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1 JOHDANTO

Terveydenhuollon organisaatioiden työntekijät voivat olla tärkeässä asemassa päihdeongel-

maisten henkilöiden tunnistamisessa, päihteidenkäyttöön puuttumisessa sekä hoitoonohjauk-

sessa. Monet alkoholinkäytön haitat saattavat tulla konkreettisella tavalla esille käyttäjälleen

vasta vakavien terveysongelmien seurauksena, jolloin onkin otollinen ajankohta pysähtyä

asian äärelle ammattilaisen tukemana. Terveydenhuollossa työtä tehdään moniammatillisesti

lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja muiden erityistyöntekijöiden, kuten sosiaalityöntekijöi-

den kesken. Sosiaalityössä pyritään potilaan elämäntilanteen kokonaisvaltaiseen kartoittami-

seen, ja tavoitteena on edistää asiakkaan selviytymistä ja toimintakykyä. Lähtökohtaisesti

sosiaalityöntekijöillä voi olla koulutustaustansa vuoksi ja muun sosiaalipalvelujärjestelmän

osana merkittävä paikka päihdepotilaiden kanssa työskentelyssä erikoissairaanhoidon kon-

tekstissa. Päihdeproblematiikka kytkeytyy usein myös laajemmin moninaisiin sosiaalisiin

ongelmiin, joiden käsittely kuuluu sosiaalityöntekijän ydinosaamisen piiriin.

Teema vaatii tarkempaa tarkastelua ja ymmärtämistä, sillä kyse on sosiaalisena ongelmana

ja kansanterveydellisesti suuresta kysymyksestä ja tulevaisuuden haasteesta. Alkoholinkäyt-

tö lisää riskiä sairastua erilaisiin sairauksiin, kuten maksa- ja haimasairauksiin, erilaisiin

syöpiin ja sydänsairauksiin, sekä tapaturma-alttius lisääntyy. Alkoholin suurkulutuksen sosi-

aalisia haittoja taas ovat esimerkiksi (perhe)väkivallan lisääntyminen, taloudelliset ongelmat,

ongelmat ihmissuhteissa, työtehtävien laiminlyönti ja eristäytyminen. (Seppä 2008.) Talou-

delliset kustannukset sairaalahoitoineen, kuntoutuksineen ja työstä poissaoloineen ovat suu-

ret inhimillisen kärsimyksen lisäksi. Kansallisen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman

(2009) tavoitteena onkin tulevina vuosina tehostaa ja kehittää päihdeongelmien hoitoa perus-

ja avopalveluissa.

Sairaalan sosiaalityöntekijät kohtaavat työssään lähes päivittäin päihdepotilaita, mutta hei-

dän kanssa erikoissairaanhoidossa tehty usein lyhytjänteinen työ on tällä hetkellä sosiaali-

työn osalta jäsentymätöntä. Sairaaloissa on rakennettu päihdepotilaille hoitoketjuja kuntien

päihdepalvelujärjestelmien mukaisesti, mutta tutkimusta sosiaalityön näkökulmasta näistä

toiminnoista ei löydy. HYKS:n medisiinisen tulosyksikön sosiaalityössä heräsi tarve kehit-

tää tätä päihdepotilaiden kanssa tehtävää työtä.
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Tämän sosiaalityön käytäntötutkimuksen tarkoituksena on tehdä näkyväksi ja ymmärrettä-

väksi päihdepotilaiden kanssa erikoissairaanhoidossa tehtävää sosiaalityötä ja sosiaalityön

osaamista. Tutkimus on kohdistettu erityisesti alkoholin ongelmakäyttäjiin, vaikka käytän

usein sen tilalla päihde-termiä. Tavoitteenani on saada päihdepotilaiden sosiaalityön asiak-

kuutta jäsennettyä ja kuvattua erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta

työn kehittämisen mahdollistamiseksi. Käytäntötutkimuksessani kartoitan sosiaalityönteki-

jöiden kokemuksia ja käsityksiä alkoholin ongelmakäyttäjien kanssa työskentelystä. Olen

kiinnostunut toisaalta päihdepotilaiden kanssa tehtävän työn kontekstista ja toisaalta potilas-

työn sisällöstä.  Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:

1) Miten ammattilaisten välinen yhteistyö näyttäytyy päihdepotilaiden kanssa teh-

tävässä sairaalan sosiaalityössä?

2) Miten sosiaalityöntekijät kuvaavat kohtaamisiaan päihdepotilaiden kanssa?

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä viittaan sekä sairaalan sisällä tapahtuvaan eri alojen

ammattilaisten väliseen yhteistyöhön, että sosiaalityöntekijöiden yhteistyösuhteisiin sairaa-

lan ulkopuolisen viranomaisverkoston kanssa. Sairaalaan sisäiseen moniammatillisuuteen

liittyvät muun muassa kysymykset sosiaalityöntekijän päihdeasiantuntemuksen tunnistami-

sesta ja työnjaosta sekä akuuttisairaalan nopeatempoisuuden aiheuttamista haasteista ammat-

tilaisten väliselle yhteistyölle. Yhteistyösuhteet kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin taas

herättävät kysymään, millaisia mahdollisuuksia sairaalan sosiaalityöntekijöillä on ohjata po-

tilaita päihdehoidon piiriin. Toisen tutkimuskysymyksen avulla sen sijaan lähden tarkaste-

lemaan sosiaalityöntekijöiden työskentelyä päihdepotilaiden kanssa konkreettisissa vuoro-

vaikutustilanteissa. Selvitän aineiston avulla millaisia sisältöjä kohtaamistilanteet saavat so-

siaalityöntekijöiden kuvaamina, ja mikä määrittyy tapaamisten tarkoitukseksi. Tutkimukseni

aineisto on kerätty erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijöille tehtyjen fokusryhmähaastatte-

luiden avulla.
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2 ERIKOISSAIRAANHOITO TUTKIMUKSEN TOIMIN-
TAYMPÄRISTÖNÄ

Tämä sosiaalityön käytäntötutkimus on tehty HYKS-sairaanhoitoalueella, joka on osa Hel-

singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. HYKS:n sairaaloissa hoidettavat potilaat tulevat

pääasiassa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen, Keravan ja Kauniaisten alueilta.

Tutkimus on toteutettu HYKS:n medisiinisen tulosyksikön sosiaalityössä. Medisiininen tu-

losyksikkö on yksi neljästä sairaanhoitoalueen tulosyksiköstä, ja sen alaisuuteen kuuluvat

keuhkosairaudet, neurologia, sisätaudit, syöpätaudit, allergologia sekä iho- ja sukupuolitau-

dit. Medisiinisessä tulosyksikössä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 36 sosiaalityöntekijää

ja he ovat sijoittuneet kuuteen eri sairaalaan. Tutkimukseen osallistuneet sosiaalityöntekijät

työskentelevät Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa sekä Iho- ja allergiasairaalassa.

He tapaavat työssään hyvin erityyppisiä päihdepotilaita riippuen omasta työskentelyalueesta.

Osa on hoidettavana sairaalassa nimenomaisesti alkoholin käytöstä johtuneiden haittojen

vuoksi, osalla päihteidenkäyttö näyttäytyy tietyn sairauden ohessa. Esittelen seuraavaksi eri-

koissairaanhoitoa yleisesti päihdepotilaiden hoitotahona tilastojen ja puuttumisen avulla se-

kä sairaalan sosiaalityöntekijän roolia erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä ja päihde-

potilaan hoidossa.

2.1 Päihdepotilaat sairaalassa

Päihdepotilaita hoidetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä rajapinnassa useassa eri

toimipisteessä. Tutkimuksen kohteena oleva erikoissairaanhoito kuuluu terveydenhuollon

yleisiin peruspalveluihin, joissa hoidetaan kaikenlaisista terveydellisistä ja sosiaalisista on-

gelmista kärsiviä potilaita. Kuntien peruspalvelut ovat päihdehuoltolain mukaan ensisijaisia

erityispalveluihin kuten A-klinikkaan tai katkaisuhoitoyksikköön nähden, jotka taas ovat

kohdennettu pelkästään päihdeongelmista kärsiville. Lain mukaan avun ja tuen tarpeessa

oleva asiakas on tarvittaessa ohjattava peruspalveluista päihdehuoltoon erikoistuneiden pal-

veluiden piiriin (Päihdehuoltolaki 1986/41, 6§). Erikoissairaanhoitoon ohjataan vaativampaa

ja pidempiaikaista sairaanhoitoa tarvitsevat päihdesairauksista, -vammoista ja -

myrkytyksistä kärsivät potilaat lääkärin lähetteellä tai kiireellisesti (Seppä ym. 2010, 47).

Erikoissairaanhoidon asema päihdepotilaiden hoitopaikkana on siis väliaikainen ja päih-

teidenkäytöstä johtuvaa erityistä terveydellistä haittaa vaativa.
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Alkoholin kokonaiskulutus on lisääntynyt Suomessa 1960-luvun lopulta vuoteen 2005 saak-

ka lukuun ottamatta 1990-luvun alkuvuosia. Tällä hetkellä kokonaiskulutus 100 % alkoholia

on noin kymmenen litraa asukasta kohden vuodessa, ja se on kolminkertainen määrä vuo-

teen 1968 verrattuna. (Karlsson & Österberg 2010, 14.) On arvioitu, että alkoholia liiallisesti

käyttäviä suomalaisia on tällä hetkellä noin 500 000-600 000. Alkoholin on osoitettu liitty-

vän yli 60 erilaiseen sairauteen tai terveydelliseen ongelmaan, joita ovat muun muassa tapa-

turmat, mielenterveyshäiriöt, hermostoon liittyvät häiriöt, vatsan sairaudet, kohonnut veren-

paine, sydämen rytmihäiriöt, aivoverenvuoto, maksakirroosi, haimatulehdukset, aivosurkas-

tuma ja erilaiset syövät. Alkoholia liikaa käyttävillä on kolminkertainen kuolemanvaara

muuhun väestöön verrattuna. (Seppä ym. 2010, 11–12.) Alkoholiperäiset sairaudet ja myr-

kytykset ovat vuodesta 2005 lähtien olleet työikäisten suomalaisten yleisin kuolinsyy ja

vuonna 2009 näiden seurauksena menehtyi yhteensä 2954 henkilöä (Päihdetilastollinen vuo-

sikirja 2010, 21). Kyse on siis merkittävästä kansanterveydellisestä ja -taloudellisesta on-

gelmasta, joka aiheuttaa myös paljon inhimillistä kärsimystä.

On arvioitu, että noin 20 % yleissairaalan potilaista on päihdepotilaita (Sillanaukee 1999,

39; Pohjola-Sintonen 2004 ja 2006). Sekä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan päivys-

tyspoliklinikalla 2001 tehdyn tutkimuksen, että Peijaksen sairaalan yhteispäivystyspoliklini-

kalla 2005 kerätyn tutkimusaineiston mukaan 27 % käynneistä tehtiin päihteiden suurkulut-

tajien toimesta (Seppä ym. 2001; Kantonen ym. 2006). Peijaksen tutkimuksessa suurin osa

näistä potilaista hoidettiin kuitenkin terveyskeskuspäivystyksen puolella ja erikoissairaan-

hoitoon ohjautui vain 25 % päivystyksen päihdepotilaista.

Seuraavassa taulukossa on esitetty alkoholisairauksista johtuvien sairaalan hoitojaksojen ke-

hittyminen 2000-luvulla. Taulukosta on myös nähtävissä eniten käytetyt alkoholidiagnoosit

sekä niiden määrässä tapahtuneet muutokset. Taulukkoon on koottu tiedot sekä pää- että si-

vudiagnooseista. Taulukosta on nähtävissä, että erityisesti alkoholin aiheuttamat elimelliset

aivo-oireyhtymät ja käyttäytymishäiriöt sekä maksasairaudet ovat lisääntyneet vuoden 2004

jälkeen. Tällöin alkoholijuomien hintoja laskettiin huomattavasti, jonka seurauksena alkoho-

lin myynti kasvoi välittömästi (Mäkelä & Österberg 2006). On katsottu, että ainakin alkoho-

lin suurkuluttajat lisäsivät tällöin alkoholin käyttöään, sillä maksasairaudet kehittyvät pitkä-

aikaisen suurkulutuksen seurauksena (Mustonen ym. 2007).
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Taulukko 1. Alkoholisairauksien hoitojaksot sairaaloissa 2000–2009 (pää- tai sivusairaus)

Vuosi
Alkoholi -

päihtymystila
Alkoholi-

riippuvuus

Aivo-oireyhtymät
ja käyttäytymishäi-

riöt
Maksa-

sairaudet
Haima-

sairaudet
Muut alkoholi-

sairaudet Yhteensä
2000 10 059 11 253 5 516 2 870 2 385 2 114 34 197
2001 9 865 10 312 5 469 2 953 2 394 2 003 32 996
2002 9 873 10 422 5 186 3 207 2 449 1 867 33 004
2003 9 774 9 800 5 319 3 264 2 532 1 822 32 511
2004 11 379 10 151 6 242 3 870 2 578 1 906 36 126
2005 10 961 10 274 6 862 4 554 2 286 1 992 36 929
2006 10 728 9 945 7 100 4 522 2 252 1 966 36 513
2007 10 832 10 578 7 514 4 534 2 303 1 863 37 624
2008 10 757 10 717 7 279 4 603 2 397 1 868 37 621
2009 10 263 9 911 7 281 4 693 2 274 1 804 36 226

Lähde: Päihdetilastollinen vuosikirja 2010 THL

Mikäli tarkastellaan alkoholisairautta pelkästään päädiagnoosina sairaalassaololle, vuonna

2009 hoitojaksoja oli 24 843. Hoidetuista enemmistö oli miehiä (79 %) ja 45 64-vuotiaita

(60 %). (Päihdetilastollisen vuosikirja 2010.) Tiedetään kuitenkin, että päihdediagnoosin

asettamista vältetään jonkin verran leimaavuuden vuoksi (Sillanaukee ym. 1999, 36), ja siksi

osa päihdepotilaista ei välttämättä näy tilastoissa. Esimerkiksi Peijaksen sairaalan päivystyk-

sessä tehdyssä tutkimuksessa vain 38 % päihdepotilaista oli päihteisiin liittyvä diagnoosi.

Saman tutkimuksen mukaan sairauskertomusten merkintöjen perusteella vain 9 % potilaista

sai ohjausta päihdeongelman hoidossa. (Kantonen ym. 2006.) Päihde-ehtoiset käynnit sai-

raalassa siis kuormittavat terveydenhuoltoamme huomattavan paljon, ja sekä päihdeongel-

maisten tunnistamisessa, että päihdeongelmaan puuttumisessa on vielä paljon kehitettävää.

2.2 Puuttuminen alkoholinkäyttöön erikoissairaanhoidossa

Alkoholinkäyttöä voidaan luokitella kiinnittämällä huomio päihteidenkäytön mahdollisiin

seurauksiin. Yleisesti alkoholin ongelmakäytöstä voidaan puhua silloin, kun juomiseen liit-

tyy jokin haitta tai huomattava riski saada jokin alkoholin aiheuttama haitta. Alkoholin on-

gelmakäyttö voidaan jakaa kolmeen luokkaan, riskikäyttöön, haitalliseen käyttöön ja alkoho-

liriippuvuuteen. Riskikäytöstä puhutaan silloin, kun riskikäytön rajat (miehet 24 annosta/vk,

naiset 16 annosta/vk) ylittyvät, mutta alkoholihaittoja tai riippuvuutta ei vielä ole. On huo-

mattava, että riskikäytön rajat eivät määrittele turvallista juomisen rajaa, vaan haittoja voi

esiintyä myös käytettäessä alkoholia vähemmän. Haitallisessa käytössä henkilöllä on sen
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sijaan jo selvästi tunnistettavissa olevia fyysisiä tai psyykkisiä haittoja, jotka saattavat olla

pitkäaikaisia tai tilannekohtaisia, mutta riippuvuutta ei vielä ole kehittynyt. Alkoholiriippu-

vuus taas määritellään oireyhtymäksi, jossa on tyypillistä muun muassa juomisen pakono-

maisuus, vieroitusoireet, toleranssin kasvu ja juomisen jatkuminen haitoista huolimatta.

(Seppä ym. 2010, 8.) Sairaalan työntekijöiden kohtaamat potilaat ovat tämän määritelmän

mukaisesti pääasiallisesti alkoholia haitallisesti käyttäviä tai alkoholiriippuvaisia haittojen

ilmenemisen vuoksi.

Alkoholin käytöstä johtuvat haitat tulevat näkyviin niin alkoholin suurkuluttajien, kuin alko-

holia paljon kerralla käyttävienkin kohdalla, vaikka he eivät ylitäkään viikkokulutuksessa

riskirajoja. Alkoholihaittojen ehkäisytyötä tulee tehdä kummankin potilasryhmän kanssa.

(Mäkelä & Mustonen 2010, 202.) Riskikulutuksen ja alkoholihaittojen varhaista tunnista-

mista ja puuttumista varten erityisesti terveydenhuollon henkilöstölle on kehitetty työväli-

neeksi mini-interventio eli lyhytneuvonta, joka on määritelty neuvonta- tai ohjauspainottei-

seksi hoidolliseksi väliintuloksi, joka on pituudeltaan lyhyestä keskustelusta muutamaan

käyntikertaan (Seppä 1996). Lyhytneuvonnan katsotaan soveltuvan Päihdepalveluiden laa-

tusuositusten (2002) mukaan hyvin perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon lisäksi myös

erikoissairaanhoidon työskentelyvälineeksi. Lyhytneuvonnan kohderyhmänä ovat erityisesti

alkoholin riskikäyttäjät ja alkoholia haitallisesti käyttävät.  Lyhytneuvonta pitää sisällään

keskustelua alkoholin käyttömääristä ja mahdollisista haitoista sekä vähentämisen tavoitteis-

ta ja keinosta. Lyhytneuvonnassa voidaan käyttää apuna esimerkiksi laboratoriokokeita,

juomapäiväkirjaa tai AUDIT-kyselyä, joka on Maailman terveysjärjestön kehittämä kym-

menen kysymyksen kyselytesti alkoholin ongelmakäytön seulontaan ja itsearviointiin. (Sep-

pä ym. 2010, 36.) Tärkeintä lyhytneuvonnassa on työntekijän motivoiva asenne. Lyhyt-

neuvonta on todettu vaikuttavaksi ja kustannustehokkaaksi keinoksi vähentää alkoholihaitto-

ja peruspalveluissa (Seppä 1996; 2003).

Alajan ym. (2000) mukaan eniten päihteidenkäyttöön puuttumisesta vakavan sairastumisen

yhteydessä hyötyvät ne, jotka ovat sosiaalisesti pystyviä, ovat säilyttäneet perhesuhteensa ja

joilla ei ole päihteiden käyttöön liittyviä muita ongelmia. Puuttumisen tulisi sisältää Alajan

ym. mukaan potilaan oman pystyvyyden vahvistamista, läheissuhteista keskustelemista sekä

päihdepalveluista kertomista. Sen sijaan muilla potilasryhmillä, joilla on esimerkiksi päih-

teidenkäyttöön liittyviä muita ongelmia, tulisi panostaa edellisiä enemmän hoitoonohjauk-

seen.
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Potilaiden päihteidenkäyttöön puuttumiseen terveydenhuollossa voi vaikuttaa vahvasti hoi-

tohenkilökunnan halukkuus ottaa päihdeasioiden käsittely osaksi arkityötä. Päihdelääketie-

teen professori Kaija Sepän (2003) mukaan päihteidenkäyttäjä voi olla vastaanotolla epätoi-

vottu potilas, sillä sairauden ajatellaan olevan itseaiheutettu, sen hoitaminen on haastavaa,

jatkopaikkoja ei ole helppo löytää ja potilaat tarvitsevat paljon valvontaa ja näin ollen sitovat

henkilökuntaa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toteutetussa tutkimuksen mukaan erikoissai-

raanhoidossa vain 43 % lääkäreistä ja hoitajista katsoi, että alkoholin suurkulutuksen varhai-

nen tunnistaminen ja hoito soveltuvat hyvin osaksi omaa toimenkuvaa. Mielekkäänä alkoho-

linkäytöstä kysymistä piti 60 % terveydenhuollon henkilökunnasta. (Kääriäinen ym. 1998)

2.3 Sosiaalityö osana erikoissairaanhoidon moniammatillista työtä

Jotta voimme tarkastella sairaalan sosiaalityöntekijöiden työtä päihdepotilaiden kanssa, on

ymmärrettävä sairaalan sosiaalityötä lähtökohtaisesti vahvasti leimaavaa moniammatillisuut-

ta. Sairaala on moniammatillinen toimintaympäristö, sillä sen tarkoituksena on tarjota poti-

laalle mahdollisimman laadukasta hoitoa eri ammattiryhmien yhteistyönä (Lindén 1999,

115). Moniammatillisessa yhteistyössä pyritään huomioimaan asiakas kokonaisvaltaisesti ja

tavoitteena on, että yhdessä työskentely tuottaa paremman tuloksen, kuin ryhmän yksittäis-

ten jäsenten suoritukset yhteensä. Moniammatillinen yhteistyö on laaja sateenvarjokäsite,

jonka alle mahtuu erilaisia yhteistyön intensiteetin mukaan vaihtelevia moniammatillisuuden

muotoja. Ensinnäkin voidaan työskennellä samassa työpisteessä rinnakkain, mutta yhteinen

tiedon prosessointi ja tiimityöskentely on käytännössä vähäistä. Toiseksi voidaan tarkoittaa

tilannetta, jossa asiantuntijat käyvät yhteisillä foorumeilla jatkuvasti keskustelua keskenään

ja vaihtavat näkökulmia yhteisen käsityksen ja asiakaslähtöisen tavoitteen muodostamiseksi.

Kolmanneksi moniammatillisuudella voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa asiantuntijat rikko-

vat asiakaslähtöisesti ammattien roolirajoja työskentelyssään keskinäisen sopimusten ja kou-

luttamisten pohjalta. (Isoherranen 2004, 15-17.)

Moniammatillisen yhteistyön onnistumiseksi tulisi sosiaali- ja terveydenhuollossa luoda yh-

teisiä tavoitteita, ajattelutapoja, ideologioita, sisäisiä käyttäytymisnormeja ja yhteisiä toimin-

tatapoja eri ammattiryhmien kesken (Lindén 1999, 22). Lindén kirjoittaa, että moniammatil-

lisuudessa ongelmiaratkaiseva spesifi ammatillisuus vaihtuu asiantuntijuuteen, jossa tietoa
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jaetaan ja otetaan selville, ja jossa ongelmat ja ratkaisut eivät ole selvärajaisesti yhden am-

mattialan ratkaistavissa. Moniasiantuntijuus on näkökulmien kommunikointia ja jakamista,

yhteisten suunnitelmien tekemistä, tasa-arvoisuutta asiantuntijoiden välillä sekä yhdessä

työskentelyä. Moniammatillinen yhteistyö ei synny vain laittamalla tiimin jäsenet yhteen,

vaan keskeistä on toimiva vuorovaikutus eri alojen asiantuntijoiden kesken. (Mt., 22, 120-

122.)

Jotta asiantuntija voi antaa oman osaamisensa ja tietonsa tiimin yhteiseen käyttöön, on oma

erityisosaaminen tunnistettava ja sisäistettävä (Isoherranen 2004, 19). Terveydenhuollon so-

siaalityöntekijöiden toimenkuvaa on määritelty yleisesti seuraavalla tavalla:

Terveydenhuollon sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän toimintaa, jo-
ka toteutuu terveydenhuollon organisaatiossa terveys- ja sosiaalipolitiikan ta-
voitteiden mukaisesti terveyden ja sosiaalisuuden edistämiseksi ja ylläpitämi-
seksi. Työn lähtökohtana on kokonaisnäkemys sairauden ja sosiaalisten teki-
jöiden yhteyksistä. Tavoitteena on vaikuttaa yksilön ja perheen elämäntilantee-
seen siten, että sairaudesta huolimatta taloudellinen toimeentulo, sosiaalinen
suoriutuminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen jatkuisivat mahdollisimman
häiriöttömästi. (Terveydenhuollon sosiaalityön luokitus 1998.)

Mirja Lindénin (1999, 155) mukaan erikoissairaanhoidon sosiaalityössä ammatillinen asian-

tuntijuus painottuu sosiaaliturvaan ja -palveluihin sekä kuntoutukseen liittyvään suoraan

asiakastyöhön. Sairaalan sosiaalityössä asiakastyön kohteena ovat erilaisten onnettomuuksi-

en, sairauksien ja vammautumisten taustalla olevat ja niiden seurauksena tulevat sosiaaliset

ongelmat. Päihteidenkäyttö määrittyy yhdeksi tällaiseksi sosiaaliseksi ongelmaksi. Asiakas-

työn lisäksi muita tehtäviä ovat asiantuntijana toimiminen ja muun henkilökunnan ohjaami-

nen sosiaalityön asiantuntemukseen liittyvissä asioissa, vaikuttaminen ja tiedottaminen sekä

tutkimus- ja kehittämistyö. (Mt., 25.) Lindénin mukaan terveydenhuollon sosiaalityön asema

ja tehtävät olivat 2000-luvun taitteessa muutoksessa niin, että perinteinen sosiaalityön alu-

eelle sijoittunut psykososiaalinen työ ja kokonaisvaltaisempi työote olivat siirtymässä myös

osaksi hoitotiedettä ja lääketiedettä. Lindén näkee tämän sosiaalityön asiantuntijuuden ha-

jaantumiseksi, mutta ennen kaikkea mahdollisuudeksi kokonaisvaltaisempaan sekä mo-

niammatillisesti tapahtuvaan yhteiskunnalliseen työhön. (Mt., 156.)
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2.4 Sosiaalityöntekijän rooli päihdepotilaiden hoidossa

Yleisesti sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden työntekijöiden tehtäväksi päihdeon-

gelmaisten asiakkaiden/potilaiden hoidossa on määritelty neuvonta ja päihteiden käytön pu-

heeksiottaminen, varhaisvaiheen ongelmiin puuttuminen, tapaturmien ja alkoholisairauksien

hoito, psyykkisten ongelmien hoito, katkaisuhoito, tukitoimenpiteiden tarpeen arviointi sekä

motivointi ja jatkohoitoon ohjaaminen (Seppä ym. 2010, 46). Päihdehuoltolakiin on lisäksi

kirjattu, että päihteiden ongelmakäyttäjää on tarvittaessa autettava ratkaisemaan peruspalve-

luissa toimeentuloon, asumiseen ja työhön liittyviä ongelmia (Päihdehuoltolaki 1986/41,

8§). Työtehtäviä ei ole virallisissa määrittelyissä kohdennettu millekään tietylle ammatti-

ryhmälle.

Erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijät eivät tee työssään lyhytneuvontaa, vaan työvälinee-

nä se on suunnattu ennen kaikkea lääkäreille ja muulle terveydenhuollon hoitohenkilökun-

nalle. Siksi näyttäytyykin mielenkiintoisena kysymyksenä, mikä on sairaalan sosiaalityönte-

kijöiden rooli päihdepotilaiden hoidossa. Tutkimusta tästä on vaikea löytää, joten tehtävä-

määrittelyä voidaan etsiä ajankohtaisista erikoissairaanhoitoon rakennetuista työskentely-

malleissa. Erityiseksi tarkastelun kohteeksi olen tässä ottanut Tampereen yliopistollisen sai-

raalan, sillä siellä on toteutettu useita päihdepotilaiden hoitoa kehittäviä hankkeita 2000-

luvulla. Lisäksi käsittelen ajankohtaisia päihdehoitoketjuja HYKS:n alueella.

TAYS:ssä valmistui vuonna 2001 ensiapu- ja tarkkailuosaston sekä päihdepoliklinikan yh-

teistyössä vuokaaviomalli päihdepotilaiden kanssa tehtävän työn helpottamiseksi (Seppä ym.

2001), ja vuosina 2001–2003 on kehitetty päihdeinterventiomalli kirurgian klinikan yksiköi-

hin alkoholihaimatulehduspotilaan ja tapaturmapotilaan hoitoon (Kirurgisen potilaan päih-

deintervention kehittäminen 2004). Vuonna 2010 taas on julkaistu koko sairaalaan soveltuva

päihdeinterventiomalli (Lappalainen-Lehto 2010). Projektien tavoitteena on ollut kehittää

henkilökunnan valmiuksia tunnistaa ja ottaa puheeksi potilaan päihteiden käyttö sekä tehdä

päihdeneuvontaa ja ohjausta jatkohoitoon. Lisäksi on pyritty selventämään työnjaollisia asi-

oita eri ammattiryhmien kesken.

Vuoden 2001 vuokaaviomallin mukaan niissä tilanteissa, joissa potilas on päätynyt osasto-

hoitoon tai AUDIT-kyselyn pistemäärä on suuri (<14), potilas ohjataan kahdeksassa tilan-
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teessa yhdeksästä sairaalan sosiaalityöntekijän luokse (Seppä ym. 2001). Tässä työskente-

lymallissa sosiaalityöntekijät asetetaan erityiseen positioon päihdekysymysten asiantunti-

joiksi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan tuoda esille, mitä sosiaalityöntekijältä odotetaan tämän

jälkeen. Vuoden 2004 hoitomallin mukaan päihdepotilas taas ohjataan sosiaalityöntekijälle

tilannearvioon ja jatkohoidon tarpeen kartoitukseen, tai vähintään annetaan mahdollisuus

keskustella sosiaalityöntekijän kanssa, mikäli AUDIT-kyselyn pistemäärä on suuri tai poti-

laalla on huumeidenkäyttöä. Projektin myötä sosiaalityöntekijän mukaantulo päihdepotilaan

hoitoon on tutkimusraportin mukaan systematisoitunut. (Kirurgisen potilaan päihdeinterven-

tion kehittäminen 2004.) Sen sijaan uusimmassa koko Tampereen yliopistollisen sairaalan

kattavassa päihdeinterventiomallissa sosiaalityöntekijän tarve on asetettu vaihtoehtoiseksi

omahoitajan työlle. Mallin mukaan omahoitaja tai sosiaalityöntekijä kartoittaa potilaan elä-

mäntilannetta, selvittää potilaan palveluiden käyttöä, motivoi jatkohoitoon ja ottaa yhteyttä

terveyskeskukseen jatkohoidon järjestämiseksi. (Lappalainen-Lehto 2010.) Näyttää siis siltä,

että sairaalan sosiaalityöntekijän merkitys päihdepotilaan hoidon osana on Tampereen yli-

opistollisessa keskussairaalassa 2000-luvun aikana vähentynyt huomattavasti.

HYKS:n medisiinisen yksikön päivystys ja valvonta -klinikassa selvitettiin tutkimus- ja ke-

hittämishankkeen avulla vuonna 2010 päihdepotilaiden päivystyksellisiä sosiaali- ja tervey-

denhuollon palveluita ja työnjakoja näiden välillä pääkaupunkiseudun kunnissa. Hankkeen

tuloksena luotiin päivystyshoitoketjut helsinkiläisille, vantaalaisille ja espoolaisille päihde-

potilaille, jotka kärsivät akuuteista terveysongelmista. Hoitoketjujen avulla on ollut tarkoitus

tehostaa päihdepotilaiden kiireellistä hoitoa, selkiyttää hoitotahojen keskinäistä työnjakoa ja

hoidon porrastusta. Tavoitteiksi on määritelty potilaiden mahdollisimman nopea ohjautumi-

nen päivystyksestä akuuttihoidon jälkeen hoitoketjun mukaiseen jatkohoitopaikkaan. Jorvin

sairaalan päivystyshoitoketjussa sosiaalityö on vahvasti näkyvillä, sillä sen yhdeksi tavoit-

teeksi on määritelty sosiaalityön roolin vahvistaminen päihdeongelmien akuuttihoidossa.

Päivystyksen sosiaalityöntekijä on määritelty päihdehoidon ja -palveluiden asiantuntijaksi,

jonka työtehtävinä ovat psykososiaalinen keskustelu, päihdeongelmaan puuttuminen, jatko-

hoitoon ohjaaminen ja motivointi. Vantaalaisen päihdepotilaan päivystyshoitoketjussa sosi-

aalityöstä on sen sijaan maininta vain lastensuojeluilmoitusten tekoon liittyvien tilanteiden

yhteydessä sekä muissa yleisesti kiireellistä sosiaalityön selvittelyä vaativissa tilanteissa.

Helsingin melko suppeassa päivystyshoitoketjussa ei ole lainkaan erikseen mainintaa sosiaa-

lityöntekijän roolista tai tehtävistä.
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Näiden hoitoketjujen lisäksi HYKS:n alueella Jorvin sairaalassa sairaanhoitaja Sari Oikari-

nen (2010) on työstänyt opinnäytetyönään mallin somaattiselle vuodeosastolle alkoholin

suurkulutuksen tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Oikarisen mallissa ehdotetaan, että

osastoilla otettaisiin käyttöön mini-interventio säännönmukaiseksi työvälineeksi hoitajille

potilaiden alkoholin riskikäytön ja haitallisen käytön selvittämiseksi. Oikarinen ehdottaa

työssään, että potilaat ohjataan keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa, mikäli AUDIT-

kyselyn pistemäärä on korkea (yli 20) sekä muutoin tarvittaessa. Työn haasteeksi on määri-

telty mallin käyttöönotto osastoilla ja työntekijöiden sitoutuminen mallin käyttöön, sillä Oi-

karinen kertoo tutkimuksessaan kohdanneensa jo mallin kehittämisen aikaan vastarintaa.

Edellä olevat tutkimukset asettavat erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijän ristiriitaiseen

asemaan päihdepotilaiden hoidossa. Toisaalla on sovittu hoitomalleista, joissa sosiaalityön-

tekijällä on tärkeä asema päihdeongelmaisen kanssa työskentelyssä sairaalan osastoilla en-

nen kaikkea tilanteissa, joissa potilas on saanut AUDIT-kyselyssä korkean pistemäärän tai

on tarve selvitellä jatko-ohjausta päihdehoitoon. Toisaalta taas sosiaalityöntekijän päihde-

osaaminen saattaa jäädä kokonaan hyödyntämättä tai se katsotaan vaihtoehtoiseksi hoito-

henkilökunnan työlle. Nämä vaihtelevat lopputulemat herättävätkin kysymyksen, mikä to-

della on tällä hetkellä sosiaalityöntekijöiden paikka ja tehtävä päihdepotilaiden hoidossa eri-

koissairaanhoidossa. Tätä kysymystä lähden käytäntötutkimuksen avulla selvittämään.

3 AINEISTON KERUUSTA TUTKIMUSTEKSTIKSI

Käytäntötutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa tarkastellaan ihmisten elämismaailman

muuttuvia merkityksiä ja kokemuksia (Varto 1992, 24). Laadullisella tutkimuksella ei tavoi-

tella tilastollista yleistettävyyttä, vaan teoreettista tai olemuksellista yleistettävyyttä. Tällöin

keskeistä on aineistoista tehdyt tulkinnat, niiden kestävyys ja syvyys. (Eskola & Suoranta

1999, 67.) Tukeudun käytäntötutkimuksessani fenomenologiseen perinteeseen, jossa pyrki-

myksenä on ihmisten kokemusten kuvaaminen sellaisenaan (Lukkarinen 2001, 116). Tämän

tutkimuksen erityiseksi sosiaalityön laadullisen tutkimuksen kentällä tekee sen pyrkimys

ylittää perinteisiä tiedonmuodostuksen tapoja käytäntötutkimuksen keinoin.
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3.1 Käytäntötutkimuksen luonne

Sosiaalityön käytäntötutkimuksen tausta-ajatuksena on käytännöstä nousevan reflektiivisen

tiedon ja perinteisen tieteellisen tiedon dialogi abduktiivista ajattelua soveltaen. Käytäntö-

tutkimuksen periaatteiden mukaan tutkimus on kiinteässä yhteydessä sosiaalityön käytäntöi-

hin, se on sitoutunut muutoksen tuottamiseen ja tutkimusprosessiin osallistuvat toimijat tuot-

tavat ja käsittelevät tietoa interaktiivisesti. Tutkijan tulisi lisäksi olla kaksoisroolissa käytän-

nön työntekijänä ja tutkijana, ja tiedon tuottaminen ja sen käyttöönotto ovat päällekkäistä.

Käytäntötutkimuksen tavoitteena on tehdä sosiaalityötä näkyväksi, ja sitä kautta mahdollis-

taa uudelleenkäsitteellistämisen ja uusien merkitysten luomisen aktiivisessa eri toimijoiden

yhteisessä prosessissa. Lisäksi asiakasosallisuus on merkityksellistä, vaikka se ei omassa

tutkimuksessani suoranaisesti toteudukaan. (Saurama & Julkunen 2009, 294–306.)

Keskeistä ovat siis ennen kaikkea tutkimuksen käytäntöyhteys, muutosorientoituneisuus ja

kollektiivinen tiedonmuodostuksen tapa. Omassa työssäni käytäntötutkimuksen ideaa pääs-

tiin toteuttamaan melko hyvin. Tutkimuksen aihe on noussut työyhteisön tarpeesta kehittää

sosiaalityön käytäntöjä, sillä sosiaalityöntekijöiden tekemästä työstä päihdepotilaiden kanssa

ei tähän mennessä ole ollut selkeätä kuvaa. Työntekijät ovat aktiivisesti osallistuneet tutki-

muksen aineiston tuottamiseen harjoittelijan tutkimusjakson aikana fokusryhmähaastatte-

luissa, erilaisissa epämuodollisissa keskusteluissa sekä osallistamalla tutkimuksen tekijää

heidän arkipäivän työhönsä. Tutkimuksen avulla tuotettu ammattikäytäntöjä näkyväksi teke-

vä tieto mahdollistaa jatkossa päihdepotilaiden kanssa tehtävän työn kehittämisen. Tutki-

muksen avulla tuotettu tieto palautuu kentälle sitä kautta, että tutkimusta esitellään seminaa-

reissa sekä työyhteisössä.

Olin käytäntötutkimuksen aineistonkeruuajan HYKS:ssä korkeakouluharjoittelijana 28.3.–

26.5.2011. Pääasiallinen työtehtäväni tänä aikana oli tutkimuksenteko, mutta tutustuin sa-

malla myös erikoissairaanhoidon sosiaalityöntekijän työhön seuraamalla työskentelyä ja ot-

tamalla osaa työyhteisön viikoittaisiin yhteistyöpalavereihin. Terveyssosiaalityön käytännöt

olivat minulle entuudestaan tuntemattomia, ja pyrinkin lähtemään toteuttamaan tutkimusta

mahdollisimman avoimin mielin. Työyhteisössä ei aiemmin ole ollut opiskelijaa tekemässä

käytäntötutkimusta, joten työskentelymalli oli myös sosiaalityöntekijöille uusi. Kiersin jo
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ennen tutkimusjaksoni alkua kertomassa sairaaloissa työntekijöille tutkimuksestani, ajatus

kehittävästä tutkimuksesta otettiin hyvin ja innostuneesti vastaan.

3.2 Tutkimusmenetelmät

Käytäntötutkimukseni tutkimusmenetelmänä käytän fokusryhmähaastattelua, joita olen teh-

nyt kolmelle HYKS:n medisiinisen tulosyksikön sosiaalityöntekijöistä kootulle ryhmälle.

Alun perin tutkimukseen oli tarkoitus sisällyttää myös etnografisella tutkimusotteella tehtyä

osallistuvaa havainnointia päihdepotilaiden ja sosiaalityöntekijöiden tapaamisista, mutta

käytännön syistä ja ryhmähaastatteluiden sisällöllisen rikkauden vuoksi etnografinen osuus

rajautui lopullisesta tutkimusaineistosta pois.

Fokusryhmähaastattelut ovat hyödyllisiä ennen kaikkea tilanteissa, joissa tutkittavasta ilmi-

östä ei vielä tiedetä kovin paljoa. (Steward ym. 2007, 41) Fokusryhmähaastattelun avulla

voidaan kerätä tietoa yksilöhaastatteluita runsaammin, ja lisäksi keskustelu ryhmässä mah-

dollistaa teeman pohtimisen ja kehittelyn yhdessä sekä erilaisten mielipiteiden ja kokemus-

ten esiin nostamisen (Eskola & Suoranta 1999, 97). Stewartin ym. (2007, 8-13) mukaan eri-

laisissa fokusryhmähaastatteluissa on neljä yhteneväistä teoreettista piirrettä. Ensinnäkin fo-

kusryhmähaastatteluissa kerätään kvalitatiivista tietoa ihmisiltä, jotka ovat kohdanneet jon-

kun tietyn tapahtuman, ja joka näin toimii ryhmähaastattelun fokuksena. Toiseksi ryhmä-

haastattelussa voidaan kiinnittää huomiota ryhmädynamiikkaan, haastateltavien erilaisten

taustatekijöiden vaikutuksiin sekä tiedonmuodostuksen kollektiiviseen luonteeseen. Kol-

manneksi fokusryhmähaastattelussa tavoitellaan pintaa syvemmälle menevää tietoa, eli

myös keskustelua esimerkiksi käyttäytymiseen vaikuttavista asenteista, motivaatiosta ja tun-

teista. Tämä mahdollistuu vain, mikäli haastattelurunko on tarpeeksi väljä ja sopeutuvainen.

Näiden lisäksi fokusryhmähaastatteluissa sitoudutaan kvalitatiivisen tutkimustradition ih-

misläheiseen lähestymistapaan, jossa kohdataan usein haavoittuvassa asemassa olevia ihmi-

siä, ja jossa haastattelun tärkeitä piirteitä ovat esimerkiksi empatia, avoimuus, aktiivinen

kuuntelu.

Tässä tutkimuksessa ei niinkään tarkastella haastateltavien keskustelua vuorovaikutuspro-

sessina tai ryhmädynamiikan vaikutuksia tuotettuun tietoon, vaikka ryhmähaastattelu väis-

tämättä vaikuttaa ryhmän jäseniin esimerkiksi kontrollin kautta (Eskola & Suoranta 1999,



14

97; Pötsönen & Pennanen 1998, 13). Aineiston analyysissä olen sen sijaan keskittynyt sisäl-

töjen analyysiin, joka muodostuu tutkimustehtävän kannalta keskeiseksi. Haastattelijana py-

rin siihen, että kaikki saivat haastattelutilanteessa aikaa ja tilaa kertoa omista ajatuksistaan,

vaikka suurimmassa kuuden hengen haastatteluryhmässä tässä olikin omat haasteensa.

3.3 Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikka voidaan yhdistää toisaalta konkreettiseen tutkimuksen tekemisen tekniik-

kaan tai laajemmin kaikkiin tutkimuksen metodologisiin valintoihin (Tuomi & Sarajärvi

2009, 128). Tutkimusaiheeni valintaan liittyvät eettiset kysymykset herättävät esimerkiksi

pohtimaan ihmisen itsemääräämisoikeuden ja yhteiskunnan tekemien interventioiden välistä

problematiikkaa. Missä määrin työntekijät voivat puuttua potilaiden päihteidenkäyttöön ja

millaisia käytänteitä edistän omalla tutkimuksellani? Tärkeäksi tutkimuseettiseksi kysymyk-

seksi aineiston raportoinnissa sen sijaan muodostuu tutkijan vastuu tutkimukseen osallistu-

neiden ihmisten kokemusten kuvaamisesta. Olen joutunut tutkimuksen edetessä useasti poh-

timaan, miten onnistun rakentamaan tiivistetyn kuvan muiden ihmisten kokemuksista luotet-

tavalla ja kunnioittavalla tavalla. Olenko ymmärtänyt haastateltavieni kokemusmaailmaa

oikein? Olenko oppinut tuntemaan aineistoni niin perusteellisesti, että voin uskottavasti sen

pohjalta tehdä johtopäätöksiä? Yksittäisenä teemana esiin noussut, usein negatiivisesti latau-

tunut suhtautuminen päihdepotilaita kohtaan pakotti myös pohtimaan sensitiivisen rapor-

toinnin tapoja aineiston analyysivaiheessa.

Tutkittavien itsemääräämisoikeus, yksityisyys ja tietosuoja ovat tärkeitä tutkimuseettisiä pe-

riaatteita. Omassa tutkimuksessani haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista ja siihen

pyydettiin osallistuvilta kirjallinen suostumus. Lisäksi haastateltaville kerrottiin mahdolli-

sesta aineiston jatkokäytöstä opinnäytetyössä.  Aineistossani on poistettu haastateltavien

tunnistetiedot, ja tunnistamattomuutta varjellaan tutkimuksen raportoinnissa. En ole kuiten-

kaan poistanut aineistosta viittauksia työntekijöiden työskentelyosastoihin, sillä syyt, joiden

vuoksi potilaat ovat osastolla, ovat merkittävässä asemassa päihdepotilaan kanssa työskente-

lyssä. Ryhmähaastatteluiden suorittaminen useammassa eri erikoissairaanhoidon sairaalassa

sekä työntekijöiden välillä vaihtuvat osastot mahdollistavat kuitenkin sen, ettei työntekijää

voida tunnistaa tämän perusteella.
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Oman eettisen keskustelunsa voi käydä päihdepotilas -sanan käytöstä. Päihdepotilas terminä

saattaa olla potilasta vahvasti leimaava, ja sairaalassaolosyytä yksinkertaistava. Päihdepoti-

laat eivät kuitenkaan ole yksi homogeeninen ryhmä, vaan päihteillä on vaihteleva osuus po-

tilaan sairastumisessa, ja potilaiden taustat ovat moninaisia. Olen kuitenkin päätynyt käyt-

tämään tässä tutkimuksessa päihdepotilas -käsitettä, sillä on yksinkertaisempaa puhua päih-

depotilaasta kuin esimerkiksi päihdeongelmaisesta tai päihderiippuvaisesta potilaasta, ja kä-

site ei itsessään määrittele päihteidenkäytön ongelmallisuuden astetta kuten edellä olevat.

Käsitteen käyttö on perusteltua myös siksi, että potilaiden alkoholin käyttö ja siitä seuran-

neiden haittojen ehkäisy ja hoitaminen ovat tutkimuksen fokuksena. Tiedostan tutkijan vas-

tuun käsitteiden valinnassa, ja toivon, ettei tätä omaa valintaani ymmärretä päihdepotilaita

liiaksi tasapäistävänä. Saman ratkaisun on tehnyt Riitta Hyytinen (2007) huumeita käyttäviä

perheitä koskeneessa tutkimuksessaan, jossa hän päätyi käyttämään huumeperhe-käsitettä.

3.4 Aineisto ja analyysi

Fokusryhmähaastattelut tehtiin kolmessa eri sairaalassa, Meilahdessa, Peijaksessa ja Jorvis-

sa, ja niihin osallistui yhteensä 12 sosiaalityöntekijää. Yksittäisissä haastatteluissa oli 2-6

työntekijää, ja ne kestivät 70-90 minuuttia. Haastattelut sisälsivät sekä puolistrukturoidun

haastattelun että teemahaastattelun elementtejä (ks. Eskola & Suoranta 1999, 87), eli olin

etukäteen määritellyt haastattelun teemat ja joitakin teemoihin liittyviä kysymyksiä keskus-

telun virittäjiksi (liite 1). Teemat ja operationalisoidut haastattelukysymykset muotoutuivat

tutkimuskysymysten mukaisesti. Osallistujat olivat saaneet etukäteen tutustua keskustelun

pohjana toimineeseen haastattelurunkoon, joka muokkaantui jonkin verran haastatteluiden

edetessä esimerkiksi kysymysten järjestyksen osalta kuitenkin niin, että sisältö pysyi suh-

teellisen samana. Kaikki haastattelut olivat keskustelevia, ja haastattelurunko toimi lähinnä

keskustelua ohjaavana ja muistilistana. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroin ne sanatarkasti

jättäen kuitenkin yleisimpiä jatkuvasti toistuvia täytesanoja pois tekstistä. Litteroitua tekstiä

on yhteensä 49 sivua.

Tutkimukseni tausta-aineiston muodostavat kirjallisuuden ohessa epäformaalit keskustelut

työyhteisöissä ja yksittäisten työntekijöiden kanssa, yhden sosiaalityöntekijän kirjallinen

vastaaminen haastattelurungon kysymyksiin, yhden sosiaalityöntekijän kanssa lähetetyt säh-

köpostiviestit ryhmähaastattelun täydentäjänä, erään kaupunginsairaalan sosiaalityöntekijän

haastattelu, operatiivisen tulosyksikön osastoryhmän päällikön haastattelu sekä Vantaan
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kaupungin järjestämä seminaari alkoholin varhaisesta puheeksiotosta 10.5.2011. Tausta-

aineiston tarkoituksena on ollut lisätä tutkijan ymmärrystä kyseessä olevasta ilmiöstä.

Ryhmähaastatteluiden analysointiin käytin temaattisen sisällönanalyysin keinoja. Sisällön-

analyysi on sekä yksittäinen metodi, että väljä teoreettinen kehys (Tuomi & Sarajärvi 2009,

91). Sisällönanalyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja

yleisessä muodossa kadottamatta aineiston sisältämää informaatiota. Prosessissa aineisto

ensin hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi

etsien siitä samanlaisuuksia ja eroavaisuuksia. (Mt., 103, 108.)

Analyysini eteni siten, että ensin tutustuin hyvin aineistooni lukemalla sitä läpi useampaan

kertaan. Koodasin aineiston käsin tekemällä aineiston marginaaliin tiivistäviä muistiin-

panoja, jotka siirsin tekstinkäsittelyohjelmaan aineiston teemoittelua varten. Työni ana-

lyysiyksiköt olivat yksittäisiä puheessa esiin nousseita yhden tai useamman virkkeen pituisia

lausumia, ajatuksia ja ideoita. Teemoittelulla tarkoitetaan laadullisen aineiston pilkkomista

ja ryhmittelyä erilaisten aihepiirien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93), jota itselläni oh-

jasi alustava haastattelussakin näkynyt jäsennys. Tutkimuksessani teemat syntyivät eriasteis-

ten jäsennysten alle monikerroksisesti. Esimerkki analyysiketjusta:

”Esimerkiks mun osastolla on aika vahvaa evidenssiä siitä, että kyl sitä on jonkun verran juotu, mut

että jos sen niinkun kieltää tai siitä ei halua puhua, tai vaan sulkee ulkopuolelle, niin eipä siinä sitten

niinkun....” H6

Potilas kieltäytyy alkoholin käytöstä puhumisesta, vaikka se on muuten nähtävissä

Alkoholinkäytön puheeksiotto

Päihdepotilaan ja sosiaalityöntekijän kohtaaminen

Kuvio 1. Analyysin eteneminen

Tutkimushaastatteluideni perusteella olen muodostanut tulosluvussa käsiteltäviksi käytäntö-

lähtöisiksi kokonaisuuksiksi päihdepotilaan ohjautumisen sairaalan sosiaalityöntekijän asi-
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akkaaksi, potilaan ohjaamisen jatkohoitopaikkaan, sosiaalityöntekijän päihdeosaamisen ja

työskentelyperiaatteet sekä päihteidenkäytön puheeksioton.

4 AMMATTILAISTEN VÄLISEN YHTEISTYÖN NÄYT-
TÄYTYMINEN SAIRAALAN SOSIAALITYÖSSÄ

Sairaalan sosiaalityöntekijän tekemä potilaan tilanteen selvittäminen ja kokonaisvaltainen

auttaminen edellyttävät yhteistyötä muiden alojen ammattilaisten ja sairaalan ulkopuolisten

sosiaali- ja terveydenhuollon verkostojen kanssa. Varsinkin päihdepotilaiden kohdalla sekä

potilaan ohjautuminen sosiaalityöntekijälle sairaalan sisällä, että potilaan eteenpäin ohjaa-

minen päihdepalveluiden piiriin vaatii ammattilaisilta toistensa osaamisalueiden tuntemista,

yhteisistä toimintamalleista sopimista sekä yhteisten suunnitelmien ja päämäärien muodos-

tamista. Haastatteluaineistossani moniammatillisuuden ja yhteistyöverkostojen kysymykset

nousivat merkittävästi esille.

4.1 Päihdepotilaan ohjautuminen sosiaalityön asiakkaaksi

Jokaisella sosiaalityöntekijällä on HYKS:n sairaaloissa vastuullaan useampi osasto, jotka

saattavat välillä vaihtua. Sosiaalityöntekijät eivät järjestelmällisesti osallistu jokaisen poti-

laan hoitoon, vaan sosiaalityötä tarvitsevien potilaiden ohjautuminen sosiaalityöntekijälle on

pitkälti osastojen henkilökunnan yhteydenottojen varassa. Erästä haastateltavaa lainaten,

”tää jää hirveen paljon osaston arvioon tää meijän intervention mukaantulo”. Haastattelui-

den mukaan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta sosiaalityöntekijät eivät tee päihdepotilaita

seulovaa, etsivää työtä osastoillaan. Etsivälle työlle ei näytä jäävän aikaa. Jotta osastojen

henkilökunta osaa ottaa sosiaalityöntekijän potilaan hoitotiimiin mukaan, on työntekijöiden

tunnettava sosiaalityön asiantuntemus päihdekysymyksissä.  Ryhmähaastatteluissa sosiaali-

työntekijät kokivat, että potilaiden ohjautuminen sosiaalityöntekijälle on pitkälti riippuvaista

sosiaalityöntekijän omasta aktiivisuudesta, eli siitä, kuinka paljon omaa työnkuvaa on tuonut

osastoilla esille esimerkiksi osastotuntien avulla. Toisaalta haastatteluissa vastuutettiin myös

esimerkiksi hoitajia, joiden ammattitaitoon tulisi kuulua sosiaalityön tarpeen tunnistaminen.

Sosiaalityöntekijöiden toiminta saattaa tulla tunnetuksi osastoilla myös yksittäisten potilas-

tapausten myötä. Saattaa olla myös osaston työntekijästä ja hänen työorientaatiostaan riip-

puvaista, kuinka paljon sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä. Haastateltavien mukaan koko-
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naisvaltaista työotetta toteuttavat osaston työntekijät kiinnittävät helpommin huomiota so-

maattisen sairaudenhoidon lisäksi päihdeongelmaan.

Alkoholin suurkuluttajien ohjautuminen sosiaalityöntekijälle näyttäytyi nykytilanteessa hy-

vin vaihtelevana eri työntekijöiden, osastojen ja sairaaloiden kohdalla. Osa haastateltavista

toi selkeästi esille, ettei heidän osastoillaan alkoholin suurkulutus yleensä yksin riitä syyksi

yhteydenottoon, vaan päihdepotilaat päätyvät sosiaalityöntekijän asiakkaiksi samoista syistä

kuin muutkin potilaat. Tarvitaan päihdeongelman ohelle muun tyyppisiä sosiaalisia ongel-

mia, joiden selvittely on selkeästi sairaalan sosiaalityöntekijän perustyötä. Tyypillisimmin

näitä ovat toimeentulo-ongelmat, asunnottomuus, kotiuttaminen, työttömyys, työkykyarviot,

psykososiaaliset keskustelut sekä käytännön asiat. Alkoholin suurkulutus saattaa sitten siinä

sivussa tulla esille. Näin ollen osastoilla ei aina osata yhdistää päihteidenkäyttöä sosiaali-

työntekijän ydinosaamisalueeseen.

H6: Raha on taikasana, asunnottomuus on taikasana, se alkoholi ei riitä tai-
kasanaks (sille, että sosiaalityöntekijä otetaan hoitotiimiin mukaan).

Sen sijaan osa työntekijöistä toi esille, että päihdeongelma sellaisenaan riittää osastolla työs-

kenteleville syyksi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään, ja yhteydenottoja tuleekin aktiivisesti.

Tällöin sosiaalityöntekijän tehtäviksi määrittyvät päihdehoitoon ja -kuntoutukseen motivoin-

ti ja ohjaus sekä oikeanlaisen hoitomuodon selvittäminen. Eräät työntekijät toivat esiin, että

henkilökunta on valppaampi ottamaan yhteyttä nuorten potilaiden, paremmin koulutettujen

tai muuten epätyypillisten päihdepotilaiden kohdalla. Hoitoonohjausta saatetaan pyytää eri-

tyisesti myös silloin, kun juomisen jatkaminen alkaa somaattisen tilan vuoksi olla hengen-

vaarallista. Tällöin iällä ei ole merkitystä.

H7: - - tosin kyllä niissä graaveimmissa tapauksissa sitten on se lääketieteelli-
nenkin puoli, että potilaan pitäisi saada ittensä pois tästä alkoholinkäytöstä,
muuten maksa pettää taikka joku muu siis oikea, että ollaan kriittisillä ulottu-
vuuksilla sen somaattisen kunnon vuoksi. Mutta ne joilla sitä ongelmaa ei oo,
niin tässä flowssa niin ei sitten enää tartu helposti, että sitten se on se talous-
kysymys lähinnä. Että nää hoitoonohjaukset on pitkälle sitä että siellä ollaan
niinkun somaattisesti kriittisillä ulottuvuuksilla.

Haastatelluilla oli kokemuksia tilanteista, joissa moniongelmaisimpia päihteidenkäyttäjiä ei

oltu ohjattu sosiaalityöntekijän tilannearvioon, vaikka heidän elämäntilanteensa olisi sitä eh-

dottomasti kaivannut. Haastatteluissa puhuttiin toisaalta myös toisesta ääripäästä, jolloin
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osastojen henkilökunnalla on ollut yli-innokkuutta saada potilas sairaalasta suoraan katkai-

suhoitoon, jonne potilaalla ei useinkaan ole enää tarvetta sairaalan osastohoidon jälkeen.

Katkaisuhoito on usein käsitteenä tutuin kaikista päihdehoitojen muodoista, ja siksi sitä toi-

votaan joskus perusteettomastikin. Sosiaalityöntekijät sen sijaan halusivat korostaa erityises-

ti potilaan oman motivaation merkitystä hoitoon hakeutumisen ja päihdehoidon onnistumi-

sen kannalta. Joskus potilaat myös itse toivovat mahdollisuutta keskustella päihteidenkäy-

töstä sosiaalityöntekijän kanssa, tai potilaan omaiset ottavat työntekijään yhteyttä.

Haastatteluissa nousi selkeästi esille erikoissairaanhoidon nopeatempoisuuden aiheuttamat

haasteet sairaalan sosiaalityölle ja yhteistyölle osastojen kanssa. Erikoissairaanhoidossa hoi-

detaan vain vaativimpia sairauksia, ja kotiuttaminen on nopeaa potilaan kunnon kohenemi-

sen myötä. Työntekijät kokivat ongelmalliseksi sen, että sosiaalityöntekijä kutsutaan poti-

laan hoitoon mukaan vasta juuri ennen kotiuttamista. Tällöin tapaamisia ei ehdi olemaan

montaa, ja sosiaalityöntekijän on nopeasti autettava potilasta hänen ongelmissaan. Tällöin

myös sosiaalisen tilanteen selvittämisen on tapahduttava nopeasti esimerkiksi jatkolähetteen

tekemistä varten. Haastattelussa tuli myös esille tilanteita, joissa potilaalle on annettu sosiaa-

lityöntekijän yhteystiedot kotiin lähdettäessä, ja potilaat ovat jälkikäteen soittaneet sosiaali-

työntekijälle selvittääkseen asiaansa. Tarkoituksenmukaisempaa sen sijaan olisi, että työnte-

kijä voisi tavata potilasta hänen sairaalassaoloaikanaan. Eräässä haastattelussa pohdittiin,

voisiko tämä olla jopa tietoista sairaalan toiminnan supistamista, ettei erityistyöntekijää kut-

suta potilaan hoitoon mukaan, kun kyse ei ole suoranaisesti potilaan somaattisen tilan hoi-

tamisesta. Sosiaalityön näkökulmasta potilaan tapaamisen oikea-aikaisuus ja riittävä aika

asian hoitamiseksi ovat kuitenkin ehdottoman tärkeitä potilaan saaman palvelun laadun kan-

nalta.

Sairastuminen alkoholin suurkulutuksen vuoksi herättää helposti ristiriitaisia tunteita, ja ne-

gatiivisesti latautuneet suhtautumistavat päihdepotilaita kohtaan voivat tulla herkästi näky-

viin myös ammattilaisten välisessä yhteistyössä sairaalan sisällä. Hoitohenkilökunnan vaih-

televa suhtautuminen tuli esille myös omassa aineistossani. Sosiaalityöntekijät ovat huomi-

oineet, että sairaalassa helposti leimataan potilas alkoholistiksi, vaikkakin leima on jonkin

verran lievempi kuin huumeidenkäyttäjillä päihteen yleisemmän hyväksyttävyyden vuoksi.

Todellisuudessa hyvin heterogeeninen päihdepotilaiden ryhmä tulee helposti niputetuksi

samaan kategoriaan. Leima on pitkäaikainen, se voi tulla esille hoitokertomuksissa heti en-
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simmäisenä ja se voi olla myös potilaan perhettä määrittävä asia. Leima saattaa jopa häivyt-

tää potilaan sukupuolen.

H2: Mulla taas oli sillä lailla, että lääkäri oli kirjottanut, että kyseessä on 69-
vuotias alkoholisti. Siinä ei ollu edes, nainen se oli, mutta että siinä oli heti lai-
tettu tulotilanteessa tämmönen, niin... - - niin musta se tuntu vähän, että nyt
minä menen, piti kattoa sen kotona pärjäämistä, niin että nyt minä menen ta-
paamaan alkoholistia, enkä potilasta.

Henkilökunnan negatiivinen suhtautuminen päihdepotilaisiin tulee sosiaalityöntekijöiden

mukaan esille myös konkreettisesti huonompana kohteluna muihin potilaisiin verrattuna.

Yleistä on, että päihdepotilas kotiutetaan nopeasti välttämättömän somaattisen hoidon jäl-

keen. Siirtämiselle päivystyksestä osastohoitoon näyttää olevan suhteellisen korkea kynnys,

ja esille on tullut jopa taustalla olevia toiveita potilaan omaehtoiselle häipymiselle kesken

hoidon. Näin ollen päihdepotilaisiin suhtautumisella on myös suoria vaikutuksia siihen, on-

ko potilaalla edes mahdollisuutta ohjautua sosiaalityöntekijän asiakkaaksi. Haastatteluissa

kerrottiin myös tilanteista, joissa hoitohenkilökunta ei ole uskonut potilaan kertomaa hänen

päihdetaustansa vuoksi, mutta sosiaalityöntekijä on todennut jälkikäteen puheiden pitäneen

paikkansa.

Toisaalta negatiivisella suhtautumisella nähtiin olevan myös selkeät syynsä ja se sai ymmär-

rystä. Haastateltavat muistuttivat, että tietynlainen kyynistyminen ja kyllästyminen on luon-

nollista, kun samat potilaat tulevat moneen kertaan saman syyn vuoksi sairaalaan. Turhautu-

neisuus saattaa myös nousta siitä, että potilaat toimivat sairaalan periaatteiden ja sääntöjen

vastaisesti.

H12: Ja osa on myöskin ihan potilaiden itse aiheuttamaa, sellasta ne saattaa
olla hankalia, huudella, semmosia keskeyttää hoitoja ja lähtee omia aikoja ko-
tiin. - - Niiden hoitoon sitoutuminen on vähän heikompaa kuin muilla, joka
johtaa tietysti siihen, et henkilökunnankin sitoutuminen heijän hoitoon, ei sit-
ten enää oo niinkun fiilistä. Et kun ei oo vastavuorosuutta, niin se varmasti
heijastuu siihen. Epäilemättä ihmisiä nää hoitajatkin on.

Toisaalta haastatteluissa muistutettiin, että ammatillinen suhtautuminen on pitkällä aikavälil-

lä lisääntynyt, ja sosiaali- ja terveysalan eettiset ohjeet takaavat kaikille samanlaisen hoidon.

Henkilökunnalla on paljon myös empaattista suhtautumista päihdepotilaisiin. Ennakkoluu-

loisen suhtautumisen taustalla nähtiin olevan myös yleisesti yhteiskunnan koventuneet arvot
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ja sen heijastumat moniongelmaisiin potilaisiin. Monilla päihdepotilailla ei esimerkiksi ole

lainkaan omaisia, jotka puolustaisivat heidän oikeuksiaan byrokratiaa vastaan.

Tällä hetkellä moni alkoholin suurkuluttaja jää vielä piiloon erikoissairaanhoidossa. Tutki-

musten mukaan terveydenhuollon henkilökunta tunnistaa 25-50 % potilaista, jotka ovat

päihteiden ongelmakäyttäjiä (Lappalainen-Lehto 2010, 115). Muutama haastatelluista työn-

tekijöistä toi esille, että hänen osastoillaan teetetään potilailla säännönmukaisesti AUDIT-

kyselyitä, tai muutoin järjestelmällisesti kysytään päihteidenkäytöstä. Varhainen puuttumi-

nen päihdehaittoihin erikoissairaanhoidon perustyössä HYKS:ssä näyttäytyy siis sosiaali-

työntekijöiden näkökulmasta osastoittain sekä erikoisaloittain vaihtelevana. Sairaalassa on

myös paljon sellaisia potilaita, jotka ovat osastolla jonkun alkoholista riippumattoman sai-

rauden vuoksi. Tällöin runsas alkoholin käyttö saatetaan kirjata ylös, mutta siihen ei välttä-

mättä kenenkään toimesta puututa, koska se ei ole ensisijainen erikoissairaanhoidon syy.

Sairaalan sisäisiin yhteistyömalleihin liittyen haastatelluilla sosiaalityöntekijöillä heräsi mo-

nia ajatuksia kehittämistarpeista. Moniammatillista työtä tulisi heidän mukaan vielä vah-

vemmin nostaa esiin potilaan kokonaisvaltaiseksi hoitamiseksi. Työntekijöiden toiveena on,

että sairaaloissa koko henkilökunta motivoituisi päihdeongelmiin puuttumiseen, ja kaikki

olisivat ”samassa hengessä mukana”. Toiveena olisi esimerkiksi moniammatillinen työ-

ryhmä, johon kaikki ammattiryhmät olisivat sitoutuneet, ja joka kehittäisi päihdeongelmais-

ten kanssa työskentelyä. Päihteiden suurkuluttajia saattaa olla sairaalassa samalla kertaa niin

paljon, ettei sosiaalityöntekijöillä ole ajankäytöllisesti edes mahdollista tavata heitä kaikkia.

Työntekijät kaipaavatkin sairaalaan selkeämpiä yhteisiä pelisääntöjä moniammatilliselle

työlle; millä tavalla aluksi kartoitetaan alkoholinkäyttöä ja kuka sen tekee, sekä millaisissa

tilanteissa sosiaalityöntekijään otetaan yhteyttä ja millä aikataululla. Työntekijät kaipasivat

tietyn laista ”sosiaalityön profiilin nostamista” sairaalatyön kontekstissa. Olisi siis keskeistä,

että kaikille henkilökunnan jäsenille tulee sosiaalityöntekijän työnkuva selkeäksi. Tähän yh-

tenä väylänä voisivat toimia säännöllisesti pidetyt osastotunnit.

4.2 Toiveena saattaen siirtäminen jatkohoitopaikkaan

Erikoissairaanhoidon nopeatempoisuus ja tarve pikaiselle potilaan kotiuttamiselle leimaavat

vahvasti sosiaalityöntekijän työtä ja roolia potilaan päihdeongelman hoidossa. Päihdehoito



22

itsessään tapahtuu avo- tai laitospuolella esimerkiksi kaupungin omalla A-klinikalla tai

muussa päihde- ja mielenterveysyksikössä, joten sosiaalityöntekijän tekemä työ sairaalassa

voi olla vain hyvin lyhytaikaista ja rajallista. Kuntien päihdehoitomahdollisuudet, palvelui-

den kriteerit ja toimintamallit siten pitkälti määrittelevät sen, miten sosiaalityöntekijät voivat

vaikuttaa potilaan päihdeongelman hoitoon pidemmällä aikavälillä. Sosiaalityöntekijät toivat

haastatteluissa esille, että heille mielekkäimpänä oman työn tuloksena olisi päihdepotilaan

saattaen siirtäminen muiden palveluiden piiriin. Haastateltavat puhuivat potilaista, joilla löy-

tyisi sairaalassaoloaikana motivaatiota päihdehoitoon, mutta joilta jostain syystä päihdehuol-

lon erityispalveluihin hakeutuminen kuitenkin jää tekemättä sairaalasta kotiutumisen jälkeen

pelkän päihdepalveluista informoimisen perusteella. Sen sijaan toiveena on, että sosiaali-

työntekijä voisi ohjata potilasta sairaalasta käsin suoraan kiinnittymään päihdepalveluihin.

Haastateltavat puhuivat muun muassa ”sillan rakentamisesta”, ”tien edellä tallomisesta”,

”kynnyksen yli kannustamisesta” ja ”linkin rakentamisesta”. Tämä edellyttää erikoissai-

raanhoidon ja kaupungin päihdehuollon välillä toimivia yhteistyöverkostoja ja hoitoketjuja,

joiden toimivuus on tällä hetkellä paljon kaupungista riippuvaista. Haastatteluissa tuotiin

esille, että tällä hetkellä yhteistyötä hankaloittavat organisaatiorajat, kankea byrokratia, ja

palveluketjujen toimimattomuus, puute tai niiden jatkuva muutos.

H12: Ja niiden pitäs olla - - niinku saumattomia nää jutut ja muut, koska jos
siihen tulee vähän byrokratiaa, pitäs tää hakemus sitä ja hakemus tätä, ni ne
on niinku et hohhoijaa. Et se pitää olla hyvin pehmee, pitäs olla kaikki varat-
tuna ja sillä tavoin valmiina, ettei se ehi se fiilis siinä katketa tai tilanne muut-
tua siten ettei oo enää sitä kohtaa millon tarttua siihen päihdeongelmaan, et se
menis sitten ohi.

Osa haastatelluista toi esille, että nykyään on vaikea saada potilaalle esimerkiksi A-klinikan

aikaa tai kuntoutuspaikkaa suoraan sairaalasta. Sosiaalityöntekijät kokivat jäykäksi toimin-

tamalliksi sen, että A-klinikoilla on nykyään kovat vaatimukset asiakkaan motivaation suh-

teen esimerkiksi laitoskuntoutukseen, ja A-klinikat haluavat itse päästä arvioimaan tämän

motivaation määrän sekä raittiuden ennen kuntoutusta. Toiveena on myös ollut, että asiakas

itse varaa ajan avopalveluihin eikä toinen viranomainen. Se, ettei sairaalan sosiaalityönteki-

jöiden oma arvio riitä, voidaan tulkita tietynlaiseksi epäluottamuksen kokemukseksi organi-

saatioiden välillä. Tämän nähtiin olevan seurausta myös kaupungin säästöistä, tiukoista re-

sursseista ja kannattavuuden mittaamisesta. Toisaalta haastatelluilta löytyi myös ymmärrystä

sille, että kaupungin päihdehoidossa niukkojen resurssien vuoksi halutaan korostaa erityises-

ti asiakkaan omaa motivaatiota, jotta hukkakäynnit voitaisiin minimoida.
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Käytännössä saattaen siirtäminen voi tarkoittaa esimerkiksi suoraan sairaalasta saatua päih-

dehuollon laitoskuntoutuspaikkaa tai tuettua asumista, konkreettista kyyditystä päivystys-

palveluihin tai yhdessä ajan varaamista ja ennakkotietojen välittämistä A-klinikalle. Työnte-

kijöiltä löytyi myös kokemusta tällaisista onnistuneista siirroista, etenkin silloin, kun potilas

todella on motivoitunut oman päihdeongelman hoitamiseen. Loppupeleissähän asiakkaan

siirtyminen vapaaehtoisten päihdehoitopalveluiden piiriin ja sinne kiinnittyminen ovat kiinni

vain asiakkaan omasta muutoshalukkuudesta ja siihen monikerroksisesti vaikuttavista teki-

jöistä, esimerkiksi elämäntilanteesta ja läheisverkoston tuesta. Esimerkiksi yksi tärkeä ky-

symys sairaalan näkökulmasta on, miten toimittaisiin parhaiten potilaan kuntoutumista edis-

tävällä tavalla, kun potilas on jo viettänyt sairaalassa katkaisuhoitoon tarvittavan ajan ja on

kotiutumassa. Useinhan linkki päihdepalveluihin syntyy juuri luonnollisesti katkaisuhoidon

jatkeena omalla alueella. Sairaalan sosiaalityöntekijät korostivat, että tässä tilanteessa olisi

tärkeää päästä tarttumaan pieneenkin motivaatioon, mutta siirtyminen organisaatioiden välil-

lä on kankeaa.

Haastatteluissa nousi esille myös laajempi ihmisoikeusnäkökulma suhteessa kunnalliseen

palveluverkostoon: palveluita ei tulisi kohdentaa vain päihteidenkäytöstä kokonaan kuntou-

tumaan pyrkiville tai itse kuntoutuksen maksamaan pystyville, vaan kaikille tulisi olla tarjol-

la tukea antavaa ympäristöä vaikkapa vain fyysisen kunnon hetkelliseksi kohentamiseksi.

Aikaisemmin laitoskuntoutukseen pääsy on ollut helpompaa. Sairaalan sosiaalityöntekijöillä

oli kokemuksia asiakkaan hurjasta pompottelusta eri palveluiden välillä, kun asiakas ei ole

mihinkään täysin sopiva. Huolimatta erikoissairaanhoidon nopeasta potilasvaihtuvuudesta

potilas saattaakin jumittua sairaalaan kalliille paikalle jatkopaikkaa odotellessa.

H7: Että niinkun nää organisaatioiden, just eilenkin olin tuolla (sairaalassa X)
juuri sitä ongelmaa, että kun yhteen paikkaan on ympyrän muotoiset vaatimuk-
set, toiseen neliö ja toiseen kolmio ja sitten aina joku särmä ei taho millään
sopia siihen muottiin mikä kunnalla on, että näitten potilaitten kans meillä on
niinku ongelma. Että tässäkin on päihdeongelmainen, ja nyt hänen pitäis saa-
da asunto, ja sitten nähtävästi hän ei nähtävästi aivan selviä itteksensäkään,
eli tiettyä tukea antavaa ympäristoä. Niin nää on kaikki niinkun eri organisaa-
tion järjestettäviä, kunnassa on nää päihdehuolto ja asumispalvelut ja muut.
Ja sit se odotusaika, että jos sieltä jostain X-kodista (tuettu asuminen) vaikka
sitten se paikka tulis, niin se ei tule tähän hätään, vaan se tulee joittenkin kuu-
kausien odotuksen jälkeen, että missä tämä ihminen sen aikaa on? no se on
HUS:n erikoissairaanhoidossa…
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Haastatelluiden kokemusten mukaan kunnat pystyvät tällä hetkellä huonosti huomioimaan

moniongelmaisten päihdeongelmaisten äkillistä avuntarvetta. Laitospaikkojen valinta saattaa

olla jäykän byrokraattista jonokokousten aikataulujen vuoksi. Jatkosijoituspaikan löytämi-

nen voi myös olla vaikeaa esimerkiksi potilaan liikuntarajoitteen vuoksi. Joillekin potilaille

ei myöskään ole meinannut löytyä hänelle itselleen sopivaa kuntoutustapaa, kun esimerkiksi

ryhmässä toimiminen tuntuu vaikealta, ja yksilöaikoja on joskus hankala saada. Voidaan ky-

syä, kohtaavatko päihdehuollon keinot tällä hetkellä joustavasti päihdeongelmaisten tarpeet?

Mikäli potilas on motivoitunut kuntoutukseen, kokevat sosiaalityöntekijät palvelujärjestel-

mään liittyvät estävät rakenteet hyvin turhauttaviksi. Työntekijät kokivat, että heidän työnsä

on kuitenkin pitkälti tämän toimintaympäristön sanelemaa, ja esimerkiksi palveluiden saata-

vuuteen on vaikea vaikuttaa.

H8: Niin sosiaalityöntekijänähän voi sanoa, että me ollaan joskus sillee pahas-
ti siinä puun ja kuoren välissä, kun mä ajattelen mikä on potilaan kannalta
järkevää ja nähdään näitä, ja toisaalta painostetaan toimimaan sitten organi-
saation ehdoilla. Että kautta aikojenhan me on taisteltu sitä vastaan et organi-
saatio määrää, ei me olla mitään ulosheittäjiä, me pyritään ajattelemaan (nau-
rua) sen potilaan parasta ja vaikuttaa, mut noihin hirveen vaikee on tonne
kuntaan päin sitten vaikuttaa.

Sairaalan ulkopuolisiin yhteistyösuhteisiin liittyvät kehittämistarpeet heijastuvat edellä ku-

vatuista ongelmakohdista. Joustavan saattaen siirtämisen lisäämiseksi tulisi sopia valmiista

toimintamalleista eri organisaatioiden välillä (vrt. hoitoketjut). Saattaen siirtämisten onnis-

tumiseksi haastateltavien mielestä byrokratiaa tulisi vähentää; yhteistyötä ja konsultaa-

tiomahdollisuuksia voitaisiin lisätä esimerkiksi laitospaikoista päättävien työryhmien ja

päihdehuollon avohoitoyksiköiden kanssa. Nyt ongelmia on muun muassa tavoitettavuudes-

sa. Sairaalan sosiaalityöntekijöiltä nousi myös esiin huoli kaikista huonokuntoisimmista

päihteidenkäyttäjistä ja heidän tarvitsemistaan ensisuojien, laitospaikkojen ja tuetun asumi-

sen vähyydestä.
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5 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN JA PÄIHDEPOTILAIDEN
KOHTAAMINEN

Jotta voidaan muodostaa tarkempia toimivia toimintamalleja päihdepotilaiden hoitoon, on

tehtävä eri ammattiryhmien erityisosaaminen näkyväksi ja tunnetuksi. Käsittelen seuraavak-

si sosiaalityöntekijöiden osuutta päihdepotilaiden hoidossa. Selvitän haastatteluiden perus-

teella, millaisia päihdeinterventioita sosiaalityöntekijät voivat sairaalassa tehdä, ja mitä väli-

neitä ja osaamista heillä on käytössään.

5.1 Sosiaalityöntekijöiden päihdeosaaminen ja työskentelyperiaatteet

kohtaamisissa

Potilaan elämäntilanteen hahmottaminen ja päihteidenkäytön konkretisoiminen tapahtuu so-

siaalityöntekijän ja potilaan välillä keskustelemalla. Näitä kohtaamistilanteita ja niiden sisäl-

töä raamittavat huomattavasti erikoissairaanhoidon suuri potilasvaihtuvuus ja näin ollen

mahdollisuus vain yksittäisiin ja joskus hyvin lyhyisiin tapaamisiin potilaiden kanssa. Yksi

yksittäinen tapaaminen mahdollistaa usein vain potilaan sosiaalisen tilanteen akuuttien asi-

oiden tarkastelun. Toinen tapaaminen sen sijaan antaa tilaisuuden jo jonkinlaiseen proses-

sinomaiseen työskentelyyn. Potilaat, joilla on jo selvästi muodostunut päihderiippuvuus, ei-

vät ole nopeasti autettavissa, ja siksi jo edellä käsitelty hoitoonohjaus muodostuu ensisijai-

sen tärkeäksi. Erikoissairaanhoito on vain läpikulkupaikka, ja itse päihdeongelman hoito

hoidetaan muualla.

H7: Meidän rooli täällä on kuitenkin aika rajallinen, se on se motivaation
niinkun tavallaan joko sytyttäminen tai lisääminen, ja olla välittäjä sitten ta-
vallaan niihin jatkopalveluihin päin, että se on lyhyt pätkä siinä, jos nyt aatte-
lee koko alkoholiongelman, että.. ja täällä erikoissairaanhoidossa, jossa hoi-
dot on kohtuullisen lyhkäsiä, niin tähän saumaan ei kyl paljo enempää voi.

Oman aineistoni perusteella sairaalan sosiaalityöntekijöiden erityisosaaminen päihdepotilai-

den kanssa näyttäytyy kokonaisvaltaisessa työotteessa, psykososiaalisissa keskusteluissa ja

sen kautta päihteidenkäytön muutokseen motivoinnissa sekä konkreettisessa päihdepalvelui-

hin ja laajemmin sosiaalipalveluihin ja -turvaan liittyvässä ohjauksessa ja neuvonnassa. So-

siaalityöntekijä pyrkii huomioimaan potilaan tilanteen kokonaisvaltaisesti somaattisen sai-

rauden tuomine erityisehtoineen, kun taas muu hoitohenkilökunta keskittyy ennen kaikkea
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potilaan fyysisen sairauden hoitamiseen ja lääkitsemiseen. Sosiaalityöntekijöiden työnku-

vaan kuuluu potilaan kanssa keskustelemaan pysähtyminen ja päihteidenkäytön vähentämi-

seen motivointi ja muutoksesta keskusteleminen. Lääkärit ja hoitajat voivat motivoida poti-

lasta erityisesti lääketieteellisen faktan avulla ja siihen liittyvällä neuvonnalla, mutta tilan-

teen lähestyminen laajemmasta perspektiivistä on ominaista sosiaalityölle. Haastateltavat

kokivat, ettei sosiaalityöntekijän tehtävänä edes ole päihdehaitoista valistaminen, vaan se on

hoitohenkilökunnan asia. Sosiaalityöntekijöillä sen sijaan on paras tieto ja verkostot saatavil-

la oleviin päihdehuollon palveluihin.

Haastatteluissa nousi esille selkeästi muutamia yleisiä periaatteita kohtaamistilanteiden poh-

jaksi: keskustelun ja kuuntelun tulee olla kunnioittavaa, kannustavaa, tukevaa ja ymmärtävää

ilman moralisointia ja syyllistämistä. Lisäksi toivon ylläpitäminen näyttäytyy tärkeänä; toi-

von siitä, ettei koskaan ole liian myöhäistä lopettaa tai vähentää päihteidenkäyttöä, ja seu-

raava hoitojakso voi olla se ratkaiseva. Toisaalta haastateltujen mukaan välillä työntekijän

itsenkin pitää etsiä tätä toivoa, kun päihdehuollon palveluihin kiinnittymisestä huolimatta

potilas palaa sairaalaan uudestaan ja uudestaan. Osa haastatelluista piti erityisen tärkeänä

kohtaamisissa tilanteen tajua ja intuitiota yksilöllisten kohtaamisten ja keskusteluiden suun-

taajina. Jokainen potilas on yksilö, jolla on oma elämäntarinansa, ja joka vaatii yksilöllisen

kohtaamisen. Tämän huomioiminen nähtiin olevan keskeinen osa sosiaalityön ammattitai-

toa.

H12: Ja työotetta, se on se et sä meet potilaan, tapaan sitä ja vaihdat sen kans
muutaman sanan ja suurin piirtein tiedät et minkälainen ote täs pitää, miten
tän ihmisen kanssa kannattaa työskennellä.
H9: Vaistoa.
H12: Vaistoa, kyllä, nimenomaan.

Yksittäiset haastateltavat mainitsivat erillisinä työskentelyä suuntaavina työotteina voimava-

ra- ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan sekä lyhytterapeuttiset ja NLP-sovellukset. Moti-

vaatiosta keskusteleminen edellyttää sitä, että suhteessa asiakkaaseen on saavutettu luotta-

muksellinen ja arvostava ilmapiiri.

Sosiaalityöntekijät päätyivät analysoimaan haastatteluissa jonkin verran myös omaa suhtau-

tumistaan päihdepotilaita kohtaan. Työntekijät toivat vahvasti esiin, että päihdepotilaat koh-

dataan ensisijaisesti ihmisinä ja asiakkaina, ei alkoholisteina. Näin ollen pyritään olemaan
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neutraali ja erottautumaan muusta sairaalan henkilökunnasta, jonka jäsenet saattavat herkästi

leimata potilaan. Toisaalta kuitenkin myös sosiaalityöntekijät tunnistavat itsellään olevia en-

nakkoluuloja, jotka ovat syntyneet negatiivisten kokemusten myötä. Ennakkoluulot koskevat

esimerkiksi sitä, että potilas palaa taas sairaalaan saman ongelman kanssa, potilas kotiutuu

sairaalasta Alkon kautta, päihdepotilas ei ole niin vastaanottavainen kuin joku toinen saattaa

olla, tai informaation jakaminen suoritetaan normaalia kevyemmin. Sosiaalityöntekijöiden

omasta suhtautumisesta puhuttaessa ryhmähaastattelutilanne tuli selkeimmin ja erityisen tie-

dostetusti esille. Kävi ilmi, ettei ennakkoluuloista keskusteleminen ole helppoa aiheen sensi-

tiivisyyden vuoksi, ja kommentteja sävytettiin herkästi huumorilla. Sosiaalityöntekijän vää-

ränlainen suhtautuminen asiakkaisiin taistelee kuitenkin tietyllä tavalla sosiaalityön eettisiä

periaatteita vastaan.

5.2 Päihteidenkäytön puheeksiotto

Kutsun tässä tutkimuksessa puheeksiotoksi konkreettista alkoholin käytön esille nostamista

keskustelussa potilaan kanssa. Se voi tapahtua jonkun toisen pyynnöstä, työntekijän omasta

epäilystä tai totutusta toistuvasta tavasta. Haastatelluilla työntekijöillä oli yhteisymmärrys

siitä, että puheeksiotto kannattaa aina, ja mielummin sitä tulisi tehdä liikaa kuin liian vähän.

Tämä merkitsee ennaltaehkäisevän päihdetyön ja myös jossain määrin lyhytneuvonnan sisäl-

lyttämistä sairaalan sosiaalityöntekijöiden työskentelyyn. Vantaan kaupungin järjestämässä

alkoholin varhaisen puheeksioton seminaarissa 10.5.2011 ehkäisevän mielenterveystyön ja

päihdetyön koordinaattori Heli Hätönen painottikin, että päihteidenkäytön puheeksiotto on

kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden tehtävä, jotta aina jokaiselta asiakkaal-

ta/potilaalta tulisi joku ammattilainen kysyneeksi asiasta. Haastatteluissa tuli esille, että pu-

heeksiotto voi olla myös ennaltaehkäisevää, kun potilas ei vielä ole alkoholin ongelmakäyt-

täjä. Tällöin puheeksiotto merkitsee keskustelua potilaan kanssa siitä, että vaikea elämänti-

lanne uuden sairauden kanssa voi joskus johtaa päihteiden liikakäyttöön ja siihen kannattaa

kiinnittää jatkossa erityisesti huomiota. Esimerkiksi yleisesti määritellyt alkoholin riskikäy-

tön rajat ovat vain ohjeellisia, ja ne eivät sovellu esimerkiksi joitain sairauksia tai oireita po-

teville (Seppä ym. 2010, 10). Tämä saattaa olla merkittävä asia nostaa esiin potilastapaami-

sissa.
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Haastatelluilla oli kokemuksia myös puheeksioton ja puuttumisen vaikeudesta silloin, kun

varmaa tietoa potilaan päihdetaustasta ei ollut tiedossa. He kertoivat, että joskus itsellä on

epäily asiakkaan runsaasta alkoholin käytöstä, mutta kysyminen jää lopulta tekemättä. Syitä

tälle ovat esimerkiksi tapaamisajan vähäisyys tai muiden asioiden akuutti käsittelyn tarve,

yksityisyyden puute sairaalatiloissa tai vastuun siirtäminen lääkärille. Saman tyyppisistä es-

tävistä tekijöistä on raportoitu aikaisemmin TAYS:n tutkimuksessa, jossa lääkärit ja hoito-

henkilökunta kokivat suurimmiksi päihdeinterventiota estäviksi tekijöiksi rauhallisten tilojen

ja ajan puutteen, potilaiden haluttomuuden keskustella asiasta ja työntekijöiden motivaation

ja taitojen puutteen (Kirurgisen potilaan päihdeintervention kehittäminen 2004). Kysyminen

saattaa jäädä myös yksinkertaisesti siitä syystä, etteivät sosiaalityöntekijät osaa epäillä päih-

teidenkäyttöä tietyn potilaan kohdalla, tai päihteistä puhuminen sopii työntekijän tulkinnan

mukaan kohtaamistilanteeseen huonosti. Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimuksen

mukaan lähes kaikki potilaat suhtautuvat päihteidenkäytöstä kysymiseen kuitenkin joko

myönteisesti tai neutraalisti (94%) (Seppä 2001).

Haastatteluiden perusteella sosiaalityöntekijät ottavat heille päihteiden vuoksi ohjattujen po-

tilaiden kanssa päihteet puheeksi suoraan, tavallisesti ja välittömästi. Hyviä tapoja lähteä

liikkeelle ovat esimerkiksi viittaaminen henkilöön tai keskusteluun, jonka pohjalta sosiaali-

työntekijä on päätynyt keskustelemaan potilaan kanssa päihteistä, tai keskusteleminen poti-

laan sairaalassaolon syystä. Tietyn tyyppisten potilaiden kanssa huumorin käyttö saattaa

helpottaa puheeksiottoa. Päihteistä puhutaan samalla tavalla kuin kaikesta muustakin sosiaa-

liseen tilanteeseen liittyvästä, ilman että asiasta tehtäisiin sen suurempaa numeroa. Haasta-

tellut kertoivat, että potilaat ovat usein itse helpottuneita asian esille tulosta, kun he huomaa-

vat työntekijän puhuvan päihteistä asiana muiden joukossa. Päihteiden ongelmakäyttöön

saattaa potilaan puolelta liittyä paljon häpeää, ja asian nostaminen itse esille voi olla vaikeaa

(Seppä 2003). Puheeksiotossa korostuu työntekijän kokemus, oman persoonan käyttö ja saa-

dut päihdekoulutukset, joita kaivataan myös lisää.

H12: Sekin varmaan on semmonen taitolaji jossain määrin, et sillon kun mä
oon ite alottanu joskus sossuna, niin emmä tiedä oliksmä siinä niin hirveen
etevä, että muuten kuitenkin tätä hommaa tehny X vuotta, niin on ollu monen-
laisessa paikassa ja monenlaisessa päihdekoulutuksessa, miten otetaan pu-
heeksi päihdeongelma ja muuta, ja saanu lisää työkaluja siihen, että miten...
Tietysti persoona on yks meidän työkalu, et miten aletaan puhuu siitä asiasta
ja muuta, - - mutta joka tapauksessa, aina on hyvä saada vähän lisää koulutus-
ta siitä, miten nyt päihdeongelmaisten kanssa pääsis hyvään lopputulokseen.
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Haastatteluiden mukaan sairaalan sosiaalityöntekijät eivät pääasiassa käytä tietoisesti mitään

haastattelu- tai keskustelutekniikoita päihdepotilaiden kanssa, vaan asiasta keskustellaan

normaalisti muiden asioiden tavoin. Tämä koettiin kaksijakoisella tavalla. Toisaalta tietyn

tekniikan soveltaminen koettiin jopa omaa työtä sekoittavana, toisaalta tuotiin esille myös,

että kohtaamiset voisivat kaivata nykyistä selkeämpää struktuuria. Mikäli pelkästään intuitio

ja kokemustieto ovat työskentelyä suuntaavia, vaarana on, että kohtaamistilanteet eivät ole

systemaattisia, vaan vaihtelevat tilanteesta, aikataulusta ja työntekijästä riippuen. AUDIT-

kyselyä sosiaalityöntekijät käyttävät melko vaihtelevasti keskustelun pohjana. Osa ei käytä

kyselyä ollenkaan, kun taas osa näkee niiden olevan hyvä suurkäytön realisoija potilaalle

itselleen. Sisällöllisesti sosiaalityöntekijöiden päihdekeskusteluissa voidaan haastatteluiden

mukaan puhua esimerkiksi päihteidenkäyttötavoista ja -historiasta ja siinä tapahtuneista

muutoksista, potilaan omasta ja läheisten huolesta, käytön huonoista ja hyvistä seurauksista,

unelmista ja elämän merkityksellisistä asioista, siitä mitä on valmis tekemään raitistumisen

eteen ja retkahduksista. Tärkeää on myös ihmissuhteiden kartoitus ja perhenäkökulma, jotka

saattavat avata uudenlaisen ulottuvuuden ja motivaation lähteen päihteidenkäyttöön. Poti-

laan kanssa voidaan myös miettiä, mitä uutta mielekästä toimintaa elämään mahtuisi päih-

teidenkäytön sijasta. Motivaation vahvistamista ja esille nostamista voidaan tehdä muun

muassa kysymällä, mihin potilas toivoo elämässään muutosta. Potilasta voi myös muistuttaa

siitä, että kuntoutukseen kannattaa lähteä vain oman itsensä vuoksi ja oman motivaation

pohjalta.

Kaikille potilaille päihteistä puhuminen ei tunnu ajankohtaiselta tai he eivät ole sen käsitte-

lyyn valmiita sosiaalityöntekijän ammattitaidosta riippumatta. Haastatelluille oli selvää, että

kuuluu potilaan itsemääräämisoikeuteen kieltäytyä puhumasta päihteistä ilmiselvästä on-

gelmakäytöstä huolimatta. Mikäli potilas ei itse vielä hyväksy omaa tilannettaan eikä halua

siitä puhua, ei sosiaalityöntekijä voi pakottaa potilasta tekemään tätä. Taas esille nousee

oman motivaation tärkeys päihdeongelmasta kuntoutumisessa. Muutoshalukkuuden on läh-

dettävä ihmisestä itsestään ja ulkopuolelta tähän haluun voi vaikuttaa vain rajallisesti. Mikäli

potilas ei ole sairaalassa ollessaan motivoitunut hakemaan apua ongelmaansa, voi työntekijä

kuitenkin kertoa hoitomahdollisuuksista tulevaisuuden varalle.

H5: Siinä voi sanoa, että sinä itse oot paras asiantuntija sen oman juomisen
suhteen, ja jos se häiritsee sinua tai alkaa häiritä, niin on ainakin hyvä tietää,
että sinulla on mahdollisuus tehdä asialle jotain.
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Kun potilaalle on annettu sekä tietoa alkoholin terveysvaikutuksista, sopimattomuudesta

lääkkeiden kanssa sekä hoitomahdollisuuksista, jää potilaan itsemääräämisoikeuden varaan

valita, millaisena päihteidenkäyttö jatkuu. Haastatteluiden mukaan monet ottavat kuitenkin

päihdetiedon ja esitteet vastaan, vaikkeivät uskokaan tarvitsevansa kenenkään apua päih-

teidenkäytön hillitsemisessä. Potilaat saattavat myös aluksi kaunistella omaa juomistaan,

mutta monet huomaavat nopeasti, ettei siitä ole hyötyä, vaan työntekijä yrittää olla heille

avuksi.

Päihdepotilaat, jotka ovat jo kuolemassa tai hyvin sairaita ja dementoituneita, eivät enää kai-

paa sosiaalityöntekijältä puuttumista päihteidenkäyttöön tai hoitoonohjausta. Sairaalassa

olemisen taustalla oleva syy ja motivoiva elementti jäävät tässä vaiheessa työskentelystä

pois. Näiden potilaiden kohdalla painottuvat sen sijaan samanlaiset hoidettavat käytännön

asiat kuin muidenkin potilaiden kohdalla. Merkittäviä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi

asumiskysymykset, laitospaikan hankkiminen, edunvalvonnan hakeminen sekä yhteistyö

omaisten kanssa.

Sosiaalityöntekijän ja päihdepotilaan kohtaamisiin liittyvät kokemukset kehittämistarpeista

olivat yhteydessä ennen kaikkea keinottomuuteen kohdata päihdeongelmaisia. Erityisesti

uudemmat työntekijät toivat esille, ettei perehdytys asiassa ole ollut kattava, eikä siihen liit-

tyvää koulutusta ole ollut viime aikoina saatavilla. On kysyttävä, voiko intuitiolla ja koke-

mustiedon tuomalla varmuudella tehdä vaikuttavaa sosiaalityötä?

H6: Nii, no onko, siis tottakai tilannetaju ja intuitio on sillain tärkeitä, mut siis
kyl mä niinkun ainakin, - - ni olis ehkä kaivannut lisää keskustelua näitten
päihdepotilaitten tapaamisesta, koska ne on kumminkin hirveen haavottuvassa
asemassa ja hirvittävän monien systeemien ulkopuolella. Se mitä mulle annet-
tiin evästykseks, oli muistaakseni se, että no käyt vähän kertomassa niille nois-
ta hoitopaikoista ja aa-kerhoista, ja se taas niinkun, no eihän se oo mikään in-
terventio tai semmonen.

Henkilöstölle on mahdollistettava osallistuminen jatkuviin koulutuksiin, joiden avulla omaa

asiantuntemusta on mahdollista kehittää ja uusintaa.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä käytäntötutkimuksessa olen selvittänyt ammattilaisten välisen yhteistyön näyttäyty-

mistä päihdepotilaiden kanssa tehtävässä sairaalan sosiaalityössä, sekä sosiaalityöntekijöiden

ja päihdepotilaiden kohtaamisten sisältöä. Tutkimuksessani nykykäytännöt erikoissairaan-

hoidon potilaiden alkoholin ongelmakäyttöön puuttumisessa ovat näyttäytyneet tarkastelta-

vana olevassa toimintaympäristössä sairaaloittain, osastoittain ja työntekijöittäin vaihtelevi-

na. Samoin sosiaalityöntekijöiden osallistaminen päihdepotilastyöskentelyyn on aineistoni

perusteella vaihtelevaa. Joka tapauksessa sairaalan sosiaalityöntekijän rooli päihdepotilaiden

hoidossa on lyhytaikainen ja rajallinen, mutta se voi parhaimmillaan olla sosiaalityöntekijän

ammatillisesta osaamisesta johtuen merkittävä.

Työ sairaalassa on lähtökohdiltaan moniammatillista, sillä lääkärit, hoitajat, sosiaalityönteki-

jät ja muut erityistyöntekijät työskentelevät rinnakkain tarkoituksenaan tarjota potilaalle

mahdollisimman laadukasta hoitoa. Aito moniammatillisuus edellyttää toimivaa vuorovaiku-

tusta ja näkökulmien ja tiedon jakamista työntekijöiden kesken tasa-arvoisesti, muuten mo-

niammatillisuus supistuu rinnakkain ja erillään työskentelyksi. Haasteen tälle asettaa tiimi-

työskentelyareenojen vähyys sairaalassa, sillä monillakaan osastoilla ei pidetä säännöllisiä

hoitokokouksia. Moniammatillisuus mahdollistuu käytännössä vasta sitten, kun sosiaalityön-

tekijä on otettu mukaan potilaan hoitotiimiin, eli sosiaalityöntekijän tarve ja ammatillinen

osaaminen on tunnistettu. Mikäli työnjako ammattilaisten välillä ei ole selvä, eikä ole ole-

massa yhteistä päämäärää, ei voida puhua moniammatillisesta työstä. Tässä on myös haas-

tetta itse sosiaalityöntekijöille, sillä heidän on uskallettava tuoda rohkeasti esille omaa näkö-

kulmaa osastoilla eikä näin ollen annettava muiden ammattiryhmien määritellä sosiaalityön-

tekijän toimintaa. Esittelemistäni ajankohtaisista päihdehoitoketjuista voidaan tunnistaa Mir-

ja Lindénin (1999, 156) esille tuoma sosiaalityön asiantuntijuuden hajaantuminen muille sai-

raalan työntekijöille. Sen sijaan Jorvin hoitoketjussa sosiaalityön erityisasemaa päihdeon-

gelmaisten kanssa työskentelyssä on nimenomaisesti korostettu sosiaalityöntekijän aktiivi-

sen osallistumisen myötä hoitoketjun rakentamiseen, vaikkakaan hoitoketjun aktiivinen

käyttö ei ole siirtynyt käytäntöön. On kuitenkin muistettava, että moniammatillinen yhteis-

työ on ennen kaikkea koulutuksen, harjoittelun ja kokemuksen kautta sisäistettyjen ajattelu-

ja toimintamallien soveltamista yhteisesti (Lindén 1999, 144), joka vaatii paljon aikaa, yrit-

tämistä ja kokeiluja.
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Sairaaloissa tulisi jatkossa sopia yhteisesti päihdeintervention toteuttamisen tavoista. Sosiaa-

lityön näkökulmasta keskeistä moniammatillisen päihdeinterventiomallin kehittämisessä on,

että sosiaalityöntekijä kutsutaan oikea-aikaisesti ja oikeassa tilanteessa potilaan hoitoon mu-

kaan, sillä tarkoituksenmukaista ei ole, että sosiaalityöntekijä edes yrittäisi tavata kaikkia

päihdepotilaita.  Tämä edellyttää, että on selvennettävä yhteisesti, milloin sosiaalityön asian-

tuntijuus tulee tarpeeseen päihdepotilaiden hoidossa. Onko se esimerkiksi aikaisemmin esil-

lä olleen ehdotuksen mukaan AUDIT-pisteiden ollessa korkeat tai hoitoonohjaustilanteessa?

Tämä edellyttää kaikilta osaston potilailta säännönmukaista päihteidenkäytöstä kysymistä.

Entä miten toimitaan selkeästi alkoholiriippuvaisten potilaiden kohdalla? Avoinna olevista

kysymyksistä voidaan päättää laajemmin koko sairaalan laajuisesti tai sitä ennen paikallises-

ti osastoittain. Tärkeänä keskusteluareenana paikallista sopimista varten voisivat toimia

säännöllisesti pidetyt osastotunnit ja osastoille nimettävät päihdevastaavat. Toinen tärkeä

esille nostettava asia on, ettei sosiaalityöntekijälle ohjaamisen tule tapahtua vasta juuri ennen

potilaan kotiutumista, jolloin työskentelyaika jää hyvin lyhyeksi. Aidon moniammatillisuu-

den toteutuminen edellyttää keskusteluyhteyttä ammattilaisten välille, ja kiireessä se ei on-

nistu. Toisaalta on muistettava, että erikoissairaanhoidossa työn hektisyys on kuitenkin työn

realiteetti, joka tulee ottaa huomioon intervention suunnittelussa.

Sosiaalityön asiantuntemus päihdepotilaiden kanssa työskentelyssä liittyy potilaan koko-

naisvaltaiseen kohtaamiseen, motivointikeskusteluihin sekä hoitoonohjauskäytäntöihin sai-

raalan ulkopuolelle. Jatkossa sosiaalityön työyhteisössä voitaisiin pohtia kokemustiedon ja

intuition suhdetta tiedostettuihin sosiaalityön työskentelytapoihin ja teorioihin. Huomiota

tulisi kiinnittää tulevaisuudessa erityisesti uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sekä

säännöllisesti saatavilla oleviin päihdepotilaiden kohtaamiseen liittyviin koulutuksiin. Esi-

merkiksi motivoivan haastattelun koulutuksesta voisi olla terveydenhuollon sosiaalityönteki-

jöille hyötyä, sillä he korostivat haastatteluissa paljon potilaan oman motivaation merkitystä,

ja menetelmän avulla olisi mahdollista oppia vaikuttamaan entistä paremmin häilyvän hoi-

tomotivaation kanssa kamppaileviin päihdepotilaisiin. Motivoivalla haastattelulla pyritään

tukemaan positiivisia käyttäytymisen muutoksia yksilön omista tarpeista ja arvomaailmasta

käsin (Koski-Jännes 2008, 12).

Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja varhainen puuttuminen ovat näkemykseni mukaan

jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän työntekijän velvollisuus. Päihteiden
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käytöstä kysymisen tulisikin aina sisältyä sosiaalityöntekijän tekemään sosiaalisen tilanteen

selvittelyyn myös silloin, kun päihteiden mahdollisesta ongelmakäytöstä ei ole aiemmin ol-

lut osoitusta. Sosiaalityöntekijöillä voisi hyvä olla tietoa mini-intervention sisällöstä ja to-

teuttamisesta, vaikka pääasiallisesti se on työvälineenä muille työntekijöille suunnattu. Myös

ennaltaehkäisevä puheeksiotto voi olla tarkoituksenmukaista, mikäli keskusteluissa tulee

esille huoli esimerkiksi vakavaan sairastumiseen liittyvästä masentuneisuudesta tai jatkuvas-

ta  kivusta.  Puheeksiotto  voi  olla  vaikuttavaa  myös  silloin,  kun  potilas  ei  ole  valmis  puhu-

maan omasta juomisestaan.

Ammattilaisten välistä yhteistyötä sairaalan ulkopuolisiin tahoihin tulisi tiivistää entistä

saumattomamman hoitoonohjauksen kehittämiseksi liiallisen byrokratian sijasta. Sosiaali-

työntekijöillä oli tarve saada päihdepotilaita nykyistä paremmin saattaen siirrettyä kunnalli-

sen päihdehoidon piiriin, ja huoli palveluiden ja niiden käyttäjien tarpeiden kohtaamatto-

muudesta oli suuri. Sosiaalityöntekijät kuitenkin kokivat, ettei heillä juurikaan ole vaikutta-

mismahdollisuuksia suhteessa päihdehuollon palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Toi-

saalta myös kunnan päihdehuollossa voitaisiin olla aloitteellisempia kehittämään heille oh-

jautumista asiakaslähtöisesti tärkeiltä yhteistyötahoilta. Keskityin käsittelemään työssäni so-

siaalityöntekijän yhteistyöverkostoja lähinnä muiden alan ammattilaisten ja viranomaisten

kanssa. Tarkastelun ulkopuolelle jäivät potilaiden omaisverkostot, kolmannen sektorin toi-

mijat, sekä yleisemmin päihderiippuvuudesta toipumisen monet eri reitit kunnallisten päih-

dehoitomahdollisuuksien lisäksi.

Erikoissairaanhoidon alueella pääkaupunkiseudulla tulisi tulevaisuudessa keskeisesti kehit-

tää yleisiä päihdeinterventioita päihdehaittojen ehkäisemiseksi. Tarvitaan aitoa halua ja si-

toutumista kaikilta sairaalan ammattiryhmiltä kehittää päihdepotilaille toimivia hoitomalleja,

joissa jokaisen ammattiryhmän asiantuntemus otetaan huomioon. Mini-interventio on todet-

tu vaikuttavaksi terveydenhuollon henkilöstön puuttumisvälineeksi, joten sen käyttöönottoa

laaja-alaisesti koko sairaanhoitoalueella tulisi jatkuvasti edistää. Parempien käytäntöjen ke-

hittäminen edellyttää myös sairaalan johdon sitoutumista tehtävään. Toimintamallin vakiin-

nuttaminen vaatii henkilökunnan jatkuvaa kouluttamista ja keskustelua aiheesta, sillä esi-

merkiksi asenteet ja henkilökunnan suuri vaihtuvuus saattavat estää toimintamallin siirtymi-

sen käytäntöön siihen sitoutumisesta huolimatta (Kirurgisen potilaan päihdeintervention ke-

hittäminen 2004). Päihdeinterventioiden juurruttamisessa on merkityksellistä huomioida

myös omassa tutkimuksessani vahvasti esille nousseet päihdepotilaiden hoitamiseen liittyvät
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asenteet koko sairaalan henkilöstön kohdalla. Negatiivinen ja epäilevä suhtautuminen oli

yhteydessä päihdepotilaiden hoidosta aiemmin saatuihin kokemuksiin, joiden koettiin inhi-

millisistä syistä vaikuttavan myöhempiin kohtaamistilanteisiin. Nämä asenteet kuitenkin

tunnistettiin haastatteluissa sosiaalityöhön sopimattomiksi, ja tietoisesti haluttiin toimia toi-

sin. Asenteiden käsittely ja muuttaminen koko sairaalan tasolla vaatii pitkäjänteistä työtä,

tiedon jakamista ja avointa keskustelua. Lopuksi haluan vielä palata yhteen haastatteluista,

jossa työntekijät voimaantuneina alkoivat kaivata puheen sijasta konkreettisten suunnitelmi-

en tekemistä:

H12: Kyllä mun mielestä tää on niin iso asia tää päihdeongelman aiheuttamat
alkoholisairaudet ja yleensä päihdeongelmaiset sairaalassa, ja kaikki tää. Niin
mun mielest, mä ihmettelen, et miks puuttuu tämmöset päihdeasioiden työryh-
mä, joka kehittäis tätä asiaa, koska tää kuormittaa tätä meidän terveydenhuol-
too ihan järjettömät määrät, että jotain tälle pitäis tehdä. Ni mä ihmettelen
suuresti, että miks ei tälle oo tehty, miks ei oo moniammatillista työryhmää, jo-
ka pohtii näitä asioita, koska tää on välillä vähän semmosta räpeltämistä tääl-
lä, et vähän paikkaillaan sieltä täältä. - - Tää on maailmanlaajusesti niin suuri
ongelma tää viinan juominen. Sen takia pitäs panostaa tähän koko sairaalan
tasolla, koko kaupungin tasolla.
H11: Ja yhteiskunnankin tasolla.

7 ARVIOINTI

Tämä tutkimus on kuvaus tiettynä aikana tietyssä toimintaympäristössä työskentelevän raja-

tun työntekijäjoukon kokemuksista. Tutkimuksen anti liittyy erityisesti sosiaalityöntekijöi-

den äänen esille nostamiseen ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen. Käytäntötutkimuksen

periaatteista tutkimus jäi eniten kaipaamaan asiakasosallisuutta ja näin ollen marginaalisessa

asemassa olevien ihmisten äänten esille nostamista. Käytännön syistä se ei kuitenkaan tämän

tutkimuksen puitteissa ollut mahdollista.

Tutkimuksessani oli alun perin tarkoitus käyttää etnografista tutkimusotetta, jonka puitteissa

teinkin jonkin verran osallistuvaa havainnointia sosiaalityöntekijöiden ja päihdepotilaiden

kohtaamisissa. Aineistojen yhdistäminen olisi ollut mielenkiintoista, sillä näin tieto tutkitta-

vasta ilmiöstä olisi monipuolistunut ja havainnointien avulla ryhmähaastatteluissa saatu tieto

olisi ollut asetettavissa oikeisiin yhteyksiinsä. Havainnointien analysoinnin avulla olisi voi-
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nut lisäksi paljastua ristiriitoja haastatteluissa esiin tulleiden normien ja normeihin liittyvän

käyttäytymisen välillä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 81). Nykyisessä aineistossani erityisesti

kiinnostusta herätti ristiriitainen suhtautuminen päihdepotilaita kohtaan, jonka syvempi tut-

kiminen olisi mahdollistunut laajemmassa etnografisessa tutkimuksessa. Nyt ryhmäilmiöt

haastattelutilanteissa rajoittivat teeman avointa käsittelyä. Päädyin kuitenkin tietoisesti ra-

jaamaan tutkimustehtävästäni näiden diskurssien käsittelyn pois, sillä se olisi vaatinut myös

aineiston analyysitavan muuttamista.

Fokusryhmähaastattelu oli tästä huolimatta tähän tutkimukseen sopiva ja tarkoituksenmu-

kainen tutkimusmetodi, sillä keskusteleminen ryhmässä edisti monitasoisesti tutkimustehtä-

vää: menetelmän avulla oli mahdollista kerätä paljon tietoa taloudellisesti, ja työntekijät

saattoivat muodostaa kuvauksiaan ilmiöstä synergisesti ja toisiaan täydentävästi. Oli hyvä,

että haastatteluihin osallistui sekä uudempia työntekijöitä, että alalla jo pitkään työskennel-

leitä. Haastattelutilanteissa työntekijöiltä tuli myös välitöntä palautetta siitä, että oli tärkeää,

että keskustelut pakottivat heidät pysähtymään tärkeän aiheen äärelle kiireisen arkityön kes-

kellä. Jaettuna kokemuksena oli, että jatkossakin tulisi olla säännöllisiä yksittäisiin teemoi-

hin liittyviä keskusteluita työyhteisössä, sillä ne mahdollistavat käytäntöjen yhtenäistämisen,

toisilta oppimisen ja uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämisen. Käytäntötutkimuksen

tekeminen työyhteisön yhteisenä prosessina edellyttää luottamuksellista ilmapiiriä yhteisön

keskusteluissa (Saurama & Julkunen 2009, 309), ja näiden palautteiden perusteella tämä to-

teutui hyvin.

Aineiston luotettavuutta ja uudelleen käsitteellistämistä olisi voinut parantaa se, että medi-

siinisen tulosyksikön sosiaalityöntekijöiden kanssa olisi käsitelty alustavia tuloksia ennen

tutkimuksen valmistumista. Näin käytäntötutkimuksen kollektiivisen tiedonmuodostuksen

ajatus olisi jatkunut myös raportointivaiheessa, ja työntekijät olisivat voineet arvioida teke-

määni kuvausta ja tulkintoja. Nyt tämä tapahtuu jälkikäteen, kun palautan tutkimuksen annin

takaisin työyhteisöön seminaaritilanteissa ja myöhemmin työyhteisökokouksessa. Tutki-

muksen pohjalta muodostettavissa olevat kehittämistehtävät jäävät nyt työyhteisön varaan.
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LIITTEET

Liite 1. Fokusryhmähaastattelun runko

I Moniammatillinen työskentely sairaalassa
1. Millaisista syistä tapaat päihdepotilaita? Onko päihde syy tapaamiselle vai

muiden asioiden sivussa esiin tuleva tekijä?

2. Miten sosiaalityön tarve määrittyy moniammatillisessa työssä päihdepotilai-

den asiassa ja kuka sen määrittelee?

3. Mitä on sosiaalityön erityisosaaminen päihdepotilaiden kanssa työskennel-

täessä verrattuna muihin ammattiryhmiin?

4. Miten päihdepotilaisiin suhtaudutaan sairaalassa?

Il Päihdepotilaan kohtaaminen
5. Miten otat päihteet puheeksi ja miten potilaat suhtautuvat päihteidenkäytöstä

puhumiseen?

6. Millä tavoin kohtaamisissa puututaan potilaan alkoholin käyttöön?

7. Millaista työotetta kohtaamisissa yleensä käytetään ja miksi?

lll Verkostot
8. Mikä rooli on sairaalan sosiaalityöntekijällä yhteistyöverkostoissa päihdeky-

symyksissä?

9. Millainen merkitys läheisverkoston kanssa työskentelyllä on?

IV Haasteet ja mahdollisuudet
10. Mitkä ovat suurimmat haasteet päihdepotilaiden kanssa työskentelyssä?

11. Millaisia toimivia käytäntöjä olet kohdannut?

12. Miten työskentelyä päihdepotilaiden ja muun verkoston kanssa voitaisiin ke-

hittää sairaalan sosiaalityössä?


