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TIIVISTELMÄ
Eija Kaskiharju & Anne-Katri Kemppainen
Päihdepelisäännöt palvelutaloihin – yhteinen asia, yhdessä oivaltaen
Loppuraportti
Raportteja 1/2012. Helsinki: Ikäinstituutti.

I käinstituutissa toteutetun kehittämis- ja tutkimusprojektin Päihdepelisäännöt pal-
velutaloihin – yhteinen asia, yhdessä oivaltaen (2009-2012) tavoitteena oli tuottaa 

uutta tietoa suhtautumisesta ikääntymiseen ja alkoholiin, osallistaa palvelutalojen 
asukkaita ja työntekijöitä yhdessä kehittämään alkoholiin liittyviä pelisääntöjä. Kehit-
tämiseen osallistui kolme pääkaupunkiseudulla sijaitsevaa palvelutaloa. Kyseessä oli 
toimintatutkimuksellinen kehittämishanke, jonka rahoitti Raha-automaattiyhdistys. 

Päihdepelisääntöjen eli alkoholiin liittyvien toimintaohjeiden laatiminen perustui 
kaikkien osapuolten – asukkaiden ja työntekijöiden – yhteiseen toimintaan, keskus-
teluun ja oivalluksiin. Projektissa jokainen yhteistyötalo saavutti tavoitteensa omia 
lähtökohtia, voimavaroja ja osaamista hyödyntäen.  

Projektissa toteutettiin kehittämisen tueksi haastattelu- ja kyselytutkimus. Asuk-
kaiden ja työntekijöiden haastattelut toteutettiin syksystä 2009 kesään 2010. Ne oli-
vat sekä yksilö- että ryhmähaastatteluja. Asukkaiden ja työntekijöiden näkökulma ja 
kokemukset alkoholinkäytöstä palvelutaloissa olivat erilaiset. Asukkaiden havainnot 
olivat vähäisiä ja satunnaisia, kun vastaavasti työntekijät kohtasivat erilaisia alkoholin 
käyttötilanteita asukkaiden parissa. 

Näkemykset itsemääräämisoikeudesta olivat samankaltaisia asukkailla ja työnte-
kijöillä. Asukkaat tuottivat uutta tietoa ikääntymisestä ja alkoholista ikäerityisyyden 
näkökulmasta. He tuottivat käytännönläheistä tietoa alkoholiin liittyvien pelisääntö-
jen rakentamisen, alkoholinkäyttöön puuttumisen ja käytäntöjen kysymyksiin.   

Kyselytutkimus toteutettiin keväällä 2010. Kysely lähetettiin 237 palvelutaloon, 
joista 149 vastasi eri puolilta Suomea. Tulosten mukaan palvelutaloasukkaat käytti-
vät alkoholia maltillisesti ja ongelmat olivat satunnaisia tai ilmenivät aaltomaisesti. 
Taloilla oli lukuisia toimintakäytäntöjä, joista enin osa oli suullisia. Kehittämistarpeet 
koskivat työntekijöiden koulutusta alkoholikysymyksissä, pelisääntöjen kehittämistä 
yhdessä asukkaiden kanssa ja kirjallisten ohjeiden luomista niistä. 

Kehittämisprosessi on merkinnyt toimintatutkimuksen tekemistä ja kehittämis-
työtä yhtäaikaisesti. Tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin välittömästi pelisääntöjen 
kehittämisessä ja eri tahojen osallistamisessa. 

Avainsanat: toimintatutkimus, kehittäminen, ikääntyminen, ikäihminen, palvelutalo, 
alkoholi, pelisäännöt



SAMMANFATTNING
Eija Kaskiharju & Anne-Katri Kemppainen
Rusmedelsregler för servicehus gemensam sak, gemensamma insikter 
Slutrapport
Rapporter 1/2012 Helsingfors: Äldreinstitutet

Syftet med Äldreinstitutets forsknings- och utvecklingsprojekt Rusmedelsreg-
ler för servicehus – gemensam sak, gemensamma insikter (2009 – 2012) var att 

skapa ny kunskap om åldrande och alkohol och att engagera servicehusens invånare 
och personal i att tillsammans utveckla spelregler angående alkohol. Tre servicehus i 
huvudstadsregionen deltog i det aktionsforskningsbaserade utvecklingsarbetet, som 
finansierades av Penningautomatföreningen. 

Spelreglerna bygger på de berörda parternas – invånarnas och personalens – gemen-
samma arbete, diskussioner och insikter. Varje servicehus nådde sitt mål utgående 
från sina egna utgångspunkter och resurser och genom att använda det kunnande 
som fanns. 

Till stöd för utvecklingsarbetet genomfördes en intervju- och enkätstudie. Invå-
narna och personalen intervjuades från hösten 2009 fram till sommaren 2010.  Inter-
vjuerna var både individ- och gruppintervjuer. Invånarnas och personalens perspektiv 
på och erfarenheter av alkoholanvändningen på servicehusen skiljde sig från varan-
dra. Invånarnas observationer var få och tillfälliga, medan personalen stötte på olika 
situationer med alkohol bland invånarna. 

Synen på självbestämmanderätten var densamma bland invånarna och personalen. 
Invånarna kom med ny kunskap om åldrande och alkohol ut ett åldersspecifikt per-
spektiv. De utvecklade vardagsnära kunskap till stöd för rusmedelsreglerna, ingripan-
den i alkoholanvändning och rusmedelspraxis. 

Enkäten genomfördes våren 2010. Ett frågeformulär skickades till 237 servicehus 
av vilka 149 i olika delar av landet svarade. Enligt resultaten använde servicehusin-
vånarna måttligt med alkohol och problemen var tillfälliga eller uppträdde i vågor. 
Husen hade ett flertal verksamhetssätt av vilka de flesta var muntliga överenskommel-
ser. Utvecklingsbehoven gällde personalens skolning i alkoholfrågor, utvecklingen av 
spelregler tillsammans med invånarna och skriftlig sammanfattning av reglerna. 

Utvecklingsprocessen har samtidigt innefattat aktionsforskning och utvecklingsar-
bete. Forskningsresultaten användes omedelbart till att skapa spelreglerna och invol-
vera de berörda parterna. 

Nyckelord: aktionsforskning, utveckling, åldrande, äldre personer, servicehus, alko-
hol, spelregler  

  



ABSTRACT
Eija Kaskiharju & Anne-Katri Kemppainen: 
Rules for substance abuse in service housing. Final report. 
Reports 1/2012. Helsinki: The Age Institute.

The aim of the development and research project Rules for substance abuse in serv-
ice housing (2009-2012) was to produce new knowledge about attitudes to age-

ing and alcohol as well as the inclusion of the residents and professionals to jointly 
develop rules for alcohol consumption. Three service houses in the greater Helsinki 
area participated in the project. The development project utilized the methods of 
action research and it was financed by Finland’s Slot Machine Association.

The design of instructions for alcohol use in service housing was based on the coop-
eration of residents and professionals, and their joint action, discussion and ideas. 
In the project, all service houses reached their goals by utilizing their own starting 
points, resources and skills.

In order to support the development, the project produced an interview and sur-
vey study. The residents and professionals were interviewed in late 2009, early 2010 
in individual and group interviews. The residents and professionals had differing 
views and experiences of alcohol use in service housing. The residents’ observations 
were few and sporadic, whereas the professionals had various kinds of alcohol-related 
encounters with the residents. 

The residents and professionals had similar kinds of views on autonomy. The resi-
dents produced new knowledge about ageing and alcohol from the aspect of age-spe-
cificity. They produced practical knowledge concerning regulation, intervention, and 
practices.

The survey was carried out in spring 2010. A questionnaire was sent to 237 service 
houses all over Finland and 149 of them responded. The results showed that the resi-
dents consumed alcohol in moderation and problems were sporadic or undulatory. 
The service houses had many practices, most of them oral. The development needs 
concerned the training of professionals in alcohol-related issues, the development of 
rules together with the residents, and the creation of written regulations.

The development process meant that the action research and development were 
carried out simultaneously. The results were immediately utilized in the development 
of rules and in the inclusion of various parties.

Keywords: action research, development, ageing, older people, service housing, alco-
hol, rules.



ESIPUHE
I käihmisten alkoholinkäyttö on näkyvillä aiheena tiedotusvälineissä sekä teemana 

tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Ikäinstituutissa on tämän aihealueen ympärillä 
tehty jo pitkään kehittämistyötä. Sininauhaliiton koordinoimassa Liika on aina liikaa 
– ikääntyminen ja alkoholi -projektissa (2005-2008) toteutui Ikäinstituutin hallinnoi-
mana palvelutalojen osahanke, jossa kartoitettiin ongelmallisia asiakas- ja asukasti-
lanteita, selvitettiin henkilökunnan huolenaiheita ja kehitettiin työntekijöiden osaa-
mista päihdeasioissa. Kyseinen hanke avasi tietä tässä raportissa kuvatulle tutkimus- 
ja kehittämishankkeelle.  ’Päihdepelisäännöt palvelutaloissa – yhteinen asia, yhdessä 
oivaltaen’ -tutkimus- ja kehittämishanke on valottanut edelleenkin ikäihmisten 
alkoholinkäyttöä palveluasumisen piirissä, mutta tuoden uutta näkökulmaa aihee-
seen ikäihmisten omaa ääntä esiin nostaen ja saattaen eri tahoja yhteen rakentamaan 
yhteisiä pelisääntöjä tilanteisiin, jossa asukkaan alkoholinkäyttö palvelutaloympäris-
tössä aiheuttaa ongelmia.  

Tämä kaksiosainen raportti esittelee niin hankkeessa tuotettua tietoa kysely- ja 
haastattelututkimusten valossa kuin hankkeen aikana syntyneiden yhteisten alko-
holia koskevien pelisääntöjen kehittämiskokemuksia. Hankkeessa on ollut oleellista, 
että tutkimuksen tuottamaa tietoa on tavoitteellisesti ja systemaattisesti käytetty peli-
sääntöjen kehittämistoiminnan tukena avaamassa ilmiötä syvällisemmin ja luomassa 
ymmärrystä kehittämistyön eri vaiheisiin. Raportin ensimmäisessä luvussa jäsenne-
tään hankkeen taustaa, tavoitteita ja aiempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Toisessa 
luvussa esitellään projektin tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjannut toimintatutki-
muksellinen viitekehys sekä kuvataan, millaiseksi toimintatutkimukseksi projekti keh-
keytyi. Kolmannessa luvussa kuvataan tärkeimmät tutkimustulokset. Raportin toisen 
osan luvut käsittelevät kehittämistoimintaa ja siinä kertyneitä kokemuksia. Tässä osi-
ossa kuvataan toimintatutkimuksen ja sen käsitteiden soveltamista käytännön kehit-
tämistyöhön. Toinen osa liitteineen toimii hyvänä oppaana, työkirjana, pelisääntöjen 
laatimisessa. Työkirjan ja sen liitteiden sisältämät kysymysmuotoiset tehtäväkokonai-
suudet auttavat yhdessä työstettynä löytämään yhteistä näkemystä. Kolmas osa kiteyt-
tää hankkeen johtopäätökset ja oivallukset.

Ikääntyvien ihmisten suhtautumista alkoholinkäyttöön ei ole välttämättä ollut 
helppo tavoittaa, eivätkä osallistavat menetelmät ole aina olleet yksinkertaisia. Ei ole 
myöskään olemassa mitään valmista kaavaa tai monistettavaa mallia toimintatavoiksi. 
Jokainen taho joutuu pohtimaan asiaa omasta näkökulmastaan ja omia toimintatapo-
jaan arvioiden rakentamaan omat pelisääntönsä. Yksin tekeminen myöskään harvoin 
tuottaa toivottuja tuloksia. Olennainen viesti on, että on hyödyllistä sitouttaa koko 
yhteisö kehittämistyöhön ja muokata itselle sopivat pelisäännöt. 

Projektin tukiryhmällä oli tärkeä rooli viitoittamassa kehittämismatkaa eteenpäin. 
Kiitos Sauli Suominen, Omaiset Mielenterveystyön tukena/Uudenmaan yhdistys ry, 



Maria Viljanen, Sininauhaliitto ja Salme Ahlström, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL).  Projektissa kehittämistyötä pelisääntöjen luomiseksi tehtiin kolmessa palve-
lutalossa: Espoon Eläkekotisäätiön Hopeakotka, Espoon Lähimmäispalveluyhdistys 
ry:n Merikartano ja Vanhusten Kotiapusäätiön Havukosken palvelukeskus. Lämmin 
kiitos kuuluu näille tahoille, joiden kehittämisprosessit olivat erinomaisia omalla 
yksilöllisellä tavallaan. 

Lukuisat iäkkäät ihmiset ovat esittäneet näkemyksiään ja mielipiteitään aiheeseen 
liittyen niin palvelutalojen yhteisissä tilaisuuksissa kuin haastatteluissa. Sydämellinen 
kiitos kuuluu heille, sillä ilman heidän ääntään kehittämistyöstä olisi jäänyt puuttu-
maan jotain erittäin olennaista.

Helsingissä helmikuussa 2012

 
Sirkkaliisa Heimonen
toimialapäällikkö
Ikäinstituutti
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JOHDANTO

Projektin tausta ja tavoitteet

K olmevuotinen toimintatutkimuksellinen kehittämishanke Päihdepelisäännöt 
palvelutaloihin – yhteinen asia yhdessä oivaltaen (PPS) alkoi kevään 2009 aikana 

ja päättyi vuoden 2012 alussa. PPS-hankkeen taustalla vaikutti Sininauhaliiton koor-
dinoiman LOL- eli Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi -projektiin (2005-
2008) kuulunut palvelutalojen osahanke, jota hallinnoi Ikäinstituutti. Kyseisessä 
palvelutalohankkeessa kartoitettiin ongelmallisia asiakas- ja asukastilanteita, huolen 
aiheita henkilökunnan näkökulmasta ja kehitettiin työntekijöiden osaamista päihde-
asioissa (Koivula 2008). 

LOL-projekti oli monitoimijahanke, jossa keskityttiin kehittämään koulutusmate-
riaalia ja erilaisia päihdetyön muotoja ikäihmisille. Tätä seuranneessa LOL-juurrut-
tamisprojektissa (2009-2011) siirrettiin syntyneitä työmuotoja osaksi järjestöjen ja 
kuntien perustyötä sekä jatkotyöstettiin aiemmin tuotettua materiaalia. Projektit ovat 
nostaneet esille ja tuoneet tietoisuuteen ikääntyvien päihdeongelman erityispiirteitä. 
(Alanko & Haarni 2007, Laapio 2009, Viljanen & Levo 2010, Levo & Viljanen 2011, 
www.tippavaara.info.)

Päihdepelisäännöt palvelutaloihin -hankkeeseen osallistui kolme pääkaupunki-
seudulla toimivaa palvelutaloa, jotka olivat Espoon Eläkekotisäätiön Hopeakotka, 
Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry:n Merikartano ja Vanhusten Kotiapusäätiön 
Havukosken palvelukeskus. Projektiin haettiin keskeisiä toimijoita, jotka muodostivat 
tukiryhmän. Sen tarkoitus oli tuoda projektiin asiantuntijuutta sekä arvioida ja seu-
rata hankkeen etenemistä. Ryhmään kuuluivat Omaiset Mielenterveystyön tukena/
Uudenmaan yhdistys ry, Sininauhaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

PPS-hankkeen käynnistyttyä alkuperäistä projektisuunnitelmaa pohdittiin sen 
toteuttamisen kannalta. Palvelutalojen tilanteita arvioitaessa ilmeni, että perinteinen 
hoito- tai päihdetyö ja raittiusvalistus eivät vastanneet yhteistyötalojen tarpeita. Päih-
teiden käyttö vaikutti asukkaiden keskuudessa vähäiseltä, osin satunnaiselta ja muu-
taman asukkaan aiheuttamalta ongelmalta. Työntekijät kuitenkin kokivat, että he tar-
vitsivat uusia työkaluja työhönsä, sillä alkoholinkäytöstä aiheutuvia pulmatilanteita 
ilmeni. Tämän vuoksi toimintatutkimuksellinen kehittämishanke, jossa sekä asukkaat 
että työntekijät olisivat mukana, soveltui paremmin koko hankkeen lähtökohdaksi. 

Toiminnan kehittämisen ja tutkimisen ohella toimintatutkimuksessa olennaisia 
osa-alueita ovat osallistaminen ja reflektio. Reflektio on arkiajattelua syvällisempää 
pohdintaa ja uudenlaista ymmärtämistä, jonka keskiössä on koko toiminta (Ems-
heimer 2009). Projektityöntekijöiden reflektointi vahvisti saadun informaation poh-
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jalta käsitystä siitä, että tavoitteita oli muutettava. Samalla muodostui ymmärrys, 
että jokainen alkoholin aiheuttama tilanne on yksilö- ja tilannekohtainen, mihin sen 
ulkopuolella kehitetty toimintatapa ei sovellu. Toimintatutkimuksen käsittein ilmais-
tuna toiminnan reflektion seurauksena syntyi ns. sivuspiraali ja projektin painopiste 
muuttui (Heikkinen & Jyrkämä 1999).

Uusituiksi projektitavoitteiksi muodostuivat seuraavat:

•	 tuottaa	uutta	tietoa	suhtautumisesta	alkoholiin
•	 osallistaa	palvelutalojen	asukkaat	ja	työntekijät	
 kehittämään talokohtaisia pelisääntöjä
•	 löytää	ja	kehittää	asukkaiden	ja	henkilökunnan	kanssa	

yhteisiä tapoja kohdata alkoholikysymyksiä. 

Yhtenäisten ja talokohtaisten päihdepelisääntöjen aikaansaaminen tuntui sopivalta 
tavoitteelta, joka vastasi yhteistyökumppaneiden tarpeita. Asukkaiden osallistaminen 
hankkeeseen ja heidän alkoholia koskevien suhtautumistapojensa selvittäminen olivat 
hankkeen kannalta keskeisiä osa-alueita. Pelisääntöjen kehittämisen tueksi hankittiin 
laadullista ja määrällistä tutkimustietoa. Haastattelujen lisäksi toteutettiin valtakun-
nallinen kyselytutkimus, jonka avulla selvitettiin alkoholinkäyttöön liittyviä ilmiötä 
palvelutaloissa. 

Aiemmat tutkimukset aiheesta

Alkoholista ja ikääntymisestä tuotetut aiemmat tutkimus- ja kehittämishankkeet hyö-
dyttivät ja tukivat PPS-projektia. Niistä ikääntymistä sekä alkoholikulttuureja käsit-
televä tutkimus oli lähimpänä tämän projektin tuottamaa tutkimustietoa. Elintapa-
kyselyiden (esim. Sulander ym. 2006, Laitalainen ym. 2008, Sulander 2009, Vilkko 
ym. 2010) tuottamaa tietoa reflektoitiin, jotta saatiin käsitys ikääntyvien alkoholin-
käytöstä. Tietoa myös vietiin talojen kehittämistyön tueksi ja sovellettiin haastattelui-
den kysymyksissä. Asukkailta kysyttiin, mitä mieltä he olivat ikääntyneiden ihmisten 
alkoholinkäytön kasvusta. Haastateltavien tulkinnat toivat tilastotietoihin toisenlai-
sen näkökulman.  

Kyselytutkimukset osoittavat, että ikääntyvät käyttävät aiempaa enemmän alkoho-
lia, mutta ilmiöön kuuluu, että kuluttaminen vähenee ja raittius lisääntyy iän myötä. 
(Mäkelä & Härkönen 2010, Vilkko ym. 2010). Viimeisimpien tulosten mukaan vart-
tuneet ja vähän koulutetut ovat lisänneet eniten alkoholin kulutustaan (Mäkelä ym. 
2009a, Mäkelä ym. 2009b). Vaikka tilastot saattavat ohjata ajattelemaan, että alkoholin 
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kulutuksen kasvu koskee kaikkia eläkeikäisiä, niin on muistettava se, että iäkkäät eivät 
ole yksi yhtenäinen ikäryhmä (Ahlström & Mäkelä 2009). 

Alkoholitutkimuksessa juomisen aiheuttamia ongelmia tutkitaan paljon. Siitä 
huolimatta iäkkäiden ongelmakäyttäjien määrästä väestötasolla ei ole vielä tarkkaa 
tietoa. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan alkoholi aiheutti noin 500 
eläkeikäisen (65 vuotta täyttäneen) henkilön kuoleman vuonna 2008. Luku sisältää 
alkoholimyrkytyksen, alkoholiperäisen sairauden tai tapaturman aiheuttamat kuole-
mat. Tapaukset ovat lisääntyneet noin 63 %:n verran vuodesta 2000, jolloin alkoholi 
aiheutti 307 kuolemantapausta1. 

Jonkin verran tietoa ikäihmisten alkoholinkäytöstä on saatu myös RAI-vertailuke-
hittämisaineistosta2, jonka mukaan 11 prosenttia miehistä ja kolme prosenttia naisista 
palveluasumisen piirissä joi alkoholia runsaasti. Vastaavat luvut kotihoidossa olivat 
15 prosenttia miehistä ja neljä prosenttia naisista. (Vilkko ym. 2010.) RAI-aineistossa 
alkoholista kysytään kahden kysymyksen avulla. Tätä tulosta pohtiessa herää kysy-
mys, millä tavoin juomatavat on määritelty vai jääkö määrittely kirjaamisesta vastaa-
van henkilön kontolle.  

Ikääntyvien ihmisten alkoholinkäytöstä kertoo jotain se, että päihdeongelmaisia 
ikäihmisiä hakeutuu A-klinikan palveluiden piiriin. Heistä suurin osa oli miehiä, 
joiden ongelmiksi määriteltiin myös yksinäisyys ja jokin vakava sairaus. Pahimpina 
juomakausina alkoholinkäyttö oli saattanut kestää useita viikkoja, mistä huolimatta 
sangen monen asiakkaan elämänhallinta vaikutti suhteellisen hyvältä. Ikäihmisten 
päihdeongelmien todettiin liittyvän moniin psyykkisiin vaikeuksiin, kuten depressi-
oon, ahdistukseen tarpeettomuuden tunteisiin ja dementiaoireisiin. (Suhonen 2005.) 

Haarnin ja Hautamäen (2008) lähestymistapa eläkeikäisten alkoholinkäyttöön 
tuotti tietoa laadullisesta ja ei-medikalisoituneesta näkökulmasta. Tutkimus käsitteli 
ikääntyvien ihmisten erilaisia alkoholikulttuureita ja suhtautumistapoja alkoholiin. 
Ongelmalähtöisyyden sijaan keskityttiin alkoholinkäytön koettuihin merkityksiin ja 
kulttuurisiin ilmiöihin. Tutkimuksen mukaan valtaosa ikääntyvistä ihmisistä rajoittaa 
tai vähentää alkoholinkäyttöään iän karttuessa useista syistä.   

Alkoholinkäyttöä koskevat kysymykset ovat mukana myös Ikihyvä Päijät-Häme -
tutkimuksessa, jossa kysytään käyttökertoja ja määriä. Tutkittavat on jaettu kolmeen 
ryhmään: nuorimpaan ikäryhmään eli 1946-1950 syntyneisiin, keskimmäiseen eli 
1936-1940 syntyneisiin ja vanhimpaan eli 1926-1930 syntyneisiin. (Fogelholm ym. 
2007.) Tässä paikallistutkimuksessa on mahdollista tehdä päätelmiä alkoholinkäytön 
yleisyydestä ja suuntauksista kymmenen vuoden aikana. 

Viime vuosina monet tilastotutkimukset ovat osoittaneet vähäisellä tai kohtuullisella 
alkoholinkäytöllä olevan myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten hyvinvoinnin kannalta. 
Kohtuukäytön arvioinnissa tavallisesti käytetään NIAAA:n ja The American Geriat-
rics Societyn ohjeistusta. 3 PPS-projektin asukashaastatteluissa ja valtakunnallisessa 
kyselytutkimuksessa mainittiin muutamia myönteisiä, lähinnä terveysvaikutuksia.

1 http://www.stat.fi/til/ksyyt/index.html
2 RAI (Resident Assessment Instrument) tarkoittaa vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä           
   kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmää. 
3 http://www.americangeriatrics.org/products/positionpapers/alcohol.shtml
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Kohtuukäytön on todettu olevan yhteydessä ikääntyvien naisten yleiseen tervey-
dentilaan ja sydänsairauksien vähenemiseen (Balsa ym. 2008), parempaan toiminnal-
liseen terveyteen (Chen ym. 2009) ja muistisairauden riskin pienenemiseen (Muka-
mal ym. 2003, Peters ym. 2008) sekä pienempään diabetesriskiin (Djoussé ym. 2007). 
Yhden selvityksen mukaan säännöllinen ja kohtuullinen alkoholinkäyttö edisti ja 
lisäsi elämänlaatua (Chan ym. 2009). 

Ikääntyvien ihmisten alkoholinkäytön riskirajat ovat nuorempien ihmisten riskira-
joja matalammat. Tutkimuksissa puhutaan riskejä aiheuttavasta juomatavasta. Muka-
mal ym. (2004) havaitsivat, että riskirajana voi pitää 14 annosta ylittävää viikoittaista 
alkoholimäärää. Riskirajat ylittävä juominen aiheuttaa ikääntyvälle psyykkisiä ongel-
mia, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta sekä huonoa koettua terveyttä (Kirchner 
ym. 2007). Myös Moosin ym. (2004) selvityksessä todetaan, että riskirajat ylittävä juo-
matapa aiheuttaa ikääntyneelle ongelmia, esimerkiksi kaatumista sekä aterioiden ja 
päivittäisten toimintojen laiminlyömistä. Alkoholin osallisuutta lonkkamurtumiin oli 
vaikea todentaa päivystysvastaanotossa (Kaukonen ym. 2006). 

Päihdepalveluiden laatusuosituksessa (Sosiaali- ja terveysministeriö & Kuntaliitto 
2002) ikääntyvät ihmiset huomioidaan erityisryhmänä, jonka kasvun oletetaan lisää-
vän päihdepalveluiden tarvetta. Lisääntyvistä alkoholihaitoista johtuen toteutettiin 
Suomessa kansallisia ohjelmia, joiden tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ikääntyvien 
ihmisten alkoholinkäytöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimassa Alkoho-
liohjelmassa (2004-2007) laadittiin suositukset turvallisista alkoholinkäytön rajoista 
ikääntyviä ihmisiä ajatellen (Otetaan selvää! Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet).4 

Alkoholiohjelma on jatkunut 2008-2011. Vuodesta 2012 koordinointivastuussa on 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

4  http://pre20090115.stm.fi/hl1146566769017/passthru.pdf
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KEHITTÄMISTyÖN PERUSTA

Toimintatutkimuksen viitekehys 

P PS-projektin viitekehys oli toimintatutkimus. Toimintatutkimus on syklistä muu-
tokseen suuntautuvaa kehittämistä, joka sisältää tutkimusta, toimintaa ja arvioin-

tia. Sitä on käytetty yhteisöjen kehittämisessä, koulutuksessa ja opetuksessa tuotta-
maan käytännönläheistä tietoa (Reason & Bradbury 2008). Hart ja Bond (1995) mää-
rittelevät seitsemän suuntausta, joissa on eri painotuksia: niitä ovat koulutuksellinen, 
yksilöiden tarkastelu sosiaaliryhmän jäseninä, ongelmaorientoituneisuus, kontekstiin 
sitoutuneisuus ja tulevaisuuteen suuntautuneisuus, muutosintervention sisältävä, toi-
minnan parantaminen ja osallistamiseen suuntautunut. 

Toimintatutkimuksella voi olla useita tavoitteita riippuen tutkimus- ja kehittä-
mistehtävästä. Tehtävä voi olla toiminnan syiden osoittaminen (Moilanen 1999) tai 
tutkittavan ilmiön käsitteellistäminen ja yhteisöllisen ymmärryksen lisääminen koh-
deryhmän omia käsitteitä hyödyntämällä (Kiviniemi 1999). Tavoitteena voi olla myös 
tarve luoda uutta tietoa, jota tuotetaan tutkimuksen, osallistumisen ja toiminnan 
avulla. Tavallisesti pyritään vaikuttamaan siihen, että ryhmän, organisaation tai yhtei-
sön suunta, ajattelumallit ja käytännöt muuttuvat toivottuun suuntaan. (Greenwood & 
Levin 1998.) 

Kehittämisessä saatetaan pyrkiä yhteisymmärrykseen ja yksilöllisten päämäärien 
harmonisointiin (Huttunen & Heikkinen 1999a). Toiminnassa kuitenkin on tärkeintä 
olla tasa-arvoinen ja huomioida kaikkien osapuolten mielipiteet ja arvot (Huttunen & 
Heikkinen 1999b). Jos toimintatutkimuksella halutaan muuttaa käytäntöä tai paljas-
taa siitä sellaista, joka aiemmin on ollut piilossa, toteutetaan interventio eli kokeillaan 
jotain muuta toimintatapaa (Heikkinen & Jyrkämä 1999, Heikkinen 2006). 

Kehittämistoiminta vaatii motivaatiota, taitoja, kykyä perustella ja ilmaista aja-
tuksiaan sekä tarkkailla toimintaa. Toimintatutkimus ymmärtää ihmisen aktiivisena, 
itseohjautuvana, tietoisena oppimisestaan ja vastuullisena olentona (Aaltola & Syrjälä 
1999), joka kykenee muuttamaan tai arvioimaan toimintaa sekä kokoamaan, organi-
soimaan ja käsittelemään tietoa (Greenwood & Levin 1998, Craig 2009). Tyypillistä 
toimintakäytännöille on, että ne ovat sidoksissa aikaan ja paikkaan mutta myös olo-
suhteisiin ja resursseihin. (Aaltola & Syrjälä 1999, Heikkinen & Jyrkämä 1999, Jyr-
kämä 1999, Heikkinen 2006.) 
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Craig (2009) lisää, että ennen tutkimuksen alkua on syytä pohtia omia ennakkokä-
sityksiä ja huolehtia siitä, että aineistoa kerätään koko tutkimuksen ajan. Usein lop-
putulosta pidetään tärkeänä mutta toimintatutkimuksessa korostuu prosessi. Tulos-
ten tärkein merkitys on se, että niitä voi soveltaa käytäntöön. Omaa tietoista ja pii-
loista toimintaa sekä sitä ohjaavaa tietoa voi tuoda esille havainnoimalla, pitämällä 
päiväkirjaa ja keskustelemalla kollegoiden kanssa (Moilanen 1999, Heikkinen 2006). 
Toimintatutkimuksella on omanlaisensa suhde tietoon: tieto ymmärretään yhtäältä 
arvosidonnaisena, subjektiivisena ja henkilökohtaisen kokemuksen kautta tulkittuna 
(Heikkinen & Jyrkämä 1999) ja toisaalta käytännöllisinä ja käyttökelpoisina (Heikki-
nen 2006). 

Reflektio

Toimintatutkimukseen kuuluu, että kaikkia osa-alueita reflektoidaan. Emsheimerin 
(2009) mukaan reflektio eroaa tavallisesta ajattelusta tai pohdinnasta. Se on tavoite-
orientoitunutta, systemaattista ja strukturoitua. Tarkoitus on ottaa etäisyyttä van-
hoista ajatusmalleista ja kehittää uusia sekä etsiä ratkaisuja ja kysymyksenasetteluja. 

Reflektiivisyyden ja reflektion luonteesta kertovat sille annetut synonyymit. Reflek-
tion osia ovat pohdinta, uudenlainen ymmärtäminen, vaihtoehtojen esille ottaminen, 
kriittinen arviointi, priorisointi, ongelman ratkaisu ja strategioiden suunnittelu, arvi-
ointi, selitysten ja merkitysten muodostaminen, kokemusten ja uskomusten tutkimi-
nen, teorian ja käytännön integroiminen ja toimintaan orientoituminen. (Ks. Moila-
nen 1999, Heikkinen 2006, Craig 2009, Emsheimer 2009.) 

Reflektio toistuvana ja jatkuvana vie tehokkaasti tutkimusta eteenpäin (Craig 
2009). Reflektio kytkeytyy ryhmän, toiminnan ja käytäntöjen analysointiin sekä tie-
don ja teorian aikaansaamiseen. Prosessin vaiheita, toimintaa ja havainnointia ref-
lektoidaan, minkä jälkeen suunnitellaan uudelleen. Usein tätä kuvataan kehänä tai 
spiraalina, jossa suunnitelmaa reflektoidusta suunnitelmasta tuotetaan parannettu 
versio. Toiminta ja vaiheet eivät kuitenkaan aina etene näin yksiviivaisesti ja kaa-
vamaisesti vaan toisiinsa lomittuen. Sivujuonteista voi kasvaa uusi suunta koko tut-
kimukselle. Kentältä saapuvat viestit on huomioitava ja sisällytettävä tutkimuksen 
kulkuun ja sisältöön. Toiminnassa on sekä konstruoivia että rekonstruoivia vaiheita: 
konstruoiva toiminta on uutta rakentavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaan, kun taas 
rekonstruoivissa vaiheissa painopiste on toiminnan havainnoinnissa ja arvioinnissa. 
Uutta tapaa toimia kokeillaan käytännössä, sitä havainnoidaan ja kerätään aineis-
toa kokemuksista. Sitten toimintaa jälleen arvioidaan tai reflektoidaan, josta saadaan 
aineksia uuteen kokeiluun. (Heikkinen & Jyrkämä 1999, Kiviniemi 1999, Heikkinen 
2006, Heikkinen ym. 2006b.) 
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Rönnermanin (2010) mukaan reflektiolla on eri sisältöjä ja tasoja. Ensimmäinen 
on perusreflektiotaso, jolla tarkoitetaan arkiajattelua eli rutiininomaista reflektiota 
tapahtumahetkellä.  Seuraavalla tasolla kokeillaan eri metodeja ja pyritään saavutta-
maan tietyt määrätyt tavoitteet: esimerkiksi kokemuksia kuvataan ja käsityksiä arvi-
oidaan. Kolmannella tasolla reflektiot ovat edellistä systemaattisempia ja riippuvaisia 
omista ja muiden kokemuksista; tässä vaiheessa teoriat voivat valaista näkemyksiä. 
Neljännellä tasolla reflektio siirtyy oman tietoisuuden tasolle. Erityisesti omaan tie-
toisuuteen kiinnitetään huomiota, ts. mitä ja miten ajattelee tai reflektoi kohteesta. 
Syvällinen reflektio voi tuoda mukanaan uusia ideoita, ymmärrystä ja osaamista sekä 
toimintatapoja. 

Projektin toteuttaminen

PPS-projektin työtapana oli, että kehittäminen ja tutkimus kiedotaan läheisesti 
yhteen. Tämä tarkoitti tutkimustekniikoiden ja teoreettisten käsitteiden soveltamista 
projektin tavoitteisiin. Tutkimuksessa käytettiin niin kvalitatiivisia kuin kvantitatii-
visia menetelmiä. Tietoa kerättiin tutkimus- ja osallistamismenetelmin, reflektoiden 
ja arvioiden. Koottu aineisto – havainnot, haastattelut, kyselytutkimus ja arvioinnit 
– olivat sekä tutkimustietoa että osallistamisessa käytettävää materiaalia. 

Projektissa toteutettuja työ- ja toimintatapoja olivat yksilö- ja ryhmähaastatte-
lut, koulutukset, infot, projektipalaverit ja erilaiset viestintäkeinot, kuten tiedotteet 
ja yhteenvedot.  Prosessissa painotus oli toimintakäytäntöjen kehittämisessä, jonka 
ohella siihen sisältyi osallistamista ja reflektointia. Kehittämisen ja tutkimuksen 
yhteen nivomisesta seurasi se, että tutkimustietoa kyettiin viemään pelisääntöjen 
rakentamiseen varhaisessa vaiheessa. 

Toimintatutkimuksellisessa lähestymistavassa tiedontuotannon tarkoitus on pal-
vella kehittämistoimintaa. Siksi on hyvä määritellä etukäteen, mitä tietoa tarvitaan ja 
miten se kerätään. Tiedonkeruu ja sen käsittely edellyttävät systemaattisuutta. Tulok-
sia ja aineistojen analyyseja voidaan käyttää reflektion herättelyyn. Kehittämishank-
keessa voi tarvittaessa soveltaa tutkimusavusteista kehittämismenetelmää. (Toikko & 
Rantanen 2009.) 

PPS-projektissa muotoutunutta toimintatutkimuksen viitekehystä tarkastellaan 
seuraavaksi praktisen tiedonintressin näkökulmasta (taulukko 1). Siihen sisältyvät 
tavoitteet, toiminta, tiedon luonne ja tieteenala sekä tutkijoiden rooli. (Vrt. Moilanen 
1999, Kuula 2001.) Praktinen tiedonintressi kuvaa sitä, millainen toimintatutkimuk-
sellinen projekti PPS-hankkeesta muodostui. 
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Taulukko 1. PPS-projektin toimintatutkimus

Praktinen tiedonintressi

Tavoite
yhteinen toiminta henkilökunnan ja asukkaiden kanssa, 
tietoisuuden ja ymmärtämisen kehkeytyminen

Toiminta viestintä, kieli, puhe, keskustelumenetelmä, kulttuuri

Tiedon luonne ja tieteenala ymmärtäminen ja tulkinta, tulkitsevat tieteet

Tutkijoiden rooli osallistumisen ja reflektion rohkaisu, yhteistyö

Jotta tavoitteita voidaan asettaa, tarvitaan yhteinen kieli, käsitteet ja ymmärrys. Yhtei-
nen toiminta henkilökunnan ja asukkaiden kanssa edellytti tietoisuuden ja ymmärtä-
misen esille tuomista päihdepelisäännöistä ja niiden sisällöistä. Uusi tietoisuus kehit-
tämisen kohteesta muotoutui yhteisen kielen, käsitteiden ja ymmärryksen kautta. 
Yhteisen toiminnan perusta oli puhe ja viestintä, jonka aikaansaamisessa käytettiin 
keskustelumenetelmää. Sen avulla voidaan viestiä erilaisia kulttuurisia näkemyksiä 
ja lisätä ymmärrystä toisten näkemyksiä kohtaan. Menetelmä ymmärtää osallistujat 
asiantuntijoina (Heikkinen ym. 2006a). Projektissa asiantuntijuus jakaantui kaikkien 
kesken: asiantuntijoita olivat asukkaat, työntekijät ja projektissa toimivat tahot, esi-
merkiksi tukiryhmän jäsenet. (Hart & Bond 1995, Heikkinen & Jyrkämä 1999, Huo-
vinen & Rovio 2006.) 

Keskustelumenetelmä (Lahtonen 1999) ottaa lähtökohdakseen yhteisön toimijoiden 
kokemukset, paikallisuuden ja kehittämisen kontekstuaalisuuden. Ulkopuolisten osal-
listujien tehtävänä on organisoida keskustelua ja tukea yhteisen ymmärryksen kehitty-
mistä.  Keskustelu on luonteeltaan tasavertaista ja ihmisten omalla kielellä käytyä. 

Keskustelumenetelmän soveltaminen loi vuoropuhelua, kuuntelemista ja ajatus-
tenvaihtoa osapuolten kesken. Tässä projektissa tärkeimmiksi piirteiksi muodostuivat 
seuraavat tekijät (Heikkinen ym. 2006a):

•	 kaikilla	on	mahdollisuus	osallistua	keskusteluun
•	 kaikki	osallistujat	ovat	tasa-arvoisia
•	 vuoropuhelussa	esille	tulleet	kokemukset	ja	tunteet	ovat	sallittuja	
•	 kaikki	keskusteltavaan	asiaan	liittyvät	väitteet	ovat	oikeutettuja
•	 osanottajien	on	siedettävä	erilaisten	mielipiteiden	esiintyminen
•	 keskustelussa	tavoitellaan	yhteisiä	suuntaviivoja	ja	sopimuksia	

jatkotoimenpiteistä.

Vaikka edellä sanotaan keskusteluun osallistumisen olevan vapaaehtoista, niin työn-
tekijöiltä kuitenkin voi edellyttää tiiviimpää osallistumista ja mielipiteiden ilmaisua 
omaa työtä koskeviin kysymyksiin. Sen sijaan asukkaiden osallistumisen taso voi 
vaihdella, ja he saavat itse päättää aktiivisuudestaan toisella tavoin kuin työntekijät. 
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Yhteiseksi toiminnaksi ja keskusteluareenaksi muodostuivat infojen ja luentojen 
ohella tutkimustuloksista viestiminen asukkaille ja työntekijöille. 

Projektityöntekijöiden tehtävä oli rohkaista kaikkia osallistumaan ja reflektoimaan. 
Tavoite oli ymmärtää asukkaiden ja henkilökunnan toimintaa ja ajatuksia. Suhde tie-
toon muodostui ymmärtäväksi, eri näkökulmia tulkitsevaksi ja gerontologisia sekä 
sosiaaligerontologisia käsitteitä hyödyntäväksi. 

Projektin käynnistyttyä yhteistyötaloissa perustettiin projektiryhmät, joiden teh-
tävä oli määritellä talokohtaiset tavoitteet ja työstää niitä koko prosessin ajan. Taloja 
rohkaistiin asettamaan tavoitteensa sisältäpäin eli omista tarpeista käsin. On tär-
keä huomata, että olemassa olevat toimintatavat olivat lähtökohtia; niitä uudistet-
tiin paremmin talojen tarpeita vastaaviksi mutta luotiin myös uusia toimintatapoja. 
Yhteisissä tapaamisissa käsiteltiin kehittämistoiminnan etenemistä sekä ikääntyvien 
alkoholinkäyttöön ja siihen liittyviä ilmiöitä.  

Jokaisessa talossa yhteisten pelisääntöjen rakentaminen alkoi siten, että työntekijät 
pohtivat omia suhtautumistapojaan alkoholiin ja kohtaamiaan asukastilanteita, joissa 
alkoholi oli läsnä. Asukkaiden alkoholinkäyttöön liittyviä käytäntöjä kartoitettiin 
työntekijöitä haastattelemalla. Yleistä oli, että käytännöt eivät olleet yhteisiä. Tämä 
johtui pitkälti siitä, että tilanteet olivat yksittäisiä ja yksilöllisiä sekä tulivat esille yllät-
täen. Tällöin työntekijä joutui toimimaan siinä hetkessä. 

Tämän jälkeen siirryttiin reflektoimaan alkoholinkäyttöön liittyviä toimintatapoja 
ja niiden toimivuutta. Tällä tavoin syntyi uudenlainen ymmärrys omiin suhtautumis- 
ja toimintatapoihin. Tätä kautta talokohtaiset pelisäännöt hahmottuivat ja niille ryh-
dyttiin kehittämään sisältöä. Viimeisessä vaiheessa kirjattuja sääntöjä esiteltiin use-
amman kerran työntekijöille ja asukkaille, jotka saivat tilaisuuden kommentointiin. 

Tutkimuksen tavoite oli tuottaa uutta tietoa suhtautumisesta alkoholiin sekä ikään-
tymisestä ja alkoholista: tätä tietoa hyödynnettiin pelisääntöjen rakentamisproses-
sissa.  Talokohtaisten tavoitteiden työstämisessä oli olennaista, että pelisääntöihin 
sisällytettiin asukkaiden mielipiteet ja käsitykset. Aineiston analysointiin ja tulkin-
taan osallistettiin asukkaat, työntekijät ja tukiryhmä.  

Osallistaminen oli tärkeä menetelmä, jota ylläpidettiin tietoisesti. Osallistamisen 
yleinen tavoite oli saada aikaan yhteistä toimintaa ja keskusteluja. Hankitut aineistot 
olivat yhtäältä tutkimusaineistoja mutta toisaalta niillä oli merkitystä osallistamisen 
näkökulmasta. Alkoholinkäyttö aiheena synnytti alkuun monenlaisia ajatuksia ja 
tunteita: oli vihastusta ja vastustusta mutta myös kiinnostusta ja välitöntä innostusta. 
Asukkaat saivat itse määritellä, millä tavoin he olivat mukana. (Vrt. Jamieson 2002, 
Peace 2002.)

Reflektio läpäisi kaikki tavoitteet, kaiken toiminnan, tulkinnat ja osallistamiskokei-
lut. Se oli tavoitteellista ja suunnitelmallista pohdintaa, asioiden ja tilanteiden peilaa-
mista, ongelmien ratkaisua ja uudenlaista ymmärtämistä. Reflektiossa ylitettiin arki-
ajattelu, pohdittiin syntyneitä kokemuksia, omia käsityksiä ja peilattiin niitä muiden 
osallistujien kanssa. Reflektiota käytettiin haastateltavien rekrytoinnista haastattelu-
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kysymysten laadintaan, analysointiin ja tulosten tulkintaan saakka. Myös tutkimus-
toimintaa, aineistoja ja saatuja tuloksia sekä tutkimuksen käyttöä kehittämistyössä oli 
reflektoitava, jotta tutkimus ei jäisi irralliseksi osioksi. Reflektion kautta syntyi uusi 
tapa ajatella ja toimia tuoden ymmärrystä ja osaamista. 

Yhteenvetona voi todeta, että reflektio oli keino, menetelmä ja toimintatapa, joka 
on ollut tietoisesti läsnä koko ajan. Toisinaan reflektio johti uusiin oivalluksiin ja rat-
kaisuihin, mutta toisinaan se tuntui tuloksettomalta. Ilman reflektiota tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa ei olisi voitu yhdistää. Reflektiota voi luonnehtia kaiken tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan ”liimaksi”.

Tutkimusta ja kehittämistä evaluoitiin ns. monitahoarviointina, joka perustuu 
arvioitsijan kokemuksiin ja näkemyksiin arvioinnin kohteena olevasta toiminnasta. 
Arviointitietoon sisällytettiin esimerkiksi seuraavat asiat: havainnot, keskustelut ja 
haastattelut. Tämän lisäksi seurattiin kokousten, koulutusten ja infojen osallistuja-
määriä. Kohteina olivat kaikkien projektiryhmien ja tukiryhmän kokemukset, ”pul-
lopostit”, webropol-kyselyt, projektikokoukset, valtakunnallinen kyselytutkimus ja 
projektiasiakirjat.  Arvioinnin tulokset kirjoitettiin kehittämisraportin eri lukuihin.  

Tähän arviointimuotoon päädyttiin sen vuoksi, että käsiteltävä ilmiö, ikääntymi-
nen ja alkoholi, on hyvin moniulotteinen. Myös kohderyhmä eli palvelutalot, niiden 
henkilökunta ja asukkaat olivat keskeisiä tahoja arvioitaessa organisaation tavoitteita 
ja toimintaa sekä projektin kehittämisprosessia. Heidän kauttaan oli mahdollisuus 
saada näkyville muutoksia asenteissa ja suhtautumisessa. 

Monitahoarviointi koostui seuraavista tahoista ja kohteista:  
1) projektityöntekijät – projektin tavoitteet ja tuotokset, talojen tavoitteet ja tuo-

tokset, kehittämisprosessi, tutkimus
2) oma projektityöryhmä – projektin tavoitteet ja tuotokset, tutkimus
3) projektin tukiryhmä – aineistojen arviointia ja analyysia, tutkimus
4) Ikäinstituutin asiantuntijat – osallistaminen ja reflektio yleisellä tasolla, 

tutkimus
5) toiminnanjohtajat ja talojen projektiryhmän jäsenet – talojen kehittämista-

voitteet, kehittämisprosessi, osallistaminen, tutkimustulosten hyödyntäminen, 
teeman näkyvyys talossa, tutkimus

6) arviointi-iltapäivät henkilökunnalle – osallistaminen, reflektio, uudet 
käytännöt/toimintatavat. 

Projektissa keskeisiksi kehittämistoimintaa ohjaaviksi periaatteiksi muodostuivat yhteis-
toiminta ja yhteisö, demokraattisuus ja tasa-arvoisuus, osallistaminen, reflektio sekä 
kehittämisprosessin käytännönläheisyys ja tilannesidonnaisuus (Heikkinen & Jyrkämä 
1999, Moilanen 1999, Heikkinen 2006, Heikkinen ym. 2006a). Näitä periaatteita olemme 
soveltaneet alkoholia koskevien pelisääntöjen kehittämisessä kolmessa yhteistyötalossa 
(kuvio 1). Jokaisen osa-alueen tehtävä oli edistää ja syventää keskustelua. 
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Yhteis-
toiminta ja

yhteisö
Reflektio

Kehittämisprosessin
käytännönläheisyys 

ja tilanne-
sidonnaisuus

Demokraattisuus
ja tasa-arvoisuus Osallistaminen Yhteiset

pelisäännöt

Kuvio 1.  Kehittämistoiminnan periaatteet pelisääntöjä laadittaessa

Lopputuloksena yhteistyötalot saavuttivat käytäntöä palvelevan ja demokraattisesti 
tuotetun toimintamallin, joka oli yhteisesti hyväksytty ja kaikkien tiedossa oleva tapa 
toimia alkoholitilanteissa. Mallit tuotettiin keskustellen, osallistaen ja reflektoiden. 
Tutkimuksen tehtävä oli tukea yhteisten pelisääntöjen laatimista varhaisessa vai-
heessa.  Kehittämistyön vaiheiden moniääninen kuvaus on raportin toisessa osassa. 

Hankkeen aikana tuotettiin kirjoituksia lehtiin, tietoa ja kolumni www-sivuille, 
posteri sekä suullisia esityksiä kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa. Asuk-
kaille ja työntekijöille järjestetyissä tilaisuuksissa pidettiin esitelmiä, alustuksia ja 
yhteenvetoja. Tuloksia esiteltiin loppuseminaarissa, tukiryhmän kokouksissa ja työ-
yhteisön jäsenille sekä lähetettiin tiedotteita kyselyyn osallistuneille palvelutaloille. 
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Tutkimuksen ja kehittämisen 
keskeiset käsitteet

Luontevia käsitteitä alkoholinkäytön tarkasteluun tarjoavat gerontologian ja sosiaa-
ligerontologian käsitteet elämänkulku, ikävaihe, elämänvaihe, elämäntapahtumat, 
sukupolvet ja iän eri merkitykset. Alkoholinkäyttö iäkkäänä on ilmiö, johon liittyy 
ikäerityisyyttä. Ikäerityisyys (esim. Laapio 2010) on laaja käsite, jonka piiriin sisältyy 
edellä mainitut käsitteet ja alkoholinkäyttö ilmiönä. 

Ikävaihe viittaa johonkin kronologiseen ikään tai ikävaiheeseen, jossa elämäntilan-
teet vaihtelevat. Elämänvaihetta luonnehtivat samanlaiset elämäntapahtumat, jotka 
ovat sekä sosiaalisia että psykologisia ilmiöitä, jotka ovat yhteisössä normitettuja ja 
säädeltyjä. Tyypillisesti ne ovat joko sallittuja tai kiellettyjä, odotettuja tai vältettyjä. 
Sukupolvista puhuttaessa viitataan koko ikävaihe- tai ikäryhmäsukupolviin tai per-
hesukupolviin. Elämänkulku on elämän etenemistä; se sisältää yhteiskunnalliset teki-
jät, jotka vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin rakentaa itse omaa elämänkulkuaan. 
(Marin 2001.) 

Iällä ei tarkoiteta ainoastaan sen kronologista ulottuvuutta selittämään yksilöllisiä 
eroja. Biologisen iän käsitteen avulla voi tarkastella esimerkiksi fyysisiä ja fysiologi-
sia muutoksia sekä toimintakykyä. Psykologinen ikä viittaa psyykkiseen kehitykseen, 
kognitioon ja persoonallisuuteen sekä käyttäytymiseen. Sosiaalisen iän käyttäminen 
käsitteenä antaa mahdollisuuden ymmärtää elämänvaiheita, yksilön ja ryhmän sosi-
aalista asemaa yhteiskunnassa ja normeja. Alkoholi ja ikääntyminen näkökulmien 
avaamisen kannalta käyttökelpoisena voi pitää kokemuksellisen iän käsitettä. (Ran-
tamaa 2001.)

Niin elämäntapahtumilla kuin ikävaiheillakin on konteksti, jota tuodaan mukaan 
aineistojen tulkintaan (Heikkinen 1996). Kontekstin mukaan tuominen merkitsee 
sitä, että aineisto liitetään sosiohistoriallisiin ja kulttuurisiin merkityksiin ja suhteisiin 
(Jokinen ym. 1993). Alkoholi ilmiönä liittyy eri ikä- ja elämänvaiheisiin ja sukupol-
viin ja palautuu sekä yksilömerkityksiin että laajemmin sosiaaliseen todellisuuteen 
(Kuusela 2004). Tässä tutkimuksessa haastatteluaineistoa on osittain lähestytty fak-
tanäkökulman kautta (Alasuutari 2001).   

Suhtautumistapojen ja käsitysten tutkimiseen voi soveltaa tulkintarepertuaarin 
käsitettä, jolla luonnehditaan toimintoja, tapahtumia ja ilmiöitä (Gilbert & Mulkay 
1984). Potterin & Wetherellin (1987) mukaan tulkintarepertuaarit voivat olla keske-
nään ristiriitaisia ja vaihtoehtoisia mutta sisäisesti suhteellisen johdonmukaisia. Ne 
voivat usein kiinnittyä kielikuviin ja toistuvasti käytettyihin käsitteisiin. Teoriassa 
repertuaarien määrä on rajaton, mutta käytännössä ne ovat sidoksissa siihen sosiaali-
seen ja kulttuuriseen kontekstiin, jossa ne on tuotettu (Willman 2001). 

Asukkaiden haastatteluja tarkasteltiin kolmeen ikä- ja elämänvaiheeseen jäsennel-
tyinä: lapsuuden ja nuoruuden, aikuistumisen ja työelämän sekä vanhuuden ikä- ja 
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elämänvaiheina.  Tutkimukseen osallistuneiden ikävaiheet sijoittuivat useisiin alko-
holipoliittisiin ajanjaksoihin ja taitekohtiin, jotka ovat säädelleet ja normittaneet alko-
holinkäyttöä. Tämän lisäksi monet historialliset tapahtumat, esimerkiksi sota, tulivat 
esille haastatteluissa. 

Ikävaihe- ja elämäntapahtuma-ajattelun avulla oli mahdollista tarkastella, millä 
tavoin alkoholi ilmeni tai näkyi osallistujien elämän varrella. Jäsentely auttoi näke-
mään jokaisen ikävaiheen erityisyyden suhteessa alkoholiin. Asian voi hahmottaa toi-
sinkin: mitä erityistä alkoholista tulee esille kussakin ikä- ja elämänvaiheessa. 

Haastatteluanalyyseissä käytimme sanaa tulkinta, joka koskee alkoholia ilmiönä. 
Alkoholia koskevissa tulkinnoissa nivoutuvat toisiinsa kokemukset, ikä- ja elämänvai-
heet, elämäntapahtumat sekä sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti, jonka yhteydessä 
merkitykset ovat syntyneet. Kun kokemuksia kerrottiin nyt ikääntyneenä, vuosikym-
menten elämänkokemuksella, vertailu muun muassa nykyhetkeen sekä itseä edeltä-
viin että nuorempiin sukupolviin on mahdollinen. Elämän varrella jokaisen ihmisen 
alkoholia koskevat suhtautumistavat ja käsitykset ovat muokkautuneet omannäköi-
siksi. Eri sukupolvilla oli näkemyksiä alkoholipolitiikan käänteistä. 

Tutkimus- ja kehittämisaineistot

Projektin tutkimus- ja kehittämisaineistot koostuivat havainnoista, haastatteluista ja 
kyselytutkimuksesta. Haastattelut ja kyselytutkimus olivat prosessi, joka ymmärrettiin 
osallistamiseksi. Aineistojen tavoite oli yhtäältä tuottaa uutta tietoa ja toisaalta toimia 
talokohtaisten pelisääntöjen kehittämistyön sisältöinä ja keskustelujen virittäjinä.

Hankkeen aikana projektityöntekijät kirjasivat havaintoja eri tilanteista asukkaiden 
ja työntekijöiden kanssa. Ne avasivat alkoholiin liittyviä suhtautumistapoja moni-
muotoisesti. Havainnoiksi laskettiin kaikki alkoholia koskeva keskustelu, kommen-
tointi ja äänenpainot. Havaintoja kertyi kaikissa info- ja keskustelutilaisuuksissa, joita 
järjestettiin jokaisessa yhteistyötaloissa. Myös epävirallisissa tapaamisissa puheeksi 
otettiin usein alkoholi varsinkin sen jälkeen, kun asukkaat tunnistivat projektityön-
tekijät henkilöiksi, jotka puhuivat alkoholinkäytöstä heidän kanssaan. Näitä aineis-
toja käytettiin tuloksia kuvatessa. Havainnointi menetelmänä tavoitti niitä suhtautu-
mistapoja, joista asukkaat eivät halunneet kertoa. Havainnointi on subjektiivista ja 
valikoivaa toimintaa, jota ennakko-odotukset suuntaavat (Eskola & Suoranta 1998, 
Hirsjärvi & Hurme 2001). 

Asukkaiden yksilöhaastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Kaikissa taloissa 
käytettiin samaa teemahaastattelun kysymyslistaa (ks. liite 4). Tähän haastattelutyyp-
piin päädyttiin siksi, että kyseessä oli vähän tutkittu ja kontekstisidonnainen aihepiiri. 
Aihepiirinä alkoholi oli tunteita herättävä, ja kysymysten oli oltava neutraaleja. Täl-
löin teemahaastattelu antoi tutkittaville mahdollisuuden tuoda vapaasti esille omia 
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näkemyksiään, kokemuksiaan ja merkityksiään. Se salli monitahoiset vastaukset, 
mutta loi haastattelutilanteelle avointa haastattelua tiukemmat rajat. Alkoholiin liit-
tyvät haastatteluteemat laadittiin niin, että haastateltavien elämäkokemus ja sukupol-
vikokemukset voitiin tuoda esille. (Eskola & Suoranta 1998, Hirsjärvi & Hurme 2001, 
Lumme-Sandt 2005.) 

Asukkaita pyydettiin haastatteluihin yhteisissä tilaisuuksissa ja tutustumiskäyn-
neillä. Tämän lisäksi muutamat asukkaat ottivat yhteyttä suoraan projektityönteki-
jään, jolloin tapaamisesta sovittiin. Henkilökunta informoi asukkaita omalta osaltaan 
haastatteluista ja rohkaisi heitä osallistumaan. Rekrytointi tuotti vähän tulosta kah-
dessa talossa vastustuksesta ja väärinymmärtämisistä johtuen. Muutamat asukkaat 
epäilivät, että projektin tarkoitus oli raitistaa talot. Toisen pelkäsivät sitä, että pro-
jekti leimasi asukkaat alkoholisteiksi. Tämän vuoksi laadittiin tiedote tutkimuksen 
teemoista, sisällöistä ja käyttötarkoituksesta. 

Tämän jälkeen projektityöntekijä ja henkilökunnan jäsen vierailivat yhdessä asuk-
kaiden luona ja pyysivät heitä haastatteluun; muutamat ilmaisivat suostumuksensa 
lähteä mukaan. Henkilökunta oli avainasemassa ryhmähaastatteluiden järjestämi-
sessä. Projektityöntekijöiden oleskelu yleisissä tiloissa, jutustelu asukkaiden kanssa ja 
osallistuminen aktiviteetteihin ei ollut haastatteluihin rekrytoinnin kannalta tulokse-
kasta. Sovituista haastatteluista kieltäytyi viime hetkellä kolme henkilöä. 

Asukkaiden yksilöhaastattelukysymysten muotoiluun vaikutti osaltaan projektin 
kohtaama vastustus ja väärinymmärtämiset. Teemat koskivat alkoholinkäytön ilmene-
mismuotoja haastateltavien lapsuudessa ja nuoruudessa. Nämä kysymykset toimivat 
jännityksen poistajina ja rauhoittivat ilmapiiriä. Niillä pääsi helposti liikkeelle, ja kai-
killa oli teemasta kerrottavaa ja muistoja. Seuraavaksi kysyttiin työelämän aikaisesta 
alkoholinkäytöstä, ja lopuksi päästiin ikääntymistä ja alkoholia koskeviin teemoihin. 
Palvelutaloa ja asumista koskevat kysymykset käsittelivät sitä, millainen alkoholin-
käyttö on sopivaa ja sopimatonta palvelutalossa, kenen pitäisi puuttua mahdollisiin 
ongelmiin ja mitä ajatuksia itsemääräämisoikeus tuo. Nämä kysymykset olivat kehit-
tämishankkeen ja pelisääntöjen ydintä. Yksilöhaastatteluiden tavoite oli saada tietoa 
pelisääntöjen rakentamiseksi ja suhtautumistapojen hahmottamiseksi. 

Vaikka osallistujien omaa suhdetta ja käyttötapoja alkoholiin ei kysytty, niin monet 
haastateltavat kuitenkin kertoivat oma-aloitteisesti kokemuksistaan vuosien varrelta 
ja nykyhetkestä. Kokonaisuudesta syntyi monimuotoinen käsitys ikääntymisestä, 
alkoholista ja suhtautumisesta koko ilmiöön. 

Kun aika ja paikka oli sovittu, haastattelija soitti osallistujalle tapaamispäivän 
aamuna ja kertoi olevansa tulossa. Vielä tässä vaiheessa tuli peruuttamisia. Ennen 
haastattelua osallistujille kerrottiin, mitä teemoja kysymykset koskivat. Haastateltavia 
informoitiin vapaaehtoisuudesta, luottamuksellisuudesta ja käytännön tarpeesta tal-
lentaa haastattelu. Myös syntyneitä väärinymmärtämisiä oikaistiin. Oli tärkeää tun-
nustella tapaamisen alussa osallistujan epäröintejä, torjuntaa tai mielialoja. Muutamia 
tapaaminen jännitti, ja kirjallisen suostumuslomakkeen allekirjoittaminen vaikutti 
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epäilyttävältä teolta tai sitoumukselta. Tällaisissa tilanteissa tuntuikin luontevalta 
toimia anonyymisti. Sovittiin, että suullinen suostumus on riittävä, nimiä ei mainita 
missään yhteydessä. Tässä vaiheessa useimmat suostuivat haastattelun tallentami-
seen. Tallenteiden käytöstä keskusteltiin joidenkin osallistujien kanssa. Niiltä, jotka 
kieltäytyivät nauhoittamisesta, kysyttiin lupaa tehdä muistiinpanoja, joihin suostut-
tiin. Haastattelut tapahtuivat joko yleisissä tiloissa tai haastateltavien kotona. 

Yksilöhaastattelujen lisäksi toteutettiin asukkaiden ryhmähaastattelut, joiden 
tavoitteena oli osallistaa useampia henkilöitä yhtä aikaa keskustelemaan alkoholi-
teemoista. Kumpikin projektityöntekijä oli läsnä näissä tilanteissa. Tämän tyyppisiin 
ryhmähaastatteluihin päädyttiin siksi, että haluttiin laajentaa yksilöhaastatteluissa 
esille nousseita teemoja. Aiheet käsittelivät ikääntymistä ja alkoholinkäyttöä yleisellä 
tasolla. Ryhmiä koottiin, koska yksilöhaastateltavien määrä ei ollut riittävä ja teema-
haastatteluihin osallistuminen koettiin liian uskaliaana. Ryhmän avulla on mahdol-
lista saada tietoa kollektiivisesti jaetusta ymmärryksestä ja alkoholia koskevista käsi-
tyksistä. Tilanteet olivat varsin epämuodollisia ja osin rönsyileviäkin ja muistuttivat 
enemmän ryhmäkeskustelua kuin -haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme 2001, Valtonen 
2009, Pietilä 2010.)

Ryhmätapaamiset järjestettiin siten, että yhdessä talossa pidettiin kaksi yhteistä tilai-
suutta ja kahdessa talossa kussakin yksi tilaisuus. Tilanteet pyrittiin tekemään mahdolli-
simman neutraaleiksi. Haastatteluissa/keskusteluissa käsiteltiin muun muassa Otetaan 
selvää! -esitettä, vertailtiin alkoholinkäyttöä yleisesti ennen ja nyt ja kommentoitiin 
ajankohtaisia uutisia. Tilaisuudet kestivät noin tunnin. Yhtä talon asukasta pyydettiin 
kokoamaan ryhmä, koska hänellä vaikutti olevan hyvät suhteet talon asukkaisiin. Ryh-
mään tuli mukaan kahdeksan keskustelijaa. 

Tallentamisen jälkeen sekä yksilö- että ryhmähaastattelut litteroitiin sanatarkasti 
välimerkittäen. Kumpikin projektityöntekijä osallistui haastattelujen kuuntelemiseen ja 
litterointiin. Aineistot on analysoitu sisällönanalyysia käyttäen Atlas.ti:ssä. Sisällönana-
lyysi (Tuomi & Sarajärvi 2006) on tekstianalyysiä ja kohdistuu inhimillisten merkitys-
ten esille tuomiseen. Sillä kuvataan haastattelujen sisältöä ja tutkittavaa ilmiötä. Ana-
lyysivaiheessa haastatteluaineisto teemoitettiin ja luokiteltiin. Luokat nimettiin sisällön 
mukaisesti vertailemalla niitä toisiinsa tulkintasääntöä noudattaen. Tulkintasääntönä 
oli se, että luokat eivät ole päällekkäisiä ja nimet kertovat luokan sisällöstä. Prosessi jat-
kui niin, että teema-alueita tulkittiin käsitteiden avulla ja samalla kirjoitettiin alustavaa 
tekstiä. Luokituksia piti tarkistaa tulkinnan aikana. (Ruusuvuori ym. 2010.)

Haastatteluaineiston luokitteluun ja koodaamiseen vaikutti projektissa syntynyt 
esiymmärrys. Aineistoa ja tulkinnoista keskusteltiin talojen asukkaiden ja työnteki-
jöiden, jolloin tuli mahdollisuus tarkentaa luokituksia ja tulkintoja. Tämän jälkeen 
alkoi yksityiskohtainen tulosten koostaminen, vertailu ja keskusteleminen ennen 
raportointia. 

Toinen projektityöntekijä haastatteli yhteistyötalojen työntekijöitä, joita osallis-
tui haastatteluihin yhteensä 19 henkilöä. Vastaukset kirjattiin muistiin. Työnteki-
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jöiden haastatteluiden tärkein tavoite oli saada kokonaiskuva alkoholiin liittyvistä 
käytännöistä. 

Projektin edetessä alkoi syntyä kysymyksiä alkoholinkäytöstä ilmiönä palveluta-
loissa. Yhtäältä julkisuudessa puhuttiin siitä, että ikääntyvän väestön raittius on vähen-
tynyt tasaisesti ja alkoholia käytetään useammin; tätä kuvaa tutkimuskin oli tuke-
massa (esim. Sulander 2009). Toisaalta elämä yhteistyötaloissa osoitti jotain muuta: 
asukasenemmistön elämä soljui eteenpäin joko raittiuden tai kohtuukäytön merkeissä 
ja ongelmakäyttö oli vähäistä. Oli tarve selvittää, millainen oli tilanne muissa palvelu-
taloissa kautta Suomen. 

Kevään 2010 aikana toteutettiin kyselytutkimus palvelutaloille kautta Suomen. 
Kysymyslomake laadittiin esihavaintojen ja hankkeen tavoitteiden pohjalta. Muut 
alkoholiin liittyvien kyselytutkimusten kysymykset eivät soveltuneet tähän konteks-
tiin, sillä kyseessä ei ollut epidemiologinen tai päihdetyötä koskeva tutkimus.

Ikäinstituutin eettinen toimikunta arvioi lomakkeen, jota esitestattiin ennen lähet-
tämistä. Vastausten tultua tiettyjä kysymyksiä yhdistettiin suuremmiksi luokiksi, jotta 
paikkakunnat ym. yksityiskohtaiset tiedot eivät paljastaisi vastaajia. Vastauksia arvi-
oitiin projektiryhmissä ja alustavia tuloksia lähetettiin vastanneille taloille. Kysymys-
lomake saatekirjeineen on liitteessä 6.  

Kyselyn tavoitteena oli tuottaa käytännönläheistä tietoa kehittämistyöhön. Tämän 
lisäksi tavoitteena oli selvittää alkoholinkäyttöä palvelutaloympäristössä ja siitä johtu-
via mahdollisia ongelmia, alkoholiin suhtautumista, käytäntöjä ja kehittämistarpeita 
alkoholiin liittyvissä tilanteissa. 

Toteutettu kysely ei ole otantaan perustuva tutkimus, koska perusjoukon koosta ei 
ole tarkkaa tietoa. Yleistämisen sijaan haluamme tuoda esille ilmiön luonnetta. Yleis-
täminen on ongelmallista sen vuoksi, ettei se huomioi talojen erilaisuutta ja paikalli-
suutta. Tutkimus luo kyselyn aikaisen tilannekuvan ja tukee projektin laadullista tut-
kimusta sekä havaintoja. Aineisto on verraten pieni, vaikka se kattaa maantieteellisesti 
koko Suomen. Tämän johdosta raportissa esitetään tulokset useimmiten absoluutti-
sina lukumäärinä, jotka kuvaavat parhaiten laajuutta ja levinneisyyttä. Prosenttitau-
lukoita ja ristiintaulukoita käytetään niissä esityksissä, joissa ryhmien välinen vertailu 
ja havainnollisuuden lisääminen on olennaista. (Ks. Heikkilä 2010). Selittävinä muut-
tujina käytetään kahta muuttujaa: suuralue ja kuntaryhmitys. 
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PROJEKTISSA 
TUOTETTUA TIETOA

Valtakunnallinen kyselytutkimus

P alvelutalojen nimet poimittiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
tilasto- ja indikaattoripankista SOTKAnetin toimipaikkataulukosta (n = 7987) 

valitsemalla vanhusten palveluasumisen toimipaikat, joita oli 896. Niiden palvelu-
alat olivat vanhusten ympärivuorokautinen asumispalvelu eli 320 ja palveluasumi-
nen eli 810. Kaikkien toimialaluokitus oli palvelutalot ja ryhmäkodit. Pois jätettiin 
Ahvenanmaa, kokonaan ruotsinkieliset asumisyksiköt ja alle 10000 asukkaan kun-
nat. Vanhusten ympärivuorokautisen asumispalvelun ja palveluasumisen toimi-
paikkoja jäi jäljelle 1538.

Tämän jälkeen toimipaikkojen nimen perusteella haettiin yhteystietoja internetistä 
ja talojen kotisivuilta. Kaikista kohteista ei löytynyt kotisivuja. Mukaan poimittiin 
palvelutaloja, joissa kotisivujen mukaan oli palvelutaloasuntoja, joissa asukkaat olivat 
itsenäisesti asuvia henkilöitä. 

Palvelutalojen kotisivuilta poimittiin 318 sähköpostiosoitetta. Tämän jälkeen säh-
köinen kyselylomake lähetettiin näiden sähköpostien vastaanottajille. Kyselyn saat-
teessa esitettiin, että kysymyksiin vastaisi henkilö, jolla on hyvä yleiskuva palvelutalon 
toiminnoista. Häntä pyydettiin arvioimaan asukkaiden alkoholinkäyttöä viimeisen 
kuluneen vuoden ajalta. 

Tämän jälkeen kyselystä putosi pois 81 vastaajaa seuraavin perustein: ei kuulu 
kohderyhmään, on sähköpostin tavoittamattomissa tai on vastannut kahdesti. Näin 
kyselyyn soveltuvia taloja oli 237. Kysely lähetettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 
lopussa 2010. Tämän jälkeen lähetettiin ensimmäinen uusintapyyntö huhtikuun 
lopulla ja toinen uusintapyyntö toukokuun puolivälissä.

Vastaajien määräksi tuli 149 ja vastausprosentiksi 63. Vastausaktiivisuutta voi pitää 
hyvänä. Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin asukasmäärää. Vastanneissa taloissa asuk-
kaiden yhteenlaskettu määrä oli 6352 kevään 2010 aikana. Keskiarvoksi muodostui 
42,4 ja vaihteluväliksi 2-250 asukasta. Mediaani oli 36 asukasta.
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Tässä alaluvussa vastaajalla tarkoitamme työntekijää, joka vastasi hänelle lähetet-
tyyn kyselyyn koko palvelutalon puolesta. Vastaaja arvioi asukkaiden alkoholinkäyt-
töä, talokohtaisia käytäntöjä, suhtautumistapoja ja kehitystarpeita. 

Perustietoa vastaajista

Kyselyyn vastasi 149 palvelutalon työntekijää. Heistä noin kolmasosa oli toiminnan-
johtajia tai toimitusjohtajia (n = 49). Yhtä suuren osuuden muodostivat palvelujohta-
jat ja palveluesimiehet (n = 48) Hoitotyön esimiehiä tai hoidosta vastaavia henkilöitä 
oli vajaa kolmannes (n = 44). Ryhmään muut (n = 8) kuului hoito- ja hallintohenki-
lökuntaa edustavia työntekijöitä. Kyselylomakkeessa oli yhtenä vastaajaan asemaan 
koskevana vaihtoehtona sosiaalityöntekijä, mutta heitä ei ollut vastaajien joukossa 
yhtään. Vastaajien nimikkeet esiintyvät raportissa lyhennettyinä seuraavasti: johtaja, 
palveluesimies, vastaava hoitaja ja muut. 

Vastaajia pyydettiin kertomaan, missä maakunnassa ja kunnassa palvelutalo sijait-
see. Vastauksia tuli kaikista kyselyn piirissä olevista maakunnista siten, että suurin 
osa palvelutaloista toimi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kanta-
Hämeessä ja Keski-Suomessa. Koska yksittäinen vastaaja voi olla helppo tunnistaa 
kaupungeittain tai maakunnittain esitettyinä, vastaajat on koottu Tilastokeskuksen 
käyttämän tilastollisen suuralueluokituksen mukaisesti.  5 

Tästä edespäin alueellista informaatiota sisältävissä taulukoissa noudatetaan jaot-
telua suuralueiksi, joita ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. 
Lähes puolet vastaajista 73 (49 %) oli Etelä-Suomen alueelta ja 41 (28 %) Länsi-Suo-
mesta. Itä-Suomesta tuli 18 (12 %) ja Pohjois-Suomesta 17 (11 %) vastauksista. Vas-
tanneet palvelutalot sijaitsivat 64 kunnan alueella. Näin ollen palvelutalot eri puolelta 
Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata olivat edustettuina kyselyssä. 

Toisena taustamuuttujana sovellettiin Tilastokeskuksen laatimaa kuntaryhmitystä, 
jonka mukaan kunnat kuuluvat kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumai-
siin kuntiin. 1 Ryhmitystä olemme muokanneet jakamalla kaupungit isoihin kaupun-
kimaisiin kuntiin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Tampere) ja muihin kaupun-
kimaisiin kuntiin. Taajaan asutut kunnat sisältävät kahden maaseutumaisen kunnan 
palvelutalon vastaukset. 

Isot kaupunkimaiset kunnat (n = 37) edustivat neljäsosaa kaikista vastaajista. Muut 
kaupunkimaisissa kunnissa sijaitsevat palvelutalot olivat suurin ryhmä eli yli puolet 
vastaajista (n = 54). Viidennes vastauksista (n = 31) tuli taajaan asutuista kunnista, 
mihin ryhmään oli sijoitettu parin maaseutumaisen kunnan vastaus. 

Kolmasosa (n = 51) vastanneista palvelutaloista oli kunnallisia. Yhdistysmuotoi-
sia palvelutaloja vastaajien joukossa oli 44 (30 %) kaikista tutkimuksessa mukana 
olevista taloista. Säätiömuotoisista palvelutaloista tuli yhteensä 30 vastausta (20 %). 
5  http://www.stat.fi/meta/luokitukset/suuralue/001-2011/index.html
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Kolmannen sektorin osuus tutkimusjoukosta oli noin 50 %. Osakeyhtiömuotoisista 
toimijoista osallistui kyselyyn 21 taloa (14 %) kaikista tutkimuksessa mukana olevista. 
Ryhmään muut ilmoitti kuuluvansa kolme vastaajaa. 

Alkoholinkäyttö ja sen muutokset palvelutaloissa

Lomakkeessa kysyttiin, olivatko palvelutalon asukkaat käyttäneet alkoholia viimeisen 
kuluneen vuoden aikana. Yhteensä 137 vastaajaa (92 %) ilmoitti, että alkoholinkäyt-
töä oli ilmennyt. Sen sijaan kahdeksan prosenttia eli 12 kyselyyn vastaajaa kertoi, että 
yksikään asukkaista ei ollut kyseisenä aikana juonut alkoholipitoisia juomia. Kysyttä-
essä anniskeluoikeuksien määrää viisi taloa ilmoitti, että heillä oli kyselyajankohtana 
oikeus myydä ja tarjoilla alkoholijuomia. 

Seuraavaksi pyydettiin arvioimaan asukkaiden alkoholinkäytön muutoksia vii-
meisen vuoden aikana (taulukko 2). Vaihtoehdot koskivat käytön lisääntymistä, 
vähenemistä, pysymistä ennallaan tai suunnan arvioinnin vaikeutta. Suurin osa vas-
taajista eli 81 ilmoitti käytön pysyneen ennallaan tarkastelujakson aikana. Joka viides 
vastaaja (n =28) arvioi käytön vähenneen, ja joka seitsemäs vastaaja (n = 14) arvioi 
käytön lisääntyneen. Muutoksen suuntaa ei pystynyt todentamaan 14 vastaajaa kyse-
lyyn osallistuneista palvelutalojen työntekijöistä.  

Taulukko 2. Arviot alkoholinkäytön muutoksista viimeisen vuoden aikana

Alkoholinkäyttö viimeisen vuoden aikana Lukumäärä %

Käyttö on lisääntynyt 14 10

Käyttö on vähentynyt 28 21

Käyttö on pysynyt ennallaan 81 59

Suuntaa on vaikea arvioida 14 10

Yhteensä 137 100

Alkoholinkäytön muutosten arvioiminen ja vertaaminen suuralueittain tai kuntaryh-
mityksen mukaisesti oli hankalaa, koska aineisto tämän kaltaiseen vertailuun ei ole 
tarpeeksi suuri. Suuralueittain tarkasteltuna käytön muutokset tapahtuivat Etelä-Suo-
men alueella, jolta on lukumääräisesti tullut enemmän vastauksia. Vähiten muutoksia 
tapahtui Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen palvelutaloissa, mutta sieltä tuli vähemmän 
vastauksia kuin Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen taloista.    

Seuraavaksi pyydettiin arvioimaan eri tavoin alkoholia käyttävien asukkaiden 
määriä (ks. liite 6). Suurin osa talojen asukkaista oli joko raittiita tai kohtuukäyttäjiä, 
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joiden juomatavat eivät olleet humalahakuisia. Runsaasti tai lähes päivittäin juovia 
asukkaita arvioitiin olevan noin 80 henkeä. Suuria määriä yhdellä kertaa juovia hen-
kilöitä raportointiin olleen tarkastelujakson aikana noin 110. Pieniä määriä päivittäin 
säännöllisesti juoviksi asukkaiksi tunnistettavissa oli noin 160 henkeä. On hyvä muis-
taa, että kyse on arvioista ja kysymys oli ”väljä” sen takia, että tarkkojen lukumäärien 
tietäminen on hankalaa. Alkoholinkäyttöä ei ehkä asukkailta kysytä, ja sen ilmene-
minen voi olla sattumanvaraista, ja osa riskikäytöstä tai suurkulutuksesta jää piiloon. 
Tuloksia pohdittaessa on hyvä muistaa se, että määritelmät eivät ole yhteismitallisia ja 
jokainen ihminen tulkitsee alkoholin käyttötavat omista lähtökohdistaan. 

Alkoholista aiheutuvat haitat ja ongelmat

Tämän jälkeen pyydettiin kertomaan, oliko asukkaiden alkoholinkäytöstä koitunut 
ongelmia tai haittoja. Ongelmakäytöstä raportoi hieman yli puolet (56 %) taloista. 
Ongelmatonta alkoholinkäyttöä ilmeni 60 talossa (taulukko 3). 

Taulukko 3. Alkoholinkäytön ongelmien ilmeneminen

Ongelmat Palvelutalot %

Kyllä 77 56

Ei 60 44

Yhteensä 137 100

Seuraavat kysymykset (13-18, ks. liite 6) kohdistettiin niille taloille (n = 77), jotka 
ilmoittivat asukkaiden alkoholinkäytöstä aiheutuneen ongelmia. Ensimmäinen ongel-
mia kartoittava kysymys kuului: Kuinka monta alkoholin ongelmakäyttäjää kuhunkin 
ikäryhmään sijoittuu? Ikäkategorioiksi valittiin 60-69-vuotiaat, 70-79-vuotiaat, 80-89-
vuotiaat ja yli 90-vuotiaat. Vastaushetkellä ongelmakäyttäjien määräksi raportoitiin 263 
henkilöä (taulukko 4). 

Alkoholia haitallisesti käyttävistä asukkaista kolmannes (n = 87) oli alle 70-vuotiaita, 
reilu kolmannes (n = 97) kuului ikäryhmään 70-79-vuotiaat ja joka neljäs (n = 69) puo-
lestaan oli 80-89-vuotias. Yli 90-vuotiaita ongelmakäyttäjiä löytyi yhteensä 10 asukasta 
eli 4 % kaikista haitallisesti alkoholia käyttävistä asukkaista. 
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Taulukko 4. Palvelutalojen asukkaat, joilla oli alkoholista aiheutuvia ongelmia

Ikäryhmä Lukumäärä %

60-69-vuotiaat 87 33

70-79-vuotiaat 97 37

80-89-vuotiaat 69 26

Yli 90-vuotiaat 10 4

Yhteensä 263 100

Ongelmia alkoholin kanssa oli sekä miehillä että naisilla mutta vastaukset painottui-
vat niin, että miespuoliset asukkaat aiheuttivat enemmän haittoja kuin naiset. Useim-
min ongelmakäyttäjiä oli 1-3 asukasta. Vaikka luku tuntuu vähäiseltä, on muistettava 
se, että yksikin asukas voi kuormittaa juomatavoillaan henkilökuntaa sangen paljon.

Ikääntyvien alkoholinkäytön yhteydessä pohditaan, onko juominen muuttunut 
ongelmaksi ennen eläköitymistä tai sen jälkeen (Liberto & Oslin 1997). Vastaajia 
(n=77) pyydettiin arvioimaan, miten suurella osalla iäkkäistä ongelmakäyttäjistä 
alkoholinkäyttö oli muodostunut ongelmalliseksi eläkeiässä (kuvio 2). Kysymyksessä 
oli neljä vaihtoehtoa: suurimmalla osalla, noin puolella, selvällä vähemmistöllä, ja 
määrää on vaikea arvioida. Yli puolet vastaajista eli 43 piti arvioimista vaikeana. Seu-
raavaksi yleisin (n = 18) arvio, että selvällä vähemmistöllä. 11 vastaajaa kertoi, että 
suurimmalle osalle ongelma oli muodostunut eläkeiässä. Viisi vastannutta työntekijää 
oli sitä mieltä, että puolella ongelmakäyttäjistä alkoholi muodosti pulman eläkkeelle 
päästyä. Ongelman muodostumista oli vaikea arvioida, sillä alkoholista ei ehkä kysytä 
taloon muutettaessa tai haitallinen käyttö voi pysyä piilossa. 

Suurimmalla osalla

Noin puolella

Selvällä vähemmistöllä

Määrää on vaikea arvioida

0           5          10     15  20        25          30       35    40         45

Kuvio 2.  Alkoholinkäytön muodostuminen ongelmaksi eläkeiässä
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Taulukossa 5 on yhdistetty luokituksia (liite 6). Taulukko kuvaa lukumäärinä erilaisia 
alkoholinkäytön ongelmia, joita palvelutalojen asukkaiden parissa ilmeni tarkastelu-
jakson aikana. 

Taulukko 5. Erilaisten alkoholinkäytöstä aiheutuvien ongelmien ilmeneminen 

Ongelmia joissa alkoholi 
osallisena (n = 77)

Viikoittain 
tai useammin

Kerran 
kuukaudessa 

tai harvemmin

Kerran 
vuodessa tai 
harvemmin

Ei 
ilmennyt

Ruokailun laiminlyönti 29 28 10 19

Hygieniaongelmat 20 38 7 12

Kodin epäsiisteys 19 34 6 18

Yhteiskäyttö (lääkkeet) 17 31 8 21

Kaatuilu ym. tapaturmat 16 39 17 5

Hajuhaitat 14 27 8 28

Häiriökäyttäytyminen 11 32 16 18

Lääkitystä vaativien 
sairauksien hoito 9 25 12 31

Sammuminen/tajuttomuus 7 16 21 33

Oksentelu 7 31 12 27

Asukkaiden valitukset 5 21 17 34

Viikoittain eteen tulevista ongelmista tyypillisimpiä olivat ruokailun laiminlyönti, 
hygieniaan ja kodin siisteyteen liittyvät haitat. Ne olivat haittoja, jotka ilmenivät vähin-
tään kerran kuukaudessa. Näiden lisäksi mainittiin yhteiskäyttö lääkkeiden kanssa, 
sekä tapaturmat ja kaatumiset, joita sattui muita ongelmia useammin. On huomattava 
se, että moni vastaaja ilmoitti, ettei näitä ongelmia tai haittoja ollut ilmennyt lainkaan. 
Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin avokysymyksessä (liite 6) kertomaan muista koh-
taamistaan haitoista, joita kysymykset eivät olleet vielä kattaneet. 

Avokysymykseen numero 18 (liite 6) vastasi 77 henkilöä (taulukko 6). Heitä pyydet-
tiin nimeämään kolme eniten näyttäytyvää ongelmaa johtuen asukkaiden alkoholin-
käytöstä. Suurimman ongelma-alueen muodosti erityyppiset käyttäytymiseen liittyvät 
ongelmat, kuten häiriökäyttäytyminen tai epäasiallinen käyttäytyminen naapureita ja 
henkilökuntaa kohtaan. Toisen ryhmän muodosti hoidon vaikeutuminen, johon liit-
tyi elämänlaadun ja toimintakyvyn heikkeneminen, lääkehoidon hankaloituminen ja 
sairauksien paheneminen. Tapaturmat ja onnettomuudet nimettiin kolmanneksi eni-
ten näyttäytyväksi alkoholin aiheuttamaksi ongelmaksi. Neljänneksi suurin ongelma-
alue oli kodin siisteyteen tai henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tekijät. Alkoholin 
liiallisesta käytöstä ilmeni esimerkiksi raha-asioiden hoitoon ja ruokailuun liittyviä 
laiminlyöntejä, joista raportoi 19 vastaajaa. 
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 Taulukko 6. Eniten näyttäytyvät ongelmat palvelutaloissa

Eniten näyttäytyvät ongelmat Lukumäärä

Häiriökäyttäytyminen tai epäasiallinen käyttäytyminen 51

Hoidon vaikeutuminen 45

Tapaturmat ja onnettomuudet 35

Hygienia ja siisteys 31

Erilaiset laiminlyönnit 19

Turvallisuuskysymykset 15

Henkiseen hyvinvointiin liittyvät tekijät 14

Henkilökuntaan kohdistuvat tekijät 12

Läheisten aiheuttamat ongelmat 6

Turvallisuuskysymykset sisälsivät esimerkiksi vaaran aiheuttamisen itselle tai ympä-
ristölle. Henkiseen hyvinvointiin liittyvät haitat olivat moninaiset aina mielialanvaih-
teluista sekavuuteen ja harhoihin. Henkilökuntaan kohdistuvat kuormitukset mainit-
tiin melko harvoin, sillä se tuli esille avokysymyksessä 12 kertaa. Läheisten aiheutta-
mat ongelmat mainittiin kuudesti. 

Toimintakäytännöt

Kyselyn tärkeimpiä tavoitteita oli selvittää asukkaiden alkoholinkäyttöön liittyviä toi-
mintakäytäntöjä taloissa (taulukko 7). Kysymykseen vastasi 137 taloa. Kysymyksessä 
oli 17 käytäntöä koskevaa vaihtoehtoa, ja vastaajia pyydettiin kertomaan, oliko kukin 
käytäntö kirjallinen, suullinen vai ei lainkaan käytössä.  Tulosten mukaan useammat 
alkoholiin liittyvät käytännöt olivat suullisia sopimuksia ja tapoja toimia. Sangen 
moni toimintakäytäntö oli kirjallinen. Jokaisessa palvelutalossa oli syntynyt useita 
toimintakäytäntöjä erilaisiin tilanteisiin. Sen sijaan tässä tutkimuksessa ei selvitetty 
sitä, mitä työntekijäryhmiä käytännöt koskivat tai tiesivätkö talon kaikki työntekijät 
ja asukkaat, miten alkoholitilanteissa toimittiin. 

Suullisista käytännöistä yleisimpiä olivat toimenpiteet, jotka kohdistuivat alkoho-
linkäytön seurauksiin eli asukkaalle tai muille asukkaille oli aiheutunut haittoja. Sen 
lisäksi, että asiaa käsiteltiin palavereissa, siitä keskusteltiin sekä asukkaan itsensä ja 
hänen omaistensa tai läheistensä kanssa. 

Kirjallisista käytännöistä useimmin mainittiin uusien työntekijöiden perehdyttä-
minen, yhteistyö lääkärin kanssa ja puuttuminen käyttöön, kun siitä koitui haittaa 
muille asukkaille. Taloista 39 ilmoitti, että poliisin kutsuminen oli kirjattu käytän-
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nöksi; tämä toimintakäytäntö esiymmärryksemme mukaan realisoituu kuitenkin ani 
harvoin, mutta sen kirjaamiselle oli kuitenkin perusteluita. Tilanteet voivat syntyä 
esimerkiksi yöaikaan, jolloin työntekijöitä on vuorossa vähän ja heidän resurssinsa 
eivät riitä, jos tilanteet kärjistyvät. 

Taulukko 7. Alkoholinkäyttöä koskevat toimintatavat palvelutaloissa (n = 137)

Toimintakäytäntö Kirjallinen Suullinen Ei käytössä

Alkoholinkäyttö esillä palavereissa 31 83 23

Hallitus tai johtokunta käsittelee 19 32 86

Uudet työntekijät perehdytetään käytäntöihin 52 65 20

Yhteistyö lääkärin kanssa 45 59 33

Soitetaan tarvittaessa poliisi 39 57 41

Otetaan yhteyttä sosiaalityöntekijään 21 60 56

Asukas voidaan puhalluttaa 7 6 124

Yöpartio tai yövuorossa olevat seuraavat tai 
puuttuvat tilanteisiin 30 57 50

Omaisten/läheisten kanssa keskustelu 32 87 18

Asukkaan kanssa keskustellaan, kun hän selviää 33 79 25

Otetaan pullo pois 20 40 77

Asuntojen kunnon tarkastaminen tietyin väliajoin 25 42 70

Asukkaalle annetaan tietoa alkoholin seurauksista 17 84 36

Asukkaalle annetaan varoitus 32 42 63

Alkoholinkäyttöön puututaan, kun siitä aiheutuu 
haittaa asukkaalle itselleen 37 88 12

Alkoholinkäyttöön puututaan, kun siitä aiheutuu 
haittaa muille asukkaille 46 78 13

Asukas ohjataan tarvittaessa hoitoon/katkaisuun 25 62 50

Luvut ovat lukumääriä.

Lisäksi kysyttiin avokysymystä käyttäen, mitä muita toimintakäytäntöjä vastanneissa 
taloissa on. Vastaukset on ryhmitelty liitetaulukkoon 1, joka kertoo sen, että yksittäi-
siä ja talokohtaisia käytäntöjä on syntynyt paljon. 

Taulukossa 8 kuvataan kuntaryhmityksen mukaan niitä tahoja, joista talojen asuk-
kaille on saatu apua ongelmatilanteissa. Jokainen vastaaja sai valita vaihtoehdoista 
kaikki itselleen sopivat kohdat. Tulokset kertovat sen, että avun tahoja oli tarjolla 
enemmän kaupungeissa kuin taajaan asutuissa kunnissa. Isoissa kaupunkimaisissa 
kunnissa sijaitsevissa taloissa useimmin asukkaita auttoi alkoholinkäytön ongelmissa 
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talon oma henkilökunta, terveyskeskus ja kaupungin sosiaalityöntekijä. Sosiaalityön-
tekijä mainittiin lähes yhtä usein kuin omaiset. 

Kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen kuntien palvelutalojen vastaukset olivat 
samansuuntaisia: kärkeen asettuivat henkilökunta, terveyskeskus ja omaiset. Taajaan 
asuttujen kuntien palvelutalojen vastauksissa korostuivat kolmen kärki muihin kun-
taryhmityksiin verrattuna. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että erot vastaajien välillä 
olivat pieniä. Tähän vaikutti lähinnä se, että aineisto ei ollut suuri ja avun lähteissä tai 
antajissa ei ollut suuria eroja paikkakunnittain. 

Taulukko 8. Avun saanti palvelutaloissa kuntaryhmityksen mukaan
Isot 

kaupunkimaiset 
kunnat
(n = 36)

Kaupunkimaiset 
kunnat
(n = 74)

Taajaan asutut 
kunnat
(n = 27)

Palvelutalon henkilökunnalta 27 27 36

Terveyskeskuksesta 18 20 31

Kunnan sosiaalityöntekijältä 12 10 5

Sairaalasta 8 8 5

A-klinikalta 11 11 5

Seurakunnasta 5 3 4

Omaisilta 13 16 12

Vertaistukiryhmästä 2 2 1

Muut tahot 2 2 0

Luvut ovat lukumääriä. 

Yksi kysymys koski sitä, kuka keskustelee asukkaan kanssa hänen alkoholinkäytös-
tään (ks. liite 6). Kysymykseen vastasi 137 palvelutalon edustajaa, joilla oli mahdolli-
suus valita enemmän kuin yksi tarjolla olevista vaihtoehdoista. Useimmin tehtävä oli 
jonkun hoitohenkilökuntaan (esimerkiksi vastaava hoitaja, sairaanhoitaja, omahoi-
taja, toiminnanjohtaja) kuuluvan työntekijän vastuulla. Kohta ”Kuka tahansa työnte-
kijöistä” tuli esille 32 kertaa. 

Seuraavaksi kysyttiin, milloin asukkaan kanssa keskustellaan alkoholinkäytöstä. 
Kysymykseen vastasi 137 henkilöä. Vastaajat voivat valita useamman kuin yhden 
vaihtoehdon. Kohtaan ”muussa vaiheessa” vastaajat saivat lisätä tai nimetä muita 
tahoja, jotka ottivat asian puheeksi asukkaan kanssa.  Taulukko 9 kertoo, että asuk-
kaan kanssa yleensä keskusteltiin, kun käyttö oli ongelmaista. Alkoholinkäytöstä kes-
kustelu kertoo sen, että asia otetaan esille asukkaan kanssa ongelmallisessa vaiheessa 
ja harvemmin ennaltaehkäisevästä näkökulmasta.   
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Taulukko 9. Tilanteet, jolloin asukkaan kanssa keskustellaan alkoholinkäytöstä

Asukkaan kanssa keskustelu Lukumäärä

Kun asukkaan alkoholinkäyttö on ongelmaista 112

Kun asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusopimus 51

Kun asukas muuttaa taloon 33

Terveys-/vuositarkastuksen yhteydessä, terveyskysymyksissä 23

Kun asukkaan kanssa tehdään vuokrasopimus 15

”Tarvittaessa” 6

Ei keskustella lainkaan 4

Lääkekonjakin ohjeistus 2

Häiriöksi muille 1

Omainen tuo asian esille 1

Alkoholinkäyttö tiedossa 1

Hakemuksessa mainitaan alkoholinkäyttö 1

Suhtautumistapoja alkoholinkäyttöön

Palvelutalon työntekijöiden suhtautumistapoja ikääntyvien alkoholinkäyttöön selvi-
tettiin kahden väittämistä koostuvan kysymyksen avulla, joista ensimmäisessä (liite-
taulukko 2) kartoitettiin asenteita ja mielipiteitä yleisesti alkoholiin ja ikääntymiseen. 
Tähän kysymykseen sisältyi 11 väittämää. Toiseen kysymykseen (liitetaulukko 3) 
sisältyi viisi omaa taloa koskevaa väittämää. Kaikkiin väittämiin vastasi 137 palvelu-
talon edustajaa. 

Väittämät olivat tarkoituksellisesti jossain määrin kärjistettyjä ja tunteita herättä-
viä. Ne pakottivat ottamaan kantaa annettujen vaihtoehtojen puitteissa. Lomakkeessa 
vastaajalle annettiin kymmenen vaihtoehtoa ilmaista mielipiteensä. Asteikossa kohta 
1 tarkoitti käsitystä ”täysin samaa mieltä” ja kohta 10 käsitystä ” täysin eri mieltä”. 

Analysointivaiheessa asteikot yhdistettiin siten, että kaksi vierekkäistä asteikkoa 
muodostivat yhden asteikon. Näin saatiin tulokset viiteen eri luokkaan ja havain-
nollisemmin esitetyksi.  Taulukossa olevat luvut ovat absoluuttisia, lyhenne ka viittaa 
lukujen matemaattiseen keskiarvoon. Taulukoissa ensimmäisellä rivillä numero 1 tar-
koittaa, että vastaaja on täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja numero 5 sitä, että 
vastaaja ilmaisee olevansa täysin eri mieltä väittämän kanssa. 

Taulukot 10-13 on muodostettu niin, että useampaa väittämää, jotka jollain tavalla 
liittyvät toisiinsa, tarkastellaan yhdessä. Taulukon 10 ensimmäinen väittämä oli tar-
koituksella jyrkkä: ikäihmisen ei sovi missään tilanteissa käyttää alkoholia. Keskiarvo 
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on yli 4; väitteen kanssa eri mieltä oli suurin osa vastaajista. Samansuuntaisia olivat 
mielipiteet väittämästä, joka koski alkoholin soveltumista palvelutaloon. Tämä antaa 
viitteitä siitä, että alkoholinkäyttöön ei suhtauduttu ainakaan kielteisesti ja rajoitta-
vasti. Väitteet itsemääräämisoikeudesta ja palvelutalosta kotina asettuivat näiden kah-
den edellisen väittämän kanssa ristiriidattomasti ”yhteiskuvaan”. Palvelutaloa pidettiin 
kotina, jossa iäkkäällä asukkaalla on itsemääräämisoikeus alkoholin suhteen. 

Taulukko 10. Suhtautumistapoja alkoholia koskeviin yleisiin väittämiin palvelutaloissa (n = 137)

1 2 3 4 5 Ka.

Ikäihmisen ei sovi missään tilanteissa käyttää 
alkoholia 6 4 19 24 84 4,3

Alkoholi ei sovi palvelutaloympäristöön 22 26 26 31 32 3,2

Myös vanhoilla ihmisillä on itsemääräämisoikeus 
alkoholinkäytön suhteen 57 38 15 16 11 1,9

Suomessa palvelutalot muistuttavat enemmän 
kotia kuin laitosta 57 41 15 18 6 2,1

1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä

Hoitamista koskevat väittämät (taulukko 11) liittyivät perushoitoon, raitistamiseen, 
”märkään saattohoitoon” ja ammatilliseen koulutukseen. Alkoholiongelmaisen ikäih-
misen perushoidosta vastaajat olivat melko lailla samaa mieltä väittämän kanssa. 
Onko tällä yhteyttä sen kanssa, että ammatillinen koulutus koettiin puutteelliseksi? 
Päihdetyön opetuksen riittämättömyys voi vaikuttaa siihen, ettei ole työkaluja alko-
holinkäytöstä johtuviin tilanteisiin. Ehkä käsite märkä saattohoito oli vieras palvelu-
talojen toiminnassa. Raitistamisväitteen kanssa suurin osa vastaajista oli eri mieltä. 

Taulukko 11. Suhtautumistapoja hoitamista koskeviin yleisiin väittämiin palvelutaloissa ( n = 137)

1 2 3 4 5 Ka.

Alkoholiongelmaisen ikäihmisen perushoito 
on vaikeaa 

61 30 16 14 16 2,2

Märkä saattohoito voi olla hyvä keino hoitaa 
heitä, jotka eivät pysty lopettamaan tai 
vähentämään käyttöään 

13 16 33 23 52 3,4

Hoitohenkilöstön ammatillisessa 
koulutuksessa käsitellään riittävästi 
päihdetyötä 

10 15 21 51 40 3,7

Ikäihmisiä ei kannata yrittää raitistaa, koska 
tulokset ovat niin mitättömiä 

10 9 15 30 73 4,1

1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä
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Sen sijaan väittämä, joka koski alkoholia osana mukavaa yhdessäoloa jakoi mielipi-
teet: osa oli samaa mieltä ja osa eri mieltä. Varsin moni vastaaja, yhteensä 43 pal-
velutalon edustajaa, valitsi asteikolta keskellä olevan vaihtoehdon. Oliko kysymys 
hämmentävä? Olisiko erilainen sanamuoto tuottanut toisenlaisia vastauksia? Lisäksi 
mukava yhdessäolo oli subjektiivisesti ymmärretty käsite; se oli monimerkityksinen, 
mikä näkyi hajonnasta. (Taulukko 12.)

Taulukko 12. Suhtautumistapoja alkoholia koskeviin yleisiin väittämiin palvelutaloissa (n = 137)

1 2 3 4 5 Ka.

Alkoholinkäyttö on myös mukavaa yhdessäoloa 23 20 43 22 29 3,1

Asukkaat on tärkeää ottaa mukaan alkoholin 
käytäntöjen laatimiseen 74 21 16 9 17 2,1

Alkoholiongelmat tulevat kasvamaan 
merkittävästi suurten ikäluokkien vanhetessa 71 34 13 6 13 1,9

1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että asukkaat olisi tärkeä ottaa mukaan yhteis-
ten käytäntöjen laatimiseen. Oliko tämä ajatus ollut kyselyyn vastaajille uusi ajatus 
vai oliko se käynyt mielessä jo aiemmin? Joka tapauksessa asukkaiden mukaanottoa 
pidettiin hyvänä ideana. Yhtä lailla alkoholiongelmien kasvua pidettiin mahdollisena. 
Missä määrin märän sukupolven käsite on ollut tasoittamassa tietä? Alkoholinkäyttö-
tavat muuttuvat elämänkulussa (Haarni & Hautamäki 2008), joten odotettavissa lie-
nee suurten ikäluokkienkin tavoille käyvän näin. 

Omaa palvelutaloa koskevia väittämiä kyselyssä oli viisi (taulukko 13). Vaikka 
päihdeasiat saatetaan kokea hankalina, niin vastaajien mukaan henkilökunta oli 
motivoitunut oppimaan päihdeasioista. Koettiin, että työntekijöillä piti olla valtuuk-
sia puuttua ongelmiin. Väittämällä on tässä kaksi puolta: valtuudet ovat jo nyt riittävät 
tai sitten niitä ei ole toivotussa määrin. Mitä tarkoittaa valtuus? Valtaa vai olemassa 
olevia käytäntöjä, joita taloihin on syntynyt alkoholitilanteiden myötä? Työtehtävä tai 
työnkuva antaa mahdollisuuden puuttua haittaavaan alkoholinkäyttöön. 
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Taulukko 13. Suhtautumistavat omaa taloa koskeviin väittämiin (n = 137)

1 2 3 4 5 Ka.

Työntekijöitä on vaikea saada kiinnostumaan 
päihdeasioista 11 27 28   36 35 3,4

Työntekijöillä pitää olla valtuuksia puuttua 
haittaavaan käyttöön 83 29 4 11 10 1,5

Palvelutalossamme ei tulisi olla A-oikeuksia 84 10 17 12 14 2,0

Palvelutalossamme tehdään ennaltaehkäisevää 
päihdetyötä 15 24 36 38 24 2,4

On hankalaa arvioida, milloin päihtyneen 
asukkaan asuntoon saa mennä ilman 
hänen lupaansa 

30 32 16 24 35 3,0

1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä

Suurin osa vastaajista ei toivonut palvelutaloon, työpaikalleen, A-oikeuksia. Oliko 
tässä se ajatus, että anniskeluoikeudet lisäisivät ongelmia asukkaiden parissa? Yhteys 
saattaisi löytyä siitä, että talossa ole ollut häiriöitä ja haittaa alkoholinkäytöstä. Ennal-
taehkäisevä päihdetyö oli vastaajille uusi asia. Omia käytäntöjä ei kenties mielletty 
ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi, vaikka niiden sisältö olisikin sitä. Vastaukset vii-
denteen väittämään, päihtyneen asukkaan kotiin meneminen ilman lupaa, hajosivat 
tasaisesti välillä täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä. Näyttää siltä, että kaikissa 
taloissa tämä ei ole ollut ongelma lainkaan. 

Tässä kyselyssä suhtautumistapoja ikääntyvien alkoholinkäyttöön kysyttiin avoky-
symyksen avulla, johon pyydettiin kertomaan, mitä positiivisia vaikutuksia iäkkäiden 
alkoholinkäytöllä oli. Kysymykseen vastasi 110 talon edustajaa (taulukko 14). Vasta-
ukset luokiteltiin kuuteen eri luokkaan, joista suurin on nimetty lääkkeelliseksi vai-
kutukseksi. Puolet vastanneista oli sitä mieltä, että pienellä määrällä alkoholia olisi 
joitakin ”lääkkeellisiä” vaikutuksia. Sen uskottiin auttavan uneen, korvaavan unilääk-
keen tai parantavan verenkiertoa. Lääkkeellisiksi vaikutuksiksi olivat tulkittavissa 
maininnat mielialan paranemisesta, rentoutumisesta ja ahdistuksen lievenemisestä. 
Alkoholilla ajateltiin olevan apua tai lievitystä monenlaisiin vaivoihin.  

Sosiaalisuuden lisääntymiseksi olivat tulkittavissa vastaukset juhlan tunnusta, tun-
nelman tai myönteisen ilmapiirin luomisesta ja tavasta juhlistaa. Alkoholinkäyttö 
yhdistettiin seurustelemiseen, ruokailuun, huumoriin ja vuorovaikutuksen parane-
miseen. Yhden vastaajan mukaan se toi tunteen normaalista elämästä. 
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Taulukko 14. Iäkkäiden alkoholinkäytön positiivisia vaikutuksia (n = 110)

Alkoholinkäytön positiiviset vaikutukset Lukumäärä

”Lääkkeellinen vaikutus”:
        auttaa uneen, korvaa unilääkkeen
        parantaa verenkiertoa, auttaa sydänvaivoihin
        parantaa mielialaa, lievittää ahdistusta
        auttaa vaivoihin, on lääke
        rentouttaa
        lämmittää
        parantaa hemoglobiinia 

61
20
13
10
8
7
2
1

Sosiaalisuuden lisääntyminen: tuo juhlan tuntua, luo tunnelman, 
tapa juhlistaa, seurustelu, ruokailu, vapauttaa ilmapiiriä, tuo tunteen 
normaalista elämästä, huumori, parantaa vuorovaikutusta

35

Ei mitään myönteistä 27

Elinikäinen tottumus, tapa, jatkumo, itsemääräämisoikeus 10

Nautinto 4

Eos 2

Oli vastauksia, joiden mukaan alkoholijuomien nauttiminen oli tapa tai tottumus, 
joka jatkui aina myöhäiseen ikään asti. Vain neljän henkilön mukaan alkoholi oli nau-
tintoaine. Yhteensä 27 vastaajaa oli sitä mieltä, että alkoholinkäytöllä ei ollut mitään 
positiivisia vaikutuksia. Kaksi henkilöä ei osannut tai halunnut arvioida vaikutusten 
myönteisyyttä. 

Tämän jälkeen pyydettiin vastauksia kysymykseen: Mikä on mielestäsi alkoholin 
kohtuukäyttöä ikäihmisellä? Tällä kysymyksellä haettiin käsityksiä kohtuudesta, mikä 
kertoi suhtautumistavoista. Useimmiten kohtuullisena tai sopivana pidettiin pientä 
määrää, joka nautitaan satunnaisesti tai korkeintaan kerran päivässä. Ilmaisut hie-
man, pieni annos tai kohtuullinen tai vähäinen käyttö olivat yleisiä. Melko usein koh-
tuutta ilmaistiin puhekielisillä kuvaavilla nimityksillä. Sellaiset sanat kuin yömyssy, 
fingerporillinen, hömpsy, tömpsy, kompsu, paukku ja napsu tulivat esille 25 kertaa. 
Kohtuuden ilmaisijoina nimitykset olivat varsin epämääräisiä, mutta ne synnyttävät 
mielikuvia juomatavasta, jossa juotavaa nautittiin säädyllisesti ja vähäinen määrä 
yhdellä kertaa. Yhtä lailla pieneen määrään viittasivat ilmaisut tilkka, tippa, korkilli-
nen, lusikallinen ja sormustimellinen. 

Kohtuujuomista määritteleviä ilmaisuja olivat myös lääkemitallinen, lasillinen tai 
yksi annos kerrallaan. Muutamat vastaajat halusivat kertoa kohtuudesta hyvin tar-
kasti: ikääntyville ihmisille sopiva määrä alkoholia oli esimerkiksi 4 cl, 30 ml, 5 cl 
kahdesti viikossa, 30 ml päivässä tai 2-5 ravintola-annosta viikossa. Kohtuutta oli se, 
mitä lääkäri määräsi. 
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Sopivuutta ja kohtuutta koskeviin määritelmiin mahtui väljempiä ja yleisluontoisia 
ilmauksia alkoholinkäytöstä. Muutaman vastaajan mukaan humalahakuisuutta tulisi 
välttää, olisi tiedostettava omat rajansa ja kontrolloitava käyttäytymisensä. Joidenkin 
näkemysten mukaan olisi juotava sen verran viisaasti, että jää hyvä olo. Vain kolme 
vastaajaa oli sitä mieltä, että ikäihmisillä ei ollut kohtuutta löydettävissä alkoholinkäy-
tössä lainkaan lääkityksen takia. 

Avovastausten yhteydessä mainittiin esimerkkeinä juomalaatuja, joista useimmin 
tulivat esille konjakki ja viini. Kymmenen vastaajaa piti olutta tai saunaolutta sopivana 
juomana. Likööri tai snapsi mainittiin kahdesti.  Vastauksista oli poimittavissa määritel-
miä alkoholinkäytön useudesta ja ajankohdasta. Kohtuulliseksi alkoholinkäytöksi koet-
tiin juoman nauttiminen silloin tällöin. Monet vastaajat pitivät sopivana lasillisen naut-
timista iltaisin tai ennen nukkumaan menoa. Merkkipäivät, vappu, juhannus, syntymä-
päivät ja itsenäisyyspäivä koettiin ajankohdiksi, jolloin olisi sopiva jotain juomaa nautis-
kella. Kohtuullisena pidettiin viikoittaista tai päivittäistä yhden annoksen juomista. 

Kohtuukäyttöä kartoittavan kysymyksen yhteydessä oli joitakin vastaajia, jotka esit-
tivät näkemyksiään ikäihmisen itsemääräämisoikeudesta. Alkoholinkäyttöä pidettiin 
yhtäältä asukkaan oikeutena, jota tulisi kunnioittaa ja ymmärtää, mutta josta voi tulla 
ristiriitoja työntekijöiden ja asukkaiden välille. 

Kehittämistarpeet

Kysymykseen, joka käsitteli palvelutalojen kehittämistarpeita alkoholikysymyksissä, 
sai valita mielestään kolme tärkeintä kohdetta. Jos vaihtoehdot eivät olleet riittäviä, 
vastaaja sai kirjata oman kehittämistarpeensa. Näitä ei ilmennyt. Vastanneita palve-
lutaloja oli 137 (taulukko 15). Työntekijöiden koulutusta ja pelisääntöjen luomista 
yhdessä asukkaiden kanssa pidettiin yhtä tärkeinä kehittämiskohteina. Kirjalliset 
ohjeet koettiin tärkeiksi. Omaisten ja läheisten kanssa toimimista pidettiin yhtenä 
tärkeänä kehittämiskohteena, kun kyse oli asukkaan alkoholinkäytöstä. 
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Taulukko 15. Tärkeinä pidetyt kehittämistarpeet (n = 137)

Kehittämistarpeet Lukumäärä

Työntekijöiden koulutus alkoholikysymyksissä 86

Alkoholinkäytön pelisääntöjen luominen yhdessä asukkaiden kanssa 82

Kirjallisten ohjeiden luominen 65

Omaisten kanssa toimiminen 63

Asukkaiden turvallisuuden lisääminen 45

Työntekijöiden turvallisuuden lisääminen 41

Yhteistyö muiden tahojen kanssa 41

Äkillisissä tilanteissa toimiminen, esim. sairauskohtaus 37

Mini-interventio 16

Päihdekoulutusta järjestettiin työntekijöille melko harvoin. Viimeisen viiden vuoden 
aikana 47 taloa (34 %) oli osallistunut päihdekoulutukseen. Tämän lisäksi kysyttiin 
koulutuksen järjestäjää (liite 6). Useimmin se oli jokin kunnallinen taho, sosiaalivi-
rasto tai terveyskeskus. Kuusi kertaa kouluttavana tahona toimi jokin oppilaitos tai 
kouluttaja. Mielenterveystyön koulutuksen yhteydessä päihdekoulutukseen oli osal-
listunut kuusi taloa. Muita yksittäisiä järjestäjiä olivat A-klinikka (neljä kertaa), LOL-
hanke (kolme kertaa) ja oma talo, muu taho, hanke, työsuojeluvaltuutettu tai sairaan-
hoitopiiri tätä harvemmin, (ks. liitetaulukko 4).   

Taulukko 16. Käytetyt tiedonhakukanavat palvelutaloissa (n = 137)

Taho Lkm Tilanteet, joissa käytetty

LOL-hanke 
(www.tippavaara.info)

61 Luento, tietoa ja ohjeita käytännön työhön, koulutus, opiske-
lu, sosiaalityöntekijä välittänyt, esite mukana hankkeessa

En mihinkään näistä 51

Kunnan päihdestrategia 38
Henkilöstöpalaverit, kunnan linjaukset 
päihdetyöhön, hoitoonohjaus, ikästrategian päivitys, 
palvelujärjestelmään tutustuminen

STM:n “Otetaan selvää!”
-esite

27 Koulutustilaisuudet, haettu tietoa ja ohjeita työhön, sosi-
aalityöntekijä kertonut, ajateltu osaksi jotain hanketta

Alkoholiohjelma 2008-2011 15 Valtion linjaukset, tiedoksi kaikille, tutustuminen

Johonkin muuhun (esim. 
paikalliseen hankkeeseen)

13
Terveyskeskuksen hanke, päihdekoulutus, Sininauha-projekti, 
vanhussosiaalityöntekijä, katkaisuhoito, kotikatko, päihdeon-
gelmaisten hoitopolku, A-kilta, Pämi, Seniori-projekti

Asukkaille lääkäriluentoja 
/infoja

9 Suunnitelmissa

Neuvoa-antavat-
internetsivusto 7 Haettu tietoa käytännön työhön
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Palvelutalojen edustajilta  (n = 137) tiedusteltiin, mihin päihdesivustoihin, oppaisiin, 
hankkeisiin tai vastaaviin he olivat tutustuneet (taulukko 16). Vastaajat saivat valita 
tarvittaessa kaikki vaihtoehdot ja kertoa, missä tilanteissa ko. tahoa oli käytetty työssä. 
Tutuin työväline oli LOL-hanke, jonka kautta oli hankittu luentoja, tietoja ja ohjeita 
käytännön työhön. Kunnan päihdestrategia oli tullut tutuksi yhteensä 38 talossa ja 
ollut käytössä muun muassa henkilöstöpalavereissa. 

Otetaan selvää! -esite oli melko vähän käytetty ja tunnettu keino, vaikka se oli 
kyselyhetkellä ollut julkaistuna nelisen vuotta. Yllättävää lienee se, että 51 palveluta-
lon vastaajaa kertoi, ettei ollut tutustunut mihinkään tietoa tuottavaan sivustoon tai 
tahoon. Kertooko tämä siitä, että ongelmaa ja tilanteita, jotka vaatisivat uuden tiedon 
hakemista, ei ole ollut? Voisiko olla niin, ettei tiedä, mistä hakea tietoa, vaikka tarvetta 
olisi? Syy voi olla sekin, että ikääntymistä ja alkoholia koskevaa ja arkityötä palvelevaa 
tietoa on ollut vähän. 

Alkoholi ja elämänkulku 
haastatteluiden valossa

Seuraavaksi tarkastelemme ikääntymistä ja alkoholia haastattelututkimusten kautta. 
Yksilöhaastatteluja toteutui yhteensä 24 kahdessa talossa. Tämän lisäksi toteutui 
haastattelu, johon osallistui kaksi henkilöä yhtä aikaa. Kaikki haastattelut tallen-
nettiin kahta lukuun ottamatta. Näissä kahdessa lupa muistiinpanojen tekemiseen 
sallittiin. Kolme haastattelua ei soveltunut tutkimukseen haastateltavan heikon 
muistin vuoksi.

Ryhmähaastatteluja/keskusteluja järjestettiin yhteensä neljä: yhdessä talossa oli 
kaksi ja kahdessa talossa kummassakin yksi. Yhtä haastattelua ei saanut tallentaa. 
Ryhmiin osallistui yhteensä 27 henkilöä. Ryhmähaastatteluihin osallistui kaksi hen-
kilöä, jotka olivat mukana yksilöhaastattelussa. Asukkaita osallistui sekä yksilö- että 
ryhmähaastatteluihin yhteensä 51 henkilöä. Haastateltavien ikäjakauma oli noin 
60-95 vuotta painottuen 75-85-vuotiaisiin.

Alkoholi lapsuudessa ja nuoruudessa

Asukashaastatteluissa kysyttiin, millä tavoin alkoholi oli näkynyt heidän lapsuutensa 
ja nuoruutensa yhteiskunnassa. Samoin kuin Apon (2001) tutkimuksessa, niin joi-
takin kokemusten samankaltaisuuksia oli todettavissa. Yhteisiä kokemuksia löytyi 
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esimerkiksi suomalaisen alkoholikulttuurin vaiheista aina kieltolain ajasta ja tiukan 
valvonnan kaudesta alkoholipolitiikan vapaamielistymiseen saakka. Nämä kaudet 
heijastuivat asukkaiden elämäntapahtumiin ja ikävaiheisiin. 

Vanhimmat haastateltavat olivat eläneet lapsuuttaan kieltolain aikana, jolloin lail-
lisia alkoholijuomia korvattiin muun muassa pontikalla, kiljulla, pirtulla, apteekkis-
priillä ja muilla tuotteilla, jotka sisälsivät alkoholia. Korvikkeiden käyttö ei kuitenkaan 
päättynyt kieltolain kumoamiseen vaan jatkui vuosikymmeniä. (Apo 2001.) Palvelu-
talon asukkaiden joukossa oli henkilöitä, joilla oli muistoja kieltolain ajoista. Erään 
asukkaan lapsuuden aikaisiin muistikuviin oli jäänyt talo, jossa pirtun salakaupan 
takia sattui väkivaltaisia tekoja:  

Kun se oli kieltolain aikaa… mä satuin asumaan trokaritalon vieressä. Niin 
kanistereita oli aina pihan puolella kuilussa. Ja verisiä ihmisiä roikku… tap-
peluja sattu niin kauheesti.

Kieltolain jälkeen alkoholijuomien saatavuutta rajoitettiin perustamalla monopo-
liyhtiö Oy Alkoholiliike Ab. Muita keinoja olivat myyntilupien myöntäminen vain 
kaupungeille ja kauppaloille ja korkea verotus. Paikallishallinnossa järjestelmän val-
vonnasta vastasivat kuntien raittiuslautakunnat ja raittiuspoliisi. Valistuksesta huo-
lehtiminen uskottiin muun muassa lääkäreiden, opettajien, pappien, lehdistön ja kan-
salaisjärjestöjen vastuulle. Kontrolli jatkui arkielämään saakka, sillä vahtijoita voivat 
olla vaikka naapurit. (Apo 2001.)

Toinen yhtäläisyys Apon (2001) kirjoituksiin on se, että asukkaiden lapsuuden ja 
nuoruuden aikana alkoholinkäyttö tuntui vähäiseltä ja kohtuulliselta. Käyttö oli eri-
tyisen vähäistä sodan aikana kotirintamalla, kun sinne jääneet lapset ja naiset olivat 
raittiita. Alkoholi ei ollut edes puheissa mukana.   

Tiedätkö sillon, kun minä olin nuori, niin oli sota. Ja pojat oli suurin piirtein 
pois ja meidän jotka oli jäljellä, niin alkoholia ei edes ollut olemassa meidän 
keskusteluissa enemmän kuin käytännössäkään.

Minun nuoruudessa näky hyvin vähän, kun mä oon sota-ajan kakaroita.

Monet haastateltavat kertoivat lapsuuden kasvuympäristön olleen ”lintukotomainen” 
paikka tai maalaisympäristö, jossa lapset näkivät alkoholia käytettävän lähinnä eläin-
ten lääkintään. Heille saatettiin antaa tehtäväksi noutaa pullo naapurista lehmien tai 
sikojen hoitoon. Haastateltavat kertoivat, että pulloja säilytettiin huolellisesti, monta 
kertaa lukitussa tilassa tai jopa kassakaapissa. 

Kyllä äidillä kirstussa oli aina alkoholia eläimiä ja sitten ihmisiäkin 
varten, mutta ei otettu ku lääkkeeks. 
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Alkoholi ymmärrettiin ihmisten vaivojen lääkkeeksi pienessä määrin nautittuna. 
Mummun nauttima fingerporillinen konjakkipullosta ja juhlatilaisuuksien malja olivat 
alkoholinkäyttötapoja, joissa sallittiin lasten olla läsnä. Toisaalta suhtautuminen saat-
toi olla kielteistä sellaisiin lääkkeisiin tai ruokahalua lisääviin aineisiin, jotka sisälsivät 
alkoholia: yhden haastateltavan isä torui läsnäolijoita, kun yskänlääke sisälsi viinaa.  

Mummun mä muistan, mummulla oli aina se konjakkipullo, minkä 
hän sai joululahjaks ja se riitti koko vuodeksi. Aina hän otti sieltä 
fingerporillisen. 

Minä oon ihan maanviljelystalosta kotosin, syntysin, niin ei meillä 
oo ollu tapana ottaa viinaa. Mutta ainoostaan siin tapauksessa kun 
mentiin vaikka ylioppilasjuhliin, niin sillon otettiin tietenkin se onnit-
teluryyppy ja muihin tämmösiin tilaisuuksiin. Mutta ei sitä varta 
vasiten juotu.

Mutta isä ei hyväksyny ja se oli vihanen, että viinaa juodaan.

Haastateltavien kokemukset ongelmallisesta alkoholinkäytöstä lapsuuden perheessä 
olivat harvinaisia. Muutama haastateltava kertoi kokemuksistaan perheenjäsenen, 
useimmiten isän liiallisesta alkoholinkäytöstä. Yksi osallistuja oli pannut merkille, että 
isä oli vähän kotona ja hän päätteli juopottelun vieneen enimmät palkkarahat. Hän toi-
sinaan saattoi jättää perheen äidille niukasti varoja ison lapsilauman elatusta varten. 

Sen jälkeen kun mä rupesin ymmärtelemään asioita, niin mä näin, että isä 
oli aikamoinen juopottelija ja tahtoi rahat häipyy sitä mukaa ku tili toi.  

Ei alkoholi aivan pimennossa ollut. Avoimesti humalassa esiintyvistä ”julkijuopoista” 
oli jäänyt mielikuva usealle osallistujalle. Yksittäisistä ihmisistä, ”naapurin sedistä”, 
isännistä ja maalaiskylissä tai niiden liepeillä liikkuneista alkoholia julkisesti käyt-
täneistä miehistä muodostui kuva, joiden elämäntapaan kuului kausittainen rankka 
juominen. He poikkeavat muun yhteisön elämäntavasta tappeluiden, rähinöiden ja 
juomisen takia. Naisten humalahakuinen juominen oli harvinaista, sillä kukaan ei 
muistanut nähneensä naisia ”ympäripäissään”. 6 

Lapsuudessa ne oli ne naapurin sedät. [naurahtaa] Kotioloissa ei käytetty 
lainkaan.

Kotona kun ei käyttänt… mä muistan, että meijän kylälläkin parissa isossa 
talossakin isännät sellasia, että joivat ja pelasivat [ ] kaiket pyhät siellä [jär-
venrannassa] korttia.

6 Litterointimerkintä [ ] tarkoittaa litteroijan tekemää selvennystä tai poistettua osuutta. Lainauksissa K viittaa kysyjään ja V vastaajaan.
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Ennen vanhaan naiset oli raittiita. Minä en ainakaan siellä missä olen nyt 
syntynyt, niin ei siellä ollu ketään naista. Yks mies oli, yks Ville, joka ryyppäs 
ja se oli ainoo sitäkin sorttia.

Sodan jälkeen alkoholinkäyttötavat muuttuivat haastateltavien mukaan radikaalisti: 
juominen lisääntyi, kun sodasta palanneet miehet lääkitsivät traumojaan viinalla. 
Monet asiat tuntuivat sekavilta ja levottomilta, mutta omaan elämään ja aikuisen maa-
ilmaan pyrkiminen oli sinnikästä. Aikuisuuden tavoitteluun kuului – ainakin muuta-
malle haastateltavalle – alkoholikokeilut ja toisinaan runsas käyttö. Juotavaa alkoi olla 
ainakin kaupungeissa paremmin saatavilla, eikä alkoholivalvonta heti sodan päätty-
misen jälkeen toiminut tehokkaasti.

No, sitähän oli joka puolella. Etupäässä… sodan jälkeen niin ainakin Hel-
sinki oli juoppoja täynnä. [ ] Nehän oli niin maassa ja kauhee pula kaikesta 
ja hermot kireellä… ja pimeetä viinaa löyty joka kulmasta, niin moni poika 
meni sen tien. 

Se oli sitä sota-aikaa ja heti sota-ajan jälkeistä aikaa… se oli niin sekasta aikaa.

No, se oli se sodan loppuminen ja nuoret ihmiset halus alkaa elää. Se oli 
luonnollista. Siinä iässä justiin haluttiin kokeilla kaikkea, aikuisen elämää.

Ainoa alkoholivalistuksen muoto tiukan valvonnan kauden aikana oli raittiusvalis-
tus, johon kuului osana ankara moraali. Moni suomalaislapsi joutui osallistumaan 
raittiuskilpakirjoituksiin, joiden järjestämisestä vastasi kansakoulunopettajia edus-
tava liitto Suomen Opettajain Raittiusliitto, josta nimenmuutosten myötä tuli Nuo-
risokasvatusliitto (Matilainen 2006). Kirjoitukset ja palkinnot olivat jääneet monen 
haastateltavan mieleen. Humalaisten pelkoaan pohti yksi haastateltava, joka mietti, 
mahtoiko se johtua raittiusvalistuksesta. 

No, kansakoulussa oli nämä raittiuskilpakirjoitukset. Oli vihko, joka piti 
lukea, jossa oli opettavaisia kertomuksia alkoholin vaaroista ja raittiin elä-
män hyödyistä. 

Siitäköhän johtuu, että minä jo lapsena pelkäsin humalaisii.

Muutama osanottaja muisteli, että Turmiolan Tommin hahmoakin käytettiin lasten 
valistamisessa oikealle tielle. Kohtuukäytöstä ei puhuttu, ja ainoaksi oikeaksi suhtau-
tumistavaksi alkoholiin nimettiin raittius. Yksi henkilö suhtautui kriittisesti kasva-
tustavoitteisiin pitäen niitä naurettavina. Lisäksi hän koki, ettei niillä ole ollut hänen 
elämäänsä mitään vaikutusta. 

6 Litterointimerkintä [ ] tarkoittaa litteroijan tekemää selvennystä tai poistettua osuutta. Lainauksissa K viittaa kysyjään ja V vastaajaan.
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Joo, mutta ei ne koskaan minuun tehonnu… Se oli jumalankieltämisen 
jälkeen suurin synti, mitä ihminen voi tehdä, koskea viinapulloon. Se oli 
minusta semmosta naurettavaa. Turmiolan Tommit…

Semmosia hirveitä kertomuksia oli, että kuinka meni kauheaksi, niinku tie-
tysti meneekin, kun alkoholia väärin käytetään. Elämä menee ranttaliksi. 
Oli kauhutarinoita, mitä se alkoholi saa aikaan.

Raittiusaatetta viljeltiin näyttämällä opettavaisia elokuvia, ja alkoholitonta elämänta-
paa opetettiin raittiusseurojen nuorisotoiminnan välityksellä. Elokuvan sanoma oli: 
juopottelu vie turmelukseen ja perikatoon. Raittiusseuroissa opastus alkoholin totaa-
liseen karttamiseen oli toiminnan pääasiallinen tavoite. 

Meille näytettiin semmonen elokuva, jossa oli hyvä perhe, jossa ei juotu vii-
naa ja oli huono perhe, missä juotiin viinaa. Ja oli joulu ja hyvässä perheessä 
oli kaikki hienosti ja tässä juoppoperheessä lapset oli huonoissa vaatteissa ja 
isä käveli raitilla. 

Minä osallistuin kaikkeen nuorisotoimintaan aina semmoseen Raittiusliiton 
lasten järjestöön.  Osallistuin siihen, sain kasvatusta ja neuvontaa ja ohjetta. 
Sen jälkeen nuoriso-osastossa ja raittius oli niinku pyhä asia. 

Apo (2001) kirjoittaa, että raittiusaate vaikutti siten, että alkoholista tuli ei-julkinen 
ilmiö.7 Alkoholinkäyttötapoja salattiin niin kotona kuin iltamissa ja juhlissa, joiden 
ajaksi pullot piilotettiin lähistölle. Humalahakuinen juominen onnistui ja jossain mää-
rin sallittiin etenkin kaupunki- ja markkinamatkojen aikana, mutta tällöin oltiin koti-
piirin ulottumattomissa. Kaupungistumisen myötä ammatit ja työ alkoivat määrittää 
alkoholin nauttimisen käyttötilanteita ja ajankohtia. Salailusta ja jonkinlaisesta häpeästä 
kertoo sekin, että etenkin kieltolain aikaisilta isien puuhilta haluttiin varjella lapsia.  

Kieltolain aikaan isäkin näitä pirtuhommia… Niin mä löysin tietenkin pikkusia 
pirtukanistereja… [ ] Sen jälkeen kun äiti huomasi, et mä oon ne löytäny, niin 
sehän oli vihanen näille hommille. [ ] Niin hän oli vihanen näistä, hän ei tykänny 
näistä asioista ja kakarat vielä näkee, että on ollu olemassa tuollasta touhua.

Monet osallistujat kertoivat, että alkoholia saatettiin kokeilla tai maistella teini-iässä, 
kun alettiin käydä tansseissa ja tutustuttiin muihin nuoriin. Muutamat kuvailivat sitä 
”semmoiseksi pienimuotoiseksi” tai ”hassuiksi kokeiluiksi”. Apon (2001) mukaan juo-
miskokeiluilla on psykososiaalisia merkityksiä, esimerkiksi halu kuulua omaan ikä-
ryhmään ja irrottautua lapsuuden ikävaiheesta kohti aikuisuutta. 

7 Raittiusliikkeen mureneminen alkoi 1960-luvulla. Jukka Ahosen (2006) mukaan sodan jälkeinen mentaalinen murros tuli näky-
viin, mikä heijastui vuoden 1966 valitun eduskunnan kokoonpanossakin. Raittiusliike joutui hyväksymään kansalaisten asenteissa 
tapahtuneen muutoksen. 
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Ensimmäiset alkoholikokeilut tapahtuivat vanhemmilta salassa, pienessä ja tutussa 
kaveriporukassa, jolloin kokemuksista muodostui jaettuja. Eräs osallistuja kertoi ”kip-
purahäntäpullosta”, kirkkaasta viinasta, jota makeutettiin juomakelpoiseksi. Yhteisen 
kokemuksen jakaminen merkitsi vastuunottoa väsähtäneestä kaverista ja vanhempien 
paheksunnan kohtaamista. Alkoholin kokeileminen kiinnosti mutta myös pelotti sen 
aiheuttamien ongelmien takia. Toinen puhuja kertoi, että kokeilut onnistuivat, jos 
pystyi itse hankkimaan siihen rahat tekemällä työtä - oman perheen elanto oli sen 
verran niukkaa, että vanhemmilta ei taskurahaa liiennyt. Osittain kyse saattoi olla 
pakkoraittiudestakin, sillä alkoholijuomien saatavuus oli vaikeaa, eikä kaikilla ollut 
varaa hankkia kalliita juomia. 

Kyllä sitä juomaa joku sitä… en minä muista, mistä se kippurahäntäpullo 
löyty ja sitten äitimuorin sokereita vähän pihistettiin ja tehtiin esanssia, että 
maistu vähän makeemmalta.

Kyllä me ensimmäiset kokeilut heti siinä viistoistakesäsenä kokeiltiin... 
mutta… ei se ollu oikeestaan sellasta… kuinka nyt sanottais… Me jollain 
tavalla kun nähtiin niitä ympärillä olevia, sillon kun tuli paljon ihmisii rin-
tamalta sotilaita ja muita, niin niillä oli hirveesti alkoholiongelmia ja perhe-
riitoja, niin me jollain tavalla kavahdettiin sitä.

Nää oli köyhiä aikoja, ei silloin ollut varaa nuorison ryypiskellä. Jos sitä ois 
ollu noin hirveesti rahaa niinku tänä päivänä, kun isät ja äidit antaa, että 
pääsee nurkista pois, niin kaipa sitä olis tullu ryypiskeltyä enempi. Mutta 
sillon piti tehdä töitä sen asian eteen.

Omista nuoruuden aikaisista alkoholikokeiluista useimmin kertovat olivat enimmäk-
seen miehiä. Naiskertojat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ohittivat tämän - 
lieneekö syynä ollut jonkintasoinen ujous tai häveliäisyys tai kysyjän huolimattomuus 
tarkentaa kysymyksiään. Yksi osallistuja halusi korostaa sitä, että hänen omat kokei-
lunsa olivat siinä määrin hallittuja, ettei ainakaan hän humalaa tavoitellut. Ystävien 
motiiveihin hän viittaa arvoituksellisesti. 

Kun myö ollaan oltu nuoria, niin ehkä sillon on otettu ja… mut minä en ole 
koskaan ollu humalassa. 

Vaikka sahti on ollut joissakin maakunnissa tavanomainen juoma, niin palvelutalojen 
haastateltavat eivät tätä maininneet puhuttaessa lapsuuden ja nuoruuden ajan tai työ-
elämän ajan alkoholinkäyttötavoista puhuttaessa. Eikö sitä pidetä alkoholijuomana? 
Raittiusaatteeseen tutustuttiin useimmiten koulussa tai paikallisen raittiusseuran toi-
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minnassa. Ryhtiliikkeen ja tiukan kontrollin kokeneita oli myös Haarnin ja Hauta-
mäen (2008) haastateltavien joukossa. 

Projektin haastatteluista välittyy kuva, että lapsia suojeltiin alkoholin näkemiseltä, 
alkoholinkäyttö oli salattua, ja vain vähäinen käyttö saattoi tapahtua lasten läsnä 
ollessa. Herää ajatus, että lapsuuden ikävaiheeseen sisältyi yhteisön säätelemiä alko-
holiin liittyviä normeja siitä, mitä lasten sallittiin tietävän vanhempien alkoholinkäy-
töstä. Kukaan ei kertonut nähneensä vanhempiaan päihtyneinä. Toinen kuva, mikä 
haastatteluista muodostuu, on kahtiajakautuneisuus: julkisesti ryypiskelevän miehistä 
koostuvan porukan ohella oli raittiit tai lähes raittiit perheet ja kodit.

Kolmanneksi muodostuu kuva siitä, että nuoruuden aikaiset kokeilut olivat poikien 
kokeiluja, joilla tavoiteltiin aikuisen elämää salassa vanhemmilta. Alkoholiin tutus-
tuminen saatetaan mieltää aikuistumisena ja sosiaalistumisena aikuisen maailmaan. 
Perheen ja koulun rinnalla on ollut muitakin sosiaalistajia. (Vrt. Raitanen 2001.)

Haastateltavat olivat valikoituneita, ja on mahdollista, että perheen alkoholinkäytöstä 
kärsineet asukkaat eivät halunneet lähteä mukaan haastatteluun sen teeman takia.  

Alkoholi opintojen ja työelämän aikana

Täysi-ikäisyyden saavuttaminen merkitsee laillista oikeutta käyttää alkoholia. Useat 
haastateltavat tutustuivat alkoholiin viimeistään täysi-ikäisyyden kynnyksellä tai sen 
saavutettuaan. Kutsuntaikä ja asepalvelus on Apon (2001) mukaan muutoskohta juo-
miskokeiluiden lisäksi miesten elämässä kohti aikuisuutta, jossa tutustutaan alkoho-
lijuomiin. Haarni ja Hautamäki (2008) pitävät 1960- ja 70-lukujen taitetta alkoholi-
suhteen muotoutumisen kannalta olennaisena aikana. Projektimme haastateltavista 
muutama saavutti täysi-ikäisyyden ajankohtana, jolloin suomalaisessa alkoholipoli-
tiikassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Alkoholisuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja 
elämäntapahtumia tuli esille muitakin: armeija, sodan päättyminen, opintojen aloit-
taminen ja työelämä. 

Armeijan vaikutuksesta kertoi yksi haastateltava, joka muutoin oli ollut raitis aina 
armeijaan asti, ja ensimmäinen kokemus alkoholista tapahtui sodan aikana, kun 
Mannerheim jakoi kuuluisat ryyppynsä. Toinenkin tapaus oli jäänyt mieleen puhujan 
mieleen sodan päättymisen jälkeen työpaikan juhlissa: ensimmäisen annoksen puna-
viiniä tarjosi tunnettu raittiusmies ja poliitikko. 

Minä nimittäin 19 vuoteen saakka… sotaväkeen saakka olin absoluutti. 
En käyny ravintoloissa, en osannut tanssia. [ ] Nimittäin Mannerheim jako 
aikanaan sen syntymäpäiväjuhlansa yhteydessä. Tämä on yksi huvittava 
yksityiskohta. [ ] Niinpä tämä raittiusmies [ ] tarjosi ensimmäisen punavii-
nin elämässäni. 
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Viiteryhmään kuulumisen lisäksi alkoholikokeiluilla ja alkoholisuhteen muotoutumi-
sella voi olla muitakin merkityksiä ja syy-yhteyksiä. Yksi puhuja kertoi sodan päät-
tymisen merkinneen toivoa uudesta elämästä, johon kuului päivittäinen naukkailu ja 
kova yritys löytää suunta elämälle. 

Mutta sitten se alko… sodan jälkeen se sitten alko. Mä olin joka päivä…  
[naurahtaa] Se oli niin hurjaa, tota… yrittämistä siihen elämään. 

Muutamalle haastateltavalle alkoholi tuli ensimmäisen kerran vastaan opiskelijaelä-
män kuvioissa, jossa on tarjolla iloisia juhlia alkoholitarjoiluineen. 

Opiskeluaikana. Silloin käytiin ilosesti juhlimassa ja se oli oikein rentout-
tavaa välillä. Sillon ensimmäisen kerran noin niinku tutustuin alkoholiin 
opiskeluaikana. 

Yhteiskunnan kontrolloima alkoholipolitiikka ei aina ulottunut työelämään. Työssä 
ja edustamisessa tapahtuneesta alkoholinkäytöstä muodostuu varsin erilainen kuva, 
joka oli päinvastainen, mihin virallisella ja kontrolloivalla toiminnalla pyrittiin. Jois-
sakin työpaikoissa varsin liberaali ja salliva juomiskulttuuri: oli yrityksen tarjoamia 
illanistujaisia ja kokouksia, joista useimmat poistuivat horjuen. Kuten vastaaja kertoi, 
näitä kokouksia tarjoiluineen järjestettiin vähän väliä. 

Kyllä mulla oli semmosia kokemuksia, että mä välillä vähän sammuin mil-
loin mihinkin paikkaan. [ ] Musta tuntuu, että mä olin joka päivä vähän 
juovuksissa. Mä ihmettelen, että mä pystyin hoitamaan työn, mä vaihdoin 
työpaikkaakin siinä.

Etenkin miehet kuvasivat tilanteita, joissa oli suorastaan velvollisuus juoda, jotta kau-
pat syntyisivät ja liikesuhteet säilyisivät. Työelämää kuvattiin alkoholivetoiseksi, edus-
taessa joutui juomaan eri tavoin kuin muulloin, ja urakoita solmittiin vasta ”pitkien 
lounaiden” jälkeen. Edustamisessa eivät raittius- ja kohtuullisuusperiaatteet olleet 
ensisijaisia vaan kyky kestää alkoholia. Työpaikan pitäminen tai työhön kykeneminen 
lienee ollut taitolaji sekin. 

Ykstoista vuotta mä olin [Neuvostoliitossa], niin siellä se votkan juonti oli 
ihan hirveetä.

Se on ollu myös työkalu. [ ] Ja niihen kanssa seurusteltiin aikanaan ja 
yleensä se oli aikamoista kännäämistä. Et sai toisensa niinku pöydän alle, 
se oli niinku se tavoite puolin ja toisin. Että mä sanosin, että tuo alkoholin-
käyttö riippuu, missä tehtävissä ihminen on ollut. Sanotaan Suomessa, sillon 
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kun minä olin töissä, niin kyllä Suomen yhteiskunta, sanotaan työelämä, 
niin kyllä se oli aikalailla alkoholivetoista. Kyllä sitä juotiin. Oli pitkiä päiviä 
ja pitkiä lounaita, jotka joskus päätty aamuyöstä.

Ei sillon töitä saanu, jos et sä juonu kapakassa äijien kanssa.

Naisten kuvaukset työelämän aikaisesta alkoholinkäytöstä poikkeavat paljon mies-
ten vastaavista. Naisvaltaisilla työpaikoilla alkoholi ei ollut työkalu vaan parem-
minkin päinvastoin. Eräs nainen kertoi, että vasta yrityksen myyminen ja sitä seu-
rannut työttömyys johtivat siihen, että juominen vähin erin ryöstäytyi hallinnasta. 
Käyttö johti lopulta ihmissuhteiden katkeamiseen ja alkoholismin hoitoon. Toisen 
puhujan työtoveri oli alkoholisoitunut jossain vaiheessa työuransa aikana ja joutui 
jättämään työnsä.  

Se myytiin se yritys ja mulla ei ollu töitä pitkään aikaan. Mä olin kotona 
vaan. Siinähän se ryöstäyty sitten. [ ] Mä oon aina juonu yksin.

Kyllä meillä oli [pari työntekijää], toinenhan meni ihan, että se niinku 
alkoholisoitu. 

Monen haastateltavan puheissa pilkisti 1950-luvun valtion ohjaama ja kontrolloima 
alkoholipolitiikka, jota Peltonen (2002) kuvaa kirjassaan. Ostajantarkkailun, ryhti-
liikkeiden ja kampanjoiden tavoitteena oli vähentää alkoholin aiheuttamia epäkohtia 
ja ohjata käytöstapoja. Valtiollisiin menetelmiin kuului sosiaaliministeriön pyrkimys 
valvoa korvikealkoholien, kuten suuvesien valmistusta ja kauppaa. 

Tiukan valvonnan aikana kiistellyin ohjauskeino oli ostajantarkkailu, jonka näky-
vin osa oli myymälätodistus eli ns. viinakortti, oli voimassa aina vuoteen 1971 saakka. 
Käytännön pääasiallinen tarkoitus oli paheksua humalahakuista juomatapaa, josta 
seurasi myyntikielto. Järjestelmän sivutuotteena syntyi salakauppa, josta tuli joillekin 
elinkeino. (Kahlos 2006.) 

Tiukkaa kontrollipolitiikkaa oli kuitenkin mahdollisuus kiertää. Viinatrokarit sai-
vat mahdollisuuden ansaita. Yhden puhujan mukaan trokarit eivät tavallisesti itse 
käyttäneet alkoholia lainkaan, ja omat ansaintamahdollisuudet paranivat. Yhdelle 
haastateltavalle viinan myynnistä kertyi toivottuja lisätuloja. Ostajat olivat sekä naisia 
että miehiä; joskus poliisikin hankki pimeän pullon. 

  
Ja se, että sitten kun huomattiin, että saa vähän rahaa, kun myy viinaa, niin 
sitähän me myytiin.

Kontrollista ja valvonnasta huolimatta kysyntä ja tarjonta kohtasivat, sillä sekä myyjä 
ja ostaja tunnistivat toisensa tietyillä kulmilla, jotka olivat molempien tiedossa:  
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Kyllä sen oppi äkkiä kadulla tuntemaan. Tavallisin sanonta oli, että ”onko 
sulla tietoo”. Jos oli, niin kyllä se siitä, äkkiä selvis. [nauraa] Ei siinä paljoa 
tarvinnu. Sitten oli ihan taloja, joista sai. 

Jos oli asiakas niin se pälyili siellä ja katteli mistä se löytää sen. Ja rehellinen 
viinanmyyjä, jos näin voi sanoa, se käveli rinta rottingilla siellä iltakävelyllä. 
Sen heti hiffas siitä.

Valvontaa kierrettiin valmistamalla laittomia juomia. Apon (2001) mukaan kiljun ja 
pontikan valmistusta on pidetty maaseudun tapana valmistaa juotavaa, mutta muu-
tama haastateltava kertoi tietäneensä niitä valmistetun kaupunkioloissakin vielä 1980-
luvulle saakka. Yksi haastateltava oli ollut mukana keittämässä pontikkaa.   

Teki, teki. Paljokin teki. Mä en oo koskaan tehny pontikkaa… tai olen mä 
ollu keittämässä kuriositeetin vuoksi. 

Kontrollikeinot olivat tiukan valvonnan aikana yksityiskohtaisia ja ulottuivat tehok-
kaammin vapaa-ajan viettoon kuin työelämään tämän aineiston valossa. Esimerkiksi 
ravintoloilla oli tiukat määräykset asiakkaiksi hyväksyttyjen pukeutumisesta, ulkoasusta 
ja käyttäytymisestä. Naiset eivät päässeet sisälle ilman miesseuralaista. Yhdelle haas-
tateltavalle oli huomautettu hiuksista, sillä ravintoloissa tuli ulkonäön puolesta täyttää 
tietyt standardit. Tarjoilijoilla oli valta seurata ja päättää asiakkaiden alkoholijuomien 
nauttimisesta. Tarvittaessa he keskeyttivät anniskelun ja toivat juotavaksi vettä. 

Kyl mä muistan kerran, kun ei ollu permanenttia ja tukka roikku suorana, 
niin mulle huomautettiin siitä sitten. Se vaikutti epäsiistiltä. 

Ne [tarjoilijat] käveli ohi ja katto siinä. Ei se mitään hurjaa juomista ollu.

Huvitilaisuuksiin piti mennä selvin päin – pienikin epäily alkoholista johti sisäänpää-
syn epäämiseen. Puhuja kavereineen oli keksinyt keinon siemaista muutama drinkki 
ennen tansseja: jotta juoma ei ehtisi vaikuttaa, he tyhjensivät lasit nopeaan tahtiin 
juuri ennen lippujen ostoa.    

Mutta siellä oli hirveen tiukkaa siellä [tanssipaikalla], että sinne ei saanu 
niinku mennä humalassa eikä sinne saanu viinaa viedä ja siellä oli tarkat 
järjestysmiehet, eikä minkäänlaista häiriöö saanu tapahtua.

Vuoden 1969 alkaessa kääntyi sivu suomalaisessa alkoholipolitiikassa, mitä edelleen-
kin arvioidaan monissa kirjoituksissa. Esimerkiksi Peltonen (2006) kuvaa käännettä 
olutkumouksena, jonka seurauksena keskioluesta tuli suomalaista juomatapaa hallit-
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seva alkoholijuoma. Palvelutalojen haastateltavat eivät tätä alkoholipolitiikan kään-
nettä maininneet haastatteluissa osana aikuistumisen ikävaihetta. 

Oli myös haastateltavia, jotka kuvasivat riistäytyvää ja hallitsemattomaksi muut-
tuvaa alkoholinkäyttöä varhaisaikuisuudessa. Yhden haastateltavan mukaan hallinta 
petti, kun ihmissuhde katkesi. Toisen haastateltavan mukaan vietettiin yhteisiä haus-
koja saunailtoja. Jossain vaiheessa alkoholinkäyttö ryöstäytyi hallinnasta. Molempien 
alkoholisuhde muodostui pysyväksi; käyttö on ollut aaltomaista ja vaikeasti hallittavaa 
vuosikymmeniä. Haarni ja Hautamäki (2008) tekivät aineistonsa perusteella havain-
non, että aikuisiässä muodostunut suhde alkoholiin jatkui eläkeikään saakka.

Se katkes se suhde, kun mä olin vähän yli 21 ja me oltiin 15-vuotiaasta asti 
oltu yhdessä. Se niinku huomaamatta, tietsä. Kun oli töissä, me istuttiin 
iltaa ravintolassa, pikkuhiljaa tollai, se tuli huomaamatta. Sit se tuli enem-
män ja enemmän ja enemmän. 

Me ruvettiin käymään saunailloissa ja siellä otettiin ensimmäisen kerran. 
Ne oli meijän hauskoja saunailtoja. No, se oli vielä hauskaa. 

Kolmas haastateltava kertoi vanhempien kriisin vaikuttaneen häneen niin, että elä-
mänhallinta horjui aikuisiän kynnyksellä ja juopottelu vähitellen täytti elämän 
uudelleen. 

Meillä oli kotona oli tuota meillä oli kriisi silloin vanhempien… Sillai että 
isä menetti hermonsa ja hän joutu Hesperiaan ja minä lintsasin duunista ja 
ja… tuttavat ja sun muut… [ ] Pikkuhiljaa mä taas, kun ei ollu mitään teke-
mistä, niin mä pikkuhiljaa rupesin käymään Oy Ab Alko…

Haarnin ja Hautamäen (2008) tutkimuksessa tarkasteltiin yhtenä ulottuvuutena juo-
misuria eli alkoholisuhdetta nuoruudesta aina eläkeikään saakka. Haastatteluista 
ilmeni viisi erityyppistä juomisuraa alkoholinkulutuksessa: nouseva (iän myötä lisään-
tyvä), laskeva (iän myötä vähenevä), tasainen (elämänkulun aikana vakiona pysynyt), 
aaltoileva (elämänvaiheesta toiseen vaihteleva) ja katkennut (raitistuminen). Tässä 
tutkimuksessa ei selvitetty juomisuraa, mutta muutamat kertoivat elämäntapahtu-
mista, jotka vaikuttivat juomistyylin vaihtumiseen. Juomatapojen muutokseen saat-
toi johtaa ”viisastuminen” eli perheen perustaminen. Toisen puhujan juomatapojen 
muutoksiin vaikutti vatsan ympäryksen kasvaminen; hän lopetti kerralla tupakoinnin 
ja oluen juomisen, joita hän oli harrastanut ahkerasti.  

Mullakin tahto välillä mennä… otettua liikaa viinaa välillä, mutta se 
tapahtu kaikki ennen 30 vuotta… Sitten viisastuin sen verran, että ei 
minun ole pakko kaikkea viinaa juoda.
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Mulle alko jossain tossa… neljä- viiskymppisenä kalja maistua. Ja minä 
saatoin lounaan kanssa juoda pullon olutta. Se oli 60-luvulla tein semmosen 
päätöksen, että nyt kalja loppu ja tupakka loppu. 

Raittiudestakin puhuttiin. Jos kotona sattui olemaan raittiusaatetta vankasti kannat-
tava perheenjäsen, muutkin jäsenet pidättäytyivät alkoholista yhteiselämän sujumi-
sen nimissä. 

Meillä ei kotona juotu. Mieheni oli aivan raivoraitis. 

Moralisoinnista ja kontrollipolitiikasta huolimatta lääketieteellinen käsitys vaikutti 
alkoholipolitiikkaan tiukan valvonnan aikana. Alkoholismista alettiin puhua sairau-
tena, joka oli parannettavissa. (Tarnaala 2006.) Vaikka alkoholinkulutus pysyi hyvin 
alhaisena aina vuoteen 1968 saakka, käytön riskeihin suhtauduttiin vakavasti ja jän-
nitteisesti. Muun muassa Pekka Kuusi määritteli ”väkijuomakysymyksen” vuonna 
1950 yhdeksi vaikeimmista yhteiskunnallisista ongelmista. Kuusi (1948) julkaisi tilas-
totutkimuksen, jonka tarkoituksena oli alkoholipolitiikkaan vaikuttaminen. 

Toisen arvion mukaan Suomessa alkoholista tuli kansallinen pakkomielle, mistä 
on seurannut se, että alkoholin valmistusta, ostamista ja käyttämistä on säännelty 
voimakkaammin kuin missään muussa maassa. Vakava ja ristiriitainen suhtautu-
minen on yhden käsityksen mukaan ominaista niille kulttuureille, joissa humala-
hakuinen juominen on hyväksyttyä, ja joissa on vahva raittiusliike. Raittiusliike oli 
poliittisesti näkyvä ja vahva – sen kannattajat uskoivat, että raittiuden edistäminen 
muiden aatteiden ohella johtaisi parempaan Suomeen. Raittiusaatteen edistämiseksi 
tuotettiin käsitys ”suomalaisesta viinapäästä”, josta koitui kohtalokkaita seurauksia. 
(Apo 2001.)

Erilaiset elämäntapahtumat, kuten armeija, opiskelu, sota, työ ja aikuistuminen 
muuttivat haastateltavien alkoholisuhdetta. Aikuistumisen kynnyksellä alkoholin-
käyttö voi ryöstäytyä, ja ongelmat jatkua läpi elämän. Aikuisuus on ikävaihe, jossa 
alkoholi muuttuu sallituksi ja käytöltä odotetaan hallintaa. 

Haastateltavien opiskelun ja työelämän aikana alkoholi oli kontrollin ja valvonnan 
alainen. Työelämässä vallitsi kuitenkin liberaalimmat tavat; liike-elämän piirissä juo-
tavaa odotettiin ja sitä tarjottiin. Kontrollin kiertämisestäkin puhuttiin. Alkoholin 
kahtiajakautuneisuus ilmeni siten, että se oli yhtä aikaa sallittu ja kielletty. Mäkelän ja 
Härkösen (2010) kanssa voimme olla samaa mieltä, että eri sukupolvet ovat kasvaneet 
erilaisissa alkoholinkäyttökulttuureissa, mikä on jättänyt heidän juomatapoihinsa ja 
käsityksiinsä erilaiset jäljet.
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Alkoholi ja ikääntyminen

Haastateltavien kanssa keskusteltiin teemoista, jotka koskettivat alkoholia ja ikään-
tymistä. Voimme puhua ikäerityisyydestä. Ikäerityisyyttä on ikävaihe, elämänvaihe, 
elämäntapahtumat ja eri iät. Puheesta on tunnistettavissa erilaisia teema-alueita, 
jotka koskivat ikääntyvien alkoholinkäytön kasvua, käytön hallintaa ja hallinnan 
pettämistä. 

Ikäihmisten alkoholinkäyttö – onko se kasvussa vai ei?

Seuraavassa käsitellään teemahaastattelun kysymystä, joka koski yleistä ja julkisuu-
dessa ollutta väitettä ikääntyvien alkoholinkäytön kasvusta. Osallistujia pyydettiin 
vastaamaan, mitä mieltä he ovat väitteestä. Vastaukset on jäsennettävissä kolmeen eri 
alaryhmään: a) usea osallistuja olisi sitä mieltä, että käyttö olisi kasvussa ikääntyvien 
parissa (kyllä-tulkinnat), b) muutama haastateltava oli epätietoinen tai ei halunnut 
ottaa asiaan kantaa (epävarmuus-tulkinnat), ja c) yksi henkilö ilmoitti, ettei hän usko 
väitettä. Selkeitä ei-vastauksia perusteluineen ei ollut. 

Kyllä-tulkintoja on löydettävissä useita. Ensimmäisen kyllä-tulkinnan mukaan 
ikääntyvien ihmisten lisääntyvän alkoholinkäytön taustalla ovat kielteiset ikääntymis-
kokemukset. Puhujan näkemykset perustuivat jostain tulleisiin tietoihin, hän on ken-
ties nähnyt tilanteita, jotka tukevat väitettä. Epäselväksi jää, tarkoittiko puhuja ikään-
tymistä fyysisenä vai psyykkisenä prosessina vai viittasiko hän ikääntyvien ihmisten 
asemaan yhteiskunnassa.  

Ja ikääntyvät ihmiset yltyy vaan, mitä minä oon kuullu. Tai onhan se 
nähtykin. Ei se oo niin kivaa ikääntyy. 

Lainaus on aineiston ainoa, jossa sivutaan alkoholinkäytön lisääntymistä ja kielteisiä 
ikääntymiskokemuksia. Haarnin ja Hautamäen (2008) tutkimuksen haastateltavista 
moni puhui ikääntymisestä ja kokemusten karttumisesta myönteiseen sävyyn ja vain 
jotkut halusivat unohtaa vanhenemisen.  

Ikääntymisen kielteiset kokemukset on mahdollista ymmärtää monella tavalla; 
kyse voi olla elämän tarkoituksellisuuden vähenemisestä, jota ovat tarkastelleet muun 
muassa Erikson ja Tornstam (ks. Krause 2009). Ikääntymisen kielteiset kokemukset 
voivat liittyä itsensä vanhaksi tuntemiseen (Jyrkämä 2001) tai elämänprojektin epä-
onnistumiseen (Rantamaa 2001). Vanhenemisen muutoksiin sopeutuminen vaatii 
paljon resursseja; puhutaan psykofyysisestä pääomasta (Hendricks & Hatch 2009). 
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On hyvä muistaa, että sopeutuminen vanhenemiseen ei ole pelkkää viisastumista ja 
eheytymistä vaan esille voi tulla myös riippuvuuksia ja elämän rosoisia puolia. 

Ikääntymiskokemuksiin on liitettävissä seuraava lainaus, jossa puhuja pohti luo-
pumisen pakkoja vanhetessa ja iän karttuessa. Mahdollinen tuleva luopuminen koski 
myös alkoholia, jota puhuja nautti ”yömyssyksi”. Pieniin nautintoihin ja mielihyvää 
tuottaviin asioihin oli yhä vähemmän mahdollisuuksia, mutta kaipaus niihin oli jäl-
jellä. Eri ikien näkökulmasta tarkasteltuna puhujan biologinen ikä oli ristiriidassa 
kokemuksellisen iän kanssa: hänellä oli kiinnostus tehdä jotain mutta ei enää kykyä, 
sillä ruumiillinen kunto asetti rajat. Luopumista on mahdollista tarkastella kehon 
haavoittuvuuden käsitteen kautta (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2010).

Tässä iässä on joutunu luopumaan niin paljosta, niin paljosta semmosesta 
mitä mieli tekee ja mieli on tehny.

Toisen kyllä-tulkinnan muodostavat tulkinnat yksinäisyydestä ikääntyvien ihmis-
ten lisääntyvän alkoholinkäytön taustalla. Aineistossa kaikkiaan neljä henkilöä otti 
esiin yksinäisyyden ja alkoholinkäytön välisen yhteyden. Yksin jäämistä ja sen lie-
vittämistä pidettiin kerran mahdollisena syynä lisääntyneeseen juomiseen; tästä 
oli yhdellä haastateltavalla omia havaintojakin. Haastateltavan huomion voi tulkita 
sosiaalisen iän muutoksena (Rantamaa 2001) ja ei-toivottuna elämänvaiheena, johon 
totuttelemiseen ei tule tukea muualta kuin kenties lähiöpubin seurueelta. Myös 
Haarni ja Hautamäki (2008) mainitsevat lohtujuomisen, kun läheiset ovat kadonneet 
ympäriltä. 

On, että kun sanotaan… kun ihminen potee yksinäisyyttä, kun on naimi-
sissa ja toinen osapuoli kuolee, joutuu sairaalaan, niin tuota… kyl se on 
niinku… huomannu tuolla maailmalla, niin kyllä vanhat ihmiset viiniä ja 
olutta, niin kyl se on lisääntyny vanhempien ihmisten keskuudessa.

Sulkunen ym. (1985) kirjoittivat teoksen Lähiöravintola, jossa tarkastellaan lähiö-
ravintolaa aikansa ilmiönä. Tutkija pistäytyi kahdessa paikallisessa pubissa, jonka 
asiakaskunta oli silmin arvioituna yli 60-vuotiaita. Ensimmäisen tutustumiskäynnin 
yhteydessä jossain vaiheessa kontakti tutkijan ja asiakkaiden välillä syntyi. He ker-
toivat pubin olevan heidän olohuoneensa, johon tullaan kaveriporukalla viihtymään. 
Millainen rooli lähiöravintoloilla on jo nyt ikääntyvien ihmisten elämässä ja sosiaali-
sessa maailmassa?

Monet elämäntapahtumat johtavat yksin jäämiseen ja ihmissuhteiden haavoittu-
vuuteen (Sarvimäki & Stenbock-Hult 2010) varttuneella iällä. Avio- tai avoero ei ole 
tuntematon ilmiö ikääntyvienkään parissa (Kinsella 2009). Leskeys ja yksinjääminen 
lisäävät haavoittuvuutta. Kokemukset ja elämässä selviytyminen vaihtelevat esimer-
kiksi sosioekonomisista tekijöistä ja asumismuodosta. (Cattell 2009). Jännitteitä syn-
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tyy, kun puolisot joutuvat asumaan eri paikoissa toisen sairastuttua ja muutettua asu-
mispalveluiden piiriin (Keith 2009). 

Kaksi muuta haastateltavaa arveli yksinäisyyden lievittämisen olevan syynä lisään-
tyneeseen alkoholinkäyttöön ikääntyvien keskuudessa. Syy voi olla tyhjyyden täyttä-
minen, ei ole muuta tekemistä, eikä osata tai haluta hakeutua muiden seuraan. 

Ehkä jotkut yksinäiset, jotka juo yksinäisyyteensä.

Yksinäisyys tekee sen, että otetaan…

Seuraavassa lainauksessa haastateltava puhui omakohtaisena kokemuksena yksi-
näisyydestä ja tyhjyydestä suhteessa alkoholiin. Puhujan suhde yksinäisyyteen oli 
mielenkiintoinen: yksinäisinä hän piti niitä palvelutalonasukkaita, joilla ”ei ole 
ketään”. Oliko niin, ettei hän ollut vielä löytänyt läheisiä ystäviä yksin jäämisen 
jälkeen? Palvelutaloon muuttamisessa on kyse monentasoisesta sopeutumisproses-
sista. Ajatuksesta tulee mieleen, että haastateltavan osallisuus ja tunne paikkaan 
kuulumisesta eivät olleet toteutunut, sillä hän haastattelun aikana kutsui nykyistä 
asuntoaan kämpäksi ja aikaisempaa asuntoaan kodiksi. Puhujan mukaan positii-
vinen ennakkosuhde alkoholiin yhdistettynä yksinäisyyteen johtaa juomiseen. 
Kertoja sanoi opettelevansa täydellistä yksinäisyyttä, mutta alkoholiin sortumista 
hän ei pitänyt kohdallaan mahdollisena, koska hänellä ei ollut siihen positiivista 
ennakkosuhdetta. 

Yksinäisyys ja tyhjyys. Tyhjyyden täyttäminen. Minä opettelen nyt täydel-
listä yksinäisyyttä. [ ] Minä olen siinä tilanteessa, missä useimmat täällä on, 
ei oo ketään. Siinä on varmasti monille houkutus ottaa tyhjyyteen jotain. 
Ei minulla ole houkutusta, koska minulla ei ole minkäänlaista ennakkosuh-
detta alkoholiin, positiivista suhdetta.

Kolmas kyllä-tulkinta nivoutui suurten ikäluokkien ja keski-ikäisten erilaisiin tapoi-
hin käyttää alkoholia. Seuraavan lainauksen mukaan suuriin ikäluokkiin kuuluu 
ihmisiä, jotka ovat aikanaan aloittaneet juomisen. He jatkavat juomatapaansa siihen 
saakka kuin ”sielu sietää”. Suuriin ikäluokkiin yhdistetään märän sukupolven käsite 
(Sulkunen 1981) ja oletukset alkoholikuolleisuudesta. Tukea tällä oletukselle ei ole 
kuitenkaan löytynyt: odotettavissa on, että suuret ikäluokat elävät vanhemmiksi kuin 
heitä edeltävät kohortit (Valkonen & Kauppinen 2005). 

Ainakin sanotaan, että se olis kasvussa ja kun suuret ikäluokat ku tulee ja 
jotka on aikanaan sen alottanu, niin nehän jatkaa sitä entiseen tahtiin niin 
kauan ku sielu sietää. 
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Toinen puhuja on samoilla linjoilla: kyse on sellaisesta tottumuksesta ja tavasta, jossa 
alkoholia juodaan niin railakkaasti, että se herättää pelkoja. Keitä pelot koskevat, ei 
ilmennyt tässä yhteydessä. Hän viitannee julkisuudessa esitettyyn huoleen suurten 
ikäluokkien tavasta käyttää alkoholia. Phillipsonin (1998) mukaan traditiot, rutiinit 
ym. muuttuvat. Muuttuminen koskee myös alkoholinkäyttötapoja, sillä ihmiset rea-
goivat eri tavoin elämäntavan muutoksiin ja valinnan mahdollisuuksiin. 

Ja kun sanotaan, että keski-ikäiset on tottunu käyttämään alkoholia aika 
railakkaasti, niin kyllä se heijastuu ikääntyviinkin. Kun sanotaan, että 
työssä ollessa on totuttu kahdelle, yhdelle huurteiselle päivittäin, niin sitä ne 
pelkää, että pullojen korkki jää auki pitemmäksi aikaa, kun on aikaa ja…

Tässä yhteydessä muistettava se, että alkoholipolitiikan yksi käänne, Peltosen (2006) 
mukaan olutkumous, tapahtui suurten ikäluokkien aikuisuuden alkutaipaleella tai 
sen kynnyksellä vuonna 1969. Alkoholia oli aiempaa vapaammin tarjolla, ja oluesta 
tuli kerta heitolla suomalaista juomatapaa hallitseva alkoholijuoma. 

Käsitteen sukupolvivaikutus (Toivonen 2003) avulla on mahdollista ymmärtää juo-
matapojen muutoksia. Sen mukaan ominaisuudet, käyttäytyminen ja tavat muuttuvat 
sukupolven tai ajan myötä. Virheellistä ajattelua on se, että niiden uskotaan muuttuvan 
ikääntymisen johdosta. Alkoholinkäyttö on yksi ilmiö, jota on jossain määrin tarkas-
teltu suurten ikäluokkien aiheuttamana juomatapojen muutoksena, jota voi nimittää 
sukupolvivaikutukseksi.  Millä tavoin tämä muutos näkyy ja vaikuttaa palvelutaloissa 
muutamien vuosien päästä, on vielä arvailujen ja pelkojenkin sävyttämää. 

Neljännen kyllä-tulkinnan kautta välittyy kuva alkoholinkäytön yleistymisestä. Haar-
nin ja Hautamäen (2008) johtopäätös oli, että alkoholinkäyttö on ikääntyvien keskuu-
dessa arkipäiväistynyt. Kaksi haastateltavaa viittasi tutkimuksiin, joista he olivat saaneet 
tietoa muun muassa sanomalehtiä seuraamalla. Ensimmäisen puhuja asetti alkoholin-
käytön kasvun kaikkien ikäluokkien aiheuttamaksi ilmiöksi. Näkemyksiään hän perus-
teli tiedollisesti: tilastot osoittavat, että alkoholin käytön kasvuun vaikuttaa kaikkien ikä-
ryhmien lisääntynyt käyttö. Hänen mielestään juominen on siitäkin syystä yleistynyt, 
että käyttö on siirtynyt koskemaan muita ryhmiä kuin vain ”juoppoja”. Eläköitymisellä 
ja tulojen vähenemisellä hän ei nähnyt vaikutusta juomatapoihin varsinkin, jos alkoholi 
on maistunut aiemmin. Toinen osallistuja viittasi lukemiinsa lehtitietoihin ikääntyvien 
alkoholinkäytön kasvusta. Muista ikäryhmistä hän ei puhunut. 

Se tarkoittaa, että suomalaisten alkoholin kulutus on aika jyrkässäkin kas-
vussa. Ihan alaikäsistä… vanhuksiin. Kaikilla se on kasvussa.

Mutta mikä on, ja on oikein siis… lehdetkin sanoo, on kai tehty tutkimuksiaki 
ja kaikkee, niin vanhat ihmiset on ruvenneet käyttämään alkoholia enemmän. 
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Seuraavana on viides kyllä-tulkinta, joka liittyi omakohtaisiin kokemuksiin ikäänty-
vien alkoholinkäytöstä ja sen kasvusta. Ensimmäinen puhuja viittasi itsensä lisäksi 
koko ikäryhmään, kun taas toisella puhujalla ei ollut muiden ikääntyvien alkoholin-
käytön tavoista tietoa. 

Lisääntyny. On omia kokemuksia.

Ainakin minä käytän.

Kuudes ”kyllä-tulkinta” on löydettävissä yhdestä ryhmähaastattelusta, jossa oli läsnä 
kahdeksan osallistujaa. Ryhmässä keskusteltiin muun muassa lehtiuutisista, joita 
moderaattori (K) referoi. Yhden uutisen mukaan erityisesti naiset juovat aiempaa 
enemmän viiniä. Neljä osallistujaa kommentoi uutista ja oli sen kanssa yhtä mieltä. 
Yhden puhujan mukaan kyse on uudesta kulttuurista ja toisen mukaan nautinto-
jen hakemisesta. Keskustelun osallistujat toivat esille mielenkiintoisen näkökulman: 
uuden nautintoon perustuvan juomatavan luojina ovat naiset, jotka käyttävät alkoho-
lia eri tavoin kuin miehet. Puhujat tuottivat kuvan positiivisesta ikääntymisestä (Feat-
herstone & Hepworth 1995). 

K: Tässä sanotaan, että etenkin naiset ovat lisänneet viinin juontiaan.
V1: Se on kyllä totta. 
V2: Niin on joo. 
V3: Siitä alkaa jonkunlainen kulttuuri uus, koska se on ennen ollu miesten 
asia ja etupäässä nähty semmosena…
V4: Ja naisia on enempi ku miehiä.  
V3: Niin on joo. Ja sitten se on tämmösen nautinnon asia varmastikin. 

Osa haastateltavista antoi kysymykseen ikääntyvien alkoholinkäytön lisääntymi-
sestä vastauksia, joita voi kuvata epätietoisuudeksi. Epätietoisuutta perusteltiin muun 
muassa siten, ettei ole havaintoja, kun ei kulje missään tai on ikää liikaa. Iällä oli 
merkitystä siinä, ettei tietoa aiheesta ole. Epätietoisuuteen liittyi se, että ei ole omia 
havaintoja tavallisuudesta poikkeavista muutoksista. Kolmas puhuja lisäksi arveli, 
että havaintojen puute saattoi johtua piilojuomisesta. 

Ei oo tietoo, kun ei kulje missään. Ikää on niin paljon.

En tiedä, onko se kasvanu, mutta tiedän, että näitä yömyssyihmisiä on mei-
dän ikäihmisten joukossa muitakin kuin minä, sekä miehiä että naisia. 

No, kun siitä puhutaan niin paljon, enkä minä oo sitä huomannu. Mut mä 
oon ajatellu näin mielessäni, että ehkä se tapahtuu siellä pimennettyjen ver-
hojen takana, siellä omassa kotona.
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Seuraava haastateltava oli epätietoinen alkoholinkäytön kasvusta ikääntyvien parissa. 
Puhuja esitti ajatuksensa kysymysmuodossa. Hänen näkemyksensä mukaan käytön 
kasvu johtui siitä, että asialla ovat väärinkäyttäjät, jotka ovat aloittaneet juomisen 
varhain. 

Vai onko jotain tutkittua tietoa, että alkoholinkäyttö siis alkoholinkäyttö 
yleensäkin alotetaan vasta vanhemmalla iällä? Eiks se lisäänny, kun se alo-
tetaan nuorena, lisäänny niillä jotka tulee väärinkäyttäjiä… käyttää liikaa 
lääkkeidenkin takia, niin eiks se sitten lisäänny, että ne käyttää vanhana 
enemmän kun nuorena?

Epätietoisuus-tulkintaan kuuluu myös seuraava katkelma. Puhuja arveli että hänen 
ikäisiään ei ole aiemmin ollut yhtä paljon hoitopaikoissa. Hän ei kuitenkaan ollut 
arviostaan varma ja halusi kysyä haastattelijan mielipidettä arvionsa oikeellisuudesta. 
Vanhusten ikäluokan kasvun hän ajatteli olevan syynä alkoholinkäytön kasvuun. 
Haastateltavan ajatus oli, että iso joukko ihmisiä kuluttaa enemmän alkoholia kuin 
pieni joukko. 

Kasvusta puheen ollen, minun mielestäni se näkyy tämmösenä, sanotaan 
minun ikäluokkani, sitä alkaa olla enempi. Jos ajatellaan, että parikym-
mentä vuotta sitten meitä yheksänkymppisiä… vanhainhoitokodissa… ei 
missään. Eihän?

Epätietoisuus-tulkintoihin kuuluu seuraava haastattelun katkelma, johon osallistui 
kaksi henkilöä yhtä aikaa, eikä kumpikaan osallistuja halunnut kertoa näkemyksis-
tään ikäihmisten alkoholinkäytön kasvusta. Alkoholinkäyttöä oli puhujien mukaan 
tavanomaista. Haastattelutilanteessa henkilöt katselivat kysyvinä ja epävarmoina toi-
siaan, vaikka he osoittautuivat keskenään tutuiksi henkilöiksi, jopa ystävyydestä voi 
puhua. Tässä yhteydessä toinen haastateltava halusi kertoa, ettei talossa näy humalai-
sia missään. Toinen myönteli edellisen puhujan kanssa. 

K: Miltä näyttää, onko ikäihmisten alkoholinkäyttö kasvussa? 
V1: Semmosta tavanomasta…
V2: Ottaa sitten kun ottaa ja…
V1: … ottaa ja… 
V2: Jos joku ottaa kotonaan, niin saa ottaa, mutta ei täällä mitään 
humalaisia missään…
V1: …ei…
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Yksi henkilö oli sitä mieltä, että väitteessä ikääntyvien alkoholinkäytön lisääntymi-
sestä ei ole mitään perää. Ryhmähaastattelussa, johon osallistui kahdeksan henkilöä, 
ei kuitenkaan kukaan muu lähtenyt tukemaan puhujan mielipidettä. 

Minä en kyllä usko sitä. 

Tulkinnat voivat olla rinnakkaisia ja keskenään ristiriitaisia. Ikääntyvien alkoholin-
käytön lisääntymisestä on erotettavissa kuusi kyllä-tulkintaa, neljä epätietoisuus-tul-
kintaa ja yksi ei-tulkinta. Kaikki kyllä-tulkinnat yhtä lukuun ottamatta olivat yksilö-
haastatteluissa. Ryhmähaastattelut poikkesivat yksilöhaastatteluista siten, että väittee-
seen ikääntyvien alkoholinkäytön kasvusta otettiin varovaisesti kantaa. Yksinäisyys 
alkoholinkäytön syynä mainittiin neljässä puheenvuorossa – kukaan haastateltava ei 
kuitenkaan kertonut juovansa yksinäisyyteen, eikä kukaan tuntunut tietävän henkilöä 
palvelutalossa, joka joisi yksinäisyyden takia. 

Ikäerityisyys ja alkoholinkäyttö iäkkäänä

Tässä alaluvussa tarkastellaan asukkaiden puhetta ikääntyvien alkoholinkäytöstä ja 
sen seurauksista. Seuraavassa ikääntyvien alkoholinkäyttöä koskevia tulkintoja esite-
tään nelikenttänä, jossa on luokituksina ovat ei-ikävyydet, ikävyydet, hallinta ja hal-
linnan puute (kuvio 3). Puhujien kommentit kohdistuivat omaan ikäryhmään ja sen 
erityisyyteen. 

  
  

Ikäerityisyys ja alkoholi

Ei ikäviä seurauksia                                                                                 Hallinnan pettäminen 

Hallinta                                                                                                         Ikävät seuraukset

Kuvio 3.  Alkoholi ja ikääntyminen

               tarkoittaa vastakohtaa 
               tarkoittaa seurausta
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Kuviossa on sovellettu Sulkusen (1997) ajatuksia alkoholinkäytön osaamisesta. Kuvi-
ossa yksisuuntainen nuoli tarkoittaa seurausta ja kaksisuuntainen nuoli toistensa vas-
takohtia. Tavallista on, että alkoholinkäytön määrittely projisoituu johonkin muuhun 
ryhmään kuin omaan. Haastatteluissa asukkaat projisoivat alkoholinkäytön omaan 
ikäryhmää ja ikävaihetta koskevaksi ja puhuivat alkoholinkäytön hallinnasta, seura-
uksista sen menettämisestä ikääntyneenä. (Vrt. Haarni & Hautamäki 2008.) 

Eroa meidän ja muiden välille haastatteluissa ei tehty, osallistujat puhuivat osin 
omista kokemuksistaankin. Keskeinen ajatus oli se, että alkoholinkäytön hallintaan 
tulisi ikääntyneenä vaikuttaa iän mukanaan tuoma viisaus ja osaaminen. Kyse on 
itsemääräämisoikeudesta. Voidaan puhua sekä ikäodotuksista että kokemuksellisesta 
iästä. Hallinta mahdollistui sitäkin kautta, että ikäihmistä ei enää kiinnosta alkoholi. 

Et sitä niinku katotaan, että on ikää, niin sitä pitäs olla niinku viisaampi, 
ettei sen alkoholin kanssa läträille ja tolla lailla.

Ei voi sannoo toiselle, että mikä on hyvä kanta. Ei voi sannoo. Että jokainen 
päättää omista asioistaan, nämä on jo sen ikäsiä, että ne ossaa päättää. 

Minusta tuntuu, että ikäihmiset ei myöskään… siis semmoset välitä… 
minun ikäset ihmiset semmosesta alkoholista. 

Yksi haastateltava totesi, että alkoholinkäyttö pysyi hallinnassa olemalla tietoinen 
sopivasta ja liiallisesta käytöstä. Kun osasi varoa liiallista juomista, oli mahdollista 
saavuttaa toivottu tai tavoiteltava tila. 

Se on ainoo, että täytys varoo, että ei ottais liikaa. 

Seuraavat lainaukset laajensivat kuvaa alkoholinkäytön hallinnan ikäerityisestä luon-
teesta. Ikä vaikutti siihen, ettei enää jaksa juoda – hallinta tulee tavallaan luonnolli-
sesti ja itsestään, kun ikää karttuu. Eri ikien näkökulmasta tarkasteltuna biologinen 
ikä fyysisine ja fysiologisine muutoksineen tuli esille, sillä vanheneva elimistö ei kestä 
alkoholia kuin pienen määrän.  

Sillai rupes tulemaan ikää, ei jaksa juoda.

Kyllähän minä olen omakohtaisesti huomannu sen, että pienikin käyttö 
vähentää omia toimintamahdollisuuksia. 

Hallinnan ja alkoholinkäytön tarkastelu oli nähtävissä myös psykologisesta iästä 
käsin. Mieliteko alkoholin juomiseen väheni ja laimentui iän myötä yhden puhujan 
mukaan. Hallitsematon käyttö, juopottelu, reaktiivinen ja satunnainen tai humalaha-
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kuinen juominen, voi vähentyä, kun alkoholi maistui aiempaa vähemmän (ks. Haarni 
& Hautamäki 2008).  

Mutta se ei oo enää sellasta, eikä mun tee enää mieli sillai, 
kun mä lähen johonki ravintolaan. 

Haastateltavat mainitsivat muita asioita, jotka rajoittivat juomista: taloudelliset pidäk-
keet – juominen vie liikaa rahaa, autolla ajamisen ja kotona olevan ”jarrun” eli puoli-
son käsitykset sopivasta ja hallinnassa olevasta alkoholinkäytöstä.

Raha hillitsee.

Ei sitä tänä päivänä tule otettua, kun kotona on, koska ei tiedä, 
millon pitää hypätä autonrattiin.

Mutta kun meillä on kotona sellanen jarru noin tuota ja…

Erityisen pahana tapana pidettiin alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä. Haastatelta-
vat olivat tietoisia yhteiskäytön vaaroista, ja he olivat kiinnostuneita lääkäriluennon 
teemasta. Monet osallistujat kertoivat varovansa alkoholin nauttimista lääkitysten 
yhteydessä. 

Se tahtoo olla, kun ikäännytään, niin tulee niitä vahvoja lääkkeitä. 
Ei niiden kanssa voi ottaa alkoholia. 

Kun alkoholikäyttö oli hallinnassa, sen seurauksena ei tule epämiellyttävää tai ikävää 
oloa. Haastateltavien kokemukset kertoivat, että pieni määrä nautinnoksi tai lääk-
keeksi otettuna alkoi olla ikäihmiselle riittävä määrä alkoholia, joka ei saa aikaan huo-
noa oloa tai ei-toivottuja tuntemuksia. 

Jos se on pienimuotoista, lääkkeenä. Kyllä minäkin voin lääkkeeks ottaa, 
mutta ei yleensä muuten.

Sanotaan, että pieni konjakkiryyppy on erittäin hyvä iltalääke vanhoille 
ihmisille. Taikka sitten punaviiniryyppy. 

On se kivaa, jos ottaa pikkusen ja noin. 

Yhdellä haastateltavalla oli omakohtainen kokemus sellaisesta sopivasta määrästä, 
josta ei seuraa huonoa olotilaa. Kolme annosta tuntui riittävältä ja kaikki sen jälkeen 
oli liikaa ja hallinta petti. 
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Yks ja kaks ja kolme paukkuu menee, mutta otan mä tässä yhden vielä, niin 
se hyvin äkkii menee siihen puolen, että ottaa vähän liikaa. 

Ei-ikävien seurauksien vastakohta kuviossa 3 on hallinnan pettäminen. Kaksi haasta-
teltavaa kuvasi eri tilanteita, joissa alkoholi oli ryöstäytynyt hallinnasta. Vaikka mie-
liteko juoda voi ikääntyessä vähentyä tai laimentua, se ei poistu kokonaan – ja joskus 
voi tapahtua retkahduksia. Haastateltava koki ylitsepääsemätöntä halua juoda – vii-
nanhimoa – sortui juomaan puolen vuoden raittiin kauden jälkeen, mitä hän katui 
edelleen. Toisen haastateltava ratkesi ryyppäämään, kun tapahtui useita peräkkäisiä 
takaiskuja elämässä. 

Mä olin ollu niin pitkään yli puol vuotta ja mä hölmö menin ja sillon teki 
hirveesti mieli.

Mulle tuli niin monta semmosta niin sanottuu takaiskuu yhtäkkiä. [ ] Sillon 
mulla palo hihat jumakauta ja sillon mä aloin ryyppäämään. 

Pari haastateltavaa puhui satunnaisesta hallitsemattomasta juomistyylistä (vrt. Haarni 
& Hautamäki 2008). Toinen nimitti itseään tuurijuopoksi; molemmat saattoivat olla 
pitkäänkin raittina ja retkahduksen jälkeen juoda jonkin aikaa ja aloittaa jälleen 
raittiuden. 

Mä sanon, että mä olen sellanen tuurijuoppo, että mä olin puoltoista vuotta-
kin yhteen menoon vesiselvä ja sitten… sen jälkeen mä oon ollu puol vuotta, 
melkein vuoden.

Että se on näin suurin piirtein, että mä olin välillä toista vuottakin, että mä 
en juonu ollenkaan, en kaljaa, en mitään. Sitku mä taas otin, niin se saatto 
olla viikko kaks, ku mä otin.

Hallinnan menettämisen seuraukset ikääntyvälle ihmiselle ovat monitahoiset. Seu-
raavan lainauksen mukaan humalassa tokkuroiva iäkäs nainen säälitti puhujaa, joka 
tunsi myötätuntoa ihmistä kohtaan, joka oli menettänyt alkoholinkäytön hallinnan. 
Alkoholi vaikutti ruumiin toimintojen hallintaan. 

Jotenkin säälittää, että ihminen mänee niin alas, että ei hallitse tilannetta. Ei 
se mikään kaunis näky oo, kun vanha nainenki tokkuroi tossa ja pissat tulee 
tuolla hississä housuun ja käytäville. Ei se oo mitenkään miellyttävän näköstä.

Alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttö suorastaan tuomittiin. Haastateltavien ymmär-
rys oli, että yhdistelmällä oli ikäviä seurauksia iäkkäälle ihmiselle. 
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Että se on hirveen paha asia, kun ihmiselle tulee näitä sairauksia ja demen-
tiat, niin se on hirvee yhdistelmä.

Minusta se on pahin, että iäkkäät ihmiset käyttää lääkkeitä ja siihen viiniä 
päälle. 

Muutama haastateltava kertoi kokemuksistaan, millaisia oireita alkoholi oli aiheutta-
nut. Tulee kipeäksi, alkaa huimata, krapula tulee jo suoraa tai sitten on kerta kaikki-
aan hirvittävä olotila. 

Mua rupes huimaamaan, mulla on muutenkin heikko tasapaino ja mä yri-
tän harjottaa, niin en mä voi ajatella, että mä ottaisin. 

Alkoholista tulee ensin se hyvä olo ja sitten tulee krapula. Minuun tulee 
nykyään suoraan se krapula. [nauraa]

Ei se oo kiva, että istut vessan pöntöllä ja sit sulla on ämpäri tässä alla. Ja on 
kyllä niin kurja olo.

Haastatteluissa tuli esille joukko muita hallinnan menetyksestä johtuvia ikäviä seu-
rauksia, joita puhujat eivät tarkemmin määritelleet. Hallinnan menetyksestä seuraa 
kaikennäköistä ikävää ja ei-toivottua iäkkään ihmisen elämään. Yhden puhujan mies 
oli joutunut kärsimään elämänsä lopulla alkoholinkäytön seurauksista.  

Tietenkin sitten jos oikein ikäihmiset, jos ne rupee heiluu, niin sehän on 
kamalaa, sehän on hirveetä suorastaan.

Mä voisi… tuon mieheni kokemuksesta… Hän on aivan raittiista kotoa. 
Hän oli ja ittekkin olin, ettei ottanu yhtään. Sit hän joutu [ ] töihin… [ ] eikä 
voinu kieltäytyä. Että se oli hänelle ongelma sitten loppuaikoina.

Monta kertaa siitä tulee kaikennäkösiä ikävyyksiä, kun ne käyttää.

Ikäerityisyyden ja alkoholinkäytön tarkasteleminen kuvion 3 avulla antaa mahdol-
lisuuden tarkastella alkoholinkäytön seurauksia näkökulmasta, jossa ikäihmiset eivät 
projisoi osaamista muihin. Puhe alkoholinkäytön hallinasta, ei-ikävistä seurauksista, 
hallinnan pettämisestä ja siitä koituvista ikävistä seurauksista kohdistuu omaan ikäryh-
mään. Haastateltavat eivät erotelleet hyvä- ja huono-osaisia. Alkoholinkäytön hallinta, 
osaaminen, on ikääntyvälle ihmiselle erilainen asia kuin nuoremmalle, kun kyseeseen 
tulee fyysinen ja psyykkinen kunto ja iästä johtuva alentunut alkoholin sietokyky. 
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Palvelutalo ja alkoholi

Asukkaiden havainnot alkoholinkäytöstä 

Haastateltavat kertoivat, millä tavoin alkoholinkäyttö näkyi palvelutalon asukkaiden 
elämässä. Vastauksia tarkastelemme faktanäkökulmasta eli pitämällä puhujan esittä-
miä asioita tosiasioina. Tälle on tyypillistä käytännönläheinen ja arkiajattelun mukai-
nen käsitys todellisuudesta. Faktanäkökulma antaa mahdollisuuden tarkastella tutkit-
tavien mielipiteitä sellaisina kuin ne on ilmaistu. (Alasuutari 2001). 

Tässä alaluvussa toteutetaan sisältöjen pelkistämistä esittämällä osa aineistosta tau-
lukkomuodossa informatiivisuuden ja tiiviyden lisäämiseksi. Sisällönanalyysissa pel-
kistämisellä tarkoitetaan sitä, että analysoitava informaatio esitetään siten, että tutki-
mustehtävälle olennaiset ilmaukset kootaan yhteen. (Tuomi & Sarajärvi 2006.) Tekstejä 
lähestytään aineistolähtöisesti kiinnittäen huomiota samankaltaisuuksien hakemiseen. 
Tällä pyritään yleistysten löytämiseen aineistosta. (Eskola & Suoranta 1998.) 

Haastateltavilta kysyttiin, millä tavoin alkoholinkäyttö ilmeni taloissa tai oliko heillä 
ollut siitä havaintoja. Vain yksi asukas kertoi, että hän on havainnut reipasta käyttöä, 
mutta häiriöiltä oli vältytty. Tämä oli aineistossa epätyypillinen vastaus. Toinen vas-
taaja oli sitä mieltä, että nuorisosta oli enemmän häiriötä kuin talon asukkaista.  

Käyttävät aika reippaasti alkoholia, mutta ei ole toistaseks ollu mitään haittaa.

Ja jos joku pikkunen häirikkö joskus on niin se on yks hailee… Enemmän tuo 
nuoriso häiritsee kadulla.

Sen sijaan tyypillinen vastaus oli, että asukkaiden alkoholinkäytöstä oli kuultu kerrotta-
van tai oli itse huomattu esimerkiksi laatikko, johon oli kertynyt tyhjiä pulloja. Tämän 
lisäksi havainnot koskivat yksittäisiä ihmisiä, jotka joskus ”tuoksahtivat” tai liikkuivat 
epävarmasti. Muutamat olivat huomanneet, että kauppareissulta tuotiin olutta. 

Ja tästä talosta mä en tiedä tosiaan yhtään mitään, mä oon vaan kuullu, 
että on alkoholinkäyttöö ja se tapahtuu huoneissa, niin mistä niitä tietää. 
Eikä tarvitsekaan tietää.
 
Kyllä joskus tapaa jonkun, joka on ottanut liikaa, mutta ne on semmosia 
harvinaisia tapauksia. Ei ne ainakaan pörrää tossa käytävillä ja täällä 
yhteisissä tiloissa.
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Haastattelujen aikaan taloissa oli rauhallista. Eräs haastateltava kertoi parin vuoden 
takaisesta omatoimisesta järjestyksen pidosta, kun muutamat asukkaat liikkuivat 
päihtyneinä yöllä käytävillä. Tämän jälkeen järjestys palautui. 

Kyllä täällä nytkin on niinku omatahtosesti pistetty järjestys, että oli toissa 
keväänä, kun häirittiin yöllä aika paljon. Käytävillä kulkivat ja etsivät 
toisiaan. 

Vähäisten alkoholinkäytön havaintojen syiksi arveltiin sitä, ettei ole juhlia ja tilaisuuk-
sia, joissa alkoholia tarjoillaan. Yhdessä haastattelussa oletettiin, että käyttäjät olivat 
haudassa. Erilainen elämä mainittiin syyksi, jonka vuoksi alkoholia ei enää käytetä. 
 

Ennen kun oli töissä, niin sitten työpaikan pikkujoulut tai muut semmoset 
kekkerit on, että niissähän sitä oli sitten… mutta nyt kun eläkeläisillä ei kek-
kereitä meillä oo täällä. 

Me täällä eletään erilaista elämää. 

Yhdessä ryhmähaastattelussa yhden palvelutalon asukkaat kertoivat, ettei talossa ole 
alkoholia käyttäviä ihmisiä. Tämän jälkeen kysyttiin, olivatko he muualla lähiympä-
ristössä nähneet alkoholia nauttivia ikäihmisiä. Edes lähiöravintolan terassilla ei ole 
ketään ollut. Haastateltavat arvelivat, että alkoholia käyttävät ikääntyvät ovat joutu-
neet kadulle. Havainnot ikääntyvistä ihmisistä, jotka käyttäisivät alkoholia näkyvästi, 
olivat vähäisiä tai jopa olemattomia. 

K: Hmm. Me ollaan mietitty tässä, missä semmoset ikäihmiset on, jotka käyttää. 
V1: Ne on kadulla. 
K: Kadulla?
V2: Siellähän ne on.
V3: Asunnottomia.

Käsitykset sopivuuden rajoista

Millaiset juomistyylit olisivat sallittuja tai sopivia ja mitkä taasen ei-toivottuja tapoja 
käyttää alkoholia palvelutaloissa? Tätä asiaa kysyttiin kaikilta haastateltavilta yksilö-
haastatteluissa. Taulukko 17 kokoaa asukkaiden mielipiteet yhteen koskien sopivaa 
alkoholin määrää, juomistyylejä ja ei-toivottuja seurauksia. Litteroidusta aineistosta 
on poimittu ilmauksia, jotka on ryhmitelty teeman mukaan ja koottu taulukkoon.
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Taulukko 17. Alkoholinkäytön sopivuuden rajat palvelutalossa

Sopivat 
alkoholimäärät

Sallitut 
juomistyylit

Ei-toivotut 
juomistyylit

Juominen, jolla ei-
toivotut seuraukset

-yksi lasillinen
-pikkuisen
-yömyssy
-saunaolut
-ryyppy silloin tällöin 
-vaikea määritellä, koska 
tarpeet yksilöllisiä
-eri asia eri ihmisille

-säädyllinen
-kohtuullinen
-viiniä ruuan kanssa
-juhlistaminen
-nautinto
-pieni kekkuli
-omassa huoneessa 
tapahtuva
-hiljainen tissuttelu
-häiriötön känni
-hyviä tapoja 
noudattava
-humaltumista 
välttävä
-pystyy käyttäytymään 
asiallisesti

-päivittäinen 
tissuttelu
-jatkuva kaljoittelu
-yleisissä tiloissa 
tapahtuva
-Tanskan ja Ruotsin 
”malli” sopimaton 
Suomeen

-väkivalta
-suunsoitto
-haahuilu käytävillä
-ovikellojen 
soittaminen
-omaisuuteen 
kajoaminen
-metelöinti ja mökä
-pidetään seinistä 
kiinni
-sekoileminen
-heiluminen
-horjuminen
-yhteiskäyttö 
lääkkeiden kanssa
-kieli ei käänny suussa
-siivottomuus
-remontit

Sopiva määrä alkoholia oli hyvin vaihteleva; muutamien mielestä kyse oli yhdestä 
ryypystä, yömyssystä tai saunaoluesta, kun toisten mielestä sopivaa määrää ei voi 
ilmaista, koska ihmisten tarpeet ovat erilaiset. Sopivaa alkoholin määrää ikäihmiselle 
piti pari haastateltavaa vaikeana määritelmänä.

Kun kymmenestä ihmisestä kaikki kymmenen on erilaisia, kaikilla kym-
menellä on erilaiset tarpeet ja täällä nyt on satoja ihmisiä, niin kaikilla on 
erilaiset tarpeet, erilaiset mielipiteet, erilaiset ajatukset, ei pelkästään alko-
holista vaan muistakin asioista. Niin onpa pirun vaikeeta vetää mitään kun-
nollista johtopäätöstä. Mä voisin sanoo, että top, nyt kaksi annosta viinaa 
saatte ottaa viikossa. No, te saatte ottaa kolme, te saatte ottaa yhden ja te 
ette saa ottaa yhtään. 

Haastatteluissa tuli ilmi muutamia juomistyylejä, joita pidettiin sallittuina. Näissäkin 
vastauksissa olivat ääripäät kaukana toisistaan. Sallittua oli säädyllinen tai kohtuulli-
nen juomistyyli mutta myös hiljainen tissuttelu ja häiriötön humala. Alkoholinkäytön 
tuli tapahtua omassa huoneessa, noudattaa hyviä tapoja ja alkoholia nauttineen tuli 
käyttäytyä asiallisesti. Seuraava lainaus on paljon puhuva: muutamat asukkaat ovat 
olleet päihtyneitä ilman, että siitä on häiriötä seurannut. Puhujan mielestä tässä ei ole 
mitään mystistä tai paheksuttavaa. 
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Välillä oon minä tossa vähän kännissä pyörähtäny, välillä on yks toinen 
kaveri ja välillä joku kolmas kaveri, mutta ei täällä oo ollu mun mielestä 
sellasta häiriötä. 

Ei-toivottujen juomistyylien joukossa oli niitä, joita pidettiin sopivina, esimerkiksi 
tissuttelu. Alkoholin nauttimista yleisissä tiloissa ei pidetty suotavana. Yksi asukas ei 
uskonut, että Tanskan ja Ruotsin tavat sopisivat Suomeen. 

Mä oon ollu Tanskassa, monta kertaa Köpiksessä ja sitten mä oon ollu 
Ruotsissa tämmösissä palvelutaloissa käymässä, niin tuota siellä on ihan eri 
kulttuuri. Ne juo siellä ihan vapaasti, ne tarjoo toinen toisilleen niissä yhtei-
sissä seurustelutiloissa. Mutta se on ihan erilaista, se on asiallista se heidän 
alkoholinkäyttö. En usko, että se sopis tänne Suomeen. 

Sellainen juomistyyli ja alkoholikäyttö, jotka tuottavat häiriötä, on asukkaiden mie-
lestä tuomittavaa ja ei-toivottua. Ei-toivottuja ilmiöitä tuli esille paljon: esimerkiksi 
metelöinti, siivottomuus ja asunnon tärveleminen. Sekä yksilö- että ryhmähaastatte-
luihin osallistuneet henkilöt olivat alkoholinkäytöstä ja häiriön aiheuttamisesta yhtä 
mieltä: alkoholia ei voi eikä saa kieltää, ja jos juo, niin se tulee tapahtua häiriöittä. 

V1: Ovikellon soitto ja kova mökä. 
V2: … rasittava on...
V1: Ja siivottomuutta tai jotain sellasta. 
V2: Sillon se on kodin rauhan rikkomista.

Jokainen ihminen sais olla omissa oloissaan… jos pärjää ja ottaa viiniä, 
mitä hyvänsä naiset täällä litkii, kunhan ei mitään häiriötä tuu. Jos täällä 
alkaa sekoileen, niin sit se on aika vakava juttu. 

Itsemääräämisoikeus ja alkoholinkäyttö

Kaikissa yksilöhaastatteluissa kysyttiin, mitä mieltä haastateltavat olivat itsemäärää-
misoikeudesta ja alkoholinkäytöstä iäkkäänä. Vastaukset olivat yksiselitteisiä: asukas, 
joka ei ole holhouksenalainen ja osaa käyttää alkoholia, saa päättää itse, juoko alko-
holia vai ei. 

Jos me ei olla holhouksen alaisia eikä meille viranomainen ole määrännyt 
holhoojaa, edunvalvojaa, niin alkoholinkäyttöön puuttuminen asukkailla, 
asui minkälaisissa oloissa hyvänsä, ne erilaiset rajoitukset, jotka poikkeaa 
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yleisistä valtakunnallisista määräyksistä, ne poikkeaa ihmisen perus-
oikeuksista, että ei niitä voi minun mielestäni edes tehdä perustuslakia 
muuttamatta.

Itsemääräämisoikeus alkoholinkäytön suhteen ymmärrettiin hyvin vapaasti ja alko-
holia saa käyttää jopa niin, että henki menee. 

Jos joku haluaa tuhota itsensä sillä, niin minkäs sille voi. Ei sille mitään voi.

Se, että asutaan palvelutalossa, ei muuta vastaajien mukaan tilannetta mihinkään. Pal-
velutalo ymmärrettiin kodiksi ja paikaksi, jossa voi elää haluamallaan tavalla. Asumista 
koski sama lainsäädäntö kuin muutakin asumista, esimerkiksi aikaisempaa kotia.
  

Millä lailla sitä pystytään sitten jollain määräyksillä rajoittamaan, kun ei 
sitä pysty muuallakaan. Se pitäis pystyä yleisesti rajottamaan. 

Seuraavassa katkelmassa on niin ikään itsemääräämisoikeudesta kyse. Kertoja oli 
kysynyt eri lääkäreiltä mielipiteitä jokailtaisesta yömyssystä ja saanut sekä kielteisiä 
että myönteisiä vastauksia. Puhuja on ymmärtänyt tilanteensa, saanut tietoa, keskus-
tellut asiantuntijoiden kanssa ja saanut keskenään ristiriitaista tietoa. Haastateltava oli 
aikansa mietittyään tehnyt harkitun päätöksensä: jos yksi ravintola-annos on hänelle 
kohtalokas, niin se saa sitä olla.  

Minä kerroin elämäntapani tälle sydänlääkärille, että mulla on tapana, että 
ravintola-annos konjakkia yömyssynä. No, se on suotavaa, sano tämä [ ] 
sydänylilääkäri. [ ] Ja sitten mä [ ] jouduin neurologin käsiteltäväksi ja kerroin 
hänellekin elämäntapani, että mulla on tämä, että mä otan sen ravintola-
annoksen. Se on loppu ny, sano täti. [lyö nyrkillä pöytään] Minä olin ymmärtä-
vinäni, tai ymmärsinkin sen, että [ ] totta kai alkoholi vaikuttaa. Mä olin seitse-
män kuukautta sitten aivan raivoraitis, kun tää neurologi sano näin. Mutta sit-
ten tuli joulu ja uusivuosi. Sitten mulle iski ajatus, että jukulauta, jos mä yhden 
ravintola-annoksen takia joudun täältä lähtemään, niin anti mennä. [ ] Mä 
taas eräälle uudelle sydänlääkärille kerroin tämän elämäntapani… [ ] Tää uus 
sydänlääkäri, kerroin mitä ensimmäinen sydänlääkäri sano ja neurologi sano, 
niin hän on sen ensimmäisen sydänlääkärin kanssa samaa mieltä. [ ] Ei hyväks 
varsinkaan, koska [sairauksien takia] niin alkoholi ei varmaankaan ole hyvä, 
mutta en mä usko, että yks ravintola-annos… mutta se on mun ajatukseni.

Itsemääräämisoikeus asettuu eri näkökulmaan, kun on pitkäaikaishoidon aika tai 
ihminen ei ymmärrä omaa etuaan. Tällöin henkilökunta voi annostella asukkaalle 
sopivan määrän juotavaa. Myös omaiset pitäisi huomioida näissä tilanteissa. 
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 Kyl mä kattosin, että se raja täytyy olla siinä, että ihmisen täytyy olla pitkä-
aikaishoidossa eli laitoshoidossa, jossa sitten on annosteltu. 

Käytännöt asukkaiden näkökulmasta

Haastateltavien kanssa keskusteltiin alkoholia koskevista käytännöistä. Käytännöillä 
tarkoitettiin alkoholista kysymistä tai sen esille ottoa asukkaan kanssa ja alkoho-
linkäyttöön puuttumista häiriötilanteissa. Näissäkin teemoissa vastaukset olivat 
yksiselitteisiä. 

Vastaajat eivät kaivanneet erityisohjeita palvelutalojen alkoholinkäyttöön, sillä voi-
massa olevia lakeja voi häiriötapauksissa soveltaa jo nyt.  

Kyllä ne on meillä olemassa nyt jo vuokranantajilla ja muilla, että häiritsevä 
käyttäytyminen ei ole suotavaa ja siitä voi seurata jopa irtisanominen. Niin. 
Ja alkoholin liikakäyttö on yks semmonen. 

Alkoholinkäytöstä saa kysyä – ja pitääkin kysyä. Tätä mieltä olivat kaikki haastatelta-
vat. He eivät pitäneet millään tavoin pahana asiana, että asia otetaan asukkaan kanssa 
esille, siihen paneudutaan ja keskustellaan. Kun kysytään, olisi hyvä osata kysyä 
”nätisti”, syyllistämättä asukasta. Asian esille ottajiksi nimettiin hoitohenkilökunta, 
lääkäri, johtaja ja sosiaalityöntekijä. Keskustelu voi tapahtua haastateltavien mukaan 
tulotilanteessa tai terveydenhoitotilanteissa. 

Miksei se saa kysyä. Kaikkea saa kysyä. Mutta ei se oo koskaan 
multa kysyny.

Omaisten mukaan ottamista pidettiin hyvänä asiana, jos asukkaan alkoholinkäyttöön 
liittyi pulmia. Poliisin kutsuminen oli iso kynnys, mutta sitäkään ei tulisi jättää teke-
mättä, jos tilanne niin vaatii. Myös sellaiseen toimintaan, jos joku toimittaa asukkaalle 
alkoholia, ja siitä on tälle haittaa, niin siihen pitäisi puuttua. Haastateltavat kannatti-
vat yhteisten pelisääntöjen kirjaamista ja viemistä kaikkien tietoisuuteen. 

Niin se on sellanen, että tuota… sillon pitäs kaikkien, omaisten ja henkilön-
kunnan yhteistyön, olla käynnissä. Näähän olis niitä ihannetilanteita. 

Kyllä silloin, jos lentää muukin kuin huuli. Sillon on poliisin paikka. Eikä 
sitäkään sais kyllä kartella. 
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Palvelutaloasukkaiden elämää ja asumista häiritsevä juominen oli harvinaista. Alko-
holinkäytöstä puhuttiin, jos siitä joku oli tehnyt havaintoja. Haastatteluissa ja epä-
virallisissa keskusteluissa talojen asukkaat eivät parjanneet tai juoruilleet naapureis-
taan. Kysymyksiin vastattiin hienotunteisesti ja yksityisyyttä kunnioittaen. Osallistu-
jat ilmaisivat me-henkeä ja kuulumista yhteen. 

Häiriökäyttäytyminen ja metelöinti olivat jääneet vuosien varrella yksittäistapa-
uksiksi; niihin on puututtu ja rauha on palautettu, ja haastatteluhetkellä asukkaiden 
näkökulmasta häiriöt olivat vähäisiä tai olemattomia. Vaikka liikaa nauttineita ja päi-
vittäinkin ”tissuttelevia” naapureita ja asukkaita on ollut, ylilyönnit olivat harvinaisia, 
yksittäisiä tai olemattomia. Päihtyneestä naapurista huolehdittiin; esimerkiksi hänet 
autettiin tarvittaessa kotiinsa. 

Asukkaiden kannalta sopivilla tai sopimattomilla alkoholimäärillä, kuten ei myös-
kään juomatavoilla tai juomistyyleillä ei ollut merkitystä palvelutalossa asumisen suh-
teen. Sen sijaan, mitä alkoholinkäyttö voisi aiheuttaa, oli merkityksellistä: asukkaan 
kannalta seuraukset olivat ratkaisevia.  

Työntekijät kertoivat haastatteluissa kohdanneensa eri tavoin alkoholia käyttäviä 
ikäihmisiä. He näkivät arkitilanteita, jotka eivät välttämättä näkyneet lainkaan asuk-
kaille. Itsemääräämisoikeudesta työntekijät olivat samaa mieltä kuin asukkaatkin. 
Käyttöön pitää puuttua, jos asukas on vaaraksi itselleen ja muille. 

Alkoholinkäyttö on yksityisasia aina siihen saakka, kun se muuttuu hallitsemat-
tomaksi ja häiritseväksi. Käyttöön tulee puuttua välittömästi ja epäröimättä, jos siitä 
aiheutuu haittaa asukkaalle itselleen, häiriötä naapureille ja korjauskustannuksia 
asunnolle. Haastateltavat nimesivät johtajan ja henkilökunnan ensisijaiseksi tahoksi, 
jonka tehtävä on huolehtia siitä, että häiriöt loppuvat. Myös asukastoimikunta mainit-
tiin. Silloin on puututtava, jos joku ulkopuolinen aiheuttaa häiriötä. Tällaisissa tilan-
teissa alkoholinkäyttö ei ole enää yksityisasia ja itsemääräämisoikeudellinen kysymys. 
Talossa tulee olla järjestyssäännöt ja niitä valvoo henkilökunta. Eräs haastateltava 
sanoi, että olisi tutkittava tarkkaan, onko todellista häiriötä ollut vai onko kyse jostain 
kaunasta. Poliisi on toissijainen ja kutsutaan paikalle, kun tilanne on vakava. Asukkai-
den mielestä varoituksen antamisessa ei tulisi kitsastella. 

Vuorovaikutustilanteita 

Projektin aikana syntyi monenlaisia vuorovaikutustilanteita asukkaiden ja haasta-
teltavien kanssa. Tähän lukuun on koottu havaintoja ja kohtaamisia haastatteluissa. 
Haastattelut voivat muistuttaa arkikeskustelua tai toimintaa, jossa esitetään kysymys 
ja siihen saadaan vastaus. Kun tapaaminen alkoi, tietynlainen luottamus oli jo synty-
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nyt, mutta lopullinen luottamus syntyi vasta sitten, kun lupa nauhoittamiseen heltisi 
– näin ei aina käynyt. Haastattelun aikana tai vasta sen jälkeen ilmenivät osapuolten 
odotusten erilaisuudet; muutamat osallistujat olivat odottaneet, että haastattelu kos-
kee nimenomaan henkilökohtaista alkoholinkäyttöä. Vaikka kysymykset oli asetettu 
mahdollisimman neutraalisti, vastaukset saattoivat kääntyä henkilökohtaiselle tasolle. 
(Tiittula & Ruusuvuori 2005.)

Ensimmäisten havaintojen perusteella näytti siltä, että asukkaat ottivat projektin 
hyväksyvästi ja mutkattomasti vastaan. Tilaisuuksissa keskustelu oli vilkasta, kysy-
myksiin vastattiin rohkeasti, eikä negatiivisia kommentteja esitetty lainkaan. Pian 
tilanne muuttui. Talojen työntekijät välittivät viestiä, että osa asukkaista suhtautui 
kriittisesti projektia kohtaan. Heidän keskuudessaan oli herännyt pelkoja esimerkiksi 
siitä, että projekti leimaa kaikki asukkaat alkoholisteiksi. Väärinymmärtämisiäkin 
ilmeni; jotkut luulivat, että projektin tarkoitus on raitistaa kaikki vanhukset ja viedä 
pullot pois.  

Negatiivinen ilmapiiri ilmeni tilaisuuksissa, jossa motivoitiin asukkaita osallistu-
maan haastatteluihin. Muutamat vaikenivat ja katsoivat paheksuen ja tuhahdellen. 
Toiset puhuivat kovaan ääneen ongelmien olemattomuudesta ja projektin kohteen 
väärästä valinnasta. Meitä kehotettiin puhumaan nuorille. 

Alkoholi on tunnepitoinen asia. Apo (1999, 2001) puhuu kulttuurisista, kollektii-
visista ja vahvoista positiivista tunteista sekä kontrollivihamielisyydestä, joita hän on 
löytänyt alkoholiin liittyvistä folkloreaineistoista. Palvelutalojen asukkaiden reaktiot 
on ymmärrettävissä tuntemattomien ja ulkopuolisten projektityöntekijöiden herät-
tämiksi moraalisiksi tunteiksi. Heidät koettiin alkoholivalistajiksi ja kontrolloijiksi. 
Toinen seikka, mikä voi olla syynä moraalisten tunteiden esiintuloon, on se, että 
alkoholiin liittyvät puhetavat kulttuurissamme ovat yksipuolisia. Kiihkoton puhetapa 
ei ole tullut tutuksi. Kolmanneksi on hyvä mainita se, että projektityöntekijöiden ja 
asukkaiden välinen ikä- ja sukupolviero saatettiin kokea erottavina tekijöinä.   

Projektityöntekijät liennyttivät vastustusta lisäämällä avoimuutta ja epävirallisuutta. 
Tarvittiin keinoja lähestyä asukkaita toisella tavalla. Projektista laadittiin tiedotteita, 
jotka jaettiin kaikkien koteihin. Projektityöntekijät vierailivat taloissa tiuhaan tutus-
tuen asukkaisiin juttelemalla ja osallistumalla yhteisiin tapahtumiin. 

Työntekijöiden kanssa pohdittiin sitä, herättääkö haastattelijan vierailu talossa epäi-
lyksiä ja pääsevätkö väärinymmärrykset ja pelot uudelleen valloilleen. Sitäkin mie-
tittiin, kiinnostaisiko haastatteluihin osallistuminen enemmän, jos ne järjestettäisiin 
talon ulkopuolella. Haastattelija toimi tilanteessa avoimesti, tervehti vastaantulevia 
asukkaita ja jäi vaihtamaan muutaman sanan yleisiin tiloihin. Hän kertoi tekevänsä 
haastatteluja pyytäen samalla kohtaamaansa asukasta osallistumaan. 

Kun haastattelutilanteeseen ja asukkaan tai asukkaiden kanssa kohtaamiseen kas-
votusten eri vaiheiden kautta päästiin, haastattelut käynnistyivät joka kerta hieman 
eri tavoin. Joskus haastateltava halusi suoraan kertoa henkilökohtaisesta suhtees-
taan alkoholiin, jolloin teemahaastattelun sisältö jossain määrin muuttui. Alla ole-
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vassa ensimmäisessä esimerkissä kysyjä päätti todeta suorasukaisesti olevansa alko-
holitutkija ja jäi odottamaan haastateltavan vastausta ja reaktiota. Vastaaja kertoi 
olevansa hyvä kohde tutkijalle. Toisessa lainauksessa puhuja kertoi itse vastaavansa 
esimerkkiä alkoholia käyttävästä ikääntyvästä ihmisestä. Molemmissa tapauksissa 
kysyjä jatkoi teeman käsittelyä ja esitti muutamia henkilökohtaiseen alkoholinkäyt-
töön liittyviä kysymyksiä. 

K: Minä olen siis alkoholitutkija. 
V: Tässä varsin hyvä kohde on, kun minä olen käyttänyt.

K: Nykyään puhutaan, että ikääntyvät ihmiset käyttävät aikaisempaa 
enemmän alkoholia, niin mitä mieltä siitä olette? 
V: Ainakin minä käytän.

Alkoholia koskeva haastattelu voi olla epätavallinen kokemus, ja kysymykset on 
mahdollista ymmärtää monella tapaa, kuten alla oleva keskustelun aloitus kertoo. 
Osallistuja halusi tarkentaa kysymystä, kertooko hän alkoholista yleisellä vai henki-
lökohtaisella tasolla. Sen sijaan toinen haastateltava oli innoissaan siitä, että häntä oli 
pyydetty mukaan; teema ei millään tapaa ujostuttanut tai ollut osallistumisen esteenä. 
Tapaamisen jälkeen hän kävi kertomassa käytävällä liikkuville ihmisille, että häntä oli 
kohdannut onni tulla haastatelluksi.  

K: Millä tavoin alkoholi näky sun lapsuudessa ja nuoruudessa 
Suomessa noin yleisesti?
V: Vastaanko mä tähän henkilökohtasesti vai yleisesti?
K: Ihan yleisesti. Vastaa sillä tasolla, mikä tuntuu mukavalta.

K: Mukava kun suostuit tähän haastatteluun…
V: Eiks oo!

Koska projekti oli aiheuttanut vastustusta ja herättänyt epäluuloja, sen herättämistä 
ajatuksista kysyttiin. Erään osallistujan kanssa tavattiin lounasravintolassa. Hänellä 
oli tarve puhua ystävästään, joka oli menehtynyt alkoholisairauteen.  Toinen lainaus 
on haastattelun lopusta, jossa osallistujalta tiedusteltiin projektin herättämiä ajatuk-
sia. Vastaaja piti projektia tarpeellisena käytäntöjen kehittämisessä. 

K: Minkälaisia ajatuksia tämä meidän projekti on herättänyt?
V: Se on herättänyt muiston ja tän ihmisen aika kovan kohtalon tässä 
yhteydessä.



76

K: Minkälaisia ajatuksia tää projekti on herättäny?
V: Ihan positiivisia ajatuksia. Onhan se hyvä, että luodaan periaatteet 
systeemiin. Emmä nää mitään väärää.

Toisinaan haastateltavat kommentoivat oma-aloitteisesti projektia ja sen tuloa taloon. 
Projektin odotettiin tuovan tietoa, ”kovaa tekstiä”, jotta päihteiden väärinkäyttäjät 
lopulta ymmärtäisivät oman parhaansa. Haastateltava koki, että liiallinen käyttö on 
ollut jonkinlainen turvallisuusriski kaikille asukkaille ja hän toivoi muutosta. Toinen 
puhuja oli hämmästellyt projektia etenkin, kun hän koki alkoholista aiheutuneen häi-
riöiden olleen olemattomia. Hän kuitenkin hyväksyi sen, sillä ”kaikkia asioita tutki-
taan”. Yksi haastateltava raportoi närkästyneenä talon tunnelmista asukkaiden parissa 
projektin alettua; hänen mukaansa ihmetellään, miksi alkoholista tullaan kysymään. 

Minusta se on… tää on ihan paikallaan. Mä toivon, että te löydätte… kovaa 
tekstiä ihan semmosta, että menee kaikilla järkeen, että siitä ei hyvää seuraa. 
Siinä on tääki, kun tulee näitä dementiajuttuja, kuka on täällä minkäkin asian 
takia. Niin se on monella niin syvässä tuolla, että eihän sitä ymmärräkään.

Ensimmäiseks mä vähä hämmästyin mutta en mä hämmästyny sen takia, 
että tämmöstä projektia tehdään. Mä hämmästyin sen takia, että mitä 
helvettiä se sellanen homma on. Kyllä mä heti kelasin, että kaikkia asioita 
tutkitaan tänä päivänä ja ihan hyvä asia, että niitä tutkitaan ennen ku hut-
kitaan. Mutta kun mä oon tottunu siihen, että ei täällä oo sen kummempaa.
 
Täällä suhtaudutaan aika niinku… kielteisesti. Että miks tänne tullaan 
yleensä kyselemään ja… ihan suoraan sanoen.

Haastatteluissa tuli esille väärinymmärtämiset, joita etukäteen toteutettu informointi 
ei ollut hälventänyt. Puhujalle selvisi vasta haastattelun päätyttyä, mitä siltä haettiin. 
Tässä vaiheessa jännitys laukesi ja helpotuksen tunne oli silminnähtävä, kun hän 
ymmärsi haastattelun tarkoituksen pelisääntöjen kehittämiseksi. Toinen osallistuja ei 
ollut vielä ajatellut, mistä on kyse, hän kuitenkin suostui epäröimättä haastatteluun.    

K: Ei mulla tämän kummempia kysymyksiä.
V: Vähällä mä pääsin. [naurua] Mä ajattelin, että tämä on vielä rankempaa.

K: Millaisia ajatuksia teille on tullu meidän käynnistä?
V: Emmä oo tätä asiaa sillä lailla ees ajatellu. 

Haastateltavien ”asiantuntemus” asemoitui mielenkiintoisella tavalla projektin aikana. 
Monet sanoivat, etteivät he tiedä mitään eikä heillä ole aiheesta mitään sanottavaa. Ikä-
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kin painoi. Asiaa paremmin tuntevina pidettiin niitä, jotka käyttävät alkoholia liikaa 
tai haitallisesti. Useat ilmeisesti kokivat, että teemasta pitäisi osata puhua asiantuntija-
kieltäkin käyttäen. Yksi puhuja totesi haastattelun päätteeksi, ettei hän ole asiantuntija. 
Olivatko kysymykset olleet liian vaikeita? Toisen osallistujan mukaan osallistuminen 
edellyttäisi vankempia kokemuksia alkoholinkäytöstä, jota hänellä ei ollut. Kenties 
paremman makuiset juomat olisivat tuottaneet enemmän käyttökokemuksia. Muuta-
mat pitivät keskusteluja uutena kokemuksena ja mielenkiintoisina. 

K: Ei mulla enempää kysyttävää. Minä kiitän. Jos vielä haluatte tähän 
alkoholiasiaan jotain sanoa, niin…
V: En minä ole mikään… asiantuntija.

V: Kun en mä niin hirveesti ollu tänne tulossa, mutta kun minä en oo käyt-
täny ja minä oon aika kielteinen, en oo keksiny mitään alkoholii, joka mais-
tus hyvälle. Niin minust tuntuu, että minusta ei oo mitään apuu täällä.

V: Tämä on ihan mielenkiintosta.

Jostain syystä yleisellä tasolla olevat kysymykset alkoholista saatettiin kokea vaikeina. 
Kyse lienee siitä, että alkoholista puhuminen tavallisesti on ollut raittiusvalistukseen 
tai terveyteen painottunutta. Tässä projektissa puhetapa oli erilainen. Olisiko kyn-
nystä voitu jotenkin madaltaa tai kysymyksiä helpottaa? Vaikka alkoholiuutisointia 
oli seurattu, niin vastaajat odottivat itseltään parempaa yleistietoa ja näkemystä. Sit-
ten oli osallistuja, joka kertoi alkoholista monesta näkökulmasta ja arkailematta. Hän 
mielsi itsensä omiinkin kokemuksiin nojaten tiedonjakajana, informanttina, joka 
kykeni tuottamaan tutkijalle näkemyksen tai kokonaisvaltaisen selvyyden alkoholin-
käytön motiiveista.  

K: Tuliko vaikee kysymys?
V: Aika vaikee ottaa kantaa laajemmalti.

V: Mitä sä haluat vielä viinasta tietää?
K: Mulla on kysymykset loppu.
V: Nyt sä sait ainakin selvyyden, että viinasta tykätään, 
sitä juodaan, sillon kun tykätään.

Sen lisäksi, että projektin tuloa taloon vastustettiin ja tai vähintäänkin ihmeteltiin, 
muutamat osallistujat arvioivat haastattelutilanteissa tai sen jälkeen projektityönte-
kijöiden edessä olevaa haastetta. Jokunen haastateltava jopa säälittelivät työntekijöitä 
teeman epämiellyttävyyden takia. Heille kerrottiin, että jokainen työpäivä puhutaan 
ja käsitellään tavalla tai toisella alkoholiteemaa. 
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Sen mä sanon vaan, että teillä on tekemistä tässä jutussa.

Teillä on suuri haaste edessä ja vaikea, hirvittävän vaikea.

Palvelutalon työntekijä oli järjestänyt kyseisen ryhmäkokoontumisen, johon muuta-
mat osallistujat saapuivat empien ja muutamat uteliaisuuden vuoksi. Pelko alkoholi-
ongelmaiseksi leimautumisesta tuotiin esille vitsaillen yhdessä ryhmähaastattelussa. 
Mahdollisesti ”joku” viittaa tiettyyn henkilöön, joka on ollut haastateltavien kanssa 
tekemisissä. 

V1: Joku voi kuvitella, että me jotka täällä istutaan, niin meillä on ongelma. 
V2: Aivan hyvin voi vaikka levitä sellanen huhukin. 
V1: Mutta ei niillä oo mitään todistetta sitten kuitenkaan. 
V3: Joo, ei ne saa kiinni meitä.

Ikä tuli esille etenkin haastattelupyyntöjä esittäessä (ks. Lumme-Sandt 2005). Muu-
tamat asukkaat pitivät itseään liian vanhana osallistujana. He olivat sitä mieltä, että 
korkea ikä jotenkin esti mukana olon; kyse ei ollut osallistumisen fyysisistä tai psyyk-
kisistä esteistä vaan enemmänkin sosiaalisista. Kun on riittävän vanha, alkoholi ei 
enää ole ajankohtainen, se ei kiinnosta, eikä sitä kykene enää käyttämäänkään. Haas-
tattelun aikana samankaltainen suhtautumistapa tuli esille ryhmässä, jossa tarkaste-
lun kohteena oli Otetaan selvää! -esite. Kysymys koski esitteen informatiivisuutta, jota 
yksi vastaaja ei pitänyt ajankohtaisena. Toisen osallistujan mukaan esitteestä sai uutta 
tietoa, joka on aina kiinnostavaa. 

K: Onko tässä ikäihmisille hyvää tietoa?
V: Ei tämmönen asia oikeestaan ennee kiinnosta. 
K: Ei kiinnosta, joo. Mitä mieltä muut ootte?
V: Kaikki uusi aina kiinnostaa.

Esitteestä kysymistä jatkettiin: haluttiin tietää, sisältääkö esite ikäihmisille hyvää tie-
toa. Tässä kohtaa vastaus kääntyi henkilökohtaiseksi. Vastaaja oli sitä mieltä, että esite 
ei häntä koske, sillä hänellä ei ole mitään ongelmaa. Neutraalius kääntyi henkilökoh-
taisesti. Näitä samanlaisia tilanteita haastatteluissa oli useita. 

K: Onko tässä hyvää tietoa ja informaatiota, jos nämä asiat mietityttää. 
Ja yleensä teijän ikäsiä ihmisiä ajatellen.
V: No, henkilökohtasesti ne on niinku… miten nyt sanos… ne ei oo niinku 
aiheellisia, kun ei oo mitään ongelmaa siinä asiassa.
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Alussa vuorovaikutustilanteet olivat osin jännitteisiä. Tutustuminen ja läsnäolo vähen-
sivät pelkoja ja pian päästiin – henkilökunnan avustuksella suurelta osin – toteutta-
maan haastatteluja. Haastateltavat kuitenkin saattoivat kieltäytyä viime hetkellä, ja 
haastattelutilanteissa oli vielä väärinymmärtämisiä etukäteisinformaatiosta huoli-
matta. Joskus kysymykset olivat sellaisia, joihin kaikilla osallistujilla ei ollut tietoa. 
Yksi tällaisista kysymyksistä oli väite ikääntyvien alkoholinkäytön kasvusta. Vaikka 
haastatteluissa pyrittiin neutraaliuteen suhteessa alkoholiin, ts. haastattelija esitti 
kysymykset yleisellä tasolla eikä ottanut ikääntyvien alkoholinkäyttöön mitään kan-
taa, niin vastaaja alkoi kertoa omista alkoholikokemuksistaan tai siitä, ettei hänellä ole 
mitään ongelmaa. 

Projektia pidettiin sopivana niille, joilla oli alkoholiongelma. Alkoholista keskuste-
leminen yleisellä tasolla, esimerkiksi uutisointia kommentoiden, kuitenkin onnistui. 
Alkutilanteiden kankeuden jälkeen tutkimus- ja kehittämistyö pääsivät vauhtiin ja viime 
vaiheessa jännitteet olivat vähentyneet ja ihmiset tulleet toisilleen sopivasti tutuiksi. 
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OSA II  
KEHITTÄMISRAPORTTI 
JA TyÖKIRJA
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PELISÄÄNTÖJEN 
KEHITTÄMINEN

Tämän työkirjan tarkoitus on opastaa palvelutaloja yhteisten alkoholia koskevien 
pelisääntöjen laadinnassa ja kehittämisessä. Työkirjaan on tiivistetty kehittämis-

hankkeessa mukana olleiden palvelutalojen, projektityöntekijöiden ja arvioinnissa 
mukana olleiden tahojen havaintoja, kokemuksia ja oivalluksia. 

Työkirja on suunniteltu sovellettavaksi jokaisen palvelutalon omista tarpeista ja 
lähtökohdista käsin. Siitä voi poimia ideoita, joiden avulla voi työstää ja kehittää omia 
toimintatapoja. Yhdessä tekeminen kannattaa aina, sillä ulkoistaminen ei sitouta 
työntekijöitä ja asukkaita pelisääntöjen noudattamiseen. Edeltävässä tutkimusraport-
tiosuudessa esille tuodut kyselytutkimuksessa ilmoitetut käytännöt ovat viitteellisiä 
toimintatapoja, joihin voi verrata omaa toimintaansa ja tarpeitaan. Kehittämistyön 
keskeinen idea on tehdä organisaatiossa jo olemassa olevat käytännöt näkyviksi kehit-
tämällä edelleen ja ottamalla ne yhteisiksi työtä selkeyttäviksi tavoiksi. 

Työkirjan tehtävä on aikaansaada keskustelua, edistää alkoholia koskevien yhteis-
ten pelisääntöjen kehittämistä, syventää reflektiota ja auttaa toimijoita osallistamaan 
asukkaita kehittämistyöhön. Työkirja opastaa käyttämään toimintatutkimuksen 
periaatteita, jotka ovat tärkeitä elementtejä kaikessa kehittämistyössä. Kysymyksiin 
vastaamalla kehittämistyö alkaa, etenee ja jossain vaiheessa saavuttaa tavoitteensa. 
Työkirjaan on koottu neuvoja pulmakohtien ratkaisemiseksi. Projektin aikana saatu 
kokemus osoittaa, että mielekkäät pelisäännöt on mahdollista saada aikaan yhteisessä 
prosessissa, joka on luonteeltaan monivaiheinen ja ratkaisukeskeinen. 
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Mitä ovat pelisäännöt? 

Käsitteen pelisäännöt sijaan yhtä hyvin voisimme puhua käytännöistä, toimintaoh-
jeesta, yhteisistä ohjeista tai toimintatavoista alkoholin mukanaan tuomissa tilan-
teissa. Pelisääntöjen tulee olla talokohtaisia, jotta ne parhaiten palvelisivat arjen tar-
peita. Kyseisten käytäntöjen tavoite on yhtäältä ennaltaehkäistä ja toisaalta ohjeistaa 
toimintaa pulmatapauksissa. Pelisääntöjen luonteeseen kuuluu, että ne ovat joustavia 
ja elävät arjen tarpeiden mukana.

Pelisäännöt opastavat käyttäjäänsä toimimaan tilanteissa yhtenäisesti ja yhdessä 
sovittujen tapojen mukaisesti. Toimintaohjeen tehtävä on selkeyttää toimintaa alko-
holikysymyksissä. Pelisääntöjä laadittaessa on hyvä huomioida kaikki talossa asuvat, 
työskentelevät ja vierailevat ihmiset. On tärkeää muistaa, että pelisäännöt on tarkoi-
tettu koskemaan kaikkia eri tavoin alkoholia käyttäviä tai siihen suhtautuvia ryhmiä: 
raittiita, kohtuukäyttäjiä, tissuttelijoita ja runsaasti juovia. 

Milloin tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä? Niitä tarvitaan silloin, kun vallitseva toimin-
tatapa tai käytännöt tuntuvat epäselviltä ja epäyhtenäisiltä. Yhtenäistämisen tarve tulee 
esille, kun alkoholia koskevat säännöt eivät ole kaikkien tiedossa ja yhteisessä käytössä. 
Yhteisiä pelisääntöjä saatetaan tarvita silloin, kun jokaisella on oma tapansa toimia. 
Yhteisen ymmärryksen rakentamisen välineeksi sekä isoissa että pienemmissä kehittä-
mistilanteissa soveltuu toimintatutkimus, jonka mahdollisuuksia tämä työkirja kuvaa.   

Pelisäännöistä puhuessamme käytämme mieluusti sanaa alkoholi päihde-sanan 
sijasta, koska hankkeessa on keskitytty vain alkoholiin liittyviin ilmiöihin. Tämän lisäksi 
käsite alkoholinkäyttö on astetta neutraalimpi ilmaisu kuin päihteiden käyttö. Alkoholi-
sanan käyttöä puoltaa se, että enin osa palvelutalojen asukkaista osaa juoda päihtymättä 
ja ilman päihtymistarkoitusta. Hankkeen toimintatapa on ollut lähempänä sosiokulttuu-
risia näkökulmia kuin perinteistä päihde- ja hoitotyötä. Sosiokulttuurinen näkökulma 
avaa eri osapuolten käsityksiä esimerkiksi erilaisista alkoholinkäyttäjistä, sukupolvista 
ja käyttötavoista sekä käytäntöjen sosiaalisesta ja kulttuurisesta luonteesta.  

    

 

   

                    
 

Kyllä… mutta se voi olla 
yksinäistä työtä. Kaikki 

eli asukkaat ja työntekijät 
yhdessä kehittämään ja 

oivaltamaan! 

Voiko pelisäännöt          
laatia yksin?
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yHTEISTEN PELISÄÄNTÖJEN 
KEHITTÄMISEN AINEKSIA

Toimintatutkimus kehittämistoiminnassa

Toimintamallin kehittäminen perustuu toimintatutkimukselliseen menetelmään, 
jossa yhteistä asiaa edistetään yhdessä tekemällä, toimimalla ja reflektoimalla. 

Menetelmän mukaan asianosaiset kokoavat, organisoivat ja käsittelevät tietoa muut-
taakseen toimintaansa tai toimintaympäristöään (Greenwood & Levin 1998, Jyrkämä 
1999). Alkoholinkäyttöä koskevien pelisääntöjen kehittäminen rakentuu yhteisen 
ymmärryksen luomisessa ja olemassa olevien rakenteiden sekä toimintatapojen 
varassa. 

Kehittämisen lähtökohtia olivat olleet jokaisen yhteistyötalon olemassa olevat suul-
liset ja kirjalliset käytännöt, jotka ovat syntyneet kokemuksen ja toiminnan myötä. 
Muiden yhteisöjen mallien soveltaminen voi tuottaa hyviä tuloksia, mutta muualta 
kopioiminen ei tuota omalle palvelutalolle soveltuvia alkoholipelisääntöjä.  

Toinen tärkeä kehittämisen lähtökohta on, että lopputulos palvelisi palvelutalon 
kaikkia työntekijäryhmiä (esim. hallinto, hoitohenkilökunta, kiinteistö, ruokahuolto), 
asukkaita ja omaisia. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että niin asukkaita kuin mahdolli-
simman monia työntekijäryhmiä kuullaan, heitä pyydetään kertomaan ja osallistumaan 
sekä seuraamaan kehittämistyötä. Mukana olemisen ja osallistamisen tapoja on monia. 

    

             

On tärkeää, että niitä sovelletaan 
omaan toimintaympäristöön ja 

tehdään omannäköiset pelisäännöt. 
Kopiointi ei yleensä kannata, 

ulkoistamisesta puhumattakaan.

Mitä me opimme tässä 
projektissa pelisääntöjen 

kehittämisen 
edellytyksistä?
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Yhteisö

Yhteis-
toiminta

• Mikä on meidän yhteisömme?
• Keitä siihen kuuluu?
• Miten pelisääntöjen tekeminen vaikuttaa yhteisöön?

• Ketkä osapuolet / tahot ovat mukana?
• Keitä pelisäännöt koskevat?
• Mitä on yhteistoiminta / yhdessä tekeminen meillä?
• Mitä yhdessä tekemisen muotoja meillä on?

Yhteistoiminta ja yhteisö

Toimintatutkimuksellinen kehittämistyö perustuu eri osapuolten yhteistoimintaan. 
Tähän lähestymistapaan kuuluu, että tutkijajohtoisuuden sijasta korostetaan koh-
deryhmän omia tavoitteita, joihin tutkija suhteuttaa toimintansa. (Kiviniemi 1999.) 
Ajallisesti rajallisessa projektissa suunnitellaan, kehitetään ja kokeillaan uusia toimin-
tatapoja. Kehittäminen edellyttää ihmisten välisen yhteistoiminnan ja vuorovaiku-
tuksen edistämistä. Onnistumisen mahdollisuudet paranevat, jos joko organisaatio ja 
toimintaympäristö otetaan mukaan. (Heikkinen 2006.) Yhteisen toiminnan seurauk-
sena syntyy jatkuvaa keskustelua ja toiminnan arviointia (Craig 2009).

PPS-projektissa yhteistoiminnalla ja yhteisöllä tarkoitettiin sitä, että jokaisen osal-
listujan ja jäsenen panos tai osallistuminen oli tärkeä pelisääntöjen kehittämisessä. 
Kehittämistyön korostettiin koskevan kaikkia jäseniä, ja heitä rohkaistiin ilmaisemaan 
mielipiteensä. Yhteistoiminta tarkoitti yhdessä tekemistä, jonka muodoista päätettiin 
yhdessä ja kullekin talolle sopivalla tavalla. Tämän lisäksi taloille tarjottiin mahdolli-
suuksia koulutusten, vierailukäyntien ja henkilökohtaisten tapaamisten avulla tutus-
tua toistensa toimintaan. 

Kuvio 4.  Yhteistoiminta ja yhteisö

Yhteisöä ja yhteistoimintaa koskevia kysymyksiä on kuviossa 4. Ensiksi on hyödyllistä 
miettiä, keitä yhteisöön kuuluu, ja toiseksi pohtia sitä, ketkä ovat mukana pelisääntöjä 
laatimassa, miettimässä ja kommentoimassa. Onko esimerkiksi johtokunta tai halli-
tus osa yhteisöä? Voiko toimintatapojen kehittäminen parantaa tai heikentää yhteistä 
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henkeä? Onko alkoholi ollut vaiettu teema? Näkökulmia yhdessä tekemiseen ja toimi-
miseen kannattaa hakea muilta palvelutaloilta tai yhteisöiltä. 

Demokraattisuus ja tasa-arvoisuus

Toimintatutkimuksessa demokraattisuudella ja tasa-arvoisuudella tarkoitetaan sitä, 
että kaikkia osapuolia kuullaan ja heidän näkemyksensä huomioidaan prosessissa ja 
sen tuloksissa (esim. Huttunen & Heikkinen 1999b). Kaikkia osallistujia pidetään kes-
kenään tasa-arvoisina (Heikkinen ym. 2006a). 

Demokraattisuus ja tasa-arvoisuus huomioitiin projektissa tiedostamalla yhteis-
työtalojen yksilölliset tarpeet pelisääntöjen suhteen. Talot saivat toimia ja työstää 
pelisääntöjä itselleen sopivalla ja parhaalla tavalla. Tämän lisäksi koulutusta tarjottiin 
mukana olevien yhteistyökumppaneiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Projektin 
aikana asukkaita ja eri henkilöstöryhmiä on haluttu ja rohkaistu mukaan kehittämis-
työhön. Tuloksia esiteltiin osapuolille usean kerran ja samalla pyydetty alustavien tul-
kintojen arviointia. Demokraattisuutta ja tasa-arvoa haluttiin toteuttaa rohkaisemalla 
keskusteluun, kuunteluun ja vuoropuheluun.  

Demo-
kraattisuus

Tasa-
arvoisuus

• Kuuluuko kaikkien henkilöstöryhmien ääni?
• Kuuluuko ikäihmisten ääni?
• Onko muita tahoja, joita pitäisi kuulla?

• Ovatko kaikkki äänet tasa-arvoisia?
• Onko joillakin ryhmillä enemmän valtaa?
• Ovatko asukkaat tasa-arvoisia riippumatta heidän
   suhteestaan alkoholiin a) asukkaiden ja b) työn-
   tekijöiden mielestä?

Kuvio 5.   Demokraattisuus ja tasa-arvoisuus
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Kuviossa 5 on esitetty muutamia kysymyksiä, joihin vastaamalla voi määritellä oman 
talon tai yksikön demokraattisuuden ja tasa-arvoisuuden piirteitä. Demokraattisuus 
merkitsee sitäkin, että kaikkien ei ole pakko osallistua. 

Osallistaminen

Osallistaminen on toimintatutkimuksellisen kehittämistyön ja lähestymistavan 
ydintä. Sen seurauksena syntyy yhteinen, demokraattisesti tuotettu käytäntö tai tapa 
toimia. Osallistaminen voi olla keino tai menetelmä kehittämistyössä, jonka avulla 
on mahdollista esittää omia näkemyksiä, kommentoida ja kuvata työssä karttuneita 
kokemuksia ja käytäntöjä. Tavat eivät ole tarkkarajaisia tai ennalta määriteltyjä. 

Toimintatutkimuksellisen kehittämisprojektin onnistuminen vaatii eri osapuol-
ten eli asukkaiden ja työntekijöiden osallistamista yhdessä tekemiseen ja yhdessä 
miettimiseen. Osallistamisen keinoja voi luovasti soveltaa ja keksiä tilannekohtai-
sesti. Soveltuvia tapoja voi löytää erilaisista kehittämisoppaista. Vaikka etukäteen on 
melko mahdotonta tietää, mikä toimii ja mikä ei, tärkeintä on kokeilla tarvittaessa 
eri menetelmiä ja keinoja. Osallistaminen ei tapahdu itsestään vaan se vaatii ponnis-
teluja, kiinnostuneita vastuuhenkilöitä ja ideoita. Prosessin kulussa on tärkeää pitää 
kehittämistyötä esillä jossain muodossa. Projektin aikana havaittiin, että kärsivällinen 
odottaminen ja rohkaisu palkitaan. 

Osallistumista voi tapahtua monella tasolla. Esimerkiksi läsnäolo ja seurailu ovat 
yhtälailla osallistumista kuin aktiivinen kommentointi. Asiasisällöllä, yksilöllisellä tai 
yhteisellä kiinnostuksen kohteella on vaikutusta mukaan tulemiseen. Osallistuminen 
voi vahvistaa identiteettiä. Ihminen tulee kuulluksi, ymmärretyksi ja voi vaikuttaa. 
Omien esimerkkien kautta voi vaikuttaa siihen, miten muut reagoivat mukana oloon. 
Tärkeää on, että yksilö tai ryhmä saisi hyviä kokemuksia. 

Seuraavassa kuviossa 6 on keskeisiä kysymyksiä vastattavaksi osallistamisen käyn-
nistämiseksi ja pohtimiseksi. Osoitus siitä, että osallistaminen alkaa tuottaa tulok-
sia, ovat erilaiset mielipiteiden ilmaisut puolesta ja vastaan sekä keskustelut teemasta. 
Kaikki äänet tulee sallia ja hyväksyä. Vastuuhenkilön tehtävä on koota ja kirjata kes-
kusteluiden teemoja ja tämän jälkeen viedä niitä uuteen keskusteluun. Tämä on osa 
kuuntelua. 

Johtajan läsnäololla osallistamisen vaiheissa on merkitystä. Se synnyttää sitou-
tumista, luottamusta ja motivaatiota niin asukkaissa kuin työntekijöissäkin. Mikäli 
talossa on esimerkiksi asukasdemokratiakokouksia ja asukastoimikunta, ne ovat erin-
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omainen voimavara ja välittäjä asukkaiden ja työntekijöiden välillä. Osallistamisessa 
voi hyödyntää talon olemassa olevaa ryhmätoimintaa tai koota uusia väliaikaisia ryh-
miä työstämään eri teemoja. 

Kuvio 6.  Osallistamisen aloittaminen

Osallistaminen

• Mitä on osallistaminen?
• Mitä osallistamisen tapoja on käytössä?
• Keitä se koskee?
• Onko pakko osallistaa kaikki?
• Osallistetaanko asukkaat?
• Vaikuttaako asiasisältö osallistamiseen?
• Voiko osallistaminen edistää tai ehkäistä 
   toimintatapojen kehittämistä?

• Mitä osallistamisesta voi seurata/on seurannut?
• Millä tavalla on osallistuttu?
• Ketkä ovat osallistuneet/tulleet mukaan?

• Miten asukkaiden osallistuminen on vaikuttanut
   pelisääntöjen kehittämiseen?
• Miten työntekijöiden osallistuminen on vaikuttanut
   pelisääntöjen kehittämiseen?
• Onko toimintatapa yhteinen?
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Toteutetut osallistamisen tavat

Projektissa kokeiltiin useita osallistamisen keinoja, joita kuvataan seuraavaksi lyhyesti. 
Kuviossa 7 on laaja luettelo useimmista käytetyistä keinoista. Seuraavaksi kuvaamme 
muutamaa kokeilua. Lappuäänestys oli ensimmäinen työntekijöille ja asukkaille yhtei-
nen yleisötilaisuus, jossa esitettiin väittämiä ja pyydettiin osallistujien mielipidettä 
nostamalla erivärisiä lappuja sen mukaan kannattiko väitettä vai ei. Näin haluttiin 
aloittaa keskustelu ja saada käsitys siitä, mikä on yleinen ilmapiiri projektia kohtaan. 

Toinen kokeilu oli ”Pöljät kysyy, viisaat vastaa” -tuokio, jonka tarkoitus oli madal-
taa erityisesti asukkaiden mukaantulon kynnystä. Tuokion ajaksi projektityöntekijät 
kertoivat kysyvänsä pöljiä kysymyksiä, joihin he toivoivat viisailta osallistujilta vasta-
uksia. Esitystä varten puettiin asusteet, joihin oli kirjattu sana ”Pöljä”. Tuokio herätti 
huvittuneisuutta mutta myös asiallista keskustelua. 

Havaittiin, että projekti oli pidettävä esillä kehittämistoiminnan edistämiseksi, sillä 
projektityöntekijät eivät voineet olla läsnä taloissa tiiviisti. Tätä tarkoitusta varten 
jokaisen talon aulaan vietiin värikäs pullo, jonka ohessa oli viesti sen käytöstä ja kir-
joitusvälineet. Pullot olivat paikalla muutaman kuukauden ajan keväällä 2010. Niiden 
tarkoituksena oli houkutella kaikkia kirjoittamaan ajatuksia (”ketutuksia”, mielipi-
teitä, pohdintoja) alkoholiin ja pelisääntöihin liittyen. Tavoite oli myös tiedonkeruu. 
Viestejä kertyi kuitenkin niukasti. Otamme esille yhden näkemyksen: 

”Ketutuksien puolelta, on kamalaa, että Suomen kaltaisessa yhteiskun-
nassa on yhä vallalla käsitys, että alkoholismi on aina itseaiheutettu 
ongelma. Tunnen heitä paljon. Kukaan tuntemani ei mielellään ole 
juoppo. Alkoholismi on vakava sairaus, jonka kaikkien pitäisi tiedostaa. 
Pitäisi kiinnittää asiaan vakavasti huomiota ja alkoholismin hoitoon 
lisättävä huomattavasti voimavaroja.” 

Kesällä 2010 työntekijöiden parissa kiersi ns. kesävihko, johon oli koottu haastattelu-
jen otteita, alkoholiaiheisia sarjakuvia ja kysymyksiä. Tarkoituksena oli, että projekti 
on esillä taloissa, ja työntekijät kirjoittavat ajatuksiaan vihkoon. Totesimme, että kier-
tävää vihkoa, jossa on jokin tehtävä tai kysymys, voi soveltaa myös asukkaille. 

Viides kokeilu oli keskustella alkoholista ja pelisäännöistä uutisleikkeiden ja muun 
materiaalin avulla yhdessä lukien ja pohtien. Keskustelun lomassa tarjoiltiin kahvia. 
Uutisleikkeitä kokeiltiin kaikissa yhteistyötaloissa ryhmäkeskustelua virittämässä. 
Huomattiin, että asukkaat olivat perillä ajankohtaisista uutisista ja heillä oli paljon 
mielipiteitä. Vaikka asian käsittely pyrittiin pitämään yleisellä tasolla, osa keskuste-
lijoista koki keskustelut henkilökohtaisina asioina tyyliin ”meillä ei ole”, ”minä en 
käytä” tai ”ongelmaiset ovat tuolla kadulla”. Toisaalta omista havainnoista kerrottiin 
syyllistämättä ketään. Seuraavassa kuviossa 7 on eritelty projektissa kokeiltuja osal-
listamisen tapoja. 
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Kuvio 7.  Osallistamismenetelmät

Osallistaminen oli läsnä koko prosessin ajan. Asukkaille ja työntekijöille jaettiin esit-
teitä, tutkimustiedotteita ja tilannekatsauksia. Näiden lisäksi järjestettiin infoja ja 
luentoja. Tärkeäksi keskustelukanavaksi koettiin taloissa oleilu, yhdessä lounastami-
nen ja ”small talk”. 

Projektityöntekijät
- oman alkoholikäytön seuranta
- vierailut useisiin paikkoihin
- kirjallisuus
- media
- havainnointi ympäristössä
- läsnäolo taloissa
- messut, konferenssit, koulutukset
- talokohtaiset koulutukset
- verkostotapaamiset
- palaverit
- oman työyhteisön 
  osallistamistoiminta

Asukaskohtaiset
- ryhmiin osallistuminen
- aamukahvit, glögitilaisuudet
- juhlat
- teemahaastattelut
- ryhmähaastattelut
- tutkimusyhteenvedot ja tulkinta
- äänestys, pöljäsessiot, vitsit

Talokohtaiset
- alkupalaverit ja sopimus yhteistyöstä
- infot ja luennot
- projektipalaverit
- jaetut materiaalit: infot, esitteet,
  haastattelupyynnöt, tiedotteet, 
  toimintasuunnitelmat, alkoholitietous
- koulutus: talokohtaiset ja yhteiset
- viestintäpullot
- sähköinen viestintä
- yhteistyöverkoston vahvistaminen
- kirjallinen materiaali, linkit, 
  ajankohtaistiedon välittäminen   
  sähköisesti ja kirjallisesti
- arviointi
- läsnäolo ja rupattelu

Työntekijäkohtaiset
- kesävihko
- haastattelut
- arvioinnit ja kyselyt
- kollegatapaamiset

Projektin osallistamismenetelmät
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Projektin alkupuolella toteutetut asukkaiden ja työntekijöiden haastattelut olivat 
yksi osallistamisen menetelmä sen ohella, että ne tuottivat uutta tietoa (ks. raport-
tiosuus). Haastattelut olivat seitsemäs mainitsemisen arvoinen osallistamiskokeilu. 
Ne alkoivat syksyllä 2009 ja päättyivät kesällä 2010. Alustavien tulosten esittely pro-
jektiryhmille käynnistyi talven 2010 aikana. Näitä tuloksia peilattiin olemassa ole-
viin käytäntöihin ja kehittämistarpeisiin. Analyysien syventyessä toteutettiin esitte-
lykierrokset asukkaille ja uudelleen henkilökunnalle. Totesimme, että asukkaiden 
osallistaminen tutkimustulosten tulkintaan vaikutti yleisen ilmapiirin kevenemiseen. 
Viimeistään tässä vaiheessa he huomasivat, että projektin tarkoitus on yleishyödylli-
nen. Haastatteluiden ja niiden tulkinnan tavan ymmärtäminen yhtenä osallistamisen 
menetelmänä lisäsi asukkaiden aktiivisuutta tulla mukaan. 

Haastatteluiden avulla oli mahdollista saada tietoa ikääntymisestä ja alkoholista, 
talojen toimintatavoista, käsityksistä ja ilmiöstä itsestään, miten se näyttäytyy asuk-
kaille ja työntekijöille. Tällä tavoin prosessista muodostui yhteinen ja tulkinnoista 
luotettavia. Osallistamisen ohella tämä menetelmä toimi tiedonvälittäjänä ja keskus-
telujen ylläpitäjänä. 

Projektityöntekijät loivat erityisesti projektin alussa kontakteja eri toimijoi-
hin: päihdeosaajiin, kouluttajiin, kaupunkien päihdetyöntekijöihin, projekteihin ja 
myöhemmässä vaiheessa laajaan palvelutaloverkostoon kyselytutkimuksen avulla. 
Kongressien ja messujen aikana kartoitettiin ikäihmisille suunnattuja päihdepalve-
luiden tarjontaa. 

Osallistaminen koski myös valtakunnalliseen kyselytutkimukseen vastannutta 149 
palvelutaloa tai -yksikköä.  Niille lähetettiin syksyn 2010 ja talven 2011 aikana kyselyn 
yhteenvetoja ja pyydettiin palautetta. Sen mukaan tieto oli hyödyllistä ja vertailukel-
poista. Nämä yhteenvedot ovat olleet Ikäinstituutin www-sivuilla luettavana. 

Osallistamisen haasteet

Projektin arvioinneissa todettiin, että osallistaminen on haasteellista. Ensinnäkin 
koko toimintatutkimuksellisen kehittämistyön ja siihen liittyvä osallistamisen aja-
tus tuntui palvelutalojen työntekijöistä hahmottomalta tehtävältä, koska kyseessä oli 
useimmille uusi tapa toimia ja ajatella. Tämäntyyppisen viitekehyksen avaaminen ja 
ymmärtäminen vievät aikaa. Oliko niin, että käsitteet jäivät abstraktille tasolle ilman 
kosketusta käytäntöön?

Ensikontakti on tärkeä: siitä syntyneet mielikuvat voivat estää tai edistää projektin 
kulkua. Ensikontaktin onnistuminen edistää vuoropuhelua. Tätä seuraavien osallis-
tamiskokeilujen hallinta on oma haasteensa, koska niistä saadaan paljon havainto-
tietoa ja tietoa ilmapiiristä. Sanattomien viestien lukeminen on tärkeää. Kokeilujen 
tarkoitus oli saada aikaan vapaata keskustelua, näkemyksiä ja mielipiteiden ilmai-
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sua. Toiseksi niiden tavoite oli vuorovaikutuksen synnyttäminen ja ylläpitäminen. 
Keskustelun ja vuorovaikutuksen käynnistyttyä syntyy uusia yhteisiä ja erillisiä 
näkemyksiä ja tietoa suhtautumistavoista kehittämistyöhön. Keskustelun syvetessä 
syntyy vastavuoroisuutta ja kohtaamista sekä toisten näkemysten hyväksymistä ja 
ymmärtämistä. 

Toisaalta kokeilut herättivät osallistujissa kysymyksiä, tunteita, pelkoja ja väärin-
ymmärtämisiä. Osallistamisessa asiasisältö eli tässä tapauksessa alkoholi voi olla yhtä 
aikaa sekä kiinnostava että ärsyttävä. Haastateltavien löytäminen asukkaiden parista 
tuotti alkuun hankaluuksia; erityisesti alkoholiin kielteisesti suhtautuvien eli ns. rai-
voraittiiden asukkaiden osallistaminen oli vaikeaa. Sen sijaan alkoholia käyttäneiden 
tai käyttävien asukkaiden haastatteluun saaminen oli sujuvaa. Työntekijöiden haastat-
teluiden toteuttaminen onnistui ongelmitta. 

Alkuun asukkaat vieroksuivat ja epäilivät ulkopuolisten projektityöntekijöiden läs-
näoloa ja motiiveja. Tässä vaiheessa henkilökunnan toiminta ennakkoluulojen lie-
ventäjänä oli merkittävä. Osallistamisen haasteisiin voidaan lukea se, että ne jotka 
haluavat vaikuttaa, ovat useimmiten äänekkäimpiä. Voimakkaat mielipidevaikuttajat 
(”sivusta huutelijat”, ”äänekkäät”, ”kyllä minä tiedän -tyypit”) voivat saada aikaan pat-
titilanteita ja ryhmävastustusta sekä estää muiden henkilöiden mielipiteiden ilmai-
sun ja osallistumisen. Tällöin hiljaisemmat eivät tohdi kertoa mielipiteitään kasvojen 
menetyksen pelossa tai pelkäävät sanovansa ”väärin”. Mukana voi olla myötäilijöitä 
(”yes-yes-tyyppejä”), jotka lähtevät tukemaan jotain tiettyä kantaa tai mielipidettä. 
Toisinaan palautteena voi olla pelkkä hiljaisuus. 

Pelisääntöjen kehittäminen oli palvelutalojen työn yksi pieni osa-alue. Yhteiselle 
keskustelulle ja oman työn pohdinnalle on varattava aikaa, mutta projektin tulokset 
osoittavat, että se kantoi hedelmää. Kehittämistyön ja osallistamisen aikana erilaiset 
sympatiat ja antipatiat niin työntekijöiden kuin asukkaidenkin keskuudessa tulevat 
esille. Oman työn pohdiskelu on osa työtä, vaikka sitä ei aina sellaiseksi koeta. Muu-
toksia voidaan pelätä, koska tuttu työn sisältö koetaan turvalliseksi. Tämä saattaa olla 
persoonakysymys. 

Yksi haaste voi olla se, että palvelutaloissa asuu ja työskentelee monen eri suku-
polven edustajia. Nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet vaikuttamaan itseään kos-
keviin asioihin ja ovat aloitteellisia. Vanhemmat ikäpolvet eivät ehkä ole tottuneet 
siihen, että heiltä kysytään mielipiteitä ja pyydetään mukaan kehittämistyöhön. Kovin 
huonokuntoiset ja muistisairaat eivät kykene osallistumaan vaativaan keskusteluun ja 
mielipiteiden vaihtoon. Sen sijaan mukana seurailu onnistuu useimmilta. 

Vastustuksesta ja haasteista huolimatta kehittämistä kannattaa jatkaa lisäämällä 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kutsumalla vastustajia mukaan kertomaan näke-
myksiään. Väärää tietoa kannattaa oikaista. Vaikka demokraattisuus ja tasa-arvoisuus 
sallivat kaikki äänet, niin voimakkaiden vaikuttajien ääni ei saa olla määräävä tekijä. 
Kehittämisen vastuuhenkilön tehtävä on tässä tapauksessa muistuttaa ryhmäpeli-
säännöistä. Osuvilla ja tilanteeseen sopivilla osallistamisen keinoilla on mahdollista 
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luoda salliva, innostava ja ymmärtävä ilmapiiri, jolloin asioihin voi suhtautua aiem-
paa avoimemmin ja suvaitsevaisemmin. Älä unohda huumoria. 

Projektin vastuuhenkilöiltä edellytetään rohkeutta, kritiikin sietokykyä ja uskal-
lusta kokeilla eri menetelmiä, sillä osallistamiseen ei ole valmista mallia. Osallista-
mista voi kuitenkin oppia käytännön kokeilujen kautta hyödyntäen omia olemassa 
olevia yksilö- ja ryhmätaitoja. Kaikki kehittämistyö perustuu vahvaan motivaatioon, 
jonka taustalla vaikuttavat tarpeet ja sitoutuminen. Tämä kokonaisuus edesauttaa 
motivointia, jota tulee ylläpitää myönteisessä hengessä. Vastuuhenkilön tai -henkilöi-
den toiminta korostuu motivoinnissa. 

Osallistamisen seurauksia ja arviointia

Osallistamisella on aina seurauksia asukkaiden ja työntekijöiden sekä kenties mui-
denkin keskuudessa. Innostunut mukaan lähtö voi tapahtua jo ensikontaktista, 
mutta projektia voidaan alkaa kyseenalaistaa myöhemmin. Vastustus, ärsytys ja 
vetäytyminen ovat osa prosessia. Jälkeenpäin on ilmennyt, että vastustajia on ollut 
muutamia, ja iso osa asukkaista on suhtautunut myönteisesti tai neutraalisti. ”Agi-
taattorit” ovat kuitenkin pystyneet vaikuttamaan haastatteluihin osallistumiseen: ”Et 
kai meinaa osallistua haastatteluun?” Haastatteluihin rekrytointi vaati sekä talojen 
työntekijöiden että muutamien talon asukkaiden avustusta. (Kaskiharju & Kemp-
painen 2010.)

Projektin alkupuolella oli havaittavissa, että osa asukkaista kartteli projektityönte-
kijöitä. Oliko taustalla pelko siitä, että haastatteluun osallistuminen leimaa alkoho-
liongelmaiseksi? Epäselväksi jäi, menikö yhden talon viestintäpullo rikki tahallaan 
vai vahingossa. Projektin aikana työntekijät toivat esille sen, että muutamat asukkaat 
tuovat olutostokset kotiinsa häveliäästi, kun aiemmin ostokset olivat olleet näkyvissä. 
Eräs asukas raportoi kysymättä ja asiakaskäyntiin liittymättä henkilökunnan jäse-
nelle, missä hänen viinapullonsa on. Henkilökunnan jäsenille on informoitu yhteisen 
keskustelukerhon kokoontumisesta, jossa nautitaan hieman viiniä. Onko kyse avoi-
muudesta vai tunne kontrollin lisääntymisestä? Keskustelua ja hämmästelyä syntyi 
spontaanisti esimerkiksi erään talon kellarissa sijaitsevasta pullolaatikosta. 

Osa asukkaista ymmärsi sen, että mielipiteiden ilmaisu oli tärkeä, ja kyse oli yleisistä 
näkökulmista alkoholiin liittyen ilman henkilökohtaisuutta. Haastatteluihin osallistu-
neet asukkaat kertoivat näkemyksensä reippaasti ja avoimesti ja tuottivat arvokasta 
tutkimustietoa kehittämistyöhön. Aihetta käsiteltiin myös vitsailemalla. Talojen eri-
laisuus näkyi kaikissa keskusteluissa, mutta erityinen kiinnostuksen kohde kaikissa 
taloissa koski alkoholia ja lääkkeitä. Asukkaat ja työntekijät tulivat kuuntelemaan ja 
keskustelemaan tutkimustuloksista. Kaikille halukkaille annettiin mahdollisuus tulla 
haastatteluihin, joista osa oli epäadekvaatteja.
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Arviointien mukaan yleinen keskusteluilmapiiri kahdessa talossa vapautui aikai-
semmasta. Yhdessä puhuminen on saanut aikaan yhteisöissä avoimuutta, rohkeutta 
puhua, uusia tapoja ilmaista itseä ja suhtautumistapojen kriittistä tarkastelua. Puhu-
minen on heijastunut arjen tilanteisiin siten, että aihepiiristä on ollut luontevampi 
puhua.

Asukkaat kommentoivat, seurasivat ja kritisoivat projektia. Toisaalta he halusi-
vat kertoa, että mitään ongelmia ei ole missään havaittu, kun ”missään ei käydä” tai 
”mitään ei nähdä”. Osa paheksui, vetäytyi etäälle ja muutama henkilö provosoi muita 
osallistujia. Tyypillisimmillään osallistaminen tuotti yhteisen avoimen keskustelun 
ja mielipiteiden vaihdon. Osallistamisen seurauksia ovat mahdollisuus puhua, tulla 
kuulluksi, päästä vaikuttamaan ja valmius kuulla. 

Eri henkilöstöryhmät kokivat mukana olon eri tavoin: mukana oli aktiivisesti iso 
joukko työntekijöitä, ja osa vetäytyi etäämmälle. Keskustelumenetelmää ei välttä-
mättä koettu ”oikeaksi työksi”. Lisäksi aikapula ja resurssit asettivat rajat osallistumi-
selle. Vaikka kaikkien koolle saaminen yhtä aikaa oli välillä hankalaa, niin proses-
sia kannatti jatkaa. Tiedottaminen eri ryhmille piti kuitenkin kaikki ajan tasalla ja 
mahdollisti mielipiteiden esittämisen kehittämisprosessista. Mukana pitäminen on 
ymmärrettävissä osallistamiseksi. 

Koulutus oli yksi osallistamisen tapa syksystä 2009 kevääseen 2011. Koulutusta-
pahtumien seurauksia ja vaikutuksia arvioitiin ja pohdittiin yhteisissä palavereissa. 
Arvioiden mukaan työntekijät ovat saaneet uusia näkökulmia, mahdollisuuden puhua 
omasta työstä ja selkeyttä toimintatapoihin. Koulutuksissa ja projektipalavereissa kar-
toitettiin, tarkasteltiin ja arvioitiin omia toimintatapoja. Tavoitteena oli, että yhteisiä 
tapoja löytyy ja yhteinen näkemys muodostuu. Kouluttajat omalta osaltaan vahvisti-
vat olemassa olemaa osaamista ja yhteisten toimintatapojen tarpeellisuutta. He toivat 
ulkopuolisen näkemyksen ja avasivat tapoja kohdata asukastilanteita uudella tavalla. 
Talojen välinen vuoropuhelu pääsi käyntiin kevään 2011 aikana yhteisten koulutusten 
ja tapaamisten yhteydessä. 

Projektityöntekijät osallistivat itsensä, mikä johti siihen, että he ruotivat omia suh-
tautumistapojaan ja alkoholinkäytäntöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Omaa alko-
holinkäyttöä seurattiin kuukauden ajan: suurinta ihmettelyä herätti se, että miten voi 
kukaan muistaa alkoholinkäyttönsä puolen vuoden tai vuoden ajalta, kun pientenkin 
määrien muistaminen tuottaa vaikeuksia lyhyen tarkastelujakson aikana. Pohdimme 
sitä, mistä alkoholinkäytön vähättely tai pienentely johtuu. Se ei aina johdu kauniste-
lusta. Läheisten alkoholinkäyttöäkin ja raittiutta tuli reflektoitua. Oman elämän var-
rella tehtyjä havaintoja ikääntyvien ihmisten alkoholinkäytöstä tuotiin esille reflekti-
oissa. Osallistamisen seurauksina kiinnitti huomiota ympäristöön, näkyykö missään 
ikääntyviä käyttämässä alkoholia.  

Talojen arvioiden mukaan rento ja asiallinen keskustelu aiheesta ikäihmisten 
kanssa lisäsi heidän osallistumistaan. Myönteisen ilmapiirin luominen ja vapaaehtoi-
suus houkuttelivat ihmisiä mukaan. Onnistunut osallistaminen hälventää aihepiirin 
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tabuluonnetta. Osallistamisen sanottiin olevan sitä, että kohderyhmä sai olla vaikut-
tamassa uuden toimintamallin tuottamiseen ja omaan asuinympäristöönsä. Kun hen-
kilökunta sitoutuu ja osallistuu, pysyvä toimintamalli mahdollistuu. Osallistamisen 
hahmottaminen on kuitenkin vaikeaa ja sen toteuttaminen voi tulla yllätyksenä pro-
sessin aikana. Tämän lisäksi ikäihmiset arastelevat aihepiiriä leimautumisen pelossa. 

Reflektio

Arkiajattelusta reflektioon

Reflektio oli kehittämistyön olennainen osa. Sen ymmärtäminen on avain yhteisen 
näkökulman muodostumiseen ja pelisääntöjen rakentamiseen. Reflektiolla tarkoi-
tamme tässä työkirjassa sitä, että projektissa esille tulleet havainnot, seurantatiedot, 
arviointitieto, kokemukset, omat pohdinnat ja analyysit yhdistetään yhdeksi koko-
naisuudeksi. Näiden asioiden tarkastelemisen erikseen ja irrallaan toisistaan ei ole 
tarkoituksenmukaista. Mitä tehdään yksittäisillä tiedonmurusilla? Kun reflektio 
ymmärretään yhtenä toisiinsa liittyvinä kokonaisuuksina, uuden tiedon, näkemys-
ten ja toimintatapojen syntyminen mahdollistuu. Reflektio on koko tutkimuksellisen 
kehittämisprosessin ”hiiva”, joka kohottaa ainekset paistovalmiiksi taikinaksi. Ilman 
reflektiota taikinan ainesosista ei tule valmista pullaa. 

Projektin aikana huomattiin, että itsen ja toiminnan reflektion sekä vuorovaikutus-
tilanteiden ymmärtämisen ohella on hyvä tutustua tutkimuskirjallisuuteen. Reflektio 
kehittyy ja oppimista tapahtuu, kun vanhaan tietoon yhdistetään uutta tietoa. (Ks. 
kuvio 8.)

Heti projektin alussa havaitsimme, että alkoholi aihealueena oli tunteita herätte-
levä. Tunteita, emootioita, joutui tarkastelemaan matkan varrella useinkin. Tärkeää 
oli erilaisten tunneskaalojen salliminen kaikilta osapuolilta. Kun alkoholipelisääntöjä 
aletaan laatia, on tutkailtava, mitä tunteita alkoholi herättää itsessä ja mitä sen voi 
arvella herättävän asukkaissa. Miksi emootioita herää? (Vrt. Bergström 2010.)
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Kuvio 8.  Reflektion aloittaminen

Miten aloittaa reflektio, kun pelisääntöjä laaditaan yhdessä? Helpoiten liikkeelle pää-
see arjen tilanteista: pohdinnan kohteeksi valitaan kokemuksia esimerkiksi siitä, mitä 
alkoholi meillä aiheuttaa. Jokaisella läsnäolijalla on tähän kokemuksia, toisilla enem-
män toisilla vähemmän. Yhteisen reflektion alussa on hyvä korostaa, että mitkään aja-
tukset eivät ole ”tyhmiä”, vaan kaikki äänet kaikilta ovat sallittuja. Tasa-arvoisuuden 
ja demokraattisuuden toteutumiseen on pyrittävä heti alkuvaiheessa. Periaatteiden 
esillä pito tuki talojen projektiryhmien toimintaa.  

Arkiajattelu ja arkirupattelu nostavat esille teemoja, joita voi syventää. Arkirupat-
telu ei kuitenkaan riitä, jos halutaan reflektoida, syventää ja edistää kehittämisproses-
sia. Reflektiosta seuraa se, että omaa kokemusmaailmaa, asenteita, tietoa ja osaamista 
alkaa kyseenalaistaa. Oman ja yhteisen maailman ravistelu on tärkeää reflektiossa. 
Keskustelua ohjaava henkilö huolehtii siitä, että kaikki saavat puhua. Rohkaisua ja 
houkuttelua voi tarvita, jotta kaikki saadaan mukaan. Reflektiota varten tarvitaan 
yhteisiä keskustelufoorumeita, esimerkiksi hoitopalavereita, koulutuksia, tilaisuuk-
sia puhua jne., jotta aihepiiri tulee yhteiseksi, yhteistoimintaan ja jaetuksi. Mikäli 
ryhmätilanteessa syntyy suuri erimielisyys ja kysymykset henkilökohtaistuvat, tulee 
ryhmänvetäjän pistää peli poikki ja muistuttaa kehittämistyön tarkoituksesta. Kehit-
tämistä hidastavat tilanteet on käsiteltävä yhdessä. 

Reflektio

• Mieti, mitä menetät, jos et reflektoi?
• Mitä on reflektio?
• Missä tilanteissa olet aiemmin reflektoinut?
• Mitä olet sen avulla saavuttanut?
• Mitä se vaatii työyhteisöltä ja työntekijältä
• Miten reflektio eroaa, kun tarkastellaan toimintatapaa 
   ja kehittämistoimintaa?
• Milloin reflektoidaan yksin ja milloin yhdessä?
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Reflektiokokemuksia

Alkuperäisen projektisuunnitelman kriittinen reflektio, hankittu tieto ja havainnot joh-
tivat siihen, että siihen kirjattuja tavoitteita muutettiin paremmin kehittämistyön tar-
peita vastaaviksi. Jatkuvan arvioinnin lisäksi toteutettiin väliarviointi vuoden kuluttua 
projektin alkamisesta. Väliarviossa kerättyä tietoa, arvioita ja kokemuksia reflektoitiin. 

Relfektio tarvitsee ”aineksia”, jotta kehittäminen etenee. Projektin aikana kerättiin 
havaintoja, keskusteluteemoja, kommentteja ja non-verbaalisia viestejä, kuten ilmeitä 
ja äänensävyjä. Aineistoa hankittiin infoista, kahvi- ja glögitilaisuuksista, kiertävistä 
vihkoista, viestintäpulloista ja haastatteluista. Projektin aikana aineistoa reflektoitiin 
ja muodostettiin käsitys alkoholista ilmiönä, johon liittyi ajatuksia, mielipiteitä, käy-
täntöjä, havaintoja ja suhtautumistapoja. Ilmiötä pyrittiin saamaan esille lukemalla 
kirjallisuutta ja uutisia ja seuraamalla vallitsevaa keskustelua. Työntekijöiden ja asuk-
kaiden haastatteluaineistot avasivat lisää ilmiötä ja edistivät reflektiota. Lähteitä oli-
vat projektiryhmien tapahtumat ja tukiryhmän kommentit. Reflektion kohteina ovat 
olleet osallistamiset, oma prosessi ja talojen prosessit. 

Omia käsityksiä piti ”pöllyttää”. Reflektoitaviksi joutuivat omat asenteet ja suhtau-
tumistavat, esimerkiksi omaa suhtautumista sukulaisten alkoholinkäyttöön tai käyt-
tämättömyyteen pohdittiin. Omakin alkoholinkäyttö joutui tarkastelun kohteeksi. 
Ilmiön eettinen pohdinta koski sitä, saako ikäihminen käyttää alkoholia, mitkä ovat 
hyväksyttävän käytön rajat. Myös se, saako sairas ja vanha ihminen vahingoittaa lisää 
terveyttään, askarrutti pitkään. Osallistuminen talokohtaisiin koulutuksiin auttoi eet-
tisissä pohdinnoissa projektityöntekijöitä. 

Kehittämiskohde, aihe tai teema voi olla tunteita synnyttävää. Omien tunteiden 
tunnistaminen on tärkeää, niitä tulee reflektoita, mikä ja miksi ärsyttää. Prosessi 
herätti tunteita yhtä lailla projektityöntekijöissäkin. Reflektio edesauttaa uusien näke-
mysten syntymisessä. Se itsessään synnyttää oppimista ja auttaa pääsemään yli ”ärsyt-
tävistä asioista”.  Yhteiset toimintatavat vaativat yhdessä pohdiskelun ja reflektion: tätä 
kautta avautuu se, miten yhteistoiminta ja yhteisö, demokraattisuus sekä osallistami-
nen käsitetään. 

Saadakseen lisäymmärrystä reflektiosta ja sen luonteesta projektityöntekijät kään-
tyivät Ikäinstituutin työntekijöiden puoleen kysyen, mitä he ymmärsivät reflektoin-
nilla ja miten he olivat sitä työssään käyttäneet. Havaittiin, että reflektio on ollut itse-
näistä toimintaa ja yhteinen reflektio on ollut vähäistä. Ajatukset reflektiosta pohjau-
tuivat osin olemassa olevaan kirjallisuuteen. 

Kysyimme työtovereiltamme, voiko reflektointia oppia? Vastattiin, että voi oppia 
ja sitä pitää oppia. Toisaalta reflektointi voi pilata tekemisen ilon, jos vaan reflek-
toidaan eikä toimita tavoitteiden saavuttamiseksi: voidaan pahimmassa tapauksessa 
jäädä vellovaan upposuohon. Työtoverit kertoivat, että ilmaisun muotona voi olla 
esim. näytteleminen ja piirtäminen. Reflektiota edesauttaa, jos sitä tehdessä tilanne 
on turvallinen ja salliva. 
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Alkuvaiheen asukasinfot kartoittivat mielipideilmastoa, mutta tässä vaiheessa 
yhteistä vuoropuhelua ei vielä syntynyt. Havainnot kirjattiin ylös ja niiden reflektio 
aloitettiin. Tämän lisäksi projektityöntekijät olivat läsnä epävirallisissa tilanteissa, esi-
merkiksi kahvittelemassa ja rupattelemassa asukkaiden kanssa. Näissä tilaisuuksissa 
saatu tieto tuli osaksi tietoa, jota reflektoitiin projektin sisäisessä ryhmässä ja talojen 
projektiryhmissä. Koulutusten yhteydessä reflektoitiin olemassa olevaa tietoa ja koke-
muksia ja muodostettiin tätä kautta uusia käsityksiä. 

Vuoropuhelu lähti käyntiin henkilökunnan kanssa nopeammin kuin asukkaiden 
kanssa. Palaverien muistiot jaettiin kaikille osallisille. Yhteisissä palavereissa käsitel-
tiin muun muassa asukkaiden reaktioita, haastattelujen aloittamista ja talokohtaisia 
tavoitteita. Alkuvaiheessa kerrattiin vuosienkin takaisia tapahtumia. Alkupalaverissa 
ja haastatteluissa kartoitettiin olemassa olevia käytäntöjä. Vähin erin yhteisissä kes-
kusteluissa keskityttiin nykyisyyteen ja tavoitteiden edistämiseen reflektion kautta. 
Samaan aikaan henkilökunnan ja asukkaiden haastatteluiden tuloksia ja teemoja tuo-
tiin mukaan reflektioon ja vuoropuheluun. Tällä tavoin vuoropuhelu syveni eri osa-
puolten kesken. Palavereissa keskusteltiin asukkaiden näkemyksistä ja verrattiin niitä 
henkilökunnan näkemyksiin hakien eroja ja yhteneväisyyksiä. 

Mitä reflektio on osaltaan saanut aikaan? Projektin yleiset tavoitteet muutettiin 
ilmiötä vastaaviksi, ja jokainen talo asetti itselleen soveltuvat tavoitteet. Reflektion 
tuloksena syntyi useita osallistamiskokeiluita. Nämä työtavat ovat synnyttäneet vuoro-
puhelua eri osapuolten kesken, asukkaita on saatu mukaan ja asetettuja tavoitteita on 
saavutettu. Reflektio on avannut ristiriitaisuuksia ja syventänyt ilmiön ymmärtämistä. 
On ollut pakko syventyä ilmiön eri puoliin ja näkemyksiin, jotta voisi ymmärtää, mitä 
taloissa tapahtuu ja miksi. ”Tapausten” reflektointi tuotti ilmiöstä tietoa ja vastauksia 
projektin yleisiin tavoitteisiin. Projektiryhmien yhteinen reflektio sai aikaan arkiajat-
telua syvällisempää ymmärrystä. 

Samaan aikaan henkilökunnalle järjestettiin talokohtaisia koulutuskokonaisuuk-
sia, jotka muokkasivat ajatuksia ja toimivat keskusteluareenoina. Ennen tapahtumaa 
taloilta pyydettiin koulutuksiin heitä askarruttavia kysymyksiä ja ongelmakohtia, joi-
hin haettiin yhdessä ratkaisuja. Yksittäisten ongelmakohtien ratkaiseminen omalta 
osaltaan edisti talokohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Koulutusten tarkoitus oli 
toimia uusien ajatusten moottoreina ja oman työn reflektointina. 

Ensimmäisessä yhteisessä kokoontumisessa käsiteltiin eettisyyttä ja vaikean asian 
kohtaamista. Toisessa koulutusiltapäivässä osallistujat pohtivat omaa työtään, johon 
laadittiin ennakkotehtävä. Talokohtaisissa koulutuksissa Kippis – terveydeksi -nimi-
sessä osiossa tuotiin esille näkökulmia muun muassa omaan asenteeseen, päihderiip-
puvuusteemaan, riskitekijöihin, psyykkisiin sairauksiin ja päihteisiin, seulontaky-
selyihin, hoitoon ja vaikeasti alkoholisoituneen ihmisen tematiikkaan. Neljännessä 
kokonaisuudessa käsiteltiin ikääntymistä, alkoholia ja lääkkeitä; tässä tilaisuudessa 
talojen omia kysymyksiä pohdittiin. Sininauhaliiton koulutuksessa (Mitä ihmettä 
taas, mitä nyt teen) puhuttiin seuraavista teemoista: ikääntyminen ja alkoholi, vanhe-
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neminen, riippuvuudet, kohtaaminen, käytön tunnistaminen ja puheeksiottaminen. 
Luova päivä, voimaa arkeen -iltapäivän aikana kokeiltiin taideterapian menetelmiä. 

Reflektio on prosessi: näkemys ilmiöstä alkoi muuttua heti ensikontakteista asuk-
kaisiin ja työntekijöihin. Ensinnäkin ilmiö on avautunut uudella tavalla prosessin 
edetessä. Reflektio on tuottanut uutta tietoa ja näkökulmia, joita on tullut valtakun-
nallisesta kyselytutkimuksesta ja haastatteluista. Aineistojen sisällyttäminen reflekti-
oon on eri taso kuin niiden analyysi. Reflektio on auttanut kyseenalaistamaan ilmiön 
eri puolia. 

Mikä voi hidastaa tai estää reflektion syntymisen? Ensinnäkin sen laiminlyöminen 
tai sen olettaminen itsestäänselvyytenä estää reflektion syntymistä. On syytä käydä 
läpi, mitä sillä ymmärretään, jotta sitä voi toteuttaa. Yhteisten keskustelufoorumei-
den puuttuminen sekä kiire estävät reflektion. Aiheeseen, toimintatapaan ja etene-
misvauhtiin voi tympääntyä, turhautua ja vetäytyä koko projektista etäälle. Ihmi-
sillä on erilaisia odotuksia toiminnasta. Reflektiota ei välttämättä pidetä osana omaa 
työtä. Lisäksi jokaisen työntekijän henkilökohtainen elämä vaikuttaa siihen, jaksaako 
paneutua syvällisesti aiheeseen.  

Reflektioista oivalluksiin  

Arkiajattelua syvällisempi reflektio on edellytys sille, että oivalluksia ilmiöstä, havain-
noista, omasta työstä, suhtautumisesta, toimintavasta jne. syntyy. Oivallus on perim-
mältään merkitysten ymmärtämistä. Kun joku toinen kokee, ilmaisee, ajattelee tai 
toimii toisin, se saa aikaan oman arkiajattelun muutoksen ja tarpeen työstää omia 
käsityksiä yhdessä muiden kanssa. Vuoropuhelun, faktojen ja asiatiedon seurauksena 
ymmärrys lisääntyy, miksi kukin tekee niin kuin tekee. Ymmärryksen lisääminen aut-
taa eteenpäin oivalluksissa. 

Mitä me ymmärrämme reflektiolla tämän projektin jälkeen? Oman työn reflektoin-
nin lisäksi toimintatutkimuksellinen kehittäminen vaatii yhteisiä ”pohdintatuokioita”. 
Sitä on tapahtunut spontaanisti tilanteiden jälkeen tai johdosta. Kirjaaminen on kan-
nattavaa, sillä asiat eivät pysy muistissa. Projektissa toteutettu reflektio osoitti sen, että 
aiheeseen pitää olla perehtynyt, jotta oppiminen mahdollistuu. Se on jäntevää ja tarkoi-
tushakuista toimintaa, eikä se synny itsestään vaan vaatii ponnisteluja ja ylläpitämistä. 

Kysyimme yhteistyötaloilta loppuarvioinnin yhteydessä tärkeimmät oivallukset. 
Erään arvioijan mielestä alkoholia koskevat tabut voivat olla hyvä asia, sillä ne rajoit-
tavat käyttöä. Työntekijän näkökulman mukaan ongelmat ovat tällöin vähäisiä työssä. 
Toisen arvioijan mielestä asukkaiden kanssa toteutetut ryhmäkeskustelut olivat hyvä 
oivallus. Sen sijaan omaa työtä kaikki eivät reflektoineet. Hidasteena saattoi olla se, 
että projektiryhmän jäsenet vaihtuivat. Yhteinen kokemus oli se, että alkoholiin liitty-
viä ongelmia talon asukkaiden parissa ei ollut. 



100

Joidenkin arvioijien mukaan tapahtui käytäntöön ja ajattelutapaan liittyviä oival-
luksia. Oli merkityksellistä havaita, että kukaan ei voi muuttaa toista ihmistä tai 
kaikki asukkaat eivät halua tulla ”pelastetuiksi” ja ottaa tarjottua apua vastaan alko-
holiongelmaansa. Ammatillisuutta kuvaa se, että vaikka hoitaminen on läsnä omassa 
työssä kaiken aikaa, siihen on oppinut pitämään terveellä tavalla välimatkaa. Asioiden 
hyväksyminen sellaisenaan kuin ne ovat auttaa arjen työssä sen jälkeen, kun on tehnyt 
voitavansa. Yhden arvioijan mukaan tärkein oivallus oli ollut se, että hän oli oppinut 
sietämään retkahduksia. 

Oivalluksia syntyi yhdessä tekemisen ja puhumisen tuloksena. Ne ovat reflektion 
ja oppimisen seurauksia. Oivallusten syntyminen ryhmässä on edellyttänyt sitä, että 
ryhmä on pysynyt koossa ja ryhmällä on ollut kokemuksia ilmiöstä. Ammatillisuu-
den, eettisyyden ja itsemääräämisoikeuden prosessi oli alkanut jo ennen PPS-projek-
tin tuloa johtuen aikaisimmista hankkeista. 

 
    

             

Kuule, yhteinen 
kehittämistoiminta 

vaatii yhteisen 
pohdinnan!

Plääh!
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Kehittämisprosessi

Kehittämisprosessin osa-alueet

Kehittämisprosessi konkretisoi edellä kuvatut toimintatutkimuksen sisällöt (yhteis-
toiminta, demokraattisuus ja tasa-arvoisuus, osallistaminen ja reflektointi) käytän-
nönläheiseksi ja tilannesidonnaiseksi toiminnaksi. Se koostuu oman suhtautumisen 
ja kohtaamisen tarkastelusta, alkoholinkäytöstä talossa, työyhteisön suhtautumisen 
tarkastelusta, ja työyhteisön toimintatapojen tarkastelusta. Jokaista osa-aluetta eri-
tellään myöhemmin tässä luvussa. Projektissa todettiin, että näiden asioiden poh-
timinen henkilökohtaisella ja yhteisön tasolla sekä esimerkkitapausten avaaminen 
edistivät yhteisten pelisääntöjen kehittämistä, oman suhtautumisen ja kohtaamisen 
tarkastelua. 

Kehittämisprosessi vaatii vastuuhenkilön (promoottorin), joka ylläpitää proses-
sia, pitää esillä ja tuo sopivissa tilanteissa esille. Hän huolehtii siitä, että kaikki saavat 
puhua ja kertoa ajatuksiaan. Hänen tehtävä on palauttaa keskustelijat teemaan ja siir-
tyä aihepiiristä toiseen. Vastuuhenkilö voi tarvittaessa antaa teemoja ryhmän jäse-
nille jo etukäteen mietittäviksi. Hän pyytää päätöksiä asioihin, jolloin prosessi etenee. 
Prosessin eteneminen on yhteisten päätösten ja hyväksynnän varassa. Työryhmä on 
vastuuhenkilön tuki, jonka puoleen voi kääntyä. Kun asioita esitetään koko työyhtei-
sölle työryhmän työskentelyn jälkeen ja nimissä, niin perusteluille tulee enemmän 
painoarvoa. 

Kehittämisprosessiin kuuluu eteneminen vaiheesta toiseen kohti yhteisesti asetet-
tua päämäärää tai tavoitetta. Arviointi ja reflektointi ovat läsnä projektin jokaisessa 
vaiheessa: mitä on tehty, onko jotain muutettava ja mitä pitää tehdä seuraavaksi. 
Tämän tyyppinen arviointi on jatkuvaa ja osa kehittämistyötä. Seuraavaksi tarkaste-
lemme kuvion 9 sisältöjä yksityiskohtaisesti. 

Kuvio 9 on yksinkertaistettu kuvaus kehittämisprosessista tämän hankkeen puit-
teissa. Vaiheet olivat osin päällekkäisiä ja eikä prosessi ole suoraviivaista vaiheesta 
toiseen siirtymistä. Hankkeessa havaittiin, että prosessissa voi edetä systemaattisesti 
mutta suunnitelmavaiheesta voidaan palata tilanteen kartoitukseen ja pohdintaan. 
Eteenpäin ja taaksepäin ”veivaus” ovat kuitenkin osa kehittämistä ja prosessi etenee, 
jos niin halutaan. Koko prosessi voidaan jättää kesken tai ei käynnistetä, jos tilan-
teen kartoitusvaiheessa huomataan, että pelisääntöjä ei tarvita, niille ei ole tarvetta ja 
kaikki toimii, ilmiötä ei ole näköpiirissä. 
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Kuvio 9.  Kehittämisprosessi päävaiheittain

Kehittämisprosessia voivat hankaloittaa sen organisointi, resurssipula, työn määrä ja 
yhteisen ajan löytäminen. Monenlaiset asenteet, esimerkiksi kiinnostuksen puute ja 
vastustus, asiasisältöön tai kehittämiseen vaikuttavat prosessin etenemiseen. Mahdol-
lisia muitakin hankaloittavia tekijöitä on prosessin kulussa.

Seuraavaksi kuvataan yhtä toteutunutta esimerkkiä talojen kehittämisprosessista: 
•	 Tilanteen	kartoitus:	yhteistapaaminen,	jossa	läsnä	johtaja	ja	muutama	

työntekijä, yhteiset infot kaikille työntekijöille, projektiryhmän nimeä-
minen, työn alkaminen eli ensimmäinen kokoontuminen, jossa kuvattiin 
ilmiötä, miten kukin työntekijä sen on nähnyt ja kokenut, jokainen sai 
tilaisuuden puhua, asukkaiden ja työntekijöiden haastatteluiden alkaminen

•	 Suunnitelma:	määriteltiin	talon	rajatut,	konkreettiset	tavoitteet	ja	aikataulu
•	 Toiminta	ja	reflektointi:	projektiryhmä	työsti	itsenäisesti	pelisääntöjä	seu-

raavaan tapaamiseen saakka, jonka jälkeen tilannekatsaus, haastatteluiden 
alustavaa analyysia ja sen pohdintaa, projektiryhmä työsti ensimmäisen 
tavoitteen, jonka asukkaat hyväksyivät ja tavoite siirtyi käytännöksi, asuk-
kaat kommentoivat talon haastatteluiden tuloksia, tämän jälkeen siirryttiin 
henkilökunnan toimintamallin rakentamiseen, pelisäännöt kirjattiin ja 
esiteltiin asukkaille useamman kerran. 

Toiminta ja
reflektointi Uudistettu

tapa toimia

Suunnitelma
Arviointi ja 

päivitys

Tilanteen
kartoitus
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•	 Uudistettu	tapa	toimia:	kaikki	ovat	valmiina	keväällä	2011
•	 Jatkossa:	esimerkiksi	keväällä	2012	arviointi,	jonka	pohjalta	tarvittaessa	

päivitys ja uusi tilannekartoitus 

Projektityöntekijöiden työtapa kehittämisprosessin aikana kulki useammalla tasolla. 
Alkuvaiheessa tutustuttiin kirjallisuuden avulla toimintatutkimukseen, ikäänty-
mistä ja alkoholia koskevaan tutkimukseen sekä määriteltiin hankkeen luonne ja 
asema. Projektityöntekijöiden tehtävänä oli avata talon käytäntöjä, ilmiöitä ja tuoda 
asioita esille ja keskusteluun. Koko hankkeen ajan tarvittiin ennakointia ja hank-
keen suunnittelua siten, että projektityöntekijät olivat ajallisesti edellä talojen kehit-
tämistoimintaa. Heidän vastuullaan oli koko projektin aikataulussa ja tavoitteissa 
pitäminen. 

Tavoitteita työstettiin sekä koko projektin että talojen tavoitteiden tasolla. Projektin 
yleiset tavoitteet edellyttivät laadullisen ja määrällisen tutkimustiedon keruuta, ana-
lysointia ja arviointia. Toiseksi samaan aikaan tutkimustietoa vietiin asukkaiden ja 
työntekijöiden tietoon sekä projektiryhmiin edistämään kunkin talon tavoitteita ja 
tuottamaan sisältöjä pelisääntöihin. Asukkaiden mukaan saaminen ja talokohtaisten 
tavoitteiden laatiminen ja työstäminen vaativat ponnisteluja ja aikaa. 

Projektisuunnitelmaan kuului verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden 
kanssa sekä tiedonvälittäminen hankkeen tuloksista verkostolle ja kiinnostuneille. 
Suunnitelman ja toiveiden mukaiset koulutukset, infot ja luennot tarjottiin yhteis-
työkumppaneille hankkeen keston ajan. Arviointisuunnitelma laadittiin hankkeen 
alussa. Tämän jälkeen kerättiin arviointitietoa jatkuvana prosessina, ja tietoa välitet-
tiin yhteistyötaloille. Hanke on edellyttänyt koko ajan erilaisia kirjoittamisen tapoja 
ja suullisia esityksiä: suunnitelmia, esitteitä, muistioita, päiväkirjoja, sähköposteja, 
analyyseja, esityksiä, selvityksiä, raportteja, hanke-esittelyjä, tiedotteita, tutkimusyh-
teenvetoja ja arviointeja. 

Osallistaminen tarkoitti projektityöntekijöiden kannalta sitä, että he osallisti-
vat itsensä ilmiöön, tarkastelivat omia suhtautumistapojaan ja ravistelivat käsityk-
siään. Osallistaminen vaati rohkeuttakin heittäytyä tuntemattomaan. Reflektio oli 
tiedostettua toimintaa ja se oli läsnä koko ajan johtuen toimintatutkimuksellisesta 
lähestymistavasta. 

Työtapa parityöskentelynä oli vaativaa: kaksi toisilleen tuntematonta ihmistä eri 
tieteenaloilta on joutunut mukaan ajallisesti rajalliseen ja tavoitteelliseen sekä itselle 
uuteen aihepiiriin. Toimintatutkimus edellytti tiivistä yhteistyötä, reflektiota, osal-
listamista ja arviointia sekä on pakottanut oppimaan yhteistä työtapaa ja oppimaan 
uutta asiasisältöä. Toisistaan erilliset työtavat eivät olisi toimineet. 

Projektityöntekijöiden yhteinen reflektio toteutui aaltomaisesti. Ensimmäisen puo-
len vuoden aikaan toiminta oli aktiivista ja suunnitelmallista. Tämän jälkeen yhteiset 
reflektiot olivat vuoden verran vireillä mutta hajanaisia ja hankalaa. Reflektio ei näin 
ollen ole tukenut projektin kehittämis- ja tutkimustoimintaa parhaalla mahdollisella 
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tavalla. Viimeisen toimintavuoden aikana reflektio otettiin tietoisesti esille ja yhtei-
seksi toimintatavaksi, kun projektin kokonaiskuva alkoi hahmottua. Toisaalta koko-
naisuuden reflektointi on tuottavampaa kuin yksittäisten osa-alueiden. Ilmiön syväl-
linen reflektointi ei ole aina helppoa ja viihteellistä – ajatukset voivat lähteä karkaile-
maan. On helppo puhua kevyistä ja kivoista teemoista, koska reflektio vaatii omalta 
mukavuus- ja osaamisalueelta poistumista. Toisaalta ei pidä ajatella ”liian vaikeasti”, 
sillä kyse on oman ajattelun syventämisestä ja syy-seurausyhteyksien löytämisestä. 

Tilanteen kartoitus

Kehittämisprosessi käynnistyy luontevasti alkutilanteen kartoituksella, selvityksellä 
tai minitutkimuksella, jonka laajuuden voi itse määritellä. Tämä muistuttaa tutki-
musavusteista kehittämistä, jolla pyritään toiminnan tarkasteluun ja havaintojen ym. 
systemaattiseen dokumentointiin (Toikko & Rantanen 2009). Tutkimusavusteinen 
kehittäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että havainnot, tilanteet ja käsitykset jäsen-
netään kokonaisuuksiksi, kirjataan tai dokumentoidaan. Monissa tapauksissa tilanne 
on mahdollista selvittää suullisestikin yhteisissä palavereissa, joissa asiat kirjataan. Se 
ei tarkoita perinteisen ja laajan tutkimuksen tekemistä, jossa haastatellaan, tilastoi-
daan ja lopussa raportoidaan. Tutkimusavusteiseen kehittämiseen on liitteessä 1 (työ-
kalupakki) alustavia kysymyksiä ja tehtäviä. 

Systemaattisesti hankitun tiedon avulla perustellaan kehittämistarvetta, tavoitteita 
ja toimintaa. Se ennen kaikkea palvelee pelisääntöjen kehittämistä, käytännön kysy-
mysten ja ongelmien ratkaisemista sekä tuottaa tietoa alkoholinkäytöstä ja siihen liit-
tyvistä näkemyksistä. 

Tutkimusavusteisen kehittämisen (Toikko & Rantanen 2009) avulla päästään ver-
tailemaan käsityksiä, keskustelemaan teemasta, toteamaan eri näkemykset, olemassa 
olevat toimintatavat ja kehittämistarpeet. Näiden lisäksi kartoitetaan omat resurssit, 
osaaminen ja määritellään ulkopuolisen kehittämisavun tarve ja yhteistyökumppanit, 
esimerkiksi oman kunnan tai alueen päihdetoimijat. Alkukartoituksen vaiheessa on 
hyvä hakea ikääntyvien alkoholinkäyttöön liittyvää tietoa ja materiaalia (ks. liite 6). 

Seuraavilla sivuilla esitetään erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät omaan suhtautu-
miseen ja kohtaamiseen, alkoholinkäyttöön talossa, työyhteisön suhtautumiseen ja 
toimintatapoihin. Vastaukset on syytä ymmärtää neutraaleina eli niihin ei liity oikeaa 
tai väärää, hyvää tai pahaa. 
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Oman suhtautumisen ja kohtaamisen tarkastelu

Miten aloittaa keskustelu omasta suhtautumisesta alkoholiin ja ikääntyvän ihmisen 
alkoholinkäyttöön? Toimintatutkimuksen piirissä (esim. Craig 2009) pidetään tär-
keänä omien ennakkokäsitysten pohtimista. Yksi tapa avata keskustelu on kertoa 
näkemyksistään erilaisten kuvien tai uutisten kautta. Toinen tapa on käsitellä omaa 
suhtautumista jonkin tapauksen tai tilanteen kautta: mitä tunteita, ajatuksia jne. se 
on herättänyt. Esimerkiksi oman alkoholinkäytön seuranta (esimerkiksi Alkoho-
liohjelman materiaalit Juomanlaskijan opas ja 10 henkilökohtaista kysymystä alko-
holinkäytöstä) kuukauden ajalta auttaa pohtimaan omaa suhdetta ja asennetta alko-
holiin. Erilaisten testien tekeminen on hyödyllistä. (Ks. Päihdetyö Neuvoa-antavat 
-sivusto. ) 8

Seuraaviin kysymyksiin vastaamalla voi avata omaa suhtautumistaan alkoholiin:
•	 Millainen	on	oma	suhteesi	ja	asenteesi	alkoholiin?
•	 Mitä	ajattelet	ikääntyvän	ihmisen	alkoholinkäytöstä?
•	 Miten	toimit	alkoholitilanteissa	työssäsi	eli	mitä	käytäntöjä	sinulla	on?
•	 Vaikuttavatko	 asukkaan	 alkoholinkäyttötavat	 tai	 käyttämättömyys,	 kun	

huomioit asukkaan tarpeita? 
•	 Välittyykö	oma	asenteesi	ja	suhtautumistapasi	kohdatessa	erilailla	alkoholia	

käyttäviä asukkaita?
•	 Tukeeko	ammatillisuutesi	kohtaamista?
•	 Miten	uskot	käyttäväsi	iäkkäänä	alkoholia?

Liitteessä 3 on neljä erilaista tarinaa, joissa ikääntyvät ihmiset itse kertovat suhtautumises-
taan alkoholiin. Seuraavat kysymykset avaavat keskustelijoiden käsityksiä tästä ilmiöstä. 

•	 Saako	ikääntynyt	ihminen	käyttää	alkoholia?	
•	 Mikä	on	hänelle	sopivaa	ja	sopimatonta	käyttöä?	
•	 Missä	ikääntyvät	ihmiset	juovat?	
•	 Millaisia	alkoholinkäyttäjiä	ikääntyvien	ihmisten	parissa	on?	
•	 Mitä	tarkoittavat	mielestäsi	seurustelujuominen,	tissuttelu	tai	kaatokänni?	
•	 Mitä	 tarkoittavat	 raitis,	 absolutisti,	kohtuujuoja,	ongelmajuoja,	 suurkulut-

taja alkoholisti ja rapajuoppo? 
•	 Ovatko	asukkaan	ja	työntekijän	käsitykset	juomisen	tavoista	samanlaiset?
•	 Missä	menee	itsemääräämisoikeuden	raja?	
•	 Onko	iltasnapsi	tai	saunaolut	liikaa?	
•	 Onko	alkoholia	käyttävä	ikäihminen	vaikea	asukas?	
•	 Miten	alkoholi	liittyy	hyvään	vanhenemiseen?

Kun projektin aikana edellä olevia kysymyksiä pohdittiin koulutuksissa ja palavereissa, 
edettiin isoihin eettisiin ja haasteellisiin kysymyksiin esimerkiksi asukkaan itsemää-
8  http://neuvoa-antavat.stakes.fi/FI/index.htm
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räämisoikeudesta ja märästä saattohoidosta. Sillä tarkoitetaan vaikeasti alkoholisoi-
tuneen hoitoa ja huolenpitoa. Sillä ei tarkoiteta sitä, että ihminen jätetään hoidotta 
vaan taataan perustarpeista huolehditaan. Työntekijöiltä kysyttiin, miten he kokevat 
tilanteet, kun kaikki mahdollinen on ns. tehty asukkaan puolesta ja jäljelle jää enää 
märkä saattohoito. Keskusteluissa todettiin, että märkä saattohoito on hyvä vaihto-
ehto joidenkin kohdalla, sillä siinä vaiheessa kaikki mahdollinen on jo aiemmin tehty 
hoidettavan hyväksi. Päihteidenkäyttäjien loppuelämä on ihmisarvoista.  

Koulutustilaisuuksien keskusteluissa korostui iäkkään ihmisen itsemääräämisoi-
keus alkoholin suhteen. On tilanteita, joissa työntekijä joutuu hyväksymään sen, että 
asukas on vastoin tarjottua apua ja asiatietoa päättänyt toimia toisin. Työntekijöiden 
tehtäväksi miellettiin kaikissa tilanteissa tukea, antaa mahdollisimman turvallinen 
ja hyvä vanhuus kaikille ikäihmisille. Joskus hoidon tavoite voi olla haittojen mini-
moiminen, sillä asukas voi valita oman tiensä, eikä halua vähentää tai lopettaa käyt-
töä. Eräs projektissa mukana ollut työntekijä kertoi: 

”Jos ihminen on iäkäs, ja alkoholi on sisältynyt hänen elämäänsä, niin jos 
siitä ei ole muille haittaa, eläköön kuten itse haluaa. Raitistuminen ei tule 
ulkopuolelta vaan ihmisen itsensä sisältä. Jos väkisin yrittää käännyttää, on 
se mielestäni melkein (henkistä) pahoinpitelyä. Vanhalta ihmiseltä laitetaan 
elämän (ainoa) sisältö lukkojen taakse, sanotaan hänelle, että ”nyt alkaa 
sinulla parempi elämä”, ja kävellään pois. Haloo?”

Edellä oleva lainaus ei tarkoita sitä, että ikääntyvä päihteidenkäyttäjä jätetään oman 
onnensa nojaan vaan kyse on omassa kodissa asuvan ihmisen itsemääräämisoikeu-
desta. Hän voi elää elämäänsä muita häiritsemättä. Kertoja on ymmärtänyt sen, että 
raitistaminen ei ole oikea toimintatapa.  

Omien suhtautumistapojen tarkastelu johti erilaisista tunnetiloista puhumiseen. 
Ikääntyvien päihteidenkäyttäjien kohtalo suretti, sillä heille ei ole sopivia hoitopaik-
koja. Tuntui turhauttavalta ja surulliselta seurata, kun hoitoa ja apua ei oteta vastaan. 
Syntyi epätoivon, riittämättömyyden ja ahdistuksen tunteita, kun kaikki keinot oli 
käytetty. Paljon pohdittiin sitä, milloin kaikki mahdollinen asukkaan hyvinvoinnin 
eteen oli tehty. Suhtautumistapoja voit pohtia työkalupakin väittämien avulla. 

Voiko olla tekijöitä, jotka lievittävät työntekijän kokemia negatiivisia tunteita ”pat-
titilanteissa”? Työntekijän on saatava keskustella tuntemuksistaan esimiehen ja työto-
vereiden kanssa. Hankalissa tilanteissa kaikkien on hyvä toimia yhtenäisesti sovittujen 
toimintatapojen mukaan: esimerkiksi todetaan tilanteen faktat eli kysytään suoraan, 
paljonko juotavaa on mennyt, mikä on vointi, ja kehotetaan siistiytymään, syömään ja 
tulemaan muiden joukkoon. Kun tilanne on ohi ja asukas voi paremmin, hänelle voi 
kohdistaa pienen kehun ryhdistäytymisestä. Koulutuksen avulla saa tietoa päihteiden 
aiheuttamasta riippuvuudesta ja sen monitahoisuudesta. Tarvittaessa voi käyttää ulko-
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puolista apua, esimerkiksi työnohjausta. Tilanteiden mutkistumista voi estää ennalta 
esimerkiksi asukkaaksi tulovaiheessa sopimalla yhteisistä pelisäännöistä. Omaisista 
voi olla apua joissakin tilanteissa. 

Alkoholin aiheuttamia ”pattitilanteita” voi lähteä purkamaan miettimällä kysymyksiä:
•	 Miten	kestät	riittämättömyyden	tunteen,	kun	kaikki	on	tehty	asukkaan	

hyväksi, mutta hän ei ota apua vastaan? Miksi minusta tuntuu tältä?
•	 Voiko	kukaan	olla	ihmeiden	tekijä	ja	pelastaja?	Auttaako	näkökulman	

muutos päihdeongelmaan ja -ongelmaiseen?
•	 Mitä	voimavaroja	ja	keinoja	on	a)	itselläsi	ja	b)	työyhteisölläsi,	kun	tilan-

teelle ei voi tehdä mitään?
•	 Mitä	ajatuksia	ammatillisuuden,	eettisyyden	ja	itsemääräämisoikeuden	

ristiriita saa aikaan?
•	 Onko	vanhan	ihmisen	alkoholinkäyttö	sairaus	vai	itse	aiheutettu	tila?	
 Vaikuttaako näkemyksesi suhtautumiseen ja kohtaamiseen?
•	 Mitä	jää	jäljelle,	kun	alkoholinkäyttö	jatkuu?

Omien suhtautumistapojen ja talossa ilmenevän alkoholinkäytön kartoittamisen jäl-
keen päästään pohtimaan, miten työyhteisössä yleensä suhtaudutaan yleensä alkoho-
liin ja erityisesti ikääntyvien alkoholinkäyttöön.  Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin 
päästään liikkeelle: 

•	 Miten	työyhteisössä	suhtaudutaan	alkoholiin?	Miten	eri	suhtautumistavat	
ilmenevät?

•	 Onko	suhtautuminen	ikääntyvän	ihmisen	alkoholinkäyttöön	sallivaa	vai	
kielteistä? Miten sallivuus tai kielteisyys ilmenee? Miten niistä puhutaan ja 
mitä sanoja käytetään?

Alkoholinkäyttö talossa

On pohdittava, millä tavoin alkoholinkäyttö palvelutalossa näkyy tai kuuluu. Tässä 
yhteydessä on hyvä todeta myös raittiit ja kohtuukäyttäjät. Alkoholinkäyttötilanteita 
on voinut syntyä jo vuosien varrella. Joskus jokin yksittäinen tilanne on ollut senlaa-
tuinen, että se on pysäyttänyt tai pelästyttänyt työntekijät. Nämä menneet tilanteet 
on syytä purkaa ja antaa kaikille mahdollisuus kertoa tuntemuksistaan. Jos talolla on 
anniskeluoikeudet, on hyvä todeta, mitä ne merkitsevät ja miten ne näkyvät arjessa. 
Vastaavasti on hyvä miettiä, mitä seuraa, jos anniskeluoikeudet hankitaan. Jotta alko-
holinkäyttöä ei lähestyttäisi ongelmakeskeisesti, on hyvä pohtia tilanteita ja tapoja, 
joissa alkoholi on hyvällä tavalla läsnä. 
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Alla on kysymyksiä, joihin vastaamalla saadaan tietoa alkoholinkäytöstä talossa:
•	 Käyttääkö	kukaan	alkoholia?
•	 Missä	tilanteissa	sitä	käytetään?
•	 Millaisia	alkoholin	käyttäjäryhmiä	on?	(Esim.	raittiit,	kohtuukäyttäjät,	
 tissuttelijat, tuurijuopot, vakituiset käyttäjät jne.)
•	 Seuraako	käytöstä	ongelmia?
•	 Mitä	ongelmia	on	ilmennyt?
•	 Sallitaanko	saunaoluet,	yömyssyt	ja	juhlissa	maljan	nosto?	
•	 Onko	yhteisiä	illanviettoja	ja	asukkaiden	omatoimintaryhmiä,	joissa	
 herkutellaan itse valmistettuja aterioita ja nautitaan viinejä? 
•	 Puhuvatko	asukkaat	alkoholista	ja	missä	tilanteissa?	Kysyvätkö	neuvoja	

henkilökunnalta?
•	 Esittävätkö	muut	asukkaiden	kritiikkiä	tai	huolta	jonkun	toisen	käytöstä?	
•	 Auttavatko	asukkaat	toisiaan	ja	millä	tavoin?
•	 Kertovatko	asukkaat	alkoholinkäytön	ongelmista	talossa?	Esittävätkö	

he valituksia? Paheksutaanko juomista? Ovatko käyttäjät silmätikkuina? 
Tuoko joku juotavaa ja kuka tuo?

•	 Millä	omaiset	ovat	mukana?
 

Pelisääntöjen aikaansaamiseksi on keskusteltava yhdessä siitä, missä vaiheessa alkoho-
linkäytöstä on kysyttävä asukkaalta.  Onko sopiva vaihe hakuvaiheessa, tulovaiheessa 
vai ongelmavaiheessa? On hyvä miettiä, kysytäänkö asiaa kaikilta. Lisää kysymyksiä 
keskustelun virittäjiksi myös asukkaiden parissa on liitteessä 3. 

Työyhteisön toimintatavat

Keskusteluissa on selvitettävä olemassa olevat suulliset ja kirjalliset toimintatavat. 
Työntekijöillä voi olla omia tapoja toimia alkoholitilanteissa, mutta on myös yhtei-
siä suullisia tapoja toimia. Näiden kaikkien toimintatapojen kirjaaminen on tärkeää. 
Tämän jälkeen voi pohtia, millaisia ovat toimintatavat. Kysymyksiin vastaamalla sel-
viää pitkälti se, mitä halutaan kehittää. 

•	 Onko	mukana	esimerkiksi	ennaltaehkäiseviä	tapoja?	
•	 Mitkä	tavat	ovat	muodostuneet	yhteisiksi?	Tarvitaanko	muita	
 yhteisiä toimintatapoja? 
•	 Keitä	kaikkia	yhteiset	toimintatavat	koskevat?
•	 Milloin	ja	missä	tilanteissa	yhteisiä	pelisääntöjä	tarvitaan?
•	 Onko	alkoholinkäyttö	helppo	vai	vaikea	ottaa	esille	asiakastilanteissa?
•	 Miksi	alkoholinkäytöstä	kysyminen	”unohtuu”?	
•	 Onko	alkoholiongelmaa	vaikea	tunnistaa?	
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Suunnitelma

Tilanteen kartoittamisen jälkeen järjestetään ensimmäinen kokoontuminen, jossa laa-
ditaan alustava kirjallinen toimintasuunnitelma. Se sisältää kehittämisen konkreettiset 
tavoitteet, menetelmät ja aikataulun ja seurannan. Suunnitelmaan sisältyy toiminnan 
arviointi ja reflektointi. Toimintasuunnitelmaan kirjataan, ketkä ovat mukana proses-
sissa, palaverien pidosta, yhteistoiminnasta ja vastuusta/vastuuhenkilöistä. Tässä vai-
heessa tulisi viimeistään päättää, ovatko asukkaat mukana hankkeessa. Työyhteisössä 
on erilaista osaamista, josta voi muodostaa uutta yhteistä tietoa. 

Toimintasuunnitelma on työ- ja viestintäväline, joka auttaa prosessin etenemisessä. 
Sen tulee olla kaikilla tiedossa eli projektiryhmän jäsenillä, henkilökunnalla ja asuk-
kailla. Tässä yhteydessä on hyvä järjestää siitä infotilaisuuksia ja kirjallista materiaalia 
tarpeen mukaan. Muun materiaalin, esimerkiksi Otetaan selvää -esitteen jakaminen 
voi tulla kyseeseen. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan matkan varrella. 

Projektin edetessä voi pitää tilannekatsauksia, jotka ovat kaikille avoimia. Projek-
tiin liittyvää materiaalia, esimerkiksi kansio, on kaikkien saatavilla yleisissä tiloissa. 
Tämän lisäksi voi jakaa lyhyitä tiedotteita tai tietoiskuja. 

Projektista saadut kokemukset kertovat, että yhdestä kolmeen konkreettista tavoi-
tetta on toiminut pelisääntöjen laatimisessa. Liian yleiset tavoitteet, esimerkiksi elä-
mänlaadun lisääminen, ovat soveltumattomia tämän tyyppisessä kehittämistyössä. 
Konkreettisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi: alkoholista kysytään kaikilta asuk-
kailta a) asukkaaksi tulovaiheessa, b) terveystarkastusten, c) hoito- ja palvelusuun-
nitelman sopimisen ja d) lääkityksen yhteydessä. Tavoitteita voi edistää kaikkia yhtä 
aikaa tai yhtä kerrallaan.

Konkretisoitumisen 
jälkeen kirkastuu!

Kylläpä tämä 
on sekavaa!
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Talot alkoivat laatia tavoitteitaan syksyn 2009 aikana. Kaikkien tavoitteet selkiytyivät 
vuoden 2010 alkupuolella (liite 7.)

•	 Talon	A	tavoitteet:	1)	kirjallinen	suostumuslomake,	joka	antaa	talon	työn-
tekijälle luvan ottaa yhteyttä asukkaan/asiakkaan lähiomaiseen, esimer-
kiksi sairauskohtauksissa, päihdeongelmatilanteissa tai vastaavissa. Asu-
kas/asiakas itse määrittää lähiomaisensa tai sen, jos hän ei halua yhteyttä 
otettavan keneenkään. 2) Talon pelisäännöt asukkaiden päihdeasioissa 

 a) ennaltaehkäisevät toimet ja b) asukas on päihtynyt. 3) Toimet jotka teh-
dään, kun kohdataan ongelmia aiheuttavaa päihteidenkäyttöä. 

•	 Talon	B	tavoitteet:	1)	toimintaohje,	kun	asukas	päihtynyt,	2)	ennaltaehkäi-
sevät toimet ja 3) toimintaohje, mikäli vieras tai omainen on voimakkaasti 
päihtynyt ja aiheuttaa häiriötä

•	 Talon	C	tavoitteet:	1)	järjestyssääntöihin	maininta	päihteidenkäytöstä,	
 2) toimintaohje päihdetilanteissa laatukäsikirjaan ja 3) varhaisen puuttu-

misen malli. 

Yksittäisen asukkaan kohdalla pelisäännöt ovat konkreettisia ja helppoja toteuttaa: 
häntä voi esimerkiksi muistuttaa syömisestä ja peseytymisestä. Juomapäiväkirjan 
pitäminen voi sopia joillekin asukkaille. Aina voi kehottaa juomaan vähemmän, esi-
merkiksi puolittamaan juotavan alkoholin määrän, juomaan välillä vettä. Asukasta on 
syytä muistuttaa lääkkeiden ja alkoholin yhteensopimattomuudesta. Tässä projektissa 
havaittiin, että talokohtaisuus ja talon tarve ratkaisevat kehittämisprosessin sisällön, 
sillä kaikki prosessit ja tavoitteet ovat yksilöllisiä, eivät yleisiä. 

Toiminta ja reflektio

Suunnitelmavaiheen jälkeen seuraa tekemisen vaihe, jossa toteutetaan osallistamis-
kokeiluja ja toimintaa reflektoidaan. Tärkeää on suullisten käytäntöjen kerääminen, 
kirjaaminen ja reflektio. Olemassa olevat käytännöt voivat muotoutua uudenlaisiksi, 
jolloin niiden toimivuutta voi kokeilla arjen työssä. Kokeiltavista käytännöistä sovi-
taan yhdessä ja tiedotetaan kaikille osapuolille. Tämän jälkeen kokoonnutaan yhteen 
keräämään palautetta käytäntöjen toimivuudesta. Jotta palaute palvelisi kehittämis-
työtä, havaintoja on kerättävä tietoisesti huomioiden puutteet ja toimivuudet. On 
pohdittava, mikä toimii ja miksi toimii ja mikä ei toimi ja miksi näin on.  

Toiminnan rinnalla on hyödyllistä järjestää koulutustilaisuuksia, infoja asukkaille 
ja henkilökunnalle, hankkia mahdollisesti ulkopuolisia luennoitsijoita ja tutustua 
esimerkiksi toisen palvelutalon käytäntöihin. Vertailuoppiminen on osa toimintaa 
ja reflektiota. Voi tulla tarpeelliseksi syventää näkemyksiä ja keskustelua ikäänty-
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misestä ja alkoholista, riippuvuuksista ja asiatiedosta. On asetuttava alttiiksi uuden 
oppimiselle, kannustamiselle ja palautteen antamiselle. On kuitenkin muistettava 
aikataulu, jotta toiminnassa edetään. 

Toiminnan ja reflektion suhde ei ole suoraviivainen. Välillä voi tuntua hankalalta 
ja sekavalta edelleenkin, koska tulevan hahmottaminen on vaikeaa. Tässä vaiheessa 
voidaan palata suunnitelmavaiheeseen, jolloin voi syntyä kokonaan uusi suunnitelma 
tai tavoitteet. Niinkin voi käydä, että tavoitteet muuttuvat. Toiminnan vaiheessa on 
se vaara, että kehittäminen laajenee koskemaan epäolennaisia asioita. Toimintaan voi 
pujahtaa liikaa kehittämiskohteita tai kehittämisen keskeiset teemat unohtuvat. Täl-
löin on palattava tavoitteisiin.  

Toimintavaiheessa tunteet ovat läsnä, vastareaktioita voi syntyä, mutta kaikki on 
sallittava ja huomioitava. On kuulosteltava, miten paljon on vastustusta ja mistä se 
johtuu. Vuoropuhelua entisen ja suunnitellun välillä käydään, ja toimintaa kyseen-
alaistetaan. Sitoutuminen koko projektiin voi rakoilla: kaikkia pitää vielä kehottaa 
puhumaan ja ilmaisemaan mielipiteensä. Toimintaa kannattaa jatkaa vastareaktioista 
tai hiljaiselosta huolimatta. 

    

Uudistettu tapa toimia
 

Kun uudistettu tapa toimia on syntynyt, se viedään kaikkien tietoon. (Ks. Toikko & 
Rantanen 2009.) Tätä varten voidaan järjestää infoja ja keskustelutilaisuuksia, jossa 
jaetaan tiedotteita. Tällöin päätetään yhteisesti, että kyseinen tapa toimia on kaik-
kien käytössä. Uudistetussa toimintatavassa tulee huomioida ennaltaehkäisevät toi-
met. Jokainen sitoutuu päätöksen noudattamiseen. Lopullinen ymmärrys voi syntyä 
ja pelot hälventyä tässä vaiheessa, jos aikaan saadut toimintatavat ovat konkreettisia, 

Monta vaaraa 
ompi eessä..? 

Toimi ja pohdi. 
Ei pidä vetkuttaa 

ikuisuuksiin. 
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selkeitä ja ymmärrettäviä sekä tarpeita vastaavia. Pelkistetyt tavoitteet palvelevat käy-
täntöä paremmin kuin monimutkaiset ja abstraktit. Pelkistetty tavoite voi olla se, että 
kaikilta kysytään alkoholinkäytöstä. Monimutkainen ja abstrakti tavoite on sellainen, 
jolla pyritään parantamaan kaikkien hyvinvointia ja elämänlaatua. Miten toimit täl-
laisen tavoitteen mukaan?

Kun uudistettu tapa toimia tulee käytäntöön, asioita on pohdittu ja prosessoitu 
monella tasolla ja yhteyksissä. Projektin aikana teemat olivat esillä kerhoissa, asukastoi-
mikunnissa, henkilökunnan palavereissa ja projektiryhmissä. Projektiryhmän jäsenet 
esittelivät tekeillä olevia pelisääntöjä toisille taloille.  Alun hahmottomuudesta ja asuk-
kaiden vastustuksesta huolimatta pelisäännöt otettiin vastaan myönteisessä hengessä. 

Arviointi ja päivitys

Arvioinnin tehtävä on tuottaa tietoa kehittämiskohteesta eli pelisäännöistä: ana-
lysoidaan ovatko pelisäännöt toimivia. Arvioitava kohta tämän lisäksi on se, onko 
tieto käytännöistä tavoittanut kaikki ja onko asiasta löytynyt yhteinen näkemys. (Ks. 
Toikko & Rantanen 2009.) 

Talo A 
Tavoitteiden asettelu vastasi tarpeita ja ne toteutuivat suunnitellusti. Pelisäännöt ovat 
käytössä, ja toiminta on yksinkertaistunut ja helpottunut aiempaan verraten. Kaikki 
tietävät miten toimitaan. Seurantapalaveria suunnitellaan muutaman kuukauden pää-
hän. Projekti oli kehittämisprosessin aikana säännöllisesti esillä sisäisissä palavereissa. 
Työntekijöille on kertynyt aihepiiristä aikaisempaa projektityökokemusta, mikä on 
edistänyt tavoitteiden saavuttamista. Tapa puhua on muuttunut, asia otetaan esille 
ja siitä keskustellaan aiempaa rohkeammin. Alkoholiasioista voi puhua ja ongelmiin 
tartutaan. Muutokseen on vaikuttanut aiempi projekti. Päihdeongelmaiselle asuk-
kaalle on tarjottavana nyt enemmän vaihtoehtoja kuin aiemmin. Koulutusohjelman 
todettiin olleen toimiva tapa kehittämistyössä – tietopohja on vahvistunut. Kokemuk-
set kertovat, että kehittämistoiminta on aikaa vievää. 

Projekti on tuonut esille suhtautumistapoja, joissa on tapahtunut muutos suvait-
sevaan suuntaan. Alkoholista voi kysyä luontevasti, se on luonnollinen osa työtä. 
Kukaan asukas tai asiakas ei ole loukkaantunut, kun asiaa on kysytty. Mukana olo on 
vaikuttanut siihen, että pystyy kohtaamaan ”ihmisen ihmisenä”. Kohtaaminen pelkäs-
tään ei riitä, tarvitaan muutakin. Asiantuntemus on lisääntynyt; esimerkiksi alkoho-
liongelman tunnistaminen on helpompaa. Alkoholiin liittyvistä asioista on puhuttu 
aiempaa enemmän työtovereiden kanssa projektin myötä. 
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Talo B 
Tavoitteet toteutuivat monella tasolla. Arviointipalavereissa keskusteltiin, miksi tavoit-
teiden saavuttaminen onnistui. Ensiksi todettiin, että teema on vaikea ja sen käsitte-
leminen vie vuosia. Etenemisen yhdeksi tekijäksi mainittiin aikaisempi teemaan liit-
tyvä kehittämistoiminta. Vuosien työ näkyy nyt siinä, että työntekijöiden suhtautu-
mistavat ovat sallivampia. Kehittämisen aikana havaittiin, että kyse on ennen kaikkea 
yksilöllisistä tilanteista, ja pelisääntöjen kehittäminen on tilanteista riippuvaa. Yhtei-
sen näkemyksen löytämisessä koulutukset sekä asukkaiden ja työntekijöiden yhteis-
toiminta edistivät tavoitteiden saavuttamista. Kehittämistyön seurauksena asukkai-
den suhtautuminen on muuttunut: he puhuvat aiheesta enemmän ja avoimemmin, 
ja ovat järjestäneet illanistujaisia, joihin kaikki voivat osallistua nauttimaan lasillisen 
viiniä. He tietävät talon suhtautumistavat erilaisiin alkoholinkäyttötapoihin. Loppu-
tulos on, että alkoholinkäyttö on sekä sallittua että hallittua. Palaverissa todettiin, että 
on havaittavissa sukupolviero, sillä nyt alkoholi osa sosiaalista kanssakäymistä uusien 
asukkaiden parissa. Pelisääntöjen lopullinen muoto ja saattaminen yhteiseksi toimin-
tatavaksi tapahtunevat lähitulevaisuudessa. Ajatuksia uudesta kehittämiskohteesta on 
jo syntynyt. 

Talo C 
Kehittämistavoitteet hakivat muotoansa prosessin aikana, jolloin alkoholitilanteet oli-
vat harvinaisia. Käytännöt ovat olleet suullisia, joita kaikki noudattavat. Ne on tuotu 
näkyviksi projektin aikana neuvottelemalla ja keskustelemalla huomioiden eettiset 
näkökannat sallivat asenteet. Alkoholitilanteisiin puututaan ennaltaehkäisevästi ja 
välittömästi. Kehittämisprosessi eteni vaihtelevasti, sillä osallistamismenetelmät koet-
tiin vieraiksi ja vaikeiksi sekä tavoitteet olivat hahmottumattomia – aikapula esti toi-
mintaa. Ne kuitenkin kiteytyivät vuoden 2011 aikana. Alkoholikysymysten uskotaan 
nousevan esille tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Todettiin, että yhteisiä pelisään-
töjä tarvitaan. 

Asukkaiden mukaan tuloon vaikutti olemassa oleva talojen keskustelu- ja kehit-
tämiskulttuuri ja suhtautumistavat aihepiiriin eli alkoholiin. Jos on olemassa tapoja 
ja foorumeita keskustella, uuden asian käsittelylle on jo olemassa tie. Kun olemassa 
olevaan keskustelukulttuuriin tuodaan mukaan uusi aihepiiri, asukkaat reagoivat 
joko puolesta tai vastaan ja jopa estävät kiinnostuneiden osallistumisen. Toimiva 
keskustelukulttuuri antaa mahdollisuuden asukkaiden rakentavalle mukaantulolle 
kehittämiseen.  



114



115

OSA III 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
JA OIVALLUKSET



116

Toimintatutkimuksen soveltuvuudesta 
kehittämistoiminnassa

Tässä kehittämisprojektissa on sovellettu toimintatutkimuksen periaatteita. Se 
antaa laajat mahdollisuudet hankkeen toteuttamiseen mutta se edellyttää sen, että 

periaatteet ja niiden sisällöt on määritelty tarkoin. Kun tämä on tehty, toimintatutki-
muksellinen kehittämisprojekti ei rönsyile, sillä prosessi on monivaiheinen. Kun arvi-
oidaan PPS-projektiin valittuja ja sitä ohjanneita toimintatutkimuksen periaatteita, ne 
ovat toteutuneet seuraavasti: 

•	 Yhteistoiminta	ja	yhteisö:	a)	sekä	asukkaat	että	henkilökunta	ovat	osal-
listuneet haastatteluihin ja keskusteluihin kaikissa taloissa huomioiden 
vapaaehtoisuus, b) projekti sai esille erilaisia suhtautumistapoja, c) kah-
dessa talossa asukkaat ja työntekijät kokoontuivat yhteiseen neuvonpitoon 
ja keskusteluun pelisäännöistä, d) talokohtaisten koulutusten ja luentojen 
toteutuminen ja e) keskusteluilmapiirin vapautuminen osassa taloista. 

•	 Demokraattisuus	ja	tasa-arvoisuus:	a)	kaikille	on	annettu	mahdollisuus	
nimellä tai nimettömästi kertoa näkemyksensä, b) tuloksia esitelty kaikille 
osapuolille useamman kerran ja pyydetty arvioimaan alustavia tulkin-
toja, c) kuuntelu ja vuoropuhelu ovat toteutuneet, d) sekä ikäihmisten 
että henkilökunnan äänen kuuleminen ja pelisääntöihin kirjaaminen on 
toteutunut. 

•	 Osallistaminen:	a)	ollut	läsnä	koko	prosessin	ajan,	b)	kokeiltu	eri	osallista-
misen keinoja eri tasoilla ja hyödynnetty talon omia ryhmiä, c) toiminta-
tapa saanut ihmiset mukaan, d) vastuuhenkilöt tärkeitä, e) johdon läsnä-
olon vaikutus sitoutumiseen, motivaatioon ja luottamukseen, f) tiedonvä-
littäminen ja keskustelun ylläpitäminen, g) suhtautumistapojen muutokset 
ja h) yhteiset pelisäännöt saatu aikaan. 

•	 Reflektio:	a)	suunnitelmallisuus	toteutui	osittain,	b)	projektiryhmissä	
on reflektoitu, mutta siitä ei ole tietoa, miten muuten se toteutui talojen 
sisällä, c) työntekijöiden arki on vaativaa, ja reflektiolle jää vähän aikaa, 

 d) on tuottanut uutta tietoa, oivalluksia ja ymmärrystä ja e) edistänyt 
tavoitteiden saavuttamista 

•	 Käytännönläheisyys	ja	tilannesidonnaisuus:	a)	tilanteen	ja	tosiasioiden	
toteaminen sekä suunnitelmallisuus, b) kehittämisen pitäminen esillä pro-
sessin ajan, koska toiminta voi ”junnata”, c) kehittämisprosessin arviointi, 
d) pelisäännöt palvelevat käytäntöä ja arkea, ja e) alkoholinkäyttö ei ole 
stabiili tila vaan tilanteet vaihtelevat.  
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Talojen henkilökunnalle toimintatutkimuksen periaatteet jäivät vieraiksi, joten nii-
den sisällön määrittely tuli projektityöntekijöiden vastuulle. Ne ovat olleet käyttökel-
poisia rajauksia. Yhteistoiminta, demokraattisuus ja tasa-arvoisuus ovat riippuvaisia 
kenties aiemmasta kehittämistoiminnasta. Aiempi toiminta luo tapoja ja malleja sille, 
kun ryhdytään rakentamaan yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa pelisään-
töjä. Osallistamista tapahtui jokaisessa talossa mutta sen tasot vaihtelivat. Reflektointi 
toteutui ainakin projektiryhmissä, sen sijaan avoimeksi jäi se, miten työyhteisö ja 
asukkaat yhdessä tai keskenään reflektoivat. Kehittämisprosessi oli kaikissa taloissa 
käytännönläheistä ja tilannesidonnaista: pelisäännöt laadittiin olemassa olevien koke-
musten ja tarpeiden pohjalta. 

Olisiko toimintatutkimuksen periaatteita ja niiden merkitystä pitänyt korostaa 
ja kerrata matkan varrella useammin? Olisivatko ne tarvinneet tuekseen enemmän 
konkretiaa ja esimerkkejä? Vaikka projektin aikana toimintatutkimuksellisten ter-
mien sisältöjä ei kerrattu, työskentelytavat perustuivat toimintatutkimuksen periaat-
teisiin, ja tämä näkyy erityisesti työkirjaosiossa. Kehittämistyötä tarkasteltiin koko 
ajan näistä näkökulmista. 

Toimintatutkimus olisi edellyttänyt enemmän läsnäoloa palvelutaloissa, sillä kehit-
tämisessä on hitaita vaiheita mutta myös tilanteita, jolloin tapahtuu paljon. Olemme 
nähneet hetkittäisiä läpileikkauksia tilanteista, asioista ja kehittämisestä. Kohtaamat-
tomuus johtui siitä, että toimintatutkimukseen kuuluu asian jatkuva ylläpito ja ilmiö 
on luonteeltaan vaihteleva. Tämä ristiriita vaikutti yhteiseen pohdintaan ja keskuste-
luun sekä kehittämiseen. Yhteinen pohdinta ja keskustelu edellyttivät henkilökunnan 
mukanaoloa, koska on tärkeää, että asukkaat tiedostivat henkilökunnan ajatukset ja 
kiinnostuksen. Tämä antoi tukea projektin etenemistä taloissa. 

Toimintatutkimuksen käyttäminen vanhustyössä on uutta. Iäkkäitä ihmisiä on 
harvoin osallistettu toimintatutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Toimintatutki-
mus antaa mahdollisuuden keskustella ja reflektoida, johon ikäihmiset voivat helposti 
osallistua. He voivat itse päättää, millä tavoin he ovat mukana. Kaikki osallistujat ovat 
asiantuntijoita toimintatutkimuksessa. Iäkkäät ihmiset tuottavat käytännönläheistä 
tietoa ja ikääntymisen näkökulman. Toimintatutkimukselliset periaatteet tukevat 
tasa-arvoisuutta ja yhteisöllistä tapaa toimia. 

Projektin aikana on todettu, että toimintatutkimuksellinen kehittämistyö vaatii 
aikaa, epävarmuuden sietoa, herkistymistä ja altistumista vastaantulevalle tiedolle. 
Ideoiden testaaminen, hylkääminen ja uudistaminen kuuluvat tähän. Jos joku idea 
ei kanna, niin se kertoo ideasta, sen toteuttajista ja ilmiöstä. Toimintatutkimus vaatii 
myös suunnitelmallisuutta ja rajaamista. Kokemus opettaa tekemään toimintatutki-
musta, koska se sallivuudessaan voi olla hahmottumaton, jolloin siitä tulee ”ameba”. 
Tällöin se voi joko kutistua, jähmettyä tai räjähtää. Päämäärä voi välillä hämärtyä ja 
unohtua, jolloin voi syntyä käsitys siitä, että toimintatutkimus on automaatti, joka 
hoitaa itse itsensä. 
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Toteutettu keskustelumenetelmä soveltui toimintatavaksi, koska se antaa mahdol-
lisuuden käsitellä ja reflektoida ilmiön eri puolia, hankalia asioita ja kohtaamisen tee-
moja. Keskustelu kuitenkin voidaan kokea työhön liittymättömänä toimintana, jolla ei 
saavuteta mitään konkreettista, koska sen tuotokset eivät näy missään. Suunnitelmal-
lisena keskustelumenetelmä on tuottava ja tavoitteita sekä vuorovaikutusta edistävä. 
Menetelmä edellyttää kysymyksiä, joihin jokaisella taatusti on mielipide. Kysymyksiin 
vastaamalla on mahdollista syventää keskustelua, kuuntelua ja vuorovaikutusta. 

Keskustelumenetelmän vahvuudeksi on todettu prosessikeskeinen, eri henkilöstö-
ryhmien laaja osallistuminen ja yhteistyöhön perustuva kehittämismalli (Lahtonen 
1999). PPS-projektissa keskustelumenetelmä toteutui siten, että yhteisissä tapaami-
sissa ja koulutuksissa käsiteltiin ryhmästä nousseita asiasisältöjä ja tärkeiksi koettuja 
kehittämiskohteita sekä projektissa tuotettua tutkimustietoa. 

Tavoitteiden uusiminen, ts. toimintatutkimuksen kielellä ilmaistuna sivuspiraalin 
syntyminen ja vahvistuminen vaikuttivat tässä projektissa siihen, miltä keskustelu alko-
holista ja ikääntymisestä näyttäytyy ja miten se ymmärretään. Kun hankkeen alussa 
vaikutti siltä, että PPS-projektista tulee alkoholia ja ikääntymistä koskeva puheen-
vuoro, niin sen lopussa korostuvat pelisäännöt talokohtaisina toimintatapoina. 

Toimintatutkimusta voi soveltaa palvelutalojen kehittämistyöhön, sillä sitä ei ole 
määritelty minkään erityisalan tai tieteenalan menetelmäksi. Toisaalta se voi hyödyn-
tää ja muokata erityisalojen osaamista ja tietopohjaa. Toimintatutkimus antaa mah-
dollisuuden toiminnan tarkasteluun omista lähtökohdista ja voimavaroista lähtien, 
koska jokainen voi määritellä kehittämiskohteen tarpeita vastaavaksi. Toimintatut-
kimus on toteuttajista kiinni, sillä sitä voi muovata tilanteisiin sopivaksi. Karkeasti 
ilmaisten toimintatutkimuksellisesta projektista tulee tekijöidensä näköinen. PPS-
hankkeessa projektityöntekijät osallistivat itsensä osaksi ilmiötä. 

Onko ikääntyvien ihmisten alkoholinkäyttö iso ongelma tai kysymys nyt tai tule-
vaisuudessa? Voisi sanoa, että on, jos asialle ei tehdä mitään. Haittoja ja ongelmia voi 
syntyä, jos ei ole laadittu ennaltaehkäiseviä toimia. Kärpäsestä voi syntyä härkänen, 
jos asiaa ei oteta esille ja siitä keskustella. Ikääntyvien alkoholinkäytöstä ei tule liian 
suuressa mittakaavassa olevaa ilmiötä, jos on yhteiset pelisäännöt ja hyödynnetään 
yhteistyötahojen verkostoja, jolloin itse ei tarvitse osata kaikkea. Asukkaiden osallis-
taminen on tärkeää. Alkoholikysymysten käsittelyssä auttaa se, että ne suhteutetaan 
muihin asioihin. Kysymys ei ratkea yhdellä istumalla vaan asteittain ja vähitellen. 
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Oivalluksia ilmiöstä tutkimustulosten 
perusteella

Kyselytutkimuksen tulokset tukivat alkuhavaintoja ja yhteistyötaloissa esiintynyttä ilmi-
ötä. Ongelmallista alkoholinkäyttöä palvelutaloissa ilmeni ajoittain, ja välillä oli pitkiä 
rauhallisia jaksoja. Ongelmat liittyivät asukkaan häiriökäyttäytymiseen tai epäasialliseen 
käyttäytymiseen. Haastattelujen mukaan häiriöiden esiintyminen oli vähäistä. Kyselyssä 
tuli ilmi, että hoidon hankaloituminen, lääkehoito ja tapaturmat haittoina. Myös hygie-
nia- ja siisteysongelmia saattoi esiintyä. Tätä näkemystä tukivat asukkaiden haastattelut. 
Tämän lisäksi sekä kyselytutkimus että haastattelut kertovat, että suurin osa asukkaista 
oli joko raittiita tai kohtuukäyttäjiä. Vaikka ongelmallisesti juovia ikäihmisiä on vain 
yksi, hän voi kuormittaa henkilökuntaa huomattavasti. Ovatko tulokset yllättäviä? Jul-
kisuudessa esiin tullut kuva ikääntyvien alkoholinkäytöstä voi olla toisenlainen.  

Kyselytutkimuksessa selvitettiin vastaajien suhtautumistapoja ikäihmisten alkoholin-
käyttöön. Palvelutaloissa suhtauduttiin siihen sallivasti ja itsemääräämisoikeutta kunni-
oittaen, mutta anniskeluoikeusiin suhtauduttiin kielteisesti. Alkoholin positiivisiksi vai-
kutuksiksi ymmärrettiin sen lääkkeelliset vaikutukset ja sosiaalisuuden lisääntyminen. 
Vastaajien käsitykset ikäihmisen alkoholinkäytön kohtuudesta olivat venyviä.

Alkoholiongelmaisen ikäihmisen hoitoon kiinnitettiin huomiota ja heitä haluttiin 
hoitaa hyvin; kiinnostusta päihdeasioita kohtaan oli henkilökunnan keskuudessa. 
Henkilökunnan valtuuksiin puuttua ongelmiin suhtauduttiin myönteisesti. Vastaajat 
uskoivat, että tulevaisuudessa ongelmat kasvavat ja he pitivät tärkeänä sitä, että asuk-
kaat olisivat mukana käytäntöjen rakentamisessa.

Alkoholitilanteet tuottavat käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka määrittävät miten 
tilanteissa toimitaan. Käytäntöjä ei synny, ellei tilanteita ole ollut. Useimmiten käytän-
nöt ovat suullisia. Kehitystarpeista tärkeimmiksi koettiin henkilökunnan kouluttami-
nen ja pelisääntöjen luominen yhdessä asukkaiden kanssa. Yhtälailla tärkeinä pidettiin 
kirjallisten ohjeiden laatimista ja omaisten kanssa toimimista asukkaan alkoholitilan-
teissa. Vaikuttaa siltä, että olemassa olevaa tietoa on käytetty vähän. Onko se helposti 
löydettävissä ja levitetäänkö siitä tarpeeksi tietoa? Näyttää siltä, että käytännöt ovat 
hajanaisia ja yhtenäistämistä tarvitaan. 

Hankkeessa tuotettu haastattelutieto suhtautumisesta alkoholiin palvelutaloissa on 
uutta. Alkoholi voi olla ikäihmiselle sensitiivinen asia. Alkoholista puhuminen ymmär-
retään henkilökohtaisen ongelman kysymykseksi, ja yleisellä tasolla puhuminen on 
hankalaa. Osallistumisen ja mukanaolon pelättiin leimaavan alkoholiongelmaiseksi. 

Haastatteluihin osallistuneet asukkaat kuuluivat eri sukupolviin ja ikäryhmiin; 
vanhimmilla oli muistoja kieltolain ajalta ja nuorimmat olivat suurten ikäluokkien 
kasvatteja. Haastateltavat vertailivat aikaisempia alkoholinkäyttötapoja nykyisiin. 
Oma alkoholisuhde muodostui armeijassa, sodan päätyttyä, opintojen aloittamisen 
vaiheessa tai viimeistään työelämässä.   
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Yksilölliset käsitykset tulivat esille parhaiten yksilöhaastatteluissa. Näissä käsityk-
sissä ilmeni variaatioita; käsitykset ovat syntyneet yksilön elämänkulun, elämänta-
pahtumien ja sukupolvivaikutuksen tuloksina. Omakohtaisesta alkoholinkäytöstä 
puhuttiin, vaikka teema ei sisältynyt haastattelurunkoon. Ryhmähaastattelut tuottivat 
tietoa ikääntymisen ja alkoholin kollektiivisista käsityksistä, jotka olivat luonteeltaan 
konservatiivisia verrattuina yksilöhaastatteluissa esille tulleisiin käsityksiin. Halusi-
vatko osallistujat tuottaa omasta yhteisöstään raitishenkistä kuvaa? Parihaastattelussa 
eivät tulleet esille kummatkaan käsitykset. 

Alkoholista ja ikääntymisestä puhuttiin moniäänisesti. Se tuli ilmi, kun kysyttiin 
ikääntyvien alkoholinkäytön kasvusta. Ns. kyllä-tulkintojen mukaan syitä kasvulle oli 
monia. Oli ei-toivottuja ikääntymiskokemuksia, yksinäisyyttä ja suurten ikäluokkien 
tuomia uusia tapoja. Kasvun syiksi arveltiin alkoholinkäytön yleistymistä kaikissa 
ikäryhmissä. Yhden ryhmähaastattelun osallistujien kokemusten mukaan lisääntymi-
sen syynä olisi uusi nautinnon kulttuuri. Osa haastateltavista ei osannut sanoa, mihin 
suuntaan ikääntyneiden alkoholinkäyttö olisi menossa. 

Kuva alkoholin ja ikääntymisen moniäänisyydestä täydentyy, kun teemaa tarkas-
tellaan alkoholinkäytön hallinnan eri näkökulmista. Tässä puheessa tulivat esille 
kokemuksellinen ikä, joka asetti velvoitteita alkoholinkäytön osaamiselle. Biologinen 
ikä tuli esille siten, että alkoholi aiheuttaa elimistössä ikäviä tuntemuksia ja huonon 
olotilan. Hallinnan menettämisellä ymmärrettiin olevan ikääntyvälle ihmiselle erityi-
sen voimakkaat tai poikkeukselliset seuraukset. 

Aineiston mukaan palvelutalojen asukkaat käyttivät alkoholia eri tavoin; useim-
mat olivat joko raittiita tai kohtuukäyttäjiä. Alkoholinkäytöstä oli asukkaille itselleen 
harvoin harmia tai häiriöitä. Haastateltavat kertoivat, että talossa oli ollut rauhallista. 
Tavallista oli, että alkoholinkäytöstä oli kuultu.  

Kun keskusteltiin palvelutaloon sopivasta alkoholinkäytöstä ja juomistyyleistä, 
asukkaiden käsitykset olivat moniulotteisia. Hyväksyttäväksi koettiin yhtälailla koh-
tuullinen alkoholinkäyttö kuin häiriötön humalatilakin. Se millä oli merkitystä, oli-
vat seuraukset eli alkoholia tuli nauttia niin, ettei siitä seuraa häiriöitä naapureille. 
Asukkaat sallivat ja jopa toivoivat, että alkoholista kysytään. Itsemääräämisoikeutta 
pidettiin tärkeänä ja se koettiin samansisältöisenä sekä työntekijöiden että asukkai-
den parissa. Esimerkiksi asunto oli yksityistä aluetta ja koti, jossa voi elää haluamal-
laan tavalla. Henkilökunnalta odotettiin välitöntä toimintaa ja puuttumista, mikäli 
ongelmatilanteita syntyisi.

Mitä haastattelut tuottivat? Haastattelut tuottivat toisenlaisen tavan keskustella ja 
puhua alkoholista. Ne toivat esille olemassa olevia käytäntöjä, joita muokattiin yhtei-
seksi toimintatavaksi. Niiden avulla tuotettiin tietoa kehittämisprosessiin. Mutta 
miten kauan tieto on pätevää? Koskeeko se myös tulevia vuosia ja suuria ikäluokkia, 
joita on tuotu esille hankkeen aikana? Alkoholinkäyttö ei ole vakio vaan se muuttuu 
elämänkulussa ja vanhuuden ikävaiheessa. Uudet sukupolvet uusintavat palvelutalo-
jen kulttuuria ja tuovat mukanaan suhtautumistapansa alkoholiin. Ennaltaehkäisevät 
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toimenpiteet saattavat olla tulevaisuudessa kullanarvoisia. Pelisääntöjen arvioinnissa 
ja päivityksessä tämä on hyvä huomioida. 

Alkoholi ja ikääntyminen haastavat gerontologian ja sosiaaligerontologian käsit-
teet. Niitä on käytetty ilmiön eri puolten pohtimiseen ja aineiston tuottamaan tietoon. 
Aineisto – havainnot, haastattelut ja kyselytutkimus – on tuottanut tietoa erilaisista 
suhtautumistavoista niin asukkaiden kuin työntekijöidenkin näkökulmista. 

Tutkimus on tuottanut palvelutalojen alkoholinkäytöstä ja siihen suhtautumisesta 
yhden hetken katsauksen syksyn 2009 ja kesän 2010 väliltä. Tilanteet ovat todennäköi-
sesti muuttuneet sen jälkeen, kun asukkaita on vaihtunut; ilmiö siis elää. Taloihin on 
muuttanut uusia asukkaita, joilla saattaa olla jo erilaiset käsitykset ja suhtautumistavat. 

Oivalluksia luotettavuudesta

Kyselytutkimuksen tulokset ovat suuntaa antavia. Ne kuvaavat sen hetkistä tilannetta, 
mikä on sen jälkeen voinut muuttua moneenkin kertaan. Valtakunnallinen kysely 
vahvisti olettamuksia ja havaintoja, joita oli kertynyt yhteistyötaloista. Median ja osin 
tutkimustenkin luoma kuva antaa ymmärtää, että ongelma olisi suuri ja alkoholi tuot-
taa monille vanhuksille haitta. Liiallisesti juovien asukkaiden määrä oli vähäinen ja 
ongelmat esiintyivät aaltomaisesti. 

Mistä tämä johtuu? Ensiksi palvelutaloon pitää hakeutua asukkaaksi. Toiseksi 
ympäristönä se on suojaava: asukkaalle tarjotaan hoitoa, palveluita, toimintaa ja mah-
dollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Epäilemättä sosiaalista kontrolliakin 
esiintyy, mutta tästä ei ole saatu tutkimustuloksia. 

Kyselytutkimuksen tuloksia ei voi verrata väestötasolla suoritettuihin elintapatut-
kimuksiin; kyselyn lähtökohta eri eli sillä on haettu käytäntöjä ja kehittämistarpeita. 
Kysymykset ovat yhteen sopimattomia muiden väestötason tutkimusten kanssa, joten 
vertailukelpoisuutta ei synny. Kysely on ennen kaikkea toteutettu kehittämistyön 
tueksi ja se on perustunut yhteistyötaloissa saavutettuun esiymmärrykseen. Alkoho-
liongelman määrittely on yhden palvelutalon työntekijän näkemyksiä, joissa on sub-
jektiivisuutta. Tulokset ovat välillisiä eli asukkailta, jotka näkevät asiat toisin, ei ole 
kysytty alkoholista ja käytännöistä. 

Vertailukelpoisuutta väestötason tutkimuksiin heikentää se, että kyseessä on pal-
velutalokonteksti, jossa elämä on verrattain itsenäistä. Ongelmakäyttäminen tai riski-
käyttäminen voi tulla arjessa esille, jos se on näkyvää. Mutta se voi jäädä piiloon, jos 
asukas ei tarvitse palveluita ja elää täysin itsenäistä elämää. 

Kyselytutkimuksen vastaukset kattavat koko maan, mutta vastanneiden talojen 
määrä (n = 149) on suhteellisen pieni, jotta tuloksia voisi yleistää koskemaan kaikkia 
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palvelutaloja. Vastaukset painottuvat isoihin kaupunkeihin ja Etelä- ja Länsi-Suomeen. 
Kysely on kohdennettu yli 10 000 asukkaan kuntiin. Tutkimuksessa ei myöskään tar-
kastella ilmiötä suhteessa talon tai yksikön kokoon. Kysymysten sisältämät käsitteet, 
esimerkiksi alkoholiongelma, on mahdollista ymmärtää monella tavalla.  Kyselytut-
kimus on pitkälti rakennettu yhteistyötaloissa saavutetun tietämyksen ja näkemysten 
perusteella. Mukana oli ei-perinteisiä alkoholinkäyttöä koskevia kysymyksiä, esimer-
kiksi ”onko ikääntyvän alkoholinkäytöllä positiivisia vaikutuksia”. 

Määrällisen tutkimuksen reliabiliteetti eli toistettavuus (Heikkinen & Syrjälä 2006) 
näyttäytyy tämän tutkimuksen valossa kiintoisalta tutkimuksen toistamisen näkökul-
masta. Otettakoon esimerkiksi yksi ilmiön osa: ongelmia aiheuttavien asukkaiden määrä 
palvelutaloissa kautta Suomen. Tällä hetkellä toistettuna vastaukset olisivat erilaiset. 

Mikä on totuus toimintatutkimuksen näkökulmasta? Totuuden korrespondessiteo-
rian mukaan todellisuus ja ilmaisu vastaavat toisiaan (Heikkinen ym. 2006c). Tämä 
voi johtaa harhaan, kun johonkin särmään esimerkiksi ongelmakäyttöön kiinnitetään 
huomiota ja huomiotta jää se, että ikääntyvät ovat joko raittiita tai kohtuukäyttäjiä. 
On hyvä muistaa se, että vaihtoehtoisten näkökulmien käyttäminen tuo ilmiöön uutta 
tietoa ja kritisoi aikaisempaa. Tulosten esitteleminen jostain uudesta näkökulmasta ei 
heikennä jonkin aiemman tuloksen luotettavuutta. (Ks. Huttunen ym. 1999.) 

Kehittämistyön aikana olemme kohdanneet monenlaisia käsityksiä ikääntyvien 
alkoholinkäytöstä omat käsitykset mukaan lukien. Joidenkin mielestä ongelma on 
suuri, kun taas toisten mielestä se on olematon. Käsitys voi olla pysyvä ja sitä tukee tai 
sen muuttumiseen vaikuttaa ainakin media. Tietämättömyys aiheuttaa turhia pelkoja 
ja tuottaa vääristyneitä suhtautumistapoja. Mikä merkitys näillä on ilmiön ymmärtä-
misen kannalta? Monipuolistuuko ilmiön tarkastelu?

Tutkimustulokset koskevat palvelutalo kontekstia. Tämän takia ilmiö ja sen laajuus 
näkyvät eri tavoin kuin kotihoidossa. Tällä on merkitystä siihen, millaisia ennaltaeh-
käiseviä toimenpiteitä laaditaan. Sillä on merkitystä myös akuuttien tilanteiden hoita-
misessa. Toimintatavat kehittyvät tilanteita vastaaviksi. 

Tämän kehittämisprojektin tutkimuksen luotettavuutta lisääviä toimenpiteitä on 
useita. Tutkimustulosten arviointiin on osallistunut prosessin eri vaiheissa useita 
tahoja: asukkaat, työntekijät, tukiryhmä, Ikäinstituutin asiantuntijat, kyselyyn vas-
tanneet palvelutalot ja projektityöntekijät. Tutkimuksen tekeminen ja kehittämistyö 
kokonaisuudessaan on toteutettu läpinäkyvästi. Jatkuva reflektio havainnoista, alus-
tavista tutkimustuloksista, kommenteista jne. on vahvistanut tulkintojen ymmärret-
tävyyttä ja yhteensopivuutta aineistojen kanssa. Haastatteluaineistot ja kyselyaineisto 
lisäävät luotettavuutta, koska tulokset tukevat toisiaan: ilmiöstä on tuotettu tietoa 
monesta näkökulmasta ja tieteenalasta käsin. 

Tutkimuksen ja tulosten vieminen kehittämistyöhön on ollut toimiva ja tapa, joka 
edistänyt pelisääntöjen rakentamista. Tulokset ovat käytännönläheisiä ja jopa suoraan 
sovellettavissa käytäntöön. On mahdollista kehittää ja tutkia yhtä aikaa siten, että tut-
kimus ja kehittäminen hyödyntävät toisiaan. 
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Oivalluksia pelisäännöistä

Projektin päättyessä kaikki yhteistyötalot saavuttivat tavoitteensa, ja pelisäännöt ovat 
nyt käytössä ja kirjallisina tai liitettynä laatujärjestelmään. Toimintatavat selkiytyivät, 
ja taloissa on informoitu toimintatapojen sisällöistä vaihtelevasti. Nämä helpottavat 
arjen työtä. Kaikissa taloissa työntekijät tietävät, miten toimitaan. Kahdessa talossa on 
pidetty asukkaille infotilaisuuksia. Tämän lisäksi keskustelukulttuuri on muuttunut 
avoimempaan suuntaan. 

Pelisääntöjen rakentaminen vaati pitkäjänteistä työtä, joskus jopa useamman vuoden 
saman teema-alueen parissa. Kehittämistyö käynnistyi konkreettisten ja sopivan kokois-
ten tavoitteiden asettamisella. Puhuminen, ajatusten kertominen ja avoin ilmapiiri oli-
vat pelisääntöjen rakentamisen aineksia. Vaikka toimintaohje laaditaan yhteistyössä 
kaikkien työtekijäryhmien ja asukkaiden avustuksella, vastuuhenkilön nimeäminen on 
tärkeää. Hänen tehtävänsä on ylläpitää kehittämistyötä ja tiedottaa siitä riittävästi.  

Asukkaat olivat mukana pelisääntöjen rakentamisessa. He toivat näkökulmia 
moniin teemoihin: itsemääräämisoikeuteen, palvelutaloon sopiviin ja sopimattomiin 
alkoholinkäytön tapoihin. Asukkaat tuottivat tietoa alkoholista ja ikääntymisestä sekä 
käytännöistä että ongelmiin puuttumisesta. Heiltä kannattaa pyytää mukaan kerto-
maan, sillä he ovat kiinnostuneita, pystyvät käsittelemään teemaa ja tuovat asukkaan 
näkökulman kehittämiseen. 

Toimintaohjeilla ei ole sitä tarkoitusta, että asukkaat raitistetaan, vaan niiden tavoite 
on ohjeistaa kaikki työntekijät toimimaan yhtenäisesti. Puuttuminen koskee kaikkia 
työntekijöitä. Pelisäännöt sisältävät ennaltaehkäiseviä toimia, jotka koskevat kaikkia 
asukkaita. Heidän ulottuvilleen voi jättää ikääntymistä ja alkoholia koskevaa mate-
riaalia (esimerkiksi Otetaan selvää! -esite). Tietoiskut ja luennot kyseisestä teemasta 
ovat toimivia tapoja. Alkoholista voi kysyä jo taloon hakeutuessa tai pian muuton 
jälkeen, kun kartoitetaan yleistä tilannetta. 

Pelisäännöt sisältävät toimintaohjeet akuuttitilanteita varten, jos asukas on voimak-
kaasti päihtynyt ja hänen turvallisuuttaan ei voida taata. Kun tilanne on ohi, asiaa käsi-
tellään asukkaan kanssa. Juomisen sijaan asukkaalle voi tarjota ryhmätoimintaa. Toi-
mintaohjeisiin on kirjattu, miten toimitaan omaisen tai vieraan aiheuttaessa ongelmia. 

Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa tukee pelisääntöjen rakentamista ja arjen 
työtä. On hyvä selvittää oman alueen toimijat, joiden puoleen voi kääntyä tarvittaessa. 
LOL-hanke on nostanut esille kysymyksiä ja kehittänyt malleja ja koulutusaineistoa 
ikääntyvien päihdetyötä ajatellen (ks. liite 5).
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LIITTEET

Liite 1  Liitetaulukot

Liitetaulukot ovat kyselytutkimuksen tuloksia. 

Mitä muita kirjattuja tai suullisia toimivia alkoholikäytäntöjä palvelutalossanne on?
Koodattu avovastauksista, vastaajien määrä yhteensä 48. 

Liitetaulukko 1. Muut esille tulleet käytännöt  
Käytännöt Lukumäärä
Keskustelu ja kohtuukäyttöön ohjaaminen 3
Kirjataan asiakirjoihin, miten toimittu, hoitosuunnitelma 4
Hoitaja annostelee, ohjeet säilytyksestä 10
Päihdeongelmaiselle ei anneta alkoholia 2
Myyntirajoitukset 1
Porttikielto talon autoon 1
Ei valita talon asukkaaksi, jos tiedossa väärinkäyttö 1
Yhteiset juhlahetket: joulu, juhannus, itsenäisyyspäivä, grillaus 1
Asukaskohtaiset pelisäännöt tarvittaessa 1
Kameravalvonta, vartijat, poliisi – asukkaat tietävät käytännöt 2
Kirjallinen, henkilökohtainen sopimus 2
Asukkaille ei hankita alkoholia 3
Tieto isännöitsijälle 1
Häiriökäyttäytymisestä toimintaohjeet turvallisuusohjeissa 1
Raportointi ja tiedottaminen, jos tiedossa että joku juovuksissa 1
Yhteydenotto omaisiin 1
Koko henkilökunnan koulutus: mielenterveys, päihteet 1
Juomien takavarikointi 2
Kehotetaan asukasta hankimaan lähestymiskielto häiriköivälle läheiselle 1
Matala toleranssi, jos häiriköi muita, niin puututaan 2
Yömyssy 1
Kirjallinen sopimus alkoholittomuudesta 1

Lattialle pudonnut jätetään siihen nukkumaan, ellei loukkaantunut tai 
yöhoitaja saa sänkyyn, annetaan peitto ja tyyny

1

Tavoitteena kirjalliset ohjeet 1
Ylimääräisestä siivouksesta lasku 1
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Liitetaulukko 2. Suhtautuminen ikääntyvien ihmisten alkoholinkäyttöön

n = 137 1 2 3 4 5 Ka.

Ikäihmisen ei sovi missään tilanteissa käyttää 
alkoholia 6 4 19 24 84 4,3

Alkoholinkäyttö on myös mukavaa yhdessäoloa 23 20 43 22 29 3,1

Alkoholiongelmaisen ikäihmisen perushoito on 
vaikeaa 61 30 16 14 16 2,2

Ikäihmisiä ei kannata yrittää raitistaa, koska tulokset 
ovat niin mitättömiä 10 9 15 30 73 4,1

Myös vanhoilla ihmisillä on itsemääräämisoikeus 
alkoholinkäytön suhteen 57 38 15 16 11 1,9

Asukkaat on tärkeää ottaa mukaan alkoholin 
käytäntöjen laatimiseen 74 21 16 9 17 2,1

Alkoholiongelmat tulevat kasvamaan merkittävästi 
suurten ikäluokkien vanhetessa 71 34 13 6 13 1,9

Alkoholi ei sovi palvelutaloympäristöön 22 26 26 31 32 3,2

Märkä saattohoito voi olla hyvä keino hoitaa heitä, 
jotka eivät lopettamaan tai vähentämään käyttöään 13 16 33 23 52 3,4

Hoitohenkilöstön ammatillisessa koulutuksessa 
käsitellään riittävästi päihdetyötä 10 15 21 51 40 3,7

Suomessa palvelutalot muistuttavat enemmän kotia 
kuin laitosta 57 41 15 18 6 2,1

1 = täysin samaa, 5 = täysin eri mieltä

Liitetaulukko 3. Omaa taloa koskevien väittämien vastaukset 

n = 137 1 2 3 4 5 Ka.

Työntekijöitä on vaikea saada kiinnostumaan 
päihdeasioista 11 27 28   36 35 3,4

Työntekijöillä pitää olla valtuuksia puuttua 
haittaavaan käyttöön 83 29 4 11 10 1,5

Palvelutalossamme ei tulisi olla A-oikeuksia 84 10 17 12 14 2,0

Palvelutalossamme tehdään ennaltaehkäisevää 
päihdetyötä 15 24 36 38 24 2,4

On hankalaa arvioida, milloin päihtyneen asukkaan 
asuntoon saa mennä ilman hänen lupaansa 30 32 16 24 35 3,0
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Liitetaulukko 4. Päihdekoulutus

Päihdekoulutuksen järjestäjä (n = 137) Lukumäärä

Kunnallinen taho: kaupunki, sosiaalivirasto, terveyskeskus, kuntayhtymä 16

Kouluttava taho: oppilaitos, amk, yliopisto, kaupallinen kouluttaja 6

Mielenterveystyön koulutuksen yhteydessä toteutettu 6

A-klinikka 4

Ei muista 4

Liika on aina liikaa -hanke 3

Oman talon järjestämä 2

Hankkeiden yhteydessä 2

Työsuojeluvaltuutettu 2

Sairaanhoitopiiri 1



135

Liite 2 Työkalupakki

Työkalupakkiin on sisällytetty erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, jotka vievät ajatuksia 
eteenpäin ja tukevat kehittämistyötä. Se on muokattu valtakunnallisen kyselylomak-
keen pohjalta (liite 7). 

Seuraavia kysymyksiä voi käyttää alkoholinkäyttöä arvioitaessa. Niihin voi vastata 
ryhmässä ja yksin. Ne toimivat tutkimusavusteisen selvityksen tekemisessä eli jokai-
nen vastaa tehtäviin ja vastuuhenkilö kokoaa yhteenvedon. 

a) Arvioi asukkaiden alkoholinkäyttöä viimeisen vuoden aikana. Ympyröi 
sopivin vaihtoehto. 

1 Käyttö on lisääntynyt 
2 Käyttö on vähentynyt
3 Käyttö on pysynyt ennallaan
4 Suuntaa on vaikea arvioida

b) Arvioi kunkin käyttäjäryhmän lukumääriä viimeisen vuoden ajalta. Kir-
jaa vastaus jokaiselle riville. Jotta voidaan muodostaa käsitys, millä tavoin 
asukkaat käyttävät alkoholia, arviot antavat karkean tuloksen. 

arvioitu lukumäärä ei yhtään en tiedä

Ei ole käyttänyt alkoholia lainkaan

Käyttää alkoholia kohtuudella 
humaltumatta

Käyttää alkoholia suurina kerta-annoksina 
satunnaisesti

Käyttää alkoholia pieniä määriä päivittäin 
ja säännöllisesti

Käyttää alkoholia runsaasti tai lähes 
jatkuvasti
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c) Alkoholinkäytöstä johtuvia mahdollisia ongelmia voi kartoittaa oheisten tau-
lukon avulla. Missä seuraavista ongelmista ja kuinka usein alkoholinkäyttö 
on ollut osallisena viimeisen vuoden aikana? Rastita sopivin vaihtoehto.

Kerran viikossa 
tai useammin

1-3 kertaa 
kuukaudessa 

Useamman 
kerran vuodessa Ei ilmennyt

Kaatuilu, putoilu, 
tapaturmat

Sammuminen tai 
tajuttomuus

Oksentelu
Lääkitystä vaativien 
sairauksien hoito 
vaikeutunut

Yhteiskäyttö lääkkeiden 
kanssa

Ruokailun laiminlyönti

Häiriökäyttäytyminen

Muiden asukkaiden 
valitukset

Hajuhaitat

Hygieniaongelmat

Kodin epäsiisteys

Missä muissa mahdollisissa ongelmissa alkoholi on ollut osallisena palvelutalossanne 
viimeisen vuoden aikana?
Mainitse lisäksi kolme eniten näyttäytyvää ja tärkeintä ongelmaa tällä hetkellä kos-
kien asukkaiden alkoholinkäyttöä. Aseta ne samalla tärkeysjärjestykseen.
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d) Mitä toimintakäytäntöjä ja -ohjeita työyhteisössä on tällä hetkellä asukkai-
den alkoholinkäyttöön liittyen? Ovatko ne kirjattuja, suullisia vai sellaisia, 
jotka eivät ole käytössä? Rastita vaihtoehto jokaiselta riviltä. 

Käytäntö Kirjallinen Suullinen Ei käytössä

Alkoholinkäyttöä käsitellään palavereissa

Asiaa käsitellään tarvittaessa hallituksessa tai 
johtokunnassa

Uudet työntekijät perehdytetään käytäntöihin

Yhteistyö lääkärin kanssa

Soitetaan tarvittaessa poliisi

Otetaan yhteys sosiaalityöntekijään

Tarvittaessa asukas voidaan puhalluttaa

Yöpartio tai yövuorossa olevat seuraavat ja puuttuvat 
tilanteisiin

Keskustellaan omaisten ja läheisten kanssa

Keskustellaan asukkaan kanssa, kun hän selviää

Otetaan pullo pois asukkaan luvalla

Asuntojen kunnon tarkastaminen määräajoin

Asukkaalle annetaan tietoa alkoholinkäytön seurauksista

Tarvittaessa asukkaalle annetaan varoitus

Asukkaan alkoholinkäyttöön puututaan, kun siitä aiheutuu 
haittaa asukkaalle itselleen

Asukkaan alkoholinkäyttöön puututaan, kun siitä aiheutuu 
haittaa muille asukkaille

Asukas ohjataan tarvittaessa hoitoon tai katkaisuhoitoon

Hoitosuhde päihdepalveluihin

Mitä muita kirjattuja tai suullisia toimivia alkoholikäytäntöjä palvelutalossanne on?
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e) Missä vaiheessa yleensä asukkaan kanssa keskustellaan tai häneltä kysytään 
alkoholinkäytöstä? Ympyröi kaikki sopivat vaihtoehdot

1 Kun asukas hakee taloon
2 Kun asukkaan kanssa tehdään vuokrasopimus
3 Kun asukas muuttaa taloon
4 Kun asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusopimus
5 Kun asukkaan alkoholinkäyttö on ongelmaista
6 Terveys- /vuositarkastuksen yhteydessä
7 Ei keskustella lainkaan
8 Muussa vaiheessa, milloin?

f) Kuka tai ketkä palvelutalon henkilökunnasta keskustelevat asukkaiden 
kanssa alkoholinkäytöstä? Ympyröi kaikki sopivat vaihtoehdot.

1 Palvelutalon esimies
2 Vastaava sairaanhoitaja
3 Sosiaalityöntekijä
4 Hoitohenkilökunta
5 Kuka tahansa työntekijä
6 Ei kukaan
7 Joku muu, kuka?

g) Miltä taholta asukas tarvittaessa saa apua alkoholinkäytön ongelmiin?     
Ympyröi kaikki sopivat vaihtoehdot. 

1 Palvelutalon henkilökunnalta
2 Terveyskeskuksesta
3 Kunnan sosiaalityöntekijältä
4 Sairaalasta
5 Seurakunnasta
6 A-klinikalta
7 Omaisilta
8 Vertaistukiryhmästä
9 Joltain muulta taholta, mistä?

h) Mihin seuraavista asioista olet tutustunut tai työpaikallasi on käsitelty tai pidetty? 
1 STM:n ”Otetaan selvää! –esite   
2 Hallituksen ”Alkoholiohjelma 2008-2011    
3 Kunnan päihdestrategia 
4 THL:n ”Päihdetyö Neuvoa-antavat –internetsivusto 
5 Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi –hanke 
6 Asukkaille järjestettävät infot/ lääkäriluennot 
7 Jokin muu, esim. paikallinen hanke 
8 Ei mihinkään näistä 
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i) Keskustelkaa, kirjoittakaa, pohtikaa seuraavia teemoja:
 Onko ikääntyvän alkoholinkäytöllä positiivisia vaikutuksia? Jos on, niin mitä?
 Onko määritelty, missä palvelutalon tiloissa alkoholinkäyttö on sallittu? 

Missä saa käyttää alkoholia ja missä ei?
 Mikä on ikäihmiselle kohtuukäyttöä?
 Onko palvelutalossanne ollut viimeisen viiden vuoden aikana hen-

kilökunnalle päihdekoulutusta? Tai onko joku muualla osallistunut 
päihdekoulutukseen?

j) Seuraavia väittämiä voi käyttää työkaluna esimerkiksi tilanteen kartoituk-
sessa tai yhteisessä keskustelussa. Väittämien tuloksia voi verrata valtakun-
nallisesta kyselytutkimuksesta saatuihin tuloksiin, jotka löytyvät raportista.

Mitä mieltä olet seuraavista ikääntyneiden alkoholinkäyttöä palvelutaloissa yleisesti 
käsittelevistä väittämistä? Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. Rastita sopivin vaihto-
ehto 1-5. 1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä

1 2 3 4 5
Ikäihmisen ei sovi missään tilanteissa käyttää alkoholia 

Alkoholinkäyttö on myös mukavaa yhdessäoloa 

Alkoholia käytetään, koska siitä tykätään. 

Alkoholiongelmaisen ikäihmisen perushoito on vaikeaa 

Ikäihmisiä ei kannata yrittää raitistaa, koska tulokset ovat 
niin mitättömiä 

Asukkaat on tärkeää ottaa mukaan 
alkoholinkäyttösääntöjen laatimiseen 

Alkoholiongelmat tulevat kasvamaan merkittävästi 
suurten ikäluokkien vanhenemisen myötä 
Alkoholi ei sovi palvelutaloympäristöön 

Märkä saattohoito voi olla hyvä keino hoitaa sellaisia, 
jotka eivät kykene raitistumaan tai vähentämään 
alkoholinkäyttöään 

Hoitohenkilöstön ammatillisessa koulutuksessa käsitellään 
riittävästi päihdetyötä 

Suomessa palvelutalot muistuttavat enemmän kotia 
kuin laitosta 
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k) Mitä mieltä olet seuraavista ikääntyneiden alkoholinkäyttöä palvelutalos-
sanne käsittelevistä väittämistä? Valitse sopivin vaihtoehto. 
1=täysin samaa mieltä, 5=täysin eri mieltä

1 2 3 4 5

Työntekijöitä ei kiinnosta päihdeasiat 

Työntekijöillä pitää olla valtuuksia puuttua haittaavaan 
alkoholinkäyttöön 

Palvelutalossamme tulisi olla anniskeluoikeudet 

Palvelutalossamme tehdään ennaltaehkäisevää päihdetyötä 

On hankalaa arvioida, milloin päihtyneen asukkaan 
asuntoon saa mennä ilman hänen lupaansa 

l) Mitä seuraavista alkoholiin liittyvistä kehittämistarpeista pidät omalta 
kohdaltasi tärkeinä? Ympyröi kolme tärkeintä.

1 Koulutus alkoholikysymyksissä
2 Kirjallisten ohjeiden luominen
3 Alkoholinkäytön pelisääntöjen luominen yhdessä asukkaiden 

kanssa
4 Asukkaiden turvallisuuden lisääminen
5 Äkillisissä tilanteissa toimiminen, esim. kun päihteitä käyttävä 

asukas saa sairauskohtauksen
6 Työntekijöiden turvallisuuden lisääminen
7 Omaisten kanssa toimiminen
8 Yhteistyö muiden tahojen kanssa
9 Jotain muuta, mitä?
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Liite 3  Neljä tarinaa
  

Palvelutalo Helmisimpukan asukkaat Eino, Sirkka, Keijo ja Eeva kertovat näkemyk-
sistään ja suhtautumisestaan ikääntyvien alkoholinkäyttöön. Vaikka henkilöt ovat fik-
tiivisiä, tarinat perustuvat tietyiltä osin asukkaiden haastatteluihin. Näitä tarinoita voi 
käyttää keskustelun herättämiseksi sekä työntekijöiden että asukkaiden parissa. 

Einon näkemykset ikääntyvien alkoholinkäytöstä ja projektista

Eino on 92-vuotias leskimies, joka on asunut palvelutalossa pian 15 vuotta. Hän ker-
too kieltolainaikaisia muistojaan puuliiteriin piilotetuista pirtukanistereista. Nuorena 
miehenä hän toimi aktiivisesti raittiusliikkeessä ja oli Toivonliiton jäsen. Uskonnol-
lisen elämänkatsomuksen takia Eino ei ole koskaan edes maistanut alkoholia. Hänen 
mielestään ”viinan litkiminen” on pahasta kaikenikäisten ihmisten terveydelle.

Palvelutalossa asuessaan Eino on havainnut, että muutamat asukkaat käyttävät lii-
allisesti alkoholia. Hän vähän ihmettelee tätä, mutta on sitä mieltä, että alkoholin-
käyttö on kuitenkin jokaisen oma päätös. Se tuntuu pahalta, että joku naapuri ”kuskaa 
viinaa” niille, jotka eivät itse enää pääse kauppaan tai Alkoon. Eino kertoo, että huma-
laiset vanhukset eivät ole ”kovin kaunista katsottavaa”. Projektilta Eino odottaa paljon; 
tupakointiinkin se voisi hyvin puuttua. Savuton ja alkoholiton palvelutalo olisi ideaali 
mutta aika mahdoton toteuttaa Eino mielestä.

Sirkan näkemykset ikääntyvien alkoholinkäytöstä ja projektista

Sirkka on 83-vuotias leski, joka on asunut palvelutalossa muutaman vuoden. Koulu-
tyttönä hän voitti raittiuskilpakirjoituksen ja sai siitä kirjapalkinnon. Kotona ei käy-
tetty alkoholia, mutta hän muistaa ”juopot sedät” eli kylällä liikkuneen muutaman 
miehen juopottelevan joukkion. 

Myöhemmin opiskelijaelämässä ja toimeliaana osakuntalaisena Sirkka käytti ”hie-
man tai silloin tällöin” alkoholia. Työelämän aikana hän tunsi muutaman työtoverin 
ja ystävän, joka alkoholisoitui tai kuoli juomisen takia. Työssään sosiaalityöntekijänä 
Sirkka on nähnyt paljon erilaisia alkoholinkäyttäjiä. 

Nykyään Sirkka joutuu käyttämään useita lääkkeitä, minkä vuoksi hän on jättänyt 
alkoholin kohtuukäytönkin pois. Hänen mielestään ikääntyvien alkoholinkäyttö ei ole 
palvelutalossa ongelma, vaikka hän on joskus taluttanut päihtyneen naapurin asun-
toonsa. Juomisen tulisi tapahtua yksinomaan omassa huoneessa ja kohtuullisesti. Toi-
saalta hän ymmärtää retkahtaneita ja käyttäjiä nähtyään työssä paljon alkoholiongel-
mia. Sirkan mielestä suuret ikäluokat ovat ”aivan eri juttu”, sillä alkoholi on osa heidän 
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elämäntapaansa. Hän on pannut merkille, että alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt. 
Projektia kohtaan Sirkka on suopea, sillä yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä kaikille. 

Keijon näkemykset ikääntyvien alkoholinkäytöstä ja projektista

Keijo on 71-vuotias eronnut mies. Hän kertoo avoimesti alkoholiongelmistaan, joi-
den takia hän on ollut välillä asunnoton ja käynyt läpi useita katkohoitoja. Aikoinaan 
hän osti paljon ”pimeitä pulloja” ja teki välillä kiljuakin. 

Keijo sai palvelutalopaikan kaupungin sosiaalitoimen välityksellä oltuaan pari 
vuotta raittiina. Taloon muutettuaan hän on retkahtanut juomaan välillä rajustikin. 
Keijo kuvailee itseään tuurijuopoksi. Viimeisimmän ryyppyputken aikana tuli aiheu-
tettua häiriötä, ja asunto pääsi siivottomaan kuntoon. Johtajan antaman varoituksen 
Keijo on ottanut tosissaan ja aikoo nyt ryhdistäytyä vähentämällä juomistaan. Palve-
lutalon kerhoissa ja ryhmätoiminnassa hän ei halua olla mukana, koska hän pelkää 
muiden paheksuvan häntä. Sen sijaan Keijo käy talon ulkopuolella toimivassa ver-
taistukiryhmässä, jossa hän tapaa muita alkoholiongelmien kanssa kamppailevia tai 
niistä selviytyneitä ihmisiä. 

Keijon mielestä ikääntyvien alkoholinkäyttö on kasvussa, sillä hän on ostarin kapa-
koissa tämän huomannut. Palvelutalon ”alkoholipolitiikka” on jotenkin hahmotonta 
ja sekavaa. Eräät työntekijät vaikuttavat tiukkapipoisilta, eivätkä ymmärrä alkoholin 
kanssa ”pelaavia” ihmisiä. Olisi hyvä saada aikaan selvät säännöt, jotta kaikki tietävät, 
miten toimitaan ja miten suhtaudutaan.  

Eevan näkemykset ikääntyvien alkoholinkäytöstä ja projektista

Eeva on 69-vuotias nainen, joka haastattelussa muisteli aikaa, jolloin nainen ei päässyt 
ravintolaan muuten kuin miesseurassa ja leninkiin pukeutuneena. Työelämän aikana kau-
pallisella alalla oli yleistä käyttää alkoholia, eivätkä ”pitkät lounaat” olleet harvinaisia. 

Nykyään Eeva matkustelee ja harrastaa viinejä. Hän on osallistunut parille vii-
nikurssillekin. Hän nauttii Tallinnan matkoilta tuomiaan juomia ystävien seurassa. 
Haastattelussa hän kertoo lukeneensa lehdistä punaviinin terveellisistä vaikutuksista 
ja miettii, mahtaako se estää Alzheimerin taudin puhkeamista. Eeva ei pidä huonona 
ideana sitä, että palvelutalo hankkisi anniskeluoikeudet.

Alkoholinkäyttö on Eevan mielestä jokaisen yksityisasia. Hänen käsityksensä 
mukaan ikääntyvien alkoholinkäyttö on kasvussa, koska ikääntyvän väestön määrä 
kasvaa koko ajan. Ikääntyvät kuitenkin osaavat käyttää alkoholia oikein, ja ongelmia 
on vain ani harvalla. Palvelutaloon muutettuaan hän on kuullut kerrottavan joistakin 
asukkaista, jotka ovat olleet päihtyneitä. Projektista hän toteaa, että kaikkia asioita 
nykyään tutkitaan, niin miksipä ei sitten ikääntyvien näkemyksiä alkoholista. 
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Liite 4  Kysymyksiä pohdittavaksi, reflektoitavaksi ja kes-
kustelun virittäjiksi sekä henkilökunnalle että asukkaille

Kaikkia kysymyksiä ei ole tarkoitus käydä kerralla läpi vaan niiden joukosta poimi-
taan tilanteeseen sopivat. Kysymysten avulla voi edetä teemoissa.  Kysymyksiä on esi-
tetty asukkaiden teemahaastatteluissa. 

Alkoholinkäyttö aiemmin:
Miten alkoholi näkyi teidän lapsuuden ja nuoruuden Suomessa? 
Mitä tarkoitettiin viinakortilla?
Oliko eroja naisten ja miesten alkoholinkäytössä?
Miten alkoholista kerrottiin koulussa?
Mitä hyvää entisajan suhtautumistavoissa oli?
Millaista oli ravintoloissa käynti? 
Miten sujui alkoholin ostaminen? 

Alkoholinkäyttö nyt: 
Miltä vaikuttaa nykyään alkoholikäyttö verrattuna aiempaan? 
Onko alkoholinkäyttö arkipäiväistynyt? 
Mitä hyvää nykyajan suhtautumistavassa on?

Ikäihmisten alkoholinkäyttö:
Miten ikäihmisten alkoholinkäyttöön suhtaudutaan näinä aikoina?
Onko ikäihmisten alkoholinkäyttö kasvussa, kuten julkisuudessa väitetään?
Onko alkoholinkäyttö yksityisasia?
Kuuluuko alkoholinkäyttö itsemääräämisoikeuteen?
Voiko itsemääräämisoikeudesta tinkiä? 
Onko sellaisia tilanteita, että ikääntyvältä voi ottaa pullon pois hänen luvallaan?
Onko ikääntyvien alkoholinkäyttö tabu?

Alkoholi ja palvelutalo:
Onko palvelutalossa asuminen erilaista aiempaan verrattuna? 
Onko alkoholinkäyttö yksityisasia palvelutalossa? 
Paheksutaanko alkoholia?  
Herättääkö se tunteita? 
Miten käyttöön suhtaudutaan?
Miten käyttö näkyy palvelutalossa ja sen ympäristössä?
Mikä olisi oikeanlaista ja sallittua alkoholinkäyttöä?
Sopivatko A-oikeudet palvelutaloon?
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Millainen käyttö on sopimatonta?
Onko hyvä asia kysyä käytöstä? 
Kuka saa puhua ja ottaa asian esille asukkaan kanssa?
Milloin alkoholin käyttöön olisi syytä puuttua? 
Kenen tehtävä on puuttua? 
Miten käyttöön tulee puuttua? 
Milloin kutsutaan poliisi?
Onko ollut turvallisuutta vaarantavia tekijöitä? 
Miten turvallisuutta voisi parantaa?
Miten on toimittu ongelmatilanteissa?
Olisiko asukkaiden hyvä tietää, miten toimitaan ongelmatilanteissa?
Mainitaanko häiritsevä käyttäytyminen järjestyssäännöissä?
Milloin alkoholinkäyttö lakkaa olemasta yksityisasia palvelutalossa?
Onko oikein häätää ongelmia aiheuttava henkilö?
Pitääkö omaisille kertoa vanhemman ongelmista? 
Mitä pitää tehdä jos asukkaan kaverit jos tuovat juotavaa?

Millaisia käyttötapoja on:
Mitä raittius on tuonut ja merkinnyt?
Onko raittius yksityisasia? 
Millainen ihminen on raitis, raivoraitis, absolutisti, kohtuukäyttäjä, tissuttelija, 
kohtuukäyttäjä, tissuttelija, tuurijuoppo, juoppo, alkoholisti, rapajuoppo?
Mitä mielikuvia syntyy näistä juomatavoista: yksin juominen, seurajuominen, juh-
lajuominen, ruokailujuominen, cocktailit, iltasnapsi, saunaolut.
Mitä tulee mieleen näistä: huppeli, änkyrä, tuiske, kekkuli, hiprakka, hönö. 
Mitä eri juomalaatuja ja juomia on olemassa? 
Onko niillä merkitystä käytön kannalta?

Kysymyksiä Otetaan selvää! -esitteestä 
Oletko tutustunut tähän esitteeseen?
Miltä se vaikuttaa?
Mitä mieltä olette kuvista?
Jos alkoholi on lääke, niin millaisia vaivoja sillä hoidetaan?
Onko tässä hyvää tietoa ikääntyville ihmisille?
Mikä tässä kiinnostaa eniten ja mikä vähiten?
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Liite 6  Kyselylomake saatekirjeineen

Hyvä vastaanottaja 

Lähetämme uudelleen ohessa vastataksenne kyselyn, joka liittyy Ikäinstituutissa 
meneillään olevaan hankkeeseen Päihdepelisäännöt palvelutaloihin (2009-2011). 
Hankkeessa kehitetään pelisääntöjä yhteistyössä työntekijöiden ja asukkaiden kanssa 
alkoholikysymysten kohtaamiseen palvelutaloympäristössä. Mukana on kolme taloa 
pääkaupunkiseudulta. 

Osana hanketta keräämme tietoa suomalaisten palvelutalojen tilanteesta. Viime 
aikoina on puhuttu paljon ikäihmisten lisääntyvästä alkoholinkäytöstä. Iso osa ikään-
tyvistä ihmisistä on edelleen joko kohtuukäyttäjiä tai raittiita, vaikka raittiiden määrä 
on vähentynyt tilastojen mukaan. 

Kyselyssä kartoitetaan seuraavia asioita palvelutaloissa: 
•	 alkoholinkäytön	yleisyyttä	ja	mahdollisia	ongelmia
•	 alkoholiin	suhtautumista
•	 olemassa	olevia	käytäntöjä	ja
•	 kehitystarpeita	alkoholikysymyksissä.		

Tutkimukseen on vastaajiksi valittu vanhusten palvelutaloja eri puolelta Suomea 
hyödyntämällä THL:n Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluiden tilastoa ja palve-
lutalojen omia internetsivustoja. Kysely tuottaa uutta ja tärkeää tietoa sekä työväli-
neitä, joita voi käyttää esimerkiksi palvelutalojen kehittämistyössä ja vanhustyön 
asiantuntijatehtävissä.  

Jotta voimme muodostaa koko maata kattavan kokonaiskuvan palvelutaloista, on 
tärkeää, että jokainen vastaa kyselyyn riippumatta siitä, käyttääkö yksikään asukas 
alkoholia. 

Kysely koskee sellaisia taloja, jossa ikääntyvät asukkaat asuvat itsenäisesti tai melko 
itsenäisesti hoitaen omat asiansa joko itse tai palvelutalon työntekijän avustamana. He 
voivat olla joko vuokralaisia tai asunnonomistajia. He saattavat tulla toimeen ilman 
talon tarjoamia palveluja tai käyttää niitä jossain määrin. Tutkimus ei koske pitkäai-
kaishoidossa tai hoivaosastoilla asuvia ihmisiä. 

Kysely on käsitelty Ikäinstituutin eettisessä toimikunnassa. Vastaaminen on luot-
tamuksellista ja turvallista. Tulokset esitetään ja raportoidaan anonyymisti, eikä vas-
tauksista voi tunnistaa vastaajia, taloja tai paikkakuntia. Vastauksia käsittelevät vain 
projektin työntekijät ja aiheesta tutkielman tekevä harjoittelija.

Kyselyyn pystyy parhaiten vastaamaan henkilö, jolla on kokonaiskäsitys palveluta-
lon toiminnoista. 
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Mikäli joku muu henkilö työpaikallanne on sopivampi vastaamaan, pyydämme 
Sinua lähettämään meille tämän henkilön sähköpostin ja/tai yhteystiedot, jotta 
voimme ottaa häneen yhteyttä suoraan. Ethän lähetä kyselyä eteenpäin. 

Mikäli tämä kysely ei koske palvelutaloasi, ole hyvä ja lähetä meillä tieto sähköpos-
tilla, jotta voimme kohdistaa kyselyn tutkimuksessa tarkoitetuille taloille. 

Jos Sinulla herää kysymyksiä kyselyyn liittyen, vastaamme niihin mielellämme. 
Yhteystietomme ovat alla.  

Kysely avautuu alla olevasta linkistä. Vastaamiseen on hyvä varata aikaa noin 20 
minuuttia. Vastaamisen voi keskeyttää painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa myö-
hemmin. Keskeyttämisen jälkeen voit valita tavan, jolla pääset takaisin kyselyyn.  

KYSELY PALVELUTALOILLE

A. Taustakysymykset

1. Vastaajan asema organisaatiossa
      toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja
      palvelujohtaja/palveluesimies
      vastaava sairaanhoitaja/terveydenhoitaja
      sosiaalityöntekijä
      muu, mikä  

2. Palvelutalon nimi
Kysymme palvelutalon nimen ainoastaan, jotta voimme varmistaa, ettei samasta tal-
osta vastata useammin kuin kerran. Palvelutalojen nimet poistetaan vastauksista kun 
varmistus on tehty.

3. Missä maakunnassa palvelutalo sijaitsee? 
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4. Missä kunnassa palvelutalo sijaitsee?   

5. Mikä seuraavista on palvelutalon hallinnointimuoto?
      kunnallinen
      yhdistys
      säätiö
      osakeyhtiö
      muu, mikä? 

6. Minä vuonna palvelutalon toiminta on alkanut? 
Toiminnan voi ajatella alkaneeksi siitä, kun ensimmäiset asukkaat muuttivat taloon 
tai yksikköön asumaan.

7. Kuinka moni asukas asuu ns. tavallisessa palveluasunnossa?
Tarkoitamme tässä tutkimuksessa tavallisella palveluasumisella joko omistus- tai 
vuokrasuhteessa palvelutalossa asuvia ikäihmisiä. He ovat kykeneväisiä asumaan 
itsenäisesti tai melko itsenäisesti eli he asuvat palvelutalossa ilman palveluja tai käyt-
tävät niitä vain vähän.

8. Käyttävätkö palvelutalonne asukkaat alkoholia?
      kyllä
      ei

9. Onko palvelutalossanne anniskeluoikeudet?
      kyllä
      ei

B. Ilmiön luonne

10. Arvioi asukkaiden alkoholinkäyttöä viimeisen vuoden aikana.
       käyttö on lisääntynyt
       käyttö on vähentynyt
       käyttö on pysynyt ennallaan
       suuntaa on vaikea arvioida
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11. Arvioi kuinka monta alkoholinkäyttäjää kuhunkin ryhmään on kuulunut 
viimeisen vuoden aikana.
           ei yhtään  1-3     4-6    7-9  10-19  20-29  yli 30  en tiedä
ei ole käyttänyt alkoholia 
viimeisen vuoden aikana 

käyttää alkoholia kohtuudella 
humaltumatta silloin tällöin 

käyttää alkoholia suurina 
kerta-annoksina satunnaisesti 

käyttää alkoholia pieniä määriä 
päivittäin ja säännöllisesti 

käyttää alkoholia runsaasti tai 
lähes jatkuvasti 

12. Onko palvelutalossanne sellaisia asukkaita, joiden alkoholinkäytöstä on 
aiheutunut ongelmia viimeisen vuoden aikana?
        kyllä
        ei

13. Kuinka monta alkoholin ongelmakäyttäjää kuhunkin ikäryhmään sijoittuu?
Laita 0 niiden ikäryhmien kohdalle, joissa ongelmakäyttäjiä ei ole.
60-69-vuotiaat  
70-79-vuotiaat  
80-89-vuotiaat  
yli 90-vuotiaat  

14. Kumpaa sukupuolta ongelmakäyttäjät edustavat?
       enimmäkseen miehiä
       enimmäkseen naisia
       sekä miehiä että naisia

15. Arvioi kuinka suurella osalla ongelmakäyttäjistä alkoholinkäyttö on muodos-
tunut ongelmalliseksi vasta eläkeiällä?
       suurimmalla osalla
       noin puolella
       selvällä vähemmistöllä
 määrää on vaikea arvioida



150

C. Ongelmien luonne

16. Missä seuraavista ongelmista ja kuinka usein alkoholinkäyttö on ollut 
osallisena viimeisen vuoden aikana?

kaatuilu, putoilu 
tai tapaturmat 

sammuminen/
tajuttomuus 
oksentelu 

lääkitystä vaativien
sairauksien hoito
 
yhteiskäyttö 
lääkkeiden
kanssa 

ruokailun 
laiminlyönti 

häiriökäyttäy-
tyminen 

muiden asukkaiden
valitukset 

hajuhaitat 

hygieniaongelmat 

kodin epäsiisteys 

17. Missä muissa mahdollisissa ongelmissa alkoholi on ollut osallisena palvelutalos-
sanne viimeisen vuoden aikana? 

keskimäärin
kerran 

viikossa

keskimäärin
kerran

kuukaudessa

useita
kertoja

vuodessa

kerran
vuodessa tai
harvemmin

ei
ilmennyt

useita
kertoja
viikossa
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18. Mainitse kolme eniten näyttäytyvää ja tärkeintä ongelmaa tällä hetkellä kosk-
ien asukkaiden alkoholinkäyttöä. Aseta ne samalla tärkeysjärjestykseen.
Nämä ongelmat voivat olla muitakin kuin kysymyksissä 15 ja 16 mainittuja.

D. Käytännöt

19. Missä palvelutalon tiloissa alkoholinkäyttö on sallittu?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
        omassa huoneessa
        ruokasalissa
        piha-alueella
        yleisissä tiloissa
        ei missään palvelutalon alueella
        ei ole määritelty
        muualla, missä

20. Mitä toimintakäytäntöjä ja -ohjeita työyhteisössä on tällä hetkellä asukkaiden 
alkoholinkäyttöön liittyen?
Valitse jokaisen toimintakäytännön kohdalla, onko käytäntö kirjattu, yleisesti työyht-
eisön tiedossa (suullinen) vai ei käytössä lainkaan.

alkoholinkäyttöä käsitellään 
palavereissa 

hallitus tai johtokunta käsittelee 
tarvittaessa alkolinkäyttöön 
liittyviä asioita 

uudet työntekijät perehdytetään 
talon käytäntöihin

yhteistyö lääkärin kanssa

soitetaan tarvittaessa poliisi 

kirjattu                 suullinen             ei ole käytössä
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otetaan tarvittaessa yhteyttä 
sosiaalityöntekijään 

tarvittaessa asukas 
voidaan puhalluttaa 

yöpartio tai yövuorossa olevat 
seuraavat tai puuttuvat tilanteisiin 

omaisten tai läheisten kanssa
keskustellaan tilanteesta 

asukkaan kanssa keskustellaan, 
kun hän selviää 

otetaan pullo pois 

asuntojen kunnon tarkastaminen 
tietyin väliajoin 

asukkaalle annetaan tietoa 
alkoholinkäytön seurauksista 

tarvittaessa asukkaalle 
annetaan varoitus 

asukkaan alkoholinkäyttöön 
puututaan kun siitä aiheutuu 
haittaa asukkaalle itselleen

asukkaan alkoholinkäyttöön 
puututaan kun siitä aiheutuu 
haittaa muille asukkaille 

asukas ohjataan tarvittaessa 
hoitoon/katkaisuhoitoon 



153

21. Mitä muita kirjattuja tai suullisia toimivia alkoholikäytäntöjä palvelutalossanne 
on?  

22. Missä vaiheessa yleensä asukkaan kanssa keskustellaan alkoholinkäytöstä?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
      kun asukas hakee taloon
      kun asukkaan kanssa tehdään vuokrasopimus
      kun asukas muuttaa taloon
      kun asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusopimus
      kun asukkaan alkoholinkäyttö on ongelmaista
      terveys-/vuositarkastuksen yhteydessä
      ei keskustella lainkaan
      muussa vaiheessa, milloin?

23. Kuka tai ketkä palvelutalon henkilökunnasta keskustelevat asukkaiden kanssa 
alkoholinkäytöstä?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
      palvelutalon esimies
      vastaava sairaanhoitaja
      sosiaalityöntekijä
      hoitohenkilökunta
      kuka tahansa työntekijöistä
      ei kukaan
      joku muu, kuka?

24. Miltä taholta asukas tarvittaessa saa apua alkoholinkäytön ongelmiin?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
      palvelutalon henkilökunnalta
      terveyskeskuksesta
      kunnan sosiaalityöntekijältä
      sairaalasta
      A-klinikalta
      seurakunnasta
      omaisilta
      vertaistukiryhmästä
      joltain muulta taholta, mistä?
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25. Mihin seuraavista asioista olet tutustunut? 
Kerro myös millaisissa asioissa ja tilanteissa olette ne huomioineet.
       STM:n “Otetaan selvää!”-esite
 
       Hallituksen “Alkoholiohjelma 2008-2011”
 
       Kunnan päihdestrategia
 
       THL:n “Päihdetyö Neuvoa-antavat”-internetsivusto
 
       Liika on aina liikaa - ikääntyminen ja alkoholi -hanke
 
       (www.tippavaara.info)
 
       Asukkaille järjestetään lääkäriluentoja/infotilaisuuksia
 
       johonkin muuhun (esim. paikalliseen hankkeeseen), mihin?
 
       en mihinkään näistä
 

E. Suhtautuminen

Vastaa seuraaviin kysymyksiin sen mukaan, mitä mieltä olet ikääntyneiden alkohol-
inkäytöstä yleisesti. Ainoastaan kysymyksessä 29 kysytään suhtautumista juuri teidän 
palvelutaloanne koskien. Kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

26. Onko ikääntyvän alkoholinkäytöllä positiivisia vaikutuksia? 
Jos on, niin mitä?

27. Mikä mielestäsi on alkoholin kohtuukäyttöä ikäihmisellä?
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28. Mitä mieltä olet seuraavista ikääntyneiden alkoholinkäyttöä palvelutaloissa 
yleisesti käsittelevistä väittämistä? Valitse sopivin vaihtoehto.
1=täysin samaa mieltä, 10=täysin eri mieltä

                                                      1        2        3      4       5       6       7       8        9      10
ikäihmisen ei sovi missään 
tilanteissa käyttää alkoholia
alkoholia                                                                                                        

alkoholinkäyttö on myös 
mukavaa yhdessäoloa                                                               

alkoholiongelmaisen 
ikäihmisen perushoito 
on vaikeaa                                                                                        

ikäihmisiä ei kannata yrittää 
raitistaa, koska tulokset ovat 
niin mitättömiä                                                                          

myös vanhoilla ihmisillä on 
itsemääräämisoikeus 
alkoholinkäytön suhteen                                                          

asukkaat on tärkeää ottaa 
mukaan alkoholinkäyttö-
sääntöjen laatimiseen                                                               

alkoholiongelmat tulevat 
kasvamaan merkittävästi                                                          

suurten ikäluokkien 
vanhenemisen myötä                                                                

alkoholi ei sovi palvelu-
taloympäristöön                                                                        

märkä saattohoito voi olla 
hyvä keino hoitaa sellaisia, 
jotka eivät kykene 
raitistumaan tai vähentä-
mään alkoholinkäyttöään                                                        



156

hoitohenkilöstön ammatillisessa 
koulutuksessa käsitellään
riittävästi päihdetyötä                                                             

Suomessa palvelutalot 
muistuttavat enemmän 
kotia kuin laitosta                                                                    

29. Mitä mieltä olet seuraavista ikääntyneiden alkoholinkäyttöä palvelutalossanne 
käsittelevistä väittämistä? Valitse sopivin vaihtoehto.
1=täysin samaa mieltä, 10=täysin eri mieltä

            1        2        3      4       5       6       7       8        9      10
työntekijöitä on vaikea 
saada kiinnostumaan 
päihdeasioista                                                                       

työntekijöillä pitää olla 
valtuuksia puuttua haittaavaan
alkoholinkäyttöön                                                                

palvelutalossamme ei 
tulisi olla A-oikeuksia                                                          

palvelutalossamme tehdään 
ennaltaehkäisevää 
päihdetyötä                                                        

on hankalaa arvioida, milloin 
päihtyneen asukkaan                                                           

asuntoon saa mennä 
ilman hänen lupaansa                                                          
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F. Kehittämistarpeet

30. Onko palvelutalossanne ollut viimeisen viiden vuoden aikana henkilökunnalle 
päihdekoulutusta?
         ei
         kyllä, mitä koulutusta ja kenen järjestämää?

31. Mitä seuraavista alkoholiin liittyvistä kehittämistarpeista pidät tärkeinä?
Valitse kolme tärkeintä.
          työntekijöiden koulutus alkoholikysymyksissä
         kirjallisten ohjeiden luominen
         alkoholinkäytön pelisääntöjen luominen yhdessä asukkaiden kanssa
         mini-interventio
         asukkaiden turvallisuuden lisääminen
         äkillisissä tilanteissa toimiminen, esim. 
       kun asukas saa sairaskohtauksen
         työntekijöiden turvallisuuden lisääminen
         omaisten kanssa toimiminen
         yhteistyö muiden tahojen kanssa
         jotain muuta, mitä?

G. Lopuksi

32. Sana on vapaa:
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Liite 7 Kahden yhteistyökumppanin pelisäännöt

VANHUSTEN KOTIAPUSÄÄTIÖN PELISÄÄNNÖT 
ASUKKAIDEN PÄIHDEASIOISSA:

1) Ennaltaehkäisevät toimet:
o Yleinen terveysneuvonta, missä myös päihteet ovat osa luontevaa 

kommunikointia.
o Osataan nähdä päihteet osana ”normaalina” ikäihmisten arkea, aina ei ole 

kyse alkoholiongelmasta.
o Kotihoidon työntekijä tehdessään hoito- ja palvelusuunnitelmaa kysyy 

alkoholinkäytöstä. Päihteitä käyttäville informoidaan lääkkeiden ja alkoho-
lin yhteisvaikutuksista. 

o Asukkaan ottaessa itse päihteet puheeksi (millä tahansa tasolla), sitä ei 
sivuuteta. Jos keskusteluissa todetaan asukkaalla olevan huolta omasta 
alkoholin käytöstään, ohjataan hänet Elämäntapa-ryhmään tai kunnan tar-
joamiin päihdepalveluihin (yksi puheeksiottaminen ei aina / yleensä riitä).

o Markkinoidaan säätiön tarjoamat palvelut ikä-ihmisten henkisen hyvin-
voinnin tukemiseksi (Havurasti, elämäntaparyhmä, Virkku, asukaskerho 
yms.) jo asukkaaksi tulon yhteydessä.

o Jaetaan aktiivisesti ”Otetaan selvää” - esitettä.
o Konsultoidaan tarvittaessa työkaveria tai muuta tahoa.
o Henkilökunta ei toimita asukkaille alkoholia.
o Mikäli asukkaalla on jo tullessaan kontaktit päihdehuoltoon, avustetaan 

yhteyksien ylläpitämisessä (esim. Kotikatkon yhteyshenkilö) ja tehdään 
yhteistyötä.

2) Toimet jotka tehdään kun tavataan päihtynyt asukas:
o Yksilötilanteessa milloin käytös ei ole häiritsevää, eikä tilanne vaikuta 

mitenkään vaaralliselta asiaan ei puututa.
o Elämäntapa - ryhmässä on pelisäännöksi sovittu, ettei päihtyneenä tulla 

ryhmiin, ryhmän retkiin ja ulkopuolisiin tapahtumiin (ryhmäläisten 
itsensä tekemät ”säännöt”). Jos asiakas kuitenkin tulee päihtyneenä, asia 
otetaan puheeksi (helppoa, jos asiakas selvästi päihtynyt ja itse myöntää 
asian). Joskus herää epäilys päihtymyksestä, minkä asiakas kieltää, ede-
tään maalaisjärjellä. Asiakas poistetaan tai jos käytös ok, annetaan olla 
ryhmässä. Ryhmä päättää. Asiasta keskustelua jatketaan myöhemmin 
yksityisesti. Jos asiakas on aggressiivinen, eikä suostu lähtemään, soitetaan 
poliisille.
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o Yhteistilaisuuksissa toimitaan kuten edellä on kuvattu.
o Jos asukas on selvästi päihtynyt ja on juonut itsensä jalattomaksi (istuu, 

makaa maassa ja on hereillä). Kysytään vointia ja saatellaan turvallisesti 
kotiin (tarvittaessa soitto kotihoitoon), kysytään voinnista, arvioidaan tar-
vitseeko seurantakäyntiä. Jatkotoimet kotihoito sopii kun asukas on selvin-
nyt / vähemmän humalassa. 

o Jos asukas on tajuton / sammunut. Ei saada hereille, normaalit ensiaputoi-
met (kylkiasento) ja soitto 112.

3) Toimet jotka tehdään kun kohdataan ongelmia aiheuttavaa 
päihteidenkäyttöä:

o  Jos päihteidenkäyttö on nk. elämäntapaa ja siitä aiheutuu haittaa joko hoi-
totyön suorittamiselle, naapureille tai kiinteistölle, pohtivat isännöitsijä 
ja kotihoidon henkilökunta sopivia toimenpiteitä. Asukkaan kanssa sovi-
taan kotikäynnistä ja pyritään yhdessä luottamusta herättäen miettimään 
keinoja ongelmien ratkaisemiseksi. Mikäli asukas on kotihoidon asiakas 
ja omaisten tiedot ovat selvillä, voidaan myös omaiset ottaa pohdintaan 
mukaan ja tarvittaessa konsultoidaan hoitavaa lääkäriä. Jos asukkaalla on 
rahaongelmia, otetaan yhteys sosiaalityöntekijään. Asukkaalle kerrotaan 
katkohoidon / kotikatkon mahdollisuudesta ja tarvittaessa autetaan asia-
kasta hoitoon hakeutumisessa (Et – ryhmä). 

 Isännöitsijä keskustelee asukkaan kanssa ja kertoo huoneenvuokralain 
mukaisista jatkotoimenpiteistä: mikäli asiassa ei tapahdu muutosta ja 
ongelmien edelleen jatkuessa tekee isännöitsijä toisen kotikäynnin jolloin 
hän antaa asukkaalle kirjallisen varoituksen ja keskustelee hoitomahdol-
lisuuksista. Varoituksia voidaan käyttää vuokrasopimuksen purkamisen 
perusteena.

 Mikäli asukas suhtautuu edelleen välinpitämättömästi ongelmaan ja haitat 
jatkuvat, tekee isännöitsijä kolmannen kotikäynnin jonka pohjalta käynnis-
tetään vuokrasopimuksen purkamisprosessi.

o Jos asukas on väkivaltainen soitetaan poliisille.
 

    ULKOPUOLINEN:
 Selvästi päihtynyt henkilö, joka on juonut itsensä jalattomaksi säätiön alu-

eella: jututetaan ja pyritään yhteisesti sopimaan keinoista joilla hän pääsisi 
kotiinsa (taxi), viime kädessä soitto poliisille.

 Jos henkilö on tajuton / sammunut. Ei saada hereille, normaalit ensiaputoi-
met (kylkiasento) ja soitto 112.
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Espoon Lähimmäispalveluyhdistys Ry
Tyrskyvuori 6
02320 ESPOO

PALVELUTALO MERIKARTANON PÄIHDESTRATEGIA 
HOITAJIEN TYÖVÄLINEEKSI

Toimintaohjeet ennaltaehkäisevään ja akuuttiin tilanteeseen 

Palvelutalo Merikartanon asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan ja talomme 
noudattaa asumisen suhteen normaaleja vuokra-asumiseen liittyviä lakeja ja 
määräyksiä.

Asukkaalla on oikeus omassa kodissaan nauttia alkoholia niin halutessaan, kuiten-
kin niin, että hän ei aiheuta vaaraa itselleen eikä häiriötä muille talon asukkaille. Sama 
koskee asukkaiden omaisia. Talon järjestyssäännöissä on ohjeet yhteisiä tiloja varten. 
Alkoholin tuominen asukastoverille ei ole suotavaa.

Talon toimintaan osallistuminen päihtyneenä ei ole mahdollista turvallisuussyistä. 
Esim. liikuntaryhmiin osallistuminen päihtyneenä tai krapulassa on terveysriski. 
Mikäli ohjaajalle herää epäilys asukkaan kunnosta, asiasta pyritään keskustelemaan 
avoimesti, mutta asukkaan yksityisyyttä kunnioittaen.

Korjaavan toimintamallin rinnalla toteutamme palvelutalo Merikartanossa ennal-
taehkäisevää työskentelymallia.

Toimintaperiaatteet
•	 ennaltaehkäisy
•	 ohjaus	ja	neuvonta
•	 kannustus	–	onnistumisten	huomioiminen
•	 hoitoon	ohjaus

Ennaltaehkäisevä malli

Palvelutalon asukkaiden päihteidenkäyttö otetaan puheeksi ensimmäisen kerran 
terveydenhoitajan tekemässä tulotarkastuksessa, joka tehdään pian muuton jälkeen. 
Tämän jälkeen alkoholinkäytöstä kysytään vuosittain terveystarkastuksessa ja tarvit-
taessa tilannetta seurataan esim. säännöllisillä tapaamisilla, jolloin asukkaalle tarjo-
taan mm. keskusteluapua ja ohjataan osallistumaan erilaisiin ryhmiin. Mikäli tästä 
ei ole apua, asukas ohjataan katkaisuhoitoon. Asukkaan luvalla tehdään yhteistyötä 
päihdehoitotahon ja myös omaisten kanssa. 
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Palvelutalossa järjestetään tietoiskuja ja luentoja ikääntyvien alkoholinkäyttöön 
liittyen ja yhdistys on osallistunut mm. Ikäinstituutin ja Sininauhaliiton koordinoi-
miin, alkoholitietoutta lisääviin hankkeisiin. Henkilökunnan tietoutta päihdeasioista 
pyritään lisäämään koulutuksilla, joka tukee myös henkilökunnan työssä jaksamista.

Akuutit tilanteet

Seuraava toimintaohje koskee tilanteita, joissa asukas on voimakkaasti päihtynyt eli 
on vaaraksi itselleen tai häiriöksi muille. 

Päihtyneelle asukkaalle annettu hoito on laskutettavaa palvelua, ei akuuttiapua, 
joka kuuluu peruspalvelumaksuun.

1.  Käymme tarkistamassa että asukas selviää itsenäisesti kotona eikä ole 
loukannut itseään. Puhallutamme asukkaan hänen luvallaan. Kehotamme 
asukasta lopettamaan juomisen. Näkyvästi esillä olevien pullojen sisältö 
kaadetaan viemäriin asunnossa asukkaan luvalla. Vointia seurataan.

Lisäksi:

Diabeetikoilta mittaamme verensokerin. Kehotamme asukasta syömään ja tarvitta-
essa otamme jääkaapista esille syötävää. Lounas- ja päivällisajan sattuessa kohdalle 
pyydämme asukasta siistiytymään ja tulemaan alakertaan ruokasaliin syömään. 

2.  Voimakkaasti päihtyneen asukkaan aiheuttaessa vaaratilanteita ja/tai 
häiriötä, soitetaan paikalle ensihoito, joka arvioi tilanteen. Mikäli asuk-
kaan tila ei vaadi sairaalahoitoa, jää asukas kotiin tai hänet lähetetään 
selviämisasemalle. 

3.  Asukkaan jäädessä kotiin, asukkaan vointia seurataan säännöllisillä tar-
kastuskäynneillä.  Asukasta ohjataan syömään ja juomaan, jotta olo para-
nee. Seurannasta tehdään tarkat kirjaukset. Ilta- ja yöaikaan voimakkaasti 
päihtynyttä asukasta ei voida jättää yksin kotiin, koska palvelutalossa on 
vähemmän henkilökuntaa ja tilanteen seurantaan ei riitä resursseja. 

4.  Mikäli ensihoito ei kuljeta asukasta sairaalaan ja asukas kieltäytyy lähte-
mästä selviämisasemalle, asukasta pyydetään allekirjoittamaan lausunto, 
jossa hän selkeästi ilmaisee kieltäytymisensä. Näissä tilanteissa henkilö-
kunta ei voi ottaa vastuuta hänen turvallisuudestaan. Seurantaa järjeste-
tään resurssien mukaan.
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5. Tilanteen ollessa ohi, asukkaan kanssa keskustellaan tapahtuneesta ja ohja-
taan jatkohoitoon tarvittaessa. Palvelutalon terveydenhoitaja ja omalääkäri 
käyvät tarvittaessa tapaamassa asukasta. Asukasta autetaan katkaisuun 
hakuprosessissa ja tuetaan uusien vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi 
päihdestrategian mallin mukaisesti. 

Mikäli asukkaan omainen/vieras on voimakkaasti päihtynyt ja aiheuttaa häiriötä, toi-
mimme seuraavan ohjeen mukaisesti: 

1.  Vierasta tai omaista pyydetään ystävällisesti poistumaan. Kerromme, että 
hänen toimintansa on aiheuttanut häiriötä talossa. 

2. Mikäli häiriö jatkuu ja omainen/vieras ei suostu lähtemään, kehotamme 
häntä vielä kerran hyvin painokkaasti poistumaan. Jos tästä ei ole hyötyä, 
kerromme soittavamme paikalle poliisit, jotka tarvittaessa poistavat päih-
tyneen henkilön asunnosta.

3.  Omaisella/vieraalla hallussa olevat avaimet pyydämme luovuttamaan hen-
kilökunnalle. Mikäli omainen/vieras kieltäytyy luovuttamasta avainta, pyy-
dämme paikalle poliisit.









I kääntyvien alkoholinkäyttötavat palvelutaloissa ovat yksilöllisiä. Alkoholin-

käyttöön liittyy monia toimintatapoja, joiden avulla työntekijät ratkaisevat 

arjen tilanteita. Raportissa kerrotaan, miten erillisistä toimintakäytännöistä 

muodostetaan koko taloa koskevat yhteiset pelisäännöt.  

Kehittämishanke perustui toimintatutkimukseen, jossa osallistaminen ja toi-

minnan reflektointi olivat olennaisia aineksia yhteisten pelisääntöjen tuottami-

seksi. Raportti sisältää uutta tietoa ikääntymisestä ja alkoholista sekä suhtau-

tumistavoista ikääntyvien alkoholinkäyttöön. Hankkeeseen osallistuivat sekä 

asukkaat että työntekijät. 

Raportissa tutkimus ja kehittäminen yhdistyvät käytännönläheiseksi kokonai-

suudeksi. Teos on myös konkreettisin esimerkein ja kysymyksin varustettu opas 

pelisääntöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Tutkimustulosten ohella kuvataan 

kehittämisprosessi vaihe vaiheelta. Raport-

ti tarjoaa uusia vaihtoehtoisia näkökulmia 

sekä rohkaisee keskustelemaan ikääntymi-

sestä ja alkoholista. 

Ikäinstituutti
Asemapäällikönkatu 7
00520 Helsinki
puh. (09) 6122 2160
fax (09) 6122 1616
www.ikainstituutti.fi
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