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Viime vuosina suomalaissa vankilatutkimuksessa on arvioitu vangeille suunniteltujen päihdehoito-
ohjelmien laadullista puolta. Tässä pro gradu -tutkielmassa etenen kyseisellä jatkumolla ja keskityn 
tarkastelemaan Hämeenlinnan vankisairaalan päihdekuntoutusjakson päihderyhmiä ja niiden 
vuorovaikutusta. Olen kiinnostunut siitä, minkä tyyppinen vuorovaikutus luonnehtii hyvin toimivaa 
ja onnistunutta päihderyhmää, ja minkä tyyppinen vuorovaikutus puolestaan on tunnusomaista 
huonosti toimivalle ja epäonnistuneelle päihderyhmälle.  
 
Tutkimusaineisto on kerätty syksyllä 2005 Hämeenlinnan vankisairaalan päihdekuntoutusjaksolta. 
Aineistona käytetään videoituja päihderyhmän kokoontumisia, kirjallisesti tuotettuja 
eläytymismenetelmätarinoita sekä vankien ryhmähaastatteluun perustuvaa materiaalia. Videoitujen 
päihderyhmien vuorovaikutusta olen tarkastellut kvantitatiivisella analyysimenetelmällä, jonka 
Robert F. Bales on varta vasten kehittänyt ryhmävuorovaikutuksen tutkimiseen. Päihderyhmien 
onnistumisen ja toimivuuden arvioinnissa olen nojannut ryhmään osallistuneiden vankien ja 
ohjaajien näkemyksiin, ja tarkastellut niitä eläytymismenetelmäksi kutsutun laadullisen orientaation 
kautta. 
 
Tutkimus osoitti, että päihderyhmän onnistumista edesauttoi aktiivinen ja eloisa vuorovaikutus, 
johon sisältyi vilkasta mielipiteiden vaihtoa, tiedon jakamista sekä monipuolista tunneilmaisua. 
Vuorovaikutukseltaan hyvin toimivaa ryhmätapaamista kuljettivat onnistuneesti eteenpäin avoin, 
rehellinen ja aito keskustelu sekä sen kautta syntyneet uudet näkökulmat ja oivallukset. Myös 
vertaisryhmän tuki, kokemusten jakaminen, keskinäinen avunanto, konkreettisella tasolla 
liikkuminen ja riittävät ajalliset resurssit nousivat vuorovaikutukseltaan onnistuneen päihderyhmän 
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Päihderyhmän epäonnistumista siivitti vuorovaikutuksen passiivisuus sekä tehtäväkeskeisyyden, 
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samanmielisyyttä suosivaksi. Liian abstraktit aiheet sekä liian tiukassa struktuurissa eteneminen 
kylvivät epäonnistumisen siementä, mikä näkyi päihderyhmissä valheellisuutena, 
kohtaamattomuutena ja entiseen, rikolliseen ajattelutapaan liittyvänä kanssakäymisenä. Huonosti 
toimivan päihderyhmän sulkeutuneessa, jähmeässä ja epärehellisessä kanssakäymisessä jäätiin 
kauaksi päihderyhmien perustehtävästä, päihteettömän elämäntavan tavoittelusta. 
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onnistumisen avaimia. 
 
Avainsanat:  vuorovaikutustutkimus, vankilatutkimus, päihdekuntoutus, balesilainen 

interaktioanalyysi (IPA), eläytymismenetelmä  
 



SISÄLLYSLUETTELO: 
 
1. JOHDANTO ....................................................................................................................................1 
 
2. VANKIEN PÄIHDEONGELMA JA VANKILAT.........................................................................5 

2.1 Päihdehuollon paikka vankilassa: kehityskulku määrästä kohti laatua .....................................5 
2.2 Missä mennään nyt? Uusinta vankiloiden hoito-ohjelmiin keskittyvää 
vuorovaikutustutkimusta..................................................................................................................9 

 
3. VUOROVAIKUTUSTUTKIMUKSEN TRADITIO: TEORIAA JA TUTKIMUSTA ................14 

3.1 Vuorovaikutustutkimuksen työkaluja ja hedelmiä...................................................................14 
3.1.1 Balesilainen traditio pienryhmätutkimuksen kentällä.......................................................14 
3.1.2 Diskursiiviset käytännöt auttamistyössä ...........................................................................18 
3.1.3 Institutionaalisuus myllyhoidon ryhmäterapiassa.............................................................22 

3.2 Vuorovaikutuksen muutosta tuottavat elementit......................................................................25 
3.2.1 Milloin terapia toimii? ......................................................................................................25 
3.2.2 Metaforalla kohti muutosta ...............................................................................................31 

3.3 Ryhmähoito..............................................................................................................................34 
 
4. MENETELMÄT JA AINEISTO ...................................................................................................38 

4.1 Vankisairaala ja sen päihderyhmät ..........................................................................................38 
4.2 Tutkimuksen toteutus...............................................................................................................39 

4.2.1 Videoidut päihderyhmät....................................................................................................40 
4.2.2 Arviot ryhmän onnistuneisuudesta....................................................................................40 
4.2.3 Eläytymismenetelmäaineisto ............................................................................................42 

4.3 Osanottajat ...............................................................................................................................43 
4.4 Aineiston analyysimenetelmät .................................................................................................44 

4.4.1 Balesilainen vuorovaikutuksen luokittelu.........................................................................44 
4.4.2 Eläytymismenetelmä.........................................................................................................47 

 
5. TULOKSET...................................................................................................................................49 

5.1 Päihderyhmän vuorovaikutuksen luokittelu balesilaisittain ....................................................49 
5.1.1 Ohjaajien ja vankien aktit yhdessä....................................................................................49 
5.1.2 Vankien aktit .....................................................................................................................52 
5.1.3 Ohjaajien aktit ...................................................................................................................54 
5.1.4 Vuorovaikutuksen tehtäväalueiden painottuminen onnistuneissa ja epäonnistuneissa 
päihderyhmissä...........................................................................................................................57 
5.1.5 Balesilaisen vuorovaikutuksen luokittelun tarkastelua .....................................................59 

5.2 Eläytymismenetelmätarinat......................................................................................................63 
5.2.1 Onnistunut ryhmätapaaminen ...........................................................................................64 
5.2.2 Epäonnistunut ryhmätapaaminen......................................................................................69 
5.2.3 Eläytymismenetelmätarinoiden tarkastelua ......................................................................76 

 
6. POHDINTA ...................................................................................................................................82 
 
7. LÄHTEET......................................................................................................................................92 
 
8. LIITTEET ......................................................................................................................................99 
  

 



1. JOHDANTO 
 

 

Suurin osa suomalaisten vankien rikoksista liittyy tavalla tai toisella päihteisiin. Kiistatta päihteet 

voidaan liittää sellaisiin rikoksiin, joista on mahdotonta saada tuomiota ilman päihdyttävien 

aineiden mukanaoloa.  Esimerkkeinä näistä mainittakoon varsinaiset päihderikokset ja 

liikennejuopumusrikokset, joiden määrät jo itsessään ovat huomattavia erilaisten rikosnimikkeiden 

joukossa. Rangaistusvankien päärikoksista 1.5.2005 tehdyn esityksen mukaan 13 % vangeista oli 

kaltereiden takana rattijuopumuksen takia, ja 16 % oli kiven sisässä syytettyinä 

huumausainerikoksesta. On huolestuttavaa, että pelkästään näiden kahden edellä mainitun 

rikosnimikkeen alla tuomiotaan suorittamassa istuu lähes kolmannes suomalaisista vangeista. 

(Rangaistusvankien päärikos ikäryhmittäin 1.5.2005, 

http://www.rikosseuraamus.fi/uploads/t1104gmsa.pdf.) 

 

Päihteiden käytön vaikutukset näkyvät selkeästi myös muissa rikoksissa. Suomessa erityisesti 

henkirikollisuus on ollut vahvasti sidoksissa alkoholin käyttöön ja käyttötilanteisiin. 

Henkirikoksista epäillyistä miehistä noin neljä viidestä ja naisista kaksi kolmesta on ollut syvässä 

humalatilassa epäillyn teon aikana. Selvitysten mukaan kovien huumausaineiden käyttöä 

suomalaisissa henkirikoksissa esiintyy kuitenkin verrattain harvoin. Syynä tähän saattaa olla 

yksinkertaisesti se, että tiedot muiden päihteiden kuin alkoholin käytöstä ovat puutteellisia, sillä 

laittomista päihteistä ei useinkaan saada epäillyiltä totuudellista tietoa. Tässä kategoriassa 

henkirikosten tekijät samoin kuin heidän uhrinsa on lähes poikkeuksetta luokiteltu lääkkeiden ja 

alkoholin sekakäyttäjiksi. (Henkirikoskatsaus 2/2006, 12-15.) 

  

Tilastokeskuksen mukaan kaikkia poliisin tietoon tulleita rikoksia raportoitiin vuonna 2005 

yhteensä 786 308. Vastaava luku vuonna 1980 oli 480 964 – kaikkien rikosten määrä on siis 

lisääntynyt 25 vuoden aikana huimat 64 %. Mikäli päihteiden käyttö ja rikokset linkitetään tiiviisti 

toisiinsa, on kasvua oltava näkyvissä myös päihde-ehtoisten rikosten määrässä. Asiaa voi keskittyä 

tarkastelemaan edelleen esimerkkeinä toimineiden liikennejuopumusrikosten ja varsinaisten 

päihderikosten kautta. Tämän rajauksen kautta selviää, että ajanjaksolla 1980-2005 pelkästään 

rattijuopumusrikosten määrä on kasvanut 27 %, ja huumausainerikosten suhteen kasvua on 

tapahtunut uskomattomat 1410 %. (Suomi lukuina, 

http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk//taskus_oikeusolot.html.) Sama nousujohteisuus näkyy kyseisten 

rikosnimikkeiden kohdalla lyhyemmälläkin aikajanalla myös Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 

 1

http://www.rikosseuraamus.fi/uploads/t1104gmsa.pdf
http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/taskus_oikeusolot.html


Optulan selvityksissä. Poliisin tietoon tulleista rikoksista liikennejuopumusrikkomukset ovat 

viimeisen vuosikymmenen (1996-2005) aikana kasvaneet 19 %, kun samalla ajanjaksolla erilaisten 

päihderikosten määrä on lisääntynyt yhteensä 56 %.  (Rikollisuustilanne 2005, 

http://www.optula.om.fi/uploads/hy9znl.pdf.) 

 

Erityisen voimakas kasvupyrähdys Suomen huumetilanteessa tapahtui viimeksi 1990-luvulla 

toiseksi yhteiskunnalliseksi huumeaalloksi nimitetyn ilmiön muodossa. Tätä huumeiden käytön 

äkkinäistä lisääntymistä voidaan tarkastella silloisessa yhteiskunnassa tapahtuneiden rakenteellisten 

muutosten kautta. Taloudellinen lama, työttömyys sekä sosiaalisten tukiverkkojen heikkeneminen 

kiihdyttivät eräiden väestöryhmien köyhtymistä ja syrjäytymistä.  Maaperä muodostui otolliseksi 

huumausainekaupan laajenemiselle sekä käytön lisääntymiselle samalla kun riski siirtyä kokeilijasta 

käyttäjäksi kasvoi. Aallon harjalla kovien huumausaineiden, erityisesti amfetamiinin, käyttö sekä 

eri aineiden sekakäyttö lisääntyivät. Kovia huumeita virtasi Rautaesiripun avauduttua Virosta ja 

Venäjältä Etelä-Suomeen, mistä niitä alkoi kulkeutua myös muualle maahan. Vakiintunut ja 

huumausaineille yhä uskollisempi käyttäjäkunta syrjäytyi yhteiskunnan ulkopuolelle entistä 

rajummin, jolloin myös muut ongelmat pahenivat – esimerkiksi huumausainerikokset lisääntyivät ja 

muuttuivat raaemmiksi. (Holopainen 2003, 265-266; Koski-Jännes 2003, 13; Saarto 2003, 69.)  

 

2000-luvulle tultaessa huumeaalto on alkanut tasaantua. Se ei kuitenkaan ole osoittanut täysin 

selkeää vaimentumista, sillä laittomien aineiden käyttö vakiintuu ja yleistyy edelleen, vaikka uusia 

käyttäjiä ei rekrytoidukaan samalla tahdilla kuin 1990-luvulla. Koska huumausaineiden käyttö on 

Suomessa kriminalisoitu, on se jo itsessään tavalla tai toisella tekemisissä rikosten ja rikollisen 

alakulttuurin kanssa. Ongelmat seuraavat toisiaan ketjureaktion tavoin, kun sosiaalinen 

syrjäytyminen ja päihteiden käyttö liittyvät kiinteästi toisiinsa samalla lenkillä, joka puolestaan 

sitoo huumausaineet ja rikollisuuden yhteen. (Saarto 2003, 69-70.) Tämä kehityskulku näkyy myös 

suomalaisten vankiloiden muurien sisäpuolella: vankien päihdeongelma on todellinen, ja suuri 

huolenaihe vankiloille on vankien vuodesta toiseen lisääntyvä huumausaineiden käyttö. Onneksi 

nykyaikaista vankilaa ei pidetä enää pelkkänä rangaistuslaitoksena, vaan instituution yhtenä 

tärkeänä vankeinhoidollisena tehtävänä on tarjota kuntoutustoimintaa sen tarpeessa oleville 

päihdeongelmaisille vangeille. (Tourunen & Perälä 2004, 7; Vankeinhoitolaitoksen ja 

Kriminaalihuoltolaitoksen periaateohjelma sekä lähiajan toimintalinjat 1999, 6-8.)  

 

Asiat eivät kuitenkaan ole aina olleet näin mallikkaasti. Reilu kymmenen vuotta sitten vankien 

päihdehoitoon tarkoitettu kuntoutuspolku oli Suomessa vielä kovin kapea ja vaatimaton. Vankien 
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päihdehuoltoon ja sen kehittämiseen on kuitenkin panostettu viimeisen vuosikymmenen aikana, ja 

erilaisia interventioita on kehitetty ja myös arvioitu perusteellisesti ja kriittisesti. Tänä päivänä 

voidaan puhua jo useammista olemassa olevista kuntoutuspoluista, jotka ovat leveämpiä, 

voimakkaampia ja näkyvämpiä kuin edeltäjänsä. (Karsikas 2005, 25; Tourunen & Perälä 2004, 8.) 

Päihdekuntoutukseen suunnitellut erilaiset polut saattavat erota painotukseltaan ja pituudeltaan, 

mutta ne kuljettavat silti kaikki kohti samaa päämäärää, vankien päihdeongelman helpottumista.  

 

Menneen vuosikymmenen aikana tapahtuneen oikea-aikaisen reagoinnin ansiosta vangeille 

tarkoitettu päihdekuntoutus on kokenut suuren määrällisen muutoksen. Kun vuonna 1993 

päihdekuntoutukseen osallistui 181 vankia, vuonna 2005 osallistujia oli moninkertainen määrä, 

2303 vankia. Varsinaisiin päihdekuntoutusohjelmiin osallistui samana vuonna 987 vankia, ja heistä 

712 suoritti ohjelman loppuun asti. Kuntoutusohjelmien määrällisestä kehityksestä on siirrytty 

viime vuosien aikana enemmän kohti niiden sisältöä koskevan laadullisen kehityksen arviointia. 

Arvioinnin tavoitteena on ollut sen varmistaminen, että käytössä olevat kuntoutusohjelmat ovat 

sisällöllisesti laadukkaita, ja toimivat tarkoituksenmukaisella tavalla. (Karsikas 2005, 25; 

Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoidon vuosikertomus 2005, 57; Rakkolainen 2004; 

Ruokolainen 2005; Tourunen 2000, 22; Tourunen & Perälä 2004, 8-9.) 

 

Päihdekuntoutus vankilaolosuhteissa on todellinen haaste, eikä vähiten siksi, että päihdeongelmaiset 

vangit tulevat hyvin erilaisista taustoista. Osalla vangeista päihteiden käyttö on voinut olla hyvin 

rankkaa jo ennen vankilaan tuloa. Osa vankeusrangaistuksen suorittajista taas aloittaa päihteiden 

käytön vasta muurien sisällä. Vankeja tulee vankilaan myös vieroitusvaiheen aikana, sillä osa on 

käyttänyt päihdehuollon palveluita vapaana olleessaan. Kirjavista ja erilaisista 

päihteidenkäyttöhistorioista huolimatta vankeusaika voi tarjota jokaiselle motivoituneelle vangille 

tilaisuuden alkaa hoitamaan päihdeongelmaansa. Näin ollen vankeusaikana voidaan tavoittaa niitä 

ihmisiä, jotka eivät ole hakeneet apua ongelmaansa aikaisemmin samoin kuin niitä, jotka voivat 

vankilassa keskittyä jatkamaan jo siviilissä alkanutta päihdekuntoutusta. Toisin sanoen 

vankeusaikaa voi käyttää mahdollisuutena, jossa päihdeongelmaisia vankeja voidaan motivoida 

osallistumaan heille tarkoituksenmukaiseen hoitoon.  Jotta vankilassa aloitettu päihteetön 

elämäntapa jatkuisi myös siviilielämään, tulee päihdeongelmien hoitoon ja strategioihin kiinnittää 

erityistä huomiota kaltereiden sisäpuolella. (Mutalahti 1999, 13-14, 74.)  

 

Jatkan omalta osaltani eteenpäin tällä laadullisella polulla perehtyen tarkastelemaan Hämeenlinnan 

vankisairaalan päihdekuntoutusjakson päihderyhmiä ja niiden vuorovaikutusta. Kuten 
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vankisairaalassa, myös muissa vankiloissa päihdekuntoutusta tehdään usein ryhmissä. Vähemmän 

kuitenkin tiedetään siitä, minkälaiset ryhmätapaamiset toimivat hyvin ja mitkä huonosti. Tässä pro 

gradu -tutkielmassa kohdistan mielenkiintoni Hämeenlinnan vankisairaalan päihderyhmissä 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tutkimuskysymykseni ovat lyhyesti seuraavat:  

 

 

Minkä tyyppinen vuorovaikutus luonnehtii hyvin toimivaa ja onnistunutta 

päihderyhmää?  

 

Minkä tyyppinen vuorovaikutus on tunnusomaista huonosti toimivalle ja 

epäonnistuneelle päihderyhmälle?  

 

 

Tarkastelen päihderyhmien vuorovaikutusta menetelmällä, jonka Robert F. Bales on varta vasten 

kehittänyt ryhmävuorovaikutuksen tutkimiseksi. Ryhmien onnistumisen ja toimivuuden 

arvioinnissa nojaan ryhmään osallistuneiden vankien ja ohjaajien näkemyksiin. Aineiston analyysin 

toteutan hyödyntämällä sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.  

 

Viimeaikaiset vankiloiden päihdehoito-ohjelmia tarkastelleet tutkimukset (Rakkolainen 2004; 

Ruokolainen 2005) ovat keskittyneet pääasiassa siihen, millä tavalla käytössä oleva interventio 

toteutuu tietyssä vankilakontekstissa. Koska hoito-ohjelmien toteuttaminen on käytännössä 

päihdetyöntekijöiden tehtävä, vuorovaikutusta ja sen toimivuutta on selvitetty pureutumalla lähinnä 

ohjaajien vuorovaikutukseen ja tietyn metodin hallitsemiseen. Itse tarkastelen ryhmää 

kokonaisuutena, joten otan ohjaajien vuorovaikutuksen lisäksi huomioon myös sen ryhmän – 

päihdeongelmaiset vangit – vuorovaikutuksen, jolle kyseinen ryhmähoito on suunnattu. 

Vuorovaikutusta kuvatessani käytän määreitä ”hyvin toimiva” ja ”onnistunut” tilanteesta riippuen 

toistensa synonyymeinä. Samoin toistensa vastinpareja ovat ”huonosti toimiva” ja ”epäonnistunut” 

vuorovaikutus, vaikka tekstissä olisi maininta vain toisesta. 
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2. VANKIEN PÄIHDEONGELMA JA VANKILAT 
 

2.1 Päihdehuollon paikka vankilassa: kehityskulku määrästä kohti laatua 
 

Reilu vuosikymmen sitten tapahtuneen päihdeohjelmien kehittämisen määrällisen muutoksen 

alullepanijana voidaan pitää Huppu Silmiltä -projektiryhmän raporttia (Koski-Jännes 1995), joka 

keskittyi arvioimaan vankien päihteiden käytön vähentämismenetelmiä ja niiden tuloksellisuutta. 

Raportissa esitetyt konkreettiset toimenpide-ehdotukset vankien päihdeongelmien vähentämiseksi 

sekä päihdetyön kehittämiseksi vankiloissa antoivat tarvittavan kipinän, jonka pohjalta 

päihdeongelmaisten vankien kuntoutusta alettiin kehittää käytännössä (Karsikas 2005, 23; Koski-

Jännes 2003, 14-15; Tourunen & Perälä 2004, 8). Yksi käytännön toimintamalli, joka sai raaminsa 

raportista, oli kesällä 1996 käynnistynyt neljän järjestön ja noin kymmenen vankilan yhteisprojekti, 

Vankien Päihdehuollon kehittämishanke eli VP-projekti. Sillä pyrittiin systemaattiseen ja 

kokonaisvaltaiseen päihdetyön organisointiin, ja sen tarkoituksena oli luoda uusia menetelmiä 

päihdeongelmien ehkäisyyn ja hoitoon vankeuden aikana ja sen jälkeen. Kehitetyt hoito-ohjelmat, 

koulutettu henkilökunta sekä tuki vapautumisen jälkeisessä siviilielämässä nostettiin projektissa 

päihdekuntoutuksen onnistumisen kannalta keskiöön. (Mutalahti 1999, 3, 5, 56.) 

 

Sekä vankien että vankilahenkilökunnan palaute projektista oli yksiselitteistä: päihdekuntoutusta 

vankeuden aikana pidettiin välttämättömänä ja tarkoituksenmukaisena. Yhteinen kokemus oli, että 

päihdehoidon katsottiin kuuluvan vankilaan – vankilaa saatettiin jopa pitää erinomaisena paikkana 

päihdekuntoutukselle. Kynnys osallistua vankilan sisäiselle päihdekuntoutusjaksolle muodostui 

raportin mukaan matalaksi, sillä päihdekuntoutusryhmiin osallistumisesta tuli vankiyhteisön 

normien kannalta hyväksyttävää toimintaa. Kuntouttavat ryhmät saivat vankien keskuudessa hyvän 

maineen, eikä niistä tullut väheksyttyjä heikompien vankien pakopaikkoja, mikä aluksi oli 

aiheuttanut pelkoa projektin onnistumisen kannalta. Lisäksi vankien valmiudet ja innokkuus 

osallistua päihdekuntoutukseen ylittivät odotukset: vaativien hoito-ohjelmien läpikäymistä pidettiin 

heidän keskuudessaan arvostettuna. Pidemmissä hoito-ohjelmissa mukana olleiden vankien 

käytöksen ja asenteiden katsottiin muuttuneen siinä määrin, että muutos oli havaittavissa myös 

päihdekuntoutusryhmien ulkopuolella erilaisissa käytännön tilanteissa. (Mutalahti 1999, 56, 58, 75, 

83.) 
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Kokemus Vankien Päihdehuoltoprojektista muodostui positiiviseksi, sillä sen myötä kehitettyjen 

uusien menetelmien käyttöönotolla ja asiantuntevan henkilökunnan koulutuksella voitiin edistää 

projektin tavoitetta, vankien päihdeongelmien helpottumista (Mutalahti 1999, 55-56, 83). VP-

projektin ollessa vielä loppumetreillään vuonna 1999 vankien päihdekuntoutuksen kehityskulku 

jatkui, kun Vankeinhoitolaitos laati Vankeinhoidon päihdestrategian. Päihdestrategiaan kirjattiin 

vankeinhoidossa tapahtuvan päihdetyön perustelut, tavoitteet ja toimintalinjat tukemaan 

käytännössä tapahtuvaa kuntoutustyötä. Päihdestrategian tavoitteeksi tuli vähentää päihteiden 

käytöstä aiheutuvia haittoja, tukea vankeja rikoksettomaan ja päihteettömään elämään sekä 

vähentää päihteiden kysyntää päihdekuntoutuspalveluita kehittämällä. Päihdestrategiaa on 

myöhemmin täydennetty Päihdevalvonnan käsikirjalla vuonna 2001, Päihdeinfolla vuonna 2001 ja 

uudistettu vuonna 2004. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty aikana, jolloin suomalaisessa 

vankeinhoidossa toteutettiin erillistä, vuosille 2005-2006 suunnattua Päihdestrategiaa. (Karsikas 

2005, 23-25; Koski-Jännes 2003, 16-17; Tourunen & Perälä 2004, 8; Vankeinhoitolaitoksen 

päihdestrategiat I, II ja III, http://www.rikosseuraamus.fi/15158.htm; Vankeinhoidon 

Päihdestrategia vuosiksi 2005-2006, http://www.rikosseuraamus.fi/29331.htm.) 

 

Päihdeongelmaisten vankien hoitoon sovelletaan nykyisin monia erilaisia käytäntöjä: vangin on 

mahdollista saada valmiuksia päihteettömyyden ylläpitämiseen muun muassa vankiloihin 

käynnistettyjen erityisten kurssien, osastojen tai ohjelmien avulla (Karsikas 2005, 25; Tourunen & 

Perälä 2004, 8). Se, millainen hoito katsotaan laadultaan päihdeongelmaisille vangeille sopivaksi, ei 

ole aina yksiselitteistä. Jouni Tourunen (2000) törmäsi kyseiseen ilmiöön selvittäessään kokonaisen 

päihdekuntoutusosaston perustamisen aiheuttamia jännitteitä yhden vankilan sisällä. Tourusen 

tutkimuksen kohteena olleessa vankilayhteisössä mielipide-erot tulivat voimakkaasti esiin 

sellaisissa tilanteissa, joissa moniammatillinen työtiimi yritti sovittaa yhteen vankilan ja hoidon 

sääntöjä. Sisäiset jännitteet näyttäytyivät Tourusen mukaan erityisesti niissä vartiohenkilökunnan ja 

erityistyötekijöiden tulkintakehyksissä, jotka koskivat hoito-ohjelmien periaatteita. Vankien kanssa 

lähityössä oleva vartiohenkilökunta korosti näkemyksissään sitä, että päihdeongelmaiset vangit 

tarvitsevat kontrolloidun, vaativan ja kaikille osallistujille yhdenmukaisen hoito-ohjelman. 

Erityistyöntekijöiden näkemyksissä puolestaan painottui se, että päihdeongelmainen vanki tarvitsee 

ymmärrystä, ammatillista tukea ja apua sekä hänen yksilölliset tarpeensa huomioon ottavaa 

päihdehoitoa. (Tourunen 2000, 27-28, 117-124.) 

 

Tourusen mukaan myös vangit joutuivat kohtaamaan monia jännitteisiä tilanteita hakeutuessaan 

päihdekuntoutukseen. Tutkimuksen kohteena ollut päihteetön osasto aiheutti monia ristiriitoja 
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heidän elämäänsä: se siirsi vangit vankilan ja hoidon rajapinnalle, jossa oltiin toisaalta vahvasti 

mukana kuntouttavassa työssä, mutta toisaalta edelleen vahvasti kiinni vankilan säännöissä. 

Korkein kynnys ylitettävänä on Tourusen mukaan niillä vangeilla, jotka erilaisista 

päihdekuntoutusmuodoista valitsevat hoito-osaston. Hoito-osastolle hakeutuminen voidaan tulkita 

vankien kesken vankiyhteisöstä erottautumisena ja poikkeavaan rooliin uskaltautumisena. Sinne 

hakeutuvan vangin on Tourusen näkemyksen mukaan oltava tosissaan luopumassa päihteistä, sillä 

hänen on perusteltava ratkaisuaan ja motiivejaan huolellisesti sekä hoitohenkilökunnalle että muille 

vangeille. (Tourunen 2000, 7, 165-166, 168, 196-197.)  

 

Mainitsemistaan jännitteistä huolimatta Tourunen tulee kuitenkin siihen johtopäätökseen, että 

päihdekuntoutus on perusteltu ja tarpeellinen vankeinhoidon osa-alue. Tourunen uskoo, että 

päihdekuntoutus vankilan sisällä voi toimia riittävän hyvin erilaisista jännitteistä huolimatta, kun 

sopivat roolit ja toimintatavat selkeytyvät ja ”sovittautuvat” tietyn vankilan olosuhteisiin. Kun 

Tourusen tutkiman vankilan hoito-osaston toiminta saattoi kohtaamistaan jännitteistä huolimatta 

jatkua suhteellisen selkeänä, itsenäisenä ja erillisenä vankeinhoidon osana, mahdollisti se vangeille 

päihteettömyyden vankeusajan loppuun ja jopa siviiliin asti.  (Tourunen 2000, 211, 237-238.) 

 

Tourunen on yhdessä Jussi Perälän (2004) kanssa arvioinut myös Helsingin vankilan päihteettömän 

osaston toimintaa ja hoito-ohjelmaa. Osasto on tarkoitettu niille vangeille, jotka haluavat 

päihteettömässä ympäristössä, työ- ja vertaisryhmän kautta saada apua päihdeongelmien hoitoon. 

Tutkimusprosessin aikana päihteettömällä osastolla ehti olla yhteensä 13 vankia, seitsemän vankia 

kerrallaan. Helsingin vankilan päihteettömän osaston hoito-ohjelmaan kuului erilaisia 

ryhmäpalavereita, jotka olivat luonteeltaan keskustelullisia, informatiivisia ja toiminnallisia. 

Päihdehoidollisessa ohjelmassa käsiteltiin esimerkiksi kunkin vangin päihdehistoriaa tai kerrottiin 

päihteiden käytön aiheuttamista vaaroista. Tämän lisäksi vangeilla oli mahdollisuus osallistua 

tukihenkilökeskusteluihin, sekä edellytys osallistua yhteisökokouksiin. Yhteisökokouksissa 

käsiteltiin yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa työryhmäkokouksissa esiin nousseita asioita. 

(Tourunen & Perälä 2004, 15-16, 19, 33, 36-40.) 

 

Tourusen ja Perälän tutkimus osoitti selvästi päihdekuntoutuksen vaativuuden. Tutkimuksen 

kohteena olleet vangit kritisoivat sekä päihdekuntoutusta että yleisiä vankilaoloihin ja vankina 

olemiseen liittyviä asioita. Päivät tuntuivat toistensa kopioilta, ja päihderyhmissä toistettiin heidän 

mielestään samoja teemoja kerrasta toiseen. Vangit toivoivat ryhmiin vaihtelua ja monipuolisempia 

tehtäviä, lähinnä päihdeongelman syvällisempää käsittelyä: heidän mukaansa varsinaisen 
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päihdeongelman käsittelyyn käytettiin aivan liian vähän aikaa. Vangit olisivat halunneet parantaa 

osaston toimintaa myös erilaisten aktiviteettien ja viihtyisyyden lisäämisellä. Osaston työryhmä 

koki vankien vaatimukset usein loputtomina ja mahdottomina toteuttaa. Työntekijöillä oli 

päihdekuntoutuksen lisäksi vankilassa muitakin töitä, joten heidän resurssinsa olivat hyvin 

rajalliset. (Tourunen & Perälä 2004, 49-50, 52-53.) 

 

Helsingin vankilan päihteettömän osaston vankeja ei kiinnostanut samanlaisten kokemusten 

jakaminen ryhmässä. Tähän pyrkivät tehtävät eivät heidän mielestään tarjonneet mitään uutta, eikä 

niiden tiimoilta saatu herätetyksi keskustelua. Puhumattomuus on vahvasti ristiriidassa 

Anonyymien Alkoholistien (AA) ja Anonyymien Narkomaanien (NA) ideologioiden kanssa, joissa 

päihdeongelmasta toipumisen keskeisenä lähtökohtana pidetään yhteistä kokemusta ja sen jakamista 

vertaisryhmässä. Vangit olivat tietoisia hiljaisuuden kääntöpuolesta: vaikka he toisaalta 

peräänkuuluttivat haluaan puhua asioistaan ja saada apua päihdeongelmaansa, kynnys avautua 

ryhmässä, toisten vankien läsnä ollessa tuntui ylitsepääsemättömän korkealta. Ylipäätään omista 

asioista ei ollut totuttu puhumaan, sillä vankilakulttuurissa kunkin vangin tulee perinteisesti hoitaa 

omat asiansa eikä puuttua toisten tekemisiin esimerkiksi kyselemällä ryhmissä liikaa. Keskustelun 

käynnistymistä ryhmissä ei helpottanut myöskään epäluuloisuus henkilökunnan ja muiden vankien 

luotettavuutta kohtaan. Esimerkiksi jonkun ryhmään osallistuvan vangin sosiaaliset suhteet, tietty 

status ja asema vankikulttuurin hierarkiassa saattoivat aiheuttaa omat jännitteensä ryhmän 

keskinäiseen kanssakäymiseen. (Tourunen & Perälä 2004, 50-51, 57.) 

 

Tourunen ja Perälä nostivat tutkimuksellaan esiin sen, miten vaativaa ja ristiriitaista 

päihdekuntoutus vankilakontekstissa on, jopa sille varta vasten suunnatulla osastolla. Helsingin 

vankilan päihteettömän osaston vangeille ristiriitaa aiheutti erityisesti hoidon ja vankilan 

rajapinnalla liikkuminen, sillä osittain nämä vangit olivat aidosti mukana etsimässä välineitä 

uudenlaiseen päihteettömään elämään, osittain vielä vahvasti kiinni vankilakulttuurin normeissa ja 

arvoissa. Tourunen ja Perälä tulevat kuitenkin siihen lopputulokseen, että tutkimuksen kohteena 

ollutta päihteetöntä osastoa ei pidetty yllä turhaan, vain muodon vuoksi: neljä viidestä vangista 

katsoi, että osastosta oli ollut apua päihteettömään elämäntapaan pyrkimisessä. Tourunen ja Perälä 

kannustavat näkemään esiintyvät haasteet pikemminkin kehitysmahdollisuuksina kuin 

sudenloukkuina. Jotta osaston toiminta voisi kehittyä, he rohkaisevat tekemään jännitteet ja 

ristiriidat näkyviksi ja ottamaan ne avoimesti työskentelyn alle. (Tourunen ja Perälä 2004, 56-57.) 
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2.2 Missä mennään nyt? Uusinta vankiloiden hoito-ohjelmiin keskittyvää 

vuorovaikutustutkimusta 

 

Päihdehoidolla on tänä päivänä merkittävä asema osana vankeinhoidon toiminta-ajatusta, 

perustehtävää ja arvoja. Uusimman Päihdestrategian 2005-2006 avulla taataan yhä aktiivisempi 

puuttuminen vankien päihdeongelmiin, ja pyritään kehittämään päihdekuntoutusta edelleen 

kattavammaksi ja toimivammaksi sekä tutkimustiedon että käytännön sovelluksista saatujen 

kokemusten kautta. (Vankeinhoidon Päihdestrategia vuosiksi 2005-2006, 

http://www.rikosseuraamus.fi/29331.htm.) Viime vuosina suomalaisessa vankilatutkimuksessa on 

keskitytty arvioimaan käytössä olevia päihdeohjelmia, niiden sisältöä ja käytännön toteuttamista. 

Tämänkaltaisten tutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että vangeille suunnitellut 

toimintaohjelmat ovat sisällöltään laadukkaita ja toimivat toivotulla tavalla. (Karsikas 2005, 25; 

Kriminaalihuoltolaitoksen & Vankeinhoidon vuosikertomus 2005, 57; Tourunen 2000, 22; 

Tourunen & Perälä 2004, 8-9.) Tästä laadunvarmistuksen näkökulmasta vankiloiden hoito-ohjelmia 

ovat lähiaikoina tarkastelleet Johanna Ruokolainen ja Maria Rakkolainen. 

 

Johanna Ruokolainen (2005) tarkasteli yhdessä vankilassa ryhmämuotoisen hoito-ohjelman 

vuorovaikutusta ja sen toteuttamista kognitiivisen viitekehyksen alla. Maria Rakkolainen (2004) 

puolestaan keskittyi selvittämään sitä, millä tavalla motivoivan haastattelun periaatteet ja henki 

toteutuivat eräässä vankilakontekstissa. Ruokolaisen ja Rakkolaisen tutkimiin hoito-ohjelmiin 

liittyy läheisesti myös Hämeenlinnan vankisairaalan päihdekuntoutukselle tuttuja elementtejä: 

vankisairaalan päihdekuntoutuksessa käytettävä työote perustuu sekin kognitiiviseen ajatteluun, 

johon puolestaan sisältyy useita yhtymäkohtia motivoivan lähestymistavan periaatteiden kanssa. 

Sekä Rakkolaisen että Ruokolaisen tutkimukset olivat osa Rikosseuraamusviraston hanketta, jossa 

toimintatutkimusten kautta arvioitiin vankiloissa tehtävää päihdekuntoutusta (Rakkolainen 2004, 1; 

Ruokolainen 2005, 5). Avaan seuraavaksi näiden kahden vuorovaikutustutkimuksen päätuloksia; 

motivoivaan haastattelumenetelmään palaan vielä myöhemmin luvussa 3. 

 

Laukaan vankilassa vankien päihdekuntoutuksessa käytetään ryhmämuotoista hoitoa, joka 

pohjautuu kognitiiviseen ajatteluun. Yleisesti kognitiivisen hoidon tavoitteena on löytää uusi, 

vaihtoehtoinen, vähemmän ongelmallinen tapa konstruoida kokemuksia ja suhdetta maailmaan. 

Kognitiivisessa terapiassa terapeutti on aktiivinen yhteistyökumppani – terapeuttisen yhteistyön 

lähtökohtana on asiakkaan ja terapeutin tasaveroinen yhteistyösuhde. Päihdeongelmaisille 
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suunnatussa kognitiivisessa hoidossa keskitytään purkamaan ongelmakäyttäytymistä ylläpitäviä 

tekijöitä, joita ovat asiakkaan päihteiden käyttöön liittyvät uskomukset, odotukset sekä ajatukset. 

Päihdeongelmaisille asiakkaille opetetaan retkahtamista ehkäiseviä selviytymiskeinoja sekä siihen 

altistavien tekijöiden ja riskitilanteiden tunnistamista, ja heitä kannustetaan kokeilemaan 

vaihtoehtoisia toimintatapoja ja pysymään asettamissaan muutostavoitteissa. Kognitiivisten hoito-

ohjelmien tavoitteena on saada ihminen lopulta tulkitsemaan päihteiden käyttöään 

selkärangattomuuden sijaan haitallisena toimintamallina, ja saada hänet astumaan pois ”kohtalon 

uhrin” positiosta. Kognitiivisen intervention mukaan muutos mahdollistuu, kun 

ongelmakäyttäytymistä tarkastellaan asiana, josta on mahdollista oppia pois. (Holmberg 2001, 225-

232; Kuusinen 2001, 12-14; Ruokolainen 2005, 5.)   

 

Johanna Ruokolainen selvitti, toteutetaanko Laukaan vankilassa kognitiiviseen viitekehykseen 

pohjautuvaa päihdekuntoutusohjelmaa mallin periaatteiden mukaisesti. Hän keskittyi 

tarkastelemaan kyseisen vankilan päihdekuntoutusjakson pienryhmissä esiintyvää vuorovaikutusta 

sekä ryhmänohjaajien toimintatapoja. Ruokolaisen tutkimiin ryhmiin osallistui aina kaksi ohjaajaa 

ja lähes poikkeuksetta viisi vankia. Ryhmien aihepiiriin, joka liikkui päihteiden käytön ja sen 

muuttamisen ympärillä, pureuduttiin varta vasten laaditun käsikirjan pohjalta. Ryhmäistunnoissa 

keskityttiin käsittelemään vankien etukäteen tekemiä kotitehtäviä yhdessä. Ruokolainen analysoi 

ryhmien vuorovaikutusta kognitiivisten ryhmäistuntojen vuorovaikutuksen koodaamiseen kehitetyn 

menetelmän avulla. Lisäksi hän perehtyi ryhmän vuorovaikutukseen myös ryhmän jäseniltä 

keräämänsä palautteen kautta. (Ruokolainen 2005, 5-6, 18-20, 22-26.) 

 

Ruokolaisen mukaan Laukaan vankilan kognitiivista päihdekuntoutusohjelmaa toteutetaan 

käytännössä ohjelman kognitiivisten periaatteiden mukaisesti. Ohjaajien vuorovaikutuksessa oli 

kyllä eroja, mutta kenenkään vuorovaikutus ja kommunikointi eivät olleet kognitiivisen mallin 

vastaisia. Ruokolainen toteaa, että mitä paremmin ryhmää ohjaava työntekijä hallitsi kognitiivisen 

ohjelman struktuurin, sitä toimivammalla tavalla hän ohjasi kognitiivisia ryhmäistuntoja. 

Kommunikaation toimivuudella Ruokolainen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, kuinka hyvin 

ryhmänohjaajien kommunikaatio auttaa ryhmän jäseniä etsimään aktiivisesti uusia näkökulmia 

yhdessä muun ryhmän kanssa. Ruokolaisen tulosten perusteella tällaista ryhmänohjaajien toimivaa 

kommunikaatiota edustivat kyseleminen ja vaihtoehtoisten näkökulmien esittäminen. (Ruokolainen 

2005, 1, 53-54.) 
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Ruokolainen nimeää ryhmän ohjaajan tärkeäksi tehtäväksi sen, että hän antaa ryhmän 

vuorovaikutukselle tilaa pitäen sen kuitenkin fokusoituna tiettyyn aihepiiriin. Esimerkkinä tilan 

antamisesta ryhmäläisille Ruokolainen mainitsee ryhmäistunnon, jossa pohdittiin retkahduksen 

petausta eli päihteiden käytön valmistelua vaivihkaa itseltä. Ruokolaisen mukaan asia tuntui 

koskettavan useita ryhmäläisiä ja olevan heille hyvin tärkeä. Ryhmäläisten väliselle 

vuorovaikutukselle ja vilkkaalle keskustelulle tuli tilaa, kun heille tärkeäksi koettu aihe nostettiin 

esiin ja heiltä kysyttiin siitä kokemuksia ja mielipiteitä. Ruokolainen näki puheliaan ryhmän hyvänä 

puolena sen, että sen keskinäinen kommunikaatio oli monipuolista ja runsasta. Aktiivisesti 

keskustelevissa ryhmissä ryhmäläisten välillä esiintyi melko paljon ryhmän aiheesta polveilevaa 

neutraalia puhetta sekä sellaista kanssakäymistä, jossa huumoria apuna käyttäen jaettiin kokemuksia 

ja kannustettiin toisia ryhmäläisiä. (Ruokolainen 2005, 54.) 

 

Eräät tehtävät saattoivat olla vaikeita joillekin Laukaan vankilan päihderyhmien vangeille siitä 

syystä, että heillä ei ollut kyseisestä asiasta kokemusta. Esimerkiksi päihteetön elämä oli monelle 

niin vieras asia, että päihteiden käytön rajoittamista ja hallinnan menettämistä käsittelevä tehtävä ei 

auennut ryhmässä kunnolla. Ruokolainen uskoo avun tähän löytyvän siitä, että kognitiivisen mallin 

mukaisen ryhmäistunnon vetämisessä välitehtävien funktio esitettäisiin ryhmäläisille aina selvästi. 

Ryhmän varsinaisessa työskentelyssä Ruokolainen suosittelee mahdollisimman konkreettisten 

esimerkkien sekä aihealuetta konkretisoivien tehtävien käyttöä. Kun asioiden pitäminen 

konkreettisella tasolla koettiin päihderyhmissä positiiviseksi tekijäksi, negatiivista palautetta 

vangeilta tuli muutamien ryhmien jälkeen liiallisesta teoriasta ja ohjaajien luennoimisesta. 

Ruokolainen ehdottaakin, että käytännön työssä ryhmäistunnon opetusjaksojen keston ei tulisi 

ylittää 15 minuuttia. Kaikkiaan ryhmänohjaajien toimintaa sekä kognitiivista päihdekuntoutusta 

voidaan Ruokolaisen mukaan parantaa ohjelman käsikirjoja kehittämällä sekä työntekijöitä 

kouluttamalla. Ruokolaisen tutkimuksessa riittävä kognitiivinen koulutus lisäsi vankilan 

päihdetyöntekijöiden luottamusta käyttämiinsä menetelmiin sekä omiin taitoihinsa. (Ruokolainen 

2005, 55-56.) 

 

Mikkelin vankilan päihdetyössä käytetään päihdehaastattelua, joka on kehitetty motivoivan 

haastattelun pohjalta (Rakkolainen 2004, 1, 5). Motivoiva haastattelu on asiakaskeskeinen 

ohjausmenetelmä, jonka juuret ovat humanistisessa psykologiassa. Tämän lähestymistavan edustaja 

ja asiakaskeskeisen terapian kehittäjä Carl Rogers (1961) korosti vuorovaikutustaitojen merkitystä 

onnistuneen terapiasuhteen kulmakivenä. Asiakaskeskeisessä terapiassa terapeutin on kyettävä 

luomaan turvallinen ja tukea antava ilmapiiri, jonka puitteissa asiakkaan on helppo tutkia 
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kokemuksiaan ja etsiä ratkaisua ongelmilleen. Terapeutti luo vuorovaikutukselle parhaan 

mahdollisen kehyksen olemalla empaattinen, lämmin ja aidosti kiinnostunut asiakkaasta ja tämän 

läpikäymästä ongelmasta. Asiakaskeskeinen terapeutti kuuntelee asiakastaan reflektoivasti: hän 

tarjoaa tukeaan esimerkiksi selventämällä, vahvistamalla ja heijastamalla asiakkaan ajatuksia tälle 

takaisin. (Miller 1983, 154-155; Miller & Rollnick 2002, 6-7; Rogers 1961, 33-38.) 

 

Maria Rakkolainen keskittyi tarkastelemaan sitä, miten Mikkelin vankilan päihdetyöntekijät 

noudattivat käytännön työssään motivoivan haastattelutyylin periaatteita. Päihdehaastatteluissa 

vangin ja kahden työntekijän kohtaamisessa oleellisiksi keskustelunaiheiksi nostettiin vangin 

päihteiden käyttö, siihen liittyvät haitat sekä vangin toiveiden herättäminen siitä, että muutos on 

mahdollista. Motivoivan lähestymistavan mukaan työntekijöiden tulee kuunnella ja kohdella vankia 

empaattisesti ja hyväksyvästi: tärkeimpiä tekijöitä vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta on 

työntekijän aito kiinnostus asiakkaan tunteita ja kokemuksia kohtaan. Rakkolainen selvitti 

päihdekeskusteluista sitä, miten päihdetyöntekijän käyttämä vuorovaikutustyyli vaikutti vangin 

muutospuheeseen sekä missä määrin vanki vastusti päihdetyöntekijää. Hän kiinnitti huomiota 

siihen, miten päihdetyöntekijät osasivat kuunnella ja reflektoida vangin puhetta, käsitellä 

päihteidenkäyttöön liittyvää ristiriitaa eli ambivalenssia sekä tukea vankia motivoivan haastattelun 

hengessä. Rakkolainen analysoi haastattelijoiden puhetyyliä ja -tekniikkaa siihen kehitetyn 

koodausmenetelmän avulla.  (Rakkolainen 2004, 1, 5-7, 24, 26-27.) 
 

Rakkolaisen tutkimus osoitti, että Mikkelin vankilassa päihdetyöntekijöiden motivoivan 

haastattelumenetelmän hallinnassa ja vuorovaikutustaidoissa oli merkittäviä eroja. Eniten puutteita 

Rakkolainen paikansi motivoivan haastattelun erityistaidoista, kuten reflektioiden ja yhteenvetojen 

tekemisestä vangin puheesta sekä vangin muutosuskon vahvistamisesta. Rakkolaisen 

tutkimustulokset tukivat myös sitä motivoivalle haastattelulle luonteenomaista oletusta, että mitä 

enemmän haastattelija konfrontoi vankia, sitä enemmän tämä vastusti sekä haastattelijaa että 

muutosta. Vastaavasti motivoivan haastattelun suuntaisilla menetelmillä vangin puhe muodostui 

muutosmyönteisemmäksi. (Rakkolainen 2004, 53, 56.) 

 

Rakkolainen paikansi Mikkelin vankilan päihdehaastatteluista asiantuntijakeskeisen, 

asiakaskeskeisen sekä dialogisen vuorovaikutusorientaation. Rakkolaisen mukaan vain yksi kaikista 

viidestä tutkimukseen osallistuneesta päihdetyöntekijästä harjoitti motivoivan haastattelun 

vuorovaikutuskriteerien mukaista menetelmää ja dialogista vuorovaikutustyyliä. Yksi 

päihdetyöntekijä käytti pääasiallisena vuorovaikutuksellisena keinonaan asiantuntijavaltaa 
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konfrontoimalla vangin ongelmia, ja loput kolme työntekijää käyttivät pääsääntöisesti 

asiakaskeskeistä vuorovaikutustapaa. Rakkolainen nimeää sekä asiantuntijavaltaan perustuvan että 

asiakaskeskeisen vuorovaikutuksen ongelmiksi sen, että niiden kautta rakentuvissa 

päihdehaastatteluissa ei reflektoitu ambivalenssia eikä myöskään pyritty vahvistamaan vangin 

muutospuhetta. Näiden kehikoiden varaan rakennetuista päihdehaastatteluista jäi Rakkolaisen 

mukaan puuttumaan motivoiva elementti, joka on muutokseen tähtäävä ohjaavuus. (Rakkolainen 

2004, 56-57.) 

 

Vuorovaikutussuhteita tutkimalla Rakkolainen pyrki antamaan Mikkelin vankilan 

päihdetyöntekijöille tärkeää palautetta toimivan vuorovaikutuksen periaatteista ja sitä kautta 

edesauttamaan heidän ja vankien välistä hoitosuhdetta ja hoidon vaikuttavuutta (Rakkolainen 2004, 

12, 52). Samoihin tavoitteisiin pyrki myös Ruokolainen arvioidessaan sitä, minkälainen 

vuorovaikutus tukee parhaiten kognitiivisen mallin keskeisiä näkökulmia (Ruokolainen 2005, 1, 

18). Tutkimustiedon mukaan on tärkeää, että hoito- ja neuvomistyötä tekevien ihmisten 

vuorovaikutukseen kiinnitetään jatkossakin huomiota. Terapeutin ominaisuuksien sekä 

vuorovaikutustyylin on todettu ennustavan terapian onnistumista jopa siinä määrin, että niiden 

katsotaan olevan toimivassa terapiaprosessissa yhtä tärkeällä sijalla kuin tietyn terapeuttisen 

menetelmän hallitseminen. Syyksi terapeuttisen hoidon keskeytymiselle nimetään usein se, että 

vuorovaikutus työntekijän kanssa ei ota tulta alleen: erityisesti terapeutin konfrontoiva ote on 

yhdistetty suureen keskeyttäneisyyteen sekä suhteellisen huonoihin hoitotuloksiin. (Lietaer 1992, 

149, 153; Martin 1992, 125-127; Miller & Rollnick 2002, 6-7.) Jotta hoito-ohjelmien 

vuorovaikutuksellisia käytäntöjä voisi kehittää paremmiksi, on ensin löydettävä sopivat työkalut 

niihin pureutumiseksi.    
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3. VUOROVAIKUTUSTUTKIMUKSEN TRADITIO: TEORIAA JA 
TUTKIMUSTA  
 

3.1 Vuorovaikutustutkimuksen työkaluja ja hedelmiä 
 

On olemassa erilaisia vuorovaikutustutkimuksen työkaluja, joiden kautta ryhmän, auttamistyön ja 

päihdeterapian vuorovaikutuskulkuihin on pureuduttu: balesilainen interaktioanalyysi, 

diskurssinanalyysi sekä keskustelunanalyysi. Tässä työssä käytän näistä ainoastaan 

pienryhmätutkimukseen kehitettyä balesilaista interaktioanalyysia. Katson kuitenkin tarpeelliseksi 

esitellä myös sitä tutkimustietoa, jota diskurssianalyyttisin sekä keskustelunanalyyttisin menetelmin 

päihdeongelmaisille suunnatun auttamistyön vuorovaikutuksesta on jo saatu. Keskityn tässä luvussa 

lähinnä eri menetelmillä saatujen tulosten esittelyyn, en niinkään itse menetelmiin; haen tällä 

rajauksella lisämääreitä sille, mitä päihdehoidossa on pidetty toimivana, onnistuneena ja 

luonteenomaisena vuorovaikutuksena. Balesilaiseen interaktioanalyysiin ja tämän työn kannalta 

olennaisiin valintoihin palaan vielä tarkemmin luvussa 4.  

 

3.1.1 Balesilainen traditio pienryhmätutkimuksen kentällä 

 

Robert Freed Balesin uraauurtavaa työ pienryhmätutkimuksen parissa lähti liikkeelle yli puoli 

vuosisataa sitten. Ryhmän vuorovaikutuksesta kiinnostunut Bales halusi tällöin selvittää, mitä 

tapahtuu, kun ennestään toisilleen tuntemattomat ihmiset laitetaan ratkaisemaan jotakin annettua 

ongelmaa pienryhmässä. Havainnoidessaan ryhmää Bales keskittyi erityisesti siihen, minkälainen 

rakenne ryhmälle muodostui, miten roolit jakautuivat ja kenestä kuoriutui ryhmän johtaja. Kun 

Bales kiinnitti huomiota ryhmässä tapahtuviin toimintoihin ja niiden esiintymistiheyteen, 

vuorovaikutuksen sekvensseihin sekä ryhmään osallistujien tapoihin viestiä toisilleen, hän huomasi 

sen, miten samanlaisia asioita vuorovaikutuskuluissa tapahtui toistensa perään. Pureutuessaan 

tarkemmin siihen, mitä kaikkea ryhmän vuorovaikutuksessa tapahtuu, Bales alkoi luokitella sitä eri 

kategorioihin. Alun perin kategorioita oli 87. Huomatessaan osan luokista tarpeettomiksi Bales 

typisti niiden lukumäärää päätyen lopulta kahteentoista kategoriaan. Balesin havaintojen pohjalta 

syntyi ryhmien vuorovaikutuksen tutkimiseen sopiva kvantitatiivinen analyysitapa, balesilainen 

interaktioanalyysi (Interaction Process Analysis, IPA). Sen kaksitoista kategoriaa on lueteltu 

taulukossa 1. (Bales 2002, 159-161, 163-168.)  
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Taulukko 1.  

Balesilaisen interaktioanalyysin kaksitoista kategoriaa 

 

1. NÄYTTÄÄ YSTÄVÄLLISELTÄ (seems friendly) 

2. DRAMATISOI (dramatizes) 

3. ON SAMAA MIELTÄ (agrees) 

4. TEKEE EHDOTUKSEN (gives suggestion) 

5. KERTOO MIELIPITEEN (gives opinion) 

6. JAKAA TIETOA (gives information) 

7. PYYTÄÄ TIETOA (asks for information) 

8. KYSYY MIELIPIDETTÄ (asks for opinion) 

9. PYYTÄÄ EHDOTUSTA (asks for suggestion) 

10. ON ERI MIELTÄ (disagrees) 

11. OSOITTAA JÄNNITTYNEISYYTTÄ (shows tension) 

12. NÄYTTÄÄ EPÄYSTÄVÄLLISELTÄ (seems unfriendly) 

 

(Bales 1970, 92; Bales 2002, 165.) 

 

Balesin havaintojen mukaan ryhmässä esitetyt toiminnot eivät koskaan tapahdu tyhjiössä, vaan ne 

seuraavat toisiaan sekvenssien tavoin.  Tästä syystä Bales alkoi tarkastella sosiaalista 

vuorovaikutusta jatkumona, jossa jokin alulle paneva toiminto kutsuu vastapuolta tietynlaiseen 

reaktioon. Vastavuoroisuus rakentuu esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa kysymykseen odotetaan 

vastausta, vitsin jälkeen nauretaan ja ystävälliseen eleeseen reagoidaan ystävällisyydellä. Kun 

esimerkiksi henkilö A suuntaa kysymyksiä ja ajatuksiaan henkilö B:lle, on melko todennäköistä, 

että juuri henkilö B kohdistaa vastauksensa takaisin henkilö A:lle eikä vaikkapa henkilö C:lle. 

Balesin mukaan olisi varsin kummallista, mikäli näin ei tapahtuisi: jos henkilö A osoittaa 

vihamielisyyttä henkilö B:tä kohtaan, yleensä B kohdistaa sen takaisin A:han, eikä suinkaan 

viattomaan henkilö C:hen. Balesilaisesta näkökulmasta käsin vuorovaikutuksen voi katsoa 

koostuvan teoista, joihin odotetaan reaktioita. (Bales 1970, 81-82; Bales 2002, 168.) 

 

Balesin mukaan ihminen tulee tietyllä statuksella varustettuna ryhmätilanteeseen, ja häntä 

kohdellaan aluksi sen herättämien ennakkotietojen pohjalta. Tietyn statuksen omaavalla ryhmän 

jäsenellä on mahdollisuus säilyttää vallitsevien ennakko-oletusten mukainen asema, mutta yhtä 

lailla se saatetaan menettää. Ryhmän jäsen voi Balesin mukaan myös ansaita uudenlaisen aseman 
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muiden joukossa, jos hän tekee töitä sen eteen ja on valmis muuttamaan omaa toimintaansa. (Bales 

1970, 75.)  

 

Bales myöntää, että huolimatta varsin vakiintuneista vuorovaikutussekvensseistä kommunikaatio ei 

aina ole täysin suoraviivaista. Ryhmissä esimerkiksi monet kysymykset esitetään implisiittisesti. 

Tällöin kenellä tahansa ryhmän jäsenellä on mahdollisuus tarttua kysymykseen ja yrittää antaa 

siihen vastausta. Ryhmän jäsenten erilaisia rooleja tarkastelemalla selviää, kuka heistä 

todennäköisesti vastaa esitettyyn kutsuun. Tyypillisessä ryhmässä on Balesin arvioiden mukaan 

aina mukana sellaisia ihmisiä, jotka ovat muita aktiivisempia ottamaan osaa vuorovaikutukseen ja 

ryhmän toimintaan. Osa ryhmän jäsenistä taas valitsee vähemmän näkyvän rooliin ja keskittyy 

lähinnä kuuntelemaan ja tarkkailemaan toisia. Samalla tavalla Bales erottelee ryhmän jäsenet 

toisistaan tarkkailtuaan heidän esittämiensä tunnereaktioiden sävyä ja laatua. Jotkut ryhmäläiset 

reagoivat Balesin mukaan eteen tuleviin asioihin aina yllättävän positiivisesti, toiset taas keskittyvät 

olemaan alati negatiivisia, varsinaisia ”vastarannan kiiskiä”. (Bales 1970, 95.)  

 

Omissa tutkimuksissaan Bales katsoi oleelliseksi tarkastella sitä, kenelle ryhmän jäsenet 

puheenvuoronsa ja toimintonsa suuntasivat. Balesin huomioiden mukaan vastavuoroisuus ja tasa-

arvoisuus eivät toimineet useinkaan sellaisissa ryhmissä, joihin osallistui statukseltaan eriarvoisia 

jäseniä. Havaintojensa pohjalta Bales esittää näkemyksen, jonka mukaan ryhmän jäsenet suuntaavat 

huomiota itseään korkeammalla statuksella oleviin ryhmän jäseniin, vaikka he eivät saa ylemmältä 

taholta samassa mittakaavassa reaktioita takaisin. Samasta ilmiöstä on kyse silloin, kun ryhmän 

jäsen saa statukseltaan alempiarvoiselta ryhmän jäseneltä kutsuja vuorovaikutukseen, mutta jättää 

niihin vastaamatta. Kun ryhmässä on selkeä johtaja, statukseltaan seuraavaksi korkeimmalla oleva 

ryhmän jäsen saattaakin käydä keskustelua lähinnä vain hänen kanssaan. Vaikka muut ryhmän 

jäsenet yrittävät ottaa osaa keskusteluun, nämä kaksi johtohahmoa voivat jättää reagoimatta ja 

jatkaa keskustelua pitkälti kahden. Tältä pohjalta Bales pilkkoo ryhmän keskinäisen työnjaon 

raa’asti kahtia: toiset, johtavammassa asemassa olevat jäsenet ovat ryhmässä aloitteen tekijöitä, 

jolloin muun ryhmän rooliksi jää tehtyihin aloitteisiin reagoiminen.  Bales muistuttaa, että moisesta 

epätasa-arvoisuudesta ei välttämättä koidu seurauksia, koska kaikki ryhmään osallistuvat ihmiset 

eivät edes halua nousta statusasteikossa korkealle. Osa ihmisistä tyytyy pienempään rooliin ja on 

jopa mielissään siitä, että joku muu ottaa enemmän vastuuta ryhmän tehtävärakenteessa. (Bales 

1970, 75, 83-84.) 
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Balesin mukaan on mahdotonta, että ryhmä toimisi itsenäisenä yksikkönä - vain ryhmään 

osallistujat, yksittäiset henkilöt, toimivat. Kuitenkin ryhmätilanteessa mahdollistuu se, että ryhmän 

jäsen voi suunnata ajatuksensa koko ryhmälle, ei kenellekään yksittäiselle jäsenelle. Kun 

pienryhmässä jokainen osallistuja kuulee väistämättä kaikki esitetyt kommentit, kuka tahansa heistä 

voi vastata kysymykseen, varsinkin kun se on esitetty kaikille. Oman ajatuksen 

tarkoituksenmukainen suuntaaminen koko ryhmälle kertoo Balesille jonkinlaisesta dominanssista, 

sillä yleensä ryhmää johtavat ihmiset suuntaavat muita ryhmän jäseniä useammin puheensa koko 

ryhmälle. Johtavassa asemassa oleva henkilö ei myöskään odota ryhmän vuorovaikutussääntöjen 

mukaisesti omaa puheenvuoroaan kuten muut – hän saattaa joissakin tilanteissa tarttua hiljaiseen 

hetkeen, korottaa ääntänsä ja antaa puhuessaan katseensa kiertää kaikissa ryhmän jäsenissä, ei vain 

yhdessä.  Yleensä tällaisessa asemassa oleva henkilö myös puhuu ryhmässä pidempään kuin muut, 

mikä vie tilaa ja on ajallisesti toisilta ryhmäläisiltä pois. Välttämättä äänekkyydestä ei ole 

suoranaista hyötyä: Balesin mukaan ihminen, joka puhuu ryhmässä eniten, ei silti välttämättä saa 

samassa mittakaavassa ideoitaan läpi. (Bales 1970, 65, 67, 76-77; Bales 2002, 166.)  

 

Balesin tutkimissa pienryhmissä keskityttiin ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon. Bales 

huomasi, että kun ryhmän läpikäymä aihe oli vakava, kevennettiin sitä paikka paikoin vitseillä tai 

muilla leikkisyyksillä. Balesin mukaan vuorovaikutuksessa oli selkeästi nähtävissä näitä periodeja, 

joissa vitsailun, naurun ja dramatisoinnin avulla vakavan ongelman ratkaiseminen unohdetaan 

hetkeksi. Vuorovaikutusta keventävien toimintojen aikana ryhmän jäsenillä oli hetken aikaa lupa 

hassutella, kunnes jälleen siirryttiin takaisin aiheen kimppuun. Ryhmän varsinaisesta tehtävästä 

lähdettiin myös muita reittejä pitkin sivupoluille: ongelman ratkaisemiseen tähtäävä prosessi 

keskeytyi paikka paikoin esimerkiksi ryhmässä ilmenevien emotionaalisten jännitteiden vuoksi.  

Bales kuvaakin ryhmän vuorovaikutusprosessia luonteeltaan aaltoilevaksi ja värähteleväksi, 

kaikeksi muuksi kuin stabiiliksi tilaksi. Ryhmäprosesseihin liittyy Balesin mukaan loppujen lopuksi 

niin paljon erilaisia muuttujia ja tilannetekijöitä, että hän neuvoo välttämään liian voimakkaiden ja 

kaikenkattavien yleistyksien tekemistä ryhmädynamiikan lainalaisuuksista. (Bales 1970, 95; Bales 

2002, 159, 161-162, 166, 171.)  

 

Hämeenlinnan vankisairaalan päihderyhmät eroavat jossakin määrin Balesin mielenkiinnon 

kohteena olleista ryhmistä. Balesin tutkimat ryhmät kokoontuivat laboratorio-olosuhteissa, eikä 

niillä aloittaessaan ollut vakiintunutta sosiaalista järjestystä saati johtajaa (Bales 2002, 159; 

Peräkylä 1999, 42). Vankisairaalan päihderyhmissä oli aina läsnä kaksi ohjaajaa, ja niihin 

osallistujat tunsivat toisensa jo siinä vaiheessa, kun aineistoa alettiin kerätä. Vaikka lähinnä ohjaajat 
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määrittivät ryhmän aiheen ja johtivat keskustelua, oli kenellä tahansa vangilla lupa osallistua ja 

oikeus ilmaista mielipiteensä – ohjaajat eivät näin ollen strukturoineet keskustelua ja ryhmän 

toimintaa täysin. Yhtäläisyys Balesin ryhmien ja vankisairaalan päihderyhmien väliltä löytyy niiden 

perustehtävästä: myös päihderyhmää voi tarkastella luonteeltaan ongelmanratkaisemiseen 

keskittyvänä ryhmänä, sillä sen tavoitteena on rakentaa polku päihteettömään elämäntapaan 

ajattelumalleja muuttamalla.  

 

Vaikka balesilainen tapa analysoida ryhmän vuorovaikutusta on tänä päivänä Suomessa vähäistä, 

käytetään sitä edelleen maailmalla elinvoimaisesti erilaisissa vuorovaikutustutkimuksissa (esim. 

Koivusaari 2002; 235-247; Pagliari & Grimshaw 2001; Peräkylä 1999, 41). Balesilainen menetelmä 

soveltuu hyvin tämänkin tutkimuksen lähtökohtiin, sillä tarkoituksena on selvittää, minkälaista 

vuorovaikutusta sisältyy hyvin toimiviksi ja huonosti toimiviksi arvioituihin päihderyhmiin. 

Tarkastelen balesilaisittain sitä, miten paljon kunkin kahdentoista kategorian mukaista toimintaa 

esiintyy kiinnostukseni kohteena olevissa päihderyhmissä.  

 

3.1.2 Diskursiiviset käytännöt auttamistyössä 
 

Diskurssianalyysi on väljä teoreettinen viitekehys, joka tutkii kielenkäyttöä tekemisenä ja 

moniulotteisena sosiaalisena toimintana. Diskurssianalyyttista otetta käytettäessä mielenkiinnon 

kohde on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siinä nimenomaan kielen kautta rakentuvissa 

kulttuurisissa merkityksissä ja käytännöissä. Kiinnostus ei näin ollen yllä yksilön sisäisen maailman 

tarkasteluun vaan siihen, millaista jaettua ymmärrystä ihmiset rakentavat ollessaan toistensa kanssa 

keskinäisessä kanssakäymisessä. Diskurssianalyysin perusperiaatteiden mukaisesti todellisuus 

konstruoituu niissä moniulotteisissa puhetavoissa, diskursseissa, joiden kautta merkityksiä 

rakennetaan. Diskurssianalyysin kautta avautuu mahdollisuus tutkia kielenkäyttöä koko 

rikkaudessaan ja moninaisuudessaan. (Jaatinen 1996, 28, 31; Jokinen ym. 2000, 28.) 

 

Diskurssianalyysia on sovellettu myös terapiatutkimukseen ja auttamistyön keskustelukäytäntöihin. 

Eero Suoninen (2000) avaa auttamistyön käytäntöjä kulttuuriseksi tanssiksi nimetyn käsitteellisen 

työkalun kautta. Tanssi-metaforalla Suoninen korostaa vuorovaikutuksen interpersoonallisuutta, 

kahden tai useamman osapuolen osallistuminen kanssakäymiseen. Kun asiakas ja 

auttamistyöntekijä kommunikoivat keskenään, he noudattavat tiettyä vuorovaikutuksellista kehystä, 

tanssivat tiettyä tanssilajia. Suonisen mukaan vuorovaikutusasetelmat voivat kyseisten kohtaamisten 
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aikana vaihtua useamman kerran, joten asiakkaan ja auttamistyöntekijän kohtaamiseen sisältyy 

usein monia erilaisia tanssilajeja ja -tyylejä. Erilaiset variaatiot antavat liikkumistilaa niin kauan, 

kun niitä toteutetaan kulttuurin sallimien mahdollisuuksien rajoissa. (Suoninen 2000, 67, 70.) 

 

Suoninen on kiinnittänyt huomiotaan siihen, kuinka sujuvasti eri osapuolten tanssiaskeleet kulkevat 

yksiin: kuka tekee aloitteen uudesta tanssista ”hakemalla”, käyttää valtaansa ”viemällä” tai 

kieltäytyy tanssiinkutsusta ”antamalla pakit”. Suonisen aineistossa lähes poikkeuksetta 

auttamistyöntekijän aloitteesta liikkeelle lähteviä tansseja olivat haastattelu, neuvonanto, kriittinen 

vihjaaminen, tiedonjako sekä kannustaminen. Sen sijaan aloite ongelmista kertomiseksi saattoi tulla 

joko työntekijältä tai asiakkaalta itseltään. Vaikka työntekijän askeleet näyttivät pitkälti kuljettavan 

ja pitävän yllä keskustelun asetelmia, keskustelun sisällöllisen viejän asemaa oli Suonisen mukaan 

vaikeampi määrittää. Kun auttamistyön ”perustanssiin” syntyi epäselvyyttä viemisen suhteen, oli 

pysähdyttävä ja haettava tanssilajia uudelleen niin kauan, että tanssijat saivat askeleensa jälleen 

kulkemaan yksiin. Tietty tanssilaji saattoi muodostua vuorovaikutuksen asetelmaksi vasta sitten, 

kun kaikki osapuolet orientoituivat siihen yhdenmukaisesti. (Suoninen 2000, 70-74, 76-80, 100-

101.) 

 

Terapeutin ja asiakkaan välisistä vuorovaikutusasetelmista Suoninen on paikantanut kolme 

mahdollisimman erilaista tyyliä. Ensinnäkin keskustelu voi rakentua asiakaskeskeisesti, jolloin 

terapeutti on konkretisoija ja ideoiden tarjoaja asiakkaan jäädessä vastuuseen keskustelun 

sisällöllisestä kulusta ja tulkintojen oikeellisuudesta.  Asiakaskeskeisessä asetelmassa tunnelma on 

leppoisa, samanmielisyyttä tukeva ja yhteistyöhaluinen, eikä se sisällä ironiaa. Toisen 

paikantamansa vuorovaikutusasetelman Suoninen on nimennyt passiiviseksi haastattelutyyliksi. 

Tässä asetelmassa merkityssisältöjen muotoilu on näennäisesti asiakkaalla, mutta viime kädessä 

terapeutti on se, joka jää tulkintojen todelliseksi esittäjäksi. Passiivisessa haastattelutyylissä 

terapeutti on epämääräisellä tavalla kriittinen asiakkaan merkitysantoja kohtaan, mikä johdattelee 

asiakasta kohentamaan tulkintojaan terapeutille mieleisiksi. Kolmannessa vuorovaikutusasetelmassa 

haastattelu etenee terapeutin kannustaessa asiakasta aktiivisesti haluamaansa suuntaan. Tukemalla 

asiakasta näkyvästi tiettyjen valintojen suhteen terapeutti ikään kuin vihjaa asiakkaan olevan 

oikealla polulla. (Suoninen 2002, 76-84.) 

 

Myös Jaana Jaatinen (1996) on paikantanut terapiakeskusteluista toisistaan täysin poikkeavat 

diskursiiviset käytännöt. Perehtyessään tarkastelemaan A-klinikoilla tehtävää keskusteluhoitona 

toteutettavaa sosiaaliterapiaa Jaatinen huomasi, että terapiakeskusteluiden yleisen ja 
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hallitsevamman käytännön mukaan asiantuntijuus säilyi terapeutin hallinnassa. Tällöin terapeutti on 

se, joka arvioi, tulkitsee, valitsee materiaalin ja tekee lopulta ratkaisevat aihevalinnat keskustelun 

linjauksista. Jaatinen uskoo, että terapeutin toteuttama toimijan rooli näkyy väistämättä asiakkaan 

aktiviteetin laadussa: asiakkaan kokemus jää ontoksi ja pirstaleiseksi tämän asettuessa siihen 

samanmielisyyttä ja pinnallista harmoniaa suosivaan positioon, jonka terapeutin valinta hänelle 

jättää. Kun asiakkaalle tarjottu tila puhua on hyvin rajattu, hän jää pelkäksi materiaalin tuottajaksi, 

raportoijaksi ja faktojen tarjoajaksi. Jos asiakkaalle rakentuu keskustelullisesti tyhjä identiteetti, 

jäädään kauas A-klinikkasäätiön kirjatusta hoitoideologiasta, jonka mukaan asiakas nähdään 

kykenevä hoitamaan itseään ja asioitaan. Hoitoideologiassa asiakas on nimenomaan määritelty 

työskentelysuhteessa aktiiviseksi toiminnan lähtökohdaksi, ei toiminnan kohteeksi. (Jaatinen 1996, 

1, 9-11, 69, 116-117, 139-140, 163-164, 182-185.)  

 

Vaikka A-klinikkasäätiön kirjatun hoitoideologian periaatteet toteutuivat harvoin käytännön 

terapiatapaamisissa, paikantui terapiakeskusteluista myös toinen, radikaalisti hallitsevasta 

keskustelutodellisuudesta erottuva työskentelysuhde. Jaatinen nostaa ratkaisevaksi eroksi 

hallitsevaan käytäntöön sen, että terapeutin huomio kohdistuu nyt asiakkaan tuottaman materiaalin 

sijaan asiakkaaseen itseensä. Edelleen terapeutti ohjaa keskustelun kulkua ja valintoja, mutta tekee 

sen nyt asiakkaan ehdoilla. Terapeutti on aktiivinen ja tarjoaa välineitä, mutta jättää keskustelullisen 

tilan asiakkaalle. Vuorovaikutuksen kautta ongelma määritellään sellaiseksi asiaksi, josta asiakas 

voi itse saada otteen. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun juomisen ulkoisen kulun 

selvittämisestä fokus siirretään juomisen mielen ja merkitysten tarkasteluun. Nostamalla asiakkaan 

terapiatyöskentelyn aitiopaikalle tämä poikkeava diskurssi toteuttaa A-klinikkasäätiön kirjatun 

hoito-ideologian periaatteita; terapiaprosessissa asiakasta pidetään oman itsensä asiantuntijana ja 

varsinaisen työn tekijänä, jolloin terapeutin ammattitaito tulkitaan lähinnä apuvälineeksi. (Jaatinen 

1996, 9-11, 69, 205, 223-225, 239.)  

 

Jaatisen esittelemässä hallitsevassa diskursiivisessa käytännössä on piirteitä sekä Suonisen 

paikantamasta passiivisesta että tiettyyn suuntaan kannustavasta haastattelutyylistä. Harvemmin 

toteutuvasta vaihtoehtoisesta diskursiivisesta vuorovaikutuskäytännöstä puolestaan löytyy useita 

yhtymäkohtia Suonisen määrittämän asiakaskeskeisen vuorovaikutusasetelman kanssa. Sekä 

Jaatinen että Suoninen tekevät tahoillaan näkyviksi julkisen keskustelun ja käytännön välistä 

ristiriitaa: hoitotyössä vallalla olevat vuorovaikutustyylit näyttävät jäävän kauas sellaisesta 

hoidollisesta ideaalista, jonka mukaisesti avaimet muutokseen ja kasvuun löytyvät hoidossa olevilta 

asiakkailta itseltään. (Jaatinen 1996, 184; Suoninen 2000, 84.) 
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Päihdehuollon retoriikkaan liitetään usein valittelu siitä, miten vaikeaa asiakasta on saada 

puhumaan olennaisista asioista. Päihdeongelman hoitamisen vaikeuden on nähty piilevän siinä, että 

asiakas ei haluaisi kohdata ongelmaansa, tunnustaa sen läsnäoloa. Sekä Jaatisen että Suonisen 

näkemysten valossa ristiriita voisi olla pikemminkin siinä, että vaikka asiakkaat kuvaavat 

ongelmiaan hyvin herkästi ja tarkasti ja paikantavat niitä itseensä ja tunteisiinsa, sitä ei huomioida 

riittävästi terapiakäytännöissä. Jaatinen väläyttää, että päihdeongelman kieltäminen ja motivaation 

puute saattaisivat olla sellaisia asioita, jotka voitaisiin asiakkaan vastahakoisuuden sijaan ymmärtää 

nimenomaan keskustelun kautta tuotettuina. (Jaatinen 1996, 181, 203-204.) Vielä pidemmälle 

menee Suoninen, joka kyseenalaistaa koko keskustelutodellisuuden viattomuuden. Suoninen 

perustaa väitteensä siihen, että hänen tutkimissaan ammatillisissa kohtaamisissa haastattelija 

näyttäytyi aina osallisena siihen, mitä haastateltava lopulta sanoi. Haastatteluun perustuva 

tiedonkeruu ei Suonisen mielestä ole millään tavalla neutraalia tai puhdasta. (Suoninen 2000, 84.)   

 

Sekä Jaatinen että Suoninen pitävät auttamistyöntekijän roolia merkittävänä terapian 

vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Jaatisen tulkinnan mukaisesti terapeutilta saatu tuki ja 

vahvistus voisivat toimia parhaimmillaan asiakkaiden hallinnan tunteen vahvistajina. Kun terapeutti 

sallii asiakkaansa selvittää ongelman omalla vauhdillaan, asiakas huomaa itse voivansa muuttaa 

elämäänsä ja sitä kautta myös ongelmana olevaa päihteiden käyttöään. Jos muutos syntyy asiakkaan 

omassa mielessä, se lähtee Jaatisen mukaan varmemmin myös terapiatapaamisen ulkopuoliseen 

elämään kuin jos kipinä muutokseen tulisi ulkoapäin, työntekijältä. (Jaatinen 1996, 235, 239.) 

Suonisen mukaan työntekijän suora ja konstailematon neuvonanto saattaa jopa herättää asiakkaassa 

suoranaista vastarintaa, mikäli asiakas ei ole valmis vastaanottamaan sitä. Suonisen aineistossa eräs 

auttamistyöntekijän käyttämä keino saada tanssia kulkemaan sulavammin olikin neuvojen ja 

muiden hankalien avausten pukeminen varovaiseen asuun.  Tällöin takelteluilla, pehmennyksillä, 

leikkisyyksillä sekä selittelyillä pyrittiin jo etukäteen purkamaan asiakkaassa ilmenevää mahdollista 

vastustusta ja saamaan auttamistyön vuorovaikutusta kulkemaan sujuvasti eteenpäin. (Suoninen 

2000, 72, 102-103.) 

 

Suonisen mukaan pelkkä varovaisuus ei kuitenkaan takaa onnistunutta kohtaamista auttamistyön 

kentällä. Hän ehdottaakin, että auttamistyöntekijän hyvään ammattitaitoon kuuluisi useiden eri 

tanssilajien hallinta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksen ongelmakohdissa työntekijällä olisi 

oltava valmiuksia useammanlaisiin keskustelutyyleihin ja niiden reflektointiin aina asiakkaan 

tarpeista riippuen. Riittäväksi ehdoksi vuorovaikutuksen sujumiselle Suoninen nimeää sen, että 

siihen osallistujilla on oltava hetkikohtainen käsitys siitä, mitä tanssilajia juuri tietyllä hetkellä 
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tanssitaan. Liian pitkään jatkunut epäselvyys tanssilajista voi ennen pitkää muodostua haitaksi 

kommunikaatiolle ja koko yhteistyölle. (Suoninen 2000, 102-104.) Parhaimmillaan vuorovaikutus 

voi kuitenkin olla hyvin hedelmällistä, jos yhteisen ymmärryksen tilaa ja monitulkintaisia 

merkitysantoja pysähdytään tarpeen vaatiessa selvittämään.  

 

3.1.3 Institutionaalisuus myllyhoidon ryhmäterapiassa 
 

Keskustelunanalyyttisen tutkimusotteen mukaan vuorovaikutus määrittyy sellaiseksi sosiaaliseksi 

toiminnaksi, joka on pienimpiä yksityiskohtiaan myöten järjestäytynyttä. Perinteen mukaan 

vuorovaikutukseen osallistuvien ihmisten toiminta on aina kontekstiin sidottua ja normatiivista, 

olipa kyseessä sitten arkinen vuorovaikutus tai institutionaalisessa kehyksessä tapahtuva 

vuorovaikutus. Keskustelunanalyysin kautta keskitytään tutkimaan autenttisia 

vuorovaikutustilanteita, empiirisesti havaittavaa käyttäytymistä, ja tunnistamaan siitä sosiaaliseen 

toimintaan ja vuorovaikutuksen liittyviä piirteitä, konventioita ja rakenteita. Kun ollaan 

kiinnostuneita ammattilaisten ja asiakkaiden välisestä vuorovaikutuksesta, huomio kiinnitetään 

siihen, miten ihmisten välisessä kanssakäymisessä tehdään jokin instituutio todeksi.  Mikään 

instituutio ei välttämättä itsessään määrää, mitä sen puitteissa puhutaan, joten usein vasta 

keskinäisessä kanssakäymisessä ja toiminnassa selviää, miten institutionaalisuutta jossakin 

kontekstissa osoitetaan.  (Heritage 1996, 236-238; Peräkylä 1997, 177, 179-180.) 

 

Mia Halonen (2002) on perehtynyt AA-perustaiseen alkoholiterapiaan suomalaisen myllyhoidoksi 

kutsutun hoitoideologian kautta. Myllyhoito pohjautuu vahvasti Anonyymien Alkoholistien (AA) 

ideologiaan ja sitä kautta 12 askeleen toipumisohjelmaan. AA-filosofian mukaisesti myllyhoito 

käsittää päihderiippuvuuden parantumattomana sairautena, joka hoitamattomana johtaa jopa 

kuolemaan asti. Vaikka sairaus on elinikäinen, on sen kanssa mahdollista oppia elämään. Tämä 

vaatii ehdotonta pidättäytymistä kaikista päihdyttävistä aineista sekä liittymistä toipumista tukevaan 

sosiaaliseen verkostoon, toisiin päihderiippuvaisiin. Myllyhoidon haasteena on se, että moni potilas 

tulee hoitoon pakosta esimerkiksi työnantajan lähettämänä, eikä useinkaan pidä itseään 

päihderiippuvaisena tai AA:ta hänelle tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona. Myllyhoidossa pyritään 

murtamaan tätä potilaiden muutosvastarintaa; heille osoitetaan, että täysraittius on ainoa vaihtoehto 

sille, että sairauden eteneminen voi pysähtyä. Myllyhoidon tavoitteena on saada potilas 

tunnistamaan itsensä päihderiippuvaiseksi, ja saada hänet sen myötä muuttamaan haitallisia 

elintapojaan. Toipuminen on elinikäinen prosessi, jossa ensiarvoisen tärkeälle sijalle nostetaan uusi 

 22



viiteryhmä, toiset toipuvat alkoholistit ja heidän itsehoitoryhmänsä, Anonyymit Alkoholistit. 

(Halonen 2002, 14-17.)   

 

Halonen on selvittänyt keskustelunanalyyttisin keinoin, mitä myllyhoito on käytännön 

vuorovaikutuksen tasolla. Toisin sanoen hän on tarkastellut sosiaalisen vuorovaikutuksen 

lainalaisuuksia ja vakiintuneita toiminnan malleja myllyhoidoksi kutsutun instituution alla.  

Halonen keskitti huomionsa myllyhoidon ryhmäterapiaan, jossa 6-10 potilaan ryhmä käsittelee 

yhden päihdeterapeutin johdolla päihderiippuvuuteen liittyvää tematiikkaa. Päihdeterapeutti on 

asiantunteva instituution edustaja; myllyhoidossa myös päihdeterapeuteilta edellytetään omaa 

kokemusta päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta. Ryhmäterapiassa keskitytään myllyhoidon 

hoitoideologian eteenpäinviemiseen; kaikki ryhmässä tapahtuva toiminta tähtää siihen, että potilaan 

mahdollinen muutosvastarinta murenisi, tämä tunnistaisi itsensä päihderiippuvaiseksi ja liittyisi sitä 

kautta uuteen viiteryhmään, Anonyymien Alkoholistien toveriseuraan. (Halonen 2002, 18, 20, 25, 

228.) 

 

Halosen mukaan institutionaalisessa terapiakontekstissa kysyminen on tunnusomaista nimenomaan 

ammattilaiselle. Myös myllyhoidon ryhmäterapiassa terapeuttien keskeisimmäksi työvälineeksi 

nousee kysyminen, jolloin potilaiden vastuulle jää kysymyksiin vastaaminen, asioista kertominen. 

Vaikka potilas tuottaa itse kertomuksensa näennäisen vapaasti, hän tekee sen kuitenkin terapeutin 

ohjauksen alla. Myllyhoidossa terapeutti on tietävä kysyjä, joka poimii potilaan tuottamasta 

materiaalista sellaiset seikat, jotka kuvaavat päihderiippuvuuden tuntomerkkejä Erilaisten 

kysymysrakenteiden avulla terapeutti valvoo ammattilaisen roolista potilaan tuottamaa kertomusta, 

puuttuu siihen aktiivisesti, purkaa potilaan käsityksiä ja tekee tulkintoja kerrotusta.. Toimimalla 

näin terapeutti toteuttaa erilaisin vuorovaikutuksellisen keinoin hoitoideologiaa, jonka mukaan 

päihderiippuvuudesta toipuminen alkaa sen tunnistamisesta. Kun myllyhoidon ryhmäterapiassa 

terapeutti ohjaa potilasta systemaattisesti tuottamaan sellaisen kertomuksen, joka intervention 

alkoholismikäsityksen mukaan todistaa potilaan riippuvuuden, myös potilaan kertomusta voidaan 

Halosen mukaan tarkastella institutionaalisena toimintana. (Halonen 2002, 25, 32, 82, 216, 220-222, 

225, 229.)  

 

Toisinaan potilaan puhe saattaa pitää sitkeästi yllä päihderiippuvuutta; potilas ei myönnä terapeutin 

tulkintoja oikeiksi, ja hän saattaa rationalisoida päihteiden käyttöään tavalla, joka viittaa päihteiden 

käytön jatkumiseen. Halosen mukaan myllyhoidon terapeutit siirtyvät tämänkaltaisissa tilanteissa 

asteittain vuorovaikutuksellisesti pakottavimpiin keinoihin, ja asettuvat potilaan päihderiippuvuutta 
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ylläpitäviä näkemyksiä vastaan erilaisten konfrontaatiokeinojen käyttöönotolla.  Terapeutin 

käyttämiä konfrontointikeinoja myllyhoidossa olivat esimerkiksi siirtyminen kysymisestä 

väittämiseen, potilaan kertomuksen mitätöiminen, sivuuttaminen ja vastaamatta jättäminen potilaan 

valituksiin. Konfrontaatio toimii kysymistä järeämpänä keinona, ja sillä tähdätään potilaan kiellon 

murtamiseen. Näin ollen terapeutilla on mahdollisuus konfrontoida päihdeongelmansa suhteen 

kiellossa olevaa potilasta vaikkapa osittamalla tämän kertomuksesta jokin seikka, joka on selvä 

todiste päihderiippuvuudesta. Halonen nostaa pohdinnoissaan esiin sen, onko vuorovaikutuksellinen 

pakottavuus terapiatyössä enemmän hyöty kuin haitta. Vuorovaikutuksellisesti konfrontointi voi 

toimia tehokkaasti, mutta toisaalta sen käyttämisessä piilee se vaara, että potilaan vastarinta 

vahvistuu entisestään. (Halonen 2002, 32, 82, 179, 209, 229.)  

 

Halosen mukaan päihdeterapeutin rooliin myllyhoidossa kuuluvat olennaisesti tulkintaehdotusten ja 

ohjaavien kysymysten tekeminen samoin kuin tarvittaessa potilaan konfrontoiminen. Terapeutti on 

aktiivinen puuttuessaan potilaan kertomukseen nostaen siitä esille ne tärkeät seikat, jotka ovat 

selkeitä riippuvuuden tunnusmerkkejä. Ryhmäterapiakontekstissa potilaat puolestaan ottivat melko 

passiivisen läsnäolijan roolin ja osallistuivat keskusteluun vain silloin, kun heitä siihen kutsuttiin. 

Myllyhoidossa potilaat saattoivat kuitenkin osallistua vuorovaikutukseen aktiivisemmin sellaisissa 

tilanteissa, joissa terapeutti oli asettunut konfrontoimaan jotakin potilasta. Muut potilaat saattoivat 

yhtyä vastakkain asettuneen terapeutin kantaan, ja jopa jatkaa konfrontoimista siitä vielä eteenpäin. 

Näin tapahtui esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa joku potilas löi tärkeän asian leikiksi. Halosen 

mukaan tällainen tilanne uhkasi yhteisen toiminnan mielekkyyttä ja muiden potilaiden roolia siinä 

määrin, että siihen puututtiin myös heidän taholtaan. (Halonen 2002, 85, 98-99.)  

 

Useissa institutionaalisissa tilanteissa maallikko kertoo, ja ammattilainen valvoo kertomista 

(Halonen 2002, 226). Tämä kävi selville myös Jaana Jaatisen (1996) ja Eero Suonisen (2000) 

paikantamista hoitotyössä vallalla olevista diskursiivisista käytännöistä. Jaatisen ja Suonisen 

tutkimuksissa hoitotyön kentällä vähemmistöksi jäivät sellaiset vuorovaikutuskäytänteet, joissa 

asiakkaan omille ajatuksille ja pohdinnoille annettiin tarvittavasti tilaa – Jaatisen tutkimassa 

hoitotyössä vallalla oleva käytäntö jopa suorastaan soti sen kirjoitettua ideologiaa vastaan. 

Myllyhoidon päihdeterapia jatkaa vuorovaikutuksellisesti näiden tutkimusten kanssa samoilla 

linjoilla: potilaan omille pohdinnoille ja vaihtoehtoisille ajatuksille ei juurikaan järjestynyt tilaa, 

sillä instituution edustajana toimiva päihdeterapeutti ohjasi systemaattisesti potilaan kertomusta 

kysymysten asettelun, tulkintojen tekemisen ja jopa konfrontaation kautta. Näiden 

vuorovaikutuksellisten valintojen kautta myllyhoidon päihdeterapeutit kuitenkin toteuttivat sitä 
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hoidollista kehystä, joka on myllyhoidolle tunnusomaista. Päihdeterapeuttien vuorovaikutukselliset 

interventiot tukivat vahvasti hoitoideologiaa, jonka mukaan päihderiippuvuudesta toipuminen voi 

alkaa vasta sen tunnistamisesta. (Halonen 2002, 229.) 

 

3.2 Vuorovaikutuksen muutosta tuottavat elementit 
 

Seuraavien terapiaprosessien vuorovaikutuskuluista saatujen tutkimustulosten kautta keskityn 

tarkastelemaan sitä, mitä on saatu selville vuorovaikutuksen muutosta tuottavista elementeistä. 

Tarkastelen kognitiivisia elementtejä sisältävän terapian, asiakaskeskeisen terapian sekä motivoivan 

haastattelun kautta sitä, mitkä tekijät on koettu terapiatyön vuorovaikutusta edistäviksi tai 

jarruttaviksi. Käsitteet ”hyvin toimiva ja onnistunut vuorovaikutus” ja ” huonosti toimiva ja 

epäonnistunut vuorovaikutus” saavat samalla seuraavien tutkimusten pohjalta uutta sisältöä ja 

tarkempia määreitä. 

 

Pureudun tässä luvussa myös kielenkäyttöön ja siinä metaforiin, vertauskuviin ja värikkäisiin 

ilmaisuihin. Metaforien tasolla käytävä keskustelu voi viitata sellaiseen vuorovaikutukseen, joka 

edesauttaa muutoksen syntymistä. 

 

3.2.1 Milloin terapia toimii? 
 

Jack Martin (1992) on tutkinut kognitiivisia elementtejä sisältävissä terapiakohtaamisissa 

tapahtuvaa vuorovaikutusta. Martin on tallentanut videonauhalle autenttisia terapiakohtaamisia, 

joita apunaan käyttäen hän on keskittynyt tarkastelemaan kahden ihmisen, terapeutin ja asiakkaan 

käyttäytymiseen liittyviä toimintoja. Martin kiinnitti huomiota vakiintuneilta vaikuttaviin 

vuorovaikutussekvensseihin, joissa jokin terapeutin toiminto assosioitui yhteen asiakkaan 

tietynlaisen kognitiivisen reaktion kanssa.  Kun terapeutti esimerkiksi halusi nostattaa asiakkaassa 

esiin tunteita, hän saattoi tehdä sen esittämällä avoimia kysymyksiä. Tai jos terapeutti halusi haastaa 

asiakkaan jonkin asian suhteen, hän saattoi asettua vastakkain asiakkaan esittämän mielipiteen 

kanssa. Tukea osoittaakseen terapeutti saattoi ilmaista esimerkiksi hyväksyntää tai heijastaa 

asiakkaan ajatuksia tälle takaisin. Terapeutin tekemiin aloitteisiin asiakas saattoi rakentaa 

vastauksensa erilaisten kognitiivisten vaihtoehtojen kautta. Asiakas saattoi alkaa muistella jotakin, 

siirtyä ajattelemaan tunteitaan tai omia ajatuksiaan, alkaa kehitellä vastausta, tallentaa tietoa tai 

alkaa analysoida kuulemaansa. (Martin 1992, 115, 117-119.) 
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Huolimatta siitä, että vuorovaikutustutkimuksessa on paikannettu melko vakiintuneita interaktiivisia 

terapeuttisia sekvenssejä, Martinin mukaan ei voida olettaa, että asiakas reagoisi aina samalla 

tavalla tietyntyyppiseen terapeuttiseen interventioon. On pantava merkille, että eri asiakkaat, yhtä 

lailla kuin samatkin asiakkaat eri kerroilla, voivat reagoida terapeutin väliintuloihin hyvin erilaisin 

tavoin.  Vuorovaikutuksen säännönmukaisuuksien paikantaminen voi Martinin mukaan palvella 

kuitenkin siinä, kun etsitään ja ennustetaan todennäköisyyksiä sille, miten asiakas reagoi 

terapeuttiin kognitiivisia tekijöitä painottavassa terapiassa. Martin muistuttaa, että eri 

mahdollisuuksien tarkasteleminen ja punnitseminen on sallittua, kunhan pidetään mielessä 

asiakkaana olevan yksilön ainutlaatuisuus. (Martin 1992, 118, 124.) 

 

Onnistuneessa kognitiivisia elementtejä sisältävässä psykoterapiassa asiakas ja terapeutti tekevät 

yhteistyötä kognitiivisten ja affektiivisten prosessien parissa muotoillen ja täydentäen niitä yhdessä. 

Asiakkaan kognitiivinen työ terapiassa on Martinin mukaan suurelta osin sen myötä esiin tulevien 

tunteiden ja ajatusmallien tutkimista ja niiden näkyväksi tekemistä. Terapeutin kognitiivinen työ 

terapiassa puolestaan keskittyy tukemaan asiakkaan tunteiden ja ajattelumallien itsetutkiskelua; 

terapeutti tarjoaa tietoa ja ohjausta, joiden avulla asiakas pystyy analysoimaan ja muotoilemaan 

sisäisiä kognitio- ja emootiorakenteitaan uudelleen. Näin ollen onnistunut terapia tarjoaa asiakkaalle 

välineitä, joiden avulla hän voi ratkaista ongelmia, selviytyä niistä ja saavuttaa tavoitteitaan. Toisin 

sanoen Martin katsoo terapian onnistuvan silloin, kun interpersoonalliset terapeuttiset tapahtumat 

tunkeutuvat intrapersoonalliselle, asiakkaan elämykselliselle tasolle ja vaikuttavat tämän 

kognitiivisiin rakenteisiin. (Martin 1992, 114, 123.) 

 

Hyvän terapeuttisen suhteen kokeminen, tunteiden tutkiminen ja läpikäyminen, kehittyneempien 

merkityssisältöjen saavuttaminen, terapeuttisten prosessien sisäistäminen sekä uusien 

käyttäytymismallien kokeileminen ovat Martinin mukaan onnistumisen avaimia myös kognitiivisia 

elementtejä sisältävässä terapiassa. Terapiaprosessin suurimmaksi haasteeksi Martin nostaa yksilön 

oman sisäisen maailman sekä ihmisten välisen sosiaalisen maailman onnistuneen kohtaamisen. 

Ratkaisevaa on se, miten kognitiiviset prosessit ja yksilölliset reaktiotavat tulevat osaksi sitä 

vuorovaikutuksen kirjoa, jota terapiaan osallistujat yhdessä säätelevät. (Martin 1992, 122-123.) 

 

Germain Lietaer (1992) on ollut kiinnostunut siitä, minkälaiset tekijät koetaan terapiaprosessia 

edistäviksi ja mitkä sitä estäviksi. Erityisesti Lietaeria kiinnosti se, minkälaisten seikkojen suhteen 

terapiaan osallistujat erottelivat onnistuneita ja epäonnistuneita terapiasessioita toisistaan. Lietaerin 
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tutkimukseen osallistui asiakaskeskeisen koulutuksen saaneita terapeutteja ja heidän asiakkaitaan. 

Asiakaskeskeisessä terapiassa tärkeälle sijalle nostettiin terapeutin empatia, hyväksyntä ja aito 

kiinnostuneisuus, jotka yhdessä asiakkaan tiiviin ja elämyksellisen itsetutkiskelun kanssa 

mahdollistavat asiakkaan rakenteellisen persoonallisuuden muutoksen. (Lietaer 1992, 134-135.) 

 

Tutkimukseen osallistujat täyttivät joka toisen session jälkeen kyselyn, jossa tiedusteltiin heidän 

välitöntä mielipidettään kyseisen session onnistuneisuudesta. Yleisarvosanaa istunnolle haettiin 

asteikolla 1-7, jossa 1 oli ”ei lainkaan hyvä” ja 7 ”erittäin hyvä”. Lietaer pyysi osallistujia myös 

kirjoittamaan havaintojaan ja kokemuksiaan terapiaprosessista neljän avoimen kysymyksen kautta. 

Osallistujia pyydettiin kuvailemaan, minkälaisin tuntein ja odotuksin he tulivat terapiatapaamiseen, 

ja mistä aiheesta siellä pääasiassa keskusteltiin.  Heiltä tiedusteltiin myös sitä, tapahtuiko sessiossa 

jotakin sellaista, mikä auttoi heitä erityisen hyvin tai sisältyikö siihen jotakin, josta ei ollut heille 

apua lainkaan tai joka oli jopa haitallista. Kaikki osallistujat täyttivät myös 76-kohtaisen skaalan, 

joka sisälsi lisää kysymyksiä koskien terapeuttista prosessia. Koko tutkimuksen aineistoksi tuli 

yhteensä 325 kyselyiden perusteella saatua terapiasession kuvausta. Lietaer valitsi näistä edelleen 

40 huonointa ja 40 parhainta arvostelua saanutta sessiota alkaen selvittää niiden perusteella sitä, 

millä keinoin onnistuneita ja epäonnistuneita terapiaistuntoja eroteltiin toisistaan. (Lietaer 1992, 

134-138.) 

 

Lietaer tarkasteli terapeuttien ja asiakkaiden selontekoja toisistaan erillisinä.  Asiakaskeskeisessä 

terapiassa asiakkaat pitivät onnistuneina niitä sessioita, joissa oli empaattinen ja hyväksyvä 

ilmapiiri. Terapeutin ja asiakkaan välinen turvallinen suhde, lähinnä hyvä kontakti aidosti 

kiinnostuneeseen terapeuttiin mainittiin useasti asiakkaiden kuvauksissa onnistuneista sessioista. 

Asiakkaiden mielestä hyvää terapiatapaamista luonnehtivat myös hetkellinen helpotuksen tunne 

sekä kokemus omasta edistymisestä. Terapeutti sai kiitosta sen suhteen, että hänen toimintansa 

kautta asiakkaat tunsivat itsetuntonsa vahvistuneen. Terapian esiintuomat uudet mahdollisuudet ja 

suunnitelmat katsottiin niin ikään auttaviksi tekijöiksi. Sekä asiakkaat että erityisesti terapeutit 

katsoivat itsetutkiskelun ja siinä terapeutilta saadun avun lisäävän terapian onnistuneisuutta. 

Tunteiden läpikäyminen ja omien kipukohtien hyväksyminen painottuivat lähinnä vain terapeuttien 

vastauksissa. Terapeutit korostivat hieman asiakkaita enemmän oman oivalluskykynsä ja sitä kautta 

syntyvän tulkinnan merkitystä. Kuitenkin jopa onnistuneiksi luokiteltuihin sessioihin sisältyi 

mainintoja negatiivisista tekijöistä: esimerkiksi hetkellinen järkytys terapiasession aikana saatettiin 

tulkita kokonaisuuden kannalta rakentavaksi tekijäksi. Täten onnistuneeseen sessioon saattoi 
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terapeuttien mielestä kuulua olennaisena osana jopa konfrontaatio, vastakkain asettautuminen 

asiakkaan kanssa. (Lietaer 1992, 144-148.)   

 

Kuvauksia epäonnistuneesta sessiosta tuotettiin vähemmän. Melko yleisen suuntauksen mukaan 

terapian toimimattomuus koettiin vain hetkellisenä, lyhyenä episodina keskellä muuten toimivaa 

sessiota. Negatiivisia hetkiä kuvattiin varovaisesti, ja ne nähtiin lähinnä erityisinä, konkreettisina 

hetkinä vuorovaikutuskulussa. Suuri osa asiakkaiden kritiikistä liittyi sessioiden tuloksellisuuteen. 

Tällöin asiakkaat katsoivat, että terapiatapaamisesta ei saanut sellaista uutta tietoa, joka olisi 

auttanut heitä ratkaisemaan ongelmiaan.  Epäonnistuneessa sessiossa asiakkaat tunsivat edistyvänsä 

puutteellisesti ja jäävänsä sen jälkeen ikään kuin oman onnensa nojaan. Terapiasession onnistumista 

ei myöskään edesauttanut se, että sen ilmapiiri koettiin hämmentäväksi, painavaksi ja hyökkääväksi. 

Terapeutit puolestaan nostivat terapian onnistumisen esteeksi erityisesti empatian puutteen. Kun he 

eivät ymmärtäneet asiakasta, eivät saaneet selvää asiakkaan viesteistä eivätkä löytäneet sopivia 

interventiokeinoja, ei empaattista ilmapiiriä päässyt syntymään. Kaikkiaan asiakkaat kokivat sessiot 

onnistuneempina ja positiivisempina kuin terapeutit. Syitä hyviin ja huonoihin sessioihin asiakkaat 

etsivät itsestään toisin kuin terapeutit, jotka katsoivat terapian onnistumisen yleensä asiakkaan 

ansioksi, ja epäonnistumisen omien, puutteellisten taitojensa syyksi. (Lietaer 1992, 145, 148-158.) 

 

Myös motivoiva haastattelu liittää terapeutin vuorovaikutustaidot olennaisesti terapian 

onnistumiseen - hoidon tuloksellisuuden ja terapeutin tiettyjen ominaisuuksien välillä katsotaan 

olevan vahva assosiaatio. Lähestymistavan mukaan asiakkaan motivaatiota ei nähdä 

persoonallisuuden piirteenä vaan asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa tuotettuna 

ilmiönä. Kun uskotaan, että motivaatioon voidaan vaikuttaa keskinäisellä yhteistyöllä, ei 

vastahakoisen ja ongelmansa kieltävän asiakkaan kanssa peliä ole vielä menetetty.  Terapeutin 

hyväksyvä asenne luo edellytyksen motivaation heräämiselle ja muutoksen syntymiselle. Motivoiva 

haastattelu pyrkii muutokseen nojautumalla neljään periaatteeseen: empatian osoittamiseen, 

asiakkaan tavoitteiden ja ongelmakäyttäytymistä koskevan ristiriidan voimistamiseen, painiotteiden 

välttämiseen sekä asiakkaan muutosuskon vahvistamiseen. (Miller 1983; Miller & Rollnick 2002, 

6-7, 22, 41.)  

 

Motivoiva haastattelu korostaa empatian merkitystä onnistuneen terapeuttisen 

vuorovaikutussuhteen luomisessa. Motivoivassa haastattelussa terapeutti on ymmärtäväinen ja 

myötätuntoinen, eikä tuomitse, kritisoi tai syyttele asiakasta. Motivoivassa haastattelussa 

leimautumista ei pidetä tärkeänä, joten asiakkaan leimaamista esimerkiksi ”alkoholistiksi” 
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sivuutetaan aktiivisesti. Kuitenkin se, millaisia ongelmia asiakkaalle on kehittynyt suhteessa 

päihteisiin sekä mitä näille ongelmille tulisi tehdä, koetaan merkitseväksi. Asiakkaan silmien 

aukaisemisessa ja henkilökohtaisen muutosprosessin edistämisessä hyödynnetään voimakkaasti 

sisäistä ristiriitaa, kognitiivista dissonanssia. William Miller (1983) on verrannut tätä motivaation 

ristiriitaisuutta vaakaan, jonka toisessa vaakakupissa ovat muutosta puoltavat ja toisessa muutosta 

vastustavat tekijät. Terapeutti auttaa asiakasta tässä motivaatiokamppailussa sijoittamaan lisää 

punnuksia muutoshakuiseen vaakakuppiin, jossa tiedostetaan vallitsevan ongelmakäyttäytymisen 

kielteiset seuraukset. Samalla terapeutti voi varoen yrittää poistaa painoa negatiiviselta, muutosta 

välttävältä puolelta ja kasvattaa ristiriitaa entisestään asiakkaan muutostyön edistämiseksi. (Miller 

1983; Miller & Rollnick 2002, 9, 14-15, 37-39, 50.)  

                                                    

Motivoivassa haastattelussa terapeutti on aktiivinen, ja kuuntelee tarkkaavaisesti, mitä asiakkaalla 

on sanottavana. Hän heijastaa valikoiden kuulemaansa takaisin asiakkaalle siten, että asiakas 

rohkaistuisi jatkamaan pohdintaansa ajatuksistaan, tunteistaan ja ristiriidoistaan. Tällaisen 

heijastavan kuuntelun kautta terapeutti osoittaa asiakkaalleen, että hän välittää ja on tilanteessa 

läsnä. Terapeutti huomioi ja vahvistaa asiakkaan vahvuuksia ja yrityksiä myönteisen palautteen 

kautta. Lisäksi terapeutti esittää avoimia kysymyksiä sekä yhteenvetoja, joissa hän kokoaa ja 

yhdistää asioita sekä tekee siirtymiä niiden välillä. Muutosprosessissa terapeutin tärkeä rooli on 

toimia asiakkaan voimavarana: hän tarjoaa asiakkaalle tietoa, näköaloja, vaihtoehtoja ja 

mahdollisuuksia, ja johdattaa asiakasta puhumaan itse muutoksen puolesta. Hän vahvistaa 

asiakkaan muutospyrkimyksiä pitäen kuitenkin mielessään sen, että eteneminen tapahtuu asiakkaan 

ehdoilla. (Miller & Rollnick 2002, 34, 40-41, 65-76.) 

 

Motivoivassa haastattelussa vuorovaikutusta voidaan tarkastella jo tutuksi tulleen tanssimetaforan 

kautta. Partnerit liikkuvat keskenään sulavasti, ja tanssia viedään yhteistuumin eteenpäin. Joskus 

tanssiote saattaa kuitenkin vaihtua painiotteeksi. Tällöin terapeutti ja asiakas ovat alkaneet 

argumentoida täysin vastakkaisiin suuntiin. Näin voi tapahtua ristiriitaisessa tilanteessa esimerkiksi 

silloin, kun terapeutti pitäytyy sinnikkäästi muutosta puoltavalla puolella, ja ambivalenssinsa kanssa 

kamppaileva asiakas on asettunut vastapuolelle siihen positioon, jossa alkaa vähätellä ongelmiaan ja 

mitätöidä muutoksen tarpeellisuutta. Painiminen ei johda toivottuun lopputulokseen, sillä 

molemmat osapuolet väsyvät, ja asiakas ajautuu entistä kauemmaksi muutoksesta. Motivoivan 

haastattelun mukaan asiakkaan vastarinta voidaan kuitenkin kiertää: jos asiakas muuttuu 

vuorovaikutukseltaan vastahakoiseksi, se on terapeutille merkki vaihtaa strategiaa. Voimakkaan 

vastakkain asettautumisen sijaan terapeutti keskittyy vahvistamaan ristiriitaisen asiakkaan 
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muutospuhetta ja näin välttämään konfrontointia. Kun terapeutin ja asiakkaan keskinäinen yhteistyö 

ei jumiudu kiistakysymyksiin, eikä lähde harhapoluille, voidaan sen katsoa kulkevan oikeaan 

suuntaan, kohti asiakkaan muutosta. (Miller & Rollnick 2002, 21-22, 39-40, 43, 56-57.) 

 

Motivoivassa haastattelussa terapeutin interventiot keskittyvät siihen, että ennen pitkää asiakas 

ryhtyisi tuottamaan sellaisia itseään motivoivia lausahduksia, joiden myötä hänelle alkaa hahmottua 

muutoksen mahdollisuus. Muutospuhe on selkeä merkki siitä, että asiakas liikkuu kohti muutosta, 

Millerin sanoin kohti positiivista vaakakuppia. Muutospuhetta voidaan tarkastella neljän kategorian 

kautta. Ensimmäisessä vaiheessa asiakas tuottaa puhetta, jolle leimallista on nykyisen 

käyttäytymisen tai tilan epämieluisten aspektien tunnistaminen. Toisessa vaiheessa asiakas siirtyy 

puheessaan pohtimaan muutoksen mahdollisia etuja. Kolmannessa vaiheessa tuotetaan puhetta, 

jossa omat kyvyt alkavat näyttäytyä riittävinä muutoksen toteuttamiselle. Neljännessä vaiheessa 

vaaka on jo lähes ääriasennossaan, ja asiakkaat ilmaisevat suoraan aikomuksensa muuttua. Millerin 

ja Stephen Rollnickin (2002) mukaan sellaiset ihmiset, jotka uskovat pystyvänsä muuttumaan, myös 

muuttuvat muita useammin. Kun terapeutti vielä vahvistaa asiakkaan muutosuskoa ja osoittaa 

luottamusta asiakkaan muutosmahdollisuuksia kohtaan, on muutos Millerin ja Rollnickin mukaan 

melko todennäköinen. Jos asiakas lisäksi katsoo itse olevansa vastuussa muutospäätöksestä ja sen 

toteuttamisesta, on muutos melko varmasti pysyvämpi. (Miller & Rollnick 2002, 8-9, 23-25, 47.) 

 

Kaikissa tämän luvun alla esitellyissä tutkimuksissa on korostunut terapeutin tai työntekijän rooli 

vuorovaikutuksen kuljettajana, sillä heidän käyttämillään vuorovaikutuksellisilla keinoilla on 

katsottu olevan ratkaiseva rooli hoidon onnistumisen ja toimivuuden kannalta. Jack Martin korosti 

onnistuneessa terapiatapaamisessa terapeutin ja asiakkaan välisen yhteistyön ja 

yhteisymmärryksessä toimimisen merkitystä; Germain Lietaer katsoi toimivan terapiasuhteen 

rakentuvan parhaiten hyväksyvässä ilmapiirissä, empaattisen ja avoimen yhteistyösuhteen kautta; 

myös William Millerin motivoivassa haastattelussa uskotaan empaattisen ja ymmärtäväisen 

työotteen voimaan. Terapiaprosessiin vuorovaikutukseen saattoi kuitenkin sisältyä myös sellaisia 

ilmiöitä, jotka voisi ensi näkemältä luokitella vuorovaikutusta jarruttaviksi tekijöiksi. Esimerkiksi 

Martinin tutkimiin terapiasessioihin saattoi kuulua hetkellinen järkytys ja terapeutin vastakkain 

asettautuminen asiakkaan kanssa; myös motivoiva lähestymistapa käyttää hallitusti ristiriitaa, 

kognitiivista dissonanssia asiakkaan muutostyön edistäjänä. 

 

Avainsanana edellä esitellyissä tutkimuksissa näyttäisi olevan onnistunut vuorovaikutus. Käsite ei 

ole enää tyhjä, vaan sen sisältöä rikastuttavat monenlaiset määreet.  Toimiva vuorovaikutus ja sitä 
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kautta hoito on määritelty muun muassa asiakkaan ainutlaatuisuutta kunnioittavaksi, asiakkaan 

tavoitteita selventäväksi, helpotusta tuovaksi, sulavasti eteneväksi, yhteistyökykyiseksi, 

ilmapiiriltään avoimeksi, empaattiseksi ja turvalliseksi, kognitiivisiin ja affektiivisiin tekijöihin 

pureutuvaksi, ongelman uudelleenjäsentämiseen keskittyväksi, sujuvaksi kommunikaatioksi. 

Päinvastoin huonosti toimivassa terapiassa vuorovaikutusta kuvaa voimakas riitasointuisuus, ja 

edellä mainituissa seikoissa epäonnistuminen.  

 

3.2.2 Metaforalla kohti muutosta 
 

Puheessa metafora viittaa joko sanoina, lauseina tai tarinoina ilmenevään vertauskuvaan. Vesa 

Kinnusen ja Satu Kaskin (1996) näkemyksen mukaan metaforilla on vahva jalansija ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa: ihmiselle on hyvin ominaista pukea ajatuksiaan 

metaforiseen asuun, sillä se toimii usein ainoana keinona ymmärtää abstrakteja käsitteitä. 

Näkökulman mukaan vain hyvin arkipäiväisiä ja yleisiä asioita ei ymmärrettäisi tai selitettäisi 

metaforisesti. (Kinnunen & Kaski 1996, 166.)  

 

Lynne E. Angusin (1992) määritelmän mukaan metaforassa yhdistyvät tietty kielellinen rakenne, 

siihen liittyvä kielikuva sekä aistimuksellinen kokemus.  Toisin sanoen Angus tarkastelee metaforaa 

kielellisen ilmauksen muotona, jolla on tietynlainen kognitiivinen rakenne. (Angus 1992, 188.) Idea 

tähän näkemykseen on alun perin lähtöisin Allan Paivion (1991) muotoilemasta 

kaksoiskooditeoriasta, jonka mukaan ihmisen kognitiivinen aktiivisuus välittyy kahden itsenäisesti 

toimivan mutta silti toisiinsa yhteydessä olevan symbolisen järjestelmän kautta. Paivion näkemystä 

on syytä tarkastella lähemmin, sillä se toimii sopivana teoreettisena työkaluna selitettäessä sitä, 

miten tärkeään rooliin metaforat saattavat nousta terapian tai hoidon onnistumisen kannalta.  

 

Paivion näkemyksen mukaan kognitioon kuuluu olennaisena osana kaksi komponenttia, joilla 

molemmilla on merkittävä rooli ihmisen tavassa kommunikoida, prosessoida tietoa ja käyttää 

puhuttua kieltä kuvaamaan tuntojaan. Näistä rakenteellisesti ja toiminnallisesti erilaisista 

koodausjärjestelmistä toinen on luonteeltaan kielellinen ja toinen kuvitteellinen.  Kielellinen 

järjestelmä on erikoistunut kuvaamaan ja prosessoimaan asioita puhutun kielen välityksellä. Tämän 

lingvistisen järjestelmän ansiosta ihmiselle mahdollistuu kyky ajatella sanoin ja artikuloida asioita 

puheen muodossa. Kielellisen järjestelmän sisältämä tieto on muodoltaan hierarkkisesti 

rakentunutta: esimerkiksi mänty on ikivihreä kasvi, joka kuuluu havupuihin ja sitä kautta 
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laajempaan ekosysteemiin. Kuvitteellinen järjestelmä puolestaan sisältää ei-kielellisen aineksen. Se 

on kiinnittynyt tiukasti sisäiseen kokemukseemme, jolloin se on erikoistunut prosessoimaan 

sensorisia kokemuksia ja luomaan mentaalisia skeemoja eri tilanteista. Kuvitteellisen järjestelmän 

sisältämät tiedot rakentuvat kokemukselle: Tiedän, miltä männyn runko tuntuu kättäni vasten. 

Männyn rungon tuoksu taas saattaa tuoda mieleeni lapsuuden kesämökin siitä syystä, että se oli 

suurten mäntyjen ympäröimä. Paivion mukaan konkreettisilla lauseilla on suhteellisen suora yhteys 

kuvitteelliseen järjestelmään, kun taas abstrakteilla lauseilla yhteys rakentuu lähinnä lingvistisen 

järjestelmän kanssa. (Paivio 1971, 109; Paivio 1972, 50; Paivio 1983, 343; Paivio 1991, 16; Paivio 

& Csapo 1973, 77; Paivio & Marschark 1977, 134-135.) 

 

Vaikka merkitysjärjestelmät ovat toiminnallisesti erillään, ovat ne osittain yhteydessä keskenään. 

Molemmat järjestelmät voivat toimia myös samanaikaisesti. Näin käy esimerkiksi silloin, kun joku 

mainitsee punatukkaisesta pojasta, joka parhaillaan istuu pihakeinussa ja kuorii appelsiinia. Ihminen 

ymmärtää tämän ääneen artikuloidun lauseen lingvistisen järjestelmän avulla, mutta voi samaan 

aikaan kuvitteellisen järjestelmän kautta ikään kuin nähdä mielessään, miten appelsiinia kuoritaan ja 

millaista liikettä pihakeinu toistaa. Kun kielellisesti vastaanotettu informaatio viedään näin 

mielikuvien tasolle, hyppää kielellinen koodi osaksi ei-kielellistä koodia. Paivio käyttää näiden 

kahden järjestelmän yhteistyöstä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta nimitystä referentiaalinen 

prosessointi. Termillä hän kuvaa sitä, miten aktivoituessaan toisen järjestelmän käsittelemät yksiköt 

voivat siirtyä toiseen järjestelmään – kognition kahden eri puolen välille aukeaa linkki, jota pitkin 

mahdollistuu niiden keskinäinen yhteistyö. Tällöin kahden eri järjestelmän sisältämät tiedot ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään ja toimivat yhteistyössä toistensa kanssa. Jos järjestelmien välinen 

yhteys ei ole avoinna tai se on luonteeltaan hyvin niukkaa, ne jatkavat toimintaansa toisistaan 

erillisinä, ikään kuin omilla radoillaan kulkien.  (Angus 1992, 194; Paivio 1971, 107; Paivio 1991, 

7-9; Paivio & Desrochers 1980, 326-327.) 

 

Ihmiset, joilla kuvitteellisen ja kielellisen symbolijärjestelmän välinen vuorovaikutus on aktiivista, 

pystyvät luontevasti astumaan siihen terapian kannalta tarpeelliseen itsetutkiskelun tilaan, joka on 

edellytys ajattelutavan muutokselle. Kun järjestelmien välinen yhteys on auki, ihminen voi melko 

vaivattomasti saattaa kuvitteellisen, ei-kielellisen aineksen sanalliseen muotoon ja artikuloida 

elävällä tavalla julki tätä sensoriselta ja visuaaliselta tasolta hakemaansa materiaalia. Kielellisen 

sekä kuvitteellisen järjestelmän välinen vilkas vuorovaikutus näkyy kaksoiskooditeorian valossa 

erityisesti silloin, kun keskustelua käydään runsaasti metaforien tasolla. Toisin sanoen metafora 

yhdistää nämä kaksi järjestelmää, koska sen kautta puetaan visuaalinen mielikuva ja emotionaalinen 
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skeema kielelliseen asuun. Metaforasta muodostuu asiakkaalle työkalu, jonka kautta tämä pystyy 

tarttumaan sisäiseen kokemukseensa, poimimaan sieltä asioita ja tuomaan ne keskustelun tasolle. 

(Angus 1992, 194; Paivio 1971, 107.)  

 

Koska metaforien avulla saattaa olla helppo päästä käsiksi ei-tietoiseen materiaaliin ja keskeisiin 

tunteisiin, voi niiden käyttäminen terapiassa auttaa asiakasta saamaan uusia, syviä oivalluksia.  

Parhaimmillaan metaforat voivat toimia hyvinä apukeinoina asiakkaan minätietoisuuden 

kehittämisessä ja oman elämän hallinnan lisäämisessä. Terapeuttisessa kohtaamisessa asiakkaan 

tuottamien metaforien kautta on mahdollista päästä tarkastelemaan asiakkaan sisäistä maailmaa ja 

hänen tapaansa organisoida tietoa. Samalla kohtaaminen voi toimia oivallisena mahdollisuutena 

tarttua näihin asiakkaan tuottamiin metaforisiin representaatioihin ja alkaa organisoida niitä 

vaihtoehtoisella tavalla. (Kinnunen & Kaski 1996, 167-169.)  

 

Angusin mukaan metaforien uudelleenorganisointia ja yhteisten merkitysten rakentamista on 

mahdollista lähteä tavoittelemaan avoimen keskustelun kautta. Tällöin sekä asiakas että työntekijä 

tuovat keskusteluun omat, henkilökohtaiset näkemyksensä asian merkityksestä, ja rakentavat 

yhteisesti tuotetun ymmärryksen asialle. Koska metaforien voidaan ajatella olevan yhteisesti jaettua 

todellisuutta, on asiakas saattanut kuvata tunteitaan olettaen, että terapeutti ymmärtää hänen 

käyttämänsä metaforat täsmälleen samoin kuin hän itse. Samoin asiakas voi kokea, että terapeutin 

sanat heijastavat täydellisesti juuri sitä, mitä asiakas tarkoittikin. Metaforat ovat kuitenkin voineet 

rakentua asiakkaan ja terapeutin näkökulmista eri tavoin, eri vivahteita korostaen. Esimerkiksi 

sanonta ”kuin pieni lapsi” voi henkilöstä riippuen saada laajan skaalan erisävyisiä määritelmiä – 

kyseisen metaforan takana saattaa olla näkemys lapsen aitoudesta, suloisuudesta tai yhtä hyvin 

haavoittuvuudesta kuin avuttomuudestakin. On täysin mahdollista, että jonkin asian merkitys 

muotoutuu yhteisen keskustelun jälkeen jopa täysin aiemmista merkitysannoista poikkeavaksi, ja 

auttaa näin muutostyötä tekevää ihmistä saamaan uusia näkökulmia. Jotta terapiassa päästäisiin 

tähän pisteeseen, myös Angus edellyttää tutkijakollegoidensa Jack Martinin ja Germain Lietaerin 

tavoin vuorovaikutuksen eri osapuolilta sitä, että he toimivat avoimessa ja yhteistyökykyisessä 

ilmapiirissä. (Angus 1992, 196-200.)   
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3.3 Ryhmähoito 
 

Edellä esitellyt johtopäätökset auttamis- ja terapiatyön vuorovaikutuksesta perustuvat sellaisiin 

terapiakohtaamisiin, joissa on läsnä ainoastaan kaksi osapuolta, asiakas ja työntekijä. Hämeenlinnan 

vankisairaalassa kognitiivista päihdehoitoa toteutetaan kuitenkin dyadin sijaan ryhmähoitona, 

useamman vangin ja kahden ohjaajan voimin. Ryhmässä tehtävä auttamistyö eroaa yksilötyönä 

tehtävästä auttamistyöstä toisinaan suurestikin, sillä ryhmätyöskentelyyn liittyy erilaisia ilmiöitä 

kuin dyadiseen vuorovaikutukseen. Tästä syystä ryhmädynamiikkaan liittyviä ilmiöitä on tarpeen 

avata hieman enemmän.  

 

Ilmiönä ryhmähoito ei ole uusi. Ryhmäpsykoterapian ja -hoidon katsotaan ottaneen ensiaskeleensa 

jo 1900-luvun alussa, kun tuberkuloosiin sairastuneita potilaita alettiin hoitamaan 

ryhmämuotoisesti. Ensimmäistä kertaa käsitettä ”ryhmäterapia” on käyttänyt I. L. Moreno 1930-

luvun alussa määritellen sen systemaattisesti kehitetyksi menetelmäksi, jonka tarkoitus on hoitaa 

useampia henkilöitä samanaikaisesti ryhmässä. (Airas 1979, 26; Barlow ym. 2000, 115-116.) Tänä 

päivänä ryhmäterapiasta ja -hoidosta on olemassa lukuisia, eri tavoin painottuneita määritelmiä ja 

sovelluksia. Ryhmämuotoiset terapiat vaihtelevat suuresti intensiteetiltään ja kestoltaan, joten niihin 

voi lukeutua niin lyhytaikaisia mini-interventioita kuin pitkään hoitopolkuun perustuvia 

kohtaamisia. Enää ei myöskään ole tarpeen määritellä ryhmäterapiaa suppeasti sellaiseksi 

hoitomuodoksi, jota tapahtuu vain ja ainoastaan potilashoitona kliinisissä olosuhteissa. Nykyään 

sitä käytetään erilaisten ongelmien hoidossa aina psykopatologiasta moninaisiin elämisen pulmiin 

asti. Näin ollen niin masentuneet, ongelmanuorten vanhemmat kuin kemiallisesta riippuvuudesta 

kärsivät ihmiset voivat yhtä lailla toimia jonkin ryhmäterapeuttisen intervention kohdejoukkona. 

(Barlow ym. 2000, 115.) 

 

Ryhmähoidon tehokkuus on todistettu useissa tutkimuksissa. Meta-analyysit, joissa on mukana 

satoja ryhmäterapiatutkimuksia eri vuosikymmeniltä, ovat tulleet siihen tulokseen, että useisiin eri 

lähtökohtiin perustuvilla ryhmämuotoisilla hoidoilla tuotetaan jatkuvasti positiivisia ja hyödyllisiä 

tuloksia lukuisten häiriöiden ja ongelmien hoidossa. (Barlow ym. 2000, 122; McRoberts ym. 1998, 

101.) Monet empiiriset tutkimukset ovat verranneet myös ryhmäterapian ja yksilöterapian välistä 

tehokkuutta.  Erot olivat niin vähäisiä, että tultiin johtopäätökseen, jossa molemmat terapiamuodot 

todettiin yhtä tehokkaiksi. (McRoberts ym. 1998, 101, 111.) Meta-analyyseihin pohjaavan 

tutkimustiedon mukaan on kuitenkin olemassa asiakasryhmä, joka erityisellä tavalla hyötyy 

ryhmämuotoisesta interventiosta. Toisin sanoen ryhmähoito toimii tehokkaasti silloin, kun sen 
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kohteena ovat kemiallisesta tai muusta riippuvuudesta toipumaan pyrkivät ihmiset. (Barlow ym. 

2000, 130; McRoberts ym. 1998, 112.)     

 

Vaikka toisinaan yksilöterapia voi olla osuvampi vaihtoehto tietyn ihmisen ongelmien käsittelyssä, 

on ryhmäterapialla ehdottomasti omat vahvuutensa. Yksi ryhmämuotoisen terapian ehdoton etu 

yksilöterapiaan nähden on kustannus-tehokkuussuhde: tarvittavia resursseja vapautuu, kun 

ryhmäterapialla voidaan pienemmällä määrällä henkilökuntaa hoitaa suurempaa asiakasjoukkoa 

kuin dyadisessa terapiasuhteessa – hoitotulosten kärsimättä. (McRoberts ym. 1998, 103, 114; 

Tuomola 2003, 220.) Lisäksi ryhmätilanteessa on läsnä sellaisia terapeuttisia prosesseja ja niihin 

liittyviä tekijöitä, jotka yksilötyöhön pohjautuvassa hoidossa näyttäytyvät eri tavoin tai jäävät jopa 

kokonaan puuttumaan siitä (McRoberts ym. 1998, 101). Yhdeksi ryhmäterapian useista eduista 

yksilöterapiaan nähden Pekka Tuomola (2003) nostaa vertaisryhmän läsnäolon.  

 

Tuomola korostaa vertaisryhmän tarjoaman arvokkaan sosiaalisen tuen merkitystä. Tästä 

näkökulmasta käsin keskusteleminen muiden päihdeongelman kokeneiden ja siitä toipumassa 

olevien ihmisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää myös omaa suuntaa haettaessa. Jo pelkkä 

kohtalotoverien tapaaminen voi lieventää asiakkaan tuskaa ja epätoivoa, sillä jonkin ongelman 

kanssa kamppailevalle ihmiselle voi olla eduksi huomata, ettei hän ole sen kanssa yksin. Tällöin 

ryhmätilanne luo ne puitteet, jossa kunkin yksilön ongelman suhteellisuus saa raamit. Mikäli 

ryhmässä on ”vanhoja konkareita”, nuoremmat aloittelijat voivat helposti samaistua heidän 

esimerkkeihinsä. Kokeneempi ja omassa toipumisessaan pidemmällä oleva asiakas voi rohkaista ja 

auttaa muita kertomalla omakohtaisia kokemuksia ja tuntemuksia. Nämä toisten esimerkit voivat 

toimia arvokkaina tienviittoina, sillä päihdeongelmaisten ryhmissä vaikkapa retkahdustilanteiden 

käsittelyssä toisten kokemuksesta voi ottaa opiksi ja soveltaa heidän käyttämiään 

selviytymisstrategioita myös omaan elämään.  (Tuomola 2003, 220.) 

 

Tutkimuksista tehtyjen meta-analyysien perusteella psykoterapia on siis määritelty tarpeelliseksi ja 

toimivaksi. Kuitenkin vastaus siihen, mikä tekee terapiasta toimivaa, ei ole yksiselitteinen. (Jaatinen 

1997, 52.) Terapiatutkimusten enemmistö onkin vuosien varrella keskittynyt saamaan selville 

lähinnä niitä tekijöitä, jotka terapiassa parantavat. 1970-1980-luvuilla ja sitä aiempina 

vuosikymmeninä terapeuttisen prosessin kannalta tärkeiksi tekijöiksi on koettu mm. tunteet 

epäitsekkyydestä ja yhteenkuuluvuudesta, kokemus katharttisuudesta, toivo, oivaltaminen sekä 

itsestään oppiminen. Nyttemmin huomiota on kiinnitetty myös sellaisiin tekijöihin, jotka liittyvät 

realiteettien testaamiseen, tähän hetkeen keskittymiseen, roolien joustavuuteen sekä palautteen 
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antamisen tärkeyteen. Toisin sanoen ryhmäterapian aikaansaamaan muutokseen liittyy ihmisillä 

aina edellä mainitun kaltaisia intrapersoonallisista sekä interpersoonallisia tekijöitä. Vaikka 

tutkimukset, joissa on perehdytty lähinnä ryhmän jäsenten ja ohjaajien väliseen kanssakäymiseen ja 

vuorovaikutukseen, ovat vuosien varrella olleet vähemmistönä, niiden määrä on lisääntynyt. Tämä 

on ensiarvoisen tärkeää, sillä myös ryhmäterapian tehokkuuden ja toimivuuden ymmärtämisessä 

ratkaisevalla sijalla ovat vuorovaikutukselliset tekijät. (Barlow ym. 2000, 126, 130.) 

 

Tuomola pitää ryhmää oivallisena foorumina sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoittelussa, myös 

opeteltaessa antamaan sekä ottamaan vastaan palautetta. Yleensä Tuomolan mukaan on niin, että 

vertaisryhmän jäsenen antamaa palautetta pidetään arvokkaampana kuin ohjaajilta tai terapeuteilta 

saatua, ja se myös otetaan vertaisryhmältä helpommin vastaan. Vertaisryhmältä tuleva paine voi 

toimia myös positiivisena tekijänä, sillä esimerkiksi tehtävien tekemisestä on vaikea kieltäytyä 

muun ryhmän edessä. Parhaimmillaan epäitsekkyys kasvaa vertaisryhmässä, kun muiden 

auttaminen jättää oman ongelmakäyttäytymisen taka-alalle. Tuomola uskoo, että jos ryhmän 

vuorovaikutus on palkitsevaa, se lisää ryhmään osallistujan sitoutumista hoitoon. (Tuomola 2003, 

220, 225-226.) Samaan lopputulokseen on päätynyt Anne Liikanen (1998) pohtiessaan 

ryhmädynamiikan olemusta ja ryhmän toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Tuomolan tavoin 

Liikanenkin alleviivaa sitä, että vain sitoutumisen kautta ihminen voi todella olla osa ryhmää, ja 

vaikuttaa omalta osaltaan rakentavasti sen toimintaan. (Liikanen 1998, 27-28.)  

 

Samoin kuin Tuomola, myös Liikanen uskoo ryhmähoidon ja sen tarjoaman vertaistuen 

merkityksen nimeen. Ryhmää Liikanen pitää ensinnäkin kaikista siihen sisältyvistä 

ristiriitaisuuksista huolimatta oivallisena paikkana oppia. Ryhmässä toisten ihmisten uskallus on 

tarttuvaa, jolloin heidän esimerkkiensä kautta jokainen voi löytää keinoja tuoda itseään esiin.  

Toiseksi ohjaajien kyvykkyys tarttua ryhmässä esiin tuleviin asioihin ja opastaa niiden käsittelyssä 

auttavat saattamaan kaoottiseltakin tuntuvan asian ymmärrettävään muotoonsa.  Kolmanneksi 

ryhmä voi toimia sellaisena kasvualustana, jossa muut ryhmän jäsenet ja ohjaajat auttavat 

oleellisten asioiden etsimisessä ja niiden hyväksymisessä. (Liikanen 1998, 27-28.) Vertaisryhmä 

rohkaisee ja motivoi kohti muutosta, mikä on omiaan herättämään toiveita paremmasta huomisesta 

ja siitä, että asiat voi saada järjestymään (Tuomola 2003, 226). 

 

Jos ryhmään kuuluvat ihmiset eivät pidä toisistaan eivätkä luota toisiinsa, he tuskin kokevat 

ryhmätilanteita positiivisina ja rakentavina. Kun kohtaamisten sävy on negatiivinen, on hankalaa 

saada tarpeellisia rakennuspalikoita halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Parhaimmillaan ryhmä 
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voi kuitenkin tarjota lämpimän, miellyttävän ja luottamuksellisen ilmapiirin, jonka puitteissa 

ongelmia on helppo käsitellä. (Oatley 1980, 89-90.) Myös Tuomola nimeää terapeuttisen ryhmän 

perusedellytykseksi luottamuksellisen, rohkaisevan sekä tukea antavan ilmapiirin. Kun 

ryhmätilanne on turvallinen, on sen puitteissa helppo kertoa omista kokemuksista ja vastaanottaa 

saatua palautetta. Ryhmän jäsenten tuki ja hyväksyntä kohottavat Tuomolan mukaan mielialaa siinä 

määrin, että se tekee yksilölle helpommaksi vaikeidenkin tunteiden ilmaisemisen sekä niiden 

sietämisen. Turvallisen ilmapiirin rakentamisessa työntekijällä on ratkaiseva rooli: jotta ideaalin 

mukainen tilanne mahdollistuisi, on terapeutin oltava empaattinen, kunnioitettava potilaitaan ja 

oltava valmis asettamaan myös itsensä alttiiksi eri tilanteissa. (Tuomola 2003, 220-221.) 

 

Kun ryhmä aloittaa toimintansa, siihen osallistujat ovat usein aluksi toisilleen vieraita ihmisiä. 

Tällöin saattaa tuntua hankalalta avautua vaikeista ja henkilökohtaisista asioista toisten edessä. Jos 

ajatellaan ryhmän jäseniksi päihdeongelmaisia, heidän on usein vaikea ilmaista tunteitaan selvin 

päin. Tilannetta ei helpota sekään, että puhumisen kulttuuri on usein ollut hyvin erilainen päihteiden 

käyttäjien omassa elämässä kuin terapiatyön kentällä. (Tourunen ja Perälä 2004, 50-51, 57; 

Tuomola 2003, 221.) Ylipäätään tunteista tai vaikeilta tuntuvista asioista ei ole totuttu puhumaan. 

Kuitenkin jälkeenpäin saatu palaute ryhmästä on tavallisesti positiivista. Parhaassa mahdollisessa 

tapauksessa ryhmän jäsen oivaltaa, että hänellä itsellään on vastuu omasta elämästään. Kun 

päihdeongelmainen asiakas tulee tietoisemmaksi omasta toiminnastaan ja tunteistaan, hän voi sitä 

kautta itse ryhtyä muuttamaan elämänsä suuntaa ja tapaansa ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Tällöin 

ryhmä toimii turvallisena maaperänä, jossa voi jakaa omia ajatuksia ja tunteita sekä opetella uusia 

selviytymiskeinoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Vertaisryhmä voi tarjota päihdeongelmaiselle 

uudenlaisen kokemuksen ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisesta ja avata portteja kohti uusia 

näkökulmia ja oivalluksia. (Tuomola 2003, 225-226.) 
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4. MENETELMÄT JA AINEISTO  
 

4.1 Vankisairaala ja sen päihderyhmät 
 

Suoritin sosiaalipsykologian opintoihini kuuluvan kahden kuukauden pituisen työharjoittelun 

Hämeenlinnan vankisairaalassa syys- ja lokakuussa 2005. Kyseinen instituutio tunnetaan entisenä 

vankiparantolana, jossa on hoidettu keuhkosairaita vankeja aina vuoteen 1986 saakka. Myöhemmin 

vankisairaalan toiminnassa on painottunut somaattisten sairauksien sekä päihde- ja 

mielenterveysongelmien tutkimus, hoito ja kuntoutus. Aineistoa kerättäessä vankisairaala toimi 

hallinnollisesti Hämeenlinnan vankilan alaisena ollen valtakunnallinen vankiloita palveleva 

yleislääkärijohtoinen sairaala. (Päihdehoito Hämeenlinnan vankisairaalassa, 

http://www.vankeinhoito.fi/27134.htm; Vankisairaala, http://www.vankeinhoito.fi/16871.htm.) 

Vankisairaalassa oli tilat 70 vangille, joista potilaspaikkoja oli 68 viidellä eri osastolla. Itse 

työskentelin osasto 3.2.:lla, joka oli päihdekuntoutuksessa oleville miehille suunnattu osasto. 

Osastolla oli oma keittiö, kodinhoitotilat, kokoontumistila sekä aula ruokailua, yhteisökokouksia ja 

tv:n katselua varten. Osastolla sijaitsi myös ohjaajan työhuone sekä näytteenottohuone virtsatestejä 

varten. Tätä osastoa asuttivat sekä ”katkolaiset” että ”kuntolaiset”. Edellisillä tarkoitetaan niitä 

vankeja, jotka osallistuivat kahdeksan viikkoa kestävään Elämäni Valinta -päihdehoito-ohjelmaan. 

Jälkimmäiseen ryhmään lukeutuivat puolestaan ne vangit, jotka olivat jo käyneet läpi Elämäni 

Valinta -ohjelman ja hakeutuneet sen jälkeen pidemmälle, 4-6 kuukautta kestävälle Elämäni 

Purjehdus -kuntoutumisjaksolle. Molemmat vankisairaalan järjestämät päihdekuntoutusohjelmat oli 

tarkoitettu motivoituneille miesvangeille koko maan alueelta. (Elämäni purjehdus, 

http://www.vankeinhoito.fi/12215.htm; Vankisairaala, http://www.vankeinhoito.fi/16871.htm.) 

Työskentely vankisairaalassa oli luonteeltaan moniammatillista. Vankisairaalassa toimi kaksi 

yleislääketieteen erikoislääkäriä, psykiatri sekä sivutoiminen keuhkolääkäri. Sairaalassa 

konsultoivat myös erikoislääkärit tarpeen mukaan. Kirjavaan työryhmään kuuluivat sairaanhoitajien 

lisäksi fysioterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi, päihdetyöntekijät, sosiaalityöntekijä ja ohjaaja. 

Luonnollisesti valvontahenkilöstö vastasi vankisairaalan turvallisuudesta. (Päihdehoito 

Hämeenlinnan vankisairaalassa, http://www.vankeinhoito.fi/27134.htm.) 

Itse työskentelin lähinnä ohjaajan mukana, joka oli päävastuussa Elämäni purjehdus -

päihdekuntoutusjakson organisoinnista ja toteuttamisesta. Osallistuin viikko-ohjelmaan, jota 
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”kuntolaiset” noudattivat. Sen taustateoriana oli kognitiivinen käyttäytymisterapia, ja sitä 

toteutettiin yhteisöhoidon keinoin. Ohjelmaan sisältyi paljon erilaisia ryhmiä, kuten tunneryhmät, 

suuttumuksenhallintaryhmä SUHA, psykologin ohjaama ryhmä sekä erilaiset päihderyhmät. 

Yleensä kuntoutusryhmän kokoonpano pysyi lähes samana koko päihdekuntoutusjakson ajan – jos 

joku vangeista kuitenkin keskeytti ohjelman, otettiin hänen tilalleen uusi jäsen. Vanki saattoi joutua 

olemaan jaksolta pois esimerkiksi käräjämatkojen vuoksi, mutta muuten päihderyhmät menivät 

tärkeysjärjestyksessä kaiken muun osaston toiminnan edelle. (Elämäni purjehdus, 

http://www.vankeinhoito.fi/12215.htm.) 

Tämän tutkimuksen kohteena olevat päihderyhmät ovat luonteeltaan keskusteluryhmiä. Niiden 

tavoitteena oli auttaa yksilöitä raittiutta kohti pyrkimisessä, päihteettömän elämäntavan 

löytämisessä sekä päihderiippuvuudesta irtipääsemisessä. Päihderyhmien tarkoituksena oli 

synnyttää luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voidaan kehittää keskustelutaitoja, virittää myönteistä 

ajattelua, jakaa tietoa, löytää uusia ajattelutapoja, kyseenalaistaa ja muuttaa itselle haitallisia 

päihdeuskomuksia sekä suunnata käytännön toimintaa kohti päihteetöntä elämäntapaa. 

Päihderyhmät keskittyivät mm. päihderiippuvuuden ymmärtämiseen, muutosmotivaation 

herättämiseen ja retkahduksen ehkäisyyn, mutta myös käytännöllisempiin asioihin kuten 

rahankäyttöön, jatkohoidon suunnitteluun sekä sosiaalisen tukiverkoston rakentamiseen. 

Päihdekuntoutuksella tähdättiin siihen, että raittiuden ylläpitäminen jatkuisi myös varsinaisen 

kuntoutusjakson loputtua. (Elämäni purjehdus, http://www.vankeinhoito.fi/12215.htm.) 

Tutkimuksen kohteena olevat päihderyhmät kokoontuivat kaksi kertaa viikossa, tunnin kerrallaan 

vankisairaalan kirjastossa. Apuna eri aiheiden käsittelyssä käytettiin jakson ohjaajan ja 

vankisairaalan sosiaalityöntekijän yhdessä suunnittelemaa Elämäni purjehdus -työkirjaa.  

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 
 
 
Aineistona tässä tutkimuksessa käytetään videoituja ja litteroituja päihderyhmän kokoontumisia, 

kirjallisesti tuotettuja eläytymismenetelmätarinoita sekä vankien ryhmähaastatteluun perustuvaa 

materiaalia.  

Ennen varsinaisen harjoittelujakson alkamista kävin vierailemassa vankisairaalassa ja esittelemässä 

itseni osasto 3.2:n väelle. Ohjaaja oli etukäteen kertonut tulostani osaston vangeille ja selventänyt 

 39

http://www.vankeinhoito.fi/12215.htm
http://www.vankeinhoito.fi/12215.htm


samalla kaksoisrooliani sekä harjoittelijana että tutkijana. Ohjaaja oli selvittänyt osaston vangeille 

myös sen, että tekemäni tutkimuksen kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että materiaalia saataisiin 

tallennettua videonauhurille. Jo tässä vaiheessa korostettiin sitä, että kaikkien tutkimukseen 

osallistujien anonymiteetti säilytettäisiin koko tutkimusprosessin ajan ja myös sen jälkeen. Vasta 

varsinaisen harjoittelujakson alettua pyysin päihdekuntoutusjakson ohjaajia ja vankeja 

allekirjoittamaan tutkimussopimuksen (ks. liite 1). Tutkimussopimuksessa selitin lyhyesti 

tutkimuksen tarkoituksen, tutkimusongelman sekä avasin vielä uudelleen sitä, miksi videointi olisi 

välttämätöntä parhaan mahdollisen tutkimusaineiston saamiseksi. Kaikki osanottajat allekirjoittivat 

tutkimussopimuksen, eikä vankilaolosuhteissa kuvaaminen muodostunut hyvin tehdyn pohjatyön 

ansioista lainkaan ongelmalliseksi. Suurin osa vangeista olisi halunnut esiintyä jopa omilla 

nimillään, mutta huolimatta tästä toiveesta muutin aineistosta tutkimussopimuksen mukaisesti 

kaikki sellaiset tiedot, joista jonkun osanottajan henkilöllisyys olisi ollut mahdollista tunnistaa. 

4.2.1 Videoidut päihderyhmät 
 

Päihderyhmien alkaessa osanottajat istuutuivat tuoleihin ympyrämuodostelmaan siten, että kaikki 

näkivät toistensa kasvot. Ympyrä jätettiin avonaiseksi siitä päästä kirjastohuonetta, jossa minä 

seisoin videokameran kanssa. Kun kukaan ei ollut täysin selin minuun nähden, pystyin kuvaamaan 

vuorovaikutustilanteita niin, että puhujan kasvot ja lisäksi mahdollisimman monen muun 

osanottajan reaktiot näkyisivät videotallenteella. Keskityin ryhmätilanteissa vain itse kuvaamiseen, 

enkä osallistunut ryhmässä käytävään keskusteluun lainkaan. Tallensin yhteensä yhdeksän 

päihderyhmän tapaamista. Koska päihderyhmät kestivät noin yhden tunnin kerrallaan, videolle 

tallennettua materiaalia kerääntyi yhteensä yhdeksän tuntia.  

4.2.2 Arviot ryhmän onnistuneisuudesta 
 

Jokaisen videoidun ryhmätapaamisten jälkeen osallistujille, niin vangeille kuin ohjaajillekin, 

annettiin lomakkeet (ks. liitteet 2 ja 3), joissa kysyttiin heidän välitöntä mielipidettään ryhmän 

onnistuneisuudesta. Lomakkeessa on yhteensä neljätoista kysymystä, ja se on jaettu sisältönsä 

perusteella kolmeen eri osioon. Avointa kysymystä lukuun ottamatta kaikkiin kysymyksiin 

vastattiin seitsenportaisen Likert-asteikon mukaan. 

Ensimmäinen osio (kysymykset 1-8) koski ryhmän sisältöä ja vuorovaikutusta. Kysymykset 1 ja 5-7 

muodostuivat rakenteeltaan samoiksi kaikilla osallistujilla. Muihin ensimmäisen osion kysymyksiin 
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2-4 ja 8 vangit vastasivat vangin näkökulmasta, kun taas ohjaajien tehtävänä oli arvioida ryhmää 

vankien näkökulmasta. Toinen osio (kysymykset 9-12) tarkasteli ohjaajien toimintaa. Kysymykset 

muotoiltiin siten, että ohjaajat joutuivat arvioimaan itse itseään ohjaajina, kun vangit puolestaan 

arvioivat ohjaajien toimintaa omasta näkökulmastaan. Kolmanteen osioon sisältyi ainoastaan yksi 

kysymys (14), jossa kysyttiin yleisarvosanaa koko ryhmästä. Asteikot ensimmäisessä ja toisessa 

osiossa rakentuivat vastakohtaparien mukaan, jolloin kysymyksiin vastattiin rengastamalla se 

vaihtoehto, joka parhaiten kuvasi osallistujan näkemystä kyseessä olevasta ryhmästä. Kolmannessa 

osiossa arvosanaa kysyttiin niin ikään asteikolla 1-7. Lisäksi lomakkeeseen oli muotoiltu kaikille 

avoin kysymys (13), johon osallistuja sai halutessaan kommentoida ryhmän vuorovaikutusta omin 

sanoin. Koska avoimeen kysymykseen tuli vain muutamia kommentteja, eivätkä ne edes välttämättä 

liittyneet ryhmään, jätettiin tämä kysymys pois seuraavasta vaiheesta.  

Ensimmäisestä osioista oli mahdollisuus antaa parhaimmillaan 56 pistettä, ja huonoimmillaan 7 

pistettä. Toisesta osioista saattoi antaa parhaimmillaan 28 pistettä, ja huonoimmillaan 4 pistettä. 

Kolmannesta osiosta paras arvosana oli 7, huonoin 1. Vankien antamien arvioiden perusteella 

jokaisesta kolmesta osiosta laskettiin keskiarvopisteet, samoin meneteltiin ohjaajien kohdalla. Nämä 

osioiden keskiarvopisteet yhdistettiin yhteispistemääriksi, jolloin yksi luku kuvasi kaikkien vankien 

arvioita, ja toinen luku kahden ohjaajan arvioita tietystä ryhmätapaamisesta. Nämä yhteispisteet 

kolmen osion keskiarvoista sijoittuivat välille 13-91. Vankien ja ohjaajien antamia arvioita 

käsiteltiin tähän asti erillisinä, kunnes nämä kaksi yhteispistemäärää yhdistämällä muodostettiin 

yksi luku, kokonaispistemäärä, jolla voitiin kuvata koko ryhmätapaamista.  Mitä korkeamman 

kokonaispistemäärän jokin ryhmätapaaminen sai, sitä parempana sitä pidettiin; vastaavasti alhainen 

kokonaispistemäärä kertoi siitä, että jotakin ryhmätapaamista pidettiin vähemmän onnistuneena.  

Edellä mainittu ryhmätapaamisten valintaprosessi on esitelty vielä numeerisesti taulukossa 2. 
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Taulukko 2. 

Ryhmätapaamisten valikointi. 

 

PVM OSALLISTUJAT 

Ryhmän 
sisäinen 
vuoro-
vaikutus 

Ohjaajien 
toiminta 

Yleisarvio 
ryhmästä Yhteispistemäärä Kokonaispistemäärä 

8.9. Vangit 33,6 19,3 5,3 58,2 120,2
2005  Ohjaajat 40,5 16 5,5 62   
13.9. Vangit 31,1 20,1 5,3 56,5 120,5
2005  Ohjaajat 35,5 23,5 5 64   
15.9. Vangit 42 21,7 5,3 69 152,5
2005  Ohjaajat 50 27 6,5 83,5   
20.9. Vangit 34,1 18,9 4,8 57,8 128,8
2005  Ohjaajat 40,5 25 5,5 71   
23.9. Vangit 36,5 19,2 5 60,7 133,7
2005  Ohjaajat 43 24,5 5,5 73   
4.10. Vangit 31,9 18,3 4,6 54,8 130,3
2005  Ohjaajat 47,5 21,5 6,5 75,5   
11.10. Vangit 35,3 18,9 4,9 59,1 139,6
2005  Ohjaajat 48 25,5 7 80,5   
25.10. Vangit 36,3 20 5 61,3 142,3
2005  Ohjaajat 49,5 25 6,5 81   
27.10. Vangit 41,4 20,6 5,4 67,4 151,4
2005  Ohjaajat 52 26 6 84   

 

Vertaamalla yhdeksän päihderyhmän kokonaispistemääriä toisiinsa aineistosta erottui selkeästi 

kaksi parhaat pisteet (152,5 ja 151,4) saanutta ja kaksi huonoimmat pisteet (120,2 ja 120,5) saanutta 

ryhmää.  Tällä menettelyllä kyselyistä saatujen arvioiden perusteella valikoitui 

vuorovaikutukseltaan kaksi onnistuneinta (15.9.2005 ja 27.10.2005) sekä kaksi epäonnistuneinta 

(8.9.2005 ja 13.9.2005) ryhmätapaamista. Seuraavaksi nämä neljä päihderyhmän kokoontumista 

litteroitiin eli purettiin videonauhalta kirjalliseen muotoon tarkemman vuorovaikutusanalyysin 

kohteeksi. 

4.2.3 Eläytymismenetelmäaineisto 
 

Kaikki päihderyhmien osanottajat saivat harjoittelujaksoni loppupuolella kukin kaksi 

eläytymismenetelmälomaketta (ks. liite 4), joissa heitä pyydettiin suhteellisen lyhyiden 

kehyskertomuksien johdattelemina vielä omin sanoin kirjoittamaan, minkälainen heidän mielestään 

on ollut vuorovaikutukseltaan hyvin toimiva ja minkälainen puolestaan huonosti toimiva 
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päihderyhmä. Lyhyt kehyskertomus oli A4-kokoisen arkin yläreunassa, jolloin muu tila jäi 

varsinaiselle tarinalle. Vastaajille annettiin muutama päivä aikaa kirjoitustehtävän suorittamiseen. 

Suullisessa ohjeistuksessa sanottiin, että tekstiä voi tarvittaessa jatkaa arkin kääntöpuolelle. 

 

Eläytymismenetelmäkertomuksia tuotettiin kahdella tavalla, sekä passiivisesti että aktiivisesti. 

Passiivisessa tiedonkeruutavassa eläytyminen tapahtui suunnitellulla tavalla kirjoittamalla pieni 

tarina kehyskertomuksen antamien ohjeiden mukaan. Näitä eläytymismenetelmäkertomuksia 

kirjoitettiin yhteensä 14 kappaletta, seitsemän kummastakin näkökulmasta. Kirjallisen materiaalin 

tuottaminen ei kuitenkaan luonnistunut kolmelta vangilta lainkaan. Myös Jari Eskola (1997) on 

kiinnittänyt huomiota tilanteisiin, joissa koulun ainekirjoitustunneilta tuttu ahdistus on ottanut 

vastaajassa vallan, eikä kirjoittamisesta ole tullut yhtään mitään (Eskola 1997a, 66). Tästä syystä 

aineiston keruussa käytettiin myös aktiivista vaihtoehtoa, jossa toimittiin eräänlaista roolileikkiä 

mukaillen. Vangeille tätä mahdollisuutta tarjottiin ryhmäkeskustelun muodossa. 

 

Kaikki päihdekuntoutuksessa olleet kahdeksan vankia halusivat osallistua ryhmäkeskusteluun, 

vaikka suurin osa heistä olikin jo tuottanut kirjalliset, passiiviset eläytymismenetelmäkertomukset. 

Yksi vangeista oli tässä vaiheessa aineistonkeruuta käräjämatkalla, joten hän ei ollut läsnä 

ryhmäkeskustelussa eikä myöskään kirjallista kertomusta tuottamassa. Ryhmäkeskustelu 

järjestettiin vankisairaalan ainoalla naisten osastolla, jossa oli tilat viidelle psykiatrista hoitoa 

tarvitsevalle naisvangille. Kokoonnuimme naisten osastolla sijaitsevaan rentoutumishuoneeseen, 

jossa kuvasin päihdekuntoutusjakson miesvangeille suullisesti kehyskertomuksissa esiintyvät 

tilanteet. Alustuksen jälkeen vangit saivat yhdessä eläytyä vuorovaikutustilanteisiin ja tuottaa 

ryhmänä kertomukset vuorovaikutukseltaan onnistuneesta ja epäonnistuneesta ryhmätapaamisesta.  

 

Tunnin pituinen ryhmäkeskustelu nauhoitettiin C-kasetille. Keskustelu litteroitiin, ja sen pohjalta 

materiaalia syntyi 29 liuskaa.  Kaikkiaan kirjallisten eläytymismenetelmätarinoiden ja vankien 

ryhmähaastattelun avulla tuotetussa tutkimusaineistossa on mukana kahdeksan vangin ja kahden 

ohjaajan äänet.  

 

4.3 Osanottajat 
 

Tutkimuksen kohteena oleviin päihderyhmiin osallistui aina kaksi työntekijää, ohjaaja ja 

sosiaalityöntekijä sekä vaihtelevasti 7-9 miesvankia: Jore, Niilo, Jeppe, Aron, Topi, Sebastian, Rote, 
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Pete sekä Jarppa (nimet muutettu). Kahdeksalla näistä vangeista pääasiallinen päihde oli ollut 

huumausaineet, yhdellä se oli alkoholi.  

 

4.4 Aineiston analyysimenetelmät 
 

4.4.1 Balesilainen vuorovaikutuksen luokittelu 
 

Balesilaisen kvantitatiivisen vuorovaikutusanalyysin kohteena ovat ne neljä päihderyhmän 

kokoontumista, jotka on litteroitu videonauhalta kirjalliseen muotoon. Aineiston luokittelussa on 

käytetty kahtatoista kategoriaa, joiden tarkka sisältö on kuvattu oheisessa taulukossa 3. 

Taulukko 3.  

Balesilaisen interaktioanalyysin koodausluokat tehtäväalueittain 

A. Sosio-emotionaalinen alue: positiiviset reaktiot 

1. NÄYTTÄÄ YSTÄVÄLLISELTÄ (seems friendly): 

osoittaa solidaarisuutta, nostaa toisen statusta, on avulias, palkitsee 

2. DRAMATISOI (dramatizes): 

                      laukaisee jännitystä, vitsailee, nauraa, osoittaa tyytyväisyyttä 

3. ON SAMAA MIELTÄ (agrees): 

osoittaa passiivista hyväksyntää, on ymmärtäväinen, suostuvainen ja myöntyväinen 

 
B. Tehtäväalue: vastausten antaminen  

4. TEKEE EHDOTUKSEN (gives suggestion): 

ohjaa, implikoi toisen itsenäisyyttä 

5. KERTOO MIELIPITEEN (gives opinion): 

arvioi, tulkitsee, ilmaisee tunteitaan tai toiveitaan 

6. JAKAA TIETOA (gives information): 

tarjoaa suuntaa, antaa tietoa, toistaa, selventää, vahvistaa 
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C. Tehtäväalue: kysymykset 

7. PYYTÄÄ TIETOA (asks for information): 

kysyy suuntaa, pyytää toistamaan tai varmistamaan 

8. KYSYY MIELIPIDETTÄ (asks for opinion): 

pyytää arvioimaan, tulkitsemaan tai ilmaisemaan tunteita 

9. PYYTÄÄ EHDOTUSTA (asks for suggestion): 

pyytää ohjausta, kysyy mahdollisia toimintatapoja 

 
D. Sosio-emotionaalinen alue: negatiiviset reaktiot 

10. ON ERI MIELTÄ (disagrees): 

osoittaa passiivista torjuntaa, on muodollinen, ei ole avulias 

11. OSOITTAA JÄNNITTYNEISYYTTÄ (shows tension): 

pyytää apua, vetäytyy tilanteesta 

12. NÄYTTÄÄ EPÄYSTÄVÄLLISELTÄ (seems unfriendly): 

osoittaa vihamielisyyttä, mitätöi toisen asemaa, puolustaa itseänsä 

 

(Bales 1970, 92; Bales 2002, 165; Koivusaari 2002, 239.) 

 

Kaksitoista kategoriaa voidaan tiivistää edellä kuvatun mukaan neljään laajempaan luokkaan. 

Ryhmän sosio-emotionaalista käyttäytymistä ja tunneilmapiiriä kuvaavat vuorovaikutuksen 

positiivisten reaktioiden luokka A (1-3) sekä vuorovaikutuksen negatiivisten reaktioiden luokka D 

(10-12). Emotionaaliselta sävyltään neutraalit luokat B ja C (4-9) kuvaavat puolestaan ryhmän 

tehtäväkeskeisyyttä. Luokka C sisältää kysymykset; luokka B koostuu kategorioista, jotka tähtäävät 

vastausten antamiseen. (Bales 1970, 92; Bales 2002, 165; Bell, 67.) 

 

Vuorovaikutuksen koodaamisessa kategorioihin Bales käytti akteja. Aktilla hän tarkoitti pienintä 

erotettavissa olevaa vuorovaikutuksen osaa, joka on mahdollista jakaa eri kategorioihin. Usein tämä 

koodattava yksikkö on yksi ainoa lause, joka sisältää täyden ajatuksen.  Monimutkaisissa lauseissa 

on aina enemmän kuin yksi akti. Jokainen predikaatti, joka tuo uutta tietoa tai uuden mielipiteen, 

luokitellaan erikseen – vaikkakin ne esiintyisivät yhden henkilön samassa puheenvuorossa. Akti 

saattaa olla luonteeltaan myös ei-kielellinen. Esimerkiksi samanmielisyyttä osoittavat nyökyttely ja 

kasvonilmeet kuten hymyily koodataan akteiksi yhtä lailla kuin samanmielisyyden osoittaminen 

sanallisesti (ks. liite 5). (Bales 1970, 68-70, 123, 100-135; Bell 2001, 67; Koivusaari 2002, 239-

240.)  
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Vaikka yleensä lauseessa on sekä subjekti että predikaatti, mahdollista on sekin, että toinen näistä 

lauseenjäsenistä on poissa. Kun vuorovaikutuksen koodaaja sijoittaa aktia sille sopivimpaan 

kategoriaan, hän voi helpottaa tehtävää lisäämällä mielessään vajavaiselle lauseelle puuttuvan 

elementin. Oikean kategorian etsimisessä suurin apu löytyy kuitenkin kontekstista: Bales korosti 

aktien luokittelussa niiden tilannesidonnaisuutta. Esimerkiksi kysymys ”Mitä?” voidaan tulkita 

monella eri tavalla sen esiintymisympäristöstä riippuen: kysymys saattaa tarkoittaa, ettei kuulija 

ymmärtänyt edellä esitettyä asiaa, on eri mieltä asian esittäjän kanssa, tai ei yksinkertaisesti vain 

kuullut, mitä edellinen puhuja sanoi. Jokainen akti sijoitetaan vain yhteen kategoriaan: koodaajan 

tulee noudattaa monimerkityksisten aktien kategorisoinnissa tiettyjä sääntöjä (ks. liite 6). (Bales 

1970, 68, 100-135.)  

 

Bales keskittyi tutkimaan vuorovaikutusta suhteellisen pienissä, 2-8 henkilön ryhmissä, joiden 

osallistujat olivat yliopisto-opiskelijoita. Suurin syy Balesin käyttämään pienempään ryhmäkokoon 

oli kenties siinä, että hän oli itse läsnä vuorovaikutustilanteissa tarkkailijana, ja kategorisoi aktit 

vuorovaikutuksen edetessä välittömästi sitä mukaan, kun niitä ilmeni. (Bales 2002, 163, 170.) 

Mikäli ryhmän koko olisi ollut suurempi, havainnoitsijan kapasiteetti saada jokainen akti taltioitua 

olisi ollut riittämätön. Toisin kuin Bales on menetellyt, tässä päihderyhmien vuorovaikutusta ei 

kategorisoida välittömästi sen tapahtuessa, vaan luokittelu tehdään jälkikäteen videotallennetta 

apuna käyttäen. Videonauhan käyttö mahdollistaa sen, että vuorovaikutuksen luokittelussa 

ongelmakohtiin ja epäselviin tulkintoihin voi tarpeen tullen palata, eikä koodaajan tarvitse 

ylikuormittaa kapasiteettiaan ryhmän koon ollessa liian iso. Vuorovaikutuksen analysointi 

videonauhalta käsin pitää näin ollen haasteet kategorisoinnille kohtuullisina.  

 

Katselin ensin valitut ryhmätapaamiset videolta läpi tekemättä lainkaan kirjallisia muistiinpanoja. 

Keskityin palauttamaan kyseisen ryhmätapaamisen mieleeni ja seuraamaan ryhmän keskinäistä 

kanssakäymistä kokonaisuuden kannalta. Kun olin katsonut läpi kaikki neljä ryhmätapaamista, 

aloitin niiden purkamisen paperille yksi tapaaminen kerrallaan. Ensin litteroin epäonnistuneiksi 

arvioidut ryhmät, sitten onnistuneet ryhmät. Katsoin jokaisen litteroimani kohdan nauhalta 

vähintään kolmeen kertaan: ensimmäisellä katselukerralla kirjoitin keskustelun ylös; toisella 

katselukerralla keskityin puhujan ei-kielelliseen kommunikointiin, kuten katseisiin, taukoihin ja 

äänen painotuksiin; kolmannella katselukerralla tarkastelin ympäristössä tapahtuvia reaktioita ja 

kirjasin niitä ylös.  
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Kun jokainen tapaaminen oli litteroitu, katselin ne läpi vielä kertaalleen ja vertasin vuorovaikutusta 

videonauhalta paperille purettuun versioon. Kun paperilla oli kaikki, mitä nauhallakin esiintyi, 

aloitin vuorovaikutuksen luokittelun akteihin. Paperille puretusta versiosta erottelin ensin aktit yksi 

ryhmätapaaminen kerrallaan. Kun kaikista ryhmätapaamisista oli eroteltu aktit, aloitin niiden 

kategorisoinnin. Kahden viikon kuluttua ensimmäisestä kategorisoinnista tein koodauksen 

uudelleen. Vertasin kahden tekemäni kategorisointikerran tuloksia toisiinsa: mikäli olin 

kategorisoinut jonkin aktin eri koodauskerroilla eri kategorioihin, jätin kohdan toistaiseksi auki. 

Tästä jälleen kahden viikon kuluttua kategorisoin tämän epäselvän kohdan vielä kolmanteen 

kertaan. Kun olin käynyt videoidun ja litteroidun aineiston kahteen, paikoin jopa kolmeen kertaan 

läpi, oli jokainen akti löytänyt perille sille kuuluvaan kategoriaan. 

Varsinaisessa vuorovaikutusanalyysissä, joka pohjautuu aktien lukumäärän ja niiden eri 

kategorioihin sijoittumisen tarkasteluun, käytetään sekä videonauhaa että paperille purettuja 

versioita.  

4.4.2 Eläytymismenetelmä 
 

Kun etsitään syitä hyvin ja huonosti toimivalle ryhmän vuorovaikutukselle, ei pelkkä 

vuorovaikutuksen kvantifiointi riitä ilmiön tarkasteluun tarpeeksi monipuolisella tavalla. Vaikka 

balesilaisen kategorisoinnin kohteeksi valittiinkin juuri ne ryhmät, jotka niihin osallistujat nostivat 

arvioinneissaan esiin, on heidän omaa ääntänsä kuunneltava vielä tarkemmin. Ryhmien 

vuorovaikutuksen onnistuneisuuden ja toimivuuden laadullista puolta lähdettiin selvittämään 

eläytymismenetelmäksi kutsutun orientaation kautta.  

 

Jari Eskola (1998) kuvaa eläytymismenetelmää aineistonkeruutavaksi, jossa tutkijan antamia ohjeita 

noudattaen kirjoitetaan pieniä esseitä tai lyhyehköjä tarinoita.  Kirjoitustapahtumaa ohjataan 

kehyskertomuksella, joka toimii eräänlaisena käsikirjoituksena: sen tarkoituksena on johdattaa 

vastaajat eläytymään tiettyyn tilanteeseen ja saada heidät kirjoittamaan tarina sen herättämien 

mielikuvien pohjalta. Kirjoitettaessa on lupa tuottaa tarinaa omien käsitysten, kokemusten ja 

virikkeiden pohjalta – toisin sanoen vastaajan tärkeimpiin työvälineisiin kirjoitustaidon lisäksi 

kuuluu hänen mielikuvituksensa, jonka avittamana jollekin tilanteelle rakennetaan logiikka. Tästä 

syystä Eskola ohjeistaa suhtautumaan tarinaan enemmänkin mahdollisuutena kun tarkkana 

kuvauksena vallitsevasta todellisuudesta: kirjoitettu tarina kuvaa faktatiedon sijaan pikemmin sitä, 
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mitä jossakin tilanteessa saattaa toteutua ja tapahtua. (Eskola 1997a, 59; Eskola 1997b, 91; Eskola 

1998, 10.)  

 

Tutkimusaineistoa kerättäessä on samasta peruskehyskertomuksesta oltava vähintään kaksi erilaista 

versiota, joita on varioitu jonkin keskeisen seikan suhteen. Vasta tietyn tekijän muuttaminen ja sen 

vaikutus vastauksiin luo ne puitteet, joissa mahdollistuu eri tilanteiden elementtien tai rakenteen 

etsiminen. Tyypillisen variaation tarkoituksena on nostaa tilanteen logiikka esiin esimerkiksi siten, 

mitä se voi olla onnistuessaan ja mitä epäonnistuessaan - näin myös tässä selvitettäessä 

päihderyhmien vuorovaikutusta. Vaikka vastaajat saattavat tuottaa tarinoita melko stereotyyppisesti 

ja konventionaalisesti, parhaimmillaan eläytymismenetelmä paljastaa moni-ilmeisiä ja rikkaita 

käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Eskolan mukaan vastausten joukosta löytyy yleensä jo pienessäkin 

aineistossa yllätyksiä: pelkästään kymmenen tarinaa kustakin käsikirjoituksesta voi riittää tuomaan 

esille sen teoreettisen peruskuvion, joka kehyskertomuksella on mahdollista tavoittaa. (Eskola 

1997a, 70, 74-77; Eskola 1998, 10, 44-45.)  

 

Tässä tutkimuksessa laadullisen analyysin lähtökohtana ovat kirjallisesti tuotetut 

eläytymismenetelmäkertomukset sekä vankien ryhmähaastattelu, joka on litteroitu ääninauhalta 

kirjalliseen muotoon. Analyysimenetelmänä laadulliselle aineistolle käytetään tyypittelyä. 

Tyypittelyssä aineisto tiivistetään kahdeksi tyyppikertomukseksi, vuorovaikutukseltaan 

onnistuneeksi ja epäonnistuneeksi ryhmätapaamiseksi. Kertomukset ovat yhteenvetoja, ja niihin on 

kerätty ja järjestetty aineksia useammasta vastauksesta – toisaalta myös vain yhdessä 

eläytymismenetelmäkertomuksessa mainittu asia voi tulla osaksi tyyppitarinaa. (Eskola & Suoranta 

1997, 137-140.) Tavoitteena on tyyppitarinoiden kautta löytää ja tehdä näkyväksi niitä merkityksiä, 

jotka vaikuttavat ryhmän vuorovaikutuksen kulkuun ja sitä kautta vuorovaikutustilanteen 

onnistumiseen ja toimivuuteen. Vertaamalla kahden tyyppitarinan logiikkaa toisiinsa avautuu kuva 

siitä, mitkä tekijät erottelevat vuorovaikutukseltaan onnistunutta ja mitkä epäonnistunutta 

ryhmätapaamista.  

 

Tyyppitarinoihin on solutettu aineksia sekä ohjaajien että vankien kokemuksista siitä syystä, että 

molemmat osapuolet korostivat eläytymismenetelmätarinoissaan pääasiassa hyvin samankaltaisia 

asioita sen suhteen, mitä pidetään vuorovaikutukseltaan onnistuneen ja vastaavasti epäonnistuneen 

päihderyhmän erityispiirteinä ja tuntomerkkeinä. Näin ollen ei ollut syytä rakentaa erikseen kahta 

vuorovaikutukseltaan onnistunutta ja kahta epäonnistunutta ryhmätapaamista kuvaavaa 

tyyppitarinaa.  
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5. TULOKSET  
 

 

Tutkimuksen kohteena olevien päihderyhmien vuorovaikutusta kuvataan neljän erilaisen 

vuorovaikutusprofiilin ja kahden erilaisen tyyppitarinan kautta.  

 

5.1 Päihderyhmän vuorovaikutuksen luokittelu balesilaisittain 
 

Balesilaisen kvantitatiivisen analyysin kohteena on neljä videoitua ryhmätapaamista. Näistä kaksi 

kuvaavat onnistunutta ja hyvin toimivaa päihderyhmää, ja kaksi epäonnistunutta ja huonosti 

toimivaa päihderyhmää. 

 

Tilastolliset testit ja merkitsevyystestaus on jätetty pois kvantitatiivisesta analyysista lähinnä 

kahdesta syystä. Ensinnäkin tämän tutkimuksen aineisto on sille kovin pieni: kohteena on vain neljä 

ryhmätapaamista, joissa äänessä kaksi ohjaajaa ja vaihtelevasti 7-9 osallistujaa. Toiseksi 

vastaustyylin vaikutus vääristäisi tuloksia: ryhmään osallistujien aktiivisuus vaihtelee, joten yhden 

tapaamisen aikana joku saattaa olla hyvin puhelias, joku taas vetäytyvä ja ottaa vähemmän kantaa 

yhteiseen keskusteluun. Katson, että päihderyhmien vuorovaikutusta voidaan kuvata 

kvantitatiivisen aineiston puitteissa parhaiten erilaisten pylväsdiagrammien avulla. Pylväät 

edustavat Balesin kahtatoista kategoriaa, ja niihin jokaiseen sisältyy tiettyyn kategoriaan luokitellut 

aktit. 

 

5.1.1 Ohjaajien ja vankien aktit yhdessä 
 

Kuviossa 1. on kuvattu rinnakkain sekä onnistunutta että epäonnistunutta päihderyhmää. Kahden 

epäonnistuneeksi koetun ryhmätapaamisen aktit on yhdistetty keskenään, samoin on menetelty 

kahden onnistuneen ryhmätapaamisen kesken. Mukana näissä molemmissa summamuuttujissa on 

sekä vankien että ohjaajien esittämät aktit.  Kuviossa 1. verrataan onnistunutta ja epäonnistunutta 

ryhmätapaamista suhteessa toisiinsa kahdentoista kategorian kautta.  
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Kuvio 1.  
 
Onnistuneen ja epäonnistuneen ryhmän vuorovaikutusprofiilit 
 
Kategoriat 

 
 
 

1. Näyttää  
ystävälliseltä 
 
2. Dramatisoi 
 
3. On samaa mieltä 
 
4. Tekee  
ehdotuksen 
 
5. Kertoo mielipiteen 
 
6. Jakaa tietoa 
 
7. Pyytää  
tietoa 
 
8. Kysyy mielipidettä 
 
9. Pyytää ehdotusta 
 
10. On eri mieltä 
 
11. Osoittaa 
jännittyneisyyttä 
 
12. Näyttää 
epäystävälliseltä 

0 100 200 300 400 500

Aktit frekvensseinä

Onnistunut 
päihderyhmä
Epäonnistunut 
päihderyhmä

 
 
 
 

Positiiviset tunnereaktiot, kategoriat 1-3 

 

Päihderyhmiin osallistujien esittämien aktien perusteella huomiota herättävin kategoria on 2, mikä 

kuvaa dramatisointia: näillä akteilla laukaistaan jännitystä, vitsaillaan, nauretaan ja osoitetaan 

tyytyväisyyttä. Dramatisointi pitää sisällään tunnepitoista materiaalia, kuten kuvittelua, tarinointia, 

fantasiointia, metaforia, värikkäitä ilmaisuja, myös hassuttelua ja ”hevosenleikkiä”. Tämä kategoria 

näkyy aineistossa silloin, kun kerrotaan omia esimerkkejä ja värikkäitä kokemuksia – toisin sanoen 

keskustelua käydään runsaasti myös metaforien tasolla. Onnistuneeseen tapaamiseen sisältyy yli 

puolet enemmän dramatisointia kuin epäonnistuneeseen tapaamiseen. Onnistuneessa ryhmässä 

osoitetaan hieman useammin ystävällisyyden eleitä kuin epäonnistuneessa ryhmässä: kategorian 1 
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mukaan näin toimitaan olemalla solidaarisia, nostamalla toisen statusta, olemalla avuliaita ja 

palkitsemalla muita. Kategoria 3, samanmielisyyden osoittaminen on samassa mittakaavassa 

vallalla sekä onnistuneessa että epäonnistuneessa tapaamisessa. Näin ollen passiivisen hyväksynnän 

osoittaminen, ymmärtäväisyys, suostuvaisuus sekä myöntyväisyys sisältyvät yhtä lailla sekä hyvin 

toimiviin että huonosti toimiviin ryhmiin.  

 

Tehtäväalue: vastaukset, kategoriat 4-6 

 
Kategorian 4 mukaan epäonnistuneissa ryhmissä ehdotetaan, toisin sanoen ohjataan hieman 

useammin kuin onnistuneissa ryhmissä. Aineistossa tämä kuvaa usein sellaista tilannetta, jossa 

ohjaajat osallistuvat aktiivisemmin keskusteluun kuin vangit. Onnistuneissa tapaamisissa esitetään 

enemmän mielipiteitä kuin epäonnistuneissa tapaamisissa: kategorian 5 mukaan kyse on 

arvioimisesta, tulkitsemisesta, tunteiden tai toiveiden ilmaisemisesta. Samoin käy kategorian 6 

kohdalla, joka pitää sisällään tiedon ja suunnan tarjoamisen, toistamisen, selventämisen sekä 

vahvistamisen.  Aineistossa kategoriat 5 ja 6 näkyvät lähinnä silloin, kun ohjaajien lisäksi äänessä 

ovat myös vangit; vertaisryhmän mielipide yhdistettynä ammatti-ihmisten tietämykseen muodostaa 

sopivan kombinaation, jota pidetään onnistuneen ja toimivan ryhmätapaamisen tunnusmerkkinä.  

 

Tehtäväalue: kysymykset, kategoriat 7-9  

 

Epäonnistuneeseen ryhmään sisältyy hieman enemmän kysyttävää kuin onnistuneeseen ryhmään. 

Tästä kertovat kategoriat 7, 8 ja 9, jotka kuvaavat kaikki kysymyksiä: pyydetään tietoa, kysytään 

mielipiteitä tai pyydetään ehdotuksia. Aineistossa kysyminen on tunnusomaista tilanteille, joissa 

vallitsee epätietoisuus – täten epävarmuus on useammin läsnä epäonnistuneissa ryhmätapaamisissa. 

 

Negatiiviset tunnereaktiot, kategoriat 10-12 

 

Vuorovaikutuksen negatiivisten tunnereaktioiden luokat 10, 11 ja 12 yllättävät. Vaikka aktien 

lukumäärä on kaikkiaan näissä kategorioissa jokseenkin vähäinen, onnistuneisiin ryhmiin sisältyy 

enemmän negatiivisia tunnereaktioita kuin epäonnistuneisiin ryhmiin. Epäonnistuneessa ryhmässä 

kategorian 10 mukaisia erimielisyyden merkkejä tai kategoriaan 12 lukeutuvia epäystävällisyyden 

osoituksia esiintyy tuskin lainkaan. Epäystävällisyys ja erimielisyys näyttäytyvät aineistossa lähinnä 

niissä tilanteissa, joissa väittely jostakin asiasta on kiivaimmillaan. Epäonnistuneissa ryhmissä 

esiintyy kyllä jonkin verran kategorian 11 sisältämää jännittyneisyyttä, mutta onnistuneissa 
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ryhmissä sitä ilmenee tätäkin vielä hieman useammin. Näin ollen ahdistuneisuus näyttäisi kuuluvan 

kiinteämmin onnistuneena pidettyyn ryhmään: haastavat pohdinnat ja vaikeatkin tunteet katsotaan 

kuuluviksi toimivaan päihdekuntoutukseen. Onnistuneissa ryhmätapaamisissa uskalletaan myös olla 

useammin ja aidommin eri mieltä asioista. 

5.1.2 Vankien aktit 
 

Kuvioon 2. on muodostettu kaksi summamuuttujaa; kahden onnistuneen ryhmän aktit yhdistetty 

yhdeksi onnistuneeksi ryhmäksi samoin kuin kahden epäonnistuneen ryhmän aktit on yhdistetty 

kuvaamaan yhtä epäonnistunutta tapaamista. Kuvioon 2. sisältyy ainoastaan vankien esittämiä 

akteja, joten kuvion 2. kautta tarkastellaan hyvin ja huonosti toimivaa ryhmää vankien 

vuorovaikutuksen sisältämien eleiden ja toimintojen pohjalta. 

 
Kuvio 2.  
 
Vankien aktit epäonnistuneen ja onnistuneen ryhmän vuorovaikutusprofiilin kuvaajana 
 
 
Kategoriat 
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Positiiviset tunnereaktiot, kategoriat 1-3 

 

Kuten kuviossa 1., tässäkin kategoria 2, dramatisointi, hallitsee koko kuviota 2. Vankien esittämien 

aktien mukaan onnistuneessa ryhmässä on epäonnistuneeseen ryhmään verrattuna lähes kolme 

kertaa enemmän jännittyneisyyttä laukaisevia toimintoja, kuten vitsailua, naurua, tyytyväisyyden 

osoittamista sekä värikästä kieltä. Jokseenkin erikoista aktien jakautuminen on puolestaan 

kategoriassa 3, johon sisältyy toiminnot passiivisen hyväksynnän osoittamisesta, 

ymmärtäväisyydestä, suostuvaisuudesta ja myöntyväisyydestä. Kategorian 3 mukaan on nimittäin 

niin, että epäonnistuneessa ryhmätapaamisessa vangit ovat useammin myöntyväisiä tai samaa 

mieltä kuin onnistuneessa tapaamisessa. Aineistossa tämä näkyy usein niissä tilanteissa, joissa 

käsittelyn alla olevaan asiaan ei oteta voimakkaasti kantaa, eikä aiheen ympärille synny vilkasta 

keskustelua. Tällaisena kulkevan keskustelun mentaliteetti on jähmeä, eikä uusia tai vaihtoehtoisia 

näkemyksiä pääse sen myötä esiin.  Ystävällisyyden eleitä kategorian 1 mukaan vangit näyttävät 

kuitenkin hieman enemmän onnistuneiksi luokitelluissa tapaamisissa. Toki niitäkin esitetään 

suhteessa moneen muuhun kategoriaan vain hyvin niukasti. 

 

Tehtäväalue: vastaukset, kategoriat 4-6 

 
Onnistuneessa ja toimivassa päihderyhmässä vangit esittävät useammin kategorioihin 4, 5 ja 6 

kuuluvia vastauksia kuin epäonnistuneessa ryhmässä. Toisin sanoen onnistuneessa päihderyhmässä 

tehdään ehdotuksia, kerrotaan omia mielipiteitä ja jaetaan tietämystä enemmän kuin 

epäonnistuneessa ryhmässä. Vankien vuorovaikutus on huomattavasti vilkkaampaa kategorioissa 5 

ja 6 kuin kategoriassa 4, johon sisältyy vankien akteja vain vähän. Myös kuviossa 1. viitattiin 

siihen, että kategorian 4 mukaisia akteja, ohjaamista ja ehdotuksia tekevät aineistossa lähinnä 

ryhmän vetäjät. Kaikkiaan kategorioiden 5 ja 6 sisältämät aktit muodostavat vangeilla suuren osan 

sekä epäonnistuneen että onnistuneen ryhmän vuorovaikutuksesta. 

 

Tehtäväalue: kysymykset, kategoriat 7-9  

 

Kokonaisuudessaan kategorioissa 7, 8 ja 9 esiintyy vähän akteja. Kategorian 7 mukaan vangit 

kysyvät onnistuneissa tapaamisissa muutamia kertoja useammin suuntaa, toistoa tai varmistusta 

verrattuna epäonnistuneihin ryhmiin. Kategorian 8 mukaista mielipiteen, arvion tai tulkinnan 

pyytämistä ei juurikaan näy vankien suunnalta – ei onnistuneissa eikä epäonnistuneissa 
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tapaamisissa. Kategoriassa 9 erot ovat hyvin pieniä: vain harvoin vangit kysyvät ryhmissä 

ehdotusta, ohjausta tai mahdollisia toimintatapoja.  

 

Negatiiviset tunnereaktiot, kategoriat 10-12 

 
Vankien akteja tarkastellessa myös kuvio 2. kuvaa onnistuneen päihderyhmän edellyttävän 

negatiivisten tunnereaktioiden läsnäoloa, ei suinkaan niiden täydellistä poissaoloa. Onnistuneessa 

ryhmätapaamisessa vangit esittävät jonkin verran kategoriaan 10 kuuluvia erimielisyyden 

ilmauksia, esimerkiksi osoittavat passiivista torjuntaa ja ovat muodollisia tai haluttomia antamaan 

apua. On huomioitava, että vaikka kategoriaan 10 lukeutuvia toimintoja esiintyy vankien puolelta 

toimivissakin ryhmissä vain vähän, ei niitä esitetä juuri lainkaan epäonnistuneissa päihderyhmissä. 

Kategoria 11 kertoo, että vangit osoittavat jännittyneisyyttä hieman useammin onnistuneissa 

ryhmissä kuin epäonnistuneissa, tosin aktien lukumäärä on molemmissa ryhmätapaamisissa lähes 

sama. Kategoria 12, epäystävällisyyden osoittaminen, näyttäytyy vahvemmin onnistuneessa kuin 

epäonnistuneessa ryhmässä, jossa sitä esiintyy vain muutamaan otteeseen. Vaikka negatiivisia 

tunnereaktioita esitetään kokonaisuuteen nähden vain minimaalisesti, on huomioitava se seikka, että 

vankien toiminnoissa nimenomaan onnistuneissa ryhmissä on useammin läsnä toisen aseman 

mitätöintiä, itsensä puolustamista ja jopa suoranaista vihamielisyyttä – vahvojakin negatiivisia 

tunteita kuuluu vuorovaikutukseltaan onnistuneeseen ryhmätapaamiseen.  

 

5.1.3 Ohjaajien aktit 
 
 
Kuvioon 3. on muodostettu kaksi summamuuttujaa; kahden onnistuneen ryhmän aktit on yhdistetty 

yhdeksi onnistuneeksi ryhmäksi samoin kuin kahden epäonnistuneen ryhmän aktit on yhdistetty 

kuvaamaan yhtä epäonnistunutta tapaamista. Kuvioon 3. sisältyy ainoastaan ohjaajien esittämiä 

akteja, joten taulukon 3. kautta tarkastellaan hyvin ja huonosti toimivaa ryhmää ohjaajien 

vuorovaikutuksen sisältämien eleiden ja toimintojen pohjalta. 

 
On huomioitava se seikka, että ohjaajia on ryhmätapaamisissa läsnä vain kaksi, kun vankien 

lukumäärä vaihtelee 7-9 osallistujan välillä. Tästä syystä kuviossa 3. esiintyy kaikkiaan vähemmän 

akteja kuin kuviossa 1., jossa on mukana kaikki osallistujat tai kuviossa 2., jossa on mukana 

vähintään seitsemän vankia. 
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Kuvio 3.  
 
Ohjaajien aktit epäonnistuneen ja onnistuneen ryhmän vuorovaikutusprofiilin kuvaajana 
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Positiiviset tunnereaktiot, kategoriat 1-3 

 
Kuvioissa 1. ja 2. näkyvimmin on erottunut kategoria 2, dramatisointi: onnistuneissa 

ryhmätapaamisissa on esiintynyt huomattavan paljon dramatisointia, metaforia, vitsailua, naurua ja 

tarinointia. Ohjaajien esittämät aktit kategoriassa 2 ovat kuitenkin samat sekä onnistuneessa että 

epäonnistuneessa ryhmätapaamisessa. Verrattuna epäonnistuneeseen päihderyhmään ohjaajat 

esittävät onnistuneissa päihderyhmissä hieman enemmän kategoriaan 1 kuuluvia 

ystävällisyydeneleitä, esimerkiksi osoittavat solidaarisuutta ja ovat avuliaita. Samoin kategorian 3 
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mukaan onnistuneessa ryhmässä ohjaajat ovat epäonnistunutta ryhmää useammin samanmielisiä, ja 

heillä on hyväksyvä ja ymmärtäväinen ote. 

 

Tehtäväalue: vastaukset, kategoriat 4-6 

 
Epäonnistuneiksi luokitelluissa ryhmissä ohjaajilla esiintyy puolet enemmän kategoriaan 4 kuuluvia 

toimintoja verrattuna onnistuneeseen ryhmään. Tämä tarkoittaa sitä, että epäonnistuneessa ryhmässä 

ohjaajat tekevät runsaammin ehdotuksia ja ohjaavat useammin kohderyhmää. Samoin kuin vangit, 

myös ohjaajat ovat onnistuneissa ryhmissä aktiivisempia sen suhteen, mitä tulee mielipiteiden 

vaihtoon ja informaation tarjoamiseen: tämä näkyy kategorioissa 5 ja 6. Onnistuneissa ryhmissä 

ohjaajat arvioivat, tulkitsevat, ilmaisevat tunteitaan tai toiveitaan, tarjoavat suuntaa, antavat tietoa, 

toistavat, selventävät ja vahvistavat jonkin verran useammin kuin niissä ryhmissä, jotka on koettu 

vuorovaikutukseltaan epäonnistuneiksi.  

 

Tehtäväalue: kysymykset, kategoriat 7-9  

 

Epäonnistuneessa ryhmässä ohjaajat esittävät kaiken kaikkiaan enemmän kysymyksiä kuin 

onnistuneessa ryhmässä. Kategorian 7 mukaan he joutuvat pyytämään useammin tietoa, toistoa tai 

suuntaa; kategorian 8 mukaan he joutuvat pyytämään useammin arvioita, tulkintaa tai tunteiden 

ilmaisua; kategorian 9 mukaan he joutuvat pyytämään useammin ehdotusta tai kysymään 

mahdollisia toimintatapoja. Verrattuna kategorioihin 7 ja 8 kategoriassa 9 esiintyy akteja melko 

niukasti. Kaikkia näihin kategorioihin kuuluvia akteja esiintyy myös onnistuneissa 

ryhmätapaamisissa, mutta niissä aktien lukumäärät ovat jokseenkin vähäisempiä. 

 

Negatiiviset tunnereaktiot, kategoriat 10-12 

 
Kuten vangeillakin, myös ohjaajilla negatiivisia tunnereaktioita esiintyy useammin onnistuneissa 

päihderyhmissä. Vaikka kokonaisuuden kannalta myös onnistuneissa tapaamisissa näihin 

kategorioihin kuuluvien aktien määrä on alhainen, on se silti epäonnistuneen ryhmän akteihin 

verrattuna moninkertainen. Epäonnistuneissa ryhmätapaamisissa ohjaajat eivät esitä lainkaan 

kategorian 10 mukaisia erimielisyyttä ilmaisevia akteja. Passiivista torjuntaa, muodollisuutta tai 

kieltäytymistä avunannosta ei ohjaajien puolelta näy onnistuneissakaan ryhmätapaamisissa kuin 

vain muutamaan otteeseen. Onnistuneessa ryhmässä ohjaajat näyttävät kategorian 11 mukaisia 

jännittyneisyydestä kertovia toimintoja ja eleitä hieman useammin kuin epäonnistuneessa ryhmässä. 
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Epäonnistuneessa ryhmässä ohjaajat osoittavat kategorian 12 mukaista epäystävällisyyttä tuskin 

lainkaan, mutta onnistuneessa tapaamisessa sitä on jonkin verran läsnä.  

 

5.1.4 Vuorovaikutuksen tehtäväalueiden painottuminen onnistuneissa ja 

epäonnistuneissa päihderyhmissä 

 

Kuviossa 4. vertaillaan kahden ryhmän, vuorovaikutukseltaan epäonnistuneen ja 

vuorovaikutukseltaan onnistuneen päihderyhmän välistä aktiivisuutta.  Kahdesta onnistuneesta 

ryhmästä aktit on yhdistetty kuvaamaan yhtä onnistunutta ryhmää; samoin kahden epäonnistuneen 

ryhmän aktit on yhdistetty kuvaamaan yhtä epäonnistunutta ryhmätapaamista. Kuvioon 4. sisältyy 

kaikkien osallistujien kaikki mahdolliset aktit, jotka neljä ryhmätapaamista pitävät sisällään. 

Ensimmäinen neljän pylvään rivistö kuvaa epäonnistunutta ryhmää, ja seuraavat neljä pylvästä 

puolestaan onnistunutta ryhmää.  

 

Kuviossa 4. Robert Balesin kaksitoista kategoriaa on tiivistetty neljään luokkaan tehtäväalueidensa 

mukaisesti.  Kategoriat 1-3 sisältävät ryhmässä esiintyvät positiiviset tunnereaktiot; kategoriat 4-6 

sisältävät ryhmän tehtäväalueen eli vastaukset; kategoriat 7-9 muodostavat ryhmän toisen 

tehtäväalueen eli kysymykset; lopulta kategoriat 10-12 pitävät sisällään ryhmässä esiintyvät 

negatiiviset tunnereaktiot. 
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Kuvio 4.  
 
Vuorovaikutukseltaan epäonnistuneen ja onnistuneen päihderyhmän aktiivisuus ja sen jakautuminen  
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Kuvion 4. mukaisesti epäonnistuneeseen ryhmätapaamiseen sisältyy kaikkiaan vähemmän akteja 

kuin onnistuneena pidettyyn päihderyhmään. Toisin sanoen onnistuneessa päihderyhmässä 

vuorovaikutus on aktiivisempaa, ja erilaisia toimintoja ja eleitä esiintyy useammin kuin 

epäonnistuneessa ryhmässä.  

 

Kuvion 4. mukaan onnistuneessa ryhmässä esiintyy huomattavasti enemmän positiivisia 

tunnereaktioita kuin epäonnistuneessa ryhmässä. Myös negatiivisia tunnereaktioita esiintyy 

onnistuneessa ryhmässä useammin kuin epäonnistuneessa ryhmässä. Ryhmän tunneilmapiiristä voi 

kuvion 4. perusteella todeta sen, että kaikenlaisia ja -sävyisiä tunnereaktioita esiintyy onnistuneessa 
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ryhmässä enemmän kuin epäonnistuneessa ryhmässä – toisin sanoen tunteiden, myös negatiivisten 

sellaisten, kirjo on toimivassa ryhmässä kattavampi. 

 

Kuvion 4. perusteella epäonnistuneessa ryhmässä esitetään jonkin verran enemmän kysymyksiä 

kuin onnistuneessa ryhmässä. Onnistuneessa ryhmässä puolestaan annetaan ja sitä kautta myös 

saadaan useammin vastauksia kuin epäonnistuneessa ryhmässä - onnistuneen ryhmän sisällä 

vastauksia esitetään lähes nelinkertainen määrä kysymyksiin nähden. Epäonnistuneessa 

päihderyhmässä tehtäväaluetta kuvaavien aktien jakautuminen on tasaisempaa: vastauksia esitetään 

suunnilleen kaksinkertainen määrä esitettyihin kysymyksiin nähden.  

 

Yhteenvetona koko kuvion 4. perusteella voi todeta, että päihderyhmä kulkee onnistuneemmin 

kohti perustehtävänsä mukaista tavoitetta, vankien päihdeongelman helpottumista, kun sen 

vuorovaikutuksessa korostuvat vastaukset. Kysymysten esittäminen ei vie ryhmää eteenpäin 

toivotulla tavalla; onnistuneeseen päihderyhmään sisältyy aineistossa vähiten niitä akteja, jotka 

kuvaavat kysymistä. Ryhmän vuorovaikutuksen onnistumisen ja toimivuuden kannalta pelkkä 

tehtäväkeskeisyys ei kuljeta haluttuun lopputulokseen: on tärkeää, että ryhmän vuorovaikutuksessa 

on läsnä laaja skaala erilaisia tunteita. Onnistunut ryhmätapaaminen sisältää yli kolmanneksen 

enemmän positiivisia tunnereaktioita ja yli puolet enemmän negatiivisia tunnereaktioita kuin 

epäonnistunut päihderyhmä.  

 

5.1.5 Balesilaisen vuorovaikutuksen luokittelun tarkastelua  
 

Balesilaisen interaktioanalyysin mukaan vuorovaikutus on hyvin toimivassa ryhmässä vilkkaampaa 

kuin huonosti toimivassa ryhmässä. Tästä kertoo se, että akteja esiintyy huomattavasti enemmän 

onnistuneessa päihderyhmässä verrattuna epäonnistuneeseen päihderyhmään.  

 

Päihderyhmän tunneilmapiiriä ja tehtäväkeskeisyyttä kuvaavat kaksitoista kategoriaa painottuvat 

onnistuneen ja epäonnistuneen päihderyhmän vuorovaikutuksessa eri tavoin.  Aktien lukumäärän 

perusteella jokainen kategoria voidaan sijoittaa olennaisemmin osaksi joko vuorovaikutukseltaan 

hyvin tai huonosti toimivaa ryhmätapaamista. Jaottelu on tehty taulukossa 4. 
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Taulukko 4. 

Kategorioiden painottuminen onnistuneen ja epäonnistuneen päihderyhmän vuorovaikutuksessa 

 
 

ONNISTUNUT PÄIHDERYHMÄ EPÄONNISTUNUT PÄIHDERYHMÄ 
    

Tunneilmapiiri: Tunneilmapiiri: 
Kategoria 1, ystävällisyys Kategoria 3, samanmielisyys 
Kategoria 2, dramatisointi   
Kategoria 10, erimielisyys   

Kategoria 11, jännittyneisyys   
Kategoria 12, epäystävällisyys   

    
Tehtäväkeskeisyys: Tehtäväkeskeisyys: 

Kategoria 5, mielipiteen kertominen Kategoria 4, ehdotusten tekeminen 
Kategoria 6, tiedon jakaminen Kategoria 7, tiedon pyytäminen 

  Kategoria 8, mielipiteen kysyminen 
  Kategoria 9, ehdotuksen pyytäminen 
    

 

 

Onnistuneessa päihderyhmässä tunneilmapiiriin sisältyy enemmän variaatiota verrattuna 

epäonnistuneeseen ryhmään. Kaikkiaan tunteiden ilmaisu on onnistuneessa ryhmässä vapaampaa: 

onnistunut päihderyhmä sisältää enemmän niitä akteja, jotka kuvaavat ystävällisyyttä, 

dramatisointia, erimielisyyttä, jännittyneisyyttä, ja epäystävällisyyttä. Kokonaisuuden kannalta 

vuorovaikutuksen onnistumisessa korostui kategoria 2, johon sisältyvät elävästi kerrotut esimerkit, 

vitsit ja värikkäät tarinat. Myös Robert Bales kiinnitti ryhmän vuorovaikutusta tarkkaillessaan 

huomiota näihin toimintoihin, jotka keskittyivät vuorovaikutuksen paikoittaiseen keventämiseen. 

Bales erotteli ryhmän vuorovaikutuskuluista selkeitä periodeja, joissa vitsailun, naurun, 

dramatisoinnin ja muiden leikkisyyksien avulla vakavan ongelman ratkaiseminen unohdettiin 

hetkeksi. (Bales 1970, 95; Bales 2002, 166.) Tällaisia vuorovaikutusta keventäviä elementtejä 

näyttäytyi erityisesti niissä vankisairaalan päihderyhmissä, joissa käsiteltiin vakavia ja vähemmän 

miellyttäviä asioita, joita ongelmallinen päihteidenkäyttö oli tuonut tullessaan. Esimerkiksi 

päihteiden käytön aloittamiseen palaaminen oli aihe, joka herätti vangeissa vaikeita tunteita, mutta 

jonka käsittelyssä omalle päättömälle toiminnalle oli lupa myös nauraa.  

 

Dramatisoinniksi luokitellaan myös metaforien tasolla käytävä keskustelu – metaforia sisältyy tässä 

aineistossa siis ainoastaan kategoriaan 2. Allan Paivion kaksoiskooditeorian valossa metaforien 

tasolla käytävä keskustelu kertoi siitä, että ihmisen kaksi symbolijärjestelmää ovat aktiivisessa 
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vuorovaikutuksessa keskenään. Kognition kahden eri puolen, kielellisen ja kuvitteellisen 

järjestelmän välille on auennut linkki, jonka kautta ihminen voi astua siihen terapian kannalta 

tarpeelliseen itsetutkiskelun tilaan, joka on edellytys ajattelutavan muutokselle. Tämän 

referentiaaliseksi prosessoinniksi nimetyn ilmiön aikana keskustelua käydään runsaasti 

nimenomaan metaforien tasolla – metaforan kautta saatetaan kuvitteellinen, emotionaalisesti 

värittynyt ja ei-kielellinen aines sanalliseen muotoonsa. Metaforasta on tällöin muodostunut 

työkalu, jonka kautta on mahdollista tarttua sisäiseen kokemukseen, poimia sieltä asioita ja 

artikuloida ne elävällä tavalla julki. (Angus 1992, 194; Paivio 1971, 107.) Paivion teoriaa seuraten 

ne vankisairaalan päihderyhmät, joiden keskustelussa liikuttiin usein metaforisella tasolla, veivät 

vankeja paremmin kohti muutosta, kohti päihteetöntä elämäntapaa. Kyseinen ilmiö näkyi suoraan 

aineistossa, sillä kategoria 2, dramatisointi ja sitä kautta myös metaforat dominoivat vankien 

esittämien aktien mukaan onnistunutta päihderyhmää erityisen voimakkaasti. Näin ollen metaforien 

ja värikkään kielenkäytön merkitys nostettiin myös kohderyhmän itsensä kautta päihderyhmän 

vuorovaikutusta parantavaksi tekijäksi. 

 

Kategoriaan 3 lukeutuva samanmielisyys kuvasi vankien puolelta nimenomaan vuorovaikutuksen 

toimimattomuutta. Onnistuneeseen päihderyhmään kuuluivatkin epäonnistunutta päihderyhmää 

useammin kategorioiden 10, 11 ja 12 mukaiset erimielisyydet ja negatiiviset tunnereaktiot. Se, että 

onnistuneessa päihderyhmässä ollaan harvemmin samaa mieltä asioista, näyttäisi palvelevan 

ryhmän vuorovaikutuksen onnistumista. Erimielisyys ei tässä kontekstissa tarkoita samaa kuin 

riitasointuisuus, vaan se kertoo enemmänkin ryhmän turvallisesta ilmapiiristä ja siitä, että ryhmään 

osallistujat uskaltavat sanoa aidosti mielipiteensä, myös eriävän sellaisen. Myös Germain Lietaerin 

tutkimusten mukaan onnistuneiksi luokiteltuihin terapiasessioihin sisältyi mainintoja negatiivisista 

tekijöistä ja tapahtumista, jopa suoranaisesta konfrontaatiosta (Lietaer 1992, 144). Samoin 

asiakkaan konfrontointi kuului myllyhoidon ryhmäterapiaan, jossa sitä tarpeen vaatiessa käytettiin 

yhtenä järeimpänä vuorovaikutuksellisena keinona potilaan vastarinnan murtamisessa. Mia Halonen 

nosti pohdinnoissaan silti esiin sen, oliko vuorovaikutuksellinen pakottavuus terapiatyössä 

enemmän hyöty kuin haitta. Vuorovaikutuksellisesti konfrontointi saattoi Halosen mukaan toimia 

tehokkaasti, mutta toisaalta sen käyttämisessä oli se vaara, että potilaan vastarinta vahvistui 

entisestään. (Halonen 2002, 82, 229.) Lietaer kuitenkin uskoi, että jopa hetkittäisellä vastakkain 

asettumisella oli koko terapian kulun ja sen vuorovaikutuksen kannalta olennainen tehtävä – 

tutkimuksissaan Lietaer päätyi siihen, että vaikka hetkellinen järkytys saattoi kaataa tasapainon 

hetkeksi, vastakkain asettautumisella voi asiakkaiden tulkinnan mukaan olla kokonaisuuden 

kannalta tärkeä rooli (Lietaer 1992, 149-150).   
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Balesin havaintojen mukaan ryhmässä esitetyt toiminnot eivät koskaan tapahtuneet tyhjiössä, vaan 

ne seurasivat toisiaan sekvenssien tavoin. Bales tarkastelikin sosiaalista vuorovaikutusta jatkumona, 

jossa jokin alulle paneva toiminto kutsui vastapuolta tietynlaiseen reaktioon. Balesin oli kuitenkin 

myönnettävä, että huolimatta varsin vakiintuneista vuorovaikutussekvensseistä kommunikaatio ei 

aina ollut läheskään aina täysin suoraviivaista. (Bales 1970, 81-82, 95; Bales 2002, 168.) Samaan 

johtopäätökseen päätyi Jack Martin: Martinin mukaan ei voida olettaa, että asiakas reagoisi aina 

samalla tavalla tietyntyyppiseen terapeuttiseen interventioon (Martin 1992, 118, 124). Kyseinen 

ilmiö on nähtävissä myös tutkimuksen kohteena olleissa päihderyhmissä; esimerkiksi kysymystä ei 

aina seurannut vastaus, sillä onnistuneiksi luokitelluissa päihderyhmissä kategorioihin 5 ja 6 

kuuluvia vastauksia tuotettiin lähes nelinkertainen määrä kategorioihin 7, 8 ja 9 lukeutuviin 

kysymyksiin nähden. Vaikka vankisairaalan päihderyhmien vuorovaikutus ei edennyt 

vakiintuneiden sekvenssiparien mukaisesti, ei se tee siitä millään tavalla epäonnistunutta. 

Onnistumisen kannalta tärkeämpää oli esitettyjen aktien runsaus ja monipuolisuus, ei niiden tiukka 

sekventiaalisuus. 

 

Oman ajatuksen tarkoituksenmukainen suuntaaminen koko ryhmälle kertoi Balesille jonkinlaisesta 

dominanssista – Balesin havaintojen mukaisesti ryhmää johtavat ihmiset suuntasivat yleensä muita 

ryhmän jäseniä useammin puheensa koko ryhmälle. Bales kiinnitti huomiotaan myös siihen, miten 

johtavassa asemassa oleva henkilö saattoi viedä muilta ryhmän jäseniltä tilaa esimerkiksi pitämällä 

pidempiä puheenvuoroja. (Bales 1970, 67, 76.) Kuvatunlaista dominanssia esiintyi päihderyhmien 

vuorovaikutuksessa lähinnä ohjaajien tahoilta silloin, kun he ottivat vankeja aktiivisemmin osaa 

keskusteluun. Aineistossa tällainen tilanne ilmeni useimmiten silloin, kun ohjaajat perehdyttivät 

vankeja päivän aiheeseen tai yrittivät aktivoida hiljaista ryhmää keskustelemaan. Balesin mukaan 

ihminen, joka puhuu ryhmässä eniten, ei silti välttämättä saanut samassa mittakaavassa ideoitaan 

läpi (Bales 1970, 77). Ohjaajien äänekkyydellä ei ollut päihderyhmissäkään suoranaista hyötyä: 

päinvastoin kävi niin, että ohjaajat tekivät kategorian 4 mukaisesti enemmän varsinaista ohjaustyötä 

ja esittivät runsaammin kategorioihin 7, 8 ja 9 kuuluvia kysymyksiä nimenomaan epäonnistuneiksi 

luokitelluissa ryhmissä.  

 

Myllyhoidon ryhmäterapiassa Mia Halonen nosti päihdeterapeuttien keskeisimmäksi työvälineeksi 

kysymisen. Erilaiset kysymysrakenteet tarjosivat terapeuteille keinoja ohjata potilaiden kertomuksia 

haluttuun suuntaan ja saada potilaat tuottamaan tietynlaisia kertomuksia. Erilaisten 

kysymysrakenteiden avulla terapeutit tekivät myös tulkintoja kerrotusta ja purkivat potilaiden 

käsityksiä. (Halonen 2002, 82, 216, 220-222.) Balesilaisen analyysin mukaan kysyminen ei ollut 
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vuorovaikutuksen eteenpäinviemisen kannalta tärkein väline, vaan päinvastoin kysymykset liitettiin 

olennaisemmin epäonnistuneeseen päihderyhmään. Onnistuneen päihderyhmän vuorovaikutuksen 

rakennetta tarkasteltaessa kävi niin, että sen puitteissa esitettiin vähiten kysymyksiä – jopa 

negatiivisia tunnereaktioita esiintyi onnistuneessa päihderyhmässä hieman useammin kuin 

kysymyksiä. Onnistuneissa päihderyhmissä kysymyksiin saa useammin vastauksia, jolloin jää 

vähemmän kysymyksiä ikään kuin ilmaan roikkumaan. Vastausten runsaus toimii vastalääkkeenä 

epätietoisuudelle, ja tekee ryhmän vuorovaikutuksesta toimivampaa. 

 
Balesilaisen menetelmän mukaan vuorovaikutuksen onnistumista vauhdittaa vapaa tunneilmaisu, 

jossa liikutaan laajalla alueella, myös negatiivisissa tuntemuksissa. Onnistuneissa 

ryhmätapaamisissa tarjotaan runsaasti tietoa sekä mielipiteitä, jotka löytävät kohderyhmänsä 

värikkään ja eloisan kielen, joskus jopa erimielisyyksien saattelemina. Uusilla näkökulmilla on 

tärkeä rooli tehtäessä kokonaisvaltaista elämänmuutosta ja pesäeroa entiseen, sillä ilman 

varteenotettavia mielipiteitä tai asiantuntevaa tietämystä oman elämän solmukohtia voi olla vaikeaa 

avata ja mennä eteenpäin. Huonosti toimivan päihderyhmän vuorovaikutus on hyvin toimivaan 

ryhmään verrattuna kokonaisuudessaan suppeampaa, mikä näkyy myös siinä, että tunneilmaisun 

vapaus on vaihtunut varovaisuudeksi. Huonosti toimivassa ryhmässä vangit ovat passiivisempia, 

jolloin ohjaajat joutuvat ottamaan aktiivisemman roolin vuorovaikutuksen kuljettamiseksi 

eteenpäin.  

 
 

5.2 Eläytymismenetelmätarinat 
 
 
Kvalitatiivisen analyysin kohteena on eläytymismenetelmäaineisto, johon lukeutuvat sekä 

kirjallisesti tuotetut eläytymismenetelmätarinat että vankien ryhmähaastatteluun pohjautuva 

materiaali.  

 
Ensimmäinen tyyppitarina kuvaa vuorovaikutukseltaan onnistunutta ja toimivaa päihderyhmää; 

toinen tyyppitarina puolestaan keskittyy siihen, kun vuorovaikutus ryhmätilanteessa on 

epäonnistunutta ja toimii huonosti. Tyyppitarinoita elävöittämään on poimittu sitaatteja kirjallisista 

kertomuksista sekä ryhmähaastattelusta.  
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5.2.1 Onnistunut ryhmätapaaminen 
 

Kaikki päihderyhmään osallistujat saapuvat hyväntuulisina ja ajoissa paikalle toivottaen toisilleen 

”hyvää huomenta”. Ryhmässä keskustelun kohteeksi on valittu jokin käytännönläheinen, 

konkreettinen ja jopa käsin kosketeltava aihe. Aihepiirin valinnassa on kysytty mielipidettä myös 

vangeilta itseltään: näin ollen ohjelmassa on etukäteen huomioitu se, mihin juuri tämänhetkinen 

kohderyhmä kokee itse tarvitsevansa eniten apua, tietoa ja harjoitusta. Muutamien 

”jäniskevennysten” jälkeen virittäydytään päivän aiheeseen ja siirrytään kuuntelemaan 

tarkkaavaisesti ohjaajien pohjustusta. Ohjaajat ovat käyttäneet riittävästi aikaa aiheen alustamiseen.  

 

”Takaraivossa kummitteli pieleen mennyt edellinen ryhmäkerta, joten käytimme 

ohjaajina enemmän aikaa tehtävän pohjustamiseen.” (Ohjaaja 2) 

 

Onnistuneen päihderyhmän aihe saattaa olla jo jollakin tavalla entuudestaan tuttu. Tätä samaa 

aihetta on voitu käsitellä joskus aikaisemmin, ja silloin se on tuottanut vaikeuksia suurimmalle 

osalle vangeista. Tällä kertaa ohjaajat ovat löytäneet uusia, erilaisia ja mielenkiintoisia tapoja käydä 

aiheena olevia asioita läpi. Uudelleen käsiteltynä ja ajan kuluttua aihe avautuukin jo useammalle 

vangille, vaikka osa ei sitä edelleenkään täysin ymmärrä. Huolimatta tästä uskalletaan sanoa ääneen 

se, mikä tehtävässä tuntuu hankalalta. Ne vangit, joille tehtävä ja aihe ovat jo avautuneet, 

kannustavat muita ja jakavat ryhmälle ajatuksiaan tehtävän tarkoituksesta. Kukaan ei nälvi, mitätöi 

tai loukkaa ketään, vaan koko ryhmän ilmapiiri on kannustava.  

 

”On niinku silleen hyvällä mielellä käyty läpi sitä aihetta. Ei mitään sellaista, että olis 

kukaan tuntenut itseään loukatuksi siitä.” (Niilo) 

 

Päihderyhmässä esitetään runsaasti erilaisia mielipiteitä käsiteltävästä aiheesta. Keskustelu on 

rikasta ja monipuolista siten, että siinä on mukana useita esimerkkejä ja elävän elämän kokemuksia 

aihepiirin tiimoilta. Toisin kuin voisi kuvitella, parhaiden ryhmien rakennuspalikoina toimivat 

erimieliset kannanotot ja niistä väitteleminen – toisinaan kiivaastikin. Erityisesti sellaiset aiheet, 

jotka synnyttävät väittelyä sekä puolesta että vastaan, saavat ryhmän jäsenet valppaiksi ja 

osallistumaan keskusteluun aktiivisesti.  

 

”Se on mielenkiintoista, kun tulee erimielisyyksiä. Ne on parhaita keskusteluja.” 

(Jore) 
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Jotta ryhmätapaamista pidetään vuorovaikutukseltaan onnistuneena, on siinä viriävän keskustelun 

oltava luonteeltaan avointa. Avoimuutta ei voida saavuttaa, jos keskustelussa ei uskalleta olla täysin 

rehellisiä. Tällä tarkoitetaan sitä, että asioita ei ole tarpeen silotella tai pukea hienoon muotoon, 

vaan on tärkeää saada sanoa omin sanoin ja suoraan, miltä itsestä tuntuu.  

 

”Sä saat tuoda oman mielipiteesi julki silleen, ettei sun tarvi niinku kelata, että mitä 

noi muut ajattelee.” (Rote) 

 

Vaikka ”soraäänten” esiintyminen sallitaan, ja käsiteltäviä asioita on lupa kyseenalaistaa, käydään 

aihetta läpi silti hyvällä ryhmähengellä. Tällöin ilmapiiri saa olla leppoisa ja ehkä vähän hauskakin, 

sillä välillä on lupa nauraa jonkun kommelluksille. Kuitenkin asioiden käsittelyssä edellytetään 

tiettyä asiallisuutta. 

 

”Kuitenkin kaikki pysyy tuoleissaan vielä ja ei oo kenenkään kimpussa, vuorotellen 

malttaa aina ja sanoo sitten takaisin.” (Jore) 

 

Vapaaehtoisuus keskusteluun ja sitä kautta vuorovaikutukseen osallistumisessa on tärkeä seikka – 

ketään ei saisi vasten tahtoaan pakottaa osallistumaan. Kaikki ryhmät jäsenet tiedostavat toisaalta 

sen, että ryhmän toimivuuden kannalta heillä on osallistumisvelvollisuus. Jokaiselle annetaan 

kuitenkin riittävästi aikaa opetella tuomaan itseään esille. Puhumisen kulttuurin muutokselle ja 

uudenlaisen roolin ottamiselle annetaan ryhmässä tarpeeksi tilaa, sillä nämä eivät ole monellekaan 

helppoja ja itsestään selviä asioita.  

 

”En tiedä, miksi meidän on niin vaikea esiintyä vapaasti, kun ei kongilla ole mitään 

vaikeuksia kenenkään vetää mitään roolia.” (Jore) 

 

”Ei me tässä oltaisi, jos osattaisiin kaikki asiat.” (Sebastian) 

 

Toisten, rohkeampien puhujien esimerkki kannustaa muitakin kohti puhumisen kulttuurin muutosta, 

jolloin myös hiljaisemmat vangit alkavat vähitellen tuoda julki mielipiteitään ja ajatuksiaan. 

Huolimatta siitä toiveesta, että kaikki omatoimisesti ja vapaaehtoisesti osallistuisivat päivän aiheen 

pureskeluun, kolikon kääntöpuolena ymmärretään sekin, että huonon päivän sattuessa kohdalle 

ihminen saa olla rauhassa ja puhumisen sijaan keskittyä enemmän kuuntelemiseen. Jokaiselle 
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vangille on kuitenkin varattu mahdollisuus ja riittävästi aikaa osallistua ja opetella ilmaisemaan oma 

mielipiteensä. 

 

”Se pitää pystyä jakamaan se aktiivisuus koko ryhmän kesken, eikä siinä oo vaan 

kaksi tiettyä henkilöä äänessä.” (Niilo) 

 

Vertaisryhmän tuki ja toisten kokemuksiin samaistuminen toimivat vuorovaikutukseltaan 

onnistuneessa ryhmässä punaisena lankana. Välitön eri vaihtoehtojen kuuleminen muilta auttaa 

selkiyttämään asioita myös omassa mielessä, sillä vilkkaana käyvän keskustelun myötä syntyy 

oivallusta ja uusia näkökulmia. Vertaisryhmän jäsen, toinen päihdeongelmasta kärsivä voi helposti 

pukea sanoiksi sen asian, jota itsekin on jollakin tasolla pohtinut, mutta jolle ei kuitenkaan ole 

löytänyt sanoja.  Monitahoista keskustelua sisältävässä ryhmässä osallistuja saattaa välillä jopa 

yllättää itsensäkin saamalla puettua sanoiksi hänelle vaikean asian.  

 

”Muiden jutuissa tulee paljon sellaista, mitä ei ite osaa ajatella. Itellä on kuitenkin 

samanlaisia taipumuksia, mutta niitä ei osaa ajatella tai tuoda esille. Sitten sieltä 

ponkaisee jonkun toisen avustuksella, ja sen tajuaa itsekin.”  (Niilo) 

 

Vertaisryhmän jäsenen rooli voi olla jopa ”opettajana” toimiminen, sillä hänen muille jakamien 

henkilökohtaisten kokemustensa kautta on mahdollista oppia uusia näkökulmia ja saada 

ajattelemisen aihetta. Tällöin puhumisen kulttuuri yhdistyy jakamisen kulttuuriin; vaikeitakin 

asioita opetellaan käsittelemään avoimesti ja rehellisesti, sillä jokainen ryhmän jäsen voi tuomalla 

oman kokemuksensa muiden kuultavaksi sekä saada muilta että antaa muille sellaisia työkaluja, 

joita päihdeongelmasta toipumisessa tarvitaan. Tärkeää on tällöin siirtyminen yksilökeskeisyydestä 

yhteisöllisyyteen – päihdeongelmasta kärsivä ei ole päihderyhmissä ainoastaan hakemassa itselleen 

apua, vaan laittamalla itsensä rohkeasti peliin hän voi auttaa myös muita. 

 

”Jokainen esitti kantansa vuorollaan, ja siinä sai uusia käyttäytymismalleja itselleen, 

ja pystyi auttamaan myös muita.” (Niilo)  

 

Eri näkökantojen ja opettavaisten puheenvuorojen kuunteleminen kiinnostavat siitäkin huolimatta, 

että toisten kokemukset eivät olisikaan täysin verrattavissa omiin. Tällaiset puheenvuorot 

vertaisryhmältä koetaan hyödyllisiksi, sillä myös niiden kautta on mahdollista saada sellaista tietoa, 

mikä auttaa päihdeongelman luonteen ymmärtämisessä.   
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”Oon mä oppinut siinä suhteessa että vaikka silleen ei käytä (huumeita), mä oon ihan 

mielenkiinnolla kuunnellut, mikä on homman nimi.” (Jore) 

 

Ohjaajilla on tärkeä rooli ryhmän vetäjinä. Parhaimmillaan turhat ”liirum laarumit” on jätetty pois 

ohjelmasta, ja ohjaajat käyttävät rohkeasti ryhmätilanteen eteenpäinviemisessä pitkän 

työkokemuksensa aikana kertynyttä ammattitaitoaan, johon he luottavat myös itse.  

 

”Kyllä ne vetäjät tietää, mistä ne puhuu. Ne ei tarvi sitä vihkosta siinä.” (Jore) 

 

”Sain ongelmani käsittelyyn monipuolista apua ohjaajilta.” (Niilo)   

 

Huumorintaju ja sanavalmius toimivat oivallisina työkaluina ohjaustyössä. Ohjaajat ovat 

tarvittaessa myös joustavia ja tilannetajuisia, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että he eivät tukeudu 

liiaksi jaksolla käytettävään työkirjaan tai etene tiukasti valmiiksi suunnitellut kaavan mukaisesti. 

Kun kiinnostava ja voimakkaitakin mielipiteitä herättävä asia nousee esiin, sen käsittelyyn 

paneudutaan hieman tarkemmin ja perusteellisemmin – käsikirjoituksesta on lupa poiketa silloin, 

kun ryhmässä herää jotakin erityisen intensiivistä ja tunteita herättävää. Kun ohjaajilta löytyy taitoa 

ja kykyä olla läsnä tilanteissa, vangeille välittyy kokemus siitä, että ohjaajat ovat aidosti 

kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Tarvittaessa ohjaajat kestävät myös kritiikkiä hyvin, ja osaavat 

käsitellä sitä rakentavasti. 

 

Parhaassa mahdollisessa asetelmassa edes yhdellä päihderyhmää ohjaavalla henkilöllä on 

taustallaan oma kokemus päihderiippuvuudesta. Tällaisen ohjaajan kokemukseen kohderyhmän on 

helpompi samaistua kuin pelkkään ”kirjaviisauteen”. 

 

”Ok, kirjanoppineisuus on tärkeä apu ammattiauttajalla. Se on tosi tärkee apu. Mut 

sellainen ohjaaja, joka olis kokenut sen narkomaanielämän tietäisi, mistä se puhuu, 

niinku meidän näkökannasta. Se tietäis, mitä asioita pitää ottaa enemmän huomioon 

ja mitä käsitellä, koska se on jo selviytynyt niistä asioista.” (Rote) 

 

Päihderyhmissä on oikein suhtautua päihteisiin jyrkästi, mutta silti pitää sallia myös päihteistä 

puhuminen rehellisesti ja avoimesti. Jos päihteistä saadut positiiviset kokemukset kielletään ja 
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yritetään mitätöidä olemattomaksi, päihdehoidosta jää puuttumaan jotakin olennaista. Siitä syystä 

tästäkin aiheesta on puhuttava rehellisesti, ja siihen liittyvät asiat on sanottava ääneen. 

 

”Onhan niissä päihteissä jotain hyvää, kun me ollaan niitä käytetty.” (Rote) 

 

”Pitää pystyä puhuun siitäkin aiheesta, kun tietää tasan tarkkaan, miten mikäkin 

vaikuttaa, miltä se tuntuu.” (Sebastian) 

 

Ideaalitilanteessa vilkas näkökulmien vaihto päihderyhmässä kulminoituu siihen, että aiheena oleva 

keskustelu linkittyy siihen laajempaan kontekstiin, jonka vuoksi ryhmässä ollaan. Päihderyhmä 

tarjoaa mahdollisuuden tehdä u-käännös, sillä ryhmissä käydyn keskustelun ja tiedon jaon myötä 

avautuu vaihtoehtoja toisenlaiselle elämälle – elämälle, johon eivät kuulu päihteet tai rikollisuus.  

 

”Siihenhän niillä (päihderyhmillä) tähdätään, että jokainen elää omillaan”.  (Jore) 

 

Toimivassa kohtaamisessa päihderyhmä on tarjonnut kohderyhmälle sellaisia ajattelun välineitä ja 

työkaluja, jotka ovat ratkaisevia päihteettömyyden ylläpitämisessä. Se on antanut tarvittavia 

kipinöitä päihteiden käytön lopettamiseen ja rikoskierteestä irtautumiseen sekä pilkahduksia 

kokonaisvaltaisen elämänhallinnan saavuttamiseen. Ajatus siitä, että elämä voi olla mielekästä 

ilman päihteistä saatua nautintoa ja hyvää oloa, alkaa hahmottua. 

 

”Matka on pitkä ja kivinen…kunnes se hyvä siemen, mikä suurimmalla osalla on 

kylvetty jo ennen vankisairaalaan tuloa, alkaa itää.” (Ohjaaja 1)  

 

Kaikki päihderyhmän jäsenet tunnustavat sen tosiasian, että päihteisiin tulee eittämättä törmäämään 

jatkossakin. Kun oma, vaihtoehtoinen ja mielekäs elämä alkaa tuntua mahdolliselta, on 

kognitiivinen hoito alkanut tuottaa tulosta.  

 

”Minkä takia sä otat joskus pullollisen viiniä? Kelaat sitä. Sitten sä lähtisit hakemaan 

sitä vaihtoehtoa sille, että millä sä saat sen saman olotilan tai saman mielihyvän.” 

(Rote)  
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Päihderyhmälle varattu aika on kulunut nopeasti. Parhaimmillaan ryhmässä käsitellystä aiheesta ja 

sen myötä syntyneistä uudenlaisista ajatuksista keskusteleminen saattaa jatkua vielä päihderyhmän 

jälkeenkin osastolla esimerkiksi kahdenkeskisinä keskusteluina. 

 

”Ryhmästä jäi kaiken kaikkiaan hyvä mieli.” (Topi) 

 

5.2.2 Epäonnistunut ryhmätapaaminen 
 

Päihderyhmän aloitus viivästyy sovitusta aikataulusta. Osa ajoissa paikalle tulleista vangeista 

odottelee ovella, osa on vasta tulossa. Ohjaajatkin ovat myöhässä, ja heidän päälle unohtuneet 

puhelimensa katkaisevat ryhmäkeskustelun ensimmäistä kertaa jo siinä vaiheessa, kun on tarkoitus 

virittäytyä päivän aiheeseen.  

 

Kukaan vangeista ei ole tehnyt viime kerralla annettuja kotitehtäviä. Osa alkaa tehdä niitä 

ryhmässä, eikä seuraa ohjaajien alustusta lainkaan. Monen muunkin on vaikea kohdistaa huomionsa 

päivän aiheeseen, sillä heillä pyörivät muut asiat mielessä: siviilistä on saattanut kantautua huonoja 

uutisia, jotka mietityttävät ja heikentävät keskittymiskykyä. 

 

”Yksi oli saanut lomatyssit, toinen kielteisen avotalopäätöksen ja yhdellä meni sukset 

ristiin tyttöystävän kanssa, yhdellä oli isyysongelmia. Itse olin nukkunut huonosti.” 

(Ohjaaja 2) 

 

Vankien puolelta asetelma on koettu epäreiluksi jo heti kättelyssä: myöhästyneille vangeille on 

huomautettu epätäsmällisyydestä, vaikka ohjaajat olivat itsekin myöhässä päihderyhmästä. 

Tasapuolisuuden vaakakuppia heiluttaa entisestään myös se, että vangit eivät ole etukäteen voineet 

vaikuttaa millään tavalla päihderyhmässä käsiteltävään aiheeseen.  

 

”Olis ihan ehdoton, että sais itestä lähtee se juttu.” (Jeppe) 

 

Aihevalinta on abstrakti. Vankien on vaikea esittää siitä mielipiteitä tai ottaa siihen kantaa, joten 

ryhmäkeskustelu ei lähde kunnolla käyntiin. Keskusteluun osallistumista ei helpota sekään, että 

vangeilla ei välttämättä ole aihepiirin tiimoilta lainkaan omakohtaista kokemusta.  
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”Ohjaajat keskustelivat ehkä enemmän kahdestaan kuin ryhmän kanssa, koska 

aiheena oli raitis elämä, ja he kertoivat siitä kokemuksiaan. Ryhmän muiden jäsenten 

oli erittäin hankala, joskin mahdoton, osallistua keskusteluun, koska kenelläkään ei 

ole juurikaan raitista elämäntilannetta siviilissä ollessaan.” (Niilo) 

 

Koska kohderyhmällä ei ole varteenotettavaa kokemusta aihepiiristä, kulkee keskustelu varsin 

epärealistisella tasolla. Vankien tavoitteet kuulostavat kaukaa haetuilta ja olevan toisinaan vailla 

järjen häiventäkään.  

 

”Suurin osa ei edes tiedä, mitä sana ’työ’ tarkoittaa. Vangit eivät voineet osallistua 

keskusteluun, kun ei tiedetty, että saadusta palkasta pitää maksaa semmoinenkin outo 

asia kuin vero.” (Jore)  

 

”Aihe on raskas, ei jaksa viikkotolkulla kuunnella porukan epärealistisia 

palkkatavoitteita ilman minkäänlaista koulutusta.” (Aron) 

 

Aihetta yritetään konkretisoida sitä käsittelevän tehtävän kautta. Tehtävä osoittautuu liian 

monimutkaiseksi, eikä sen sanoma aukene vangeille. Tällöin käy väistämättä niin, että äänessä ovat 

edelleen lähinnä ohjaajat, jotka yrittävät selventää tehtävän tarkoitusperää muulle ryhmälle. Tehtävä 

ei helpota toivotulla tavalla aihepiirin ymmärtämisessä ja käsittelyssä, vaan tekee siitä entistä 

hankalampaa. Tehtävässä eteneminen käy hitaasti ja tankaten. Lisäksi eräs vangeista on koko ajan 

muun ryhmän kanssa eri mieltä, ja hänen vastauksiinsa juututaan kaiken aikaa.  Liiallinen toisto luo 

puuduttavan asetelman, joka vaikuttaa ryhmän jäseniin: vangit näyttävät ilmein ja elein sen, että he 

alkavat olla pitkästyneitä ja kyllästyneitä. Yksi vanki alkaa kommentoida tehtävää vierustoverilleen, 

toinen vanki huokailee äänekkäästi ja kolmas keskittyy tehtäväpaperin suttaamiseen.  

 

”Tulee vastenmielinen olo. Ei saa sit niistä hyvistäkään vinkeistä silleen irti.” (Rote)  

 

Silloin kun ryhmä on hiljainen ja vetäytynyt, eikä kukaan vangeista näyttäisi välittävän osallistua 

aiheen käsittelemiseen, suulain ja vastahakoisin vanki ottaa itselleen puheenvuoron. Hän yrittää 

mitätöidä koko aihekokonaisuuden, koska ei näe sillä olevan mitään yhtymäkohtaa päihteettömän 

elämän tavoittelussa. Kun osa aiemmin hiljaa olleista vangeista lähtee mukaan kannustamaan 

kyseenalaistajaa, muodostuu selkeä vastakkaisasetelma ohjaajien ja vankien välille. Eletään 

kahtiajaon kulttuurissa: koko ryhmän keskinäinen kanssakäyminen kapeutuu painia 
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muistuttavaksi kamppailuksi, jossa vastapuolina kisaavat toisaalla kyseenalaistajien joukko ja 

toisaalla päihderyhmän ohjaajat. Keskustelusta häipyy selkeys, koska kaikki puhuvat päällekkäin. 

Kyseenalaistajat pitävät ohjaajien neuvoja ja ohjeita liian ehdottomina ja tiukkoina, ja koska niiden 

soveltaminen omaan elämään tuntuu lisäksi tarpeettomalta, yritetään niitä mitätöidä ja tehdä jopa 

naurunalaisiksi.  

 

”Ohjaaja kysyy, että mitäs jos tulee joku tuttu kaupungilla vastaan. No en kai mä voi 

koko liikennettä siitä kaupungista sulkea, jos mä lähden käveleen aamulla!” (Jore) 

 

Ne vangit, jotka eivät edelleenkään osallistu keskusteluun tulevat ärtyneiksi, eivätkä halua edes 

kysyttäessä kertoa mielipidettään aiheena olevasta asiasta. Huolimatta vastahakoisesta ilmapiiristä 

ohjaajat yrittävät aktivoida sulkeutunuttakin osaa ryhmästä jatkamalla sinnikkäästi kysymysten 

esittämistä.  Tällöin käy väistämättä niin, että omasta aloitteesta ei jää mahdollisuutta opetella 

tuomaan itseään esiin.  

 

”Mulla se menee sit silleen, että sulkeutuu, ja oikein inhoten odottaa seuraavaa.” 

(Jeppe) 

 

”Ihan välillä tulee semmoinen, että ’lopeta nyt jo hyvä ihminen, ei nyt kiinnosta 

keskustella asiasta’.” (Jore) 

 

Kun kysymyksiin ei tule vastauksia, ryhmätilanne jäätyy, jumiutuu ja muuttuu ahdistavaksi. 

Ryhmän ilmapiiri tulehtuu yhä pahemmin.  

 

”Tällaisista ryhmistä jää tyhjä olo, kokonaisuus hukkuu.” (Ohjaaja 1) 

 

Toisaalta päivän aihe saattaa herättää vangeissa jonkin verran mielenkiintoa ja uteliaisuutta, mutta 

oma alhainen vireystaso tulee esteeksi aktiiviselle osallistumiselle Kun liian monella osallistujalla 

on samanaikaisesti alavireinen mieliala ja vetämätön olo, ollaan melko haluttomia ottamaan vastaan 

mitään uutta. Tällöin se kirjoittamaton sääntö, jonka mukaan jokaiselle ryhmän jäsenelle kuuluu 

vastuu siitä, että ryhmän vuorovaikutus toimii, on unohtunut. Kun kukaan ryhmän jäsenistä ei asetu 

”pelastajaksi” ja kuljeta ryhmän vuorovaikutusta eteenpäin, porskuttaa ryhmä eteenpäin 

välinpitämättömän tasapaksusti. Kylmältä kalskahtavassa ilmapiirissä harvoilla keskusteluun 
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osallistujilla on äänessään ivaa, ja he saattavat esittää toisia puhujia loukkaavia kommentteja rivien 

välistä, toisinaan jopa ihan suoraan.  

 

”Se voi olla semmoista pientäkin, että se kulkee siinä rajalla, että loukkaako siinä vai 

ei.” (Niilo) 

 

Koska keskustelua on alusta pitäen käyty liian abstraktilla tasolla, aletaan ryhmässä keskustelun 

käynnistyttyä uudelleen puhua täysin aiheen vierestä. Tällöin muutamat vangeista lähtevät viemään 

keskustelua eteenpäin sillä tasolla, joka on heille itselleen tuttu ja turvallinen. Keskustelu kaartuu 

entistä enemmän sivuraiteilleen, kun vaihtoehtoja uudenlaiselle elämälle pohditaan vanhojen 

ajatusmallien kautta. Rikollinen ajattelutapa ja toimintamalli nousevat rivien välistä toisinaan 

voimakkaastikin esiin.  

 

”Ihan kusetuksen maku jäi mieleen, nämä herrat ovat läksynsä lukeneet tällä alalla 

ihan maisterin papereiden edestä.” (Jore) 

 

Vaikka ideaalina ryhmätapaamisessa on se, että käsiteltävästä aiheesta tai jostakin ongelmasta 

esiintyisi runsaasti erilaisia näkökulmia, tämä voi olla kaukana vallitsevasta todellisuudesta. 

Kirjoittamattoman normin mukaan keskustelussa saattaakin olla vain yksi ”oikea” kaava, johon 

vangin on mielipiteineen sulauduttava. 

 

”Kun täällä tuntuu, ettei oo kuin se yksi vaihtoehto. Ja sit sen sanoo melkein pakosta, 

vaikka olisikin eri mieltä, ettei mene sitten silleen käteen koko homma.” (Jeppe) 

 

Jos yleisestä mielipiteestä poikkeava kanta kuitenkin nostetaan keskustelussa esiin, rikotaan 

kirjoittamatonta normia sen verran räikeästi, että seuraukset saattavat näkyä jopa päihderyhmien 

ulkopuolisissa tilanteissa, aina osastolla asti.  

 

”Pitää olla tietyistä asioista pää kiinni, tai sit jos sä sanot jotakin, niin vastaus 

saattaa olla, että onkohan tää  nyt ihan oikea paikka olla hoidossa.” (Rote) 

 

On olemassa tiettyjä aiheita, jotka kohderyhmä kokee erityisen tärkeiksi. Jos näitä aiheita 

käsitellään vain yksipuolisesti, muodostuu niistä pinnan alle muhimaan jääviä tabuaiheita. 

Tabukeskusteluissa kokonaisuudesta näkyy vain ulkokuori: asioista ei puhuta niiden oikeilla nimillä 
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– pahimmillaan tosiasioista puhuminen kielletään. Tabukeskusteluissa esimerkiksi se, että 

päihteiden käytöstä on seurannut jotakin positiivista, sivuutetaan täysin.  

 

”Se on semmoinen tabu tuolla piilossa, että sitä puhutaan tästä aiheesta, mutta 

otetaan vaan ne kielteiset puolet esiin.” (Sebastian) 

 

”Me käsitellään vaan sitä paskaa, mitä päihteistä on tullut. On kumminkin niin paljon 

sitä hyvää, pitäis vähän niitäkin käsitellä, miten me saadaan se sama hyvä ilman 

päihteitä.” (Rote) 

 

Epäonnistuneessa päihderyhmässä ilmapiiri on valheellinen siten, että sen puitteissa ei pystytä 

puhumaan rehellisesti ja avoimesti myöskään omista aidoista tuntemuksista. Tällöin ei kyetä tai 

uskalleta prosessoida elämänmuutokseen liittyviä ja sen herättämiä tunteita kokonaisvaltaisesti. 

 

”Ei tuolla ryhmässä saa puhua, että miltä tuntuu, tai karvat nousee pystyyn ja 

kurkussa tuntuu pala.” (Sebastian) 

 

”Keskustelu tyssätään siihen paikkaan, eikä oo saanut selitettyä sitä tunnettaan 

tarpeeksi, kuinka vahva se on.” (Sebastian) 

 

Vaihtoehdottomuus ja valheellisuus näkyvät noudatettaessa näennäisen yksimielisyyden 

kulttuuria, jossa asioista on olemassa kaksi erilaista mielipidettä: virallinen ja epävirallinen. 

Virallisella ja julkisella tasolla aihepiiristä keskustellaan yhteneväisesti ja ikään kuin ohjaajien 

kanssa samaan hiileen puhaltaen. Tämä on kuitenkin vain lumetta, sillä pinnan alla kytee toinen 

olemassa oleva vaihtoehto tai mielipide, jota peitellään ja jota ei sanota ääneen. Näennäisen 

yksimielisyyden kulttuurissa vangit ovat osallisina illuusion esittämisessä: kaikki ovat mukana 

juonessa, jossa myötäillään yleisesti hyväksyttyä mielipidettä ja suojellaan näin ryhmän tasapainoa 

liialta kallistumiselta. Jollakin tasolla kaikilla vangeilla on kuitenkin ymmärrys siitä, että asiaa ei 

käsitellä täysin rehellisesti, vaan se puetaan kauniiseen asuun. 

 

”Huono ryhmä, vaikutti ryhmäteatterilta.” (Sebastian) 

 

Näennäisen yksimielisyyden kulttuurissa vältellään liiallista kyseenalaistamista ja eriäviä 

mielipiteitä. Monitahoista keskustelua tai minkäänlaisia säröjä ei päästetä esiin. Ryhmässä 
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esiintyvät tuntemukset ja tunnereaktiot ovat latteita: kenelläkään ei näyttäisi olevan mitään erityistä 

sanottavaa, jolloin asiaan kuin asiaan vastaus on ”joo joo”. Lisäksi vangit pyörittelevät vaikeasti 

etenevässä keskustelussa muutamia ulkoa opitun kuuloisia fraaseja, joita ohjaajien kenties ajatellaan 

haluavan kuulla. Vaikuttaa siltä, että uudet oivallukset ja näkökulmat, joihin omia ajatuksiaan voisi 

verrata, jäävät puuttumaan tällaisesta keskustelusta. Ryhmätilanne saadaan vietyä kunnialla läpi, 

mutta oleellisin asia päihderyhmästä jää puuttumaan – ei uskalleta olla rehellisiä.  

 

”Se ei ratkaise, selviääkö voittajaksi, kuinka kiltti, paha, älykäs tai typerä on 

elämässään ollut vaan se, pystyykö olemaan rehellinen.” (Sebastian) 

 

Päihteitä käyttäessään vangit ovat eläneet sellaisessa yhteiskunnan kerroksessa, jossa 

epärehellisyys, moraalittomuus, päihteet ja rikokset ovat arkipäivää. He tietävät, että sama maailma 

on vankilan muurien toisella puolella yhä olemassa: siviilissä vastaan tulee väistämättä niitäkin 

tilanteita, joista päihderyhmissä ei ole pystynyt puhumaan avoimesti tai joita ei ole saanut 

prosessoida riittävästi. Epävarmuus omasta pärjäämisestä siviilissä askarruttaa, sillä liian suppeilla 

eväillä uuden elämän aloittaminen tuntuu täysin utopistiselta tavoitteelta. Pahimmassa 

mahdollisessa tapauksessa siviiliin päästyä tilanteisiin reagoidaan täysin samalla tavalla kuin aina 

ennenkin.  

 

”Tuolla siviilissä tulee kuitenkin se tilanne, että lyödään pussi eteen. Täällä pitäisi 

opetella käsittelemään ja vastustamaan sitä haluamista, että voisi tehdä oikeita 

päätöksiä.” (Sebastian) 

 

Vuorovaikutuksesta on hankala saada toimivaa, jos siihen osallistujat vuorovaikuttavat täysin eri 

tasoilla keskenään. Kohtaamattomuus kärjistyy erityisesti siinä tilanteessa, kun ohjaajilla ei ole 

päihdeongelmasta omakohtaista kokemusta. Kirjanoppineisuus syrjäyttää täysin oman kokemuksen, 

jolloin aihetta on vaikea saada kiinni sellaisena, kuin se todellisuudessa on. Pelkkään teoriaan 

pohjautuvasta opiskelusta ei löydetä yhtymäkohtia käytännön elämän ja siviilissä odottavien 

haasteiden kanssa. 

 

”Pitäisi käsitellä enemmän sellaisia käytännön asioita, vaikka ajankäytön opettelua. 

Sellaista mikä on todellista, ei mitään visioita tonne kauas tulevaisuuteen.” (Niilo) 
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”Tarvis olla enemmän sitä käytännön asiaa, että miten me selviydytään eri tilanteista. 

Sitä käsitellään aika vähäsen.” (Rote) 

 

Kun käytäntö ja teoria eivät kohtaa ryhmätilanteissa, muodostuu vastakkainasettelutilanne, jossa 

vangit pelaavat jälleen ohjaajia vastaan jo tutuksi tulleella kahtiajakautuneen kulttuurin kentällä. 

Ohjaajat vaikuttavat kaiken tietäviltä, vaikka todellisuudessa heillä ole lainkaan omakohtaista 

kokemusta siitä, mitä on kun on päihdeongelma. Tämä nakertaa ohjaustyön uskottavuutta ja tekee 

vangeille tiedon vastaanottamisesta hankalaa.  

 

”Tämmöiset ihmiset jotka on kirjanoppineita, ne ei osaa muulla tavalla ajatella sitä 

asiaa kun miten kirjassa on lukenut. Ne ei voi millään muulla tavalla käsittää sitä 

asiaa. (Jarppa) 

 

”Joissakin asioissa ei koskaan kohdata.” (Sebastian) 

 

Pahimmillaan tilanne alkaa muistuttaa kauhuskenaariota kouluopetuksesta, jossa opetusmetodien 

mukaan eteneminen ja ohjelman toteuttaminen aikataulussa ovat ykkössijalla. Tällöin opettajat 

tahkoavat aihetta väkisin eteenpäin, vaikka käsiteltävä oleva asia ei kosketa oppilaita lainkaan.  

 

”Se on sama kun lukisit ulkoa vaan, ei me kuunnella ollenkaan.” (Jore)  

 

Oppilaan tahdolla ja oikeuksilla ei ole merkitystä, jos ohjaajat toistavat aukottoman tarkasti 

protokollaa, ja vievät aihetta läpi tavalla, joka on osoittautunut toimimattomaksi jo alussa. 

Kohderyhmästä lähteville aiheille ja keskusteluille ei löydy tilaa, jolloin heitä kiinnostava asia 

saatetaan sivuuttaa juuri aikataulullisiin syihin vedoten. Kun vuorovaikutustilanteesta puuttuu 

jousto, vangit ajattelevat ohjaajien tekevän kaavamaisesti työtään siten, etteivät he ole siinä mukana 

täydellä sydämellä. Tällöin epäillään, että ohjaajilta puuttuu aito kiinnostus asiaa kohtaan. 

 

”Heille on silloin tärkeätä vaan se opetus, että saa sen materiaalin syötettyä. Pitääkö 

ton (työ)kirjan mukaan elää just, miksei mennä niitä asioita?” (Jore) 

 

”Meidän tuntemuksia ei oteta huomioon siellä.” (Rote) 
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Sivuuttaminen, liian tiukka aikataulu ja liian vauhdikas eteneminen hukkaavat muutoksen 

mahdollisuuden - ihmisen kokonaisvaltaisen muutoksen prosessoinnille ei kerta kaikkiaan jää 

tarpeeksi aikaa. Oman itsen etsiminen ja raittiin identiteetin rakentaminen ottavat kuitenkin vasta 

ensimmäisiä askeliaan useimpien vankien ajatuksissa. 

 

”Mihin se juopon raja nyt vedetään?” (Jore) 

 

Vaikka ohjaajien ”tivaus” ja ”jankuttaminen” sekä ”itsensä toistaminen” koetaan ryhmän 

vuorovaikutusta jarruttaviksi asioiksi, vangit näkevät ohjaajien olevan laajemmassa kontekstissa 

syyttömiä tähän. Vangit uskovat, että puutteet eivät johdu niinkään ohjaajista vaan siitä 

järjestelmästä, jonka sisällä päihderyhmiä pyöritetään. Ohjaajien työnä on toteuttaa ohjelmaa, johon 

kuitenkin sisältyy useita epäkohtia. 

 

”Tossa koko käsikirjoituksessa on jotakin vikaa. Ei sovi meidän rooleihin ne repliikit, 

sanotaanko näin.” (Jore) 

 

Päihderyhmän alusta asti on tuntunut, että ryhmätapaaminen ei lopu ikinä. Kun ryhmä vihdoin 

päättyy, tuntuu, ettei siitä jälkikäteen muista oikein mitään. 

 

”Tunti päättyi lopulta. Olo oli kuin maratonin juosseella.” (Ohjaaja 2) 

 

 

5.2.3 Eläytymismenetelmätarinoiden tarkastelua  
 

Onnistuneen ja epäonnistuneen päihderyhmän vuorovaikutus rakentuu kahden eri tyyppitarinan 

mukaan hyvin erilaisista aineksista. Tyyppitarinoista on eroteltavissa elementtejä, jotka tuntuvat 

selkeästi joko edistävän tai jarruttavan päihderyhmän vuorovaikutuskulkuja. Vuorovaikutukseltaan 

hyvin ja huonosti toimivalle päihderyhmälle tunnusomaiset elementit on kuvattu taulukossa 5. 
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Taulukko 5. 
 
Päihderyhmien vuorovaikutusta edistävät ja jarruttavat tekijät tyyppitarinoiden mukaan 
 
 
 

ONNISTUNUT PÄIHDERYHMÄ EPÄONNISTUNUT PÄIHDERYHMÄ 
    

Puhumisen kulttuuri: Näennäisen yksimielisyyden kulttuuri: 
Avoimuus Sulkeutuneisuus 

Monipuolinen tunneilmaisu Latteat tunnereaktiot 
Vilkas mielipiteiden vaihto Keskustelun jähmeys 

Uudet näkökulmat, oivallukset Valheellisuus, roolin vetäminen 
Rehellisyys, aitous  

Riittävät ajalliset resurssit 
Epärehellisyys  

 
Konkreettisuus  

 
Jakamisen kulttuuri, yhteisöllisyys: Kahtiajaon kulttuuri: 

Vertaisryhmän tuki Kohtaamattomuus 
Kokemusten jakaminen Vanha rikollinen ajattelutapa 
 Keskinäinen avunanto Tiukka struktuuri 

 Abstraktius 
   

 

 

Vuorovaikutukseltaan onnistuneessa päihderyhmässä puhumisen kulttuuri on yhdistynyt jakamisen 

kulttuuriin. Vangit kykenevät keskustelemaan aiheesta avoimesti ja rehellisesti ja näin jakamaan 

kokemuksiaan sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa muiden kanssa. Vuorovaikutusta kuvaa 

monipuolisuus, jolloin asioita käsitellään eri kanteilta ja tunteita ilmaistaan rohkeasti laidasta 

laitaan. Vertaisryhmän tuella onnistuneissa päihderyhmissä on siirrytty yksilökeskeisyydestä 

yhteisöllisyyteen. Vertaisryhmä toimii voimavarana: keskinäinen avunanto, uudet näkökulmat, 

runsas mielipiteiden vaihto ja toisiin samaistuminen auttavat saamaan oivalluksia, joiden kautta 

uudenlaisen elämän ääriviivat alkavat hahmottua. 

 

Vuorovaikutukseltaan epäonnistuneessa päihderyhmässä eletään kahtiajaon kulttuurissa. Sen sijaan, 

että ohjaajat ja vangit puhaltaisivat yhteen hiileen, he muodostavat kaksi eri joukkuetta ja pelaavat 

toisiaan vastaan. Vuorovaikutuksessa liikutaan täysin eri tasoilla, eivätkä ajatukset kohtaa toisiaan. 

Epäonnistuneissa päihderyhmissä asioista ei puhuta suoraan, avoimesti tai rehellisesti. 

Tunnereaktiot ovat latteita, eikä negatiivisia tuntemuksia päästetä esiin juuri lainkaan. Varsinkaan 

kirjoittamattoman normin mukaisista tabuaiheista ei puhuta, vaan asioita silotellaan. 

Epäonnistuneessa päihderyhmässä keskustelua käydään pitkälti näennäisen yksimielisyyden 
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kulttuurin raameissa, jolloin asioilla on kaksi eri puolta. Ainoastaan toinen, ongelmattomampi 

näkemys asian laidasta tuodaan jähmeässä, valheellisessa ja paikoin myös viileäsävyisessä 

keskustelussa esiin. 

 

Jotta vuorovaikutus olisi ryhmässä toimivaa, on ilmapiirin oltava Pekka Tuomolan mukaan 

luotettava, rohkaiseva sekä tukea antava (Tuomola 2003, 220). Myös Keith Oatleyn näkemyksen 

mukaan ryhmä tarjoaa parhaimmillaan sellaisen maaperän, jossa miellyttävässä ja lämpimässä 

ilmapiirissä on mahdollista käsitellä asioita avoimesti. Jos kohtaamisten sävy on negatiivinen ja 

luottamus puuttuu, ajautuu ryhmä helposti karikolle. (Oatley 1980, 89-90.) Vankisairaalassa 

onnistuneen päihderyhmän rakennuspalikoina olivat rehellisyys, avoimuus ja kannustava ilmapiiri, 

jotka yhdessä vilkkaana käyvän keskustelun ja yhteisen jakamisen kautta loivat kokonaisuuden, 

jossa päihdeongelmasta toipuminen saattoi alkaa. Epäonnistunut päihderyhmä kulki 

vuorovaikutukseltaan eteenpäin tasaisemmin, ja sen ilmapiiri oli paikoin epäluotettava, kylmä ja 

toisten puheenvuoroja mitätöivä. Vuorovaikutus oli lukkiutunutta, eikä ohjaajien aktivointiyritykset 

saaneet sitä aukeamaan. Epäluuloisuus ja sitä kautta luottamuksen puute heijastuivat myös Jouni 

Tourusen ja Jussi Perälän tutkimissa päihderyhmissä nimenomaan siinä, että kunnollista 

keskustelua ei saatu käynnistettyä (Tourunen & Perälä 2004, 50, 57). Kun ilmapiiri koettiin lisäksi 

hämmentäväksi, painavaksi ja hyökkääväksi, oli se Germain Lietaerin mukaan koko terapiasession 

onnistumiselle haitaksi (Lietaer 1992, 150). 

 

Tuomolan mukaan työntekijällä on merkittävä rooli sen suhteen, muotoutuuko ryhmätilanne 

turvalliseksi keskustelulle ja kokemusten jakamiselle. Viedessään ryhmää kohti tätä tavoitetta 

työntekijän on Tuomolan mukaan oltava empaattinen, kunnioitettava asiakkaitaan ja oltava valmis 

asettamaan myös itsensä alttiiksi muuttuvissa tilanteissa. (Tuomola 2003, 220.) Myös Lietaerin 

mukaan terapeutin ja asiakkaan välinen turvallinen suhde, lähinnä hyvä kontakti aidosti 

kiinnostuneeseen terapeuttiin luonnehti onnistuneita terapiasessioita (Lietaer 1992, 145). Ohjaajan 

aito kiinnostus päihdetyön tekemiseen nostettiin myös vankisairaalan onnistuneissa päihderyhmissä 

esille. Onnistuneissa päihderyhmissä ohjaajat kykenivät luomaan sellaisen ilmapiirin, jossa vankien 

sallittiin puhua totuudenmukaisesti kaikista päihteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä. Tällöin 

tematiikasta pystyttiin puhumaan monipuolisesti ja todellisuutta kaunistelematta, eikä kiivastakaan 

väittelyä tai erimielisyyksiä tarvinnut peitellä. Vilkkaana käyvä keskustelu avasi ovia värikkäälle ja 

metaforiselle kielelle, jota esiintyy myös tyyppitarinoihin poimituissa sitaateissa: ”matka on pitkä 

ja kivinen”, ”karvat nousee pystyyn”, ”se ei ratkaise, selviääkö voittajaksi”, ”ei sovi meidän 

rooleihin ne repliikit” ja ”olo oli kuin maratonin juosseella”. Epäonnistuneessa päihderyhmässä 
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vangit eivät saaneet tuotua päihteiden käyttöön liittyviä kokemuksia kokonaisuudessaan esille. Kun 

keskityttiin yksipuolisesti puhumaan pelkästään päihteiden käytön negatiivisista seurauksista, ei 

päihderyhmä toiminut tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

Päihderyhmien ohjaajien joustavaa toimintaa kiiteltiin erityisesti niissä tilanteissa, joissa he olivat 

hyvin tilanteen tasalla ja valppaina poimimaan ryhmästä esiin nousseet intensiiviset aiheet 

tarkemman käsittelyn alle. Tärkeämpää kuin työn tekeminen tiukassa aikataulussa oli oleellisiin 

asioihin pysähtyminen sekä riittävän väljissä raameissa liikkuminen. Myös Laukaan vankilan 

päihdekuntoutusryhmien vuorovaikutusta tutkinut Johanna Ruokolainen katsoi ohjaajien tärkeäksi 

tehtäväksi sen, että he tarjosivat ryhmän vuorovaikutukselle ja keskinäiselle kanssakäymiselle 

riittävästi tilaa. Kun Laukaan vankilassa vankien tärkeäksi kokema aihe nostettiin esille kysymällä 

heiltä siitä mielipiteitä, vankien välinen keskustelu alkoi viristä vilkkaana. Ruokolainen nimesi 

puheliaan ryhmän hyväksi puoleksi kommunikaation rikkauden ja monipuolisuuden - puheliaan 

vankiryhmän keskustelussa esiintyi sekä neutraalia puhetta että huumorin sävyttämää puhetta. 

(Ruokolainen 2005, 54.) Myös vankisairaalan päihderyhmissä vilkas keskustelu oli tunnusomaista 

nimenomaan onnistuneille ryhmätapaamisille. Onnistuneissa ja toimivissa päihderyhmissä 

kerrottiin runsaasti elävän elämän esimerkkejä ja vaihdettiin mielipiteitä huumoria unohtamatta.  

 

Onnistuneissa päihderyhmissä ohjaajien ammattitaitoon luotettiin. Epäonnistuneissa 

päihderyhmissä luottamus jäi puuttumaan lähinnä siitä syystä, että ohjaajilla ei ollut omakohtaista 

kokemusta päihderiippuvuudesta toipumisesta. Tällöin vangit peräänkuuluttivat teorian ja 

käytännön välistä kohtaamattomuutta, päihdeongelmaisen ja ei-päihdeongelmaisen ihmisen välistä 

ajattelutavan eroa. Vaikka myllyhoidon päihdeterapiassa terapeuteilla oli omakohtainen kokemus 

päihderiippuvuudesta ja siitä toipumisesta, myös he joutuivat kohtaamaan työssään potilaiden 

vastarintaa pelkästään kirjanoppineiden kollegoidensa tavoin. Vaikka myllyhoidon terapeutit olivat 

ikään kuin samalla puolella ja elivät saman ilmiön kanssa kuin potilaansa, vuorovaikutuksellinen 

kuilu terapeutin ja potilaan välillä saattoi silti olla syvä. Kun potilaan puhe piti sitkeästi yllä 

päihderiippuvuutta, myllyhoidon terapeutit siirtyivät käyttämään jopa suoranaista konfrontointia 

saadakseen potilaan vastarinnan murennettua. Voimakas vastakkain asettautuminen potilaan kanssa 

saattoi lisätä potilaan vastahakoisuutta entisestään, joten peliä voitiin pelata eri joukkueissa 

huolimatta siitä, että työntekijällä oli taustallaan oma kokemus päihderiippuvuudesta. (Halonen 

2002, 18, 82, 229.)  
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Suuri osa Lietaerin tutkiman terapian asiakkaiden kritiikistä liittyi sessioiden tuloksellisuuteen. 

Epäonnistuneessa sessiossa terapeutit eivät olleet löytäneet sopivia interventiokeinoja, jolloin 

asiakkaat tunsivat jäävänsä omilleen ja edistyvänsä puutteellisesti. (Lietaer 1992, 150-151.) Sekä 

Laukaan vankilassa että vankisairaalassa asioiden pitäminen konkreettisella tasolla edesauttoi 

ryhmän työskentelyä, ja sitä pidettiin vankien keskuudessa positiivisena asiana. Vankisairaalassa 

onnistuneessa päihderyhmässä päivän aihe, joka liittyi olennaisesti vankien elämään, tehtiin vielä 

paremmin käsin kosketeltavaksi sitä tukevien tehtävien kautta. Epäonnistuneessa päihderyhmässä 

aihe oli vangeille vieras, ja sitä käsiteltiin liian abstraktilla tasolla. Ruokolaisen mukaan myös 

Laukaan vankilan päihderyhmien vangeilla oli hankaluuksia eräiden tehtävien kanssa siitä syystä, 

että heillä ei ollut kyseisistä asioista kokemusta. Näistä myös Ruokolainen nostaa esiin päihteetöntä 

elämää käsittelevät tehtävät, jotka eivät vierautensa vuoksi avautuneet vankisairaalan tai Laukaan 

vankilan vangeille lainkaan. (Ruokolainen 2005, 55-56.)  

 

Jouni Tourusen ja Jussi Perälän tutkiman päihteettömän osaston vangit peräänkuuluttivat haluaan 

keskustella asioistaan avoimesti, mutta heiltä ei löytynyt siihen riittäviä välineitä (Tourunen & 

Perälä 2004, 57). Myös Tuomola on kiinnittänyt huomiota siihen, miten hankalaa 

päihdeongelmaisten on usein avautua vaikeista ja henkilökohtaisista asioista muiden ihmisten 

edessä. Tilannetta ei lainkaan helpota se, että varsinkaan omista tuntemuksista ei ole totuttu 

puhumaan julkisesti ja selvin päin. (Tuomola 2003, 221.) Onnistuneessa tapaamisessa vankiryhmän 

kommunikaatiotaitoihin liittyvä keskeneräisyys on huomioitu, ja vangeille on annettu riittävästi 

aikaa opetella tuomaan itseään esiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kiireettömässä ilmapiirissä opetellaan 

puhumaan ja ilmaisemaan itseään, olemaan jäsenenä ryhmässä ja jakamaan kokemuksia toisten 

kanssa. Myös Jaana Jaatisen mielestä on tärkeää, että työntekijä sallisi asiakkaansa selvittää 

ongelman omalla vauhdillaan. Jaatisen mukaan kannattaa luottaa siihen, että avaimet muutokseen ja 

kasvuun löytyvät hoidossa olevilta asiakkailta itseltään: kun muutos syntyy asiakkaan omassa 

mielessä, se lähtee Jaatisen mukaan vielä varmemmin terapiatapaamisen ulkopuoliseen elämään. 

(Jaatinen 1996, 184, 235, 239.) Epäonnistuneissa päihderyhmissä elämänmuutoksen prosessoinnille 

ei ole jätetty riittävästi aikaa, jolloin kiire ja liian tiukka aikataulu hukkasivat muutoksen 

mahdollisuuden. Kun uusia oivalluksia ei noussut esiin, ryhmän keskustelussa korostuivat vanhat, 

rikollisuutta ja päihteiden käyttöä ylläpitävät ajattelumallit. 

 

Epäonnistuneessa päihderyhmässä toistui tilanne, jossa ohjaajat ja vangit pelasivat 

vuorovaikutuksellisesti vastakkaisilla puolilla. Ryhmällä ei tällöin ollut yhteistä tavoitetta, vaan 

kaksi eri joukkuetta taisteli keskenään mitalipaikasta. Kun työntekijä ja asiakas ovat alkaneet 
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argumentoida vastakkaisiin suuntiin, on tanssiote vaihtunut painiotteeksi. Motivoivan haastattelun 

mukaan painiminen ei johda lainkaan toivottuun lopputulokseen, sillä molemmat osapuolet väsyvät, 

ja asiakas ajautuu entistä kauemmaksi muutoksesta. Motivoivan haastattelun mukaan painiotteluita 

voidaan kuitenkin välttää: kun asiakas muuttuu vuorovaikutukseltaan vastahakoiseksi, se on 

työntekijälle merkki vaihtaa strategiaa. (Miller & Rollnick 2002, 22, 39-40, 43.) Myös Eero 

Suonisen mukaan auttamistyöntekijän hyvään ammattitaitoon kuului useiden eri tanssilajien 

hallinta. Tällä Suoninen tarkoitti sitä, että vuorovaikutuksen ongelmakohdissa työntekijältä löytyi 

valmiuksia aina asiakkaan tarpeista riippuen useammanlaisiin keskustelutyyleihin ja niiden 

reflektointiin. (Suoninen 2000, 103.) Myös vankisairaalassa onnistuneissa päihderyhmissä aihetta 

käytiin monipuolisesti ja erilaisin tekniikoin läpi. Epäonnistuneissa ryhmissä tilanteista puuttui 

jousto, ja aihetta käsiteltiin tiukan, paikoin myös toimimattoman struktuurin kautta. 

 

Toimivissa päihderyhmissä vertaisryhmän tuki kuljetti ryhmän vuorovaikutusta onnistuneesti 

eteenpäin. Tällä on Tuomolan mukaan erityisen tärkeä merkitys, sillä useimmiten vertaisryhmältä 

saatu palaute kolahtaa kohderyhmään paremmin kuin työntekijöitä saatu palaute. Vertaistuesta 

saatava hyöty näkyi Tuomolan mukaan esimerkiksi siinä, kun nuoremmat aloittelijat samaistuvat 

ryhmässä kokeneempien ihmisten esimerkkeihin. (Tuomola 2003, 220, 225.) Vankisairaalassakin 

onnistuneessa päihderyhmissä kokeneemmat vangit toimivat oppi-isinä nuoremmille osallistujille 

jakamalla heille omia kokemuksiaan. Toisten ihmisten uskallus ryhmässä on Anne Liikasen mukaan 

tarttuvaa: muiden ryhmän jäsenten tarjoamien esimerkkien kautta jokainen ryhmän jäsen voi löytää 

keinoja tuoda itseään esiin (Liikanen 1998, 28). Sama ilmiö toistui myös vankisairaalan 

onnistuneessa päihderyhmässä, jossa aktiivisempien keskustelijoiden vanavedessä hiljaisemmat 

vangit rohkaistuivat ja opettelivat tuomaan itseään julki. Epäonnistuneessa ryhmässä vertaisryhmän 

tuki jäi puuttumaan, ja kaikki opetukseen ja asiantuntemukseen liittyvä valta siirtyi ohjaajille. 

 

Vankisairaalan päihderyhmä toimi parhaimmillaan sellaisena kasvualustana, jossa ammatti-ihmiset 

ja vertaisryhmä auttoivat oleellisten asioiden etsimisessä, käsittelemisessä ja niiden 

hyväksymisessä. Muun ryhmän auttaessa näin päihdeongelmaista yksilöä tulemaan tietoisemmaksi 

omasta toiminnastaan ja tunteistaan, hän alkaa Tuomolan mukaan itse uskoa paremmin muutoksen 

mahdollisuuteen ja ryhtyy varmemmin myös muuttamaan elämänsä suuntaa (Tuomola 2003, 225-

226). Kun ihmisen muutosuskoa vielä vahvistetaan ja osoitetaan luottamusta hänen 

muutosmahdollisuuksia kohtaan, on muutos William Millerin ja Stephen Rollnickin mukaan melko 

todennäköinen (Miller & Rollnick 2002, 8-9). Kun tämä muutoksen siemen on itänyt vangissa 

riittävän pitkään, on sen aika puhjeta versoksi. 
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6. POHDINTA 
 

Tässä työssä etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Minkä tyyppinen vuorovaikutus luonnehtii 

hyvin toimivaa ja onnistunutta päihderyhmää? Minkä tyyppinen vuorovaikutus on tunnusomaista 

huonosti toimivalle ja epäonnistuneelle päihderyhmälle?  

 

Onnistuneessa ja toimivassa päihderyhmässä vuorovaikutusta kuvasi monipuolisuus: asioita 

käsiteltiin eri kanteilta, asiantuntevaa tietoa tarjottiin runsaasti ja aitoja mielipiteitä vaihdettiin 

vilkkaasti. Vuorovaikutus oli eloisaa, ja aihealue löysi kohderyhmänsä parhaiten konkreettisen 

tehtävän ja värikkään kielenkäytön saattelemana. Onnistuneen päihderyhmän tunneilmapiiriin 

sisältyi runsaasti variaatiota - kaikkiaan erilaisten tunteiden ilmaisu oli toimivassa päihderyhmässä 

vapaampaa. Onnistuneen ryhmän ilmapiiri oli turvallinen, joten ryhmässä uskallettiin olla rehellisiä 

ja osallistua kanssakäymiseen omina itsenään, ilman rooleja. Vertaistuki, toisiin samaistuminen ja 

kokemusten jakaminen toivat kokemuksen yhteisöllisyydestä ja antoivat yksittäisen vangin 

ongelmalle raamit. Onnistuneessa päihderyhmässä kiireettömyys avasi oven avoimelle ja 

monitahoiselle keskustelulle, jonka kautta syntyi tärkeitä oivalluksia. Oven raosta pilkahteli myös 

mahdollisuus päihteettömän, mielekkään elämän rakentamiselle.  

 

Epäonnistuneessa päihderyhmässä vuorovaikutus oli kokonaisuudessaan suppeampaa. 

Vuorovaikutuksessa liikuttiin täysin eri tasoilla, eivätkä ajatukset kohdanneet toisiaan. Ryhmä oli 

hiljainen, vetäytyvä ja passiivinen. Tunnereaktiot olivat latteita, eikä asioista puhuttu suoraan, 

avoimesti tai rehellisesti. Epäonnistuneessa päihderyhmässä aiheesta oli vaikea saada otetta sen 

abstraktiuden vuoksi, eikä kylmässä, epätietoisessa ja vaihtoehdottomassa ilmapiirissä pystytty 

tuomaan itseään ja omia ajatuksiaan esille. Epäonnistuneen ryhmän vuorovaikutusta jarrutti myös 

se, että vangit eivät olleet tottuneet puhumaan asioistaan avoimesti – saattoi olla niinkin, että 

asioille ei yksinkertaisesti löytynyt sopivia sanoja. Kiire ja tiukka struktuuri eivät jättäneet 

kuitenkaan tilaa uudenlaisten vuorovaikutustaitojen opettelulle. Epäonnistuneen ryhmässä ei 

syntynyt uusia oivalluksia eikä uusia ajatuksia, joten ryhmän vuorovaikutuksessa korostui edelleen 

vanha, rikollista elämäntapaa ja päihteidenkäyttöä ihannoiva ajattelutapa. Kun keskustelu kaartui 

sivuraiteilleen, ei päihteettömään identiteettiin liittyviä rakennuspalikoita päässyt syntymään. 

 

Epäonnistuneen päihderyhmän ilmapiiri oli vastahakoinen, eikä kunnollista keskustelua saatu 

aikaiseksi. Tämä voi johtua siitä, että päihteetön elämäntapa ja täysraittius eivät tuntuneet 

houkuttelevilta vaihtoehdoilta, ja siitä syystä aiheesta ei haluttu keskustella. Omaa päihdeongelmaa 
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ei kenties pidetty riittävän vakavana, vaan sitä vähäteltiin, jotta päihteiden käyttöä voitaisiin yhä 

jatkaa. Yleisesti päihdeongelman hoitamisen vaikeutena on pidetty juuri sitä, että asiakas ei haluaisi 

kohdata ongelmaansa ja tunnustaa sen läsnäoloa. Jaana Jaatisen mukaan ongelmaksi muodostui 

pikemminkin se, että asiakkaat kyllä tuottivat itse tarkkoja kuvauksia päihdeongelmastaan, mutta 

hoitokäytännöissä niitä ei huomioitu riittävästi. (Jaatinen 1996, 181, 203-204.) Itse tulkitsen asian 

nimenomaan vankisairaalan päihderyhmissä niin, että hiljaisuus ei välttämättä tarkoittanut sitä, että 

vangit olisivat haluttomia puhumaan kyseisestä aihealueesta tai että ohjaajat olivat kyvyttömiä 

tarttumaan oleellisiin asioihin. Syynä ryhmän vetäytymiseen sekä puhumisen hankaluuteen ja 

väkinäisyyteen näen myös sen, että joillekin asioille ei yksinkertaisesti löytynyt ilmaisumuotoja. 

Tällaisia asioita olivat esimerkiksi päihteettömään elämään liittyvät osa-alueet, kuten abstraktio 

”raittius”. Kun vanki ilmoittaa olevansa halukas tekemään kaikkensa raittiuden eteen, on mielestäni 

syytä pysähtyä ja purkaa käsitettä konkreettisemmaksi: Mitä raittius tarkoittaa? Mitä konkreettista 

sen eteen on tehtävä? Mitä sen eteen on tehtävä juuri tänään, juuri tässä ryhmätilanteessa? Vasta 

silloin, kun asiat on mahdollista saavuttaa, voi työskentely niiden eteen alkaa. 

 

Vanhassa roolissa pysyminen ei tuonut vankisairaalan vangeille tukea päihteettömän elämän 

tavoittelussa, päinvastoin. Raitista elämää ei ollut mahdollista rakentaa niillä vankilakulttuurin 

konventioilla, joissa kunkin vangin tulee hoitaa vain omat asiansa eikä puuttua toisten vankien 

tekemisiin (Tourunen & Perälä 2004, 50-51, 57). Onnistuakseen raittiin elämän rakentamisessa 

vankien oli ensin vaihdettava vanhat, vankikulttuuriin liittyvät rakennuspalikat uusiin. Entinen rooli 

oli jätettävä ja uskaltauduttava opettelemaan avointa kommunikointia ja toisten kanssa sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa olemista. Ilman monitahoisen keskustelun kautta syntyviä uudenlaisia 

ajattelutavan välineitä päihderyhmä ei pystynyt toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla, eikä 

kuljettamaan kohti kokonaisvaltaista elämänmuutosta. Jotta avoin ja rehellinen puhumisen kulttuuri 

saadaan päihderyhmissä kukoistamaan, on ensiarvoisen tärkeää antaa vankien pohdinnoille 

riittävästi tilaa. Tässä prosessissa vankisairaalan päihdekuntoutuksessa olleita vankeja tukivat 

riittävät ajalliset resurssit, vertaisryhmän tuki, ohjaajien ammattitaito sekä luottamuksellinen ja 

turvallinen ilmapiiri.  

 

Muutostyön kannalta optimaalisen ilmapiirin syntymisen esteeksi päihderyhmissä tuli epäluottamus 

ryhmän muita jäseniä kohtaan. Ne ennakkokäsitykset, joiden saattelemina yksittäinen vanki tuli 

päihdekuntoutukseen, olivat omiaan synnyttämään epäluotettavuutta ja luomaan puhumiselle 

turvatonta ilmapiiriä. Jouni Tourusen ja Jussi Perälän tavoin kiinnitin myös itse vankilakontekstissa 

tutkimusta tehdessäni huomiota siihen, miten vahvoja ennakkokäsityksiä joillakin vangeilla oli 
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toisistaan (Tourunen ja Perälä 2004, 51). Vaikka vankilasairaalan päihderyhmiin tuli kuntoutujia eri 

puolelta Suomen vankiloista, tulokkaan maine kulkeutui vankilan alakulttuurissa helposti vangilta 

toiselle; kokemukseni mukaan toiset vangit ja heidän tekemänsä rikokset olivat vankien 

keskuudessa hyvin yleinen puheenaihe. Vaikka Robert Balesin mukaan ennakkokäsitykset 

vaikuttavat aina ryhmän aloittaessa siihen, millä tavalla ketäkin yksittäistä ryhmän jäsentä aletaan 

kohdella, puhui hän myös siitä, miten näitä vakiintuneilta tuntuvia ennakkokäsityksiä on 

mahdollista purkaa (Bales 1970, 75). Avaimet muutokseen löytyivät vankisairaalassa vangin omasta 

toiminnasta: itse olin todistamassa esimerkiksi sitä, miten törkeäksi luokitellusta henkirikoksesta 

pitkää tuomiota suorittava vanki otti pahasta maineestaan huolimatta päihdekuntoutusosastolla 

toisenlaisen, muutosmyönteisen roolin ja alkoi liputtaa aidosti päihteettömän elämäntavan puolesta.  

 

Päihdeongelman käsitteleminen ja sen ymmärtäminen ei ollut mitenkään helppoa ja yksinkertaista 

vankisairaalan päihdekuntoutuksen vangeille. Päihteet ovat olleet olennainen osa vankien elämää 

useamman vuoden ajan, ja niistä on haettu potkua, iloa ja nautintoa elämään. Nämä positiiviset 

kokemukset käytöstä ovat kallistaneet vaakakupin väärään ääripäähän, ja saaneet jatkamaan 

käyttämistä. Vasta kierteen jatkuessa tarpeeksi pitkään päihteiden käytön negatiivisia seurauksia on 

alettu tiedostamaan, ja sen tuloksena päihdeongelmaa on lähdetty hoitamaan. Tehdessään päihteistä 

pesäeroa vangeista tuntuu, että hauskanpito, jolle koko elämä on voinut perustua, on samalla loppu. 

Elämän siihen asti suurimmasta rakkaudesta luopuminen vaatii aikaa, joten sitä on saatava pohtia 

perusteellisesti, monipuolisesti ja rehellisesti – ääneen. Päihderyhmä kulki onnistuneemmin kohti 

perustehtävänsä mukaista tavoitetta, vankien päihdeongelman helpottumista, kun kaikista siihen 

liittyvistä ilmiöistä sai puhua totuudenmukaisesti, ilman turhia kaunisteluja.  

 

Teen itse tällä hetkellä ohjaustyötä lainrikkojataustaisten ja päihdeongelmasta toipuvien ihmisten 

parissa. Myös käytännön työstä saatujen kokemusteni mukaan muutos kohti raitista elämäntapaa 

kestää pitkän tovin – uutta elämää ei rakenneta muutamien viikoittaisten ryhmätapaamisten varaan, 

vaan kokonaisvaltaista elämänmuutosta on tuettava myös ryhmien ulkopuolella kaikessa 

toiminnassa. Nämä asiakkaat, jotka ovat jo statukseltaan jatkokuntoutujia, ovat usein hekin vielä 

epävarmoja siitä, miten elämänmuutos onnistuu ja päihteettömyys ottaa tulta alleen. 

Vankisairaalassa päihdekuntoutujat olivat vielä varhaisemmassa vaiheessa oman muutostyönsä 

suhteen; vankilakontekstissa keskusteltiin esimerkiksi huomattavasti enemmän ”kuivanappailusta”, 

millä viittaan päihteiden käyttöä ja päihteidentäyteistä elämää ihannoivaan puheeseen. Liiallisella 

entisen elämän hehkuttamisella ei kuitenkaan pärjännyt muurien sisälläkään siinä kontekstissa, joka 

oli muutosmyönteinen ja jossa haluttiin oikeasti päästä kiinni uudenlaisen elämän alkuun.  
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Vankisairaalassa myös vankien mielestä oli oikein, että päihteisiin suhtauduttiin ryhmissä riittävän 

jyrkästi. Jyrkkyys ei kuitenkaan tarkoittanut asioiden kieltämistä: vankien päihteisiin liittyvät 

mielihalut eivät loppuneet kuin seinään hoitoon tullessa, eivätkä ne myöskään kadonneet, vaikka 

niistä ei puhuttu ryhmissä sanaakaan. Siksi kannustan vankilakontekstissa ohjaustyötä tekeviä 

sietämään myös sellaista puhetta, mikä liittyy päihteidenkäyttäjien entiseen elämään ja päihteisiin 

liittyviin mielihaluihin. Päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa vangeilta löytyi runsaasti 

kokemuksia, olivathan he siinä todellisuudessa todellisia asiantuntijoita. Tätä todellisuutta ei sovi 

kohderyhmältä kieltää: päihteistä saatuja kokemuksia oli pystyttävä ruotimaan kokonaisvaltaisesti, 

sillä muuten ajatus päihteettömästä elämästä jäi puolitiehen. Entisessä elämässä liikkuminen voi 

helposti kuulostaa ensin vanhan hehkuttamiselta ja muutoskielteisyydeltä. Tulkintani mukaan 

muutos pelotti vankeja, ja uutta paettiin helposti vanhaan, tuttuun ja turvalliseen, jokseenkin myös 

ongelmalliseen ajatteluun. Asiantuntevien ohjaajien tehtäväksi ehdotan sitä, että he kestävät tätä 

keskeneräisyyttä ja ajatusten virtaa ja lopulta poimivat siitä ne oleelliset asiat, joiden kautta 

päihteetöntä elämää voi alkaa hahmottamaan. Tällaisia ohjaustyön tärkeitä välineitä muutosta kohti 

pyrittäessä olivat ymmärtäväisyys, läsnäolo ja aito kiinnostus, mitkä välittyivät onnistuneissa 

ryhmissä vangeille ja auttoivat tekemään vuorovaikutuksesta vapaampaa. 

 

Alun perin tarkoituksenani oli kerätä aineistoa vankisairaalasta jo keväällä 2005. Päihderyhmän 

ohjaajat epäilivät sitä, miten aineiston keruu olisi onnistunut kevään ryhmistä, joissa 

päihdekuntoutukseen liittyviin asioihin suhtauduttiin erittäin vastahakoisesti. Ohjaajien mukaan 

kevään kuntoutusryhmän vastahakoisuus näkyi erityisesti siinä, että päihderyhmissä keskusteluun 

otettiin osaa vain niukasti. Ohjaajien mukaan syksyn 2005 ryhmä, joka oli ehtinyt kokoontua jo 

muutaman viikon ajan ennen harjoittelujaksoni alkamista, oli huomattavasti puheliaampi ja 

vastaanottavaisempi kuin edeltäjänsä. Mikäli olisin kerännyt aineistoni kevään ryhmistä, olisi se 

ollut hyvin todennäköisesti erilainen. 

 

Keräsin vankisairaalan päihderyhmistä aineistoa kuvaamalla, kirjallisilla tehtävillä sekä 

ryhmähaastattelulla. Kameran tuominen ryhmään, jossa käsiteltiin luottamuksellisia asioita, olisi 

voinut sujua paljon huonomminkin. Muutama vangeista oli kameran suhteen aluksi hieman 

varautunut, mutta muuten kaikki sujui paremmin, kuin olin etukäteen uskaltanut kuvitella. 

Ensimmäisen kuvatun päihderyhmän jälkeen keskustelin ryhmän kanssa siitä, miltä kuvaaminen oli 

tuntunut. En ollut tullut etukäteen ajatelleeksi tarpeeksi perusteellisesti niitä negatiivisia 

tuntemuksia, joita kuvaaminen saattoi joissakin vangeissa herättää. Minulle videokamera on väline, 

jolla kuvataan hauskoja muistoja, kuten loma-matkoja tai juhlia - vangeille kamera edusti yleensä 
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valvontaa, salakuuntelua ja virkavaltaa. Huolimatta näistä vankien ennakko-oletuksista 

vastaanottoni oli ollut hyvä ja avoin. Asiaan vaikutti ohjaajien hyvän pohjatyön lisäksi se, että olin 

jo tutkimuslupia kerätessäni selvittänyt perusteet sille, miksi kuvaaminen on tämäntyyppisen 

tutkimuksen kannalta välttämätöntä.  

 

Päihdekuntoutusjakson ohjaajat suhtautuivat minuun lämpimästi ja kohtelivat kannustavasti. He 

olivat yhteistyöhaluisia ja orientoituivat tämän tutkimuksen tekemiseen mielenkiinnolla. Kun kävin 

vankisairaalassa ennen varsinaisen harjoittelujaksoni alkamista, esittelin tutkimussuunnitelmani 

vankisairaalan ylilääkärille. Samalla kierroksella kävin toisen ohjaajan kanssa tervehtimässä kaikkia 

niitä henkilökunnan edustajia, jotka olivat kyseisenä ajankohtana työvuorossa. Ennen aineiston 

keruun aloittamista olisi kuitenkin ollut hyvä, jos olisin kertonut kirjallisesti koko vankisairaalan 

henkilökunnalle tarkemmin tutkimuksen tekemiseen liittyvistä asioista. Tällä olisin kenties saanut 

vähennettyä niitä ennakkoluuloja, joita minuun oli korkeakouluopiskelijana etukäteen liitetty. 

Mikäli kaikille olisi alusta asti ollut selvää, että en ole vankisairaalassa arvostelemassa kenenkään 

työtä tai astumassa kenenkään varpaille, olisin uskoakseni välttynyt siltä ensimmäisten viikkojen 

tympeältä kohtelulta, jota sain osakseni eräiltä henkilökunnan edustajilta. Paremman pohjatyön tein 

nähdäkseni tutkimukseen osallistuneiden vankien kanssa, sillä osa vangeista oli aidosti iloisia siitä, 

että ulkopuolinen taho oli kiinnostunut tutkimaan ja kehittämään heille tärkeäksi koettua asiaa, 

päihdekuntoutusta.  

 

”On ihan lapsenkengissään vielä tämmöinen hoitosysteemi. Se on ihan luojan kiitos, 

että on sellaisia, jotka tekee jotain opintyötä sellaisesta aiheesta kuin sinä. Täällä 

pitäisi olla jatkuvasti joku ulkopuolinen tämmöistä samanlaista tekemässä, olla 

ryhmässä mukana. Sitä kauttahan se kehittyy.” (Sebastian) 

 

Päihderyhmissä toiset vangit olivat puheliaampia kuin toiset. Niille vangeille, joille puhuminen 

päihderyhmässä oli vaikeaa, myös kirjallinen ilmaisu tuotti lähes poikkeuksetta hankaluuksia. Toki 

muutaman vangin kohdalla kävi niinkin, että he saattoivat ilmaista itseään kirjallisesti paremmin ja 

tuottaa kattavat eläytymismenetelmäkertomukset. Osalle vangeista sekä verbaalinen että kirjallinen 

ilmaisu tuottivat hankaluuksia. Kolme vankia tuli määräajan umpeuduttua henkilökohtaisesti 

pahoittelemaan sitä, etteivät he olleet saaneet kirjoitettua eläytymismenetelmäarkeille yhtäkään 

sanaa yrityksestä huolimatta. Vapaamuotoisessa ryhmähaastattelussa vaitonaisimmat vangit saivat 

hieman avauduttua, mutta tässäkin kontekstissa he olivat hiljaisimmasta päästä. He eivät ottaneet 

itsenäisesti puheenvuoroja, joten vasta muiden kysyvä katse sai heidät kertomaan mielipiteensä. 
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Hiljaisimmat vangit eivät esittäneet juuri lainkaan omia, ryhmän mielipiteestä poikkeavia ajatuksia, 

vaan myötäilivät pääasiassa äänekkäämpien vankien näkemyksiä. Tämä kuvaa mielestäni jälleen 

kerran hyvin sitä, miten puutteelliset välineet joillakin vangeilla oli omista ajatuksista ja 

tuntemuksista kertomiselle. 

 

Välillä ryhmähaastattelussa eksyttiin aiheesta ja kritisoitiin vankina olemiseen liittyviä oloja ja 

asioita, ei niinkään päihderyhmien vuorovaikutusta. Samaan ilmiöön törmäsivät Tourunen ja Perälä 

Helsingin päihteettömän osaston vankien keskuudessa (Tourunen ja Perälä 2004, 49). 

Vankisairaalassa päihdekuntoutukseen osallistuvat vangit käyttivät ryhmähaastattelua yhtenä 

kritiikin kanavana koko vankeinhoitolaitosta kohtaan. Epäkohtia nostettiin esiin reippaasti, mutta 

niiden suhteen vangit näkivät itsensä voimattomina. Instituution ulkopuolisena henkilökunnan 

edustajana myös minusta yritettiin tehdä viestin viejää: 

 

”Sano sä Katri niille, ei ne meitä kumminkaan kuuntele.” (Niilo) 

 

Analysoin aineistoa sekä kvantitatiivisella balesilaisella menetelmällä sekä kvalitatiivisella 

eläytymismenetelmällä. Balesilaisen interaktioanalyysin etu oli siinä, että se tarjosi puitteet ryhmän 

vuorovaikutuksen rakenteen ja sisällön kuvaamiseen unohtamatta ei-kielellistä vuorovaikutusta. 

Täten myös eleet, ilmeet ja katseet otettiin puheen kautta tuotettujen toimintojen lisäksi osaksi 

analyysia. Eläytymismenetelmän eduksi voi puolestaan nimetä sen, että tiedonkeruuvälineenä se 

salli vastaajalle useita mahdollisuuksia kertoa oma näkökulma asiasta tarinan muodossa - ilman 

tutkijan avustusta. Vaikka eläytymismenetelmässä varioidaan yhtä keskeistä tekijää muiden 

tekijöiden pysyessä vakioina, sanoutuu se irti siitä kokeelliseen tutkimukseen kuuluvasta 

oletuksesta, että sen avulla kirjoittamistapahtumaa voitaisiin kontrolloida aukottomasti ja 

täydellisesti. Ihmisen ainutlaatuisuutta ja kunnioittamista korostava eläytymismenetelmä on nähtävä 

eettisesti kestävänä vaihtoehtona: sitä on käytetty nimenomaan vaihtoehtona sellaisille 

laboratoriotutkimuksille, joissa tutkittavien ihmisten manipulointi ja huijaus on mahdollista. (Eskola 

1997a, 64, 66, 69; Eskola 1998, 44-45.) 

 

Eläytymismenetelmän avulla kokoamani tyyppitarinat tarjoavat yhdenlaisen näkemyksen 

tutkittavasta ilmiöstä. Joku toinen tutkimusta tekevä voisi saman aineiston kanssa ratkaista asioita 

toisin ja päätyä myös jossakin määrin erilaisiin tuloksiin. (Eskola 1998, 15, 19.) Laadullinen 

aineistoni on pieni, fokusoitu ja tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottu; kohderyhmänä ovat syksyllä 

2005 Hämeenlinnan vankisairaalassa päihdekuntoutuksessa olleet vangit. Tämä ei ole 
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ongelmallista, sillä laadullisen tutkimuksen kautta en tavoittelekaan kyseenalaistamatonta totuutta 

tai täydellistä yleistettävyyttä. Eläytymismenetelmäaineisto ja sitä kautta analyysini kertovat lähinnä 

siitä mahdollisuudesta, miten asiat voivat olla vuorovaikutuksen onnistuessa ja epäonnistuessa. Ja 

vaikka puhunkin tässä mahdollisuuksista, uskon, että niissä heijastuu kuitenkin jollakin tavalla 

myös ”todelliset” tapahtumat ja ryhmän vuorovaikutuksen onnistumisen ja toimivuuden kannalta 

olennaiset asiat.  

 

Ryhmäprosessin tutkiminen voi muodostua hankalaksi siitä syystä, että yksilön autenttisista 

tarkoituksista ja toiminnoista ei ole helppo saada kiinni. Koska jokainen toiminto sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kentällä näyttäytyy monitulkintaisena, on selkeyttä haettava kattavasta ja 

toimivasta analyysitavasta. Välttääkseni monitulkintaisuutta noudatin aineistoa analysoidessani 

tarkasti Robert Balesin kategorisointiohjeita, jotka opettelin itse. Balesin mukaan itsekseen 

koodausta opetteleva menettää joitakin niistä etuisuuksista, joita ryhmässä opiskeleva ja muun 

ryhmän kanssa keskusteluun osallistuva koodaaja saa. Siitä huolimatta Bales kuitenkin katsoo, että 

yksinkin voi oppia riittävästi, jotta hallitsee balesilaisen koodaustekniikan. Edellytys tälle on 

Balesin mukaan juuri siinä, että itsekseen vuorovaikutusanalyysia opetteleva tutustuu huolellisesti 

kategorioiden määritelmiin. Bales uskoo, että menetelmä on rakennettu niin pitkälle maalaisjärjen 

varaan, että koodauksessa pääsee pitkälle jo pelkän intuition avulla. (Bales 1970, 70-71, 94-95.) 

 
Balesilainen koodausmenetelmä ja sen kaksitoista kategoriaa on muotoutunut pitkän työn 

lopputuloksena, joten niihin on sisällytetty kaikki ryhmän vuorovaikutuksen kannalta tarpeelliset 

luokat. Puutteita balesilaiseen menetelmään sisältyy valmiiden luokkien pakottavuudesta: jokainen 

akti on sovitettava osaksi tiettyä kategoriaa. Esimerkiksi vankisairaalasta kerätyssä aineistossa 

kategoria 2 sisälsi paljon erilaisia akteja, joilla kaikilla kuvataan dramatisointia. Mikäli luokkien 

nimeäminen olisi lähtenyt aineistosta käsin, olisi sinne syntynyt esimerkiksi oma luokka pelkkiä 

metaforia varten. Vaikka Bales on kirjannut tarkat ohjeet kategorisoinnista ja niiden sisällöstä, jää 

koodausta tekevälle aina viime kädessä tulkinnanvaraisuutta. Samalla tavalla eläytymismenetelmä 

jätti tutkijalle päävastuun siitä, että hän kykenee kaivautumaan keräämänsä verbaalisen aineiston 

pinnan alle, löytämään sieltä olennaiset asiat ja tuomaan ne lopulta esiin.  

 

Tässä tutkimuksessa kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen aineisto tukivat toisiaan, ja toivat yhdessä 

ryhmän vuorovaikutuksen onnistumiseen liittyviä ilmiöitä monipuolisesti esiin. Balesilaisen 

menetelmän mukaan onnistuneen ryhmän vuorovaikutusta kuvasi aktiivisuus, monimuotoiset 
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tunnereaktiot, runsas mielipiteiden kertominen ja tiedon jakaminen, toisin sanoen vastausten 

saaminen. Myös eläytymismenetelmän kautta saadun tiedon mukaan onnistuneelle päihderyhmälle 

ominaiseen vuorovaikutukseen liittyi aktiivinen osallistuminen, monipuolinen tunneilmaisu ja 

vilkas mielipiteiden vaihto. Balesilaisittain tarkasteltuna epäonnistuneen ryhmän 

vuorovaikutuksessa painottui puolestaan passiivisuus, samanmielisyys, ehdotusten tekemiseen 

liittyvä ohjaaminen sekä epätietoisuudesta kertova kysymysten esittäminen. Samoin 

eläytymismenetelmän mukaan huonosti toimivan päihderyhmän vuorovaikutusta kuvasi 

keskustelun jähmeys, latteat tunnereaktiot sekä valheellisessa, samanmielisyyttä suosivassa 

ilmapiirissä pitäytyminen. Tällainen päihderyhmä oli passiivinen ja sulkeutunut, jolloin 

vuorovaikutuksen kuljettaminen, ohjaaminen ja kysymysten esittäminen jäivät lähinnä ohjaajien 

harteille. Kun kohtaamattomuus ohjaajien kanssa kärjistyi entisestään, reagoi ryhmä siihen lopulta 

vetäytymällä vuorovaikutuksesta.  

 

Pelkkä balesilainen kvantitatiivinen analyysi olisi paljastanut tutkittavasta ilmiöstä sen, että 

vuorovaikutuksen onnistumista edesauttoi ryhmän monipuolinen tunneilmapiiri, joka sisälsi myös 

negatiivisia tunnereaktioita, sekä tehtäväkeskeisyydessä vastausten saaminen. Epäonnistumista taas 

siivitti tehtäväkeskeisyyden, lähinnä ohjaamisen ja kysymysten painottuminen ryhmän 

vuorovaikutuksessa tunneilmapiirin jäädessä hyvin latteaksi, samanmielisyyttä suosivaksi. 

Samoihin, jokseenkin tarkempiin johtopäätöksiin päästiin myös eläytymismenetelmän kautta. 

Eläytymismenetelmätarinoiden kautta tarkentui esimerkiksi se, millä balesilaisessa analyysissa 

viitattiin vuorovaikutuksen monipuolisuuteen: tyyppitarinoiden mukaan avoin, rehellinen ja aito 

puhumisen kulttuuri nousi vuorovaikutukseltaan onnistuneen ja toimivan päihderyhmän 

edellytykseksi. Samoin balesilaisenkin menetelmän esiin nostama aktiivinen vuorovaikutus ja sitä 

kautta vilkas keskustelu ei ollut eläytymismenetelmän mukaan itseisarvo, vaan nimenomaan sen 

kautta syntyneet uudet näkökulmat ja oivallukset, jotka kuljettivat vankeja kohti päihteetöntä 

päämäärää. Eläytymismenetelmän kautta selkisi myös se, miksi samanmielisyys on ryhmän 

vuorovaikutuksen kannalta epäonnistumiseen johtava asia – useimmiten tämä yksimielisyys oli vain 

näennäistä, epärehellistä roolin esittämistä, joka ei palvellut ryhmän perustehtävää lainkaan.  

 

Eläytymismenetelmä täydensi balesilaista analyysia ja toi lisäksi mukanaan vielä sellaista tietoa 

ryhmän vuorovaikutuksesta, jota ei pelkällä balesilaisella menetelmällä ollut mahdollista saavuttaa. 

Itsenäisenä tiedonkeruumenetelmänä se nosti esiin sen, miten tärkeä rooli ryhmän vuorovaikutuksen 

onnistumisen kannalta on vertaisryhmältä saadulla tuella. Kokemusten jakaminen ja keskinäinen 

avunanto kannustavassa ilmapiirissä loivat todellista pohjaa onnistuneen ryhmän 
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vuorovaikutukselle. Lisäksi eläytymismenetelmän kautta korostui konkreettisella tasolla 

liikkuminen sekä riittävien ajallisten resurssien merkitys ryhmän vuorovaikutukseen vaikuttavina 

tekijöinä: liika abstraktius sekä liian tiukassa struktuurissa eläminen kylvivät epäonnistumisen 

siementä, mikä näkyi entiseen, rikolliseen ajattelutapaan liittyvänä puheena päihderyhmissä. Jotta 

rikollisesta ajattelutavasta oli mahdollista irtautua ja kasvaa pois, piti siihen liittyvään 

muutosprosessiin varata päihderyhmissä riittävästi tilaa. 

 

Aineisto loi yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden, ja sen pohjalta tehdystä analyysistä ja 

vuorovaikutukseen liittyvistä efekteistä löytyi useita vertailukohtia myös muuhun 

vuorovaikutustutkimukseen. Aiempaan tutkimukseen nähden uutta tässä tutkimuksessa oli 

kuitenkin se, miten olennaisesti negatiiviset tunnereaktiot liitettiin osaksi vuorovaikutukseltaan 

onnistunutta ryhmää. Toisin sanoen vuorovaikutuksen ei tarvinnut onnistuakseen kulkea vain 

sulavaliikkeisen tanssin tavoin, vaan se sai olla myös rosoista ja sisältää paikoin voimakastakin 

negatiivista tunneilmaisua. Uutta oli myös se metodinen tapa, jolla balesilaista menetelmää 

käytettiin päihderyhmien vuorovaikutuksen selvittämiseen. Balesilainen tapa analysoida ryhmän 

vuorovaikutusta tarjosi tässä tutkimuskontekstissa uuden perspektiivin, ja toimi onnistuneena 

metodisena kokeiluna saaden tukea myös eläytymismenetelmästä.  

 

Päihdekuntoutuksesta kiinnostuneena tutkijana olin osunut siihen oleellisimpaan: päihderyhmät 

nousivat vankien puheissa tärkeimmälle sijalle koko päihdekuntoutusjaksoa ajatellen.  

 

”Kokonaisarvosana tästä kuntoutumiskurssista arvoasteikolla 1-10 on 8,5, ja se on 

koulussakin mielestäni arvosanana jo varsin hyvä.” (Jore) 

 

”Kyllä päihderyhmät on tärkeitä. Tässä hoito-ohjelmassa kyllä ne ainakin 90 % on. 

Ilman noita ryhmiä me ei saatais tästä hoidosta yhtään mitään” (Rote) 

 

Päihdekuntoutus vankilan muurien sisällä on haastavaa. Paikka itsessään ei luo reunaehtoja, vaan 

kiinteimmät rajat asettaa vankilakulttuuriin kiinteästi liittyvä puhumattomuuden kulttuuri. Tämän 

näkymättömän muurin murtaminen on kenties se suurin haaste – avoin keskustelu liitetään helposti 

”vasikointiin”, ja tämän periaatteen miehet ja naisethan eivät puhu toistensa asioista henkilökunnan 

kuullen. Epäonnistuneissa ryhmätapaamisissa oltiin vielä paikoin tiukasti kiinni vankikulttuurin 

konventioissa, ja vuorovaikutuksessa poljettiin paikoillaan, otettiin jopa takapakkia. 

Vankisairaalassa vuorovaikutukseltaan onnistuneissa päihderyhmissä rikolliseen alakulttuurin 
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liittyvä puhumattomuuden kulttuuri saatiin kuitenkin murrettua, ja keskustelua pystyttiin käymään 

rehellisellä tasolla, oikeilla sanoilla ja aidoilla mielipiteillä. Parhaimmillaan vankisairaalan 

onnistuneissa päihderyhmissä pystyttiin rikkomaan se vankilan ja hoidon rajapinta, jolla 

liikkuminen oli aiheuttanut myös Helsingin vankilan päihteettömän osaston vangeille ristiriitoja 

(Tourunen ja Perälä 2004, 57). Onnistuneet ryhmätapaamiset, jotka tarjosivat vangeille välineitä 

uudenlaiseen elämään, veivät vankeja aidosti kohti päihteettömyyttä. Siitä syystä vankilassa 

tehtävän päihdetyön jatkumon kannalta on erityisen surullista, että vankisairaalan 

päihdekuntoutusosasto lopetettiin 1.1.2007.  

 

Tämä vuorovaikutustutkimus on keskittynyt siihen, minkälaista vuorovaikutus on onnistuneissa ja 

epäonnistuneissa päihderyhmissä. Jatkossa vankiloiden hoito-ohjelmia tutkittaessa ja arvioitaessa 

olisi asianmukaista paneutua myös siihen, millä vuorovaikutuksellisilla keinoilla näistä jo tiedossa 

olevista sudenkuopista päästään pois, ja saadaan paremmin käyttöön onnistumisen avaimia. On 

tietenkin huomioitava se seikka, että jokainen ryhmän kokoontuminen on ainutlaatuinen tapahtuma, 

jota ei ole mahdollista toistaa kerrasta toiseen täysin samana, esimerkiksi vain onnistuneen 

tapaamisen elementtejä noudattaen. Onnistumisen edellytykseksi on kuitenkin käytettävissä useita 

vuorovaikutuksellisia keinoja, joita olen jo tällä tutkimuksella tehnyt jossain määrin näkyväksi. 

Vastalääkettä vuorovaikutuksen karikoihin voi lähteä etsimään onnistuneesta tapaamisesta, 

vastakohtaparien kautta. Esimerkiksi kiireen aiheuttamat epäonnistumiset on mahdollista ratkaista 

ajallisia resursseja lisäämällä; liian abstrakteja tehtäviä on mahdollista konkretisoida; avoimuuteen 

ja rehellisyyteen kannustetaan siten, ettei myöskään valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä mitätöidä, 

vaan annetaan kaikkien kukkien kukkia. Vankiloiden päihdekuntoutukseen kannattaa panostaa, sillä 

asianmukaisella hoidolla on kysyntää: 

 

”Pitäis olla enemmän kuntoutuspaikkoja. Kaikki ei pääse.” (Rote) 

 

”On aina parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa vaan aloittaa.” (Sebastian) 
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8. LIITTEET 
 
LIITE 1. TUTKIMUSSOPIMUS              9.8.2005                                   
 
 
HYVÄ PÄIHDEKUNTOUTUKSEEN OSALLISTUJA 
 
Olen sosiaalipsykologian opiskelija Tampereen yliopistosta, ja teen parhaillaan opinnäytetyötäni, 
jossa tutkin ryhmän toimintaa.  
 
Päihdekuntoutusta tehdään vankiloissa usein ryhmissä. Kuitenkin vähemmän tiedetään siitä, 
minkälaiset ryhmätapaamiset toimivat hyvin ja mitkä huonosti. Jotta voisin selvittää tätä kysymystä, 
haluaisin videoida 7-8 sellaista keskusteluryhmän tapaamista, joihin Sinäkin osallistut.  
 
Niiden ryhmätapaamisten jälkeen, jotka videoin, pyydän Sinua täyttämään lyhyen kyselyn. Kyselyn 
tarkoituksena on saada tietää juuri Sinun mielipiteesi siitä, miten koit kyseisen tapaamisen 
onnistuneen. Kyselyt täytetään nimettömästi, joten edes minä en tiedä, kuka on vastannut milläkin 
tavalla. Hoitojakson loppupuolella pyydän Sinua vielä omin sanoin kertomaan tuntemuksistasi ja 
kokemuksistasi koskien nimenomaan keskusteluryhmiä.  
 
Videot voidaan kuvata siten, että vain ohjaajien kasvot näkyvät. Videotallenteet tulevat 
tutkimuskäyttöön, ja minun lisäkseni ne näkevät ainoastaan tämän työn ohjaajat yliopistolta. 
Videointi on siis apuväline minulle, eikä Sinun tarvitse olla huolissani siitä, että niiden sisältö 
leviäisi muualle. Kirjalliseen raporttiin muutan kaikki sellaiset tiedot, joista Sinut olisi mahdollista 
tunnistaa.   
 
Jos Sinulla on jotakin kysyttävää, vastaan mielelläni. Olen työharjoittelijana täällä vankisairaalassa 
syys- ja lokakuun, joten parhaiten tavoitat minut täältä arkipäivisin. 
 
Mikäli tämä sopii, ole ystävällinen ja allekirjoita tämä paperi merkiksi siitä. Kiitän Sinua 
lämpimästi jo etukäteen – KIITOS siitä, että olet osana mahdollistamassa tätä opinnäytetyötä.  
 
Ystävällisin terveisin, Katri Suominen 
 
 
 
 
 
Päivämäärä, paikka   opinnäytetyön tekijän allekirjoitus 
 
 
 
 
Päivämäärä, paikka  ryhmään osallistujan allekirjoitus   
   
 
 
 
Ryhmään osallistujan nimen selvennys   
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LIITE 2.        (1/2) 
RYHMÄTAPAAMISEN ARVIOINTILOMAKE (vangit) 
 
PVM.____________________________________ 
 
 
Ole hyvä ja vastaa rengastamalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa mielipidettäsi koskien juuri 
tämän päivän keskusteluryhmää. 
 
 
 
1. Ryhmään osallistuminen tuntui tänään…  

epämukavalta 1          2          3          4          5          6          7 mukavalta 

 

2. Ryhmätapaaminen lisäsi tietoa päihdeongelmasta… 

niukasti  1          2          3          4          5          6          7 runsaasti  

  

3. Ryhmän keskustelu herätti minussa uusia ajatuksia…  

vähän  1          2          3          4          5          6          7 paljon 

    

4. Ryhmään osallistuminen auttoi selventämään suunnitelmiani… 

huonosti  1          2          3          4          5          6          7 hyvin 

 

5. Muu ryhmä kannusti muutoksessa kohti päihteettömyyttä… 

vähän  1          2          3          4          5          6          7 paljon 

  

6. Ryhmässä keskustelu ja kanssakäyminen olivat… 

jäykkää  1          2          3          4          5          6          7 luontevaa 

 

7. Ryhmän ilmapiiri oli… 

kylmä  1          2          3          4          5          6          7 lämmin 

 

8. Arvioi omaa osallistumistasi ryhmässä:  

vetäytyvä  1          2          3          4          5          6          7 osallistuva 
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Arvioi vielä, miltä ohjaajien toiminta vaikutti tänään.     (2/2) 
 
 
 
9. välinpitämätöntä 1          2          3          4          5          6          7 aidosti 

kiinnostunutta 
 
 
10. syrjivää  1          2          3          4          5          6          7 tasapuolista 
 
 
 
11. lannistavaa  1          2          3          4          5          6          7 rohkaisevaa 
 
 
 
12. ymmärtämätöntä,  1          2          3          4          5          6          7 ymmärtävää, 
kapeakatseista     oivaltavaa 
 
 
 
13. Muuta, mitä haluaisit sanoa tämän päivän keskusteluryhmästä ja sen sisällöstä 
(esim. mikä oli onnistunutta ja hyvää, mikä taas ei jne.): 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
14. Anna vielä yleisarvosana koko keskusteluryhmästä asteikolla 1-7……………………………….. 
 
 
Asteikko:  1= erittäin huono 

2= huono 
3= jokseenkin huono 
4= ei hyvä eikä huono 
5= jokseenkin hyvä 
6= hyvä 
7= erittäin hyvä 

 
 
 
 

KIITOS VASTAUKSESTASI!  
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LIITE 3.        (1/2) 
RYHMÄTAPAAMISEN ARVIOINTILOMAKE (ohjaajat) 
 
PVM.____________________________________ 
 
 
Ole hyvä ja vastaa rengastamalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa mielipidettäsi koskien juuri 
tämän päivän keskusteluryhmää. 
 
 
 

1. Ryhmään osallistuminen tuntui tänään…  

epämukavalta 1          2          3          4          5          6          7 mukavalta 

 

2. Ryhmätapaaminen lisäsi osallistujien tietoa heidän päihdeongelmastaan… 

niukasti  1          2          3          4          5          6          7 runsaasti  

  

3. Ryhmän keskustelu herätti osallistujissa uusia ajatuksia…  

vähän  1          2          3          4          5          6          7 paljon 

     

4. Ryhmään osallistuminen auttoi vankeja selventämään suunnitelmiaan… 

huonosti  1          2          3          4          5          6          7 hyvin 

 

5. Muu ryhmä kannusti muutoksessa kohti päihteettömyyttä… 

vähän  1          2          3          4          5          6          7 paljon 

  

6. Ryhmässä keskustelu ja kanssakäyminen olivat… 

jäykkää  1          2          3          4          5          6          7 luontevaa 

 

7. Ryhmän ilmapiiri oli… 

kylmä  1          2          3          4          5          6          7 lämmin 

 

8. Arvioi vankien keskimääräistä osallistumista ryhmään:  

vetäytyvä  1          2          3          4          5          6          7 osallistuva 
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Arvioi vielä omaa toimintaasi ohjaajana tänään.    (2/2) 
 
 
 
9. välinpitämätöntä 1          2          3          4          5          6          7 aidosti 

kiinnostunutta 
 
 
10. syrjivää  1          2          3          4          5          6          7 tasapuolista 
 
 
 
11. lannistavaa  1          2          3          4          5          6          7 rohkaisevaa 
 
 
 
12. ymmärtämätöntä,  1          2          3          4          5          6          7 ymmärtävää, 
kapeakatseista     oivaltavaa 
 
 
 
13. Muuta, mitä haluaisit sanoa tämän päivän keskusteluryhmästä ja sen sisällöstä 
(esim. mikä oli onnistunutta ja hyvää, mikä taas ei jne.): 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
14. Anna vielä yleisarvosana koko keskusteluryhmästä asteikolla 1-7……………………………….. 
 
 
Asteikko:  1= erittäin huono 

2= huono 
3= jokseenkin huono 
4= ei hyvä eikä huono 
5= jokseenkin hyvä 
6= hyvä 
7= erittäin hyvä 

 
 
 
 

KIITOS VASTAUKSESTASI!  
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LIITE 4.  

Eläytymismenetelmän kehyskertomukset 

 

 

A.  

Osallistuit juuri päihderyhmään (tiistaisin klo 9.30-10.30 ja torstaisin klo 9.30-10.30). 

Ryhmätapaaminen sujui tällä kertaa todella hyvin, koska vuorovaikutus oli toimivaa. Eläydy 

tilanteeseen ja kirjoita kuvaus siitä, mitä keskusteluryhmässä tapahtui.  

 

 

B.  

Osallistuit juuri päihderyhmään (tiistaisin klo 9.30-10.30 ja torstaisin klo 9.30-10.30). 

Ryhmätapaaminen sujui tällä kertaa todella huonosti, koska vuorovaikutus ei ollut toimivaa. Eläydy 

tilanteeseen ja kirjoita kuvaus siitä, mitä keskusteluryhmässä tapahtui. 
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LIITE 5. 
Balesilaisen interaktioanalyysin kategoriat: aineistoesimerkkejä päihderyhmistä 
 
Huomioitavaa: 
Kategorian alla on esitelty selkeyden vuoksi vain niitä puheenvuoroja, joissa esiintyy ko. 
kategoriaan kuuluvia akteja. Aktit erotettu toisistaan merkillä / 
 
 
 
A. SOSIO-EMOTIONAALINEN ALUE: POSITIIVISET REAKTIOT (1-3)
 

 
1. NÄYTTÄÄ YSTÄVÄLLISELTÄ (seems friendly) 

 
”((Aronille)) Tuo mitä sanoit, oli tosi hyvä!” (Sebastian) 

 
”Hyvää huomenta vaan kaikille!” (Ohjaaja 1)  

 
”Onko ohjaaja käynyt parturissa?” (Rote) 

 
 

2. DRAMATISOI (dramatizes) 
 

”Siviilit kuvittelee, että me ollaan täällä saatana kahleissa! / Pallo jalassa kävellään 
tuolla! / Ne on nähneet vaan ne elokuvat, missä jätkät on tosiaan kahleissa.” (Jore) 

 
”((hymyillen)) 16-vuotiaana mä olin niin rakastunut, siis niin rakastunut…” (Aron) 

 
”Se on vähän niinku lapsi opettelis kävelemään. / Alussa isä tai äiti ottaa vastaan, kun 
kävelee vähän matkaa, teputtaa ja ottaa vastaan. / Siinä on aina se tuki ja kaikki hyvä 
olla, / ei ne opi ite käveleen ja pysyyn pystyssä. / Kun menee siviiliin, mulla tulee 
Krisin porukka vastaan heti, / ne on vähän niinku mun vanhemmat. / Ne ottaa 
ensimmäisen kopin tosta.” (Sebastian) 

 
 

3. ON SAMAA MIELTÄ (agrees) 
 

”Mä yhdyn kyllä tohon samaan!” (Aron) 
 

”Just, joo.” / ((nyökyttelee)) (Topi) 
 
 
B. TEHTÄVÄALUE: VASTAUSTEN ANTAMINEN (4-6) 

 
 
4. TEKEE EHDOTUKSEN (gives suggestion) 

 
”Vähän ohjaajat vois kannustaa siihen oikeaan suuntaan.” (Rote)  

 
”Onko se sit niin kuin sitä, että se arki alkaa palaamaan?” (Ohjaaja 2) 
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”Jos sä vaikka lähdet siitä talouskohdasta menemään eteenpäin tätä tehtävää.” 
(Ohjaaja 1) 

 
”Rahankäytön hallinta tarvis opetella.” (Topi) 

 
 

5. KERTOO MIELIPITEEN (gives opinion) 
 

”Näkisin sen kuitenkin niin, että ihmiselle on kehittynyt se tietty persoonallisuus 
vuosien saatossa.” (Ohjaaja 1) 

 
”Te ootte ansainneet kukin sen niin sanotun paremman elämän.” (Ohjaaja 1) 

 
”Sekin voi tehdä elämästä hektistä ja kiireistä, jos on aina kännykkä päällä.” (Ohjaaja 
1) 

 
 

6. JAKAA TIETOA (gives information) 
 

”Sanoit Jore niin, että sä voisit auttaa.” (Ohjaaja 2) 
 

”Tässä on nyt yhdeksän minuuttia aikaa. / Saatiin tämä ensimmäinen sivu tässä 
tehtyä.” (Ohjaaja 2)  

 
”Valvonta vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. / Turussa ensimmäiset kolme kuukautta 
käydään kahden viikon välein, / ja sitten sen jälkeen käydään kerran kuukaudessa.” 
(Rote) 

 
 
 
C. TEHTÄVÄALUE: KYSYMYKSET (7-9) 
 
 

7. PYYTÄÄ TIETOA (asks for information) 
 

”Tuliko sieltä päihdepuolelta enemmän rahaa?” (Ohjaaja 2)  
 

”Oliko sulla käyttöä vankilassaoloaikana?” (Ohjaaja 2) 
 

”Mitä? / Mä en nyt kuullut sua.” (Ohjaaja 1) 
 
 

8. KYSYY MIELIPIDETTÄ (asks for opinion) 
 

”Miten vertaisryhmään kuuluminen on vaikuttanut ajatusten muuttumiseen?” (Ohjaaja 
1) 

  
”Kuinka paljon sun tarvii jaksaa?” (Ohjaaja 2) 
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”Miltä tää Joren suunnitelma muiden mielestä kuulostaa?” (Ohjaaja 2) 
 
 

9. PYYTÄÄ EHDOTUSTA (asks for suggestion) 
 

”Pitäiskö siviilissä tulla toimeen yhtä vähällä rahalla kuin täällä?” (Topi) 
 

”Mutta miksi poliisin täytyy aina tehdä se pidätys niin väkivaltaisesti?” (Rote) 
 

”Mihis asti me päästiin?” (Topi) 
 
 
D. SOSIO-EMOTIONAALINEN ALUE: NEGATIIVISET REAKTIOT (10-12) 
 
 

10. ON ERI MIELTÄ (disagrees) 
 

”Mä oon tosta kyllä ihan toista mieltä!” (Aron) 
 

”Mä en nyt tarkoittanut ihan tolleen sitä…” (Jeppe) 
 
 

11. OSOITTAA JÄNNITTYNEISYYTTÄ (shows tension) 
 

((Topi selaa papereitaan, / hymyilee, / hieroo kynällä päätään)) 
 

Jotenkin ni (.) en mä tiä / ((huokaa)) (Topi) 
 
 

12. NÄYTTÄÄ EPÄYSTÄVÄLLISELTÄ (seems unfriendly) 
 

”((Ohjaaja 2:lle)) Eihän sun kannattais tommoisia edes puhuakaan! / Usko nyt jo!” 
(Jore) 

 
”((kommentoi Ohjaaja 2:n sanomisia Ohjaaja 1:lle)) Alkaa tommoinen vituttaan.” 
(Aron) 

 
”((ryhmälle)) Niin sekö on sitä vankeinhoitoa sitten?” (Aron) 
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LIITE 6.  

Balesilainen vuorovaikutuksen kategorisointi: yhteenveto koodauksen säännöistä 

 

1. Ensi näkemältä kategoriaan 6 (antaa/tarjoaa tietoa, informoi) sijoitettavat aktit saattavat 

perusteellisemman tarkastelun jälkeen sopia paremmin kategoriaan 2 (dramatisoi) tai 

kategoriaan 11 (osoittaa jännittyneisyyttä). Mikäli mahdollista, akti sijoitetaan aina 

ensisijaisesti luokkaan 2 tai 11. Akti tulee koodata kategoriaan 2 aina, kun siinä on mukana 

kuvitteellista ainesta tai sillä kuvataan ihmisen toimintaa. Tämä sääntö menee koodauksessa 

kaikkien muiden sääntöjen edelle.  

 

2. Jos aktissa on mukana tunnesävy, se luokitellaan joko kategoriaan 1 (näyttää ystävälliseltä) 

tai kategoriaan 12 (näyttää epäystävälliseltä). Vaikka akti kielioppinsa puolesta kuulusi 

kategoriaan 4 (tekee ehdotuksen) tai 5 (antaa mielipiteen), mutta siinä on mukana tunnesävy, 

luokitellaan se aina ensisijaisesti tunnesävyn mukaan. Yksinkertaiset ja neutraalit 

samanmielisyyden tai erimielisyyden osoitukset jäävät pois tämän säännön ulottuvilta, sillä 

ne koodataan kategoriaan 3 (on samaa mieltä) tai kategoriaan 10 (on eri mieltä). 

 

3. Aktia ei sijoiteta kategoriaan 5 (antaa mielipiteen), jos sen voi hyvällä syyllä sijoittaa mihin 

tahansa muuhun kategoriaan. Ensi näkemältä voi vaikuttaa, että akti kuuluu kategoriaan 5; 

mikäli sen voi sijoittaa kategoriaan 4 (tekee ehdotuksen) tai kategoriaan 9 (pyytää 

ehdotusta), tehdään niin. Jos jokin akti ei sovi mihinkään muuhun kategoriaan, koodataan se 

vasta sitten kuuluvaksi kategoriaan 5. Näin menetellessä pyritään minimoimaan se vaara, 

että kategoriasta 5 tulee liian laaja. 

 

4. Jotta aktin voi koodata kategoriaan 3 (on samaa mieltä) tai 10 (on eri mieltä), se ei saa olla 

tunnesävyltään voimakas. Samanmielisyyden ja erimielisyyden oltava luonteeltaan 

neutraalia; mikäli näin ei ole, kategorisoidaan akti tunnesävynsä mukaan joko kategoriaan 1 

(näyttää ystävälliseltä) tai kategoriaan 12 (näyttää epäystävälliseltä). Mikäli tunnesävyjä ei 

oteta tarkasti huomioon, saattavat kategoriat 3 ja 10 paisua liian suuriksi. 
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