksi oli pelkästään avohoidon asiakkaita, joskin heilläkin

oli laitoshoitojaksoja takanaan.

5.2.3. Tukihenkilötoiminnan käytännön toteutuminen

Tukihenkilötoiminnan käytännön toteutumista seurasin tukihenkilöiden täyttämien

seurantalomakkeiden ja kuukausittaisten työnohjaustilaisuuksien avulla. Lisäksi

seurantahaastatteluissa käytiin läpi tukisuhteiden arkielämää.

Olen muodostanut kaikista seuranta-aikanani alkaneista suhteista taulukon, jonka

avulla kuvaan yksinkertaistetusti asiakkaiden päihdetilannetta tukihenkilötoiminnan

aikana.



50

ALKU SEURANTA LOPPU

Liisa* Hoidossa satunnaista käyttöä hoidossa

Katja* Kuivilla kuivilla kuivilla

Petra* Kuivilla (hoidosta) kuivilla kuivilla

Risto* Käyttöä tukisuhde lopetettu

Sari* Käyttöä käyttöä käyttöä

Marko* Kuivilla (hoidosta) kuivilla kuivilla

Maria* Kuivilla käyttöä, tukisuhde

lopetettu

Lasse Kuivilla tukisuhde kesken

Minna* Kuivilla kuivilla kuivilla

Timo Hoidossa tukisuhde kesken

Suvi Hoidossa käyttöä, tukisuhde

lopetettu

Miia Käyttöä käyttöä käyttöä

Kirsi Käyttöä tukisuhde lopetettu

Helena* Kuivilla muutama retkahdus kuivilla

Anna* Hoidossa muutama retkahdus kuivilla

Emma* Käyttöä käyttöä käyttöä

Jaana Käyttöä tukisuhde kesken

TAULUKKO 1. Tuettavien päihdetilanne tukihenkilötoiminnan aikana.

Seurantalomakkeita sain yhdestätoista tukisuhteesta (merkitty tähdellä) ja yhdeksän

niistä kesti koko viiden kuukauden seurantani ajan. Seuraavassa keskityn vain näihin

yhdeksään suhteeseen.

Eri suhteiden välillä oli suuria eroja siinä, kuinka usein tukihenkilö ja tuettava olivat

yhteydessä toisiinsa. Seuraava kuvio kuvaa näiden kontaktien määrää eri suhteissa:
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KUVIO 6. Tukisuhteiden kontaktit.

Seuraavista tarkasteluista jätän pois suhteet, joissa oli alle 10 kontaktia koko viiden

kuukauden aikana, koska niiden suhteiden informaatioarvo on hyvin vähäinen. Näiden

suhteiden tuettavat olivat tukisuhteen aikana enemmän tai vähemmän käyttövaiheessa,

joten tämä selittää kontaktien vähyyden. Pääsääntönä oli, ettei asiakas pitänyt

tukihenkilöönsä yhteyttä käytön aikana, eikä tukihenkilö saanut yhteyttä tuettavaansa.

Nämä suhteet kestivät pitkälti tukihenkilön kärsivällisyyden ansiosta, eikä voida

puhua molemminpuolisesta sitoutumisesta.

Mitä nämä tukisuhteet sitten pitivät sisällään? Seuraava kuvio kuvaa suhteiden

sisältöä:

KUVIO 7. Tukisuhteiden sisällöt.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Kaisa ja
Sari

Mari ja
Anna

Maria ja
Liisa

Riina ja
Minna

Hanna
ja Petra

Laura
ja Katja

Saija ja
Emma

Lotta ja
Helena

Mikko
ja

Marko

0

50

100

150

200

250

300

350

keskus telu käy tännön as iat harras tus  tm s.



52

Keskustelu oli kaikissa suhteissa ylivoimaisesti suurimmassa roolissa. Muutamaan

tukisuhteeseen kuului myös käytännön asioiden hoitamista ja erilaisia harrastuksia.

Keskustelunaiheet jakautuivat suhteissa seuraavanlaisesti:

KUVIO 8. Tukisuhteiden keskustelunaiheet.

Käytännön asiat olivat yleisin keskustelun aihe tukisuhteissa. Myös elämäntilanne ja

tunteet olivat yleisiä. Eri tukisuhteissa keskusteltiin hyvin erilaisista asioista. Toiset

perustuivat käytännön asioiden puimiseen, kun taas toisissa keskusteltiin hyvinkin

syvällisesti ajatuksista ja tunteista. Menneistä puhuminen ei ollut olennaista näissä

suhteissa, vaan menneisyyden traumat kuuluivat lähinnä ammattityöntekijöille.

Huumeita käsiteltiin lähinnä suhteissa, joissa se tuli käytännössä esiin, eli asiakas

käytti tai retkahdusten yhteydessä. Tukisuhdetta ja tavoitteita koskevat asiat liittyivät

yleensä suhteen alkuun tai loppuun.

Myös tukihenkilön rooli oli eri suhteissa hyvin erilainen. Toiset tukihenkilöt kokivat

olevansa tuettaviensa työntekijöitä, kun taas toiset olivat puhtaasti kavereita. Yleensä

rooli oli jotain tältä väliltä. Myös tuettavat kokivat, että tukihenkilö ei ole vain yksi

työntekijä lisää, vaan enemmänkin kaveri ja arkipäivän tukipilari. Erityisesti rooli

tuettavien arjessa ja apuna käytännön asioiden hoitamisessa koettiin monessa

suhteessa tärkeäksi ja sellaiseksi, mitä ei saa muilta työntekijöiltä.

“...Katri on kuitenkin jollain tavalla mun työntekijä, ettei se nyt ihan vaan oo kaveri.

Katri on sellanen tavallinen, sen kans pystyy puhuun. Muut työntekijät on silleen

vähän niinku työntekijöitä, niitten kans on ihan eri jutut.” -Katja
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Tukisuhteiden aikana oli havaittavissa myös laadullista muutosta suhteiden sisällä.

Nämä muutoksetkaan eivät olleet kaikissa suhteissa samanlaisia. Esimerkiksi

suhteessa, joka aluksi painottui käytännön asioihin, saattoi painopiste muuttua

keskustelevampaan suuntaan.

Käytännössä tukisuhteet olivat siis hyvin erilaisia ja yleistyksien teko niistä on lähes

mahdotonta. Asiakkaiden auttaminen käytännön asioiden hoitamisessa, kuten

virastoissa asioimisessa, raha-asioiden hoitamisessa ja työn haussa, olivat

oleellisimpia tekijöitä tukisuhteissa, erityisesti niiden alkuvaiheessa. Toinen oleellinen

tekijä oli mielekkään tekemisen löytäminen tuettavan elämään. Kolmas tekijä, joka

korostui, oli luotettavan ihmissuhteen tarjoaminen asiakkaalle.

5.2.4. Tukihenkilötoiminnan onnistuminen

Hoidon onnistumista arvioin lomakehaastattelujen, teemahaastattelujen, Ojasen

mittareiden ja osittain myös seurantalomakkeiden avulla. Käyn määrittelemäni

onnistuneen hoidon kriteerit läpi yksitellen, jonka jälkeen teen yhteenvedon hoidon

onnistumisesta.

5.2.4.1. Hoitoon sitoutuminen

Katson hoitoon sitoutumiseksi sen, että tuettavalla on viiden kuukauden

seurantajakson jälkeen kontakti tukihenkilöönsä. Käytännössä tukisuhteet, joissa

tuettava ei sitoutunut,  lopetettiin. Yli viisi kuukautta kestäneitä suhteita oli seuranta-

aikana yksitoista, joista kuitenkin neljä perustui erittäin harvaan ja sattumanvaraiseen

yhteydenpitoon. Syitä harvaan yhteydenpitoon oli asiakkaan hoidossa oleminen tai

huumeiden aktiivinen käyttö. Seurantahaastatteluja sain viisi, mutta tämä ei kerro

koko totuutta. Pitkään kestäneitä suhteita oli enemmän, mutta näissä tuettava ei

suostunut haastatteluihin tai tukisuhde alkoi tutkimukseni aikataulun kannalta liian

myöhään. Hoitoon sitoutumisen arvioinnissa kuivilla pysyminen ei ole ehdoton

edellytys onnistuneelle hoidolle, eikä retkahdusten takia tukisuhteita lopetettu.

Käytännössä kuitenkin hoitoon sitoutuminen ja aineiden käyttö sulkivat toisensa pois,

joskaan eivät täydellisesti. Hyvä ja toimiva tukisuhde ei asiakkaan retkahduksiin
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kaatunut. Hoitoon sitoutuneita asiakkaita oli seitsemästätoista seitsemän. (Katja, Petra,

Sari, Marko, Minna, Helena ja Anna)

5.2.4.2. Asetettujen tavoitteiden suuntaan eteneminen

Tavoitteet voidaan jakaa kahteen osaan: koko tukihenkilötoiminnalle asetetut

tavoitteet ja tukisuhteissa asetetut henkilökohtaiset tavoitteet.

Aloitan tuettavien omista tavoitteista. Nämä tavoitteet määriteltiin alkuhaastattelujen

yhteydessä, joten kaikille tuettaville ei oltu määritelty henkilökohtaisia tavoitteita.

Asetetut tavoitteet olivat tuettavan ja tukihenkilön yhteisesti määrittelemiä ja

suunnattu puolen vuoden päähän haastatteluhetkestä. Yhteensä alkuhaastatteluja oli

kahdeksan, joten olen voinut seurata vain näiden tavoitteiden toteutumista. Tavoitteet

koskivat kestävän ihmissuhteen luomista, mielekkään tekemisen saamista,

päihteettömyyttä ja käytännön asioiden hoitamista. Näistä kahdeksasta kuusi (Katja,

Petra, Sari, Marko, Minna ja Helena) eteni viiden kuukauden aikana selkeästi kohti

omaa tavoitettaan, yhden tilanne huononi selvästi ja yhdestä ei ole tietoa. Tavoitteiden

suuntaan edenneet olivat lähes samoja, jotka sitoutuivat tukihenkilötoimintaan.

Tavoitteiden saavuttamiseen vaikutti luonnollisestikin, mikä määritelty tavoite oli.

Kaikissa suhteissa päihteettömyys ei liittynyt oleellisesti tavoitteeseen. Siten myös

käyttövaiheessa olevat asiakkaat saattoivat saavuttaa omat tavoitteensa, vaikka

päihteettömyyttä ei saavutettukaan.

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on huumeettoman elämäntavan saavuttaminen.

Osatavoitteena mainitaan elämänlaadun paraneminen. Seuranta-ajan jälkeen

tuettavista kuusi oli täysin päihteettömiä. Muutamalla heistä oli seuranta-aikana

muutamia retkahduksia, mutta ne eivät kestäneet muutamaa päivää kauempaa. Kaikki

kuusi olivat päihteettömiä jo tukisuhteiden alkaessa, joten kuivilla pysyminen

onnistui. Kukaan käyttövaiheessa olleista tuettavista ei tukihenkilötoiminnan aikana

lopettanut huumeiden käyttöä kokonaan. Heidän elämänlaatunsa paranemista en

valitettavasti päässyt arvioimaan. Seurantalomakkeiden kohta “tilanne tavoitteeseen

nähden” ei muuttunut merkitsevästi eri kuukausien aikana.
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5.2.4.3. Omatoimisuus, arkipäivän askareiden hoitamisen paraneminen

Omatoimisuutta ja arkipäivän askareiden hoitamista tutkin haastatteluiden yhteydessä

täytettyjen arkielämän taidot –mittareiden avulla. Otos jäi seurannan osalta niin

pieneksi (5 kpl), että t-testillä mitattuja muutoksia ei juurikaan tullut esiin.

Sosiaalisissa suhteissa, harrasteissa, työkyvyssä ja kodinhoitotaidoissa ei ollut

näkyvissä parannusta. Asiointitaidot olivat parantuneet jonkin verran, joskaan

merkitsevälle tasolle ei tämäkään muutos yltänyt (p=0,079). Koko ryhmän arkielämän

taitojen kehittymistä ei tämän otoksen perusteella voi tietenkään arvioida. Luultavasti

kehitys muiden osalta on huomattavasti vähäisempää.

Yksilötasolla omatoimisuuden ja arkielämän taitojen paranemista arvioitaessa,

muutosta oli tapahtunut niissä suhteissa, joissa asiakas oli kuivilla. Sen sijaan

tuettavilla, jotka edelleen käyttivät huumeita, kehitystä ei ollut havaittavissa.

Seurantahaastattelujen otos perustuikin juuri näihin kuivilla oleviin asiakkaisiin.

5.2.4.4. Psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen  sekä fyysisen kunnon paraneminen

Psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen muutoksen arviointi oli, kuten omatoimisuuskin,

pääasiassa seurantahaastatteluihin osallistuneiden varassa. Koko ryhmään ei näitä

tuloksia voi yleistää. Elämänlaatu ja psyykkinen hyvinvointi –mittarissa parannusta oli

tapahtunut arvostuksen saamisessa (p=0,049), sisäisen rauhan kokemisessa (0,009),

tyytyväisyydessä elämään (p=0,014) ja mielialassa (p=0,032). Myös

lomakehaastattelun psyykkisen hyvinvoinnin arvio oli parantunut merkitsevästi

(p=0,001). Fyysisen kunnon paranemista ei ollut havaittavissa. Tämä johtunee siitä,

että kyseiset asiakkaat olivat suhteellisen hyvässä kunnossa jo tukisuhteen alkaessa.

Muutokset yksilötasolla olivat suuria näiden viiden kohdalla, koska näinkin pienellä

otoksella saavutettiin merkitseviä tuloksia.

Koko ryhmän tasolla paranemista mittasin vertaamalla seurantalomakkeen kohtaa

asiakkaan kunto eri kuukausina. Merkitseviä eroja ei koko ryhmän tasolla löytynyt.

Yksilökohtaisessa vertailussa kuivilla olevien asiakkaiden kohdalla oli tapahtunut

muutosta parempaan, kun taas käyttövaiheen asiakkaiden tilanne pysyi ennallaan.
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5.2.4.5. Päihteiden käytön väheneminen

Merkittävää muutosta päihteiden käytössä ei tapahtunut. Kukaan aktiivisessa

käyttövaiheessa ollut ei lopettanut päihteiden käyttöä, joskaan sen vähenemistä en

päässyt arvioimaan, koska seurantahaastatteluja en heiltä saanut. Kuivilla olleet, yhtä

lukuun ottamatta, pysyivät lähes päihteettöminä.

5.2.4.5. Kokemuksia tukihenkilötoiminnan hyödystä

Seurantahaastatteluihin osallistuneet kokivat kaikki tukihenkilötoiminnan

hyödylliseksi itselleen. Tämä joukko koostuukin niistä asiakkaista, joilla toiminta

voidaan nähdä onnistuneena. Teemahaastatteluissa esiin tulleita hyötyjä olivat:

1) luottamuksellinen ihmissuhde, jossa voi puhua avoimesti

“Meillä on ollu luottamuksellinen suhde. On voinu puhua semmosia asioita, mitä ei

ehkä muille oo voinu.” –Minna

2) tuki käytännön asioiden hoitamisessa

“Hanna on ollu potkimassa mua perseeseen, estäny siirtämästä asioita aina

huomiseen.” –Petra

3) tukihenkilö linkkinä viranomaisverkostoissa

“Hirvee tuki just noissa palavereissa sulle ollu, et eka palaveri kun oli, ni sähän

jännitit ihan hirveesti...” –tukihenkilö Laura

4) mielekkään tekemisen järjestäminen

“Lotta on ollu hyvä pelikaveri.” -Helena

Kokemukset tukihenkilötoiminnan hyödystä näillä asiakkailla perustuivat

tukihenkilön tarjoamaan tukeen arkielämän ongelmissa ja käytännön asioiden

hoitamisessa. Näiden jälkeen tukisuhteet ovat laajentuneet myös muihin,

syvällisempiin asioihin. Eräs tukihenkilö tiivistääkin toiminnan ytimen:

“Ensin pitää laittaa perustarpeet kuntoon, sitten mietitään miltä tuntuu.” –tukihenkilö

Hanna
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5.2.4.6. Yhteenveto

Kaikki onnistumisen kriteerit osoittavat, että toimivia tukisuhteita ovat olleet ne, joissa

asiakas on ollut jo suhteen alkaessa hyvässä kunnossa. Näiden onnistuneiden

suhteiden taustalla olevia tekijöitä määrittelen tarkemmin seuraavassa luvussa. Koko

toiminnan onnistumista ajatellen, ei voida katsoa, että Hendriksin (1999)

kolmannesten sääntö toteutuisi (ks. s. 33). Tämä ei tee kuitenkaan

tukihenkilötoiminnasta turhaa, saati sitten epäonnistunutta. Ongelmana kuitenkin on

useiden tuettavien sitoutumattomuus hoitoon ja tästä johtuvat tukisuhteiden

keskeyttämiset. Tulevaisuudessa toiminta kannattaisikin suunnata niille, joille siitä on

eniten hyötyä ja jotka parhaiten toimintaan sitoutuvat. Tukihenkilötoiminta on

tehokkaimmillaan niin sanottuna jälkihuoltomenetelmänä tai kuntouttavana hoitona,

jolloin tärkeintä on retkahdusten estäminen ja kuivilla pysyminen. Tämä on vähintään

yhtä tärkeä tehtävä kuin huumeista vieroittaminen. Ei ole hyötyä hoitaa ihmisiä irti

huumeista, jos he heti hoidon loputtua alkavat käyttää uudelleen.

5.2.5. Onnistuneiden tukisuhteiden arviointia

Erääksi keskeiseksi tutkimusongelmaksi muodostui onnistuneiden tukisuhteiden

arviointi. Mikä erottaa onnistuneet tukisuhteet niistä, jotka keskeytettiin? Mitkä olivat

tekijät, joiden avulla tuettavat pääsivät kuiville? Mikä oli tukihenkilön rooli tässä

prosessissa? Käytännössä nämä tukisuhteet alkoivat tilanteessa, jossa tuettava oli jo

kuivilla, joten riippuvuudesta irrottautuminen oli hyvässä vaiheessa. Tästä syystä

onnistumisen takana on lukuisia tekijöitä, jotka eivät liity tukisuhteeseen. En ole

karsinut näitä tekijöitä pois, vaan laajennan näkökulmaani koskemaan riippuvuudesta

irrottautumista kokonaisvaltaisena prosessina. Arviointini perustana on kaikkien

tukisuhteiden seurantalomakkeet, lomakehaastattelut, sekä viisi tekemääni

teemahaastattelua, joissa tuettavat olivat kuivilla.

5.2.5.1. Tukisuhteiden vertailua

Luonnollisestikin ns. onnistuneet suhteet olivat huomattavasti intensiivisempiä kuin

muut. Tapaamisia ja puhelinkontakteja oli paljon ja puheenaiheet vaihtelivat. Mitään

yleistä suuntaviivaa onnistuneissa suhteissa ei ollut, vaan kaikki kuusi suhdetta, joissa
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tuettava oli kuivilla, olivat hyvin erilaisia. Yleistäen voisi sanoa, että kaksi perustui

pitkälti käytännön asioiden hoitamiseen ja niistä puhumiseen, kaksi harrastuksiin ja

yhdessä tekemiseen sekä kaksi lähinnä keskusteluihin.

Oleellisin tekijä, joka erotti onnistuneet suhteet niistä, jotka jouduttiin keskeyttämään,

oli tuettavan päihdetilanne tukisuhteen alkaessa. Kognitiivisen muutoksen pyörän

kautta heidän tilannettaan tarkasteltaessa on nähtävissä, että kaikki onnistuneiden

suhteiden tuettavat olivat ylläpitovaiheessa, kun taas muut suhteet harkinta-, päätös-

tai toimintavaiheissa. Kaikilla heillä oli takanaan suhteellisen pitkä kuivilla olo, joko

pitkän hoitojakson myötä tai avohoidon tuella. Sen sijaan sellaisilla tekijöillä, kuten

eri aineiden käyttö, käyttövuodet, ikä tai usko aineettomaan tulevaisuuteen, ei

näyttänyt olevan mitään tekemistä selviytymisen kanssa. Selviytyjillä oli vahvat

tukiverkostot ja heillä oli hieman enemmän ihmissuhteita, jotka eivät liittyneet

huumemaailmaan.

5.2.5.2. Tuettavien kokemuksia riippuvuudesta irrottautumisesta

Haastatteluissa tuli ilmi selkeästi viisi eri teema-aluetta, jotka tuettavat kokivat

tärkeiksi. Jokainen tarina oli yksilöllinen, mutta seuraavat teemat olivat jossain

muodossa kaikissa. Teemat ovat osittain päällekkäisiä ja niistä on löytyi myös yhteisiä

aiheita.

1) Sosiaaliset suhteet ja puhuminen

 “Toisten ihmisten apu on ollu tosi tärkeetä. Olin ennen tosi sulkeutunu ja yks mikä on

ollu tärkeetä, on ollu se, että oon avannu suuni... En oo kertaakaan hoidon jälkeen

joutunu oleen ihan yksin.” –Petra

Sosiaaliset suhteet koettiin erääksi tärkeimmistä tekijöistä riippuvuudesta

irrottautumisessa. Tämä teema-alue sisältää mm. perheen (lapset, kumppanin,

vanhemmat jne.), viranomaisverkostot (mm. sosiaalityöntekijät), hoitohenkilökunnan,

ystävät ja muut tärkeät ihmiset.

2) Oma halu lopettaa (motivaatio)

“... ja sit se, et on ollu se oma. Must tuntuu, et se on ollu se kaikkein tärkein juttu, et

mulla on ollu itellä se, et mähän teen sen. Mähän vielä näytän helvetti teille kaikille.”

–Katja
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Tähän kohtaan sisältyy oma halu muuttua ja päätös lopettamisesta. Myös ongelman

myöntäminen, oman kehityksen huomaaminen sekä ajatusmaailman ja arvojen

muuttuminen sisältyvät tähän teema-alueeseen.

“Yks kaunis aamu mä heräsin, mä muistan sen niin tasan. Mä olin vuoden vetäny

niinku kaikki paskat ja menin tua pitkin maailmaa ja kuitenki koko ajan oli semmonen

paha olo jossain tua syvällä... yks kaunis päivä mä vaan heräsi tähän todellisuuteen,

et mitä mä oon tehny. Mun lapset on niinku tuola ja mä oon täälä ja mä en niinku

mitään tee. Siitä se sitte lähti...” –Katja

3) Käytännön asioiden saaminen kuntoon ja arkipäivän ilot

“...nii, sä sait sitte töitä ja se sitte lähti siitä sillai.” –tukihenkilö Mikko

“Mun mielestä työn teko on parasta terapiaa ihmiselle. Siis kun ei oo enää aikaa

kelata tommosia tyhmiä asioita jatkuvasti.” -Petra

Asunnon saaminen, työpaikka, käytännön asioiden saaminen kuntoon ja muut ns.

normaaliin elämään liittyvät asiat pitävät huumeet pois mielestä. Myös ajatusten

tasolla tapahtunut muutos näkyy arkisten ilojen arvostamisessa.

“Mä en vaan haluu enää palata sinne takasin, mulla on elämä paljon parempaa

selvinpäin, vaikka se välillä onkin vaikeeta” –Petra

“... ettei silleen kauheesti oo ikävä sitä paskaa.” -Minna

4) Pakko

“Se oli ihan pakko juttu. Mä olisin ollu vangittuna tosi pitkän ajan, jos mä en olis

menny hoitoon” –Marko

Haastatteluissa tuli ilmi jonkinlainen pakko muuttaa elämäntyyliä. Syy saattoi olla

konkreettinen, kuten edellä mainittu oikeudellinen syy, raskaus tai käytön tuleminen

päivänvaloon, esimerkiksi sukulaisten tietoon. Toinen ns. pakko oli henkilön oma

sisäinen tunne siitä, että muutoksen on tapahduttava.

“Sen vaan piti olla näin.” –Marko

“Mulle tuli semmonen hätä, kauhee paniikki. Tuli semmonen olo, et pakko taistella

lasten takia.” -Katja

5) Menneistä irti päästäminen

“Jotenkin tuntuu, että mä oon päästäny irti niistä. Monta kuukautta vatvonu niitä

asioita ja ne tuli jotenki niin pahaks, etten mä pystyny enää nukkumaan ja sit mulla
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meni ruokahalu ihan täysin, unohteli syödä... Koko ajan vaan kelas niitä vanhoja

juttuja.”

Kun menneet on käsitelty, on aika päästää niistä irti. Tämä muutos voi tapahtua vain

ajatuksen tasolla, mutta yleensä se vaatii myös konkreettisen muutoksen.

“Se, et mä oon erossa niistä kavereista...” –Helena

Myös paikkakunnan vaihto tai pitkään hoitoon lähteminen ovat tällaisiä konkreettisia

muutoksia.

“...sinne kun mä lähin, niin mä en ajatellu huumeita ollenkaan. Ei tullu kertaakaan

sellasta kiusausta, eikä oo tullu vieläkään.” –Marko
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6. POHDINTA

Pohdintaosuuden tarkoituksena on yhdistää kaksi erillistä tutkimuksen osaa.

Tavoitteenani on muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, jossa tutkimuksen eri osat

toimivat toisiaan täydentävinä. Näiden tulosten yleistäminen yleensä huumehoitoon ja

sen kehittämiseen on tutkimukseni oleellisin tehtävä. Tavoitteeni onkin tuoda

tutkimukseni tulokset mahdollisimman lähelle käytännön työtä. Aloitan kuitenkin

pohtimalla tutkimukseni vahvoja ja heikkoja puolia ja sen yleistettävyyttä koskemaan

huumeriippuvuudesta selviytymistä muissa yhteyksissä.

6.1.Tutkimuksen arviointia

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata tiettyjen hoitomuotojen onnistumista.

Tavoitteenani on tuoda esiin mahdollisimman elävästi näiden hoitojen heikkoja puolia

ja vahvuuksia. En pyri tämän tutkimuksen valossa tuottamaan mitään yleistä mallia

kaikista mahdollisista hoitomuodoista, vaan kuvaamaan näitä yksittäisiä tapauksia.

Lisäksi tukihenkilötoiminnan seurannan yhteydessä kuvaan yksittäisiä tarinoita siitä,

miten huumeriippuvuudesta voi selvitä.

6.1.1. Tutkimuksen luotettavuudesta

Tutkimuksen reliabiliteetti voidaan käsittää eri tavoin riippuen tutkimusmenetelmistä.

Laadullisen tutkimusotteen luotettavuuden kriteerinä pidetään uskottavuutta, jolla

tarkoitetaan tutkijan ja tutkittavien tulkintojen yhtenevyyttä. Olenkin antanut

tutkimukseni luettavaksi molemmista hoitomuodoista vastaaville työntekijöille sekä

osalle tukihenkilöistä.

Tutkimukseni ei ole puhtaasti laadullinen, joten minun on huomioitava myös

kvantitatiivisen tutkimusotteen luotettavuuskriteerit. Eräs luotettavuutta heikentävä

tekijä on tutkimukseni pieni otos. Reliabiliteettia pienentää lisäksi seurannan suurehko

kato. Olen pyrkinyt kompensoimaan näitä puutteita tutkimuskysymysteni asettelulla.

En alunperinkään ollut kiinnostunut siitä, miksi hoito jää kesken joidenkin kohdalla,
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vaan keskityin kuvaamaan niitä tapauksia, joissa hoito onnistuu, sekä etsimään

tekijöitä niiden takaa. Mielenkiintoista olisi toki kuulla myös niitä, jotka syystä tai

toisesta jättivät hoidon kesken, mutta käytännössä tämä olisi ollut lähes mahdotonta.

Subjektiivisuus kuvaa tätä tutkimusta alusta loppuun. Paitsi omat tulkintani, myös

tukihenkilöiden henkilökohtaiset tulkinnat, vaikuttivat voimakkaasti tuloksiini.

Seurantalomakkeiden tiedot olivat tukihenkilöiden omia käsityksiä ja arvioita

tilanteista. Tätä ongelmaa olen pyrkinyt väistämään siten, että olen keskittynyt

suhteellisen konkreettisiin asiohin tulkitessani näitä. En ole missään nimessä

pyrkinytkään tutkimusta tehdessäni etsimään objektiivista totuutta, vaan kuvaamaan ja

selittämään subjektiivisia käsityksiä. Tässä mielessä tutkimukseni on lähellä

laadullista tutkimusotetta.

Nauhurin käyttö saattoi vaikuttaa seurantahaastattelujen luotettavuuteen. Yleisesti

ottaen voisi sanoa, että nauhuri varmasti vaikutti jossain määrin siihen, mistä puhuttiin

ja kuinka avoimesti. Muutamat tuettavat sanoivatkin tilanteen muistuttavan heitä

poliisikuulusteluista, jolloin yritin parhaani mukaan luoda tunnelman mahdollisimman

vapautuneeksi ennen varsinaisen haastattelun aloittamista. Annoin haastateltaville

myös mahdollisuuden puhua asioista nauhurin sulkemisen jälkeen, jolloin sainkin

paljon hyödyllistä lisätietoa ja avoimempia vastauksia.

Tutkimusmenetelmien luotettavuus vastaa koko tutkimuksen luotettavuutta.

Naltreksonihoidon yhteydessä ei voida puhua erityisistä tutkimusmenetelmistä,

perustuuhan se lähes pelkästään lääkärin haastatteluun. Luotettavuuskysymys

koskeekin lähinnä sitä, kuinka totuudenmukaista tietoa hänellä on. Tutkijana minulla

ei ole mitään syytä epäillä hänen ammattitaitoaan ja tietoaan. Tukihenkilötoiminnan

seurannassa sen sijaan käytin useita eri aineiston keruumenetelmiä ja

analyysimenetelmiä. Luotettavuus perustuukin juuri tähän menetelmien

monipuolisuuteen ja niillä saadun tiedon yhdistämiseen. Tieto ei myöskään ole

peräisin vain yhdestä lähteestä, vaan lähteenä on ollut tuettavien ja tukihenkilöiden

lisäksi toimintaa ohjaavat henkilöt.

Olen pyrkinyt lisäämään tutkimukseni luotettavuutta kuvaamalla mahdollisimman

tarkkaan oman ajattelu- ja työstämisprosessini tutkimukseni eri vaiheissa.
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6.1.2. Tutkimuksen yleistettävyydestä

Alasuutarin (1994, 203) mukaan kaiken tutkimuksen tarkoitus ei ole tuottaa

yleistettävää tietoa. Omien tutkimuskysymysteni tavoitteena ei ole kuvata

huumeriippuvuudesta irrottautumista yleisenä ilmiönä, vaan lähinnä juuri näiden

ihmisten tarinoina. Tarkoitukseni on tuottaa ymmärrettävää tietoa juuri näistä tietyistä

hoitomuodoista, tehdä kyseinen ilmiö ymmärrettäväksi ja kuvata sitä mahdollisimman

tarkasti. Tavoitteenani on myös herättää ajatuksia ja kysymyksiä ja olla herättämässä

mahdollisia jatkotutkimuksia myös psykologien keskuuteen. Tutkimukseni perustuu

pieneen otokseen ja rajattuihin tutkimuskysymyksiin, mutta mielestäni myös joitakin

yleisiä linjoja on nähtävissä. Toivonkin tutkimukseni toimivan ns. esitutkimuksena ja

lisäkysymysten herättelijänä.

Alasuutarin (1994, 221) mukaan tutkimuksen tavoitteena voi olla myös tiedon

suhteuttaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta. Oman tutkimukseni tavoitteena voisi

olla kyseisten hoitomuotojen suhteuttaminen osaksi laajempaa huumeista

irrottautumisen viitekehystä. Kysymys siitä, mikä on näiden hoitomuotojen merkitys

koko irrottautumisprosessissa, kuvaa ennemminkin tavoitteitani, kuin yritys yleistää

näitä tarinoita kaikkiin huumeiden käyttäjiin. Julinin (1999) tutkimuksen mukaan

huumeiden käyttäjät ovat erittäin heterogeeninen ryhmä, joten yleistettävän tiedon

etsiminen olisi jokseenkin turhaa työtä. Kysymys on ennemminkin hoidon yksilöllisen

räätälöinnin ja toteutuksen tärkeydestä. Olen pyrkinyt tuottamaan myös yleistettäviä

ajatuksia riippuvuudesta irrottautumisesta. Tarkoitukseni oli hakea kaikissa

haastatteluissa esiin tulleita teemoja. Oletankin, että nämä teemat voisivat olla

sellaisia, jotka pätevät laajemminkin huumeista irrottautumiseen. Tällä otoksella en

sellaista voi suoranaisesti väittää, mutta ainakin ne toimivat suuntaa antavina ja

toivottavasti herättävät jatkotutkimuksia.

6.2. Tutkimuksen osien yhteenveto

Mikä yhdistää tutkimukseni kahta erilliseltä näyttävää osaa? Tutkimukseni aiheen

yhteydessä esitin kaavion (ks. s. 37), jossa naltreksonihoitoon yhdistyi psyykkisen ja

fyysisen riippuvuuden hoito, ja tukihenkilötoimintaan edellisten lisäksi huomioitiin

sosiaalinen riippuvuus. Tulosteni perusteella esitänkin väitteen, että tämän sosiaalisen
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osa-alueen puuttuminen naltreksonihoidosta oli osaltaan vaikuttamassa asiakkaiden

heikkoon sitoutumiseen hoitoon. Tekijät, jotka olivat oleellisia

tukihenkilötoiminnassa, puuttuivat naltreksonihoidosta kokonaan. Tällaisia tekijöitä

olivat käytännön asioista huolehtiminen, mielekkään tekemisen löytäminen ja

huumemaailman ulkopuoliset ihmissuhteet. Hoidon hyöty sinällään olisi saattanut olla

suurempi, jos näihin tekijöihin olisi kiinnitetty enemmän huomiota. Sosiaalisen

riippuvuuden hoidon laiminlyöminen vie pohjan myös psyykkisen ja fyysisen

riippuvuuden hoidolta.

Hoitomuodoilla oli muitakin eroavuuksia kuin sosiaalisen tuen osuus. Asiakkaat olivat

erilaisissa vaiheissa riippuvuutta. Naltreksonihoidon asiakkaat olivat suurelta osin

joko päätös- tai toimintavaiheissa, kun taas tukihenkilötoiminnassa oli mukana myös

ylläpitovaiheessa olevia. Tukihenkilötoiminnassa selviytyjiä olivat juuri nämä

ylläpitovaiheen asiakkaat, joten suoria johtopäätöksiä hoitomuotojen

tuloksellisuudesta ei tämän vertailuasetelman perusteella voi tehdä. Hoitomuotojen

funktiot olivat selkeästi erilaiset, joten suora vertaaminen ei olisi oikeutettua. Jotain

suuntaa antavaa tietoa tutkimukseni kuitenkin sisältää. Väitänkin, että tästä työstä on

luettavissa perusteet sille, että sosiaalista tukea tarvitaan hoidon jokaisessa vaiheessa.

6.3. Kokonaisvaltainen huumehoito

Huumeriippuvuus on kokonaisvaltainen ilmiö, joka koskettaa ihmisen kaikkia

elämänalueita. Teoreettisessa taustassa kuvasin riippuvuuden eri alueita, psyykkistä,

fyysistä ja sosiaalista riippuvuutta, erillään toisistaan. Tämä jaottelu on kuitenkin

täysin teoreettinen. Ihmisestä ei voida erottaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista osaa.

Sama koskee myös ihmisen hoitamista. Riippuvuudesta irrottautumisessa ei voida

hoitaa vain fyysisiä oireita ja kuvitella koko ongelman poistuvan. Samoin on turha

kuvitella, että psyykkisestä riippuvuudesta irrottautuminen onnistuu, jos kaikki

sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä huumemaailmaan. Kokonaisvaltainen huumehoito

tarkoittaa sitä, että kaikki riippuvuuden osa-alueet huomioidaan ja ihmistä hoidetaan

kokonaisuutena.

Kokonaisvaltaiseen huumehoitoon kuuluu myös hoidontarpeen yksilöllinen arviointi

ja hoidon kesto. Valitettavan usein törmää käyttäjiin, jotka ovat tulleet hoidosta pois,
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koska eivät ole saaneet enää maksusitoumusta. Lyhyitä hoitojaksoja kyllä rahoitetaan,

mutta kun olisi kyse pitemmästä hoitojaksosta, maksusitoumusta ei myönnetä.

Tutkimukseeni viitaten olenkin vahvasti sitä mieltä, että pitkäaikainen hoito olisi

huomattavasti tehokkaampaa ja pitemmän päälle myös taloudellisesti kannattavampaa

kuin lyhyt. Lyhyiden hoitojen jälkeen retkahtaminen on huomattavasti

todennäköisempää, ja näin ollen hoitojaksoja tarvitaan huomattavasti useampia.

Myös jälkihuollosta huolehtiminen olisi tärkeää. Pitkänkään hoidon jälkeen asiakas

harvoin on niin vahvoilla, että jaksaisi taistella yksin houkutuksia vastaan. Sosiaalisen

tuen merkitys korostuu erityisesti tässä vaiheessa. Tukihenkilö tai joku muu tärkeä

ihminen on tarpeen auttamaan käytännön asioiden hoitamisessa ja taistelussa

mahdollisia mielitekoja vastaan. Tekemisen puute ajaa helposti takaisin

huumemaailmaan, joten tähänkin seikkaan tulisi kiinnittää huomiota. Hyväkin

hoitojakso voi epäonnistua, mikäli asiakas palaa takaisin entiseen maailmaansa.

Jälkihuollon merkitys korostuu erityisesti sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka

vaihtavat paikkakuntaa. Entiset käyttäjäkaverit jäävät, mutta uuteen paikkaan

muuttaminen tuo muita ongelmia. Tavallistenkin asioiden hoito saattaa olla heille

vaikeaa, saati sitten kaiken aloittaminen alusta. Ympäristön muutos on useissa

tapauksissa hyvä ja suositeltava asia, mutta onnistuakseen se vaatii toimivan

jälkihuoltoverkoston. Jälkihuollon järjestämisen kohdalla törmätään myös

rahoituskysymykseen. Tähän kysymykseen vastaankin kysymyksellä: kumpi on

kalliimpaa, hoitaa samaa asiakasta monesti lyhyitä aikoja vai kerran kunnolla?

Mielestäni hoitoon panostaminen silloin, kun halua ja motivaatiota lopettamiseen

löytyy, olisi ensiarvoisen tärkeää ja kannattavaa.

6.4. Tukihenkilötoiminnan kehittämisestä

Oleellinen osa työtäni on ollut kuvata ja pohtia tukihenkilötoiminnan sisältöä ja sen

kehittämistä. Tulevaisuudessa toiminta kannattaisi suunnata lähinnä niille, joille siitä

on eniten hyötyä. Tulosteni perusteella eniten hyötyä toiminnasta on ylläpitovaiheessa

oleville asiakkaille. Tällöin tukihenkilö on toiminut lähinnä osana

jälkihuoltoverkostoa ja tukenut asiakasta kuivilla pysymisessä. Tutkimusten mukaan

on helpompi tuottaa muutos päihteiden käyttöön, kuin tehdä siitä pysyvä elämäntapa
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(Hollon & Beck 1994, 448). Tämä tavoite ei siis missään tapauksessa ole turha, eikä

sen saavuttaminen ole itsestäänselvyys.

Vaikka tutkimukseni mukaan ei olekaan näyttöä toiminnan hyödystä käyttövaiheessa

oleville, ei se merkitse, etteikö heillekin tukihenkilöstä voisi olla apua. Käytännössä

nämä tuettavat karsiutuivat tutkimukseni ulkopuolelle, joten en voi väittää, ettei heille

olisi ollut hyötyä tukihenkilöstä. Hyöty ei ole ehkä tullut esiin  päihteistä

irrottautumisessa, vaan jollain muulla elämän alueella. Totuus kuitenkin on se, että

käyttövaiheen asiakkaat harvoin sitoutuivat toimintaan, joten tukevan ja pitkäaikaisen

ihmissuhteen syntyminen oli lähes mahdotonta. Pitemmällä tähtäimellä

tukihenkilösuhteesta on toki saattanut olla suurtakin hyötyä. Käyttäjä on saanut tiedon

siitä, että halutessaan lopettaa huumeiden käytön, on olemassa järjestelmä, joka

tarjoaa tukea ja apua. Tukihenkilötoiminnan aktiivisen vaiheen tulisikin sijoittua juuri

tähän vaiheeseen, kun asiakas on itse valmis toimimaan tilanteensa parantamiseksi.

Kukaan toinen ei pysty lopettamispäätöstä asiakkaan puolesta tekemään, häntä

voidaan vain tukea sen säilyttämisessä.

Tarkoitukseni on ollut tämän työn puitteissa selkiyttää tukihenkilötoiminnan sisältöä.

Eräs osa tätä oli tukihenkilöiden roolien tutkiminen. Tukihenkilöt toimivat

vapaaehtoisina, joten he eivät missään tapauksessa voi korvata varsinaisia

työntekijöitä. Taskisen (1995) luettelo motivoinnin strategioista selkiyttää mielestäni

tukihenkilön roolia koko auttamisjärjestelmässä (ks. s. 28). Erityisesti aktiivisen

auttamisen mahdollisuudet ovat varsinaisilla työntekijöillä rajatut, ja näin ollen

tukihenkilöiden rooli paikkaa tätä puutetta. Tukihenkilön rooli täydentää muun

auttamisverkoston vajaavaisuuksia ja toimii joustavana linkkinä ja

yhteistyökumppanina sen kanssa.

Toinen selkiyttävä tarkoitus työlläni oli riippuvuudesta irrottautumisessa tärkeäksi

koettujen tekijöiden etsiminen. Tarkoituksenani oli tuoda esiin niitä seikkoja, joita

selviytyjät itse tuovat esiin ja korostavat. Näiden asioiden huomioiminen sekä

tukihenkilötoiminnassa, että huumehoidossa yleensäkin, olisi huomattavan tärkeää. Se

seikka, että nämä ovat entisten käyttäjien omia mielipiteitä, tuo esiin sen, mitä he

oikeasti tarvitsevat. Hoidon tavoitteiden tulisikin vastata juuri heidän tarpeitaan.

Tukihenkilötoiminnan avulla pystytään vastaamaan sekä sosiaalisen tuen tarpeeseen,

että auttamaan käytännön asioiden hoitamisessa. Näiden asioiden toteuttaminen niin
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sanotun virallisen auttamisjärjestelmän puitteissa on usein mahdotonta. Myös

mielekäs tekeminen on oleellista, eikä sitä viranomaisten työajan puitteissa juurikaan

pystytä tarjoamaan.

Tukihenkilötoiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa eräs oleellinen tekijä on

tavoitteellisuuden lisääminen. Se selkiyttäisi tukihenkilön roolia alusta asti ja

jäsentäisi toiminnan tarkoitusta. Se saattaisi myös vähentää epäonnistuneiden

suhteiden määrää, koska toiminnalle voitaisiin laatia jo alusta alkauen tietty

suunnitelma. Mikäli tämän suunnitelman toteuttaminen ei syystä tai toisesta onnistu,

voitaisiin joko pohtia muita vaihtoehtoja, tai mikäli motivaatiota suhteen jatkumiseen

ei ole, lopettaa koko suhde. Tavoitteellisuus tai järjestelmällisyys ei suinkaan tarkoita

tiukkojen aikataulujen laadintaa, vaan tarkoitus olisi luoda toiminnalle tietty tavoite,

jota kohti pyritään. Tutkimusprosessini aikana tämä tavoitteellisuus oli mukana niissä

suhteissa, joista tein haastattelut, koska niiden puitteissa pohdittiin toiminnan

tavoitteita ja seurattiin niiden toteutumista. Mielestäni tavoitteiden pohtiminen heti

suhteen alussa toisi tukihenkilölle selkeämmän kuvan siitä, mitä häneltä toivotaan, ja

missä asioissa hän voi erityisesti olla avuksi. Asiakkaalle tavoitteiden asettaminen

antaisi realistisen kuvan siitä, mihin toiminnalla pyritään. Tavoitteiden asettaminen ja

niiden seuraaminen loisi toiminnalle tiettyä tarkoituksenmukaisuutta ja

suunnitelmallisuutta. Palautteen antaminen osatavoitteiden saavuttamisesta motivoisi

asiakasta jatkamaan.

Järjestelmällisyyden lisääminen voisi olla toinen kehitettävä seikka

tukihenkilötoiminnassa. Osittain tämä liittyy edelliseen tavoitteellisuuden kohtaan,

mutta siihen liittyy muutakin. Yhteiset palaverit Huumepysäkin työntekijöiden kanssa

voisivat olla eräs toimintaa tukeva seikka. Useissa tukisuhteissa tämä onkin ollut

käytäntö, mutta se voisi kuulua virallisesti kaikkiin suhteisiin. Esimerkiksi yhteinen

alkupalaveri, jossa pohdittaisiin tukisuhteen tavoitteita ja sääntöjä, voisi luoda

tukisuhteelle vankemman pohjan. Sääntöjen tulisi olla tuettavien ja tukihenkilöiden

omia, jotta he myös sitoutuisivat niiden noudattamiseen. Näin voitaisiin myös ehkä

karsia pois asiakkaita, joiden motivaatio ei riitä sitoutumaan toimintaan. Toisaalta

kuitenkaan tukisuhteen aloittaminen ei saisi olla kynnys kenellekään, joka kaipaa

tukea. Tietty vapaus tukisuhteen muodostumisessa tulisi säilyttää, eikä toimintaa saisi

sitoa liikaa viranomaisverkostoon. Toiminnan tukena tulisi kuitenkin olla

ammattityöntekijä, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa.
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Tämän työn tarkoitus ei ole luoda uutta, parempaa tukihenkilötoimintaa, vaan antaa

pohja itseäni viisaammille ammattilaisille kehittää työtään. Olen pyrkinyt kuvaamaan

tukihenkilötoimintaa omasta näkökulmastani ulkopuolisena tarkkailijana ja tuomaan

esiin sen hyviä ja huonoja puolia. Olen myös pohtinut muutamia parannusehdotuksia

ja hahmotellut suuntaa, johon toimintaa voisi kehittää. Tarkoitukseni on ollut koota

yhteen oleellisimpia tekijöitä tukihenkilötoiminnassa ja toivonkin, että työni voisi

toimia esimerkkinä ja ohjeena tukihenkilötoimintaa toteuttaville eri tahoille.
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7. LOPUKSI

Lopulta Kalle löysi tiensä hoitoon. Tämän pitkän, välillä tuskaisenkin hoitojakson

jälkeen Kalle palasi takaisin kotipaikkakunnalleen. Iloisena ja onnellisena hän

aloitteli uutta elämäänsä. Tällä kertaa hän oli varma, että pysyisi kuivilla ja saisi

elämänsä järjestykseen, olihan kaikki paska käyty läpi jo hoidon aikana. Hänellä ei

ollut omaa kämppää, vaan hän majaili vanhempiensa nurkissa. Hoidon aikana hän oli

saanut välit heidän kanssaan kuntoon. Kotiin palatessaan Kalle huomasi kauhukseen,

että hänellä oli vielä noin miljoona asiaa hoitamatta. Kelan kanssa oli

selvittämättömiä asioita, samoin Työvoimatoimistoon pitäisi mennä ilmoittautumaan

työn hakijaksi. Myös vanha tuttu sossun täti oli muuttanut, joten kaikkien asioiden

selittäminen uudelle ihmiselle olisi edessä, mikäli halusi edes vähän rahaa. Kämppä

pitäisi löytää, mikä ei ollutkaan helppo tehtävä Kallen rikosrekisterillä. Myös

luottotiedot olivat miinuksen puolella. Jo ajatuskin johonkin virastoon astumisesta

tuntui Kallesta mahdottomalta, miten hän ikinä selviäisi kaikesta paperisodasta.

Päivät pitkät Kalle vetelehti kaupungilla ja yritti vältellä vanhoihin kavereihin

törmäämistä. Hän pyöri pääasiassa yksinään, äidistä ja isästä ei ollut paljoa seuraa.

Asioitaan hän ei saanut hoidettua, kynnys oli liian korkea. Hän ei ollut vielä valmis

vastailemaan syyttelyiltä tuntuviin kysymyksiin. Sossusta tuli rahaa sen verran, että

röökeissä pysyi. Elämä oli suoraan sanoen tylsää. Välit vanhempiinkin alkoivat pikku

hiljaa kiristyä.

Erään riidan jälkeen Kalle lähti taas kaupungille. Kuinka ollakaan vastaan tuli vanha

kaveri, jolla oli tarjota apua ahdistukseen. Retkahtaminen oli helppoa, ei ollut mitään

syytä pysyä kuivilla. Siitä alkoi taas Kallen alamäki. Porukat potkivat pihalle, rahaa

ei ollut, eikä paikkaa mihin mennä.

Entä jos Kallella olisi ollut tukihenkilö? Olisiko retkahduksen voinut estää? Olisiko

Kalle saanut asiansa kuntoon? Yhtä oikeaa vastausta ei voida antaa, eikä kukaan tiedä

miten olisi käynyt. Kallen tarina ei pääty tähän, vaan hän jatkaa taisteluaan

huumemaailmaa vastaan. Muutos on kuitenkin mahdollinen.
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Kiitokset

Lopuksi haluan kiittää kaikkia tutkimukseni tekoon osallistuneita. Erityiskiitokset

kuuluvat Rauhaniemen Huumepysäkin lääkärille Eero Sintoselle ja ohjaaja Hannu

Soiniselle sekä Sovittelu- ja vapaaehtoistoimiston sosiaalityöntekijä Päivi Ahtialalle.

Lisäksi haluan kiittää kaikkia tukihenkilöitä aktiivisesta osallistumisestanne ja

tietenkin kaikkia tuettavia haastatteluistanne. Oli ilo työskennellä kanssanne. Te

mahdollistitte tämän työn tekemisen. Kiitos!
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