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1 Johdanto
Ikääntyneiden alkoholinkäytön aiheuttamista haitoista keskustellaan nykyään vilkkaasti eripuolilla maailmaa
tutkijoiden, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja maallikoiden keskuudessa. Aihepiiri on kiinnostava
ikääntyneiden väestöosuuden kasvaessa kaikkialla länsimaissa. Ikääntyneet kuluttavat länsimaissa alkoholia enemmän
kuin yksikään edellinen sukupolvi samanikäisenä. Tilanne on historiallisesti ainutlaatuinen. Pahimmissa skenaarioissa
alkoholiongelmien nähdään uhkaavan ikääntyvän väestön terveyttä ja elämänhallintaa. Tämän vuoksi ikääntyneiden
alkoholiongelmien kohtaamiseen ja hoitamiseen pyritään kehittämään uusia toimintamalleja. Tätä työtä vaikeuttaa
kuitenkin ikääntyneiden heterogeenisyys ja yhteiskunnan rajalliset resurssit. Juuri nyt erityisenä huolenaiheena on
suurten ikäluokkien alkoholinkäyttö ikääntyneenä. Heidän nuoruuttaan ja aikuisuuttaan on länsimaissa sävyttänyt
aiempaa vapaampi alkoholipoliittinen ilmapiiri, jonka seurauksena alkoholinkäytöstä on tullut olennainen osa heidän
elämäänsä myös ikääntyneenä. Ikääntyneet käyttävät myös lääkkeitä enemmän kuin mikään aiempi sukupolvia
vastaavassa iässä. Alkoholin ja lääkkeiden rinnakkaiskäyttöön liittyy monia ongelmia, joista asiantuntijat varoittavat
toistuvasti. Ikääntyneiden kasvavat päihdeongelmat pakottavat yhteiskunnan suhtautumaan niihin tulevaisuudessa
vakavasti.
Oheinen artikkelikokoelma käsittelee ikääntyneiden alkoholinkäyttöä ja sen aiheuttamia haittoja monista eri
näkökulmista. Artikkeleissa kuvataan viime vuosikymmeninä aihepiiristä käytyä kansainvälistä keskustelua ja sen
ajankohtaisia keskusteluteemoja. Jokainen artikkeli muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Tämän vuoksi tekstissä
esiintyy osittaista teemojen päällekkäisyyttä. Toivottavasti oheiset artikkelit synnyttävät lukijassa kiinnostuksen
tutustua ikääntyneiden alkoholinkäyttöön laajemminkin mm. artikkeleiden lähdeviitteiden avulla. Artikkelikokoelma
on ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 2012 Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen gerontologiaopintoihin liittyvänä aineistona. Tämä viimeisin versiota on päivitetty, täydennetty ja uudistettu laajasti uusimman
tutkimustiedon pohjalta.

Turussa 04. 05. 2018

Heikki Suhonen
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2 Ikääntyneiden alkoholiongelmien terminologinen tausta
2.1 Ikääntyneiden alkoholiongelmat julkisessa keskustelussa
Keskustelu ikääntyneiden alkoholiongelmista etenee yleensä siten, että aluksi kerrotaan ikääntyneiden väestötasolla
kuluttavan muita ikäryhmiä vähemmän alkoholia. Heti perään kuitenkin todetaan, että alkoholinkäytön yleistymisen
myötä ikääntyneet ja varsinkin suuret ikäluokat, jotka ovat eläneet länsimaissa lähes koko elämänsä liberaalissa
alkoholipoliittisessa ilmapiirissä, käyttävät enemmän alkoholia kuin aiemmat sukupolvet samanikäisinä. Edellä
kerrotun todetaan koskevan sekä ikääntyneitä miehiä että naisia. Ikääntyneiden alkoholiongelmien määrän arvioidaan
kasvavan tulevaisuudessa, koska ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä kasvaa ja he jatkavat alkoholinkäyttöään
ikääntyneinäkin samalla tavalla kuin aiemmin keski-iässä. Ikääntyneen väestön alkoholiongelmat ovat tulevaisuudessa
aiempaa näkyvämmin esillä julkisessa keskustelussa. Aihepiiristä nousee jatkuvasti esille uutta tutkimustietoa, jota
myös popularisoidaan laajasti. (Adams et al. 1996; Moos et al. 2005; Mowbray et al. 2016.)
Jotkut tutkijat kuvaavat ikääntyneiden päihdeongelmaa ”piileväksi epidemiaksi” (esim. Dar 2006, 173). Tämä on
omiaan synnyttämään moraalista paniikkia yhteiskunnassa. Tämä ei ole yllätys, sillä sekä ikääntyminen että alkoholin
liiallinen käyttö ovat tunteita herättäviä ja jännitteisiä keskusteluteemoja. Aihepiiriin kiinnostavuutta lisää osaltaan se,
että ikääntyminen ja addiktiot ovat medikalisoituneita käsitteitä. Ne ankkuroituvat usein ajankohtaiseen
lääketieteelliseen ja terveyspoliittiseen keskusteluun. Ikääntyneiden alkoholinkäytöstä on tullut eräänlainen
asiantuntijoiden hegemoniakamppailu julkisuudessa. Mediassa esitetään ajoittain popularisoivia ja osittain ristiriitaisia
tulkintoja sekä ikääntymisestä että alkoholihaitoista erikseen, mutta myös niiden keskinäistä yhteyttä korostetaan.
Alkoholiongelma nähdään yleensä piilevänä ja salakavalana ilmiönä, joka nyt uhkaa ikääntynyttä väestöäkin. Se
koetaan vakavana kansanterveydellisenä ongelmana, jonka torjumiseen vaaditaan päättäjiltä jatkuvasti lisää
toimenpiteitä. Samaan aikaan yhteiskunnassa keskustellaan yleensä ikääntyneille tarjottavien sosiaali- ja
terveyspalvelujen riittävyydestä sekä niiden kustannuksista. Länsimaissa tätä pohdiskelua ei suinkaan helpota
kansalaisten elinajanodotteen jatkuva kohoaminen ja siihen liittyvä palvelutarpeiden lisääntyminen. (Wadd &
Forrester 2011; Bussolo et al. 2015.)
Tutkimukset eivät kuitenkaan yksiselitteisesti tue arvioita ikääntyneiden päihdeongelmien epidemialuonteesta.
Kirchner tutkijaryhmineen sai lähes 25 000 perusterveydenhuollon ikääntyneen (65–103-vuotiaat) potilaan aineistolla
tuloksen, jonka mukaan 70 prosenttia tutkituista ei ollut käyttänyt lainkaan alkoholia tutkimusta edeltäneen 12
kuukauden aikana. Alkoholitutkimuksen näkökulmasta heitä voitiin pitää raittiina. Kohtuullisesti alkoholia käyttäviä (1–
7 alkoholiannosta viikossa) oli aineistosta 21 prosenttia. Alkoholin suurkuluttajiksi tai riskikäyttäjiksi (8–14
alkoholiannosta viikossa) määriteltiin 4 prosenttia tutkituista. Runsaasti alkoholia käyttävien (vähintään 14
alkoholiannosta viikossa) tai ajoittain runsaasti alkoholia käyttävien periodijuomareiden (binge drinkers) osuudeksi
saatiin kyseisessä aineistossa 5 prosenttia. Viikoittain alkoholia runsaasti käyttäville ikääntyneille oli tyypillistä
depressiivisyys, ahdistuneisuus ja sosiaalisten verkostojen vähäisyys. Alkoholin riskikäyttäjillä tai suurkuluttajilla ei
ollut edellä mainittuja haittoja keskimääräistä enemmän. He eivät myöskään eronneet keskeisten terveysparametrien
osalta kohtuullisesti alkoholia käyttävistä ikätovereistaan. (Kirchner et al. 2007, 92.)
Isossa-Britanniassa ilmoittaa 21 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä miehistä ja 31 prosenttia saman ikäryhmän naisista
olevansa raittiita. Vuodesta 2005 lähtien on siellä kyseiseen ikäryhmään kuuluvien raittiiden miesten suhteellinen
osuus kasvanut 2 prosenttia, mutta vastaavan ikäryhmän naisilla raittius on alentunut 6 prosenttia. (ONS 2015, 4–5.)
Vuonna 2011 oli Suomessa raittiita 65–84-vuotiaista miehistä 22 prosenttia ja naisista 42 prosenttia. He eivät olleet
käyttäneet alkoholia tutkimusta edeltävän 12 kuukauden aikana. Vuonna 1993 oli raittiiden osuus miehillä 32
prosenttia ja naisilla 62 prosenttia. (Mäkelä ym. 2010, 44; Vilkko ym. 2010, 144; Holstila ym. 2012, 17.)
Ikääntymiskeskusteluissa ovat olleet näkyvästi esille mm. termit aktiivinen (active aging), onnistunut (successful aging)
ja tuottava ikääntyminen (productive aging). (Havinghurst 1963; Atchley 1989; Bass & Caro 2001; Gonzales et al.
2015.) Ikääntyneen väestön runsas alkoholinkäyttö ja lisääntyvät alkoholihaitat sopivat huonosti kyseisten käsitteiden
yhteyteen. Ikääntyneiden alkoholiongelmat määrittyvät kulloisessakin yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Ne
linkittyvät ikääntyneen koko elämänkaaren kattavaan elämänhallinnan kontekstiin. Alkoholiongelmien syitä haetaan
yleensä henkilön menneisyydestä, haittoja yritetään minimoida reaaliaikaisesti ja ongelmien paheneminen pyritään
estämään preventiivisillä toimenpiteillä tulevaisuudessa. Kaikkeen tähän liittyy ikäspesifejä, mutta myös yleisempiä
yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka ikääntyneiden väestöosuuden kasvaessa korostuvat entisestään.
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Oheisessa artikkelissa tarkastellaan käsitteitä ja määritelmiä, joilla ikääntyneidenkin alkoholiongelmia jäsennetään
aihepiirin liittyvissä kansainvälisissä keskusteluissa. Samalla haetaan vastauksi eräisiin ikääntyneiden alkoholinkäytön
keskeisiin kysymyksiin. Miten kompleksiset käsitteet ikääntyminen ja alkoholin liiallinen käyttö liittyvät toisiinsa? Mitä
kätkeytyy ikääntyneiden alkoholiongelmien prevalenssilukujen (yleisyys, esiintyvyys) taakse? Miten alkoholiongelmien
määritelmät soveltuvat käytännössä interventioiden lähtökohdiksi?

2.2 Alkoholiongelman määritelmiä
2.2.1 Alkoholin suurkulutus ja riskijuominen
Ikääntyneiden alkoholiongelmien tarkastelua vaikeuttaa terminologinen kirjavuus. Se hankaloittaa myös aihepiiriin
liittyvien tutkimustulosten vertailemista. Kansainvälisesti tutkimuksissa ovat käytössä mm. termit riskijuominen (atrisk drinking), vaarallinen tai terveydelle vaarallinen alkoholinkäyttö (hazardous, unhealthy drinking), haitallinen
alkoholinkäyttö (harmful drinking), periodimainen alkoholinkäyttö (binge driking), alkoholin väärinkäyttö (alcohol
abuse, alcohol misuse), runsas alkoholinkäyttö (heavy drinking), alkoholin liiallinen käyttö (excessive drinking),
alkoholiriippuvuus (alcohol addiction, alcohol dependence), alkoholismi (alcoholism) ja ehkä laajimmin yleisessä
käytössä oleva termi ongelmajuominen (problem drinking). (Adams & Cox 1995 ja 1997; Babor & Higgins-Biddle 2001;
Cabinet Office 2004; Sauders 2006; Saitz 2005; Aalto & Holopainen 2008; Seppä ym. 2010.) Edellä kuvatuille termeille
ei ole yksiselitteisiä ja kattavia määritelmiä, vaan niitä sovelletaan keskusteluissa, tutkimuksissa ja kliinisessä työssä
kirjavasti. Esimerkiksi meillä yleisesti käytetty ilmaus alkoholin suurkulutus liitetään usein terveydelle vaaralliseen,
haitalliseen tai liialliseen alkoholinkäyttöön. Epäterveellinen alkoholinkäyttö yhdistetään puolestaan alkoholin
riskikulutukseen, mutta myös alkoholin väärinkäyttöön ja alkoholiongelmaan. (Rainert & Allen 2007; Seppä ym. 2012;
Käypä hoito 2015.)
Käypä hoito-suosituksessa termi alkoholin suurkulutus on korvattu ilmaisulla ”alkoholin riskikäyttö”. Tällöin henkilön
kohdalla toteutuvat monet haitallisen alkoholinkäytön kriteerit, mutta varsinaisia vakavia alkoholihaittoja,
alkoholisairauksia tai riippuvuutta ei vielä kuitenkaan esiinny. Niiden todennäköisyys on kuitenkin yksilötasolla
kasvanut. Käypä hoito-suosituksessa käytetään myös termejä ”haitallisen alkoholinkäyttö” ja ”alkoholiriippuvuus”.
Edellisessä kysymys on alkoholinkäytöstä, joka aiheuttaa tunnistettavia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.
(Käypä hoito 2015; Seppä ym. 2010, 1249; myös Seppä ym. 2012.) Alkoholiriippuvuus määritellään kansainvälisesti
hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti. (esim. International Statistical Classification of Diseases and Related Problems
ICD-10 ja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorders-Text Revision, DSM IV-TR.) (Käypä hoito 2015.)
Alkoholinkäytön arviointikriteerit ovat perinteisesti tarkoitettu terveen ja työikäisen väestön alkoholinkäytön
arvioimiseen. Ne eivät aina sellaisenaan sovellu sairaiden tai ikääntyneiden alkoholinkäytön tarkasteluun. Niitä
kuitenkin käytetään monissa maissa myös ikääntyneitä koskien. Virallisissa diagnostisointiluokituksissa painotetaan
sellaista alkoholinkäyttöä, jossa haitat ovat jo useamman kriteerin osalta todennettavissa tai henkilöllä voidaan
lääketieteellisin perustein diagnostisoida alkoholiriippuvuus. (Seppä ym. 2010.) Alkoholinkäytön todentamisen
vaikeutena on kulutettujen alkoholimäärien arvioiminen, joka joudutaan tiedustelemaan tutkittavalta itseltään.
Vastaajat voivat salata todellisen alkoholinkäyttönsä tutkimuksissa. He saattavat tehdä myös virhearvioita
kuluttamistaan alkoholimääristä tai he muistavat ne väärin.
Alkoholin suurkulutuksen (riskikäyttö) määrittelyssä tukeudutaan nautittuihin alkoholimääriin, mutta suurkulutuksen
raja-arvot vaihtelevat maittain. Suomessa alkoholin suurkulutuksen rajan on katsottu ylittyvän, jos mies juo
säännöllisesti vähintään 24 standardiannosta alkoholia viikossa (280 grammaa absoluuttista alkoholia). Naisille
alkoholin suurkulutuksen raja-arvo on vähintään 16 alkoholiannosta viikossa (190 grammaa absoluuttista alkoholia).
Raja-arvot ylittävän alkoholinkäytön on katsottu merkitsevän alkoholin kohtuulliseen käyttöön verrattuna suurempaa
riskiä sairastua tai kuolla alkoholinkäyttöön liittyvällä syyllä. Meillä alkoholin suurkulutuksen todetaan merkitsevän
terveyshaittojen todennäköisyyden kasvua. Muualla puhutaan tässä yhteydessä kohtuullisen alkoholinkäytön rajaarvosta, jonka alapuolella alkoholinkäytön aiheuttamien terveysriskien todennäköisyys on vähäinen. (mm. Sillanaukee
et al. 1992, 2919–2921, Sillanaukee ym. 1996; Seppä ym. 2012, 2444.)
Vuonna 2015 Käypä hoito-suosituksessa asemoitiin alkoholinkäytön raja-arvoja uudelleen. Tuolloin otettiin käyttöön
termi ”hälytysraja”. Tämä tarkoittaa alkoholinkulutusta johon terveydenhuollon pitäisi viimeistään puuttua, koska
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kyseisen suosituksen ylittävä alkoholinkäyttö lisää merkittävästi terveyshaittoja. Kyseinen raja-arvo ovat säännöllisen
alkoholinkäytön yhteydessä miehillä 23–24 ja naisilla 12–16 alkoholiannosta viikossa. Tämän lisäksi suosituksessa
puhutaan ”kohtalaisesta riskistä”, joka on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta alkoholia viikossa. Viimeksi mainitut rajaarvot jatkuvasti ylittävä alkoholinkäyttö kohottaa mm. henkilön maksa-arvoja. (Käypä hoito 2015, 5.) Meillä
standardiannos alkoholia sisältää keskimäärin 12 grammaa absoluuttista alkoholia. (Poikolainen 2015; Käypä hoito
2015.) Tavallisen ravintola-annoksen alkoholimäärä vaihtelee maittain. Esimerkiksi Saksassa se on 12 grammaa,
Yhdysvalloissa 14 grammaa, Ranskassa 10 grammaa ja Iso-Britanniassa 8 grammaa absoluuttista alkoholia. Kaikkiaan
37 maan vertailussa oli alkoholimäärien vaihteluväli tavallisessa ravintola-annoksessa 8–20 grammaa absoluuttista
alkoholia. (Kalinowski & Humphreys 2016, 1293–1298.)
Alkoholin riskikäytön raja-arvot eivät ole tarkkoja turvallisen alkoholinkäytön estimaatteja. Ne ovat viitteellisiä
ohjearvoja. Niitä vähäisempikin alkoholinkäyttö saattaa aiheuttaa yksilökohtaisia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.
Raja-arvot ylittävä alkoholinkäyttö ei kuitenkaan johda kaikkien kohdalla välittömästi haittojen ilmaantumiseen.
Suomessa on arvioitu olevan 500 000–600 000 alkoholin suurkuluttajaa. Vielä 70 ikävuotta ylittäneistäkin heitä on yli 4
prosenttia. Valtaosa näistä ikääntyneistä alkoholin suurkuluttajista selviää arjessaan vähintäänkin tyydyttävästi. (Aalto
& Holopainen 2008, 1494; Halme et al. 2008, 212–213.)
Yhdysvaltalaissuositusten mukaan 65 vuotta täyttänyt mies altistuu alkoholin terveyshaitoille, jos hän kuluttaa
alkoholia keskimäärin vähintään 4 annosta päivässä tai vähintään 14 annosta viikossa. Naisilla vastaavat
keskimääräiset alkoholinkulutuksen raja-arvot ovat vähintään 3 alkoholiannosta päivässä tai vähintään 7 annosta
alkoholia viikossa. (NIH 2016.) Tätäkin alhaisempia suosituksia on ikääntyneiden alkoholinkäytölle esitetty.
Yhdysvalloissa on ehdotettu ikääntyneiden alkoholinkäytön rajoittamista keskimäärin yhteen annokseen päivässä, eikä
kertakulutuskaan saisi edes satunnaisesti nousta yli kahden alkoholiannoksen. Suositus koskee sekä ikääntyneitä
miehiä että naisia, mutta naisille on ehdotettu vielä tätäkin alhaisempaa alkoholinkäytön raja-arvoa (The American
Geriatrics Society 2006.) Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut ikääntyneille edellä mainittuja
yhdysvaltalaisen geriatriseuran määrittelemiä alkoholinkäytön raja-arvoja (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006).
Isossa-Britanniassa on perinteisesti alkoholinkäytön riskirajana pidetty miehillä 21 annosta ja naisilla 14 annosta
alkoholia viikossa. Yksittäisellä alkoholin käyttökerralla on alkoholinkulutuksen enimmäismääräksi suositeltu miehillä 4
ja naisilla 3 alkoholiannosta. Tämä tarkoittaa käytännössä yhden päivän aikana juotua alkoholimäärää. (Royal College
of Physicians 1995.) Yhdysvaltalaistutkimuksiin tukeutuen on Isossa-Britanniassa suositeltu 65 vuotta täyttäneille
alkoholin riskikulutuksen rajaksi 11 alkoholiannosta viikossa tai 1.5 alkoholiannosta päivässä. Rajat koskevat
kumpaakin sukupuolta. Kyseisessä ikäryhmässä alkoholinkulutus ei saisi siellä edes runsaimman alkoholinkäytön
päivänä ylittää miehillä 4.5 ja naisilla 3 alkoholiannosta. (Crome et al. 2011, 36.)
Alkoholin riskikäyttö voi alkaa elämän eri vaiheissa. Myöhemmällä iällä alkavalla alkoholin riskikulutuksella
tarkoitetaan yleensä 55 tai 60 ikävuoden jälkeen ilmenevää riskirajat ylittävää alkoholinkäyttöä. Tässä ryhmässä on
naisten todettu muodostavat niukan enemmistön. Myöhemmällä iällä alkaneesta alkoholin riskikäytöstä kärsivillä on
harvemmin alkoholiongelmia perheessään, heillä on yleensä parempi toimintakyky sekä vähemmän psyykkisiä ja
sosiaalisia haittoja alkoholinkäytöstään kuin varhain runsaan alkoholinkäytön aloittaneilla ikätovereillaan. He ovat
myös keskimääräistä motivoituneempia ja sitoutuneempia hoitoon, jos he sinne hakeutuvat. (Holbert & Tueth 2004,
38–40; vrt. SAMHSA/SCAT 1998.)
Alkoholin riskikäyttöön sovelletaan joskus myös termejä alhainen (low), kohonnut (increasing) ja korkea (high) riski.
Alhaisen riskin tasolla alkoholinkulutus on naisilla korkeintaan 3 alkoholiannosta päivässä tai 14 alkoholiannosta
viikossa. Miehillä vastaava alkoholinkulutuksen raja-arvo on korkeintaan 4 alkoholiannosta päivässä tai 21 annosta
viikossa. Naisilla kohonnut riski tarkoittaa 4–6 alkoholiannosta päivässä tai 15–35 annosta viikossa. Miehillä ko.
riskirajan muodostaa 5–8 annosta päivässä ja 21–50 annosta viikossa. Korkean riskin raja-arvo on naisilla yli 7
alkoholiannosta päivässä tai yli 35 annosta viikossa. Miehillä korkean riskin raja-arvoksi määritellään 8 alkoholiannosta
päivässä tai yli 50 annosta alkoholia viikossa. Edellä esitetyt suositukset kuvaavat keskimääräisiä säännöllisen
alkoholinkäytön raja-arvoja. (Beynon et al. 2011, 4.) Blazer ja Wu saivat 65 vuotta täyttäneiden miesten ”alhaisen”
riskijuomisen prevalenssiksi 30 prosenttia. Naisilla vastaava suhdeluku oli 38 prosenttia. Varsinaisen riskijuomisen
osalta, joka kattoi kyseisessä tutkimuksessa sekä kasvaneen että korkean riskin kategoriat, oli sukupuolen mukainen
jakautuma päinvastainen. Miehillä prevalenssi oli 13 prosenttia ja naisilla 8 prosenttia. (Blazer & Wu 2009, 237.)
7

Ikääntyneiden alkoholiongelmien terminologinen tausta

Australialaisraportissa tarkasteltiin alkoholihaittoja käyttämällä termejä ”alhainen riski”, ”riski” ja ”korkea riski”.
Pitkäkestoisten alkoholinkäytön osalta olivat keskimääräiset alkoholinkulutuksen raja-arvot miehillä matalan
riskitasolla korkeintaan 28, riskin kohdalla 29–42 ja korkean riskin osalta vähintään 43 alkoholiannosta viikossa.
Naisilla vastaavat keskimääräiset raja-arvot määrittyivät matalan riskin suhteen korkeintaan 14 annosta, riskin osalta
15–28 annosta ja korkean riskin tasolla vähintään 29 annosta alkoholia viikossa. Lyhytkestoisen alkoholinkäytön
yhteydessä asemoitui matala riski miehillä keskimäärin korkeintaan 6 alkoholiannokseksi, riskin tasolla 7–10
alkoholiannokseksi ja korkea riski käsitti vähintään 11 alkoholiannosta päivässä. Naisten keskimääräisen
alkoholinkulutuksen raja-arvot olivat tällöin matalan riskin tasolla korkeintaan 4 annosta, riskin kategoriassa 5–6
annosta ja korkean riskin kohdalla vähintään 7 alkoholiannosta päivässä. Pitkäkestoisen alkoholinkäytön
keskimääräiset osuudet olivat 60–69-vuotiailla miehillä matalalla riskitasolla 76.4 prosenttia, riskin osalta 6.3
prosenttia ja korkean riskin tasolla 3.7 prosenttia. Yli 70-vuotiailla miehillä saatiin vastaavaksi osuudeksi matalan riskin
osalta 73.5 prosenttia, riskin suhteen 3.2 prosenttia ja korkean riskin tasolla 1.6 prosenttia. Vastaavasti 60–69vuotiailla naisilla olivat pitkäkestoisen alkoholinkäytön osuus matalan riskin tasolla 67.5 prosenttia, riskin kohdalla 5.6
prosenttia ja korkean riskin osalta 0.9 prosenttia. Yli 70-vuotiailla naisilla saatiin suhteellisiksi osuuksiksi kyseisissä
riskiluokissa 58.7 prosenttia, 2.8 prosenttia ja 1.2 prosenttia. (NDSHS 2011, 50; NDSHS 2011b, 3; vrt. NDSHS 2008.)
Suomalaisessa kyselytutkimuksessa (n=1395) ylitti 65 vuotta täyttäneistä miehistä 20.6 prosenttia ja naisista 4.2
prosenttia alkoholinkulutuksessaan riskirajan. Kyseinen raja oli yhdysvaltalaista suositusta noudatellen yli 8
alkoholiannosta viikossa, yli 3 alkoholiannosta useamman kerran viikossa tai yli 5 alkoholiannosta tyypillisenä
alkoholinkäyttöpäivänä. Tässä tutkimuksessa riskirajan alkoholinkulutuksessaan ylitti 25.4 prosenttia 65–70-vuotiaista,
18.9 prosenttia 71–80-vuotiaista ja 11.3 prosenttia 81–90-vuotiaista miehistä. Naisilla olivat vastaavat suhteelliset
osuudet kyseisissä ikäryhmissä 7.7 prosenttia, 2.5 prosenttia ja 1.4 prosenttia. (Immonen 2012, 5.)
Alkoholin riskikäyttö ja suurkulutus ovat lähtökohdiltaan neutraaleja ilmaisuja. Niihin ei sisälly suoranaisesti henkilön
elämäntapaa leimaavia sivumerkityksiä. Kummankin yhteydessä mainitaan alkoholinkäyttöön liittyvät lääketieteelliset
faktat väestötason havaintoihin suhteutettuina. Henkilö voi sitten itse arvioida alkoholinkäyttönsä ja ongelmiensa
mahdollisen yhteyden väestötasoisten riskien todennäköisyyteen. Koska kyseiset termit eivät leimaa asianomaista,
hänen on todennäköisesti helpompi hyväksyä tosiasiat ja sisäistää ne ilman suurempaa vastarintaa. Tämä saattaa
helpottaa alkoholinkäytön esille ottamista esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön kanssa keskusteltaessa.
Terveydelle vaarallisen tai vaarallisen alkoholinkäytön (unhealthy, hazardous drinking) kohdalla tarkastellaan
kulutettuja alkoholimääriä, mutta myös alkoholinkäytön aiheuttamia terveysongelmia, sairauksia ja tapaturmia.
Laajasti ymmärrettynä terveydelle vaarallinen alkoholinkäyttö kattaa riskijuomisen, haitallisen alkoholinkäytön ja
alkoholi runsaan käytön aiheuttaminen terveysongelmien lisäksi myös kohtuullisen alkoholinkäytön mahdollisesti
aiheuttamat tilapäiset terveyshaitat esimerkiksi lääkkeidenkäytön yhteydessä. Kansainvälisessä kirjallisuudessa termiä
käytetään usein käsitteiden ”riskijuominen” tai ”haitallinen” alkoholinkäyttö rinnalla. Terveydelle vaarallisen
alkoholinkäytön prevalenssiksi on tutkimuksissa saatu avohoidossa olevien potilaiden osalta 7–20 prosenttia,
tapaturma-asemien potilailla 30–40 prosenttia ja traumapotilailla 50 prosenttia. (Saitz 2005 596–607.) Kansainvälisesti
terveydelle vaarallisen alkoholinkäytön raja-arvoksi määritellään miehillä 21 alkoholiannosta viikossa tai 7
alkoholiannosta kolmesti viikossa. Naisilla tämä raja-arvo on 14 alkoholiannosta viikossa tai 5 alkoholiannosta kolmesti
viikossa. AUDIT-testillä (The Alcohol Use Disorders Identification Test) terveydelle vaarallisen alkoholinkäytön
katsotaan edellyttävän vähintään 8 pistettä. (Reid et al. 1999, 1682; Greenfield 2001, 413–437.) Uudessa-Seelannissa
määriteltiin kansallisessa terveystutkimuksessa riskejä sisältävän (hazadous) alkoholinkäytön rajaksi vähintään 8
pistettä AUDIT-testissä. Riskialttiin alkoholinkäytön osuudeksi saatiin tällöin 15 vuotta täyttäneen väestön osalta 15.1
prosenttia. Miehillä kyseinen suhteellinen osuus oli 21.8 prosenttia ja naisilla 8.6 prosenttia. Ikääntyneillä 65–74vuotiailla miehillä vaarallisen alkoholinkäytön osuudeksi saatiin 9.1 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneillä miehillä se oli
3.3 prosenttia. Vastaava suhdeluku 65–74-vuotiailla naisilla oli 1.7 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneillä naisilla 0.3
prosenttia. (Ministry of Health 2013, 9.)
Kaikkiaan 11 Euroopan maata käsittäneessä tutkimuksessa tarkasteltiin 50–64-vuotiaiden vaarallista alkoholinkäyttöä.
Tutkimuksessa vaarallisen alkoholinkäytön rajaksi määriteltiin miehillä vähintään 40 grammaa absoluuttista alkoholia
päivässä (3–4 alkoholiannosta). Naisilla kyseinen raja oli vähintään 20 grammaa absoluuttista alkoholia päivässä (1–2
alkoholiannosta). Alkoholinkäytön oli pitänyt jatkua tällaisena tutkimusta edeltäneen 3 kuukauden ajan. Vaarallisen
alkoholinkäytön prevalenssiksi saatiin koko aineistossa 6.6 prosenttia. Alhaisin se oli Saksassa 5.1 prosenttia ja korkein
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Belgiassa 8.2 prosenttia. Suomi ei ollut tässä tutkimuksessa mukana. (Bosque-Prous et al. 2015.) Monissa
tutkimuksissa katsotaan naisilla terveydelle vaaralliseksi alkoholinkäytöksi keskimäärin 20–40 grammaa absoluuttista
alkoholia (2–3 standardiannosta) päivässä säännöllisesti käytettynä. Miehillä vastaava raja-arvo on säännöllisesti
käytettynä 40–60 grammaa absoluuttista alkoholia päivässä (4–5 standardiannosta). Runsaan alkoholinkäytön
todetaan kuitenkin kaikissa tapauksissa aiheuttavan haittoja ja olevan terveydelle vaarallista. Vaara realisoituu
varsinkin silloin, jos henkilöllä on joku vakava sairaus, pitkäkestoinen lääkitys tai hän on ikääntynyt. (Rehm et al. 2004,
959–1108; myös Morgan & Ritson 1998.)
Fink kollegoineen sai erityisesti ikääntyneiden alkoholiongelmaisten havaitsemiseen kehitettyä ARPS–testillä (The
Alcohol-Related Promblems Survey) terveydelle vaarallisen alkoholinkäytön prevalenssiksi 35 prosenttia. Otos käsitti
lähes 600 yli 65-vuotiasta henkilöä. (Fink et al. 2002, 63.) Merrickin tutkijaryhmä puolestaan raportoi ”epäterveellisen”
juomisen prevalenssiksi 9 prosenttia 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa. Miesten suhteellinen osuus oli tällöin 16
prosenttia ja naisten 2 prosenttia. (Merrick et al. 2008, 214–223.)
Vuonna 2014 käytti Englannissa aikuisväestöstä 16.6 prosenttia alkoholia terveytensä vaarantaen. Heistä naisia oli
11.6 prosenttia ja miehiä 21.9 prosenttia. Ikääntyneistä 65–74-vuotiaista miehistä 16.5 prosenttia ja saman ikäryhmän
naisista 5.6 prosenttia käytti alkoholia yli terveydelle vaarallisena pidetyn rajan. Kyseisen rajan ylitti 75 ikävuotta
täyttäneistä miehistä 7.5 prosenttia ja naisista 2.3 prosenttia. Terveydelle vaarallinen alkoholinkäyttö oli kyseisessä
kansallisessa tutkimuksessa määritelty AUDIT-testin pistemäärillä 8–15. (NHS 2016; vrt. ONS 2015.) Skotlannissa 26
prosenttia alkoholia käyttäneestä väestöstä ylitti vuoden ajanjaksolla (2014/2015) alkoholinkulutuksen osalta
terveysriskin rajan. Miesten osuus oli 36 prosenttia ja naisten 17 prosenttia. Alkoholinkulutuksen riskirajaksi oli tällöin
määritelty sekä miehillä että naisilla 14 alkoholiannosta viikossa. Ikääntyneistä 65–74-vuotiaista miehistä 37
prosenttia ja 75 vuotta täyttäneistä miehistä 22 prosenttia käytti alkoholia terveytensä vaarantaen. Naisilla kyseiset
osuudet olivat samoissa ikäryhmissä 17 prosenttia ja 7 prosenttia. (The Scottish Government 2016, 83 ja 106.)

2.2.2 Alkoholin haitallinen käyttö ja väärinkäyttö
Haitallisesta alkoholinkäytöstä (harmful drinking) on kysymys silloin, kun henkilöllä on psyykkisiä tai fyysisiä haittoja
alkoholinkäytöstään. Tällöin ei olla enää tekemisissä potentiaalisten alkoholihaittojen tai niiden todennäköisyyksien
kanssa, vaan haitat ovat jo konkretisoituneet. Niiden ei kuitenkaan tarvitse olla vielä vakavia. ICD-10 luokittelu
korostaa tässä yhteydessä haitallisen alkoholinkäytön kestoa. Jotta haitallisen alkoholinkäytön kriteerit toteutuisivat
täysimääräisinä, on ongelman pitänyt kestää vähintään kuukauden ja toistua vähintään kerran viimeksi kuluneen 12
kuukauden aikana. (WHO 2012.)
Haitallisen alkoholinkäytön keskimääräiseksi riskirajaksi määritellään yleensä miehillä 14 annosta alkoholia viikossa tai
4 annosta alkoholia päivässä. Naisilla kyseiset rajat ovat 7 alkoholiannosta viikossa tai 3 alkoholiannosta päivässä.
(Dawson et al. 2005, 902–908.) Iparraguire määritteli haitallisen alkoholinkäytön käsitteillä matala, kasvanut ja korkea
riski. Matala riski tarkoitti miehillä korkeintaan 21 annosta ja naisilla korkeintaan 14 annosta alkoholia viikossa.
Kasvanut riski käsitti miehillä 22–50 alkoholiannosta ja naisilla 15–35 alkoholiannosta viikossa. Korkean riskin tasolla
miesten alkoholinkulutus oli yli 50 annosta ja naisilla yli 35 annosta alkoholia viikossa. Kyseiset raja-arvot tarkoittivat
keskimääräistä alkoholinkulutusta. Tutkimuksen kohteena olivat kotona asuvat 50 vuotta täyttäneet englantilaiset
(n=9251) ja tutkimus keskittyi haitallisen alkoholinkäytön sosioekonomisiin ulottuvuuksiin. Tutkimuksen mukaan
alkoholinkulutus aleni iän myötä. Naisilla alkoholinkulutuksen lineaarinen aleneminen alkoi jo 50 ikävuodesta tienoilla,
mutta miehillä se alkoi hieman 60 ikävuoden jälkeen, jolloin alkoholinkulutus oli heillä korkeimmillaan. Korkea
tulotaso liittyi alkoholinkulutuksen kohoamiseen varsikin naisilla. Yksinäisyydellä ja depressiolla ei tässä tutkimuksessa
ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä alkoholinkulutukseen. Yksin elävät miehet olivat kuitenkin muita alttiimpia
alkoholinkulutuksen lisääntymiselle. Naisilla mm. hoivavastuu rajoitti alkoholinkulutuksen lisääntymistä. (Iparraguire
2015, e007684; vrt. NICE 2011.)
Meta-analyyseissä ikääntyneiden haitallisen alkoholinkäytön prevalenssin vaihteluväli on ollut 4–29 prosenttia (esim.
Reid et al. 1998; 729–734). Finkin tutkimusryhmä raportoi 65 vuotta täyttäneiden haitallisen alkoholinkäytön
prevalenssiksi 11 prosenttia. Kyseisen tutkimuksen mukaan haitallinen juominen on yleisempää ikääntyneillä miehillä
ja alle 75-vuotiailla. (Fink et al. 2002, 55–78.) Haitallinen alkoholinkäyttö voi myös tarkoittaa sitä, että juodaan usein,
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runsaasti kerralla, nopeasti tai juominen täyttää kaikki edellä mainitut piirteet. Kun juodaan yhdellä kertaa paljon ja
nopeasti, kysymys on humalahakuisesta alkoholinkäytöstä. Riskirajoiksi runsaan ja nopean juomisen osalta on
haitallisen alkoholinkäytön yhteydessä määritelty miehillä 5 alkoholiannosta ja naisilla 4 alkoholiannosta noin 2 tunnin
kuluessa. Riskirajan ylittäminen merkitsee epäsosiaalisuuden, tapaturmien ja äkkikuolemien todennäköisyyden
lisääntymistä alkoholinkäyttötilanteissa. (NIAAA 2004, 3.) Tällainen toistuva alkoholinkäyttö johtaa myöhemmin
alkoholisairauksien ja sosiaalisten alkoholihaittojen realisoitumiseen. (Corrao et al. 2004.) Haitalliseen
alkoholinkäyttöön liittyy runsaasti yksilöllisiä ja tilannekohtaisia tekijöitä, jotka tekevät sen tarkastelun ja
vertailemisen hankalaksi.
Haitallisen alkoholinkäytön osalta ongelma on siirtynyt potentiaaliselta tasolta subjektiiviseksi kokemukseksi tai
ulospäin näkyväksi haitaksi. Haitat muistuttavat jostakin vielä vakavammasta uhasta (esim. vakava alkoholiehtoinen
sairaus, alkoholiriippuvuus). Henkilö saattaa joutua puolustelemaan alkoholinkäyttöään myös läheisilleen. Hänen
tekemisiään aletaan yleisemminkin tulkita alkoholinkäytön kautta. Mielikuva hyvästä, tasapainoisesta ja kypsästä
vanhenemisesta asettuu vastakkain haitallisen alkoholinkäytön kielteisten seurausten kanssa.
Alkoholin väärinkäytön (alcohol abuse) kriteerit määritellään DSM IV-TR (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 4th Edition, Text Revision) luokituksessa käyttäen ilmaisua ”psykoaktiivisten aineiden väärinkäyttö”. Tällöin
ei suoranaisesti määritellä alkoholinkulutuksen raja-arvoja. Kyseisen määritelmän mukaan alkoholin tai muun
psykoaktiivisen aineen käytön tulee aiheuttaa asianomaiselle toistuvasti vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässä ja
arkisissa rooleissa, jotta sitä voidaan pitää väärinkäyttönä. Myös psykoaktiivisten aineiden aiheuttamat vaaratilanteet
ja joutuminen tekemisiin viranomaisten kanssa ovat mukana määrittelyssä. Runsaan alkoholinkäytön tulee jatkua
fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista haitoista huolimatta. Edellä kuvatuista haitoista vähintään yhden on pitänyt
realisoitua ainakin kerran viimeksi kuluneen vuoden aikana. Alkoholin väärinkäytön kriteerit viittaavat alkoholinkäytön
riskirajojen ylittymiseen ja alkoholihaittojen esiintymiseen. Alkoholin tai muun psykoaktiivisen aineen väärinkäyttö voi
pitkittyessään johtaa riippuvuuteen. (Epstein 2001; WHO 2012.)
Mangion ryhmineen sai terveydenhuollon toimipisteissä 65 vuotta täyttäneiden miespotilaiden alkoholin väärinkäytön
prevalenssiksi 7.8 prosenttia (Mangion et al. 1992, 362). Herrmann ja Eryavec tutkivat 66–90-vuotiaita IImaailmansodan veteraaneja käyttäen apuna DMS IV-TR luokittelua. Tutkimushetkellä oli kohdehenkilöiden akuutin
alkoholin väärinkäytön prevalenssi 8 prosenttia. Tutkituista 53 prosenttia oli jossakin elämänsä vaiheessa ollut
alkoholin väärinkäyttäjä. (Herrmann & Eryavec 1996, 39–45.) Gambert puolestaan raportoi aiempiin tutkimuksiin
viitaten, että 65 vuotta täyttäneiden alkoholin väärinkäytön prevalenssin vaihteluväli on 3-15 prosenttia (Gambert
1997, 30–37). Oslinin tutkijaryhmä määritteli (DSM III-luokitus) hoitokodissa asuneiden keski-iältään 74-vuotiaiden
aineistolla jossakin elämänvaiheessa koetun alkoholin väärinkäytön prevalenssiksi 29 prosenttia (Oslin et al. 1997).
Steinhagen ja Friedman toteavat, että diagnostisoiduista alkoholin väärinkäyttäjistä on ikääntyneitä miehiä 2.8
prosenttia ja ikääntyneitä naisia 0.5 prosenttia. Kotona asuvista ikääntyneistä 15 on prosentilla ongelmia
alkoholinkäytössään ja 20 prosenttia heistä käyttää yhtä aikaa alkoholia ja lääkkeitä terveytensä vaarantaen.
(Steinhagen & Friedman 2008, 20–22.-)
Englanninkielinen termi ”abuse” viittaa alkoholin väärinkäyttöön, joka on harkittua ja tarkoituksellista. Kyseisen termin
synonyyminä käytetään usein käsitettä ”misuse”. Sillä on myös merkitys, joka viittaa vahingossa, tahattomasti tai
muiden aiheuttamaan alkoholin väärinkäyttöön. Kyseistä termiä käytetään myös lääkkeiden väärinkäytön yhteydessä.
Tällöin osasyynä väärinkäyttöön saattaa olla myös reseptin kirjoittajan välinpitämättömyys, ikääntyneen henkilön
kyvyttömyys ottaa lääkettä ohjeiden mukaisesti tai asianomaisen tarkoituksellinen lääkkeiden väärinkäyttö. (Carlson
1994, iii.) Misuse-termiä käytetään päihdetyön terminologiassa usein kuvaamaan alkoholinkäyttöä, joka on
ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen tapojen, normien ja lääketieteellisten suositusten kanssa. (The American Psychiatric
Association 2000.)

2.2.3 Runsas juominen, liiallinen alkoholinkäyttö ja periodijuominen
Runsas juominen (heavy drinking) on käsitteenä muuttunut vuosien kuluessa. Molgaardin tutkijaryhmän
popularisoivan määritelmän mukaan runsas alkoholinkäyttö on kysymyksessä silloin, kun henkilö juo esimerkiksi
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vähintään 2 ”six-packiä” (12 annosta) olutta tai vähintään 8 lasia viiniä tai likööriä viikossa. Kyseisessä tutkimuksessa
saatiin runsaan juomisen osuudeksi 66–74-vuotiailla 8.2 prosenttia ja 75 vuotta täyttäneillä 6.4 prosenttia. (Molgaard
et al. 1990, 239–251.) Koska kysymyksessä ei useinkaan ole yhtäjaksoinen alkoholinkäyttö, henkilö voi
elämänkaarellaan toisinaan kuulua kyseiseen kategoriaan ja toisinaan taas jäädä sen ulkopuolelle. Runsaaseen
alkoholinkäyttöön liittyvä leimautuminen on kuitenkin pitkäkestoinen ilmiö ja siitä on vaikea päästä eroon vaikka
alkoholinkäyttö ei enää jatkuisikaan entiseen tapaan. Lontoossa terveydenhuollon toimipisteistä kerätyllä aineistolla
saatiin runsaasti alkoholia käyttävien 75 vuotta täyttäneiden miesten suhteelliseksi osuudeksi 3.6 prosenttia. Naisilla
vastaava prosenttiosuus oli 3.2. Runsaan alkoholinkäytön rajaksi oli tällöin valittu miehillä 21 ja naisilla 14
alkoholiannosta viikossa. (Iliffe et al. 1991, 120–123.)
Yhdysvalloissa tutkittiin yli 5000 perusterveydenhuollon 60 vuotta täyttänyttä potilasta. Tutkijat määrittelivät runsaan
juomisen kynnysarvoksi kansallisen suosituksen mukaisesti miehillä 14 alkoholiannosta viikossa tai 4 alkoholiannosta
kerralla. Naisilla raja oli 7 alkoholiannosta viikossa tai 3 alkoholiannosta kerralla. Tässä tutkimuksessa 15 prosenttia
ikääntyneistä miehistä ja 12 prosenttia ikääntyneistä naisista ylitti säännöllisesti viikoittaisen alkoholinkulutuksen
suosituksen. Yli 75-vuotiaista miehistä 11 prosenttia kulutti alkoholia yli viikkosuosituksen. Saman ikäryhmän naisilla
vastaava oli osuus 9 prosenttia. Lisäksi havaittiin, että 9 prosenttia tutkituista miehistä ja 2 prosenttia naisista käytti
alkoholia yli 21 annosta viikossa. CAGE-testillä (”Cut”, ”Annoyed”, ”Guilty”, ”Eye- opener”) arvioituna 9 prosenttia
miehistä ja 3 prosenttia naisista täytti alkoholin väärinkäytön (abuse) kriteerit jossakin vaiheessa kolmen tutkimusta
edeltäneen kuukauden ajanjaksolla. (Adams et al. 1995 ja 1996.) Suomalaisessa tutkimuksessa runsas alkoholinkäyttö
(heavy drinking) määriteltiin AUDIT-testin avulla. Kyseisessä tutkimuksen kohteena eivät olleet yksinoman
ikääntyneet. Rajana oli miehillä vähintään 8 pistettä ja naisilla vähintään 7 pistettä. Miehistä runsaan alkoholinkäytön
kriteerit täytti 29 prosenttia ja naisista 13 prosenttia. Tässä ryhmässä miesten keski-ikä oli 45.8 vuotta ja naisten 46.3
vuotta. (Kaarne et al. 2009; 53–57.)
Mirand ja Welte saivat yli 2300 henkilön puhelinhaastattelussa tuloksen, jossa runsaan alkoholinkäytön kriteerit
haastatteluhetkellä täytti yli 60-vuotiaista miehistä 13 prosenttia ja naisista 2 prosenttia. Runsaaksi alkoholinkäytöksi
katsottiin tällöin yli 2 alkoholiannosta päivässä. (Mirand & Welte 1996, 979.) Sangwan ryhmineen raportoi runsaan
juomisen (vähintään 13 alkoholiannosta viikossa) prevalenssiksi 17 prosenttia 60 vuotta täyttäneillä miehillä ja 2
prosenttia vastaavan ikäisillä naisilla. Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 69.5 vuotta. (Sangwan et al. 1997, S5.)
Yhdysvalloissa on ikääntyneillä runsaan päivittäisen alkoholinkäytön rajaksi määritelty miehillä keskimäärin 2
alkoholiannosta ja naisilla yksi alkoholiannos. (United States Department of Agriculture and United States Department
of Health and Human Services 2005, 43–46.) Kanadalaisessa tutkimuksessa 16 prosenttia 55 ikävuotta täyttäneistä
käytti alkoholia runsaasti. Tällöin alkoholinkulutuksen raja oli miehillä vähintään 14 alkoholiannosta ja naisilla
vastaavasti vähintään 9 annosta viikossa. Puolet runsaasti alkoholia käyttävistä joi vähintään 5 alkoholiannosta yhdellä
juomiskerralla ainakin kerran kuukaudessa. (Rogers & Weise 2011, 53.)
Alkoholitutkimuksissa ja valistusaineistoissa käytetään edelleen myös ilmaisua ”alkoholin liiallinen käyttö” (excessive
drinking). Termi ei ole enää yhtä laajassa käytössä kuin vielä muutama vuosi sitten. Syynä tähän saattaa olla
määritelmän rajaamisen vaikeus. Runsaan alkoholinkäytön kriteerit ovat juomiskertaa kohti lähes identtiset liialliseen
alkoholinkäytön määrittelyn kanssa. Liiallisesta alkoholinkäytöstä on kyse silloin, kun alkoholinkulutus ylittää
yksittäisellä juomiskerralla naisilla keskimäärin 3 ja miehillä keskimäärin 4 alkoholiannosta. Liiallisen alkoholinkäyttöön
liitetään kansainvälisissä määrittelyissä myös raskaana olevien naisten alkoholinkäyttö kaikissa muodoissaan. Lisäksi
Yhdysvalloissa on liiallisen alkoholinkäytön määritelmään sisällytetty alle 21-vuotiaiden alkoholinkäyttö. Siellähän
lainsäädäntö kieltää eräin poikkeuksin edellä mainittua ikärajaa nuorempien alkoholinkäytön useissa osavaltioissa.
Myös moottoriajoneuvolla ajaminen päihtyneenä katsotaan siellä liiallisen alkoholinkäytön kriteerit täyttäväksi.
Liiallinen alkoholinkäyttö käsitteenä kattaa siis juomatavan ja monet alkoholin yksittäiseen käyttökertaan liittyvät
ongelmat. (Sacks et al. 2013, 475)
Droomersin tutkijaryhmä määritteli liialliseksi alkoholinkäytöksi vähintään 6 alkoholiannosta kolmena tai useampana
päivä viikossa tai vähintään 4 annosta alkoholia viitenä tai useampana päivänä viikossa. Eindhovenin alueella
Hollannissa toteutetussa survey-tutkimuksessa oli mukana 756 naista ja 1006 miestä. He olivat iältään 15–74vuotiaita. Miehet ja yli 45-vuotiaat olivat aineistossa yliedustettuina. Liiallisen juomisen prevalenssiksi saatiin tällä
aineistolla miesten osalta 15.2 prosenttia ja naisilla 3.3 prosenttia. Kyseinen juomatapa oli tyypillinen varsinkin
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alemman koulutustason omaavilla henkilöille. Ikääntyneiden osuutta ei tässä tutkimuksessa erikseen eritelty.
(Droomers et al. 1991, 1.)
Drummond arvioi aiempien tutkimusten perusteella ikääntyneiden liiallisen alkoholinkäytön prevalenssiksi vuoden
kestäneen seurannan perusteella 4–5 prosenttia ja koko elämänkaaren aikana 13–16 prosenttia (Drummond 2002,
119–125). Kaikkiaan 329 kotona asuvaa irlantilaista ikääntynyttä (65–94-vuotiaat) käsittäneessä tutkimuksessa oli
liiallisen alkoholinkäytön prevalenssi miehillä 16 prosenttia ja naisilla 2.1 prosenttia. Tässä haastatteluun
perustuneessa tutkimuksessa liialliseksi alkoholinkäytön rajaksi katsottiin miehillä 14 ja naisilla 7 alkoholiannosta
viikossa. (Greene et al. 2003, 77–79.) Gossop ja Moos toteavat, että 30 prosenttia 60 vuotta täyttäneistä miehistä ja
15 prosenttia vastaavan ikäisistä naisista käyttää alkoholia liikaa eli ylittää alkoholinkäytön suositukset (Gossop &
Moos 2008, 347).
Suomalaisessa tutkimuksessa raportoitiin yli 65-vuotiaiden liiallisen alkoholinkäytön prevalenssiksi 12 kuukauden
seurannassa miehillä 20.3 prosenttia ja naisilla 1.2 prosenttia. Tällöin liialliseksi alkoholinkäytöksi määriteltiin
vähintään 8 suomalaista ravintola-annosta alkoholia viikossa. Vähintään 15 alkoholiannosta viikossa ilmoitti juovansa
11.4 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ikääntyneistä miehistä. Tutkijat totesivat tulosten perusteella, että runsas
alkoholinkäyttö on meillä yleistä ikääntyneiden miesten keskuudessa, mutta se ei ole yleistä ikääntyneiden naisten
osalta. Kyseisessä tutkimuksessa todettiin lisäksi, että niillä ikääntyneillä miehillä, jotka joivat säännöllisesti
keskimäärin yli 2 annosta alkoholia päivässä, oli muita korkeampi kuolleisuus. (Halme et al. 2010, 212–213.)
Berglund ryhmineen tutki 100 alkoholia liiallisesti käyttävää miestä, joiden elämäntilanne oli sosiaalisesti stabiili.
Tutkimuksen tuloksena esitettiin arvio, etteivät nämä alkoholia liiallisesti käyttäneet miehet eronneet
persoonallisuutensa suhteen vertailuryhmästä. Tutkijat päättelivät tämän todistavan, ettei erityistä addiktoituvaa
persoonallisuutta ole löydettävissä. (Berglund et al. 2011, 257–260.) Eläinkokeissa on kuitenkin havaittu, että hiiret
joilla oli mutaation muuntelema geeni (Gabrb1), haluavat nauttia suuria määriä alkoholia. Ne tyydyttivät jopa 85
prosenttia päivittäisestä nestetarpeestaan alkoholipitoisen juoman muodossa. Kyseiset hiiret jatkavat alkoholin
tavoittelua sinnikkäästi ja ovat humalahakuisia. Tutkijoiden mukaan tämän voi merkitä myös ihmisillä runsaan
alkoholinkäytön yhteyttä geenimutaatioihin. (Anstee et al. 2013.)
Periodimainen, kausittainen runsas alkoholinkäyttö (binge drinking, heavy episodic drinking) on alkujaan merkinnyt
vähintään muutaman päivän jatkunutta juomisjaksoa. Meillä on tässä yhteydessä perinteisesti käytetty termiä
”tuurijuoppous”. Siihen on yleisessä kielenkäytössä liitetty ajatus vähintään muutaman päivän juomisjaksosta, jolloin
ollaan humalassa lähes koko ajan. Nykyään kansainvälisessä alan kirjallisuudessa kyseinen termi liitetään juomisen
määrään ja intensiteettiin yksittäisellä alkoholin käyttökerralla, joka on käytännössä muutama tunti tai yksi päivä.
Englannissa periodimaisen runsaan alkoholikäytön raja-arvoksi määritellään vähintään 8 alkoholiannosta miehillä ja
vähintään 6 alkoholiannosta naisilla yksittäisellä juomiskerralla. Määrä ylittää kaksinkertaisesti turvalliseksi
luonnehditun alkoholin kertakulutuksen rajan niin miehillä kuin naisillakin (IAS 2007). Yhdysvalloissa periodijuomisen
kriteeri on miehillä vähintään 5 standardiannosta alkoholia juomiskertaa kohti. Naisilla kyseinen raja-arvo on
vähintään 4 alkoholiannosta juomiskerralla. Käytännössä korkea alkoholin kertakulutus tarkoittaa edellä mainittujen
alkoholimäärien nauttimista muutamassa tunnissa, jolloin myös verenalkoholipitoisuus kohoaa nopeasti korkeaksi.
Verenalkoholipitoisuudeksi rajaksi on periodijuomisen osalta ehdotettu vähintään 0.08 prosenttia (0.8 gr/dl). Tällöin
henkilö on päihtynyt ja hänen liikkeensä ovat koordinoimattomia. Periodijuomisen kriteerit täyttääkseen henkilöllä
tulee olla vähintään yksi tällainen alkoholinkäyttökerta tutkimusta edeltävän 30 päivän aikana. (NIAAA 2004; NIH
2014; myös Blazer & Wu 2009.)
Analysoidessaan lähes 11 000 50 vuotta täyttänyttä henkilöä vuosina 2005–2006 kerätystä The National Survey on
Drug Use and Health-aineistoa Blazer ja Wu havaitsivat, että 50–65-vuotiaista miehistä 14 prosenttia oli
periodijuomareita. Naisilla vastaava osuus oli 3 prosenttia. Koko aineistossa periodijuomareita oli 20 prosenttia
miehistä ja 6 prosenttia naisista. Periodimainen alkoholinkäyttö väheni selvästi 70 ikävuoden jälkeen. Periodimaisesti
alkoholin runsaasti käyttäneillä naisilla oli muita enemmän ei-lääketieteellisin perustein tapahtunutta
reseptilääkkeiden käyttöä. Kausittainen runsas alkoholinkäyttö oli selvästi yleisempää miesten kuin naisten
keskuudessa. (Blazer & Wu 2009, 237–245.)
Periodijuomisen määrittelyyn liittyy monia ongelmia. Humaltumisen asteeseen vaikuttaa myös se, nauttiiko henkilö 6–
8 annosta alkoholia muutaman tunnin vai kokonaisen päivän aikana. Myös henkilön ruokailemisella juomisjakson
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aikana on merkitystä humaltumiseen. Henkilön paino, sairaudet, lääkitys ja alkoholitoleranssi ovat myös yhteydessä
humalakäyttäytymiseen. Lisäksi juomistapahtuman sosiaalinen kontekstikin vaikuttaa siihen, miten henkilö käyttäytyy
humalassa ja millaisia haittoja alkoholinkäyttötilanteessa syntyy.
Periodijuomista on käsitteenä kritisoitu sen epäselvyydestä ja leimaavuudesta. Monet vanhemmat alkoholinkäyttäjät
eivät tunnista sitä itsenäiseksi kategoriaksi, sillä he pystyvät kaikesta huolimatta pitämään juomistahdin illan tai päivän
aikana sellaisena, etteivät he humallu äärimmilleen eli heillä säilyy kontrolli ympäristöönsä ja käyttäytymiseensä.
Toisaalta alkoholiteollisuus tuo koko ajan markkinoille uusia varsinkin nuorille suunnattuja juomia (esim. RTD- eli
ready to drink-juomat), jotka huomaamatta johtavat kertakulutuksen lisääntymiseen ja humaltumiseen. Mainonnalla
luodaan kyseisten juomien yhteydessä mielikuva vaarattomasta, kontrolloidusta ja sosiaalisesta juomistilanteesta.
Tämän alkoholinkäytön mallin saattavat tulevaisuudessa omaksua myös ikääntyneet sukupolvet. (esim. Hammersley
& Ditton 2005, 493.)

2.2.4 Alkoholiriippuvuus ja alkoholismi
Jo lähes 40 vuotta sitten Edwards & Gross (1976, 1058–1061) loivat yhä käytössä olevan käsitteen alkoholiriippuvuusoireyhtymä (alcohol dependence syndrome, ADS). Sittemmin tämä Edwardsin ja Grossin termi on saanut
täsmentyneen ja laajalle levinneen operationalisoinnin DSM IV-TR sekä ICD-10 diagnostisointi- ja tautiluokituksissa.
(The American Psychiatric Association 2000; WHO 2012.) Kyseisten määritelmien yhteisinä piirteinä ovat
vieroitusoireet juomisen loputtua (fyysinen riippuvuus), alkoholinkäyttö vieroitusoireiden minimoimiseksi, vaikeus
kontrolloida alkoholinkäyttöä sekä pakonomainen tarve käyttää alkoholia haitoista huolimatta (psykologinen
riippuvuus). Edellä kuvatuista operationalisoinneista ainakin kolmen pitää toistua vuoden aikajaksolla, jotta henkilö
voidaan katsoa alkoholiriippuvaiseksi. (Hoffman & Tabakoff 1996, 333; myös Zisserson & Oslin 2003.)
Edwards tiivisti myöhemmin alkoholiriippuvuuden kahteen pääkohtaan. Hän korosti vieroitusoireita ja kaikkea mikä
liittyy niihin. Lisäksi hän nosti esille toleranssin lisääntymisen. Toleranssin lisääntyminen tarkoittaa nautitun
alkoholimäärän lisäämisen tarvetta aiemman euforisen tason saavuttamiseksi. Edwards painotti myös
alkoholiriippuvuuden yhteyttä kontrollikyvyn menettämistä. Hän toteaa myös, ettei alkoholiriippuvuus käsitteenä
kuitenkaan anna kattavaa vastausta siihen, miksi jotkut jatkavat runsasta alkoholinkäyttöä haitoista huolimatta.
(Edwards 1986, 171-183)
DSM IV-TR luokittelun mukaan alkoholiriippuvuus käsittää mm. krooniset alkoholiongelmat ja toistuvat retkahdukset.
Lisäksi alkoholiriippuvuuteen liittyy alkoholitoleranssin lisääntyminen ja vieroitusoireet sekä kykenemättömyys
kontrolloida alkoholinkulutusta ja juomisfrekvenssiä. (The American Psychiatric Association 2000.) ICD-10 kriteerien
mukaan alkoholiriippuvuudella on yhteys yksilön käyttäytymiseen ja kognitiivisiin toimintoihin. Alkoholinkäyttö saa
hallitsevan aseman henkilön elämässä ja arkirutiineissa. (WHO 2012.) Alkoholiriippuvuudella on yhteys mm.
fysiologisiin tekijöihin, geneettiseen perimään ja yksilön psykososiaaliseen tilanteeseen. Kansainvälisesti käytetään
päihderiippuvuuden yhteydessä termejä ”dependence” ja ”addiction”. Ero termien välillä on monesti epäselvä.
Perinteisesti dependence-ilmaisu on liitetty fyysiseen tarpeeseen käyttää toistuvasti jotakin päihdettä (vrt. toleranssin
lisääntyminen, vieroitusoireet). Kysymys on tällöin fyysisestä riippuvuudesta. Addiction-termi on puolestaan yhdistetty
psykologiseen riippuvuuteen. Tällöin keskeistä on halu ja mieltymys päihteen aiheuttaman euforisen tilan
tavoitteluun. (NIDA 2012.)
Adams ja Smith-Cox totesivat aiempien tutkimusten perusteella, että 8 prosenttia 65 ikävuotta ylittäneistä täyttää
alkoholiriippuvuuden kriteerit (Adams & Smith-Cox 1997, 1–23). Bradley ryhmineen arvioi sotaveteraaneja
tutkiessaan, että 22 prosenttia veteraaneista oli akuutisti alkoholin väärinkäyttäjiä tai alkoholiriippuvaisia. Joskus
elämänsä aikana oli alkoholiriippuvuudesta kärsinyt kyseisessä aineistossa 49 prosenttia tutkituista. (Bradley et al.
1998, 379–388.) Tutkimuksien yhteenvetona on raportoitu, että 65 vuotta täyttäneillä on alkoholiriippuvuuden
prevalenssin vaihteluväli 1–3 prosenttia. Edellä mainittuja arvioita on kuitenkin pidetty liian alhaisina, koska ne
perustuvat tutkittavien omaan ilmoitukseen alkoholinkäytöstään. (Banerjee et al. 2002, 111–125.) Ranskalaisessa
tutkimuksessa tarkasteltiin geriatrisen sairaalan potilaita. Siellä miehistä oli alkoholiriippuvaisia 18 prosenttia ja
naisista 3 prosenttia. Alkoholin rinnalla monet tutkituista käyttivät myös betzodiatsepiinejä. (Lejoyeux et al. 2003,
360–364.) Suomessa on arvioitu 2000-luvun alussa kerätyn laajan kansallisen aineiston perusteella, että
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alkoholiriippuvuudesta kärsii meillä 7.6 prosenttia 55–64-vuotiaista miehistä ja 0.7 prosenttia samanikäisistä naisista.
(Pirkola et al. 2005, 1-10.)
Termi alkoholismi (alcoholism) on ollut yleensä esillä aina silloin, kun puhutaan liiallisen alkoholinkäytön
leimautuneimmista muodoista. Alkoholismista on tullut arkisessa kielenkäytössä yleistermi vaikeille
alkoholiongelmille. Kyseistä termiä on perinteisesti käytetty puhuttaessa kaikkein marginalisoituneimmista ja
yhteiskunnan ulkopuolella elävistä alkoholisteista (esim. skid row-alcoholism). Heille ovat usein tyypillisiä slummeissa
eläminen, epäsosiaalisuus, vammat, sairaudet, alkoholimyrkytykset, delirium-tilat, kodittomuutta, infektiot ja
korvikeaineiden käyttö. Skid row-alkoholismi terminä on viime vuosina jäänyt sivuun alkoholismista käytävässä
keskustelussa. Se on korvautunut ilmaisuilla kodittomuus, syrjäytyminen ja marginalisoituminen. Alkoholimin kriteerit
voi kuitenkin täyttää kuka tahansa ilman, että hänen täyttyy elää yhteiskunnallisesti marginaalissa. (Opalach et al.
2016, vrt. Ashley et al. 1976; Corrigan & Anderson 1984.)
Tieteellisessä keskustelussa alkoholismi-termille on määritelty selkeät kriteerit. Käytännössä käsite tarkennettunakin
kattaa vain pienen osan henkilöistä, joilla alkoholinkäyttö on vakava ongelma. Vuonna 1992 The Joint Committee of
the National Council on Alcoholism and Drug Dependence sekä The American Society of Addiction Medicine julkaisivat
laajan asiantuntijapaneelin tulosten perusteella seuraavan alkoholismin määritelmän:
”Alcoholism is a primary chronic disease with genetic, psychosocial, and environmental factors influencing its
development and manifestations. The disease is often progressive and fatal. It is characterized by impaired control
over drinking, preoccupation with the drug alcohol, use of alcohol despite adverse, consequences, and distortions in
thinking, most notably denial. Each of these symptoms may be continuous or periodic”. (Morse & Flavin 1992, 1013).
Avainteemoja alkoholismin määrittelyssä ovat edellä mainitun luonnehdinnan mukaan ”ensisijainen sairaus” (ei siis
oire sairaudesta), ”hoitamattomana etenevä ja kuolemaan johtava” sekä ”kontrollikyvyn heikentyminen”. Lisäksi esille
nostetaan keskittymisongelmat, elämänhallinnan vaikeudet, ongelmat fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa
selviytymisessä sekä alkoholiongelman kieltäminen itseltä ja muilta. (Morse & Flavin 1992, 1012–1014.)
Käytännössä alkoholismi-termi kuvaa tilannetta, jossa henkilöllä on toistuvasti pakonomainen tarve käyttää alkoholia
tiedossa olevista haitoista huolimatta. Ensimmäisen alkoholiannoksen jälkeen hän jatkaa juomista yleensä
humaltumiseen saakka. Henkilöllä on kohonnut toleranssi (sietokyky) eli hän tarvitsee jatkuvasti suurempia
alkoholiannoksia päihtymyksen (euforian) saavuttamiseen. Tästä puolestaan seuraa lisääntyviä psyykkisiä ja fyysisiä
vieroitusoireita. Pahimmillaan henkilöllä saattaa esiintyä delirium-tiloja. Alkoholista tulee keskeinen asia henkilön
elämässä. Tällainen alkoholinkäyttö voi liittyä usein toistuviin juomisjaksoihin tai olla jatkuvaa. Runsas toistuva
alkoholinkäyttö vaikuttaa haitallisesti asianomaisen jokapäiväiseen elämään ja sosiaalisiin suhteisiin.
Kroonistuneimmissa muodoissaan alkoholismi ja alkoholiriippuvuus ovat ilmenemismuodoiltaan identtisiä. Suomessa
10–15 prosenttia miehistä kärsii jossakin elämänsä vaiheessa alkoholiriippuvuudesta. Aikuisväestöstä on meillä
alkoholiriippuvaisten miesten osuudeksi arvioitu 8 prosenttia ja naisten osuudeksi 2 prosenttia. (esim. Laaksonen
2009; Huttunen 2015, Aalto ym. 2015.)
Hollantilaisessa tutkimuksessa kohteena oli yleissairaalan 137 potilasta, jotka olivat vähintään 65 vuotiaita. Kyseisessä
tutkimuksessa pyrittiin Munich Alcoholism-testiä apuna käyttäen tunnistamaan alkoholistit. Kyseisen testin kriteereillä
10 prosenttia potilaista määriteltiin alkoholisteiksi. Miesten osuus heistä oli 13 prosenttia ja naisten 7 prosenttia.
(Speckens et al. 1991, 460–462.) Schonfeld ja Dupree totesivat USA:n kongressin ikääntyneiden alkoholin
väärinkäyttöön liittyvään raporttiin viitaten, että sairaalahoitoon joutuneista yli 60-vuotiaista 21 prosenttia on
diagnostisoitavissa alkoholisteiksi. Samalla he arvioivat, että alkoholismin hoito-ohjelmissa mukana olevista aikuisista
vain 5.8 prosenttia oli 55-vuotiaita tai sitä vanhempia, vaikka kyseisen ikäryhmän väestöosuus oli tuolloin 21
prosenttia. (Schonfeld & Dupree 1995, 1819–1820.)
Callahan ja Tierney tutkivat lähes 4000 yli 60-vuotiasta perusterveydenhuollon potilasta. He saivat alkoholismin
prevalenssiksi CAGE-testillä 11 prosenttia. (Callahan & Tierney 1995, 1378–1383.) Tosin kyseisen testin luotettavuus
ikääntyneiden alkoholismin määrittelijänä on myös kyseenalaistettu. Goldsteinin tutkijaryhmä puolestaan raportoi
ikääntyneiden alkoholismin prevalenssiksi 14 prosenttia ensiapupoliklinikoiden, 18 prosenttia yleissairaaloiden ja 23–
46 prosenttia psykiatristen sairaaloiden potilaista (Goldstein et al. 1996, 941–943). Fleischmanin tutkimuksen
kohteena olivat 55 vuotta täyttäneet erään saksalaisen psykiatrisen sairaalan potilaat. Hän määritteli 9.9 prosenttia
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potilaista alkoholisteiksi. Tässä tutkimuksessa ei alkoholismin kriteereitä kuitenkaan rajattu selkeästi. (Fleichman 1997,
1232–246.)
Esser ryhmineen tarkasteli alkoholiriippuvuutta sosiodemografisten muuttujien ja DSM–IV-kriteerien avulla. Aineisto
käsitti lähes 140 000 vähintään 18-vuotiasta amerikkalaista. Tutkitut koottiin kansallisesta tutkimuksesta (The National
Survey on Drug Use and Health) vuosina 2009, 2010, ja 2011. Alkoholiriippuvuudesta oli 12 kuukauden aikana ennen
tutkimusta kärsinyt 3.5 prosenttia tutkituista. Heistä miehiä oli 4.5 prosenttia ja naisia 2.5 prosenttia. Yli 65-vuotiaista
alkoholiriippuvaisiksi todettiin 0.7 prosenttia. Liiallisesti alkoholia käyttävistä (excesive drinking) 10.2 prosenttia ja
periodijuomareista (binge drinkers) 10.5 prosenttia täytti myös alkoholiriippuvuuden kriteerit. Tämä osaltaan kertoo
myös alkoholiongelmien määrittelyn sumeudesta. (Esser et al. 2014.) Kyseisessä tutkimuksessa alkoholiriippuvuus
todennettiin DSM IV-kriteereillä silloin, kun henkilön kohdalla toteutui vähintään 3 kriteeriä kaikkiaan seitsemän
kriteerin kokonaisuudesta. (ks. NIH 2013.)
Stigmatisoituminen vaikeuttaa erityisesti ikääntyneiden alkoholistien ja alkoholiriippuvaisten asemaa yhteisössään. Se
myös hankaloittaa heidän hakeutumistaan hoitoon. Alkoholismi ymmärretään usein luonteen heikkoutena,
holtittomuutena tai moraalittomuutena. Muiden aineiden väärinkäyttöön verrattuna alkoholiriippuvaiset nähdään
vastuullisempina käyttäytymisestään ja siksi heihin kohdistetaan syyllistäviä asenteita. Alkoholia pidetään vähemmän
”koukuttavana” kuin huumeita. Ikääntyneisiin alkoholisteihin kohdistuvat pelot ja leimaaminen muistuttavat
skitsofreenikoihin kohdistuvaa stigmatisointia. Asenteemme muodostuvat kulttuurimme sanelemina. (Schomerus et
al. 2011, 105.)

2.2.5 Ongelmajuominen
Tutkijat käyttävät sekä erikseen että muihin alkoholihaittoja kuvaaviin termeihin liittyen myös käsitteitä
”ongelmajuominen” ja ”alkoholiongelmainen” (problem drinking, problem drinker). (Sobell & Sobell 1993; Adams &
Smith-Cox 1995.) Edellä mainitut termit kattavat sekä henkilöiden itsensä raportoimat että ulkopuolisten havaitsemat
haitat. Vaikka ongelmajuojan alkoholinkäyttö onkin runsasta ja siitä seuraa hänelle ongelmia, ei se vielä ole
alkoholiriippuvuuden tai alkoholismin kriteerit täyttävää. Tosin arkikielessä termiä käytetään usein kuvaamaan lähes
kaikenlaista liiallista alkoholinkäyttöä.
Ongelmajuojilla saattaa olla takanaan vasta lyhyt alkoholihaittojen historia ja he eivät useinkaan käytä alkoholia
päivittäin. Heidän sosiaalinen ja taloudellinen tilanteensa sekä psyykkiset resurssinsa ovat yleensä paremmat kuin
alkoholiriippuvaisilla tai alkoholisteilla. Myös alkoholinkäytön aiheuttamat terveysongelmat ovat heillä monesti
vähäisempiä. Alkoholiongelmaisella vaikeudet liittyvät usein yksittäisiin alkoholin käyttökertoihin. Ehkä juuri siksi he
eivät välttämättä pyri lopettamaan alkoholinkäyttöään, vaan pikemminkin haluavat vähentää ja hallita sitä.
Yhdysvalloissa on arvioitu alkoholiongelmaisia olevan kolmekertaa enemmän kuin alkoholisteja (Walitzer & Connors
1999, 138–143).
Miehillä ongelmajuomisesta puhutaan silloin, kun heidän viikoittainen alkoholinkulutuksensa ylittää 28
alkoholiannosta. Naisilla tämä raja-arvo on 16 alkoholiannosta viikossa. Humalahakuisen juomisen osalta on
ongelmajuomisen raja-arvoksi määritelty yksittäisellä alkoholinkäyttökerralla miehillä 7 ja naisilla 5 alkoholiannosta.
Ongelmajuomisen kriteerien on arvioitu täyttyvän myös silloin, kun esimerkiksi AUDIT-testissä ylittyy miehillä 8
pistettä ja naisilla 6 pistettä. Edellä kuvattujen kriteerien ylittyminen merkitsee sitä, että asianomaisella on hyvin
todennäköisesti alkoholiongelma. (Saunders & Lee 2000, 95–103; Saunders 2006, 48–58; Rainert & Allen 2007, 185–
199.)
Beresford toteaa aiempiin tutkimuksiin viitaten, että ikääntyneiden ongelmajuomisen prevalenssi on tutkimuksissa
yleensä 2–3 prosenttia, mutta joissakin tutkimuksissa se on ollut jopa 10 prosenttia. Hän itse arvioi kyseiseksi
prevalenssiksi 5 prosenttia. (Beresford 1995, 3.) Adams ja Smith-Cox esittivät useita kriteereitä yhdistellen
ikääntyneiden ongelmajuomisen prevalenssiksi 10 prosenttia (Adams & Smith-Cox 1995, 1693). Belgiassa on CAGEtestin perusteella arvoitu, että 65 vuotta täyttäneistä 4.7 prosenttia on siellä alkoholiongelmaisia (Hoeck & Van Hal
2013, 1069).
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Veteraanien hoitokodissa Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa saatiin aktiivisessa vaiheessa olevan ongelmakäytön
prevalenssiksi 26 prosenttia. Joskus elämänsä varrella ongelmajuomisen kriteerit oli täyttänyt 46 prosenttia
tutkituista. Kyseisessä strukturoidussa survey-tutkimuksessa kohteena olivat 50 vuotta täyttäneet henkilöt. (Joseph et
al. 1995, 247.) Yhdysvalloissa yleissairaaloiden ikääntyneistä potilaista 6–15 prosenttia oli alkoholiongelmaisia.
Psykiatrisessa hoidossa olevilla ikääntyneillä oli vastaava osuus 20 prosenttia ja ensiapupoliklinikoilla 14 prosenttia.
(Coble jr. et al. 1996, 797–801.) Eräässä toisessa tutkimuksessa saatiin hoitokodeissa olevien ikääntyneiden
päihdeongelmaisten osuudeksi peräti 49 prosenttia. Näin korkea prevalenssi saattaa tutkijoiden mukaansa johtua
siitä, että hoitokoteja käytetään myös lyhytkestoiseen päihdekuntoutukseen. (Adams & Smith-Cox 1997, 1.)
Termejä alkoholiongelma ja alkoholiongelmainen sovelletaan tässä julkaisussa pääsääntöisesti haittoja aiheuttavan
alkoholinkäytön yleiskäsitteenä. Niillä ei tarkoiteta varsinaista alkoholismia tai alkoholiriippuvuutta. Käsite kattaa
tällöin alkoholinkäytön aiheuttamat lyhyen ja pitkän aikavälin fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat. Näin
ymmärrettynä alkoholiongelma on lähes identtinen WHO:n haitallisen (harmful) alkoholinkäytön määritelmän kanssa
(WHO 1992.)

2.3 Ikääntyneiden alkoholiongelmien määrittelyn salakarit
Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on perinteisesti määritelty väljästi ja edellä esitettyjä määritelmiä vaihtelevasti
soveltaen. Arviolta 10–50 prosenttia ikääntyneistä käyttää kansainvälisten tutkimusten mukaan alkoholia, ainakin
ajoittain, riskirajat ylittäen. Vielä yli 75-vuotiaistakin 20–25 prosenttia käyttää alkoholia terveyden näkökulmasta
haitallisesti. (Moore et al. 2003; Merrick et al. 2008; Zhang et al. 2008.) Runsaalla alkoholinkäytöllä ja ikääntymisellä
on yhteisvaikutuksia, jotka näkyvät väestötasolla kuolleisuuden, sairastavuuden ja terveydenhuollon asiakasmäärien
kasvuna sekä alkoholista aiheutuvien yhteiskunnallisten kustannusten kohoamisena. (SAMHSA 2006.) Tästä syystä
ikääntyneiden alkoholinkäyttö on länsimaissa jatkossa yhä tärkeämpi terveyspoliittinen teema.
Alkoholiongelman kehittyminen ymmärretään nykyään aaltomaisena liikkeenä, jossa raittiit tai kohtuullisen
alkoholinkäytön jaksot sekä haitallisen juomisperiodit vaihtelevat yksilöllisesti. Pohjan tälle ajatuksella loi jo yli 30
vuotta sitten H. A. Mulford klassisessa teoriassa. Mulford toteaa, että henkilö voi lyhyellä aikavälillä ”vaihtaa” paikkaa
päihdeongelman arviointikriteeristöllä ja sijoittua ajoittain jopa kokonaan sen ulkopuolelle. Toisinaan ollaan kuivilla ja
toisinaan taas käytetään runsaasti alkoholia. Alkoholisoituminen ja toipuminen ovat samanaikaisia prosesseja. Niissä
molemmissa voidaan edetä samanaikaisesti. Retkahdustenkin aikana henkilö voi edetä toipumisprosessissaan
pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna ja hänellä saattaa olla retkahdusten välillä pitkiäkin raittiita kausia. (Mulford 1977,
563–583.)
Ikääntyneiden alkoholinkäytön määrittelyvaikeudet liittyvät siihen, että ikääntyneiden psyykkinen, fyysinen ja
sosiaalinen tilanne on usein erilainen kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Vanhempien sukupolvien elämä poikkeaa
nuorempien elämismaailmasta erityisesti pitemmän elämänhistorian ja lyhemmän tulevaisuusperspektiivin suhteen.
Alkoholinkäyttöä koskevat määrittelyt, rajaukset ja luokitukset rakentuvat pääsääntöisesti nuoremman aikuisväestön
elämäntavan ja käyttäytymisen perusteella. Kriteereinä käytetään alkoholin aiheuttamia ongelmia työssä, vaikeuksia
parisuhteessa, rattijuopumusta tai konflikteja virkavallan kanssa. Ikääntyneet ovat kuitenkin pääsääntöisesti
työelämän ulkopuolella. Monet heistä asuvat yksin. He eivät he useinkaan autoile ja he ovat yleensä lainkuuliaisia.
(vrt. Herring & Thom 1997.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmien määrittelyistä puuttuu lähes täysin näkemys ikääntymisestä psykososiaalisena
prosessina. Sosiaaligerontologisilla teemoilla ei ole ollut juurikaan sijaa ikääntyneiden päihdeongelmista käydyssä
keskustelussa. Ikääntyneiden alkoholiongelmia koskevat määrittelyt, kuvaukset ja hoitoa käsittelevä pohdiskelut
ohittavat alkoholiongelmaan ja ikääntymiseen liittyvistä sosiaaligerontologiset ja yhteisölliset näkökulmat. (Suhonen
2007 ja 2011.)
Tutkimuksia ikääntyneiden alkoholinkäytöstä on tehty sekä kotona että laitosmaisissa olosuhteissa asuvien osalta.
Niissä ei yleensä tarkastella alueiden ja yhteisöjen kulttuurisia taustoja. Samoin on laitosten sosiaalisen, aatteellisen
tai etnisen suuntautuneisuuden suhteen. Ei siis ole yllättävää, että arviot ikääntyneiden alkoholiongelman yleisyydestä
vaihtelevat tutkimuksissa suuresti. Ikääntyneiden alkoholinkäyttöä tutkittaessa sijoitetaan tutkimuskohteet tutkijan
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toimesta johonkin määritelmään tai luokitukseen. Ikääntyneiltä itseltään ei kysytä heidän mielipidettä siitä, millä
nimikkeellä he itse alkoholinkäyttöään luonnehtivat ja miten he kyseisen luonnehdinnan perustelevat.
Vakiintuneidenkin alkoholiongelmien määrittelykriteerien ongelmana on se, että niissä alkoholiriippuvuus
priorisoidaan toleranssin, vieroitusoireiden, juomisen pitkäkestoisuuden ja heikentynyt kontrollikyvyn kautta runsaan
alkoholinkäytön psykososiaaliset seuraukset usein ohittaen. Saunders on esittänyt, että vaarallinen eli riskejä sisältävä
juominen (hazardous drinking) tulisi nostaa keskeiseksi alkoholin haitallisen käytön diagnoosiksi silloin, kun
kysymyksessä ei vielä ole alkoholiriippuvuus. Näin voitaisiin keskittyä juomisen aiheuttamiin seurauksiin sellaisena
kuin ne todellisuudessa esiintyvät ja asianomaiset ne itse kokevat. Samalla päästäisiin käsiksi alkoholinkäyttöön
liittyviin kommunikaatiovääristymiin ja virheellisiin mielikuviin. (Saunders 2006, 48–58.) Alkoholinkäytön riskien
subjektiivinen tarkastelu on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi mm. erilaisten terapioiden ja hoitokäytäntöjen
yhteydessä. Tärkeää ei lopulta ole se, minkä määritelmän piiriin henkilö sijoittuu, vaan millaista hänen
alkoholinkäyttönsä todellisuudessa on? Millaisena hän sen itse kokee? Mitä sille voidaan hänen mielestään tehdä?
Miten henkilön elämänhallintaa voidaan tukea alkoholinkäytön määritelmistä huolimatta ja ne unohtaen? (Bertholet
et al. 2005.)
Alkoholiongelmien määritelmistä ei ole hyöty, jos niitä ei osata soveltaa käytännössä. Ikääntyneiden alkoholiongelmat
ja -haitat jäävät monesti ammattiauttajiltakin identifioimatta. Jo vuosia sitten Yhdysvalloissa havaittiin, että naisten
alkoholiongelmien tunnistaminen on vaillinaista silloin, kun kysymyksessä on valkoihoinen korkeasti koulutettu nainen
(Curtis et al. 1989). Tutkimusten mukaan geriatriaan erikoistuneet ja yli 55-vuotiaat lääkärit identifioivat potilaidensa
alkoholiehtoisia sairauksia muita lääkäreitä harvemmin. Tutkijat olettivat tämän liittyvän alkoholihaittojen tarkastelun
vähäisyyteen lääkärikoulutuksessa ja geriatriaan erikoistuttaessa. (Carrington Reid et al. 1998, 729–734.)
Sharp ja Vacha-Haase toteavat tutkimuksessaan, että perusterveydenhuollon lääkäreistä 73 prosenttia ilmoitti
käsittelevänsä uusien ikääntyneiden potilaidensa kanssa alkoholinkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Vanhojen potilaiden
kohdalla samaan pyrkii 45 prosenttia lääkäreistä. Alkoholikysymysten tulisikin olla tärkeä osa potilastyötä, sillä arviolta
40 prosentilla terveydenhuollon potilaista on ollut tai on alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia. Tutkijat havaitsivat, että
lääkärit jotka uskoivat itsellään olevan hyvät valmiudet käsitellä alkoholinkäyttöön liittyviä teemoja, olivat myös
aktiivisimpia seulomaan niitä. Myös hiljakkoin valmistuneet lääkärit olivat kiinnostuneita ja aktiivisia ottamaan
alkoholinkäytön puheeksi potilaidensa kanssa. (Sharp & Vacha-Haase 2011, 226–240.)
Yli 20 000 potilaan meta-aineistolla havaittiin, että perusterveydenhuollossa 41.7 prosenttia työntekijäistä tunnisti
potilaiden alkoholiongelmat. Vastaava osuus oli sairaaloissa 52.4 prosenttia ja psykiatrisissa yksiköissä 54.7 prosenttia.
Kyseisten tapausten asianmukainen kirjaaminen potilaskertomuksiin oli kuitenkin harvinaista. Vaikka
terveydenhuollon potilasvirrassa joka kuudes potilas kärsii alkoholinkäyttöön liittyvistä ongelmista tai
alkoholiriippuvuudesta, on heistä vain joka kolmas diagnostisoitu asianmukaisesti alkoholiongelman osalta. (Mitchell
et al. 2012, 93.)
Sosiaalityöntekijätkin ajattelevat, että päihdeongelmat ovat tyypillisiä lähinnä nuoremmissa ikäryhmissä. He uskovat,
että mikäli ikääntyneellä on päihdeongelma, se tulee lopulta kuitenkin ilmi. Näin ei useinkaan ole. (Deblinger 2000;
Kirchner et al. 2007.) Ikääntyneiden alkoholihaitat ja ikääntymismuutokset sekoittuvat usein keskenään.
Unettomuutta, vatsavaivoja, yleistä heikkoutta, itsensä laiminlyömistä, kaatumisia ja huimausta on ikääntyneen
kohdalla monesti vaikea yhdistää alkoholinkäyttöön. Kyseiset ongelmat ovat tyypillisiä myös ikääntymisestä johtuen.
Vanhimmat ikääntyneet kuuluvat sukupolviin, joiden nuoruudessa päihdeongelmat olivat heikkoutta osoittava ja
hävettävä asia. He ovat oppineet salaamaan alkoholinkäyttönsä. Monet ikääntyneet elävät yksin ja ovat sosiaalisesti
eristyneitä. Tämä helpottaa päihdeongelman piilottelua. Ikääntyneet kertovat alkoholiongelmistaan ulkopuolisille
vastahakoisesti ja vähätellen. Heidän alkoholiongelmansa tulevat monesti sattumalta ulkopuolisten tietoon vaiheessa,
jolloin ne ovat kehittyneet jo niin pitkälle, että niiden hoitaminen vaatii jo runsaasti panostusta. (Naik & Jones 1994.)
Tämä on erityinen haaste ikääntyneiden alkoholiongelmien parissa tehtävälle preventiiviselle ja etsivälle työlle.
Terveydenhuollon työntekijät eivät myöskään käytä systemaattisesti ikääntyneiden päihdeongelmien havainnointiin
kehitettyjä testejä (esim. Michigan Alcoholism Screening Test–Geriatric Version, MAST-G) tai muita
identifiointimenetelmiä. (mm. Blow et al. 1992; Friedman et al. 2001.)
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2.4. Yhteenveto
Käytetyt alkoholimäärät ovat perinteisesti olleet keskiössä alkoholiongelmia analysoitaessa. Niitä tarkastellaan yleensä
viikkokulutuksena, mutta viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota aiempaa enemmän päivittäiseen
alkoholinkulutukseen. Esimerkiksi alkoholiriippuvuuden määrittelyssä nostetaan esille juomisen toistuminen kyselyä
tai haastattelua edeltävän 12 kuukauden aikana. Ongelmallista alkoholinkulutusta analysoitaessa ei lainkaan kiinnitetä
huomiota nautittuihin alkoholilaatuihin tai niiden lisäaineisiin. Alkoholilaaduilla ja niiden alkoholipitoisuudella on
kuitenkin yhteys päihtymiseen ja alkoholinkäytön seurauksiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Myös
alkoholijuomien lisäaineiden osuutta alkoholihaittoihin on tutkittu toistaiseksi vähän.
Raittiiden tai vähäisemmän alkoholin kulutuksen jaksojen pituus tai niiden toistuvuus jää alkoholiongelmien
määrittelyissä käytännössä vähälle huomiolle. Vaikka henkilön alkoholinkäyttö jatkuu edelleen ajoittain
ongelmallisena, on se kuitenkin saattanut vähentyä ja haitat ovat helpottuneet pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.
Alkoholinkäytön fyysisten ja psykososiaalisten haittojen kumuloitumista pidetään alan kirjallisuudessa niin itsestään
selvänä, ettei retkahdusten vähenemistä tai raittiiden jaksojen kestoa yleensä huomioida. Taustaolettamuksena
näyttää olevan ajatus, että mikäli asianomainen käyttää edelleen alkoholia niin aiempi ongelma jatkuu entisellään.
Päihdetyöntekijöiden ja tutkijoiden mukaan saattavat ikääntyneiden kumuloituneet alkoholihaitat kuitenkin kumoutua
nopeastikin alkoholinkäytön keskeytyessä. (vrt. Suhonen 2005.)
Alkoholihaittojen priorisoiminen on hankalaa. Tämä näkyy esimerkiksi DSM-IV-TR luokituksen tavassa määritellä
alkoholiriippuvuus. Kyseisen luokittelun yhteydessä mainitaan juomismäärien ja juomiskertojen lisääntyminen,
kyvyttömyys lopettaa tai kontrolloida alkoholinkäyttöä. Esiin nostetaan myös toleranssin voimistuminen,
vieroitusoireet juomisen keskeytyessä ja halu jatkaa juomista selvistä haitoista huolimatta. Kyseiset kriteerit ovat
kuitenkin tulkinnanvaraisia ja subjektiivisuudessaan vaikeasti vertailtavissa.
Ikääntyneiden alkoholiongelmien määritelmissä on sisäänrakennettuna ajatus alkoholihaittojen automaattisesta
kumuloitumisesta jo alhaisellakin alkoholinkulutuksen tasolla. Tilapäisistä haitoista uskotaan vähitellen kehittyvän yhä
vakavampia ongelmia, alkoholiehtoisia sairauksia ja lopulta alkoholiriippuvuus-oireyhtymä. Onko alkoholiongelmien
kehittymisprosessi käytännössä näin suoraviivainen kaikkien kohdalla? Perinteisen näkemyksen ydin näyttää olevan
arvio ongelmien väistämättömyydestä, ellei juomisessa tapahdu selviä ja pysyviä muutoksia. Tämä tarkoittaa
käytännössä raitistumista. Hallitun alkoholinkäytön mahdollisuutta ei oteta lainkaan huomioon. Retkahdusten
yhteydessä alkoholihaittojen uskotaan kumuloituvan nopeasti ennalleen, vaikka henkilöllä olisi ollut välillä pitkiäkin
parempia kausia alkoholinkäytössään. (Saha et al. 2007.)
Ikääntyneiden runsaan alkoholinkäytön katsotaan automaattisesti aiheuttavan sosiaalisia ongelmia ja vaikeuksia
ulkopuolisten kanssa. Tällöin unohdetaan, että henkilön konfliktit ja ristiriidat ympäristön kanssa voivat johtua
osaltaan myös kanssaihmisten asenteista, reaktioista ja viranomaiskäytännöistä. Kysymys on siis myös ulkopuolisten
odotuksista ja toiveista sekä yhteiskunnan kulttuurisista ja alakulttuurisista käytännöistä. Ikääntymiseen liittyvät
odotukset ja retoriikka tuovat ikääntyneiden päihdeongelmaisten tarkasteluun omat painotuksensa. Sosiaalinen
alkoholinkäyttökin saattaa ikääntyneiden kohdalla kärjistyä konfliktiksi suljetuissa uskonnollisissa, etnisissä tai
aatteellisissa yhteisöissä. Samoin voi tapahtua tilanteissa joissa ikääntyneiltä odotetaan vakiintunutta sosiaalista
käyttäytymistä, mutta alkoholinkäytöllään he rikkovat lähiyhteisönsä kulttuurista normistoa. (Saunders & Lee 2000,
97–98.)
Pitäisikö ikääntyneiden kohdalla juotujen alkoholimäärien arvioinnin sijasta tukeutua enemmän heidän itsensä
tekemään subjektiiviseen arviointiin alkoholinkäytöstään? Mitkä ovat juomisen tosiasialliset haitat hänelle itselleen
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä? Miten realistisia ovat asianomaisen perustelut ja havainnot alkoholinkäytöstään? Vaikka
ikääntynyt alkoholiongelmainen vähättelisi ja peittelisi runsasta alkoholinkäyttöään, ovat vastaukset edellä esitettyihin
kysymyksiin kuitenkin se perusta, jolle hoidollinen dialogia hänen kanssaan voidaan rakentaa. Ongelma ei niinkään ole
se, että ikääntynyt alkoholiongelmainen kieltää liiallisen alkoholinkäyttönsä, vaan hänen läheistensä ja joskus
ammattiauttajienkin epärealistiset tavoite saada henkilö tunnustamaan ongelmansa nopeasti ja ehdoitta. Kieltäessään
ja vähätellessäänkin ongelmaansa alkoholia runsaasti käyttävä henkilö kuitenkin tiedostaa subjektiivisella tasolla
asenteensa ja todellisuuden välisen ristiriidan.
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3 Ikääntyneiden alkoholinkäytöstä aiheutuvat haitat
3.1 Alkoholinkulutus ja ikääntyminen
Ikääntyneiden alkoholinkäyttö ja alkoholihaitat lisääntyy tulevaisuudessa myös Suomessa. (Mäkelä & Österberg 2006;
Sulander ym. 2006; Helakorpi ym. 2008.) Suuret ikäluokat ovat eläneet nuoruutensa ja aikuisuutensa aikana, jolloin
alkoholipolitiikka ja alkoholin käyttötavat liberalisoituiva kaikkialla länsimaissa. He ovat tottuneet käyttämään
alkoholia enemmän ja useammin kuin mikään aiempi sukupolvi samanikäisenä. Heidät nimettiin meillä jo 1980-luvulla
”märäksi sukupolveksi” (Sulkunen 1981). Alkoholinkäytön arkipäiväistyminen koskee myös ikääntyneitä naisia
(Ahlström 2007). Voidaankin kysyä, onko edellä kuvattu kehitys ohimenevä vai pysyvä ilmiö? Millainen tulee olemaan
ikääntyneiden alkoholinkäyttö tulevaisuudessa?
Jo pitkään on tiedetty, että alkoholinkäyttö ja alkoholiongelmat vähenevät vanhimpien ikäluokkien kohdalla eli
kolmannessa (60–75-vuotiaat) ja neljännessä (yli 75-vuotiaat) iässä nuorempiin ikäryhmiin verrattuna. Termit kolmas
ja neljäs ikä ovat tulleet tunnetuiksi alkujaan Peter Laslettin määritteleminä. (Laslett 1989; Laslett 1994.) Selkeintä
alkoholinkäytön väheneminen on neljännessä iässä. Kolmannessa iässä alkoholinkäyttö noudattelee usein jo keskiiässä vakiintunutta alkoholinkäytön mallia. Englannissa havaittiin, että alkoholin riskikulutus kasvaa erityisesti niiden
yli 50 vuotiaiden keskuudessa, jotka elävät sosioekonomisesti suhteellisen hyvää vanhuutta. Monilla heistä on
taloudellisesti turvallinen asema, vakavia terveysongelmia ei vielä ole ja sosiaaliset suhteetkin ovat toimivia. Tämän
ryhmän kohdalla alkoholiongelmat saavat kehittyä rauhassa sosioekonomisen ”suojamuurin” takana ilman, että
ulkopuoliset kiinnittävät tilanteeseen huomiota. Myös ammattiauttajilla on korkea kynnys puuttua näiden
ikääntyneiden alkoholinkäyttöön. Kun ongelmat sitten tulevat julkisiksi, ne ovat jo päässeet kehittymään vaikeasti
hallittaviksi. (Iparraguire 2015.) Yhdysvalloissa ja Englannissa käydään mediassa nykyisin lähes viikoittain
popularisoivaa keskustelua ikääntyneiden alkoholiongelmista ja niihin liittyvistä riskeistä. Varsinkin ikääntyneiden
omaiset ovat tilanteesta huolissaan.
Väestön ”harmaantuessa” tulee ikääntyneiden alkoholihaitoista ja niiden hoitamisesta merkittävä
yhteiskuntapoliittinen kysymys. Ikääntymisen aiheuttamat paineet palvelujen riittävyyden ja niiden kustannusten
osalta ovat jo muutenkin yhteiskunnallisen keskustelun agendalla. Ikääntyvälle väestölle suunnattujen palvelujen
järjestämiseen tarvitaan jatkuvasti lisää voimavaroja. Samalla herää kysymys siitä, miten ikääntyneiden
päihdeongelmien hoitaminen jatkossa priorisoidaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Onhan
monien mielestä kysymys itse aiheutetusta ongelmasta. Ikääntyneiden alkoholinkäytöstä käytävän yhteiskunnallisen
keskustelun paradoksi on siinä, että vaikka ikääntyneiden alkoholinkäyttö väestötasolla onkin suhteellisesti
vähäisempää kuin nuoremmissa ikäluokissa, yleistyvät alkoholihaitat kuitenkin heidänkin keskuudessaan.
Ei ole kuitenkaan aina itsestään selvää, että alkoholinkäyttö ikääntyneenä jatkuu samaan tapaan kuin aiemmin
elämänkaarella? Ikääntyneillä esiintyy myös ”epäloogisuutta” viikoittaisessa ja päivittäisessä alkoholinkäytössä.
Skotlantilaistutkimuksessa havaittiin, että viikoittainen alkoholinkulutus aleni iän myötä, mutta vastaavasti päivittäin
alkoholia käyttävien ikääntyneiden osuus kasvoi. Myös päivittäin kulutetut alkoholimäärät lisääntyivät. Edellä kuvattu
koski sekä ikääntyneitä miehiä että naisia, mutta selkeintä kyseinen kehitys oli miehillä. (Scottish Executive 2000.)
Eläköidyttäessä saattaa alkoholin kokonaiskulutus aluksi vähentyä jopa niillä, joilla on aiemmin ollut alkoholiongelma.
Monet ikääntyneet käyttävät alkoholia säännöllisesti, jotkut runsaastikin, mutta ikääntyneiden joukossa on
keskimääräistä enemmän myös raittiita. (Hilton 1991; Perreira & Sloan 2001, Walker et al. 2001; Mäkelä ym. 2010.)
Keväällä 2013 oli Suomessa raittiita 65–69-vuotiaista miehistä 15.7 prosenttia, 70–74-vuotiaista 21.6 prosenttia, 75–
79-vuotiaista 29.6 prosenttia ja 80–84-vuotiaista 42.4 prosenttia. Naisilla olivat raittiiden prosenttiosuudet kyseisissä
ikäryhmissä 30.9 prosenttia, 33.8 prosenttia, 46.3 prosenttia ja 60.8 prosenttia. Raittiilla tarkoitettiin tässä
tutkimuksessa henkilöä, joka ei ole tutkimusta edeltäneen 12 kuukauden aikana käyttänyt lainkaan alkoholia.
Vähintään kerran viikossa, mutta ei päivittäin, käytti alkoholia 44.3 prosenttia 65–69-vuotiaista, 32.7 prosenttia 70–
74-vuotiaista, 31.1 prosenttia 75–79-vuotiaista ja 22.5 prosenttia 80–84-vuotiaista miehistä. Naisilla olivat vastaavat
suhteelliset osuudet 29.7 prosenttia, 24.6 prosenttia, 18.4 prosenttia ja 9.4 prosenttia. (Helldán & Helakorpi 2014; 76–
77; vrt. Laitalainen ym. 2008.) Vuonna 2016 oli Suomessa raittiita 20–64-vuotiaista miehistä 11 prosenttia ja naisista
15 prosenttia. Kyseisen tilaston vanhimmassa ikäryhmässä (55–64-vuotiaat) raittiita oli miehistä 14 prosenttia ja
naisista 19 prosenttia. (THL 2017, 68.)
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Isossa-Britanniassa kasvoi riskirajat ylittävä alkoholinkäyttö kummankin sukupuolen osalta, 25–44-vuotiaita miehiä
lukuun ottamatta, kaikissa ikäryhmissä koko 1990-luvun ajan. Samansuuntaisia tuloksia on saatu muuallakin LänsiEuroopassa myös ikääntynyttä väestöä koskien (Scottish Executive 2000, 31–33; Hallgren et al. 2009, 27–29; IAS 2013,
7.) Suurin osa ikääntyneistä, varsinkin vanhimmat heistä, käyttävät alkoholia yleensä alle riskirajojen, osa
ikääntyneistä käyttää alkoholia kuitenkin terveytensä vaarantaen. Vaikka alkoholinkulutuksen kasvu näyttää
sittemmin taittuneen nuoremmissa ikäryhmissä, on ikääntyneiden alkoholinkäyttö pysyneen vakiintuneena. IsossaBritanniassa vuonna 2005 kulutti 41 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä miehistä viikon korkeimman
alkoholinkulutuksen päivänä vähintään 4 annosta, 23 prosenttia vähintään 8 annosta ja 12 prosenttia vähintään 12
annosta alkoholia. Vuonna 2016 olivat vastaavat osuudet 33 prosenttia, 18 prosenttia ja 10 prosenttia. Vuonna 2005
olivat 65 vuotta täyttäneillä miehillä alkoholinkulutuksen suhteelliset osuudet kyseisissä alkoholiannosten
kategorioissa 21 prosenttia, 6 prosenttia ja 2 prosenttia. Vuonna 2016 ne olivat 24 prosenttia, 8 prosenttia ja 2
prosenttia. Vuonna 2005 käytti 16 vuotta täyttäneistä naisista 33 prosenttia korkeimman alkoholinkulutuksen päivänä
vähintään 3 annosta, 15 prosenttia vähintään 6 annosta ja 9 prosenttia vähintään 9 annosta alkoholia. Vuonna 2016
olivat kyseiset suhteelliset osuudet edellä mainituissa alkoholinkulutuksen luokissa 27 prosenttia, 13 prosenttia ja 7
prosenttia. Vuonna 2005 käytti 65 vuotta täyttäneistä naisista 12 prosenttia korkeimman alkoholinkulutuksen päivänä
vähintään 3 annosta, 2 prosenttia vähintään 6 annosta ja prosentti vähintään 9 annosta alkoholia. Vuonna 2016
vastaavat osuudet olivat 14 prosenttia, 3 prosenttia ja 1 prosentti. (ONS 2017a.)
Mistä ikääntyneiden alkoholinkäytön yleistyminen sitten johtuu? Syyksi on esitetty ns. kohorttivaikutus. Suuret
ikäluokat ovat aloittaneet alkoholinkäytön aiempia sukupolvia nuorempina. Ero neljännen iän sukupolveen on
merkittävä. Suuret ikäluokat ovat eläneet nuoruudestaan lähtien alkoholipoliittisesti vapaamielisessä ilmapiirissä,
jossa alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt osaksi ihmisten elämäntyyliä. Alkoholinkäytön arkipäiväistyminen on ollut
tämän päivän ikääntyneille sukupolvikokemus. Taloudellisesti turvattu tilanne eläkkeellä ja pitkä suhteellisen terve
vanhuus mahdollistavat alkoholinkäytön jatkumisen vielä ikääntyneenäkin. Ikääntymiseen itsessään liittyy monia
stressaavia ja traumaattisia tapahtumia, jotka voivat osaltaan provosoida liiallista alkoholinkäyttöä. Ikääntyneiden
alkoholinkäyttöä arvioitaessa pitäisi ottaa huomioon henkilön sukupolvikokemukset, sukupuoli, elämänhistoria,
sosiaalinen konteksti ja runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvä ikäspesifit tekijät. (Healthy Scotland 2008, 36; vrt.
Purhonen 2007.)
Haastatteluissa 50–80-vuotiaat perustelevat alkoholinkäyttöään usein sen yhteiskunnallisella hyväksyttävyydellä.
Tämä puolestaan liittyy alkoholipolitiikkaan ja alkoholilainsäädännön liberalisoitumiseen, ravintolakulttuurin
muutoksiin, alkoholimainontaan ja alkoholin liittymiseen aiempaa tiiviimmin elämäntapaan (esim. ruokakulttuuri).
(Gilhooly et al. 2000; Pettigrew & Charters 2006.) Eri sukupolvien välillä on kuitenkin eroja alkoholin käyttötavoissa.
Lader ja Meltzer raportoivat, että 58 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä miehistä ja 69 prosenttia saman ikäisistä
naisista joi ”rankimpina” juomispäivinään yleensä kotona. Nuoremmilla miehillä kyseiset osuudet olivat 16–24vuotiailla 28 prosenttia, 25–44-vuotiailla 42 prosenttia ja 45–64-vuotiailla 54 prosenttia. Naisilla vastaavat osuudet
olivat kyseisissä ikäryhmissä 40 prosenttia, 56 prosenttia ja 61 prosenttia. (Lader & Meltzer 2002, 51.) Varsinkin
ikääntyneiden naisten kohdalla edellä mainittu havainto selittää osaltaan sen, miksi heidän päihdeongelmansa pysyvät
pitkään salassa ulkopuolisilta.
Ikääntyneiden elämäntapahtumien ja alkoholinkäytön yhteyttä on vaikea yksiselitteisesti määritellä. Jotkut aiemmin
runsaasti alkoholia käyttäneet saattavat vähentää alkoholinkäyttöään ikääntyneenä ja toiset aiemmin kohtuullisesti
alkoholia käyttäneet taas lisäävät alkoholinkulutustaan eläköidyttyään. Ikääntyneiden alkoholiongelmat liitetään usein
psykologisesti stressaaviin ja traumatisoiviin elämäntapahtumiin, joita ikääntyneet pitkästä elämänhistoriastaan
johtuen kohtaavat suhteellisesti muita ikäryhmiä enemmän. Tällaisia stressitekijöitä ovat mm. läheisen kuolema,
vakavat sairaudet, sosiaalinen syrjäytyminen, masennus, elämän yksitoikkoisuus, seksuaaliset ongelmat ja
kuolemanpelko. (Rosin & Glatt 1971; Finlayson et al. 1988; Kielhofner 2008.) Toisaalta on tutkimustuloksia, joiden
mukaan ikääntyneet ovatkin muita vähemmän alttiina stressille. He ovat pitkän elämänsä varrella oppineet
käsittelemään stressaavia elämäntilanteita. Ikääntyneet eivät myöskään poikkea nuoremmista sukupolvista
sosiaalisten taitojensa ja psykologisen mukautumisvalmiuksiensa osalta, vaikka osalla heistä esiintyykin ajoittain
vieraantumisen tuntemuksia ja itsetunto-ongelmia. (Segrin 1994, 301–321.) Ikääntyneiden kyky sopeutua stressaaviin
tilanteisiin liittyy heidän elämänkokemuksensa mukanaan tuomiin elämänhallinnan taitoihinsa ja kykyynsä varautua jo
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etukäteen stressaaviin tilanteisiin. Tämä taito vaihtelee kuitenkin yksilöllisesti. (Cacioppo et al. 2003, 71–74: Hawkley
et al. 2005, 121.)
Ikääntyneillä päihdeongelmien selittäminen stressaavilla elämän kokemuksissa saattaa olla myös yritys rationalisoida
ja normalisoida liiallinen alkoholinkäyttö. Kun aihepiiriin liittyviä tutkimuksia on tehty tiukkoja metodologisia
kriteereitä noudattaen, on stressaavien elämänkokemusten merkitys päihdeongelmien taustalla usein
kyseenalaistunut. Jos ikääntyneellä on ennestään alkoholiongelma, niin stressaavat tapahtumat tosin näyttävät sitä
pahentavan. (Dufour & Fuller 1995; Liberto & Oslin 1995.) Welte totesi yli 2000 60 vuotta täyttäneen
puhelinhaastattelun perusteella, että mitä enemmän haastateltavilla esiintyi stressiä, sitä vähemmän he käyttivät
alkoholia. Yksikään yksittäinen stressitekijä ei aiheuttanut kuin korkeintaan 2 prosentin varianssin alkoholinkäytössä.
Luotettavimmat myöhemmän iän alkoholinkulutuksen indikaattorit olivat kyseisessä aineistossa alkoholin käyttötapa
40 ikävuoden teinoilla ja impulsiivinen elämäntyyli. (Welte 1998, 1229–1249.)
Kun myöhemmällä iällä alkaneista alkoholiongelmista kärsiviä on verrattu samanikäisiin, joilla ei ole alkoholiongelmaa,
on ensiksi manituilla todettu olevan huonompi toimintakyky sekä enemmän kielteisiä elämänkokemuksia ja
pitkittynyttä stressiä. Jos taas on verrattu myöhemmällä iällä alkaneista alkoholiongelmista kärsiviä niihin, joilla
ongelmat ovat kehittyneet jo varhain, on asetelma ensiksi mainituille edullisempi. Myöhemmin runsaan
alkoholinkäytön aloittaneilla on yleensä lievempiä alkoholihaittoja sekä parempi toimintakyky ja elämänlaatu kuin jo
nuoruudestaan saakka runsaasti alkoholia käyttäneillä ikätovereillaan. (Brennan & Moos 1991, 1139–1150.)
Perreira ja Sloan havaitsivat seurattuaan yli 7700 iältään 51–64-vuotiasta henkilöä 6 vuoden ajan, että 68 prosenttia
tutkituista ei olennaisesti muuttanut alkoholinkäyttöään seurannan aikana. Mikäli alkoholinkäyttö väheni, se liittyi
sairastumiseen tai sairaalaan joutumiseen. Tosin eläköityminen lisäsi alkoholinkäyttöä jonkin verran. Aiemmin
elämänkaarella koettu alkoholiongelma ennakoi joidenkin elämänmuutosten yhteydessä runsasta alkoholinkäyttöä
ikääntyneenä. Osalla tutkituista liittyivät runsas alkoholinkäyttö, sosiaalinen tuen heikkeneminen ja elämänhallinnan
ongelmat merkittäviin elämänmuutoksiin (esim. traumaattisiin kokemuksiin). (Perreira & Sloan 2001.)
Hyvä sosioekonominen asema lisää ikääntyneillä runsaan alkoholinkäytön riskiä. Tämä koskee sekä miehiä että naisia,
mutta erityisesti kolmannessa iässä olevia naisia (Iparraguirre 2015). Skotlannissa arvioitiin, miten viikoittainen
riskirajat ylittävä alkoholinkäyttö jakautuu 65–74-vuotiailla sosiaaliryhmittäin (I-V). Ensimmäinen sosiaaliluokka on
korkein ja viides alhaisin. Miesten kohdalla viikoittaisen alkoholinkäytön riskirajan (21 alkoholiannosta) ylittyminen oli
yleisintä I sosiaaliluokassa 32 prosenttia ja vähäisintä V sosiaaliluokassa 4 prosenttia. Naisten osalta viikoittainen
riskirajat ylittävä alkoholinkulutus (14 alkoholiannosta) oli suhteellisesti yleisintä I sosiaaliluokan naisten keskuudessa
16 prosenttia ja vähäisintä IV sosiaaliluokan naisilla 3 prosenttia. (NHS 2006, 42–43.) Kaikkialla länsimaissa on korkea
sosiaaliekonominen asema yhteydessä runsaaseen alkoholinkulutukseen. Tämä koskee erityisesti hyvän
sosioekonomisen aseman omaavia naisia, jotka elävät matalan tai keskimääräisen tulotason maissa. (Gittner et al.
2013, 332.) Korkea tulotaso on yhteydessä viikoittaisen alkoholinkäytön yleisyyteen. Käytetyt alkoholimäärät jäävät
kuitenkin yksittäistä käyttökertaa kohti korkean tulotason omaavilla keskimäärin vähäisemmiksi kuin alemmissa
sosiaaliryhmissä iästä ja sukupuolesta riippumatta, vaikka alkoholin käyttökertoja heille kertyykin usein enemmän.
(Jeffries et al. 2007.)
Englannissa on alkoholiehtoisia kuolemantapauksia eniten sekä miehillä että naisilla kaikkein syrjäytyneimmillä
alueilla. Ero kyseisten kuolemantapausten osalta oli vuonna 2004 miehillä 5-kertainen kaikkein syrjäytyneimmillä
alueilla vähiten syrjäytyneisiin alueisiin verrattuna. Naisilla vastaava ero oli yli kolminkertainen. Alkoholin aiheuttamia
kuolemantapauksia oli tuolloin Englannissa miehillä 17.6 ja naisilla 8.3 100 000 asukasta kohti. Kaikkein
syrjäytyneimmillä alueilla alkoholiehtoisia kuolemantapauksia määräksi saatiin miehillä 31.9 ja naisilla 11.3 100 000
asukkaaseen suhteutettuna. (Breakwell et al. 2007, 9 ja 19.) Vuonna 2015 oli Isossa-Britanniassa ikästandardoituja
alkoholiehtoisia kuolemantapauksia 14.2 100 000 asukasta kohti. Miehillä niitä oli 19.2 ja naisilla 9.7 100 000
asukkaaseen suhteutettuna. Alkoholin aiheuttamista kuolemantapauksista 65 prosenttia kohdistui tuolloin miehiin.
Ikäryhmittäin tarkastellen oli miehillä vuonna 2015 eniten alkoholiehtoisia kuolemantapauksia 60–64-vuotiaiden
ryhmässä (44.9/100 000 asukasta). Naisilla alkoholiehtoisten kuolemantapausten osuus oli korkein 55–59-vuotiaiden
keskuudessa (23.1/100 000 asukasta). (ONS 2017b ja c.) Myös Suomessa on havaittu eroja sosiaaliluokkien välillä
alkoholikuolleisuudessa. Alkoholikuolleisuus on meillä kaksinkertainen väestön kaikkein köyhimmän kymmenesosan
keskuudessa verrattuna eniten ansaitsevaan kymmenesosaan. (Mustonen & Simpura 2005.)
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Skotlannissa oli syrjäytyneimmillä alueilla vuoden aikana (2015/2016) terveydenhuollon akuuttisairaaloissa
alkoholinkäyttöön liittyviä hoitokäyntejä 8-kertaa enemmän kuin vähiten syrjäytyneillä alueilla. Akuuttisairaaloissa
hoidettiin tuolloin alkoholinkäyttöön liittyvällä syyllä potilaita kaiken syrjäytyneimmillä alueilla 7-kertaa enemmän
kuin vähiten syrjäytyneillä aleilla. Samana vuonna oli kirjautumisia psykiatrisiin sairaaloihin alkoholinkäyttöön liittyen
syrjäytyneimmillä alueilla 14-kertaa useammin kuin vähiten syrjäytyneillä alueilla. Edellä kuvattua eroa on pyritty
selittämään syrjäytyneiden alueiden väestörakenteella, toimimattomilla sosiaalisilla verkostoilla, ravintotekijöillä,
alkoholijuomien huonolla laadulla (omatekoiset juomat, korvikeaineet ym.) ja erilaisten päihdyttävien aineiden
sekakäytöllä. Syrjäytyneimmillä alueilla asuu myös paljon ikääntynyttä väestöä. Skotlannissa oli edellä mainittuna
vuonna 49 prosenttia akuuttisairaalaan alkoholinkäytön vuoksi kirjautuneista henkilöistä ns. uusia potilaita. Tämä
tarkoittaa sitä, että heitä ei ole kirjattu alkoholinkäyttöön liittyvällä syyllä sairaalaan viimeksi kuluneen 10 vuoden
aikana. (NHS 2017, 9–10; vrt. NHS 2006; ONS 2017b: Scottish Executive 2002.)
Ikääntyneillä on runsaasti alkoholinkäyttöön ja alkoholiongelmien hoitamiseen liittyviä mielipiteitä, kokemuksia ja
tietoakin. He pitävät alkoholin vaikutuksia kuitenkin pääasiassa positiivisina. Päihdeongelmien he uskovat koskevan
lähinnä nuorempia ikäluokkia (Batten & Atherton 1995). Alkoholinkäyttöä koskevaan tietoon ja valistuskampanjoihin
ikääntyneet suhtautuvat varauksellisesti. He uskovat vuosien varrella saaneensa jo riittävästi tietoa ja kokemusta
alkoholinkäytön haitoista. Monet heistä arvelevatkin voivansa käyttää alkoholia turvallisesti samanaikaisesti mm.
lääkkeiden kanssa. He ovat kehittäneet tätä varten omia käytäntöjään, joiden he uskovat minimoivan alkoholin ja
lääkkeiden yhtäaikaisen käytön haittavaikutuksia. Mikäli ikääntyneet haluavat vastaanottaa alkoholinkäyttöä koskevaa
informaatiota, he toivovat sen olevan konkreettista ja ikäspesifiä. He tukeutuvat alkoholinkäyttöä koskevassa
informaatiossa mieluummin perinteiseen tietoon kuin viimeisimpiin tutkimustuloksiin. (Anderson et al. 2001.)

3.2 Ikääntyneiden alkoholihaitat
Kohtuullisella alkoholinkäytöllä uskotaan olevan myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia. Toisaalta kuitenkin
raportoidaan näyttävästi runsaan alkoholinkäytön fysiologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista haitoista. Tutkijat ovat
osoittaneet U- tai J-käyrää noudattelevan tilastollisen yhteyden alkoholinkäytön ja kuolleisuuden välillä. Jo vuosia on
raportoitu, että runsaasti alkoholia käyttävillä ja raittiilla on korkeampi kuolleisuus kuin alkoholia kohtuullisesti
nauttivilla. Tutkimuksissa tätä yhteyttä ei ole kuitenkaan kyetty osoittamaan tai ero on ollut marginaalinen. (Comacho
et al. 1987; Hart et al. 1999.) Britton ja McPherson toteavat, että vaikka kohtuullisen alkoholinkäytön sydänsairauksia
ehkäisevä vaikutus otettaisiin huomioon, niin esimerkiksi Englannissa ja Walesissa kuolleisuuden alenemisena saatava
hyöty on vain noin 2 prosenttia raittiiseen väestöön verrattuna. Kyseiset tutkijat toteavat kuolleisuuden vaihtelevan
iän ja sukupuolen mukaan, mutta he arvioivat kohtuullisen alkoholinkäytön nettohyödyn olevan suurin yli 55vuotiaiden miesten ja yli 65-vuotaiden naisten kohdalla. (Britton & McPhearson 2001, 383.)
Yhdysvalloissa saatiin yli 10 000 65 vuotta täyttäneen aineistolla tutkimustulos, jonka mukaan alkoholin
väärinkäyttäjien kuolleisuus oli 18 kuukauden seurannassa 14.8 prosenttia. Niillä, jotka eivät omanneet alkoholin
väärinkäytön historiaa, kuolleisuus oli 11.5 prosenttia. Kun tutkittujen ikä, sukupuoli ja dementian osuus vakioitiin,
saatiin alkoholin väärinkäyttäjillä äkillisen kuoleman riskiksi 56 prosenttia. (Thomas & Rockwood 2001, 415.) Toisessa
iän ja sukupuolen mukaan vakioidussa tutkimuksessa päädyttiin tulokseen, jonka mukaan 20 vuoden seurannassa
raittiilla oli kaksinkertainen kuolleisuusriski kohtuullisesti alkoholia käyttäviin verrattuna. Runsaasti
alkoholikäyttäneiden kuolleisuusriski oli 70 prosenttia, raittiiden kaksinkertainen ja vain vähän alkoholia käyttäneiden
(light drinkers) 23 prosenttia korkeampi kuin kohtuullisesti alkoholia nauttineilla. Kun kyseisessä tutkimuksessa
otettiin huomioon muitakin muuttujia iän ja sukupuolen lisäksi (mm. alkoholinkäytön historia, terveysongelmat,
sosiodemografiset muuttujat ja käyttäytymismuutokset), ero raittiiden ja runsaasti alkoholia käyttävien välillä pieneni
oleellisesti. Raittiiden kuolleisuus oli kuitenkin edelleen 51 prosenttia ja runsaasti alkoholia käyttäneillä 45 prosenttia
korkeampi kuin kohtuullisesti alkoholia käyttäneillä. Kyseisessä tutkimuksessa vähän alkoholia käyttävät (light
drinkers) nauttivat keskimäärin alle annoksen päivässä, kohtuullisesti alkoholia käyttäneet (moderate drinkers)
kuluttivat keskimäärin 1-3 alkoholiannosta päivässä ja runsaan alkoholinkäytön (heavy drinking) raja-arvo oli
keskimäärin yli 3 annosta alkoholia päivässä. (Holahan et al. 2010, 1961-1971.)
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Australiassa tutkittiin 65–79-vuotiaiden miesten (n=11 727) ja 70–75-vuotiaiden naisten (n=12 432) alkoholinkäytön
haittoja 10 vuoden seurannassa. Ikääntyneillä miehillä, jotka käyttivät äärimmäisen harvoin (ei edellisen vuoden
aikana) alkoholia, oli kuolleisuusriski kaikki syyt huomioiden 18 prosenttia korkeampi kuin niillä miehillä, jotka eivät
olleet koskaan nauttineet alkoholia. Äärimmäisen harvoin alkoholia käyttävillä naisilla todettiin 22 prosenttia
alhaisempi kuolleisuusriski kuin raittiilla naisilla. Harvemmin kuin viikoittain alkoholia nauttivilla ja raittiilla miehillä ei
ollut eroja kuolleisuusriskin osalta. Harvemmin kuin viikoittain alkoholia nauttineilla naisilla oli raittiisiin naisiin
verrattuna 39 prosenttia alhaisempi kuolleisuusriski. Äärimmäisen harvoin alkoholia nauttivilla ja raittiilla miehillä ei
ollut eroja sairausprevalenssin suhteen. Äärimmäisen harvoin alkoholia käyttävien naisten sairausprevalenssi oli
alhaisempi kuin raittiilla naisilla. Harvemmin kuin kerran viikossa alkoholia käyttävillä miehillä oli sairausprevalenssi
raittiita miehiä korkeampi. Naisten kohdalla tilanne oli päinvastainen. (McCaul et al. 2010, 6.) Tässä yhteydessä on
huomattava, että alkoholitutkimuksissa on perinteisesti katsottu raittiiksi henkilö, joka ei tutkimusta edeltävän vuoden
ajanjaksolla ole käyttänyt lainkaan alkoholia. Oheisessa tutkimuksessa poikettiin kuitenkin tästä tutkimuskriteeristä.
Henkilö joka ei ollut käyttänyt edellisen vuoden aikana alkoholia, mutta ei pitänyt itseään täysin raittiina, katsottiin
alkoholinkäyttäjäksi.
Saksalaistutkimuksessa seurattiin 149 alkoholiriippuvaisen henkilön (18–64-vuotiaat) elämää 14 vuoden ajan.
Alkoholiriippuvaisten naisten kuolleisuuden oli 4.6-kertaa ja alkoholiriippuvaisten miesten 1.9-kertaa korkeampi kuin
iän ja sukupuolen mukaan vakioidulla väestöllä keskimäärin. Alkoholiriippuvaisista naisista 23 prosenttia kuoli
seuranta-aikana. Alkoholiriippuvaisilla miehillä kuolleisuus oli 18 prosenttia. Alkoholiriippuvaiset naiset kuolivat
keskimäärin 20 vuotta nuorempina kuin alkoholiriippuvaiset miehet. Kuolleiden alkoholiriippuvaisten keski-ikä oli
kuolinhetkellä 9.6 vuotta hengissä säilyneitä alkoholiriippuvaisia korkeampi. Tutkituista 22.8 prosenttia oli ollut
alkoholiongelmiin erikoistuneessa laitoshoidossa ja 6.7 prosenttia oli hakeutunut laitosmaiseen katkaisuhoitoon.
Päihdeongelman vuoksi avohoitoon ei ollut turvautunut kukaan tutkituista, mutta 3.4 prosenttia heistä oli osallistunut
itseapuryhmään. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu erityisesti ikääntyneitä. Tutkittujen keski-ikä oli 43 vuotta. (John et al.
2013, 159.)
Vuosina 1998–2007 kasvoi Suomessa alkoholisairauksiin ja alkoholimyrkytyksiin liittyvien kuolemantapausten määrä
60 ikävuotta täyttäneillä naisilla 94 prosenttia. Miehillä vastaava lisäys oli kyseisessä ikäryhmässä 43 prosenttia. Alle
60-vuotiailla naisilla oli näiden kuolemantapausten kasvu 50 prosenttia ja saman ikäryhmän miehillä 28 prosenttia.
(Ahlström & Mäkelä 2009, 675.) Alkoholikuolemien kasvu ei johdu yksinomaan alkoholinkäytöstä. Poikolainen ja
Mäkelä arvioivat millainen alkoholikuolleisuus Suomessa olisi, ellei väestömäärä olisi kasvanut eikä ikärakenne olisi
muuttunut lainkaan vuodesta 1970 vuoteen 2007. Kyseiset tutkijat toteavat, että vuonna 2007 alkoholikuolemien
kasvusta 16.2 prosenttia selittyy väestömäärän kasvulla ja 24.5 prosenttia ikärakenteen muutoksilla. Kummankin
tekijän yhteisvaikutus alkoholikuolleisuuteen on 40.7 prosenttia. Vuonna 2007 alkoholikuolemia oli meillä kaikkiaan
2167. Niistä ikävakioimaton alkoholikuolleisuus oli 40.9 ja ikävakioitu alkoholikuolleisuus 34.5 100 000 asukasta kohti.
Ikävakioimaton kuolleisuus tarkoittaa tällöin alkoholikuolleisuuden suhdetta ikääntyneiden kokonaismäärää ja
ikävakoitu kuolleisuus puolestaan kuvaa alkoholikuolleisuuden muutosta joka ei riipu ikärakenteen vanhenemisesta.
(Poikolainen & Mäkelä 2009, 88–89.)
Päihdetilastollisen vuosikirjan (2016) mukaan oli Suomessa alkoholiperäisiä kuolemantapauksia vuonna 2015 kaikkiaan
2214. Niistä 1666 liittyi alkoholisairauksiin tai alkoholimyrkytyksiin. Miesten osuus alkoholiperäisistä
kuolemantapauksista oli 1288 ja naisten 378. Alkoholiin liittyvät kuolemat alenivat tuolloin edellisestä vuodesta 197
tapauksella. Yli 60-vuotiaiden osuus alkoholikuolemista oli kyseisenä vuonna 33 prosenttia, kun se esimerkiksi vuonna
2010 oli 22 prosenttia. Alkoholiperäiseen sairauteen tai alkoholimyrkytykseen kuolleista oli 60–64-vuotiaita 337 ja yli
65-vuotiaita 583. Alkoholinkäyttöön liittyneistä kuolemantapauksista oli 60–65-vuotiaiden osuus 12.4 prosenttia ja 65
vuotta täyttäneiden 1.2 prosenttia. (THL 2017, 29–30 ja 89.)
On arvioitu, että meillä alkoholikuolemat selittävät noin viidesosan miesten ja naisten elinajanodotteen erosta.
Miehillä alkoholikuolemat alentavat elinajanodotetta keskimääräistä 2 vuodella ja naisilla vastaava alenema on 0.4
vuotta. Toisaalta kohtuullisen alkoholin käytön suojavaikutus sepelvaltimotaudin ja aivohalvauksen osalta pidentää
elinajanodotetta miehillä 0.4 vuotta ja naisilla 0.1 vuotta. (Mäkelä 2003, 2482.)
Kohtuullisella alkoholinkäytöllä tarkoitetaan yleensä 1-2 alkoholiannosta (standardiyksikköä) alkoholia. Tämän on
uskottu suojaava sydän- ja verisuonisairauksilta, halvauksilta, rintasyövältä, Alzheimerin taudilta ja 2-tyypin
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diabetekselta. Näin on arveltu olevan erityisesti punaviinin suhteen. Punaviini sisältää monissa kasveissa olevaa
fenoliyhdistettä resveratrolia. Sillä on raportoitu olevan myönteisiä terveysvaikutuksia mm. syövän, virussairauksien,
tulehdusten ja vanhenemismuutosten suhteen. (Sharp 1993; Letenneur 2004; Das et al. 2011; Yang et al. 2014;
Nodqvist 2016). Sillä on arveltu olevan myös Alzheimerin taudilta suojaava vaikutus. (Mukamal et al. 2001, 1941–
1942; Ruitenberg et al. 2002, 281.) Tätä vaikutusta ei ole kuitenkaan pystytty aukottomasti osoittamaan.
Pääasiallisesti viiniä kuluttavat henkilöt saattavat poiketa elämäntapojensa, terveyskäyttäytymisensä ja
ravintotottumustensa suhteen muista. Kysymys ei välttämättä ole yksinomaan viinin terveysvaikutuksista, vaan
kyseiset henkilöt ovat ehkä muita kiinnostuneempia yleensäkin hoitamaan terveyttään. (White 1996; Rimm et al.
1996; Barefoot et al. 2002.) Viime aikoina on saatu myös viinin terveysvaikutukset kumoavia tutkimustuloksia. Italiassa
Chiantin alueella seurattiin 9 vuoden ajan 783 yli 65-vuotiasta henkilöä. Tarkoituksena oli selvittää punaviinin
terveysvaikutuksia. Punaviinin hyödyistä sepelvaltimotaudin, verenpaineen, syöpäsairauksien tai yleensä
kuolleisuusriskin alenemiseen ei saatu näyttöä. (Semba et al. 2014, 1077–1084.)
Kohtuullisen alkoholinkäytön myönteisistä terveysvaikutuksista on kirjoitettu paljon. Kohtuullisesti alkoholia
käyttävillä on todettu olevan muita alhaisempi riski saada sepelvaltimotauti (Corrao et al. 2004, 613–619), sairastua
sydän- tai aivoinfarktiin (Brügger-Andersen et al. 2009, 229–232) tai kärsiä sydämen vajaatoiminnasta (Djoussé &
Gaziano 2007, 34–39) kuin raittiilla. Jacksonin tutkijaryhmä tarkasteli yli 1300 yhdysvaltalaismiestä, jotka olivat
sairastaneet aivoverenvuodon. Keskimäärin 4.5 vuoden seuranta-aikana heidän joukossaan havaittiin alkoholia
kohtuullisesti (1–6 annosta/viikko) nauttineilla 33 prosenttia alhaisempi kokonaiskuolleisuus ja 43 prosenttia
alhaisempi kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin kuin raittiilla tai vähän alkoholia nauttineilla (alle annos
alkoholia/viikko). Tässä tutkimuksessa raittiiden tai vähän alkoholia käyttäneiden keski-ikä oli 68.9. Kohtuullisesti
alkoholia käyttäneillä se oli 65.6 vuotta. (Jackson et al. 2993, 1192.) Edellä kuvatun kaltaisia tuloksia sairauksien ja
kohtuullisen alkoholin käytön yhteyksistä on raportoitu myös ikääntyneiden naisten kohdalla. (Malinski et al. 2004,
623–628; Dorn et al. 2007, 730–739).
Kohtuullisesti alkoholia käyttävillä on todettu olevan parempi kognitiivinen toimintakyky kuin absolutisteilla. Tämä
koskee erityisesti ns. joustavaa älykkyyttä eli kykyä toimia nopeasti ja sujuvasti uusissa tilanteissa. Kohtuullinen
alkoholinkäyttö on niin keski-iässä kuin myöhemminkin yhteydessä erityisesti psykomotorisen toiminnan nopeuteen
(Ngandu et al. 2007, 142–143). Kohtuullisesti alkoholinkäyttävillä on todettu MRI-kuvausten (Magnetic Resonance
Imaging) perusteella vähemmän aivojen valkean aineen katoa kuin raittiilla tai runsaasti alkoholia käyttävillä. Runsas
alkoholinkäyttö puolestaan lisää aivoatrofiaa eli aivojen kuorikerroksen ja keskiosan hermosolujen katoa. (den Heijer
et al. 2004, 992; Ding et al. 2004, 16.) Joissakin tutkimuksia todetaan kuitenkin, ettei alkoholilla olikaan merkittävää
roolia esimerkiksi aivojen ikääntymismuutosten ehkäisemisessä. (esim. Paul et al. 2008).
Luotettavien johtopäätösten tekemistä kohtuullisen alkoholinkäytön terveysvaikutuksista vaikeuttaa se, että ihmiset
tiedostavat kohtuulliseksi alkoholinkäytöksi tutkijoiden esittämiä raja-arvoja suuremmat alkoholimäärät. (Klatsky et al.
1992; Fuchs et al. 1995.) Toisaalta vähäisetkin säännöllisesti (esim. päivittäin) nautitut alkoholimäärät lisäävät
ikääntyneillä mm. maksan, haiman, hermoston ja ruuansulatuskanavan sairauksien todennäköisyyttä. (Morgan &
Ritson 2003.)
Ratkaisevaa johtopäätösten tekimisen kannalta on se, miten kohtuullinen alkoholinkäyttö määritellään ja miten siihen
liittyvät yksilölliset tekijät otetaan huomioon. Tuijotetaanko pelkkiä alkoholinkäytön määrällisiä tunnuslukuja? Mitä
vaikutuksia aiheuttavat satunnaiset korkeat alkoholinkulutuksen ”piikit”? Rehm tutkijaryhmineen havaitsivat, että
niillä jotka käyttivät mielestään vähän tai kohtuullisesti alkoholia, mutta joivat kuitenkin keskimäärin yli 2
alkoholiannosta päivässä, kohosi kuolleisuus kaksinkertaiseksi muihin verrattuna. Näin oli varsinkin silloin, jos heillä oli
lisäksi ajoittaisia runsaamman alkoholinkäytön jaksoja. (Rehm et al. 2001, 64-71.) Kohtuullinen alkoholinkäyttö on
käsitteenä sumea ja se on sitä erityisesti ikääntyneiden kohdalla. Kohtuullisen alkoholinkäytön raja-arvot on alkujaan
määritelty nuorempien ikäpolvien miesten lähtökohdista ja heidän elämäntilanteistaan. (Herring et al. 1997.)
Ikääntymisen aiheuttamia fysiologisia muutoksia ja lääkkeiden vaikutusta ei määritelmissä yleensä oteta huomioon.
(esim. Johnson 2000.) Esimerkiksi tietty määrä alkoholia 60 vuotta täyttäneellä nostaa verenpainetta keskimäärin 20
prosenttia enemmän kuin sama määrä alkoholia 30-vuotiaalla (Healthy Scotland 2008, 20).
Jo kauan on tiedetty, että runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja ja sairauksia. Laajassa 156
tutkimusta käsittäneessä meta-analyysissä havaittiin, että keskimäärin 100 grammaa (noin 8 alkoholiannosta)
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absoluuttista alkoholia päivittäin juovilla on merkittävä riski sairastua sepelvaltimotautiin ja aivohalvaukseen. Yli 50
grammaa (4 alkoholiannosta) absoluuttista alkoholia päivittäin nauttivilla on puolestaan kohonnut aivoverenvuodon
riski. Runsaasti alkoholia toistuvasti nauttivilla on 74 prosenttia korkeampi riski johonkin merkittävään muutokseen
sydämen alueella, 133 prosenttia korkeampi riski aivoinfarktiin ja 127 prosenttia suurempi todennäköisyys kuolla
demografista odoteikäänsä nuorempana kuin kohtuullisesti alkoholia käyttävillä. (Corrao et al. 2004, 613–619.)
Pienetkin alkoholimäärät kohottavat ikääntyneillä verenpainetta ja lisäävät siten sekä sydänsairauksien että
aivoverenvuodon riskiä. (Emberson & Bennett 2006, 239–249; myös Wakabayashi & Kobaba-Wakabayashi 2002, 151–
156.) Käytännössä maallikon on vaikea hahmottaa sitä, miksi keskimäärin alle standardiannoksen alkoholia päivässä
nauttivilla ikääntyneillä aivoinfarktin riski tilastollisesti alenee, mutta yli kaksi annosta päivässä nauttivilla kyseinen
riski kasvaa. (Reynolds et al. 2003, 579–588; Mukamal et al. 2005, 11–19.)
Depressio on ikääntyneidenkin keskuudessa yleinen ongelma. Se voi olla liiallisen alkoholinkäytön syy tai sen seuraus.
Runsaasti alkoholia käyttävillä ikääntyneillä depressioriski on vähintään nelinkertainen muihin samanikäisiin
verrattuna. Ikääntyneistä alkoholiongelmaisista 8–12 prosenttia kärsii depressiosta. Vastaava osuus muun
ikääntyneen väestön keskuudessa on 2–5 prosenttia. Yksittäiset juomiskerratkin voivat synnyttää depressio-oireita ja
juuri ne ovatkin monesti näkyvimmät liiallisen alkoholinkäytön merkit ulospäin. (Blow et al. 1992; Schuckit et al. 1997,
Blazer 2003.)
Unihäiriöt liittyvät ikääntymiseen, mutta myös runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa häiritsevästi unirytmiin.
Australialaistutkimuksen mukaan 60 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä kärsi unen kestoon tai sen laatuun liittyvistä
ongelmista (Byles et al. 2003, 154). Monet ikääntyneet käyttävät alkoholia nukahtaakseen. Alkoholi saattaa helpottaa
nukahtamista ja taata 3–4 tunnin unen, mutta tämän jälkeen uni usein häiriintyy. (Roehrs & Roth 2001, 101–109;
Lavoe 2007, S21–25.) Itsenäisesti kotona asuvista ikääntyneistä lähes neljäsosa kärsii uniapneasta. Vastaava osuus
hoitokotien ikääntyneillä asukkailla oli eräässä tutkimuksissa 42 prosenttia (Ancoli-Israel & Roth 1999, S347–S353).
Alkoholin ja eräiden lääkeaineiden (esim. betzodiatepiinit) yhteisvaikutus voi myös aiheuttaa uniapneaa. (Aldrich et al.
1993; Peppard et al. 2007.) Miehet ovat naisia alttiimpia alkoholinkäytön aiheuttamille hengityskatkoksille. Syynä
tähän on se, että miesten nielukanava on ahtaampi kuin naisilla (Aldrich 1998). Joidenkin tutkijoiden mukaan
alkoholinkäytön ja uniapnean yhteyttä on kuitenkin liioiteltu. (Wright et al. 1997; Aldrich et al. 1999.) Canham
kollegoineen tutkivat yli 6000 yli 50-vuotiasta henkilöä. Tutkijat havaitsivat, että 64 prosentilla niistä, joilla oli
runsaamman alkoholinkäytön jaksoja vähintään 2 päivänä viikossa, esiintyi myös unettomuutta. Alle kahden päivän
juomisjaksoista osalta unettomuudesta kärsineiden osuus oli 35 prosenttia. (Canham et al. 2015, 284.)
Aivotoiminnan häiriöiden ja alkoholin liiallisen käytön yhteys on ollut toistuvasti esillä tutkimuksissa. Aivotoiminnan
häiriöt näyttävät yleistyvän 55 ikävuoden jälkeen runsaasti alkoholia käyttävillä henkilöillä. Kroonisia aivotoiminnan
häiriöitä esiintyy yli 50 prosentilla runsaasti alkoholia käyttävistä ikääntyneistä. Alkoholiongelmaisilla on huonosta
ravitsemustilanteesta johtuen usein B1-vitamiinin (tiamiini) puutetta. Tämä voi altistaa ikääntyneen
alkoholiongelmaisen uni- ja muistihäiriöille (Wilkinson et al. 2000. 113). Pitkälle kehittynyt B1-vitamiinin puutos
aiheuttaa vakavia aivotoiminnan häiriöitä esimerkiksi Wernicke-Korsakoffin syndrooman. Siihen liittyy tajunnan tason
alenemista, häiriöitä pikkuaivojen toiminnassa, sekavuutta ja aivojen muistikeskukseen keskittyviä muutoksia. (Hilbom
& Pyhtinen 2000, 749–753.) Tilannetta monimutkaistaa se, että päihderiippuvuutta itseään on viime vuosina alettu
pitää eräänlaisena aivotoiminnan rakenteellisena muutostilana. (Heikkinen et al. 2016).
Runsas alkoholinkäyttö on yhteydessä funktionaalisiin häiriöihin, depressioon ja muistiongelmiin silloinkin, kun
varsinaisia alkoholisairauksia ei vielä esiinny. (Perreira & Sloan 2002, 301). Runsas alkoholinkäyttö vähentää veren
virtaamista erityisesti aivojen etulohkon alueella Mitä enemmän alkoholia kulutetaan, sitä alhaisempi on verenkierron
volyymi aivoissa. (Oscar-Bergman & Marinković 2007; 239–257; Paul et al. 2008, 1363–13676; myös Risberg &
Berglund 1987). Lishmanin mukaan 57 prosentilla kroonisesta alkoholiongelmasta kärsivistä esiintyy aivoatrofiaa.
(Lishman 1998). Oslinin tutkijaryhmä havaitsi, että erään ikääntyneiden hoitokodin asukkaista 29 prosentilla oli ollut
alkoholiongelma aiemmin elämässään. Heistä 61 prosentilla oli myös merkkejä aivomuutoksista ja 14 prosentilla
esiintyi depressiivisyyttä. (Oslin et al. (1997, 825–832.) Päinvastaisia tuloksia on myös raportoitu. Laajassa metaanalyysissä ei havaittu eroa runsaasti alkoholia kuluttavien ja raittiiden välillä dementian osalta. Tutkijat tosin arvelivat
tuloksen saattavan johtua osittain tutkimuksen rajoitteista. Kyseisessä tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin toteamaan,
että aiempi kohtuullinen alkoholinkäyttö vähentää dementiariskiä ikääntyneenä. (Anstey et al. 2009.)
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Joidenkin arvioiden mukaan noin 10 prosenttia dementiatapauksista liittyy tavalla tai toisella alkoholin liialliseen
käyttöön (Gow & Gilhooly 2003). Jos näkökulmaa laajennetaan alkoholiehtoisiin muistisairauksiin yleensä, ovat
prevalenssiluvut vieläkin korkeampia. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon
muistisairaat asiakkaat Suomessa vuoden 2009 lopun tilanteen mukaisesti sekä 10 prosentin mukaan laadittu arvio
alkoholiehtoisten muistisairauksien osuudesta heidän joukossaan. Vuoden 2009 luvut muistisairaista asiakkaista
perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoon muistisairaista asiakkaista sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa. (Vuorio & Väyrynen 2011, 2). Vuosi 2009 oli viimeinen, jolloin kyseistä tilastointia tässä muodossa tehtiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastossa muistisairaat on identifioitu muistisairauteen liittyvän diagnoosin, ei
palvelun piiriin sijoittamisen syyn perusteella. Arvio alkoholiehtoisista muistisairaista on laadittu tätä artikkelia varten.
Alkoholiehtoisista muistisairauksista kärsivistä huomattava osa asuu kuitenkin kotonaan ilman, että heidän
ongelmansa ovat laajemmin ulkopuolisten tiedossa.

Taulukko 1.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä olleet muistisairaat 31. 12. 2009 (Vuorio & Väyrynen 2011) sekä arvio (10 %)
alkoholiehtoisten muistisairauksien määrästä

Palvelut

2009

Arvio 10 %

Säännöllinen kotipalvelu/kotisairaanhoito

7998

800

Tavallinen palveluasuminen

1184

118

10180

1018

Tehostettu palveluasuminen
Vanhainkoti

7918

792

Terveyskeskus/laitoshoito: pitkäaikaishoito

5655

566

Terveyskeskus/laitoshoito: lyhytaikaishoito

2075

208

566

56

35576

3558

Erikoissairaanhoidon laitoshoito
Yhteensä

Dementia johtaa usein kontrollikyvyn häviämiseen, jolloin myös alkoholinkäyttö saattaa ryöstäytyä käsistä. Sama
koskee lääkkeidenkäyttöä sekä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöä. Tästä syystä muistisairauksien ja varsinkin
alkoholiehtoisten muistisairauksien varhainen havainnoiminen on tärkeää. Aivotoiminnan häiriöiden arvioiminen
ilman perusteellisia tutkimuksia on kuitenkin hankalaa. Epidemiologiset tutkimukset eivät ole kyenneet täysin
luotettavasti todistamaan alkoholinkäytön lisäävän yleistä dementoitumisriskiä, vaikka tämän suuntaisia
tutkimustuloksia on esitetty. (Tyas 2001; Anstey et al. 2009.)
Ranskassa havaittiin vuosina 2008–2013 yli miljoonalla sairaalapotilaalla jossakin vaiheessa diagnostisoitu dementia.
Lähes 2/3 näistä potilaista oli naisia. Dementia-diagnoosin saaneista 5 prosentilla oli kyseinen sairaus havaittu ennen
65 ikävuotta (early onset). Heistä lähes kaksikolmasosaa oli miehiä. Alle 65-vuotiaana dementia-diagnoosin saaneista
38.9 prosentilla oli alkoholinkäyttöön liittyvä diagnoosi ja 17.6 prosentilla oli todennettu joku muu alkoholinkäytöstä
johtuva haitta. Alkoholinkäyttö oli kyseisen tutkimuksen mukaan suurin ja tilastollisesti merkittävä varhaista
dementiaa ennakoiva riskitekijä. Tutkimuksen mukaan varhaisvaiheen (alle 65 ikävuotta) dementiariski 3-kertaistuu
niillä, jotka kuluttavat alkoholia jatkuvasti runsaasti. Tämä tarkoittaa miehillä vähintään 60 grammaa absoluuttista
alkoholia päivässä ja naisilla vastaava raja-arvo on vähintään 40 grammaa absoluuttista alkoholia päivässä. Tässä
tutkimuksessa alkoholinkäytön ja dementian yhteys oli vahvempi kuin aiemmissa tutkimuksissa. (Schwarsinger et al.
2018, e124-e132.)
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Kohtuullisen alkoholinkäytön on toisaalta arveltu suojaavan aivoja kognitiivisten häiriöiden ja dementian kehittymistä
vastaan. Tutkimuksissa on kohtuullisesti alkoholia käyttävillä todettu kognitiivisia haittoja raittiita vähemmän
(Leibovici et al. 1999, 78–79, Ruitenberg et al. 2002, 281; Leroi et al. 2002, 751.) Absolutisteilla on kaksinkertainen riski
sairastua dementiaan verrattuna 1–6 alkoholiannosta viikossa nauttiviin henkilöihin. Alkoholin terveysvaikutusten
osalta toistuu alan kirjallisuudessa kuitenkin usein toteamus, että alkoholinkäytön haitat kumoavat sen mahdolliset
hyödyt (Galanis et al. 2000, 1256–1257). On myös tutkimuksia, joiden mukaan kognitiivisten kykyjen lähtötason
täsmentäminen ja koulutustason huomioiminen kyseenalaistavat kohtuullisen alkoholinkäytön kognitiivisilta häiriöiltä
suojaavan vaikutuksen. (Krahn et al. 2003, 1164–1165)
Selwayn tutkijaryhmä raportoi, että 9 prosentilla iäkkäistä kaatumistapaturman uhreista oli alkoholia veressään
(Selway et al. 2008, 442). Illinoisissa tutkittiin useamman vuoden ajalta traumapotilaiden veren alkoholipitoisuus.
Tutkituista 65 vuotta täyttäneistä traumapotilaista 49.5 prosentilla oli alkoholia veressä. Heistä 71,8 prosenttia oli
päihtynyt tapaturman sattuessa. (Zautcke et al. 2002, 14–17.) Ikääntyneillä traumapotilailla ovat alkoholin
aiheuttamat kaatumiset yleisimpiä tapaturmien syitä. Kaatumistapaturmissa on monesti kysymys alkoholin ja
lääkkeiden yhteisvaikutuksesta. Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että yli 60-vuotiailla naisilla alkoholinkäyttö
lisäsi sairaalahoitoa vaativien kaatumistapaturmien määrän 2-kertaiseksi ja unilääkkeidenkäyttö 1.5-kertaiseksi
(Stenbacka et al. 2002, 9).
Humaltuminen vaikuttaa henkilön kykyyn koordinoida liikkumista ja säilyttää tasapaino. Päihtymys lisää reaktioaikaa
sekä huonontaa huomio- ja arviointikykyä. Edellä mainitut tekijät lisäävät onnettomuus- ja tapaturmariskiä.
Ikääntyneillä alkoholinkäyttö on selkeä tapaturmariski. Riskin realisoitumiseen vaikuttaa osaltaan myös henkilön
liikkumis- ja näkökyky sekä ympäristön ja asunnon rakenteet. Ikääntyneiden sairaalahoidoista ja kuolemantapauksista
monet johtuvatkin juuri kaatumisista. Näin on erityisesti ikääntyneiden naisten kohdalla. (Herring & Thom 1997.)
Yleinen heikkous, huimaus, kiputilat ja jalkojen toimintahäiriöt lisäävät ikääntyneiden kaatumisriskiä. Ikääntyneillä
esiintyy muita enemmän osteoporoosia ja muita luustosairauksia, jolloin kaatumiset johtavat vaikeasti parantuviin
seurauksiin. Joissakin tutkimuksissa on kohtuullisen alkoholinkäytön tosin havaittu lisäävän luun mineraalitiheyttä
ikääntyneillä naisilla (Turner & Sibonga 2001, 276). Toisaalta on myös esitetty arvioita, että kohtuullisella
alkoholinkäytöllä olisi neutraali tai korkeintaan lievä positiivinen vaikutusta ikääntyneiden naisten luuntiheyteen.
Miehillä runsaan alkoholinkäytön on todettu heikentävän luustoa. (Turner 2000, 1693)
Bergin tutkijaryhmä havaitsivat meta-tutkimuksessaan, että keskimäärin 2 alkoholiannosta päivässä on kynnysarvona
lonkkamurtumien suhteen. Alle 0.5 alkoholiannosta päivässä alensi lonkkamurtumariskiä 16 prosenttia raittiisiin
verrattuna. Lonkkamurtumien väheneminen oli 0.5–1 päivittäisellä alkoholiannoksella 20 prosenttia ja 1-2
alkoholiannoksella päivässä 9 prosenttia. Yli 2 alkoholiannosta päivässä lisäsi lonkkamurtumariskiä 39 prosenttia
raittiisiin verrattuna. Kyseisessä meta-analyysissä kohteena oli kaikkiaan 8 tutkimusta, joissa oli tutkittu yli 7000 yli 50vuotiasta henkilöä. (Berg et al. 2008, 408–409.) Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa. (Kanis et
al. 2005, 737; myös Johnell et al. 1995; Suzuki 1997.) Yhdysvalloissa päädyttiin 412 lonkkamurtumapotilaan
keskimäärin 12 vuoden seurannassa arvioon, että raittiilla ja runsaasti alkoholi käyttävillä on suurempi
lonkkamurtumariski kuin kohtuullisesti alkoholia käyttävillä. Korkeintaan 13 alkoholiannosta viikossa nauttivilla
ikääntyneillä naisilla lonkkamurtumariski oli 20 prosenttia alhaisempi saman ikäisiin raittiisiin naisiin verrattuna. Tämä
katsottiin johtuvan mm. siitä, että alkoholia käyttävillä naisilla oli 5 prosenttia korkeampi luun mineraalitiheys.
(Mukamal et al. 2007, 593.)
Suomalaisessa tutkimuksessa oli 65 vuotta täyttäneistä erikoissairaanhoitoon tapaturman vuoksi tulleista miehistä 17
prosentilla ja naisista 3 prosentilla alkoholia veressä. Yli 1.5 promillen humalassa oli 12 prosenttia miehistä ja 2
prosenttia naisista. Noin 70 prosenttia alkoholiehtoisista tapaturmista oli kaatumisia tasaisella pinnalla ja 77
prosenttia kaatumisista sattui muualla kuin kotona. Alkoholinkäyttöön liittyvistä tapaturmista 35 prosenttia sattui 55–
64-vuotiaille miehille ja 18 prosenttia saman ikäryhmän naisille. Kyseisessä ikäryhmässä 29 prosentilla miehistä ja 13
prosentilla naisista saatiin veren alkoholipitoisuudeksi vähintään 1.5 promillea. Alle 65-vuotiaiden ikäryhmässä oli
tapaturmien kirjo laajempi kuin iäkkäämmillä. (Nurmi-Lüthje et al. 2006, 46.)
Toisessa suomalaistutkimuksessa mitattiin yli vuoden ajanjaksolla 103 lonkkamurtumapotilaan veren
alkoholipitoisuus. Näiden potilaiden kohdalla miesten keski-ikä oli 73 vuotta ja naisten 81 vuotta. Tutkituista potilasta
28 prosentilla oli sairaalaan tullessaan alkoholia veressä. Kuitenkin vain 11 prosenttia heistä kertoi haastattelussa
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käyttäneensä alkoholia viimeksi kuluneen 24 tunnin aikana. Haastelluista potilaista 17 prosentilla havaittiin veressä
alkoholin lisäksi myös betsodiatsepiinejä. (Kaukonen et al. 2006, 345–348.)

3.3 Alkoholin ja lääkkeiden rinnakkaiskäyttö ikääntyneenä
Suomessa on 75 vuotta täyttäneitä yli 8 prosenttia väestöstä, mutta heidän osuutensa korvattavien lääkkeiden
käyttäjistä on noin 20 prosenttia. Ikääntyneiden keskuudessa monilääkitys yleistyy muita ikäryhmiä nopeammin.
Ikääntyneistä noin 40 prosenttia käyttää vähintään viittä reseptilääkettä samanaikaisesti. Naiset käyttävät
reseptilääkkeitä keskimäärin 1.4-kertaa enemmän kuin miehet. Depressiolääkkeiden osalta kyseinen ero on
kaksinkertainen. Kotona asuvista ikääntyneistä yli kolmasosa käyttää meillä vähintään yhtä psyykelääkettä ja lähes 10
prosenttia käyttää kahta psyykelääkettä samanaikaisesti. Psyykelääkkeiden käyttö on yleistä aina 85–90 ikävuoteen
asti. Ikääntyneiden monilääkitys on meillä lisääntynyt 1970-luvulta nykypäivään 20 prosenttia. Syynä tähän on se, että
monia ”kansantauteja” (esim. astma, sydänsairaudet, masennus) hoidetaan nykyään useamman lääkkeen
yhdistelmällä. (Pitkälä ym. 2006, 1503–1512; Hartikainen 2007, 2571–2577; vrt. Airinen ym. 1998.) Kehitys on ollut
samanlainen monissa länsimaissa. (vrt. Davidson et al. 1998.)
Psyyke- ja kipulääkkeiden rinnakkaiskäyttöön alkoholin kanssa liittyy riskejä. Psyykelääkkeiden vaikutukset
ikääntyvässä elimistössä ovat erilaiset kuin nuoremmilla henkilöillä. Esimerkiksi lääkeainepitoisuudet ovat
ikääntyneiden elimistössä usein korkeammat kuin samalla annoskoolla nuoremmilla. (Desai 2003, 691–719.) On
arvioitu, että lähes 80 prosenttia ikääntyneistä käyttää lääkkeitä, joilla on haitallisia yhteisvaikutuksia alkoholinkäytön
yhteydessä. (Forster et al. 1993; Pringle et al. 2005; Meier & Seitz 2008.) Ikääntyneillä alkoholin ja lääkkeiden
yhteisvaikutus liittyy lääkkeiden imeytymiseen ja kumuloitumiseen elimistössä (Moore et al. 2007). Suurin osa
ikääntyneille määrätyistä reseptilääkkeistä on esimerkiksi Yhdysvalloissa psykoaktiivisia mielialalääkkeitä. Niihin liittyy
addiktoitumisen riski. Kyseiset lääkkeet voivat jo pieninäkin annoksina synnyttää ennalta arvaamattomia reaktioita
alkoholinkäytön yhteydessä. (SAMHSA/SCAT 1998; SAMHSA/SCAT 2005.)
Lääkkeiden ja alkoholin sekakäytöllä on seurausvaikutuksia, jotka ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat samankin henkilön
kohdalla eri käyttökerroilla. Ne voivat aiheuttaa uneliaisuutta, lihas- ja hermosto-oireita, sekavuutta ja allergisia
reaktioita. Lääkkeen terapeuttinen vaikutus saattaa voimistua ja lääkeainepitoisuus elimistössä kohoaa joidenkin
lääkkeiden osalta korkeaksi jo yksittäisen alkoholin käyttökerran seurauksena. Joidenkin lääkkeiden kohdalla alkoholi
alentaa niiden tehoa varsinkin pitkäaikaisen rinnakkaiskäytön yhteydessä. (Tanaka 2003; Meier & Seitz 2008.) Monissa
tapauksissa ikääntyneiden pitäisi pidättäytyä kokonaan alkoholin nauttimisesta lääkkeidenkäytön yhteydessä.
Käsikauppalääkkeiden osalta riski liittyy niiden yllättäviin ja suuren yleisön huonosti tuntemiin vaikutuksiin
alkoholinkäytön yhteydessä. Esimerkiksi aspiriini voi aiheuttaa verenvuotoa ruuansulatuskanavassa. Alkoholinkäyttö
kyseisen lääkkeen kanssa tehostaa verenvuotovaikutusta. (Kaufman et al. 1999; Dart 2001.) Tutkimaton alue on myös
luontaistuotteiden ja erilaisten ravintolisien yhteisvaikutus alkoholin kanssa.
Ikääntyneille määrätään lääkkeitä monesti puutteellisen potilastuntemuksen perusteella. Elämäntapojen ja varsinkin
alkoholinkäytön tiedusteleminen potilaalta on harvinaista. Ruotsissa kävi ilmi, ettei perusterveydenhuollossa potilailta
kysytä aktiivisesti alkoholinkäytöstä. (Andréason & Graffman 2002, 4252–4255.) Jo pitkään on tiedetty, ettei potilaan
elämäntilanteesta, alkoholin ja lääkkeiden rinnakkaiskäytöstä tai mielialavaihteluista tiedustella systemaattisesti
lääkkeiden määräämisen yhteydessä vastaanotoilla, vaikka määrättävät lääkkeet synnyttävät riskitilanteita niiden
yhteydessä. (Cartwright 1990). Kanadassa Ontariossa ilmoitti 96 prosenttia perhelääkäreistä tiedustelevansa
aikuispotilaidensa alkoholinkäytöstä ja 79 prosentti heistä kertoi kysyvänsä potilaidensa opioidien käytöstä.
Lääkäreistä 44 prosenttia käytti satunnaisesti potilaisiinsa jotakin validoitua testausmenetelmää alkoholiriippuvuuden
selvittämiseksi. Systemaattisesti näin ilmoitti menettelevänsä 7 prosenttia lääkäreistä. Opioidiriippuvuuden
tunnistamiseen käytti 25 prosenttia lääkäreistä satunnaisesti jotakin validoitua testausmenetelmää. Tässä
tutkimuksessa ei tiedusteltu erityisesti menettelytapoja ikääntyneiden potilaiden kohdalla, mutta tulokset kertovat
alkoholin, lääkkeiden ja niiden sekakäytön tiedustelemisen problematiikasta laajemminkin. (Loheswaran 2015,
e0124402.)
Kansainvälisissä tutkimuksissa arvioidaan, että 45–95 prosenttia ikääntyneistä ei ota reseptilääkkeitään ohjeiden
mukaisesti. Ikääntyneet laiminlyövät lääkkeiden ottamista tai ottavat niitä epäsäännöllisesti. Syynä tähän voi olla
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vaikeus avata lääkepakkauksia tai lukea lääkkeiden käyttöohjeita. Joillakin ikääntyneillä saattaa olla vaikeuksia niellä
pillereitä. (Hughes 1998.) On arvioitu, että 40 prosentilla ikääntyneistä on hankaluuksia avata lääkepakkauksia. Huono
näkö, niveltulehdukset, nivelrikot ja dementia vaikeuttavat lääkkeiden annostelua ja ottamista. Alkoholinkäyttö
vaikeuttaa tilannetta entisestään. Syinä ohjeiden vastaiseen lääkkeidenkäyttöön voi olla myös useamman lääkkeen
samanaikainen käyttö ja epäsäännöllinen tai huonosti toimiva potilas–lääkäri-suhde, mutta myös potilaaseen liittyvillä
tekijöillä on osuutta asiassa (esim. lääkeaineriippuvuus, dementia, väärät uskomukset). Virheellisellä
lääkkeidenkäytöllä on vaikutuksia ikääntyneen henkilön terveydentilaan ja nämä vaikutukset voivat olla erityisen
vaarallisia päihteiden yhteydessä. (Vik et al. 2004, 303–317; myös Dowell & Hudson 1997). Lääkkeiden hakeminen
usealta eri lääkäriltä, niiden hankkiminen laittomasta ja lääkkeiden verkkokauppa vaikeuttavat lääkkeidenkäytön
kontrollointia.
Espoossa toteutetussa kyselytutkimuksessa ilmoitti 62.2 prosenttia 65 ikävuotta täyttäneistä vastaajista käyttävänsä
alkoholia lääkkeiden kanssa. Vastaajista 42.2 prosenttia ylitti alkoholinkäytössään riskirajan ja 34.2 prosenttia oli
alkoholia kohtuullisesti käyttäviä. Alkoholia käyttäneistä 17.3 prosenttia totesi käyttävänsä sitä omatoimisesti
lääkinnällisiin tarkoituksiin. Tämä oli yleisempää vanhimpien vastaajien kohdalla. Alkoholia käytettiin sydän ja
verisuonisairauksien, unihäiriöiden, vilustumisen ja ruuansulatusvaivojen itsehoitoon. (Immonen 2012, 6.)
Airan tutkijaryhmä havaitsivat 75 vuotta täyttäneiden aineistolla (n=699), että ikääntyneet saattavat määritellä
alkoholinkäyttönsä lääkkeiden yhteydessä ristiriitaisesti. Tutkituista miehistä 64.8 prosenttia ja naisista 41.3 prosenttia
ilmoitti käyttävänsä alkoholia. Koko aineistossa 18.9 prosenttia miehistä ja 19.3 prosenttia naisista ilmoitti käyttävänsä
alkoholia ”lääkinnällisessä” tarkoituksessa (itselääkitys). Heistä yli 2/3 oli naisia. Kyseisessä tutkimuksessa kuitenkin 84
vastaajaa ilmoitti, etteivät he käytä alkoholia lainkaan. Toisaalla he kuitenkin totesivat käyttävänsä sitä lääkkeenä.
Heistä 77 prosenttia oli naisia. Vastaajat käyttivät ”lääkityksenä” brandyä (62 prosenttia), likööriä (7 prosenttia), muita
väkeviä alkoholeja (21 prosenttia), viiniä (9 prosenttia) ja olutta (1 prosenttia). Perusteluna alkoholin lääkinnälliselle
käytölle olivat sydänvaivat (38 prosenttia), univaikeudet (26 prosenttia), mielenterveysongelmat (23 prosenttia),
vilustuminen (10 prosenttia) ja ruuansulatusvaivat (3 prosenttia). ”Lääkityksenä” käytetty annoskoko oli 68 prosentilla
vastaajista korkeintaan 1/2 standardiyksikköä alkoholia. Vain 2 prosentilla vastaajista oli kyseinen annosmäärä
vähintään 2 annosta. Päivittäistä alkoholin lääkinnällinen käyttö oli 13 prosentilla ja viikoittaista 23 prosentilla
vastaajista. Tutkitut kärsivät monista kroonisista sairauksista, joihin he käyttivät sekä resepti- että
käsikauppalääkkeitä. Alkoholia itselääkityksenä käyttävistä 30 prosenttia nautti myös luontaistuotevalmisteita.
Asiantuntijoiden mukaan luonteva tapa käynnistää keskustelu alkoholinkäytöstä varsinkin ikääntyneiden naisten
kohdalla, on kysyä heiltä alkoholin nauttimisesta lääkinnällisessä tarkoituksessa ja lääkkeidenkäytön yhteydessä. (Aira
et al. 2008, 446–447.)
Miten ikääntyneet tekevät alkoholinkäyttöön liittyviä päätöksiään lääkkeidenkäytön yhteydessä? Miten rationaalisia ja
loogisia nämä päätökset ovat? Aihepiiriä on tutkittu vähän. Monet ikääntyneet ovat tietoisia alkoholin- ja
lääkkeidenkäytön yhteisvaikutuksista. He ovat saattaneet jopa kokea niitä itse, mutta siitä huolimatta he jatkavat
alkoholinkäyttöään lääkityksen aikanakin. Osa heistä on luonut tätä varten oman logiikan, jolla he oikeuttavat
alkoholinkäytön lääkkeiden rinnalla riskeistä huolimatta. He saattavat kaksinkertaistaa lääkeannoksen ennen
juomisjaksoa ja lopettaa lääkkeiden ottamisen kokonaan juomisjakson aikana. Lääkeannoksia voidaan myös pienentää
tai jättää joitakin lääkkeenottokertoja väliin siinä uskossa, että tämä vähentää alkoholin ja lääkkeen mahdollisia
yhteisvaikutuksia. Tällöin ei oteta huomioon, että lääkeainepitoisuudet säilyvät elimistössä pitkään vielä
lääkkeidenkäytön lopettamisen jälkeenkin. (McDonach et al. 2002; Suhonen 2005.)
Suuret ikäluokat käyttävät kaikkialla länsimaissa enemmän lääkkeitä kuin edelliset sukupolvet vastaavan ikäisinä.
Sama koskee alkoholinkäyttöä. Mikään aiempi ikääntynyt sukupolvi ei ole myöskään kokenut yhtä paljon alkoholin ja
lääkkeiden yhteiskäytön aiheuttamia haittoja kuin nykyiset ikääntyneet. Tämä kehitys jatkuu tulevaisuudessakin.
Tilannetta pahentaa sellaisten uusien lääkkeiden markkinoille tulo, joita ei ole erikseen testattu ikääntyneillä tai joiden
osalta ei tiedetä riittävästi niiden yhteisvaikutuksia alkoholinkäytön kanssa.
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3.4 Ikääntyneiden alkoholiongelma tulevaisuudessa
Alkoholinkäyttö on aiempaa hyväksyttävämpi ja kiinteämpi osa ihmisten arkipäivää. Tämä kehitys koskettaa kaikkia
ikä- ja sosiaaliryhmiä. Tutkimukset osoittavat toisaalta, että väestötasolla ikääntyneet kuluttavat edelleen
suhteellisesti vähemmän alkoholi kuin nuoremmat ikäryhmät. Erityisesti tämä liittyy neljänteen ikään (+75-vuotiaat),
jolloin ikääntymismuutokset, terveydentila ja hoitojaksot rajoittavat alkoholinkäyttöä. Tämän päivän keski-ikäiset
kuluttavat alkoholia enemmän kuin edeltävät keski-ikäiset sukupolvet. Heidän alkoholinkäyttönsä malli jatkuu sitten
lähes muuttumattomana eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin. (SAMHSA/SCAT 1998).
Ikääntyneiden päihdeongelmien prevalenssin vaihteluväli on tutkimuksissa 3-44 prosenttia päihdeongelman
kriteereistä ja ikääntyneiden määrittelystä riippuen. Kyseiseen prosenttiosuuteen vaikuttaa myös se, tarkastellaanko
itsenäisesti kotona asuvia, avopalvelujen piirissä olevia vai laitoksissa ja palvelutaloissa asuvia ikääntyneitä. (Ward
1997.) Suomessa on 5–10 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä alkoholin ongelma- tai riskikäyttäjiä (Vesa ym. 2017, 23).
Tämä osuus ennustetaan kasvavan tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa ikääntyneiden elämää leimaa erilaisten
elämäntyylien, yksilöllisyyden ja itsenäisyyden korostuminen. Tämä heijastuu heidän alkoholinkäyttöönsä, mutta myös
heidän suhtautumiseensa hoidollisiin interventioihin.
Alkoholin kokonaiskulutus ja juomisfrekvenssi ovat ikääntyneillä naisilla samanikäisiä miehiä selvästi alhaisempia.
Tämä ero tulee kuitenkin lähivuosikymmeninä supistumaan, mikäli naisten alkoholinkäyttö yleistyy nykyiseen tahtiin.
Vuonna 2011 oli naisten osuus kotihoidon päihde-ehtoisista asioinneista jo kolmannes (yli 60 000). (Koivula ym. 2015).
Alkoholinkäytön aiheuttamat ongelmat ilmenevät naisilla monesti nopeammin ja alusta lähtien kärjistyneempinä kuin
miehillä. Tilannetta vaikeuttaa naisten alkoholinkäyttöön liittyvä kielteinen ja tuomitseva asennoituminen. Edellä
kerrottu kuvaa myös ikääntyneiden alkoholiongelmista kärsivien naisten tilannetta. (Randall et al. 1999.)
Tulevaisuudessa ikääntyneiden päihdeongelman kaksi keskeisestä elementtiä ovat ikääntyneen väestön demografinen
kehitys ja ikääntyneiden alkoholinkäytössä tapahtuvat muutokset. Jos lähtö-kohtana pidetään yleistä
väestöennustetta ja estimoidaan mahdollisia prosenttisosuuksia ikääntyneiden alkoholiongelmista tulevaisuudessa,
saadaan karkea yleiskuva ikääntyneiden päihdeongelmien yhteiskunnallisesta kehityksestä. Seuraavassa taulukossa
(Taulukko 2) tilastotiedot ikääntyneiden väestöosuuksista perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2009
väestöennustetilastoon. (Tilastokeskus 2009.) Arviot ikääntyneiden alkoholiongelmien suhteellista osuuksista on
laadittu tätä artikkelia varten.

Taulukko 2.
Arviot ikääntyneiden määrästä vuosina 2010, 2020, 2030, 2040 ja 2050 (Tilastokeskus 2009) ja arviot ikääntyneiden
alkoholiongelmaisten väestöosuudesta 5 %, 10 % ja 15 % tasolla

Vuosi

+ 64-vuotiaat:

2010

2020

2030

2040

2050

943 985

1 290 143

1 525 155

1 607 768 1 680 637

47 195

64 507

76 255

80 390

84 030

10 % (n)

94 398

129 014

152 515

160 777

168 064

15 % (n)

141 593

193 521

228 770

241 167

252 094

Alkoholiongelma/
+64-vuotiaat:
5 % (n)
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Edellä arvioitua kehitystä säätelee tulevaisuudessa alkoholipoliittiset valinnat sekä kansallisella että EU-tasolla.
Käytettävissä ei ole myöskään arvioita siitä, miten suurten ikäluokkien ja neljännen iän sukupolviin kuuluvien
alkoholinkäytön mallit mahdollisesti muuttuvat jatkossa. Tiedossa ei myöskään ole, miten nyt keski-ikäiset tulevat
käyttämään alkoholia ikääntyneinä. Tilanne on historiallisesti uusi. Jo 2020-luvulla ikääntyneiden alkoholiongelmaisten
määrä voi enimmillään lähestyä 200 000. Ikääntyneiden alkoholihaitat tulevat kuormittamaan sosiaali- ja
terveyspalveluja monin tavoin. Tällöin voidaan puhua kansanterveydellisestä ja laajemminkin yhteiskunnallisesta
haasteesta. Suoranaisten alkoholiehtoisten haittojen lisäksi tulee olemaan moninkertainen määrä epäsuoria ja piileviä
alkoholinkäyttöön liittyviä haasteita. Tässä yhteydessä ei sovi myöskään unohtaa runsaan alkoholinkäytön aiheuttamia
sosiaalisia haittoja. Tällaisia ovat esimerkiksi kaltoinkohtelu, itsensä laiminlyöminen, seksuaalinen hyväksikäyttö,
väkivaltaisuus, ihmissuhdeongelmat, syrjäytyminen ja taloudelliset vaikeudet. Ne työllistävät viranomaisia jatkossa
nykyistä enemmän.
Väestötasolla parhaita alkoholinkäytön ja alkoholihaittojen rajoittamisen keinoja ovat alkoholipoliittiset toimenpiteet.
Tällaisia ovat alkoholin hinnoittelu, markkinoiden sääntely, alkoholiverotus, anniskelupolitiikka ja mainonnan
rajoitukset. Suomessa saavutettiin aikanaan alkoholipolitiikan liberalisoinnilla (keskiolutuudistus) 46 prosentin kasvu
alkoholinkulutuksessa. (Mäkelä et al. 2002.) Nykyisin uskotaan alkoholipoliittisten toimenpiteiden, varsinkin
hintapolitiikan, olevan vaikutuksiltaan väestötasolla tehokkaampi kuin esimerkiksi alkoholihaittojen sääntelemiseen
tähtäävät toimenpideohjelmat. (Murray et al. 1996; Babor et al. 2003.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmien varhaiseen toteaminen ja hoitamiseen on länsimaissa panostettu jo vuosia. Koko
ajan kehitetään myös uusia hoidollisia interventioita. Esimerkiksi mini-interventio on intensiivinen, lyhytkestoinen ja
kustannustehokas tapa kohdata ikääntyneitä päihdeongelmaisia. Siinä keskitytään alkoholinkäytön subjektiivisten
haittojen havaitsemiseen ja ennakoimiseen. Muutaman asiakastapaamisen aikana käsitellään ikääntyneen
alkoholinkäyttöön liittyviä faktoja, motivoidaan asiakasta muutokseen, asetetaan muutokselle selkeät tavoitteet ja
harjoitellaan juomistapojen muutamista niin mentaalisesti kuin konkreettisestikin. Mini-intervention on todettu
olevan erityisen toimiva ikääntyneiden kohdalla. Tutkimusten mukaan 10–30 prosenttia ikääntyneistä
alkoholiongelmaisista vähentää mini-intervention avulla alkoholinkäyttöään. Sammalla myös alkoholihaitat vähenevät.
(Barbor et al. 2003; SAMHSA/SCAT 2005.)
Alkoholinkäytön paradoksi on siinä, että alkoholi ”huijaa” aivoissa ns. mielihyväkeskuksia. Alkoholinkäytöllä ja
varsinkin humalahakuisuudella ihmiset pohjimmiltaan tavoittelevat euforista hyvänolontunnetta. Lyhyen aikavälin
välitön hyöty osoittautuu kuitenkin myöhemmin haitaksi, ongelmaksi ja terveyttä vaarantavaksi riskiksi. Yksilötasolla
alkoholihaittojen ilmaantumiseen liittyy usein viive, jonka aikana kielteiset prosessit ehtivät kehittyä sosiaalisesti
leimaaviksi ja terveyttä uhkaaviksi ongelmiksi. Ikääntyneiden alkoholinkäytöstä puhuttaessa voidaan kysyä, onko
yksilöllä ikääntyneenä oikeus alkoholinkäytön riskeistä ja haitoista huolimatta esimerkiksi itsemääräämisoikeutensa
nimissä tuhota elämänsä? Tuoko ikääntyminen alkoholinkäytön problematiikkaan jonkun erityisen ikäspesifin
ulottuvuuden? Riippumattomuuden korostaminen synnyttää myös eettisen vaatimuksen siitä, ettei alkoholinkäyttö
saa kohtuuttomasti haitata asianomaisen omaa ja hänen kanssaihmistensä elämää. Ikääntyneen henkilön
alkoholinkäyttöön joudutaan puuttumaan viimeistään silloin, kun asianomainen on itse kykenemätön arvioimaan
tilannettaan. Näennäinen vapaus on tällöin muuttunut ahdistavaksi pakoksi.
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4 Ikääntyneiden alkoholiongelmat elämänkaarella
4.1 Varhain alkanut alkoholiongelma
Alan kirjallisuudessa toistuu alkoholiongelmista puhuttaessa dikotomia varhain alkanut (early onset) ja myöhemmällä
iällä alkanut (late onset) alkoholiongelma. Kyseisen terminologian juuret ovat 1960-luvun ja 1970-luvun vaihteen
yhdysvaltalaisessa alkoholitutkimuksessa. Myöhemmin termit ovat vakiintuneet käyttöön myös ikääntyneiden
alkoholiongelmaa analysoitaessa. (Simon et al. 1968; Rosin & Glatt 1971; Fingerhood 2000.)
Ikääntyneiden kohdalla varhain alkanut alkoholiongelma tarkoittaa yleensä sitä, että henkilö on aloittanut runsaan
alkoholinkäytön vuosia tai vuosikymmeniä sitten. Tutkimuksissa varhain alkaneen haitallisen alkoholinkäytön
aloittamisikä määritellään mm. alle 20, 40 tai 45 ikävuodeksi. (esim. Widner & Zeichner 1991; SAMHSA/CSAT 1998;
Huang et al. 2006.) Varhain runsaan alkoholinkäytön aloittaneiden ryhmään on perinteisesti arvioitu kuuluvan 2/3
ikääntyneistä alkoholiongelmaisista. (Mellor et al. 1996; Liberto & Oslin 1997.) Myöhemmällä iällä alkaneesta
alkoholiongelmasta kärsii arviolta 1/3 ikääntyneistä alkoholia runsaasti käyttävistä henkilöistä. (Rosin & Glatt 1971;
Atkinson 1994.) Nykyisin alkoholinkäyttö ja myös sen runsas käyttö aloitetaan aiempaa nuorempana. Alkoholihaitat
ilmaantuvat kuitenkin monesti vasta vuosien viiveellä. Tämä vääristää haitallisen alkoholinkäytön aloittamisiän
määrittelyä.
Tutkijat ovat luonnehtineet koko joukon ominaisuuksia ja piirteitä, jotka ovat tyypillisiä varhain runsaan
alkoholinkäytön aloittaneille ikääntyneille. Koska varhain runsaan alkoholinkäytön aloittaneilla on takanaan pitkä
alkoholinkäytön historia, ovat alkoholihaitat ehtineet heidän kohdallaan kasautua. Tämä koskee varsinkin alkoholin
aiheuttamia somaattisia haittoja, mutta myös psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Näille ikääntyneille on usein tyypillistä
humalahakuinen alkoholinkäyttö. Monet heistä ovat olleet toistuvasti alkoholinkäyttönsä vuoksi terveydenhuollon
potilaina niin poliklinikoilla kuin sairaaloissakin. Vastaanotolle tai sairaalaan tullessaan he kuitenkin esittävät hoitoon
hakeutumisensa perusteluksi usein jonkun muun syyn kuin alkoholinkäytön. He valittavat esimerkiksi tapaturmaa,
unettomuutta ja vatsavaivoja. Jos heiltä kysytään vastaanotolla liiallisesta alkoholinkäytöstä, he sen todennäköisesti
kiistävät. (Fingerhood 2000, 985–995; Donoghue et al. 2017.)
Varhain runsaan alkoholinkäytön aloittaneet ikääntyneet ovat toistuvasti yrittäneet saada alkoholinkäyttönsä
hallintaan siinä kuitenkaan onnistumatta. He eivät monesti enää itsekään usko kykenevänsä muuttamaan
alkoholinkäyttöään. Tätä ajatusvääristymää on vaikea korjata. Varhain alkaneesta alkoholiongelmasta kärsivillä
esiintyy myös psyykelääkkeiden väärinkäyttöä. Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa heillä kumuloituvia sosiaalisia
konflikteja, taloudellisia vaikeuksia ja fysiologisia oireita. Myös mielenterveysongelmat ovat tämän ryhmän kohdalla
keskimääräistä yleisempiä. Pitkittyneisiin juomisjaksoihin saattaa heillä liittyä ravinnon yksipuolisuudesta ja ruokailun
laiminlyömisestä johtuen puutostiloja, joiden tasapainottamisen tulisi olla myös osa heidän kuntoutustaan. (Jung
1994; Suhonen 2005; Culberson 2006; Pouden & Gautam 2017.)
Jotkut jo vuosia alkoholia runsaasti käyttäneet ikääntyneet elävät alkoholin aiheuttamista sairauksista ja ongelmista
huolimatta iäkkäiksi, vaikka alkoholin runsas käyttö väestötasolla tarkasteltuna lisää saraistuvuutta ja kuolleisuutta.
Heidän kohdalla syyn on uskottu liittyvän suotuisaan geneettiseen perimään. Joidenkin kohdalla on syynä arveltu
olevan se, että kyseiset ikääntyneet kykenevät kuitenkin ajoittain sääntelemään alkoholinkäyttöään. Näin he välttyvät
äärimmäisiltä liiallisen alkoholinkäytön seurauksilta. Heillä saattaa olla juomisjaksojensa välissä pitkiäkin raittiita
kausia, jolloin heidän fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen tasapainonsa ehtii elpyä. Pitkän
juomishistorian tuoma kokemus auttaa heitä toipumaan juomisjaksoista suhteellisen nopeasti. (esim. Ringler 2000,
1710–1716.)
Varhain runsaan juomisen aloittaneiden ikääntyneiden ryhmään on perinteisesti kuulunut enemmän miehiä kuin
naisia. Tutkijat ovat jo vuosia todenneet, että varhain runsaan juomisen aloittaneilla ja sittemmin jo ikääntyneillä on
keskimääräistä enemmän alkoholismia suvussaan ja lähipiirissään. He ovat usein myös hoitokielteisiä. (SAMHSA/CSAT
1998; Menninger 2002.) Varhain alkaneesta alkoholiriippuvuudesta kärsiviä kutsutaan anglosaksisessa
alkoholikeskustelussa joskus myös ”epäsosiaalisiksi alkoholisteiksi” (antisocial alcoholics). He joutuvat
alkoholinkäyttönsä vuoksi toistuvasti konflikteihin ympäristönsä ja viranomaisten kanssa. Syynä tähän on heillä
impulsiivisuus ja huomionhakuisuus. Alkoholinkäyttö ja varsinkin päihtymys korostavat näitä piirteitä. (Dawson 2000,
637.) Schonfeld ja Dupree arvioivat, että varhain alkaneesta alkoholiongelmasta kärsivillä on kaksinkertainen riski
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saada alkoholimyrkytys verrattuna myöhemmällä iällä runsaan alkoholinkäytön aloittaneisiin. Tämä kertoo osaltaan
humalahakuisesta alkoholinkäytöstä. (Schonfeld & Dupree 1991.)
Tutkimusten mukaan impulsiivisuus ja huomionhakuinen käyttäytyminen nuorena ennakoivat varhaista
alkoholinkäytön aloittamisikää sekä alkoholin väärinkäyttöä myöhemmällä iällä. (Dawe et al. 2004, 1389.) Impulsiiviset
luonteenpiirteet johtavat jo nuorena toistuviin alkoholinkäytön kokeiluihin ja yhä säännöllisemmäksi muuttuvaan
runsaaseen alkoholinkäyttöön. Säännöllinen alkoholinkäyttö muuttuu jossakin vaiheessa alkoholiongelmaksi ja
pahimmassa tapauksessa alkoholiriippuvuudeksi. Hoitoon kiinnittymisen ja hoitotulosten on todettu olevan
impulsiivisilla henkilöillä keskimääräistä huonompaa. (Dom et al. 2006, 299.)
Geneettisten tekijöiden ovat uskottu olevan merkittävässä roolissa varhaisiän alkoholiongelmien syntymisessä ja
vakiintumisessa. (Atkinson et al. 1990, Agrawal et al. 2009.) Ne eivät kuitenkaan yksin selitä alkoholiongelmaa. Myös
psyykkisillä tekijöillä ja sosiaalisella ympäristöllä on oma merkityksensä alkoholisoitumisprosessissa. Ikääntyneiden
alkoholiongelmaisten kohdalla ovat runsaaseen alkoholinkäyttöön altistavat geneettiset ja ympäristötekijät ehtineet
vaikuttaa jo vuosia. Runsas alkoholinkäyttö johtaa pitkän elämän aikana sekä haittojen yleistymiseen että läheisten
asenteiden muuttumiseen kielteisiksi henkilön alkoholinkäyttöä kohtaan. (Heller & McClearn 1995, 111–112.)
Vaikka varhain alkaneella alkoholiongelmalla on ikääntyneiden kohdalla koko joukko eroavuuksia myöhemmällä iällä
ilmenevään alkoholiongelmaan verrattuna, niihin liittyy myös samanlaisuuksia. Molempiin ryhmiin kuuluvat
ikääntyneet juovat usein yksin kotona. Monet päivittäin alkoholia käyttävät ovat leskiä, eronneita tai yksin asuvia.
Heitä motivoi alkoholinkäyttöön kielteiset mielialat, ahdistus ja traumaattiset kokemukset. Eläköitymisen yhteydessä
heidän sosiaaliset verkostonsa usein supistuvat ja elämänpiiri kapeutuu. Tällöin heihin kohdistuu vähemmän
alkoholinkäyttöön kohdistuvaa läheiskontrollia. Ikääntyneiden päihdeongelmaisten samanlaisuutta korostaa myös se,
että useimmat heistä kuuluvat kolmannen iän sukupolveen (60–74-vuotiaat). He ovat kokeneet 1960- ja 1970-luvun
alkoholipoliittiset muutokset ja päihteidenkäytön arkipäiväistymisen samanikäisinä (ikäkohorttiefekti).
Alkoholinkäyttöön liittyvä yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muutos on varsinkin kolmannen iän sukupolveen
kuuluvilla yhteinen kokemus. Tästä johtuen myös alkoholinkäyttöön liittyvät mielikuvat ja merkitykset ovat heillä
yhteneväiset. (Liberto & Oslin 1997, 1799–1818; Drackman Bukh et al. 2011, 140–147.)
Ikääntyneiden varhain alkanutta runsasta alkoholinkäyttöä arvioitaessa on huomattava, että mitä vanhemmista
ikääntyneiden sukupolvista on kysymys, sitä vähäisempää on heidän alkoholinkäyttönsä väestötasolla tarkasteltuna.
Eräänä syynä ikääntyneiden muita ikäryhmiä alhaisempaan alkoholin kulutukseen väestötasolla on se, että varhain
runsaan alkoholinkäytön aloittaneet kuolevat muita nuorempina. Heidän kohdalla on myös ns. spontaani toipuminen
alkoholiongelmasta merkittävä tekijä. Fyysiset ja psyykkiset muutokset pakottavat monet iän myötä jossakin vaiheessa
vähentämään tai lopettamaan alkoholinkäytön. Myös sairaudet ja niihin liittyvät hoidot minimoivat alkoholinkäyttöä.
(Crome 1997; Schutte et al. 2006.)

4.2 Myöhemmällä iällä kehittynyt alkoholiongelma
Kuten edellä mainittiin, arvioitiin jo 1970-luvulla, että kolmasosa ikääntyneistä päihdeongelmaisista kokee
ensimmäiset vakavammat merkit alkoholiongelmasta vasta myöhemmällä iällä. (Rosin & Glatt 1971; Zimberg 1974.)
Miehillä ilmenevät alkoholin väärinkäytön ensimmäiset vakavat haitat kuitenkin harvoin vasta 45 ikävuoden jälkeen
(American Psychiatric Association 1994). Ehkä juuri tästä syystä johtuen ovat myöhemmällä iällä ilmaantuvat
päihdeongelmat jääneet sekä alkoholitutkimuksessa että gerontologisessa keskustelussa vähäiselle huomiolle.
Jo lähes 30 vuotta sitten Atkinsonin tutkijaryhmä totesi, että 30 prosentissa siihen mennessä tehdyissä tutkimuksissa
määriteltiin myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelman ikärajaksi 60 ikävuotta ja lähes puolet tutkimuksista rajasi
ko. ikärajaksi 40 ikävuotta (Atkinson et al. 1990). Ringler puolestaan asemoi kyseisen rajan yli 65-vuoden ikään (Ringler
2000). Jotkut tutkijat ovat laskeneet myöhemmällä iällä alkavan päihdeongelman rajan 30–40 ikävuoteen. (Babor et al.
1992; Dom et al. 2006; Huang et al. 2006.) Osassa edellä mainituista tutkimuksista kohderyhmänä eivät useinkaan ole
suoranaisesti olleet ikääntyneiden alkoholiongelmat, vaan runsaan alkoholinkäytön aloittaminen yleensä. Tuloksia
analysoitaessa on sitten tarkasteltu alkoholinkäyttöä esimerkiksi 65 vuotta täyttäneiden osalta ikään kuin tämä
yläpäästään rajaamaton ikäryhmä olisi riittävän homogeeninen ikäryhmien väliseen vertailuun. Nähtäväksi jää, miten
eliniän yleinen piteneminen ja yhä nuorempana alkava runsas alkoholinkäyttö vaikuttavat tulevaisuudessa
rajanvetoon varhain ja myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelman välillä.
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Tutkijat ovat todenneet, että mitä varhaisemmaksi myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelman ikäraja määritellään
(esim. 40 ikävuotta), niin sitä todennäköisemmin joudutaan tulkintavaikeuksiin. Tällöin on hankala hahmottaa
liialliseen alkoholinkäyttöön liittyvien ikäspesifien tekijöiden osuutta ongelmien laukaisijana. Asiakastapausten ja
intuitiivisen päättelyn perusteella Grahamin tutkijaryhmä päätyi luomaan neljä myöhemmällä iällä alkavan
alkoholiongelman profiilia. He kuvailivat ”kroonisen alkoholin väärinkäyttäjän”, ”reaktiivisen juomarin” sekä
”ongelmajuojan, jolla on pyykkisiä ja kognitiivisia vaikeuksia elämässään”. Lisäksi he nimesivät ”ongelmajuojan”, jonka
ongelmat liittyvät alkoholin väärinkäytön seurauksiin sinänsä. (esim. vieroitusoireet, häpeä, aggressiivisuus)
Käytännössä näistä typologioista vain ”krooninen alkoholin väärinkäyttäjä” ja ”reaktiivinen juomari” todentuvat
selkeästi. Niissäkin on mukana piirteitä sekä varhaisella että myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelman
perinteisistä määritelmistä. (Graham et al. 1992, 79–95.)
Tutkijat ovat tarjonneet varhain ja myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelman rinnalla ilmaisua varhain tai
myöhemmällä iällä alkava periodijuominen (binge drinking). Periodimainen tai kausittainen alkoholinkäyttö tarkoittaa
nykyään yleensä yksittäistä juomiskertaa, jonka kuluessa juominen ylittää suositellut raja-arvot. Joskus termi voi
kuvata myös muutaman päivän ”juomisputkea” (esim. viikonloppu). (esim. IAS 2007.) Kysymyksessä on tällöin yleensä
humalahakuinen alkoholinkäyttö. Alkoholinkäytön seuraukset liittyvät tässä yhteydessä yleensä tapaturmiin,
väkivaltaiseen käyttäytymiseen, sydämen rytmihäiriöihin, alkoholimyrkytyksiin ja päihtyneenä ajamiseen.
Kun henkilön alkoholihaitat tulevat näkyviin vasta ikääntyneenä, ulkopuoliset mieltävät hänen ongelmansa vasta
myöhemmällä iällä alkaneeksi, vaikka alkoholinkäyttö olisikin jatkunut samalla tasolla jo vuosia piilossa sivullisilta.
Tämä on vähintäänkin terminologinen ristiriita ja määrittelyongelma. Toisaalta ikääntymisen myötä elämässä voi tulla
eteen uusia tilanteita ja tekijöitä, jotka saattavat laukaista runsaan alkoholinkäytön. Kysymyksessä voi olla lopulta
kuitenkin lyhytkestoinen ja ajanoloon ohi menevä ajanjakso henkilön elämässä. (Drew 1968; Mellor et al. 1996;
Gomberg 2003.) Vääristynyt stigmatisointi saattaa leimata henkilöä kohtuuttomasti ja johtaa intervention
toteuttamista harhaan. Edellä kerrotuista luokitteluongelmista huolimatta alkoholitutkimuksessa sovelletaan
kuitenkin yleisesti kahtiajakoa ”varhain” ja ”myöhemmällä iällä” alkanut alkoholiongelma. (Baron & Carver 1997;
Fingerhood 2000).
Käytännössä myöhemmällä iällä alkaneen alkoholiongelman peruskysymys liittyy siihen, millaisten haittojen kautta
alkoholiongelma määritellään. Atkinsonin ja hänen tutkijatovereidensa klassisen määrittelyn mukaan alkoholin
aiheuttamasta ongelmasta on kysymys silloin, kun puhutaan alkoholinkäytöstä johtuvista terveydellisistä ja
sosiaalisista haitoista, ongelmista työelämässä, hankaluuksista viranomaisten kanssa sekä edellä mainittujen
kombinaatioista. (Atkinson et al. 1990; SAMHSA/SCAT 1998.) Ongelmat työelämässä eivät sellaisenaan sovellu
eläkeikäisten alkoholiongelmien määrittäjiksi ellei sitten työn käsitettä laajenneta eläkkeellä tehtävän tilapäistyön,
vapaaehtoistyön tai omaishoidon suuntaan. Tällöin kysymys on ns. tuottavasta ikääntymisestä (productive ageing).
(Bass & Caro 2001, 37–80; Leinonen 2007, 295–308.)
Kun alan kirjallisuudessa kuvaillaan myöhemmällä iällä alkanutta alkoholiongelmaa, sitä verrataan yleensä
ikääntyneisiin joiden runsas alkoholinkäyttö on alkanut jo nuorella iällä. Myöhemmällä iällä runsaan alkoholinkäytön
aloittaneet ovat tutkimusten mukaan yleensä sosioekonomisesti paremmassa tilanteessa, heidän elämänhallinta on
vakaampi ja heidän lähipiirissään on vähemmän alkoholiongelmaisia kuin varhain runsaan alkoholinkäytön
aloittaneilla. Sama koskee myös alkoholimyrkytyksiä, alkoholisairauksia ja alkoholin aiheuttamia tapaturmia. Lisäksi
heidän fyysiset, psyykkiset ja kognitiiviset toimintavalmiutensa ovat keskimäärin paremmat kuin varhain runsaan
alkoholinkäytön aloittaneilla ikätovereilla. He myös kiinnittyvät hoitoon ja vievät sen loppuun usein muita ikääntyneitä
alkoholiongelmaisia motivoituneemmin. Toisaalta he ovat edellä kerrotusta profiilistaan johtuen yliedustettuina
ammattiauttajilta tunnistamatta jäävien alkoholiongelmaisten joukossa. (Schonfeld & Suree 1991; Menneine 2002;
Wetterling et al. 2003; Poudel & Gautam 2017.) Atkinsonin arvioi, että myöhemmin alkaneista alkoholiongelmista
kärsivien ikääntyneiden lähipiirissä ovat psyykkiset sairaudet ja alkoholismi harvinaisempia kuin jo varhain
alkoholinkäyttönsä vuoksi ongelmiin joutuneilla. (Atkinson 1994.)
Erään perusterveydenhuollon vastaanotoilla kerätyn aineiston perusteella tutkijat totesivat, että myöhemmällä iällä
alkaneesta alkoholismista kärsivillä on lyhempi juomishistoria sekä vähemmän antisosiaalista ja impulsiivista
käyttäytymistä kuin varhain alkaneen alkoholismin kriteerit täyttävillä. Myöhemmällä iällä alkoholisoituneet ovat
varhain alkoholisoituneita harvemmin yksin eläviä, kuuluvat todennäköisemmin ylempiin sosiaaliluokkiin ja he ovat
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kasvaneet useammin biologisten vanhempiensa kanssa. Tässä tutkimuksessa varhain alkaneen alkoholismin ikäraja oli
18 ikävuotta. Tutkijat totesivat tämän rajanvedon osoittautuneen validiksi yleensäkin alkoholismin alatyyppejä
luokittelevissa analyyseissä. Kyseisessä tutkimuksessa kohderyhmänä oli 156 potilasta, jotka olivat 25–65-vuotiaita.
Miehiä oli aineistossa 114 ja naisia 42. Varhain alkaneesta alkoholismin osalta oli tutkittujen keski-ikä 32.7 vuotta ja
myöhemmällä iällä alkaneen alkoholismin ryhmässä 47.2 vuotta. Varhain alkoholismiin päätyneistä miehistä 62.1
prosenttia ilmoitti isänsä, 5.2 prosenttia biologisen äitinsä ja 8.6 prosenttia äitipuolensa olleen alkoholisti. Naisilla
kyseiset suhdeluvut olivat vastaavasti 16.7 prosenttia, 55.6 prosenttia ja 22.2 prosenttia. Myöhemmin alkaneesta
alkoholismista kärsineistä miehistä 50.0 prosenttia kertoi isänsä, 46.4 prosentti äitinsä ja 3.6 prosenttia äitipuolensa
olleen alkoholisti. Naisilla vastaavat osuudet edellä mainittujen muuttujien osalta olivat 66.7 prosenttia, 20.8
prosenttia ja 8.3 prosenttia. (Huang et al. 2006, 478–482.)
Morgan kollegoineen raportoi, että alkoholistiäidin tyttärellä kolmanneksen suurempi todennäköisyys päätyä
alkoholin väärinkäyttäjäksi kuin veljellään. Jos isä puolestaan on alkoholisti, on tyttärellä edelleen veljeensä verrattuna
kolmanneksen suurempi riski alkoholin väärinkäytön suhteen. Alkoholisti isän pojalla on myöhemmin elämässään 37
prosenttia korkeampi riski kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön ja 75 prosenttia korkeampi riski paniikkihäiriöön kuin
sisarellaan. (Morgan et al. 2010, 1759–1767.)
Myöhemmällä iällä ilmenevän alkoholiongelman syyksi esitetään usein ikääntymiseen liittyvät stressitekijät. Ne ovat
kuitenkin vain yksi mahdollinen vaihtoehto ikääntyneiden alkoholiongelmien taustalla. Ikääntymiseen liittyvien
stressitekijöiden varmentaminen alkoholiongelman syyksi on hankalaa, koska ne muistuttavat alkoholikäytön
seurausvaikutuksia. Ikääntymisen stressitekijöiksi nimetään ikääntymissairaudet, toimintakyvyn rajoitteet, yksinäisyys,
sairastuminen ja kuoleman pelko. Kyseiset tekijät saattavat kuitenkin toimia joidenkin kohdalla myös spontaanin
alkoholiongelmasta toipumisen käynnistäjinä. (Ringler 2000; Menninger 2002; Davidson et al. 2003.)
Koska myöhemmällä iällä ilmenevä alkoholiongelma ei ole ehtinyt vielä pitkään heikentää ikääntyneiden
elämänhallintaa, ovat hoitoon kiinnittyminen ja hoitotulokset heidän kohdallaan monesti paremmat kuin niillä, joilla
runsas alkoholinkäyttö on alkanut varhain. Schutten tutkijaryhmä raportoi, että myöhemmällä iällä ilmenneistä
alkoholiongelmista kärsineistä 21 prosenttia raitistui 4 vuoden seurannassa. Tulos oli yli kaksikertaa parempi kuin
varhain haitallisen alkoholinkäytön aloittaneilla. Seurantajakson pituudesta johtuen kyseisen tutkimuksen tuloksia
voidaan pitää luotettavina. (Schutte et al. 1994, 835–844.)
Atkinson määritteli myöhemmällä iällä alkaneen alkoholiongelman prevalenssiksi aiempien analyysien pohjalta 1/4 –
2/3 kaikista ikääntyneistä alkoholiongelmaisista. Myöhemmällä iällä ilmenevän alkoholiongelman osuudeksi
arvioidaan nykyään kolmasosa kaikista ikääntyneistä alkoholiongelmaisista. (Atkinson 1994, 321.) Päinvastoin kuin
varhain alkaneiden päihdeongelmien kohdalla, myöhemmin iällä alkaneista alkoholiongelmista kärsivien joukossa on
enemmän naisia kuin miehiä. Jo 1980-luvulla saatiin tutkimustulos, jonka mukaan ikääntyneistä hoitoon hakeutuneista
miehistä 39 prosenttia ja naisista 46 prosenttia ilmoitti alkoholiongelmansa alkaneen 60 ikävuoden jälkeen. (Hurt et al.
1988, 478–482; myös Wilsnack et al. 1995, 277.)
Bucholzin tutkijaryhmä havaitsi, että 3 prosentilla ikääntyneistä miesalkoholisteista ilmaantuivat ensimmäiset merkit
alkoholiongelmasta 50–59-vuotiaana, 15 prosentilla 60–69-vuotiaana ja 14 prosentilla 70–79-vuotiaana. Ikääntyneillä
alkoholisoituneilla naisilla vastaavat osuudet kyseisissä ikäluokissa ovat 16 prosenttia, 24 prosenttia ja 28 prosenttia.
(Buchholz et al. 1995, 36.) Laajassa yhdysvaltalaisessa kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että naisilla runsaan
alkoholinkäytön aloittamisikä on keskimäärin 46 vuotta, kun se miehillä on keskimäärin 27 vuotta (Feidler et al. 2002).
Liberto & Oslin (1997), Blow (2000) ja Menninger (2002) toteavat ympäripyöreästi, että myöhemmin runsaan
alkoholinkäytön aloittaneista ikääntyneistä enemmistö on naisia.
Tutkimuksissa saadaan hyvinkin erilaisia prevalenssilukuja varhain ja myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelman
suhteen. Syyksi tähän tutkijat nimeävät sen, että ikääntyneiden on vaikea tarkasti määritellä runsaan alkoholinkäytön
aloittamisen ajankohtaa. Toisaalta varhain ja myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelman suhteen on lopulta varsin
vähän tekijöitä, jotka erottavat kyseiset kaksi ryhmää toisistaan. (Wetterling et al. 2003, 112–118.) Monissa
tutkimuksissa on myöhemmällä iällä alkavan alkoholiongelmaa ennakoivina merkkeinä pidetty pitkään salattua
runsasta alkoholinkäyttöä ja vähitellen kumuloituvia alkoholihaittoja. Myös säännöllinen psyykelääkitys, etenkin
naisilla, on nähty myöhemmin ilmenevää alkoholiongelmaa ennakoivana merkkinä. (Sher 1996; Schutte et al. 1998.)
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Ikääntyneet itse kuvaavat haastatteluissa haittoihin aiheuttavaa alkoholinkäyttöään yhdenmukaisesti niistä tehtyjen
objektiivisten havaintojen kanssa (Pierche et al. 1994). He korostavat juomisen sosiaalisia motiiveja, mutta myös
haluaan vähentää kielteisiä tunnetiloja, lievittää stressiä ja helpottaa ahdistusta. (Jennison 1992; Abbey 1993; Horton
et al. 2010.) Myös lähipiirin runsas ja toistuva alkoholinkäyttö on ikääntyneiden alkoholiongelmaa stimuloiva tekijä.
Näin on varsinkin niiden ikääntyneiden naisten kohdalla, joiden puoliso tai elämänkumppani käyttää runsaasti
alkoholia. (Goldberg 1995; Jones-Webb 1997.) Itsenäisesti kotonaan asuvien ikääntyneiden osalta tutkimukset
osoittavat, että taloudelliset huolet saattavat lisätä alkoholinkäyttöä, mutta toisaalta ne voivat sitä myös rajoittaa.
Sama koskee alkoholin aiheuttamia sairauksia ja terveysongelmia. Joillakin ikääntyneillä alkoholinkäytön aiheuttamat
vakavat sairaudet aikaansaavat juomisen vähenemisen tai sen lopettamisen. Toisilla alkoholinkäyttö tällöin lisääntyy
varsinkin taloudellisten huolien, depression ja pitkäkestoisten kiputilojen yhteydessä. (Pierche et al. 1994, 291; Glass
et al. 1995, 205.) Myöhemmällä iällä runsaan alkoholinkäytön aloittaneilla eivät edellä mainitut alkoholihaitat ole
ehtineet kumuloitua äärimmilleen. Myös heidän psyykkiset ja sosiaaliset resurssinsa ovat todennäköisesti paremmat
kuin varhain runsaan alkoholinkäytön aloittaneilla. Tämän vuoksi heidän hoitoennusteensakin on suhteellisen hyvä.
(Liberto & Oslin 1995.)

4.3 Runsaan alkoholinkäytön aloittamisiän yhteys alkoholiongelmiin
Vuonna 2013 ilmoitti Suomessa 13 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista pojista ja 11 prosenttia saman ikäryhmän tytöistä
juovansa itsensä ”tosi humalaan” vähintään kerran kuukaudessa. Nuorten humalahakuinen alkoholinkäyttö on tosin
taittunut 2000-luvulla. Tämä liittyy sekä raittiiden nuorten määrän kasvuun että humalajuomisen vähenemiseen
nuorten keskuudessa. Suomalaiset nuoret ovat raittiimpia kuin eurooppalaiset ikätoverinsa keskimäärin. (Raitasalo
ym. 2016, 17.) On arvioitu, että alkoholiriippuvuuden riski vähenee myöhemmin elämässä 14 prosenttia ja alkoholin
väärinkäytön riski 8 prosenttia jokaista vuotta kohti, jolla alkoholinkäytön aloittamisikä siirtyy myöhemmäksi. (Grant &
Dawson 1997, 103; myös NSDUH 2004)
Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön ja sen seurauksiin vaikuttaa se, miten nuorena he ovat alkoholinkäytön ja varsinkin
runsaan alkoholinkäytön aloittaneet. Kysymys on siitä, miten paljon heille ehtii kertyä runsaan alkoholinkäytön vuosia.
Nuorten humalahakuinen periodijuominen viikonloppuisin on terveydelle vaarallista pitkällä aikavälillä, sillä
alkoholihaitat kasautuvat läpi elämän ja ikääntyneenä ne sitten realisoivat yhdessä ikääntymismuutosten kanssa
monenlaisiksi terveysongelmiksi. Eniten julkisuutta saavat nykyisin kuitenkin nuorten humalahakuisen juomisen
välittömät seuraukset alkoholimyrkytykset, tapaturmat ja väkivalta. (Hammersley & Ditton 2005, 4903–500.)
Mikäli tulevaisuudessa korkea alkoholikulutus yleistyy ikääntyneillä samaan tahtiin kuin viime vuosina on tapahtunut,
seuraa siitä on ikääntyneiden keskuudessa kognitiivisten ongelmien, alkoholiehtoisten sairauksien, tapaturmien ja
kuolleisuuden huomattava kasvu. Yhdysvalloissa oli vuoden ajanjaksolla 2005/2006 13 prosenttia 65 ikävuotta
täyttäneistä miehistä alkoholin riskikuluttajia. Naisilla vastaava osuus oli 8 prosenttia. Vähintään päivän mittaisia
runsaan alkoholinkäytön periodeja oli tässä aineistossa 14 prosentilla ikääntyneistä miehistä ja 3 prosentilla
ikääntyneistä naisista. (Blazer & Wu 2009, 1162–1169.) Toisessa yhdysvaltalaistutkimuksessa todettiin, että 65 vuotta
täyttäneistä miehistä 4.3 prosentilla ja naisista 0.5 prosentilla oli vähintään 2 runsaan alkoholinkäytön jaksoa
kuukaudessa. Tämä merkitsi heidän kohdallaan 147 prosentin todennäköisyyttä kuulua siihen 10 prosentin ryhmään
tutkituista, jolla oli vaikeimmat kognitiiviset ongelmat ja 149 prosentin todennäköisyyttä kuulua siihen 10 prosentin
ryhmään, jolla oli eniten muistivaikeuksia. (Lang et al. 2007, 49–57.)
Laajassa lähes 30 000 alkoholinkäyttäjää käsittäneessä yhdysvaltalaisessa haastattelututkimuksessa todettiin
alkoholinkäytön aloittamisiän yhteys myöhemmin ilmenevään alkoholiriippuvuuteen. Mikäli henkilön säännöllinen
alkoholinkäyttö oli alkanut 14-vuotiaana tai sitä nuorempana, oli alkoholiriippuvuuden todennäköisyys myöhemmin
40 prosenttia. Se oli 10 prosenttia, jos alkoholinkäyttö oli aloitettu 20-vuotiaana tai sitä vanhempana. Mitä
varhaisemmassa iässä alkoholikäyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin henkilölle kehittyy myöhemmin
alkoholiriippuvuus. (Grant & Dawson 1997, 106–108; Dawson et al. 2008, 2149–2160.) McGuen tutkijaryhmä raportoi,
että ne jotka aloittavat alkoholinkäytön ennen 15 ikävuottaan olivat aikuisena 4-kertaa todennäköisemmin
alkoholisteja kuin ne, jotka aloittivat alkoholinkäytön vasta 21 ikävuoden jälkeen. Tutkijat liittivät myöhemmän
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addiktoitumisen jo varhaisella iällä ilmenevään estottomaan käyttäytymiseen ja impulsiivisuuteen. (McGue et al.
2001b, 1166; myös McGue et al. 2001a, 1156–1165.)
Runsaan alkoholinkäytön aloittaminen varhain heijastaa tutkimusten mukaansa yleisemminkin yksilön
haavoittuvuutta, joka ilmenee myöhemmällä iällä alkoholiriippuvuutena tai muina addiktioina. Prescott ja Kendler
osoittivat yhteyden varhaisen alkoholinkäytön aloittamisiän ja myöhemmällä iällä ilmenevän alkoholiriippuvuuden
välillä. He arvioivat kuitenkin, että alkoholinkäytön aloittamisikää merkittävämpiä tekijöitä alkoholiriippuvuuden
synnyssä ovat geneettinen perimä ja perhetausta. He päättelivät, ettei alkoholinkäytön aloittamisikään vaikuttaminen
ole preventiivisesti toimiva ratkaisu. (Prescott & Kendler 1999, 1.) Tutkijat ovatkin jo vuosia sitten raportoineet
mahdollisesta geneettisestä yhteydestä alkoholiriippuvuuden yhteydessä. (Virkkunen & Linnoila 1997; Rose 1998.)
Wetterling ryhmineen tutki 268 alkoholimyrkytyksen vuoksi yleissairaalaan hoitoon joutunutta potilasta. Heidän
alkoholiriippuvuuttaan tarkasteltiin ICD-10 luokituksella. Kyseisessä aineistossa 25-vuotiaana tai sitä nuorempana
runsaan alkoholinkäytön aloittaneista 94.1 prosenttia täytti alkoholiriippuvuuden kriteerit. Myöhemmin iällä eli 45
ikävuoden jälkeen runsaan alkoholinkäytön aloittaneista alkoholiriippuvaisiksi määriteltiin 62.2 prosenttia tutkituista.
Korkeita prosenttiosuuksia kohdalla on muistettava, että tämä aineisto oli alkoholiongelmien suhteen
poikkeuksellisesti painottunut. Se pohjautui alkoholimyrkytyksen vuoksi sairaalahoidossa olleisiin potilaisiin.
Tilastollisesti merkittäviä eroja havaittiin näiden kahden ryhmän välille eräiden muuttujien osalta. Myöhemmällä iällä
alkaneesta alkoholiongelmasta kärsineillä oli harvemmin alkoholikeskeinen elämäntapa kuin varhain runsaan
alkoholinkäytön aloittaneilla. Myöhemmin runsaan alkoholinkäytön aloittaneilla oli parempi kyky kontrolloida
juomista, vähemmän pakonomaista riippuvuutta ja vähemmän psykiatrista monisairastavuutta elämänsä aikana kuin
varhain alkoholiongelmiin päätyneillä. Myöhemmällä iällä alkoholisoituneilla oli myös vähemmän
katkaisuhoitokertoja, alhaisempi alkoholin kulutustaso ja enemmän raittiita jaksoja 12 kuukauden seurannassa kuin jo
varhain alkoholia runsaasti köyttäneillä. (Wetterling et al. 2003, 112–118.)
Hingsonin ryhmineen löysi yli 43 000 tutkitun joukosta 12.5 prosenttia henkilöitä, jotka olivat tai olivat jossakin
elämänsä vaiheessa olleet alkoholiriippuvaisia. Tutkimusvuonna 3.8 prosenttia heistä oli kärsinyt
alkoholiriippuvuudesta. Alkoholiriippuvaisista 15 prosentilla oli riippuvuus kehittynyt ensimmäisen kerran ennen 18
ikävuotta, 53 prosentilla 18–24-vuotiaana ja 32 prosentilla 25 ikävuoden jälkeen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa
tutkitun runsas alkoholinkäyttö oli alkanut, sitä todennäköisemmin hänelle oli kehittynyt alkoholiriippuvuus 10 vuoden
sisällä runsaan juomisen aloittamisesta ja jo 25 ikävuoteen mennessä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa henkilön
alkoholiriippuvuus oli ilmennyt, sitä todennäköisemmin hänellä oli enemmän toistuvia retkahduksia, pitempiä
riippuvuusjaksoja, laajempi alkoholihaittojen kirjo sekä enemmän viivyttelyä hoitoon hakeutumisessa kuin
myöhemmällä iällä riippuvuuteen päätyneillä. Lisäksi varhain runsaan alkoholinkäytön aloittaneilla oli em.
vertailuryhmää useammin huumeiden käyttöä, tupakointia, alkoholismia perheessään, antisosiaalista käyttäytymistä
lapsuudessaan ja depressiojaksoja. (Hingson et al. 2006, 739–746.) Brennan ja Moos olettavat, että runsaan
alkoholinkäytön aloittamiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät (mm. alkoholinkäytön historia, muut addiktiot ja
depressio) sekä koko elämänkonteksti (mm. kielteiset elämäntapahtumat, stressi ja sosiaaliset verkostot). (Brennan &
Moos 1995, 232–236.)
Edellä kuvatulla havainnot ovat tärkeitä alkoholiongelmiin suunnattujen interventioiden ja hoitosuunnitelmien
näkökulmasta. Atkinson toteaakin, että myöhemmällä iällä esiin nousevaa alkoholiongelmaa on helpompi hoitaa kuin
varhain alkanutta alkoholiongelmaa. Ensiksi mainituilla eivät alkoholihaitat ole vielä ehtineet kumuloitua ja kroonistua.
Lisäksi kyseiseen ryhmään kuuluvilla alkoholiongelmaan liittyy enemmän vaihteluja ja stabiileja vaiheita.
Myöhemmällä iällä alkoholiongelmiin ajautuneet ovat myös vastaanottavaisia informaatiolle ja juomisen
rajoittamiseen tähtäävälle sosiaaliselle paineelle. Informatiiviset interventiot ja lyhytkestoinen terapia sopivat hyvin
keinovalikoimaan heidän kanssaan työskenneltäessä. Samalla Atkinson kuitenkin suhtautuu kriittisesti
hoitotutkimuksissa raportoituihin tuloksiin yleensä. (Atkinson 1994, 321; vrt. Miller & Rollnick 2002.)
Keski-iän tapahtumilla on arveltu olevan huomattava vaikutus myöhemmällä iällä realisoituvaan alkoholiongelmaan.
Tuolloin henkilöllä on takanaan jo vuosien alkoholinkäytön historia. Alkoholin avulla yritetään hallita arkeen liittyvää
stressiä ja negatiivisia mielialoja. Työ- ja perhe-elämän paineet ovat usein juuri keski-iässä kovimmillaan. Tällöin on
vaarana alkoholinkäytön lisääntyminen ja sen integroituminen pysyvästi osaksi henkilön elämäntapaa. Joissakin
tutkimuksissa on havaittu, että jo ennen varsinaisen alkoholiongelman ilmaantumista alkoholinkulutus kasvaa
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merkittävästi. Toisaalta on myös tutkimustuloksia jotka kumoavat edellä mainitut havainnot toteamalla, ettei mitään
dramaattista muutosta alkoholinkulutuksessa ennen varsinaisen alkoholiongelman identifioitumista tapahdu. (York
1995; Neve et al. 1997.)

4.4 Alkoholiongelman alkamisajankohdan sumeus
Rajanveto varhain tai myöhemmällä iällä alkavan päihdeongelman osalta on hankalaa. Koska kyseinen rajanveto on
tutkimuksissa kirjava, voidaan sen erottelukyky kyseenalaistaa. Kyseistä luokittelua sovelletaan tutkimuksissa usein
tarkemmin perustelematta tai viittaamalla pelkästään aiempiin tutkimuskäytäntöihin. Voidaan myös miettiä, miten
paljon ikääntyneiden alkoholiongelman alkamisajan pohdiskelussa on mukana puhtaasti ikään tai runsaaseen
alkoholinkäyttöön liittyviä todennettuja havaintoja. Aihepiiristä käytävä keskustelu liittyy myös yhteiskunnan terveysja sosiaalipoliittisiin priorisointeihin.
Monet tutkijat kyseenalaistavat runsaan alkoholinkäytön aloittamisiän yhteyden esimerkiksi alkoholiriippuvuuteen.
Ihmiset addiktoituvat monista syistä erilaisiin päihteisiin ja käyttäytymismalleihin. Persoonallisuus ja sosiaalinen
ympäristö samoin kuin perimä vaikuttavat monimutkaisella tavalla addiktion kehittymiseen. Alkoholin runsas käyttö
on keino paeta hetkellisesti todellisuutta ja luoda vaihtoehtoinen euforinen elämismaailma. Onko alkoholiongelman
ilmaantumisajankohdalla lopulta merkitystä sen hoitamisen näkökulmasta? Alkoholiongelma ilmenee jokaisen
retkahduksen yhteydessä kuitenkin aina ainutkertaisesti.
Alkoholiongelmien jäsentämistä hallitsee kaksijakoinen eetos, jossa varhainen alkoholinkäytön aloittamisikä määrittyy
jo itsessään riskiksi. Myöhemmällä iällä alkanut alkoholiongelma nähdään puolestaan vastauksena
ikääntymishaasteisiin ja traumaattisiin elämänkokemuksiin. Tämä kaksijakoisuus ylläpitää kausaalisuhteita korostavaa
näkökulmaa ikääntyneiden alkoholinkäytön problematiikkaan silloinkin, kun kausaalisuutta ei ole luotettavasti
todennettavissa. Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyy myös positiivisia kokemuksia, joista ei tässä yhteydessä
yleensä puhuta, vaikka ne ovat osa asianomaisen elämänhallinnan kokonaisuutta. Esimerkki alkoholinkäyttöön
liittyvästä positiivisestä ulottuvuudesta on juomistilanteisiin mahdollisesti liittyvä yhteisöllisyys. Yksinäiselle
ikääntyneelle sillä voi olla suuri merkitys. Pitkittyneen runsaan alkoholinkäytön yhteydessä haitat kuitenkin ylittävät
hyödyn. Hoidossa joudutaan miettimään ratkaisuja koko elämänhallinnan näkökulmasta.
Tarkentuvat tutkimusmenetelmät paljastavat tulevaisuudessa entistä laajemmin jo varhaisessa vaiheessa
alkoholisairauksien esiasteita. Mitä ikääntyneille alkoholia runsaasti käyttäville tapahtuu, kun heitä ”paljastetaan” ja
”haravoidaan” esille potilasvirrasta, mutta tarjolla olevilla interventioilla ei kuitenkaan aina saavuteta toivottuja
tuloksia? Mitä pidetään riittävänä tuloksena ja kuka sen määrittelee? Miten jatkossa menetellään hoidossa
epäonnistuneiden tai siitä kieltäytyneiden ikääntyneiden suhteen? Näiden kysymysten kohdalla tarvitaan myös
sosiaaligerontologista ja eettistä näkökulmaa. Nähtäväksi jää, onko sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla halua ja
kykyä kehittää tarjolla olevia hoitomahdollisuuksia ja hoidon linjauksia ikääntyneiden todellisuuteen sopiviksi. Toivoa
on helppo herättää, mutta sitä on vaikea pitää yllä.
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5 Ikääntyneille alkoholiongelmaisille suunnatut interventiot
5.1 Ikääntyneiden alkoholiongelmien todentamisen problematiikka
Päihdetyössä etsitään jatkuvasti uusia kattavampia keinoja ja toimintamalleja ikääntyneiden alkoholiongelmaisten
tavoittamiseksi hoidon piiriin. On ehdotettu, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulisi vähintäänkin
rutiininomaisesti tiedustella ikääntyneiden alkoholinkäytöstä. Kulutettujen alkoholimäärien ohella ikääntyneiltä pitäisi
kysyä alkoholinkäyttöön mahdollisesti liittyvistä psykososiaalisista ja terveydellisistä haitoista. Mikäli
alkoholiongelmaan viittaavaa ilmenee, ikääntyneen asiakkaan kanssa tulisi keskustella asiasta perusteellisesti ja
tarvittaessa ohjata hänet päihdeongelmiin erikoistuneeseen hoitopaikkaan. (Memmot 2003, 93.)
Ikääntyneiden päihdeongelmaisten tavoittaminen hoidon piiriin riippuu ensivaiheessa herkkyydestä, jolla
päihdeongelma käytännössä todennetaan. Päihdeongelmien seulomiseen ja identifioimiseen on kehitetty erilaisia
testejä ja kysymyspatteristoja. Ne muodostavat valittavan intervention lähtökohdan. Kyseisiä testejä ovat mm. CAGE
(”Cut”, ”Annoyed”, ”Guilty”, ”Eye- opener”), AUDIT (The Alcohol Use Disorders Identification Test), MAST (Michigan
Alcohol Screening Test), ARPS (The Alcohol-Related Problem Survey), MAST-G (The Michigan Alcohol Screening Test –
Geriatric Version) ja SMAST-G (The Short Michigan Alcohol Test – Geriatric Version). (Saunders et al. 1993; Blow et al.
1998; Fink et al. 2002a; Culberson 2006, Gomez et al. 2006, WHO 2012.) Pelkästään ikääntyneille kehitettyjä testejä
on kuitenkin vain muutamia. Alkoholiongelman määrittely perustuu edellä mainittujen testien osalta pääosin
asiakkaan suorittamaan itsearviointiin, jota voidaan tarvittaessa täydentää laboratoriokokeilla ja lääkärintutkimuksilla.
Itsearviointien riskinä on ikääntyneidenkin kohdalla käytettyjen alkoholimäärien salailu, niiden muistaminen
virheellisesti ja alkoholihaittojen vähätteleminen.
John Ewing kehitti jo 1960-luvun lopulla CAGE-testin. Se on laajalle levinnyt testi, joka käsittää neljä kysymystä. Onko
henkilö miettinyt alkoholinkäytön vähentämistä tai lopettamista? Ovatko muut huomauttaneet hänelle
alkoholinkäytöstä? Onko henkilö tuntenut syyllisyyttä alkoholinkäytöstään? Onko hänellä tapana ottaa ns.
krapularyyppyjä? Kaksi myönteistä vastausta viittaa henkilön mahdolliseen päihdeongelmaan, jolloin edellytetään
jatkotutkimuksia. (Erwing 1968, 1905–1907; Culberson 2006, 20–26.) Ikääntyneiden kohdalla on ehdotettu rajan
laskemista yhteen kyllä-vastaukseen (Conigliaro et al. 2000, 106–114). CAGE-testin nimi koostuu testin kysymysten
englanninkielisten avaintermien alkukirjaimista:
“Have you ever felt you should Cut down on your drinking? Have people Annoyed you by criticizing your drinking? Have
you ever felt bad or Guilty about your drinking? Eye opener: Have you ever had a drink first thing in the morning to
steady your nerves or to get rid of a hangover?” (Culberson 2006, 20)
Buchsbaum kollegoineen sai tutkimuksessaan CAGE-testin sensitiivisyydeksi 86 prosenttia ja spesifisyydeksi
78 prosenttia vähintään yhden myönteisen vastauksen antaneilla. Kahdella myönteisellä vastauksella testin
sensitiivisyydeksi muodostui 70 prosenttia ja spesifisyydeksi 91 prosenttia. Tässä tutkimuksessa kohteena olivat 60
vuotta täyttäneet avoterveydenhuollon potilaat. (Buschbaum 1992, 662.) Joissakin tutkimuksissa ovat kyseiset
prosenttisosuudet olleet vieläkin alhaisempia. Seulontatestien sensitiivisyys (herkkyys) tarkoittaa positiivisten
tapausten oikeintunnistamisprosenttia ja spesifisyys (tarkkuus) puolestaan kuvaa negatiivisten löydösten
oikeintunnistamisprosenttia. Berefordin mukaan CAGE-testin validiteetti on sensitiivisin yli 70 vuotta täyttäneiden
kohdalla. (Beresford 1995, 6; myös Beresford 1993.)
Adamsin tutkimusryhmän kohteena oli yli 5000 60 ikävuotta täyttäneen perusterveydenhuollon potilaan
alkoholinkäyttö tutkimusta edeltäneen 3 kuukauden ajalta. Miehistä 15 prosenttia ja naisista 12 prosenttia ilmoitti
käyttäneensä kyseisenä ajanjaksona alkoholia yli Yhdysvaltain kansallisen suosituksen (miehillä 14 ja naisilla 7
alkoholiannosta viikossa). Tutkimukseen osallistuneista miehistä 9 prosenttia ja naisista 2 prosenttia ilmoitti
käyttäneensä alkoholia säännöllisesti yli 21 annosta viikossa. CAGE-testi identifioi yhdellä positiivisella vastauksella 9
prosenttia miehistä ja 3 prosenttia naisista alkoholin väärinkäyttäjiksi. CAGE-testi sopi kyseisessä tutkimuksessa
huonosti runsaan alkoholinkäytön (heavy drinking) ja periodijuomisen (binge drinking) identifiointiin. Kahdella
myönteisellä vastauksella testi pystyi identifioimaan alle puolet runsaasti alkoholia käyttävistä ja periodijuomareista.
(Adams et al. 1996, Adams & Smith-Cox 1995.) Viitteitä CAGE-testin alhaisesta sensitiivisyydestä on saatu muissakin
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tutkimuksissa. (esim. Luttrell et al. 1997.) Yhdysvalloissa CAGE-testiä kuitenkin suositellaan rajoituksistaan huolimatta
ikääntyneidenkin alkoholin suurkulutuksen identifioimiseen, vaikka se ilmaisee huonosti esimerkiksi alkoholin
riskikulutuksen. (Aalto & Holopainen 2008, 1494.)
AUDIT-testi käsittää 10 kysymyksen kokonaisuuden jakautuen kolme pääteemaan: alkoholinkulutus,
alkoholiriippuvuuden oireet ja alkoholinkäytön kontrollin menettäminen.
Ensimmäinen kysymys käsittelee
juomistiheyttä, toinen kysymys tyypillisiä alkoholin käyttömääriä ja kolmas kysymys humalajuomisen toistuvuutta.
Kysymykset 4-6 keskittyvät riippuvuusoireisiin ja kysymyksissä 7-10 tarkastellaan tyypillisiä alkoholihaittoja. Alkoholin
riskikulutuksen rajana on pidetty 8 pistettä, mutta naisten kohdalla rajaa on ehdotettu laskettavaksi 6 pisteeseen.
(Aalto 2009, 891–896.) AUDIT-C –testi tarkoittaa versiota, jossa sovelletaan alkuperäisen testin kolmea ensimmäistä
kysymystä. AUDIT-3 –testi puolestaan hyödyntää vain alkuperäisen testin kolmatta kysymystä. Tavoitteena on tällöin
seuloa esiin humalahakuinen alkoholinkäyttö.
AUDIT-testi sopi CAGE-testiä paremmin alkoholiongelman havainnointiin valikoimattomalla aineistolla, kun kohteena
ovat ikääntyneille suunnattujen psykiatristen palvelujen piirissä olevat potilaat. (esim. Pihlöt et al. 2003, 171.) Repinet
ja Allen toteavat, että yhdellä myönteisellä vastauksella AUDIT-3 -testin sensitiivisyyden vaihteluväli on tutkimuksissa
ollut 51–83 prosenttia ja sen spesifisyyden vaihteluväliksi on saatu 90–100 prosenttia (Reinert & Allen 2007). Miehillä
kyseisen testin sensitiivisyys on kahdella hyönteisellä vastauksella 83 prosenttia ja spesifisyys 76 prosenttia. Naisilla
vastaavat luvut ovat olleet 50 prosenttia ja 95 prosenttia. (Aalto et al. 2009, 25–29.) AUDIT-3 sopii miehille
kohtuullisen hyvin humalajuomisen havainnointiin, mutta naisilla sen erottelukyky on tällöin huono. Laajan AUDITtestin sensitiivisyyden vaihteluväliksi on meta-tutkimuksessa saatu 33–89 prosenttia ja spesifisyyden suhteen 83–96
prosenttia (Berner et al. 2007). AUDIT-testin sensitiivisyyden vaihteluväli on tutkimuksissa 81–86 prosenttia, kun
seulotaan perusterveydenhuollon potilaiden alkoholin ongelmakäyttöä (problem drinking). Alkoholin riskikäytön (atrisk drinking) osalta testin sensitiivisyyden vaihteluväli on ollut 81–97 prosenttia. Tilastollisesti merkitseviä eroja
varsinaisen AUDIT-testin ja esimerkiksi AUDIT-C -testin välillä ei ole havaittu. (Kriston et al. 2008, 879–888.) Yleisenä
toteamuksena on AUDIT-testin osalta esitetty, että se soveltuu varsinkin työikäisen väestön alkoholinkäytön
tarkasteluun. Testi erottelee tehokkaasti toisistaan alkoholin riskikäytön, alkoholin haitallisen käytön ja
alkoholiriippuvuuden. Suomalaisessa aineistossa AUDIT-testin toimivuus on nähty kohtalaisena. (Aalto & Komulainen
2015; Käypä hoito 2015.)
Erityisesti ikääntyneille päihdeongelmaisille suunnattuja testejä ovat ARPS (The Alcohol-Related Problem Survey),
MAST-G (The Michigan Alcohol Screening Test–Geriatric Version) ja sen lyhemmän versio SMAST-G (The Short
Michigan Alcohol Screening Test–Geriatric Version). ARPS on 10 osion monipuolinen kokonaisuus. MAST-G on 25osainen ja SMAST-G 10-osainen kysymyspatteristo. (Blow et al. 1992; Blow et al. 1998; Fink et al. 2002a.) ARPS on
herkkä ikääntyneiden alkoholiriippuvuuden ja alkoholismin toteamisessa. Siinä keskitytään mm. alkoholin
kulutukseen, lääkkeidenkäyttöön, terveyshaittoihin ja henkilön toimintakykyyn. ARPS-testiä pidetään toimivana
haitallisen alkoholinkäytön (harmful drinking) ja riskijuomisen (at-risk drinking) toteamisessa henkilöillä, jotka eivät ole
vielä alkoholin väärinkäyttäjiä tai alkoholiriippuvaisia. MAST–G -testin on arvioitu pituutensa vuoksi soveltuvan
huonosti ikääntyneiden alkoholiongelman havainnointiin. Monesti ikääntyneiden kanssa käytetäänkin ko. testin
lyhempää versiota tai sovelletaan muita nuoremmille väestöryhmille suunnattuja testejä. Luttrel ryhmineen sai
vähintään neljällä positiivisella vastauksella MAST–G -testin sensitiivisyydeksi 95 prosenttia ja spesifisyydeksi 78
prosenttia seulottaessa ikääntyneitä alkoholin väärinkäyttöä (alcohol abuse) ja alkoholiriippuvuutta (alcohol
dependence) (Luttrell et al. 1997). Blow tutkijaryhmineen raportoi SMAST–G -testin sensitiivisyydeksi 85 prosenttia ja
spesifisyydeksi 97 prosenttia alkoholin ongelmakäytön (problem drinking) kriteerit täyttäneillä ikääntyneillä
henkilöillä. (Blow et al. 1998, 131A.) Ikääntyneillä miespuolisilla sotaveteraaneilla Yhdysvalloissa tehdyssä testien
vertailussa oli AUDIT-testin sensitiivisyys 33 prosenttia ja spesifisyys 91 prosenttia, kun seulottiin alkoholin
väärinkäyttöä (abuse) ja alkoholiriippuvuutta (dependence). Vastaavat luvut CAGE-testillä olivat 63 prosenttia ja 82
prosenttia. Ikääntyneille suunnitellun MAST–G -testin sensitiivisyys oli kyseisessä vertailussa 70 prosenttia ja
spesifisyydeksi 81 prosenttia. (Morton et al. 1996, 153.)
Englannissa kartoitettiin sairaalan ikääntyneiden akuuttipotilaiden joukosta mahdollisia alkoholin väärinkäyttäjiä
vertailemalla heidän FAST-testin (Fast Alcohol Screening Test) ja MAST–G -testin tuloksia. Tutkittujen mediaani-ikä oli
79 vuotta ja ikäjakauma 65–94 vuotta. Naisia oli tutkituista 61 prosenttia. FAST-testi ei tunnistanut 100 tutkitun
potilaan joukosta yhtään alkoholin väärinkäyttäjää, vaikka kahdeksalla heistä oli dokumentoitu alkoholiongelmiin
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liittyvä historia. MAST–G -testi tunnisti tutkittujen joukosta 18 potilasta alkoholin väärinkäyttäjiksi. (Knightly 2016; 72–
76.) FAST-testi on 4 osainen testi, joka on tarkoitettu ”pikakäyttöön” klinikoilla, joilla on runsaasti potilaita ja
nopeatempoinen työtahti. Testin ensimmäinen osio toimii seulana, jolla valitaan potilaat vastaamaan
jatkokysymyksiin. (Hodgson et al. 2002, 61–66.)
Eräässä ikääntyneiden alkoholinkäyttöä kartoittaneessa tutkimuksessa ARPS-testi identifioi 75 prosenttia SMASTtestin, 90 prosenttia CAGE-testin ja 100 prosenttia AUDIT-testin alkoholia haitallisesti tai riskialttiisti käyttäviksi
tunnistamista henkilöistä. Suurinta osaa niistä tutkituista, jotka ARPS-testi tunnisti alkoholia haitallisesti tai riskialttiisti
käyttäviksi, muut kolme testiä eivät pystyneet tunnistamaan kyseistä alkoholinkäyttöä lainkaan. Syynä oli se, että
muut testit eivät havainnoi testattavien sairauksia ja lääkitystä ARPS-testin tapaan. Sairaudet ja lääkitys antavat
runsaasti viitteitä mahdollisesta alkoholiongelmasta. (Fink et al. 2002a, 55.) Edellä mainittu tutkijaryhmä sai
jatkotutkimuksissa ARPS-testin sensitiivisyydeksi 92 prosenttia ja spesifisyydeksi 66 prosenttia verrattaessa kyseistä
testiä tuolloin käytössä olleisiin viimeisimpiin haitallisen alkoholinkäytön ja riskijuomisen kriteereihin. Kyseinen otos
käsitti 166 ikääntynyttä alkoholinkäyttäjää, joiden kirjo ulottui kohtuullisesti alkoholia käyttävistä aina alkoholisteihin
asti. (Fink et al. 2002b, 1721.)
Ikääntyneet päihdeongelmaiset ovat tottuneet normalisoimaan, vähättelemään ja kieltämään alkoholinkäyttönsä
haitat. Motivoivan haastattelun yhteydessä on kehitetty ajatus, ettei alkoholiongelmaisen kanssa työskenneltäessä
kannata pysähtyä väittelemään tai pikkutarkasti analysoimaan, minkä määritelmän piiriin henkilön päihdeongelmansa
sijoittuu. Häneltä ei myöskään kannata kysyä, käyttääkö hän alkoholia liikaa? Asianomaiselta on kysyttävä, mitä hän
juo? Missä hän juo? Miten paljon hän juo? Kuinka usein hän juo? Millaisia seuraamuksia hän on havainnut
alkoholinkäytöstään? Miten hän itse kokee alkoholinkäyttönsä? Alkoholiongelman tai alkoholiriippuvuuden
määritelmän pikkutarkka varmentaminen ei ole olennaisinta ikääntyneiden alkoholinkäyttöä kartoitettaessa ja hoitoa
käynnistettäessä. (Miller 1983.)
Runsas alkoholinkäyttö on monille ikääntyneillekin elämäntapa ja osa heidän arkeaan. Käytännössä sosiaali- tai
terveydenhuollon työntekijä joutuu tapaamaan asiakastaan useamman kerran muodostaakseen kokonaiskuvan hänen
elämäntilanteesta ja alkoholinkäytöstä. Kokonaiskuva tarkentuu tapaamisten aikana ja siihen integroituu jatkuvasti
mukaan aineistoa asiakkaan kerronnasta. Ikääntyneillä alkoholiongelmaisilla on usein takanaan pitkä alkoholinkäytön
historia. Sen seurauksena heillä on runsaasti alkoholinkäyttöön ja sen aiheuttamiin haittoihin liittyviä kokemuksia.
Ammattiauttajan kannattaakin soveltaa narratiivista orientaatiota kartoittaessaan asiakkaansa kokonaistilannetta ja
hänen alkoholiongelmansa subjektiivisia merkityksiä. (Singer et al. 2013, 379–391; myös Suhonen 2005.)
Perinteisessä päihdetyössä pyritään saamaan myös asiakkaan läheiset mukaan hoitoprosessiin. Ikääntyneen asiakkaan
kohdalla tämä on vaikeaa aikuisten lasten osalta. Jos alkoholiongelma on salattu läheisiltä, saattaa aikuisten lasten
integroiminen hoitoon synnyttää ristiriitoja. Perheen sisäiset ja ylisukupolviset jännitteet voivat pahimmillaan jopa
katkaista hoitosuhteen ja laukaista uuden juomiskierteen. Päihdeongelmiin kohdistettujen interventioiden ydin on
asiakkaan ja työntekijän luottamuksellinen ja jatkuvan dialogi. Kysymys on tällöin luottamuksesta, lojaliteetin
testaamisesta ja vuoropuhelun vahvistamisesta. (Amodeo 1990, 91–105; Knuuttila 2012, 361–375.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmien kartoittaminen edellyttää tietojen keräämistä monista eri lähteistä ja teemoista.
Kyseisiä teemoja ovat terveydentila, lääkitys, tapaturmat, viranomaiskontaktit alkoholinkäytön vuoksi, läheisten
kokemukset henkilön alkoholinkäytöstä ja asiakkaan omat alkoholinkäyttöön liittyvät mielikuvat. Myös asiakkaan
mahdolliset muut addiktiot (esim. peli- ja lääkeriippuvuus) ja sairausdiagnoosit on tässä yhteydessä syytä selvittämään
perusteellisesti. (Iber 1990; Gomberg 1995; Kakuma et al. 2003.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten hoitoon hakeutumiseen liittyy lähtökohdissaan monia hoidon kannalta
kiinnostavia kysymyksiä. Miksi ja miten ikääntynyt asiakas on päätynyt hakemaan apua? Miksi apua haetaan juuri nyt?
Onko hoitoon hakeutumisen syynä henkilön oma halu vai ulkopuolisten painostus? Onko hoitoon ohjaajana
esimerkiksi kotipalvelun tai kotisairaanhoidon työntekijä? Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon työntekijät kohtaavatkin
työssään toistuvasti ikääntyneitä päihdeongelmaisia. Hoidon sujuvuus edellyttää tällöin selkeitä hoitopolkuja ja
hoitoon ohjaamiseen liittyvien vastuukysymysten selkiinnyttämistä kaikkien prosessiin osallistuvien osapuolten
suhteen. (Gunnarsson 2008, 84–85; Koivula ym. 2015.)
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Suomalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin säännöllisen kotihoidon piirissä olevia ikääntyneitä (n=6126), jotka olivat
myös virallisen tai epävirallisen omaishoidon kohteina. Tutkimus toteutettiin vuosina 2011–2012 Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Tutkittujen alkoholinkulutus luokiteltiin väljästi kahteen
kategoriaan: ”kohtuutta runsaampi” ja ”säästeliäs/ei lainkaan alkoholinkäyttöä”. Edellä mainitulla tarkoitetaan
alkoholinkäyttöä joka on jo tunnistettu riskejä aiheuttavaksi ja siitä oltiin huolissaan. Määrittely vastaa RAIarviointijärjestelmän (The Resident Assessment Instrument) mukaista alkoholinkäytön kriteeristöä. Tutkituista 74.1
prosenttia oli naisia ja 25.9 prosenttia miehiä. Koko aineistossa käytti ”kohtuutta runsaammin” alkoholia 5 prosenttia
tutkituista. Miesten osuus oli 56 prosenttia ja naisten 44 prosenttia. Alkoholia kohtuullista runsaammin käyttäneistä
puolet oli 75 vuotta täyttäneitä. Kohtuullista runsaampi alkoholinkäyttö väheni merkittävästi kaikkein vanhimmissa
ikäryhmissä kummankin sukupuolen osalta. Alkoholia kohtuutta runsaammin käyttäneistä 31.6 prosentilla oli
diagnostisoitu muistisairaus, 28.4 prosentilla oli joku psykiatrinen diagnoosi, 11.2 prosentilla esiintyi verbaalista
aggressiivisuutta ja 16.9 prosenttia vastusteli hoivaa. Lisäksi heistä 33.6 prosenttia oli kaatunut tutkimusta edeltäneen
90 vuorokauden aikana. Leskien osuus oli kohtuutta runsaammin alkoholia käyttävien ryhmässä 27.8 prosenttia ja
eronneiden 26.2 prosenttia. Alkoholi kohtuutta runsaammin alkoholia käyttäneiden omaishoitajista 17.9 prosenttia
arvioi, ettei hoidettava selviä enää turvallisesti kotonaan. Hoidettavista vain 2.6 prosenttia päätyi itse samaan arvioon.
(Vilkko ym. 2013, 66–67 ja 76–77.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kohdalla joudutaan hoidossa usein ylittämään ammatilliset sektorirajat.
Ammattiauttajan tehtäväksi muodostuu ikääntyneiden asiakkaiden kohdalla ns. yksilökohtainen palveluohjaus. Tämä
tarkoittaa kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen edellyttämien palvelujen koordinoimista, asiakkaan tilanteen
jatkuva evaluointia, hoidon toimivuuden varmistamista ja konkreettisia interventioita. Tarvittaessa ikääntynyt asiakas
ohjataan päihdehuollon erityistoimipisteeseen. Alkoholiongelman kokonaisvaltaisen hoidon kaikissa vaiheissa tulisi
geriatrinen ja gerontologinen näkökulma ottaa huomioon. Ikääntyneiden päihdeongelmaisten hoidossa myös
gerontologisen sosiaalityön voi olla merkittävässä roolissa. (Suhonen 2005.)
Ikääntyneet ottavat alkoholiongelmansa harvoin oma-aloitteisesti esille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
asioidessaan. He eivät välttämättä tiedä kenen kanssa, millä tavalla ja millaisin seurauksin he voisivat ongelmastaan
keskustella. (Hanson & Gutheil 2004.) Ammattiauttajatkaan eivät aina havaitse alkoholihaittoja
vanhenemisproblematiikan takaa. He vierastavat asian esille ottamista peläten virhearviointia, asianomaisen reaktiota
ja hoitosuhteen katkeamista. Omaiset ovat usein joko haluttomia puuttumaan ikääntyneen läheisensä
alkoholinkäyttöön tai sitten he painostavat palvelujen tuottajia nopeisiin toimenpiteisiin. (Atkinson et al. 1992;
Osgood et al. 1995; Satre 2015.) Omaiset vetoavat usein siihen, että alkoholiongelmaan puuttuminen kaventaa heidän
läheisensä itsemääräämisoikeutta ja asettaa sekä hänet että omaiset noloon tilanteeseen. Lisäksi arvellaan, ettei
asianomainen enää iästään johtuen ehdi addiktoitua. Ikääntyneen alkoholiongelmaan puuttuminen koetaan
epämiellyttävänä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöidenkin keskuudessa. (Blow 1998; Burlingame & Blaschko
2002.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten hoidon ja interventioiden kokonaisvaltaisen toteuttamisen esteenä ovat myös eri
toimijoiden erilaiset näkemykset alkoholiongelman luonteesta ja hoidon painopisteistä. Ikääntyneiden alkoholihaitat
ja hoidon vaihtoehdot priorisoidaan eri hoitomalleissa ja -orientaatioissa erilailla. Mielenterveysongelmat,
muistihäiriöt, ikääntymissairaudet ja muut kyseiselle asiakasryhmälle tyypilliset toimintarajoitteet ovat monesti
ylikorostuneesti esillä silloinkin, kun Palvelujärjestelmän toimijoiden välillä on eroja hoitopolkujen valitsemisessa.
pitäisi keskittyä ensisijaisesti alkoholiongelmaan. Nämä painotuserot eivät hahmotu selkeästi ikääntyneille
alkoholiongelmaisille ja heidän omaisilleen. (Blow 1998; Satre 2015.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmien todentamista vaikeuttaa toimivan, yhtenäisen ja ikäspesifin arviointijärjestelmän
puuttuminen. Erilaisia kysymyspatteristoja on kehitelty nuorempien väestöryhmien alkoholiongelmien
todentamiseen. Nämä testit eivät ota huomioon sukupolvi- ja sukupuolierojen merkitystä ikääntymisprosessissa. Niitä
myös käytetään harvoin. (DeHart & Hoffman 1997; Loheswaran et al. 2015.) Kvantitatiivisesti painottuneet
alkoholinkulutuksen indikaattorit eivät anna kuvaa henkilön elämänhallinnan kokonaisuudesta. Myös sosiaalinen
perimä, ympäristön reaktiot, sairaudet, toimintarajoitteet ja lääkitys vaikeuttavat osaltaan ikääntyneiden
päihdehaittojen tunnistamista. (Blow 1998; Blow et al. 1998.)
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5.2 Interventioiden taustastrategioita
Ikääntyneiden alkoholiongelmiin suunnatut interventio- ja hoitomallit perustuvat erilaisille psykologisille
taustaolettamuksille ihmisen minuuden kehittymisestä. Perinteisesti on lähdetty ajatuksesta, että yksilön minuus
rakentuu pitkälle jo ensimmäisten elinvuosien aikana. (esim. Stern 1985.) On myös esitetty, että yksilön
persoonallisuus ja itsetunto kehittyvät pääpiirteissään 30 ensimmäisen elinvuotemme aikana (Yasemin & Orth 2011).
Monissa psykologisissa alkoholiongelman selitysmalleissa lähdetään ajatuksesta, että häiriöt minuuden ja
persoonallisuuden varhaisissa kehitysprosesseissa vaikuttaisivat piilevinä ja viiveellä myöhemmällä iällä ilmaantuvien
ongelmien kehittymiseen. (Mahler et al. 1975; Parella & Filstead 1988; Hughes 1997.)
Kypsymisteoria puolestaan toteaa, että persoonallisuuden muutokset ikäännyttäessä vähentävät päihteidenkäyttöä.
Nuorena ja vielä nuorena aikuisenakin impulsiivisuus ja neuroottiset ajatusmallit ovat yhteydessä runsaaseen
alkoholinkäyttöön. Kyseisten käyttäytymismallien väheneminen iän myötä johtaa myös alkoholinkäytön
tasaantumiseen. (Littlefield et al. 2009; vrt. Winick 1962.) Behavioristisen genetiikan edustajat ovat puolestaan jo
vuosian huomauttaneet, että perimällä on ehkä jopa yli 50 prosentin osuus persoonallisuutemme muovautumisessa.
(Paris 2000; Plomin et al. 2016.). Perinnöllisyyden osuudesta addiktoitumiseen haetaankin jatkuvasti uutta näyttöä.
Yksilön sosiaalisen ympäristön ja ryhmäpaineiden osuutta pidetään varteenotettavana addiktoitumisen ja
yleisemminkin päihdekeskeisen elämäntavan selittäjänä. Esillä ovat olleet tässä yhteydessä perheen päihdehistoria,
asuinalueen ja alakulttuurin rooli sekä henkilön syrjäytyminen ja marginalisoituminen. Stressiä, traumoja ja
puutteellista ongelmanratkaisutaitoa on myös tarjottu päihdeongelmien selitysmalliksi. (Sundhinaraset et al. 2016,
35–45.)
Alkoholiongelmiin liitetty ns. sairausmalli korostaa alkoholinkäyttöä vastauksena ikääntyneen kokemiin fysiologisiin
muutoksiin ja sairauksiin. Ikääntyneiden on arveltu käyttävät alkoholia lievittääkseen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia
ikääntymismuutoksia, jotka he kokevat uhkaavina ja pelottavina. Alkoholitoleranssin kehittymisen myötä
alkoholinkäytön fysiologiset haitat kuitenkin kumuloituvat ja lisäävät addiktoitumisen riskiä. Runsas alkoholinkäyttö
lopulta vain korostaa fyysisiä kipua ja sairauksien oireita. Monilla ikääntyneillä alkoholiongelmat ovat alkaneet jo
nuoremmalla iällä. Heille runsaan alkoholinkäytön pitkittyminen on ollut merkittävä tekijä addiktoitumisprosessissa ja
varsinkin alkoholiehtoisten terveysongelmien kehittymisessä. (Vaillant 1993; Dodes 2011.)
Runsaasti alkoholia käyttävien ikääntyneiden on arveltu mukautuva huonosti stressaaviin elämäntilanteisiin.
Stressaavien tilanteiden huono sietämisen, ulkopuolisen kontrollin väheneminen ja tulevaisuuden näköalattomuuden
suhteen on ikääntyneiden alkoholiongelmaisten uskottu eroavan raittiista tai kohtuullisesti alkoholia käyttävistä
ikätovereistaan. (esim. Rosin & Glatt 1971; Bradly & Sonne 1999.) Tutkimuksissa on kuitenkin saatu ristiriitaisia
tuloksia stressaavien elämänkokemusten merkityksestä runsaan alkoholinkäytön aloittamiseen keski-iän jälkeen.
(Schutte et al. 1998; Hawkley et al. 2005; McCaul et al. 2017.) Jo vuosia on tutkittu neurobiologista yhteyttä runsaan
alkoholinkäytön ja stressin välille. Tällöin on tarkasteltu kemiallisia aivotoiminnan muutoksia sekä hormonaalisten
tekijöiden aktiivisuuden vaihteluja. Viimeisimpien tutkimusten mukaan stressin sijasta pitäisikin keskittyä ahdistuksen
ja ahdistusherkkyyden tunnistamiseen alkoholiongelman syitä etsittäessä (McCaul et al. 2017, 836–845). Tutkijat
korostavat nykyisin alkoholiongelmaan liittyen myös ongelmaratkaisutaitoja, elämänhallinnan vahvistamista ja
sosiaalista tukea. (esim. Bradly & Sonne 1999; Keyes et al. 2012.)
Selityksiä ikääntyneiden runsaalle alkoholinkäytölle on haettava myös ikääntymiseen liittyvistä kokemuksista. (Liberto
& Oslin 1997.) Varhaisella iällä alkaneista alkoholiongelmista kärsivillä on todettu ikääntyneenä depressiota,
yksinäisyyttä, tarpeettomuuden kokemuksia ja muita tunne-elämän ongelmia. Niiden on arveltu johtuvan, ainakin
osittain, kasvuolosuhteista ja sosiaalisesta ympäristöstä. Tutkijat korostavat myöhemmällä iällä alkaneen
alkoholiongelman osalta myös ikääntyneenä koettujen traumaattisten kokemusten merkitystä. (Huang et al. 2006,
478; vrt. Schonfeld & Dupree 1991).
Psyykkisten ongelmien osuus runsaan alkoholinkäytön selittäjänä on ollut laajasti esillä ikääntyneiden
alkoholiongelmista käydyssä tieteellisessä keskustelussa. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan pystytty luotettavasti
todentamaan, ovatko psyykkiset sairaudet ja oireet ikääntyneiden alkoholiongelmien ensi- vai toissijainen syy tai
mahdollisesti runsaan alkoholinkäytön seuraus. Depression ja ahdistuneisuuden yhteys alkoholiongelmiin ja varsinkin
alkoholiriippuvuuteen on ollut näyttävästi esillä aihepiiristä käydyissä keskusteluissa. Tällöin on pohdittu sitä, miksi
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psyykkisistä ongelmista kärsivät henkilöt ”lääkitsevät” itseään juuri alkoholin avulla. Kuten aiemmin on jo mainittu,
ovat myös erilaisiin kroonisiin kiputiloihin, kognitiivisiin ongelmiin ja muistisairauksiin liittyvät psyykkiset tekijät
ikääntyneiden runsaan alkoholinkäytön mahdollisia syitä. Tästä on toistaiseksi vähän varmennettua tutkimusnäyttöä.
(Derry 2000, 254–255.)
Määrältään ja toistuvuudeltaan samanlainen alkoholinkäyttö vaikuttaa ikääntyneillä psyykkisesti, fysiologisesti ja usein
myös sosiaalisesti erilailla kuin nuorempien henkilöiden kohdalla. Ikääntyneillä alkoholia runsaasti käyttävillä miehillä
on todettu nuorempiin vastaavassa tilanteessa oleviin miehiin verrattuna vähemmän psykologista
alkoholiriippuvuutta, käyttäytymismuutoksia ja konflikteja ulkopuolisten kanssa. He ovat vähemmän haavoittuvia
alkoholinkäytön sosiaalisten seurauksien suhteen ja heillä on alkoholinkäyttönsä vuoksi harvemmin vaikeuksia
viranomaisten kanssa kuin nuorempien sukupolvien alkoholisoituneilla miehillä. (Allen & Landis 1997; McKee 2000.)
Tabloski ja Church havaitsivat, että 65–88-vuotiailla käyttäytymishäiriöt korreloivat vahvasti alkoholin ja lääkkeiden
sekakäytön kanssa. Tosin joidenkin kohdalla käyttäytymishäiriöt vähensivät alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöä.
Ikääntyneillä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttäjillä liittyvät hoitoon hakeutumisen syyt erilaisiin hermosto-oireisiin,
muistiongelmiin, depressioon, kaatumisiin, inkontinenssiin ja epämääräisiin kiputiloihin. Tutkituista 95 prosenttia
käytti lääkkeitä, jotka ovat terveysriski alkoholinkäytön yhteydessä. Lisäksi 84 prosenttia tutkituista kärsi unihäiriöistä.
Tutkijat esittävätkin, että ikääntyneiden unihäiriöiden ja tapaturmien yhteydessä tulisi aina rutiininomaisesti arvioida
myös alkoholinkäyttöä. (Tabloski & Church 1999, 147; myös Derry 2000, 255.)
Runsaan alkoholinkäytön neurologiset seuraukset ovat laajasti tunnettuja, joskin niiden syntymekanismit
yksityiskohdissaan ovat osittain selvittämättä. Alkoholinkäytöstä aiheutuvat neurologiset ongelmat liittyvät
monimutkaisesti ikääntymisprosesseihin ja varsinkin ikääntymissairauksiin. Jo pitkään on tiedetty, että esimerkiksi
alkoholidementia muistuttaa Alzheimerin tautia (Goldstein 1985, 283–294; Tyas 2001, 299–307). Toisaalta
alkoholinkäytön lopettaminen saattaa vähentää ja palauttaa ennalleen alkoholinkäytön aiheuttamia aivomuutoksia.
Runsaan alkoholinkäytön ja ikääntymisen synnyttämät aivomuutokset voivat edetä myös yhtäaikaisesti. Ikääntyneiden
alkoholiongelmaan liittyvät merkittävät uudet innovaatiot tulevat jatkossa juuri aivotutkimuksen ja neurologian
piiristä. Varsinkin runsaan alkoholinkäytön ja Alzheimerin taudin yhteys kiinnostaa tutkijoita eri puolilla maailmaa.
(Shear et al. 1994; Huang et al. 2016.)
Ikääntyneillä fysiologiset alkoholihaitat vaikuttavat kokonaisvaltaisemmin motoriikkaan, muistiin ja kognitiivisiin
valmiuksiin kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Myös masennukseen ja psyykkisiin ongelmiin liittyvät oireet ovat
ikääntyneillä alkoholiongelmaisilla yleisiä. Perusterveydenhuollossa on harvoin riittävästi asiantuntemusta ja aikaa
tarkastella perusteellisesti edellä kuvattuja liialliseen alkoholinkäyttöön liittyviä syy-yhteyksiä. Potilaat eivät aina itse
osaa kertoa yksityiskohtaisesti tuntemuksistaan. Terveydenhuollon henkilöstöllä ei myöskään ole mahdollisuuksia
havainnoida riittävän tarkasti oireiden monitulkintaisia yhteisvaikutuksia. Toistaiseksi ovat alkoholinkäyttöön liittyvät
psykiatriset, neurologiset ja kognitiiviset hoitokäytännöt selkiintymättömiä ja ammattilaisten ohjeistus puutteellista.
Tähän on osittain syynä vaikutuksiltaan todennettuja hoitomallien vähäisyys yleensä ja ikääntyneiden potilaiden
hoidon osalta erityisesti.
Ikääntyneet alkoholiongelmaiset ovat heterogeeninen ryhmä. Kyseisen ryhmän sisällä on eroja esimerkiksi kolmannen
ja neljännen iän sukupolvien kesken niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin tilanteen osalta. Eroja löytyy heidän
keskuudessaan myös sukupuolten välillä. Alkoholi- ja lääkeaineriippuvuus sekä addiktoivien aineiden sekakäyttö
tuovat omat erityispiirteensä ikääntyneiden päihdeproblematiikkaan ja hoitokäytäntöihin. Päihdeongelmaiset
tarvitsevat spesialisoitunutta apua ongelmiinsa yksilöllisesti ja monipuolisesti viimeisimmän tutkimustiedon pohjalta.
Tutkijat painottavat erityisesti ikäorientoituneiden hoito-ohjelmien ja interventioiden kehittämisen tarpeellisuutta.
(Finlayson 1995; Derry 2000; Rogers & Wiese 2011.)
Kanadassa ikääntyneiden alkoholiongelmiin sovellettiin jo 1980-luvun alussa yleisiin vanhustenhuollon palveluihin
linkittynyttä ns. COPA-ohjelmaa (The Community Older Persons Alcohol Program.) Siihen liittyy kotikäyntejä,
alkoholihaittojen minimointikäytäntöjä ja keskitettyjä interventioita. Normaalilla kotikäynnillään kotipalvelutyöntekijä
ottaa tarvittaessa esille asiakkaan alkoholiongelman ja hyödyntää tällöin sekä addiktiohin että gerontologiaan liittyvää
osaamistaan. Ensisijaisena tavoitteena on arvioida asiakkaan tilanne sekä todeta mahdollisen katkaisuhoidon tarve.
Katkaisuhoito toteutetaan yleensä avohoitona asiakkaan kotona. Tarvittaessa asiakas ohjataan erityishoitopaikkaan.
Perinteisiin interventioihin verrattuna edellä kuvattu käytäntö on varhaista puuttumista painottava ja
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kustannustehokas. Toisaalta kotona tapahtuvaan katkaisuhoitoon liittyy kontrolloimattomien retkahdusten,
lääkkeiden väärinkäytön, hallitsemattomien mielialavaihtelujen ja tapaturmien riski. (Graham et al. 1995; myös McKee
2000, 75–91.) Ohjelman piirissä on myös kehitelty ryhmien kanssa työskentelyyn soveltuvia mm. taidetta hyödyntäviä
luovia kokemuksellisia käytäntöjä. Näin ryhmän jäsenet joutuvat uusien ja uniikkien tilanteiden eteen, jolloin vanhat
ajatusmallit haastetaan uudella tavalla. (White-Campbell et al. 2016, 246–259.)

Ikäspesifien interventioiden ja ohjelmien rinnalla tarjotaan ikääntyville alkoholin väärinkäyttäjille myös
integroituja hoitomuotoja. Niillä tarkoitetaan fysiologisen, psykologisen ja sosiaalisen orientaation yksilöllistä
yhteensovittamista hoidolliseksi kokonaisuudeksi. Alkujaan integroitujen hoitomuotojen tarpeesta alettiin keskustella
kaksois- tai monidiagnoosipotilaiden yhteydessä. Nykyisin kyseinen orientaatio koskee niitä ikääntyneitä
alkoholiongelmaisia, joilla on riippuvuus useampaan aineeseen samanaikaisesti tai joilla on addiktion lisäksi joku
sairaus tai mielenterveydellinen ongelma. Näillä henkilöillä ovat alkoholinkäytön haitat ja sairauksien oireet useinkin
niin moniulotteisia, että integroitu hoito on välttämätöntä. Hoitotarpeen arvioinnin yhteydessä asiakas saa laajasti
tietoa ongelmaansa liittyvistä riskeistä myös omatoimisen elämänhallinnan tarpeisiin. Samalla hänelle selvitetään
huolellisesti käytettävissä olevat hoitopolut. (esim. Speer et al. 1991, 43, Sterling et al. 2011, 338–349.)

5.3 Interventiosuuntauksia – psykoterapeuttiset orientaatiot
Alkoholiongelmaisiin on perinteisesti sovellettu psykodynaamisia, kognitiivis-behavioristisia ja neuvontaan painottuvia
orientaatioita. Niiden lisäksi käytetään mm. lääkehoitoa, sosiaalityötä, itseapuohjelmia ja AA:n 12-kohdan ohjelmaa.
Käytössä ovat myös edellä mainittujen interventioiden yhdistelmät. (Schonfeld & Dupree 1995.) Edellä kuvatut
lähestymistavat sisältävät runsaasti omia koulukuntiaan ja variaatioitaan. Moniin niistä liittyy kuitenkin rajoituksia
varsinkin ikääntyneiden kanssa työskenneltäessä. Ikääntyminen heikentää usein kognitiivisia valmiuksia ja tämä
saattaa synnyttää kykenemättömyyttä vastaanottaa neuvoja ja ohjausta tai osallistua terapiaan. Ikääntyneiden on
vaikeaa käsitellä ulkopuolisten kanssa alkoholinkäyttöön liittyviä mielikuvia, häpeää ja pettymyksiä. Heitä on monesti
hankala saada puutteellisen informaation ja ennakkoluulojen vuoksi ajoissa hoidon piirin.
Psykoterapeuttisia orientaatioita yhdistää käsitys psyyken ristiriitaisista pyrkimyksistä ja jännitteistä. Toiveet ja
ristiriidat nähdään henkisen pahoinvoinnin, käyttäytymishäiriöiden ja psyykkisten oireiden aiheuttajina.
Psykoterapiasuuntaukset tulkitsevat psyyken motiiveja ja mekanismeja kuitenkin eri tavoin. Toisinaan korostetaan
ihmisen pirstoutuneen minuuden ja tiedostamattomien toiveiden merkitystä (Jung 2006). Toisinaan taas sisäisten
jännitteiden syyt nähdään elämänpelon (pelko kohdata elämä yksilönä) ja kuolemanpelon (pelko oman yksilöllisyyden
menettämisestä) ristiriitana (Rank 1978). Jotkut psykoterapiasuuntaukset nimeävät psyykkiset ongelmat elämään
luonnostaan kuuluviksi alemmuudentunteiden epäonnistuneiksi ratkaisuyrityksiksi (Carlsson & Slavik 1997). Joidenkin
teorioiden mukaan psyykkisten ongelmien synty on palautettavissa turvallisuuden ja vapauden ristiriitaan, jossa myös
sosiokulttuuriset tekijät ovat merkittävässä roolissa (Renik 2006). Myös eksistentiaalinen tyhjyys ja
merkityksettömyyden kokemukset nimetään psyykkisen ongelmien aiheuttajaksi. Monet ikääntyneet pyrkivätkin
ohittamaan elämän tarkoituksettomuuden ja tyhjyyden kokemukset käyttämällä runsaasti alkoholia ja pakenemalla
euforiaan. (vrt. Frankl 2005.)
Psykodynaamiset orientaatiot korostaa perinteisesti alkoholiongelmaisen ”fiksoitumista” toistuvasti päihtymyksen
tarjoamaan mahdollisuuteen purkaa sellaisia vihamielisiä impulsseja, joita hän ei ole lapsuudessaan kyennyt
suuntaamaan omiin vanhempiinsa. Tämä tapahtuu sitten myöhemmin mm. itsetuhoisen alkoholinkäytön muodossa.
(McWillians 2009.) Solomon kollegoineen toteaa, että ikääntyneillä alkoholiongelmaisilla, joiden runsas
alkoholinkäyttö on alkanut vasta myöhemmällä iällä, on taustalla ongelmia liittyen heidän infantiileihin riippuvuuden
tarpeisiinsa. Kiintymyksen ja rakkauden kohteiden menettäminen laukaisee heillä runsaan alkoholinkäytön. Tämä
näyttää koskevan varsinkin ikääntyneitä alkoholiongelmaisia naisia. Psykodynaamiset orientaatiot olettavat
alkoholiongelmien olevan yhteydessä henkilön egon toimintakykyyn. Tällöin korostuvat erityisesti narsistiset
palvontaan ja kiintymykseen liittyvät tunnelataukset. (Solomon et al. 1993, 57–69.) Tässä yhteydessä on kuitenkin
esitetty, että kyseisiä teemoja ei tulisi käsitellä ennen kuin henkilö on päässyt osaavan terapeutin hoitoon ja silloinkin
pitkäkestoisen asiakassuhteeseen. (Kanas 1982, 108; myös Johnson 2011.)
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Alkoholiongelmien psykoterapeuttisten hoitomallien lähtökohtana on ajatus siitä, että alkoholiriippuvuus on
persoonallisuuden häiriö, jonka ytimessä ovat alkoholiongelman kieltämiseen liittyvät egon defensiiviset mekanismit.
Kieltäminen on addiktoituneelle tyypillinen piirre. Se on toistuva teema myös ikääntyneiden alkoholiongelmaisten
kanssa työskenneltäessä. Ratkaisuksi heidän kohdallaan on tarjottu keskittymistä terapeuttisen orientaation rinnalla
myös fyysiseen toimintakykyyn, emotionaaliseen turvallisuuteen, muistiongelmien selvittämiseen ja arjen sujuvuuden
turvaamiseen. Tällöin ei törmättäisi ensimmäisenä alkoholiongelman kieltämisen problematiikkaan ja asiakassuhteen
dialogia ei tyrehtyisi jo alkuunsa. (Amodeo 1990.) Ajoittain kuulee väitettävän, etteivät ikääntyneet enää hyödy
terapeuttisesta dialogista. Tämä on kuitenkin virhearvio. Elämänkokemuksestaan johtuen heillä on monesti nuoria
moniulotteisempi näkökulma elämään ja kyky syvälliseenkin terapeuttiseen pohdiskeluun. (Schonfeld & Dupree 1995,
1822.) Edellä mainitun ennakkoluulon osalta kysymys voi olla myös ammattiauttajien kyvyttömyydestä soveltaa
ikäspesifiä työotetta. Psykoterapeuttisen hoidon tuloksia voidaan ikääntyneiden kohdalla tehostaa prosessin hitaalla
etenemisellä, rauhallisella keskustelutyylillä, puhelimitse tapahtuvalla seurannalla ja kirjallisilla tukiaineistoilla.
(Shelder 2010.)
Erilaisten psykoterapeuttisten orientaatioiden hyödyistä ja haitoista on kiistelty vuosia. Tutkimuksissa on saatu hyvin
ristiriitaisia tuloksia. American Psychological Association (APA) julkaisi vuonna 2012 monien tutkimusten yhteenvetona
julkilausuman psykoterapian yleisistä hyödyistä. Siinä todetaan laajoihin tutkimuksiin viitaten, että psykoterapia on
osoittanut tehokkuutensa monien terveysongelmien ja psyykkisten sairauksien hoidossa. Sen vaikutukset ovat
monesti laajempia kuin pelkän lääkehoidon vastaavissa tilanteissa. Meta-analyyseihin viitaten julkilausumassa
todetaan psykoterapian vähentävän sairastuvuutta, kuolleisuutta ja toiminnallisia häiriöitä väestötasolla. Lisäksi
psykoterapia vähentää psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Se myös opettaa, tukee ja vahvistaa yksilön
elämänhallinnan taitoja. Julistuksessa todetaan lisäksi, että tutkimusten mukaan psykoterapian ja lääkehoidon
yhdistelmä on tehokkain tapa hoitaa esimerkiksi ahdistusta. (Campbell et al. 2013.)
Päihdeongelmien hoidossa on perinteisesti käytetty myös supportiivisen psykoterapiaa. Sen tavoite on tukea asiakasta
palauttamaan elämänhallintansa ja samalla hallitsemaan alkoholinkäyttöön liittyviä käytännön ongelmiaan. Tähän
tarvitaan sekä alkoholiongelmaan keskittyviä että yleiseen elämänhallintaan liittyviä valmiuksia. Supportiivinen
psykoterapia suuntautuu asiakasta tukevaan terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Supportiivisuus tarkoittaa lähinnä
keskittymistä oireenmukaiseen interventioon, ei asiakkaan alitajuisten psyykkisten ristiriitojen syväluotaamista.
Tavoitteena on henkilöllä jo olemassa olevien voimavarojen tukeminen, ongelmaa helpottavien toimintamallien
löytäminen ja sosiaaliseen todellisuuteen vaikuttamista. (esim. Winston et al. 2004.)
Supportiivinen orientaatio hyödyntää avointa dialogia asiakkaan ja työntekijän välillä. Avoin dialogi lievittää asiakkaan
ahdistusta, vahvistaa hänen elämänhallintaansa ja tukee positiivista tunteensiirtoa. Näin vahvistetaan ikääntyneen
alkoholiongelmaisen itsetuntoa ja rohkaistaan häntä uusiin kokeiluihin alkoholinkäytön vähentämiseksi. Supportiivisen
orientaation vahvuus on dialogin spontaanisuus ja luovuus. Itseasiassa kaikissa terapiamuodoissa on runsaasti
supportiivisia elementtejä, vaikka tätä ei aina tiedosteta. (Battaglia 2007, 27–34.)
Kognitiivis-behavioristisella orientaatiolla on pitkät perinteet niin alkoholiongelmien kuin muidenkin psyykkisten
ongelmien hoitamisessa. Kyseinen orientaatio korostaa ajatusten ja mielikuvien yhteyttä tunteisiin ja yksilön
käyttäytymiseen. Alkoholiongelmien taustalla saattaa olla yksilöhistoriaan liittyviä peruskokemuksia, jotka ovat
kulttuurisia, sosiaalisia, perhetaustaisia tai yksilön identiteettiin liittyviä. Piilevinä nämä mielikuvat palaavat
myöhemmin jälleen mieleen mm. elämän kriisitilanteissa. (Ellis et al. 1988; Beck 1976; Beck 2011) Marlatt toteaa
klassisessa arviossaan, että esimerkiksi alkoholiongelmaisen retkahdusten pääasiallinen syynä ovat negatiiviset
tunnetilat, juomiseen liittyvä ryhmäpaine sekä henkilön kyvyttömyys hallita sisäisiä ristiriitojaan. Ratkaisuja voidaan
etsiä elämänhallinnan vahvistamisesta ja retkahdusten ehkäisemisestä esimerkiksi ennakoivien mielikuvaharjoitusten
avulla. (Marlatt 1985; myös Glanz 1995.)
Kognitiivis-behavioristisesti suuntautuneen hoidon tavoitteena on auttaa asiakasta analysoimaan ja muuttamaan
käyttäytymistään omia valmiuksiaan hyödyntäen. Tällöin ollaan tekemisissä henkilön negatiivisten mielikuvien ja niihin
liittyvien tuhoavien käyttäytymismallien kanssa. Terapiassa pyritään paljastamaan ajatusvääristymät, virheelliset
kehäpäätelmät ja tuodaan tilalle uusia ajattelutapoja. Kun henkilön sisäiset mielikuvat rakentuvat uudelleen, myös
hänen käyttäytymisensä muuttuu. Ikääntyneiden kanssa joudutaan hoidossa käsittelemään ulkopuolisuuden
kokemusta, arvottomuuden tunnetta, riippuvuutta muista, ikääntymiseen liittyviä seksuaalisuuden muutoksia,
yksinäisyyttä, syyllisyyttä, fyysisiä vanhenemista, sairauksia sekä ajatusta vääjäämättä lähestyvästä kuolemasta.
(Norton 1998; Hepple 2004; Beck 2011.)
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Kognitiivis-behavioristisesti orientoituneessa hoidossa sovelletaan mm. kotitehtäviä, korjaavien käytäntöjen
vahvistamista, harjoituksia, aikataulujen hallintaa sekä toiminnan uudelleen organisoimista ennakoimalla riskitilanteita
ja niissä toimimista. Erityisestä huomiota kiinnitetään aiempiin tilanteisiin, joissa destruktiivinen käyttäytymismalli
(esim. retkahdus) jäi jostakin syystä toteutumatta. Kyseisestä tapahtumasta yritetään löytää vinkkejä muutoksen
tueksi. Ikääntyneen alkoholiongelma on aina osa laajempaa problematiikkaa, jossa yksilön koko todellisuus on
mukana. (Kanfer 1986; Wilkinson 1997; Beck 2011.)
Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vaikuttavat käyttäytymiseemme kokonaisvaltaisesti. Ympäristö, persoonallisuus ja
käyttäytyminen ovat toisten edellytys ja seuraus. Ne resonoivat jatkuvasti keskenään. Tämän vuoksi ikääntyneiden
päihdeongelmaisten kanssa työskenneltäessä käsitellään myös sosiaalista ympäristöä, ihmissuhteita, arjessa
selviytymistä, vapaa-aikaa ja intiimeihin elämänalueisiin liittyviä kysymyksiä. Lähtökohtana on tällöin se, millaisena
ikääntyminen ja alkoholinkäyttö sekä yhdessä että erikseen näyttäytyvät henkilön todellisuudessa. (Satre et al. 2006,
486–498; McAlister et al. 2008, 169–188.)
Sekä psykodynaaminen että kognitiivis-behavioristinen orientaatio sopivat perusolettamustensa osalta myös
ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kanssa työskenneltäessä. Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kohdalla on
kuitenkin huomattava, että he kokevat usein nuorempia ikäryhmiä herkemmin syrjäytymisen ja torjutuksi tulemisen
tunteita ihmissuhteissaan. Heillä saattaa olla myös vähemmän sosiaalisia kontakteja kuin nuoremmilla sukupolvilla.
Tästä syystä he ovat keskimääräistä haavoittuvampia ja varautuneempia hoitosuhteessa. Vanhimmille ikäryhmille
liiallinen alkoholinkäyttö on perinteisesti ollut erityisesti psyykkisen heikkouden merkki, joka leimaa yksilöä pysyvästi
ja kokonaisvaltaisesti. Hoidollisina ratkaisuina ikääntyneille sopivat erityisesti sellaiset toimintamallit, joissa heille
tarjotaan myös psykoedukatiivista tukea eli oikeaa, luotettavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa alkoholista, sen
liiallisen käytön haitoista, hoitovaihtoehdoista sekä siitä, mikä on asiakkaan oma rooli hoitoprosessissa. (Frank &
Levenson 2011.)
Terapeuttisen hoitosuhteen onnistuminen edellyttää asiakkaan ja terapeutin välisen vuorovaikutuksen toimivuutta.
Sitä kuvataan usein ilmaisulla ”terapeuttinen allianssi” (therapeutic alliance, working alliance). Terapeuttisella
allianssilla tarkoittaan osapuolten yhteisymmärrystä hoidon tavoitteista ja keinoista, joilla kyseisiin tavoitteisiin
päästään. Kysymys on myös keskinäisen luottamuksen syvyydestä. Luottamus ja toisen hyväksyminen ovat mukana
kaikissa ihmissuhteissa jo varhaisimmista kokemuksistamme lähtien. Mikäli luottamus ovat asiakkaan kohdalla
uhattuina, yritetään sitä terapiassa vahvistaa terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutusmallin avulla. Näin asiakas saa
käyttäytymismallin omiin ihmissuhteisiinsa. (Bordin 1979, 252–260.) Alkoholiongelmaisen elämään liittyvät
”patologiset pelit” tekevät asiakassuhteesta vaikean ja monesti asiakkaan kokonaistilanteen selvittäminen vaikeutuu
juuri silloin, kun terapeutti kokee saaneensa tilanteesta aiempaa selkeämmän kokonaiskuvan. (Suhonen & Murto
2002, 12; Bender 2005, 405–420.)
Psykodynaamista näkökulmaa sovelletaan myös ikääntyneiden alkoholiongelmiin suuntautuvassa psykodynaamisessa
lyhytterapiassa. Kyseinen orientaatio edeltää yleensä 2-3 kartoituskäyntiä, joita seuraa yleensä 10–20 käynnin
intensiivinen terapiajakso. Työskentely on rajattuun ongelmaan keskittyvää, intensiivistä ja terapeutilla on
vuorovaikutuksessa aktiivinen rooli. Tapaamisten yhteydessä selvitetään, tulkitaan ja fokusoidaan asiakkaan ongelmia
käytännön tasolla. Tavoitteena on asiakkaan itseymmärryksen vahvistaminen, mutta myös muutoksen kokeileminen
käytännössä. Muutosyrityksen katsotaan muovaavan sekä asiakkaan suhdetta ympäristöönsä että ympäristön
asennoitumista häneen. Edistyminen muutospolulla rohkaisee asiakasta uusiin muutosyrityksiin. (Messer & Warren
1995; Rawson 2005; Shelder 2010.)
Lyhytterapian lähtökohtana on havainto, että pitkäkestoisissakin hoitomuodoissa muutoksen kannalta olennainen
tapahtuu yleensä jo 10 ensimmäisen käyntikerran aikana. Dynaamisessa psykoterapiassakin merkittävimmät tulokset
saavutetaan yleensä ensimmäisen puolen vuoden aikana. Esimerkiksi lievän tai keskivaikean depression hoidossa
katsotaan ongelmakeskeisen terapian, lyhytkestoisen kognitiivisen terapian ja neuvontatyyppisen orientaation osalta
6-8 tapaamisen olevan yleensä riittävä tapaamisten määrä myönteisen tuloksen saavuttamiseen. Tämän jälkeen ei
hoidossa tapahdu enää sanottavaa uutta edistystä. (esim. NICE 2004, 5.)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen orientaatio (solution-focused brief therapy/orientation) on yksilössä jo olemassa
olevien voimavarojen ja ongelmaratkaisukyvyn vahvistamiseen pyrkivä työskentelytapa. Sen juuret sijoittuvat 1970- ja
1980-lukujen taitteeseen Yhdysvaltoihin. Silloin siellä havahduttiin ongelmakeskeisen työskentelytavan
rajoittuneisuus. (esim. de Shazer et al. 1986.) Ratkaisukeskeistä orientaatiota sovelletaan nykyisin laajasti
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mielenterveysongelmien ja monien toiminnallisten häiriöiden hoidossa. Ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttista
orientaatiota voidaan luonnehtia dialogiseksi, narratiiviseksi, ratkaisukeskeiseksi ja refleksiiviseksi lähestymistavaksi
henkilön ongelmiin. Esimerkiksi ikääntynyttä päihdeongelmaista ei nähdä psyykkisesti poikkeavana, vaan hänen
ongelmaansa tarkastellaan konkreettisesti osana henkilön sosiaalista todellisuutta. Tavoitteena on auttaa ikääntynyttä
itse ratkaisemaan ongelmansa, koska hänellä on olemassa siihen tarvittavat voimavarat ja valmiudet. Käytännössä
ratkaisukeskeinen orientaatio käsittää 4–6 käyntikertaa. (de Jong & Berg 2007; O’Conell 2009.)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen orientaatio suuntautuu tulevaisuuteen. Alkoholiongelman syiden analysoimista
ja diagnoosin pikkutarkkaa rajaamista ei pidetä tärkeänä. Menneisyys nähdään lähinnä voimavarana, josta löytyy
kokemuksia tilanteista jolloin henkilö onnistui välttämään ongelman esiintulon. Näitä kokemuksia on mahdollista
hyödyntää muutossuunnitelmaa ja hoidon ”tiekarttaa” laadittaessa. (voimavarakeskeisyys). Asiantuntijan roolina on
tehdä tarkentavia, joskus paradoksaalisiakin kysymyksiä ja tukea muutoksen etenemistä. Hoitoprosessi on vahvasti
tavoitesuuntautunut. (de Shezer et al. 1986; Berg & Dolan 2001.) Luovuus ja huumori kuuluvat osana
ratkaisukeskeisen työskentelytavan keinovalikoimaan. Ongelmasta voi jopa laskea leikkiä. Tällöin ahdistava myyttisyys
ongelman ympäriltä vähenee. Ratkaisukeskeinen terapia muistuttaa ns. aivoriihityöskentelyä, jossa asiakas ja hoidon
ammattilainen yhdessä ideoivat ratkaisuvaihtoehtoja ongelmaan. (O’Conell 2009.)
Lyhytkestoinen ratkaisukeskeinen työskentelyote hyödyntää tarvittaessa myös muilta hoito- ja terapiasuuntauksilta
lainattuja aineksia (elektisyys). Koska ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa on keskeistä asiakkaan voimavarojen ja
vahvuuksien hyödyntäminen, pyritään hoidon aikana välttämään ongelman patologisoimista. Terapeutti on
kiinnostunut asiakkaansa muutosprosessin etenemisestä. Muutoksen etenemistä vahvistetaan kannustavalla
palautteella. Työntekijä antaa asiakkaalleen myönteistä palautetta usein jo istunnon aikana ja pyrkii näin
vahvistamaan hänen itsetuntoaan. (Rawson 2005; O’Conell 2009.)
Ratkaisupainotteinen orientaatio sopii hyvin myös työskentelyyn ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kanssa. Se on
lyhytkestoinen, tavoitteellinen ja ei-konfrontoiva orientaatio, jossa henkilöä ei syyllistetä. Hänen alkoholinkäyttöään
pyritään muuttamaan ongelman kieltämisestä, leimautumisesta ja diagnostisoinneista huolimatta. Tämä tapahtuu
reaaliaikaisesti ilman menneisyyden painolastia. Hoitosuhteen joustavuudesta ja ajallisesta rajallisuudesta johtuen
ikääntyneen on helppo siihen kiinnittyä. Ikääntyneen alkoholiongelmaisen näkökulmasta on ratkaisukeskeisessä
orientaatiossa olennaista ongelmien objektivointi. Tärkeää ei ole se, onko henkilö alkoholin suurkuluttaja vai
alkoholiriippuvainen. Olennaista on se, mitä asianomainen määritelmistä ja leimautumisesta huolimatta haluaa ja voi
alkoholinkäytölleen tehdä. Mitä hyötyä tai haittaa hänelle on alkoholinkäytön vähentämisestä tai sen lopettamisesta?
Häneltä ei pyydetä psykologisoivia kommentteja alkoholihaitoistaan yleisellä tasolla, vaan hänen toivotaan
täsmentävän konkreettisesti ongelmiinsa liittyviä pelkojaan, pettymyksiään ja mielikuviaan. Ratkaisukeskeinen
terapeuttinen orientaatio on konkreettisuudessaan eräänlainen matalan kynnyksen vuorovaikutussuhde.
Erilaisten terapioiden rinnalla ja myös itsenäisenä käytäntönä voi sosiaalityö tarjota merkittävää lisäarvoa
ikääntyneiden alkoholiongelmien kohtaamiseen. Sosiaalityö ja siihen liittyvä neuvonta tähtäävät optimismin
herättämiseen, motivaation synnyttämiseen ja varsinkin ikääntyneen arjen käytäntöjen tukemiseen. Sosiaalityössä
neuvontaan ja interventioihin tuodaan mukaan vaihtoehtoja yksilöiden omista lähtökohdista, ei vain asiakkaan
ikäryhmälle suunnattuja yleisiä hoidollisia stereotypioita. Esimerkiksi pysyvä ja ehdoton raittius voi olla henkilölle
hoitoprosessin alkuvaiheessa epärealistinen vaatimus. Sen rinnalla on pohdittava muitakin vaihtoehtoja, kuten
esimerkiksi alkoholin käyttökertojen vähentämistä, kerralla kulutettujen alkoholimäärien pienentämistä, miedompien
juomien nauttimista tai alkoholinkäyttöön liittyvien tilanteiden välttelyä. Ellei edellä mainitussa onnistuta, käy
henkilölle itselleenkin viimeistään selväksi, että raitistuminen on ehkä lopulta realistisin vaihtoehto hänen kohdallaan.
Hoidon etenemisestä riippumatta tarvitsevat monet ikääntyneet päihdeongelmaiset neuvoja, ohjausta ja sosiaalista
tukea arjessa selviytymiseensä. Tähän juuri sosiaalityö tarjoaa monia mahdollisuuksia. (Memmot 2003, 85–103; vrt.
Kelly & Remley 1987).
Ikääntyneiden alkoholiongelmaiset ovat heterogeenin ryhmä ja heidän hoitamisensa edellyttää perinteistä
sosiaalityön neuvontaorientaatiota laajempaa lähestymistapaa. (esim. Blake 1990, 354–367.) Näitä käytäntöjä onkin
viime vuosina kehitetty sekä meillä että muualla. Tällaisia ovat esimerkiksi Salon a-klinikan Rolle-työ ja kanadalainen
”The Community Older Persons Alcohol Program (COPA)” (Suhonen 2005; McKee 2000.) Kysesiset interventiot ovat
perinteisen sosiaalityön ja eri terapiasuuntauksien yhdistelmiä, joissa liikutaan joustavasta eri orientaatioiden alueilla
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niiden tekniikoita tilanteeseen soveltaen. Tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta monipuolisesti hänen arkisessa
ympäristössään. Tällöin saadaan myös totuudenmukaisempi kuva ikääntyneen päihdeongelmaisen elämäntilanteesta.

5.4 Motivoiva strategia ja motivoiva haastattelu
Alkoholiongelmasta toipumisessa on kysymys motivoitumisesta muutokseen. Motivaation puuttuminen tarkoittaa
motivaatiovajausta, joka vaikeuttaa elämänhallintaa ja synnyttää ahdistuneisuutta. Yksilö reagoi ahdistukseen
suosimalla euforiaa tavoittelevaa käyttäytymismallia, joka kuitenkin myöhemmin osoittautuu haitalliseksi
asianomaiselle ja hänen läheisilleen. Näin syntyy ahdistusta ylläpitävä noidankehä. (esim. West 2006.) Motivaatio on
yksilön elämää ohjaava voima, joka ilmenee välittöminä reaktioina ja toimintaa synnyttävinä tai sitä tukahduttavina
yllykkeinä. Se ilmenee myös haluina, arvolatauksina, tavoitteina, uskomuksina ja mieltymyksinä. Perinteisesti on
uskottu, että motivaation voi herättää ulkopuolisten toimesta kontrollilla, pakolla tai ohjailemalla. Tällöin kysymys on
ulkoisesta motivaatiosta. Sisäinen motivaatio ilmenee henkilökohtaisena kiinnostuksena tavoitteen tai asiantilan
saavuttamiseen. (Miller 1983, 147–172; Ryan & Deci 2000, 68–78.) Käytännössä ulkoinen ja sisäinen motivaatio
liittyvät usein toisiinsa.
Sisäisen motivaation synnyttäjiksi nimetään yleensä tarpeet, jotka vahvistavat yksilön autonomiaa, sosiaalista
vuorovaikutusta ja kompetenssia. Subjektiivisella tasolla edellä mainittu merkitsee tunnetta siitä, että henkilö voi itse
päättää asioistaan. Lisäksi hän kokee saavansa sekä tilaa että tukea elämänhallintaansa. Tunne vajavaisesta
elämänhallinnasta on monesti juuri se asia, jota paitsi ikääntyneet kokevat jäävänsä ikääntymismuutostensa ja
rajoitteidensa vuoksi. (mm. Ryan & Deci 2000, 68.)
Motivaatio on perinteisesti nähty dynaamisena ja ambivalenttina ”avaimena” muutokseen, koska sitä voidaan
periaatteessa prosessoida. Ammattiauttajan rooliin kuuluu pyrkiä synnyttämään, vahvistamaan ja ylläpitämään
päihdeongelmaisen muutosmotivaatiota. (Miller 1983, 147–172; Miller et al. 1995, 61–88.) Motivoiva strategiakin
suuntautuu asiakkaan omien kykyjen vahvistamiseen. Henkilöä valmennetaan etukäteen muutokseen ja sen
hallitsemiseen. Motivoiva strategia korostaa asiakkaan oma-aloitteisuutta ja voimaantumista. (Miller & Rollnick 2002.)
Viime vuosina on motivaatiolle annettu uudenlaisia painotuksia addiktioiden hoitamisen yhteydessä. Motivoiva
haastattelu on muuttanut laajasti päihdetyön luonnetta. (Miller & Rollnick 2002.) Sen rinnalla on korostettu myös ns.
ekologisen sosiaalityön mahdollisuuksia tukea ikääntyneitä alkoholiongelmaisia vakiinnuttamaan muutos sosiaalisessa
ympäristössään. Ikääntyneiden sosiaalista ympäristöäkin voi uhata ”tuho”, ellei siitä pidetä jatkuvasti huolta. Runsas
alkoholinkäyttö saattaa olla erityisesti ikääntyneille sosiaalisesti tuhoava. (Hanson & Gutheil 2004, 364–372.)
Motivoiva haastattelu on käyttökelpoisuudestaan johtuen nykyisin yleinen orientaatio päihdetyössä. Se on alkujaankin
kehitetty päihdetyön tarpeisiin, mutta sitä on sittemmin alettu soveltaa laajasti monille psyykkisten häiriöiden ja
elämäntapaongelmien alueille. Käyttökelpoisuus tarkoittaa motivoivan haastattelun yhteydessä asiakaskeskeisyyttä ja
itseohjautuvuutta. Motivoiva haastattelu on tutkimuksissa todettu toimiviksi varsinkin muutokseen liittyvän
ambivalenssin käsittelyssä. (Miller & Rollnick 2002, 41.) Motivoivalle haastattelulle on tyypillistä keskittyminen
asiakkaan ja työntekijän väliseen työskentelysuhteeseen (allianssi), muutoksen esiin kutsumiseen (evokaatio) ja
asiakkaan autonomian turvaamiseen. Nämä teemat ovat tärkeitä, koska motivoiva orientaatio perustuu ajatukselle
asiakkaassa jo valmiina olevista muutoksen edellytyksistä. (Miller & Rollnick 2002, 34-35.)
Motivoivan haastattelun periaatteet voidaan tiivistää seuraavasti: empatian ilmaiseminen, asiakkaan ongelmien ja
arvojen jäsentäminen, suuntautuminen muutokseen, väittelyn ja vastakkainasettelun välttäminen sekä asiakkaan
pystyvyyden tunteiden vahvistaminen. Motivaatio etenee ja vahvistuu vaiheittaan muutosprosessin aikana. (Miller &
Rollnick 2002, 37–45.) DiClemente ja Prochaska nimeävät motivoitumisprosessin ”transteoreettiseksi muutosmalliksi”.
Sen koostuu esiharkinnasta, harkintavaiheesta, valmistautumisvaiheesta, muutoksen toimeenpanovaiheesta sekä
muutoksen ylläpitämisestä eli muutoksen vakiinnuttamisesta. Retkahdukset voivat liittyä kaikkiin edellä mainittuihin
vaiheisiin. Retkahdusten jälkeen asiakas pyritään palauttamaan mahdollisimman pian takaisin toipumissykliin.
(DiClemente & Prochaska 1998, 3–24.)
Esiharkintavaiheessa alkoholiongelman tiedostamisesta esiintyy vain satunnaisia merkkejä, jotka asianomainen sysää
nopeasti mielestään. Alkoholiongelmaa ja -haittoja ei tiedosteta systemaattisesti, eikä muutoksen tarvetta kyetä vielä
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hahmottamaan. Alkoholihaitat (esim. vieroitusoireet) saatetaan mieltää esimerkiksi ikääntymisestä johtuviksi. Jos
henkilön alkoholikeskeiseen elämäntyyliin puututaan, synnyttää se hänessä vastarintaa. Ikääntynyt
alkoholiongelmainen pyrkii pikemminkin kyseenalaistamaan muiden asenteet kuin muuttamaan alkoholinkäyttöään.
(SAMHSA/SCAT 1999; Serdarevic & Lemke 2013.) Tätä kyseenalaistamista hän on ”harjoitelleet” sosiaalisessa
ympäristössään jo vuosia. Vakiintuneita tapoja ja käytäntöjä on vaikea muuttaa autoritaarisella ohjailulla.
Harkintavaiheessa alkoholiongelmainen tiedostaa ajoittain muutoksen tarpeellisuuden, mutta hän ei halua siihen vielä
lopullisesti sitoutua. Henkilö saattaa olla avoin asiantuntijan palautteelle, mutta hän ei koe olevansa valmis
kokonaisvaltaiseen muutoksen. Hän saattaa myös epäillä muutoksen hyötyjä. Kannattaako hänen ikääntyneenä enää
muuttaa alkoholinkäyttöään? Mitä hän siitä hyötyy? Tällöin ajattelumalli on vielä vahvasti alkoholinkäytön ”puolella”,
vaikka asianomainen ajoittain tiedostaakin realiteetit. (SAMSHA/SCAT 1999; Hanson & Gutheil 2004.)
Valmistautumisvaiheelle on tyypillistä muutostarpeen aiempaa syvempi tiedostaminen. Asiakkaat kokeilevat tässä
vaiheessa pieniä osittaisia muutoksia. Pysyvämpään muutoksen he eivät kuitenkaan ole vielä valmiita. He pohtivat,
mitä kannattaisi käytännössä tehdä? Muutoksen tarve kyseenalaistetaan vielä tässäkin vaiheessa ja lopullinen päätös
lykätään tuonnemmaksi. Alkoholiongelmainen etsii yhä vaihtoehtoa, joka säilyttäisi mahdollisimman paljon
alkoholiehtoisen elämäntavan hyvistä puolista ja mahdollisimman vähän sen huonoista puolista. (Prochaska et al.
1992; SAMHSA/SCAT 1999.)
Toimintavaiheessa ikääntynyt alkoholiongelmainen alkaa toteuttaa muutosta. Hän kykenee konkretisoimaan
tilanteensa, näkemään realiteetit ja käynnistämään muutosprosessin. Jotta muutoksessa päästäisiin eteenpäin, pitää
sen integroitua osaksi asiakkaan jokapäiväistä elämäntapaa. (Prochaska et al. 1992; SAMHSA/SCAT 1999.) Juuri tässä
vaiheessa ikääntynyt alkoholiongelmainen joutuu konkreettisesti muuttamaan urautuneita alkoholinkäytön mallejaan
ja niihin liittyviä ajatusvääristymiä. Hänen kanssaan käydään hoidossa läpi myös ikääntymiseen liittyviä subjektiivisia
kokemuksia ja merkityksiä. Nämä teemat ovat perinteisesti olleet sivussa ikääntyneiden alkoholiongelmia
hoidettaessa. (Suhonen 2005.)
Muutoksen ylläpitovaiheessa, noin 6 kuukauden kuluttua muutoksen käynnistymisestä, uusi käyttäytymismalli alkaa
sisäistyä luonnolliseksi ja rutiininomaiseksi osaksi henkilön elämää. Muutokseen liittyvistä käytännöistä tulee
automaattisia. Niihin ei tarvitse enää kiinnittää huomiota kuin ajoittain. Mikäli retkahduksia sattuu, henkilö ohjataan
nopeasti takaisin muutosprosessiin. Tässä vaiheessa hän kykenee jo vaistomaisesti seuraamaan retkahduksia
ennakoivia merkkejä ja tekemään preventiivisiä valintoja ennen ongelman realisoitumista. (SAMHSA/SCAT 1999;
Hanson & Gutheil 2004.) Hän uskaltaa elää ilman päihteitä. Samalla tapahtuu ikääntymistä tukevaa kypsymistä ja
asioiden sisäistämistä alkoholiongelman käsittelyn kautta. Ikääntyneillä liittyy alkoholiongelman käsittelyyn myös
henkilökohtaisen elämänkaaren pohdiskelua samaan tapaan kuin gerotranssendenssinkin yhteydessäkin tapahtuu.
Gerotranssendenssi on eräänlainen ikääntyneen tekemä ”tilinpäätöstä” elämästään. Tällöin ikääntynyt hyväksyy sekä
menneisyytensä että tulevaisuuden näköalat ja jäljellä olevan elämänsä rajallisuuden. Tämä vaikuttaa hänen
persoonallisuuteensa ja suhtautumiseen ympäristöönsä. (Thornstam 1999; Thornstam 2000; Sherman 2010.)
Motivoivan haastattelun avulla ikääntynyt alkoholiongelmainen oppii vähitellen tiedostamaan tilanteensa vakavuuden
ja siihen liittyvät riskit. Hän tajuaa olevansa ikääntymisestään johtuen alkoholinkäytön suhteen erityisen haavoittuva.
Samalla hän ymmärtää riskin olevan välitön ja pitkäkestoinen. Toisaalta hänet on saatava vakuuttumaan, että riski
voidaan ennakoida, sitä on mahdollista minimoida ja sen toteutuminen on myös vältettävissä. Tässä voidaan käyttää
apuna yksilöllisesti räätälöityjä ja asiakkaan elämäntilanteensa sopivia interventiota, joissa hänelle tärkeät
ikääntymisteemat ovat keskeisessä roolissa. (Prochaska et all. 1992.)
Motivoivan haastattelun on lyhytkestoinen, asiakaskeskeinen, suunnitelmallinen ja yhteistyöhön perustuva
orientaatio. Se pyrkii synnyttämään muutoksen auttamalla asiakasta tutkimaan, jäsentämään ja muuttamaan
alkoholinkäyttöään. Muutoksen synnyttämiseen liittyy ns. kognitiivisen dissonanssin (ristiriidan) herättäminen koskien
asiakkaan omia asenteita, merkitysten muodostamisprosesseja ja päihdeongelmaan liittyviä realiteetteja. Asiakasta
tuetaan analysoimaan subjektiivisten kokemustensa ja objektiivisen todellisuuden välistä ristiriitaa. Kognitiivinen
dissonanssi nähdään muutoksen lähtökohtana, joka murtaa lopulta muutosvastarinnan. (Miller et al. 1988; Miller &
Rollnick 2002; Glasner 2004.)
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Muutos alkaa todentua silloin, kun asiakkaan mielessä alkoholinkäytön haitat ylittävät sen hyödyt. Muutoksen
edetessä alkoholinkäytön lopettamisen tai sen vähentämisen hyödyt korostuvat ja niistä tulee hallitseva tavoite.
Motivaatio on dynaaminen ja aaltomainen prosessi. Se on myös altis takaiskuille ja asiakkaan sosiaalisesta
ympäristöstä tuleville paineille. (Mulford 1984, 31–43.) Motivoivan haastattelun viisi menetelmällistä osa-aluetta ovat:
reflektiivinen kuunteleminen, avoimet kysymykset, asioiden vahvistaminen eli kelpuuttaminen (validation),
itsemotivoivien lausumien esille nostaminen sekä yhteenveto istuntojen lopulla. (Rollnick et al. 2002, 270–283.)
Motivoivaan haastatteluun kiinnittyminen saattaa olla ikääntyneille aluksi vaikeaa, koska he ovat perinteisesti
tottuneet ammattiauttajien autoritaarisiin ohjeisiin. Nyt he joutuvat jatkuvaan dialogiin myös itsensä kanssa ilman,
että ammattiauttaja sanelee, miten prosessi edetään. Ikääntyneistä saattaa myös tuntua siltä, ettei motivoiva
haastattelu dialogeineen, testeineen, itsehavainnointeineen ja konkreettisine tehtävineen etene riittävän nopeasti ja
suoraviivaisesti.
Parhaat tulokset motivoivalla haastattelulla on saavutettu noin tunnin kestävillä istunnoilla, mutta myös 20 minuutin
tapaamisetkin ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Tapaamisten määrä voi vaihdella motivoivan haastattelun yhteydessä
muutamasta jopa kymmeniin. Vähintään viittä tapaamista pidetään suositeltavana. Arviolta 75 prosentissa
hoitomuotoja vertailevista tutkimuksista on motivoiva haastattelu todettu tuloksellisemmaksi kuin perinteinen
neuvonta. (Rubak et al. 2005.) Monissa tutkimuksissa motivoivan haastattelun ero muihin hoitomuotoihin on
kuitenkin myös kyseenalaistettu sen vuoksi, ettei ero ole ollut tilastolisesti merkitsevä. Ehkä juuri edellä kuvatusta
syystä päihdeongelmaa käsittelevissä hoitotutkimuksissa suositaankin usein case-tyyppistä tutkimusasetelmaa, jolloin
tarkastelun kohteena ovat asiakkaiden kokemat yksilölliset muutokset hoitoprosessin aikana. Tällöin eri
hoitomuotojen suoranainen vertailu yksityiskohtaisesti ei aina ole edes mielekästä.

5.5 Mini-interventio ja GAP-malli
Mini-interventiolla (brief intervention) on pitkät perinteet alkoholiongelmien hoitopolkuna. (esim. Suhonen 1986;
Finfgeld 1999; Blow & Barry 2000; Barry & Blow 2016.) Bien ryhmineen totesi mini-intervention olevan käytännössä
tehokkaampi kuin monet intensiivisemmät ja pitkäkestoisemmat interventiot (Bien et al. 1993). Fleming
tutkijatovereineen arvioi ympäripyöreästi, että mini-interventio on tehokkaampi tapa kohdata päihdeongelmia kuin
se, ettei interventiota toteutettaisi lainkaan. (Fleming et al. 1997 ja 2000.) Mini-intervention on raportoitu olevan
käyttökelpoinen varsinkin juomisjaksojen kestoa ja alkoholinkäytön frekvenssiä minimoitaessa. Sen on todettu
vähentävän alkoholiongelmaisten hoitokäyntejä ensiapuasemilla ja sairaaloissa. Lisäksi se vähentää alkoholinkäyttöön
liittyviä tapaturmia ja rikoksia. (Fleming 2004/2005.) Mini-interventio ei kuitenkaan sovi kaikille, vaikka se onkin
laajasti käyttökelpoinen. (esim. Blow 1998.)
Yhdysvaltalaistutkimuksessa oli 1600 ikääntyneen (57–85-vuotiaat) alkoholiongelmaisen joukossa 66 prosentilla
kroonisia sairauksia ja 28 prosentilla depressio. Kyseisen tutkimuksen mukaan mini-interventio sopii hyvin
työvälineeksi juuri terveydenhuollossa, koska siellä kohdataan jatkuvasti monista sairauksista tai masennuksesta
kärsiviä ikääntyneitä alkoholiongelmaisia. Tutkijat totesivat, että masennuksen ja pitkäkestoisten sairauksien
hoitaminen, alkoholinkäytön riskeistä informoiminen sekä yleinen alkoholineuvonta johtavat integroituna
interventiona hyviin tuloksiin. Tällaisen intervention tarpeessa arvioidaan Yhdysvalloissa olevan noin 4 miljoona
ikääntynyttä alkoholiongelmaista. (Mowbray et al. 2017, 148–150; vrt. Barry & Blow 2016.)
Mini-interventiolla käsittää perinteisesti 4–5 noin 15–30 minuuttia kestävää, informatiivista ja neuvontaan
painottuvaa tapaamista. Tapaamisten aikana pyritään käynnistämään muutos alkoholinkäytössä antamalla asiakkaalle
valmiuksia analysoida ongelmaansa ja tukemalla häntä omatoimiseen muutokseen. Muutoksen tueksi voidaan laatia
asiakkaan allekirjoittama konkreettinen hoitosuunnitelma. Mini-interventio koostuu mm. suullisesta ja kirjallisesta
informaatiosta, oma-apumateriaaleista, video- ja virtuaaliaineistoista, motivoivista keskusteluista, lääkärin
suorittamista tutkimuksista, laboratoriokokeista ja terveydentilan yleisistä arvioinneista. Muutoksen etenemistä
voidaan evaluoida asiakaskäynneillä ja puhelimitse. (Blow & Barry 2000, 115–123; Blow & Barry 2016, 115–120.)
Finfgeld käyttää mini-intervention keskeisistä elementeistä lyhennettä A-FRAMES. Kirjainyhdistelmä koostuu
englanninkielisten sanojen ”assessment”, ”feedback”, ”rensponsibilty”, ”advice”, ”menu”, ”emphaty” ja ”self-efficacy”
alkukirjaimista. Alkoholiongelmaisten kanssa työskenneltäessä suositellaan asiakkaan alkoholinkäytön ja siihen
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mahdollisesti liittyvien fyysisten ja psyykkisten haittojen arviointia (assessment) rutiininomaisesti. Ikääntyneiden
kohdalla tämä merkitsee mm. kognitiivisten ongelmien (orientoituminen, keskittyminen ja muistikapasiteetti)
testaamista. (Fingfeld 1999, 23–30; myös Blow & Barry 2000.) Palaute (feedback) tarkoittaa asiantuntijan antamaa
arviota henkilön alkoholiongelmasta ja siihen liittyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista riskeistä, mutta myös
hoitosuhteen etenemisestä. Palaute kannustaa asianomaista todentamaan omakohtaisesti muutoksen tarpeellisuus ja
tavoittelemaan sitä. (Bien et al. 1993; Miller & Sanchez 1994; Fingfeld 1999.) Hoitosuhteen alussa ammattiauttaja
antaa ikääntyneelle asiakkaalleen palautetta yleisellä tasolla runsaan alkoholinkäytön vaikutuksista mm. fysiologiaan,
mielialaan, unettomuuteen, ikääntymissairauksiin ja lääkitykseen liittyen. Hoitosuhteen aikana sitten siirrytään
henkilökohtaisten alkoholihaittojen ja niihin liittyvien tuntemusten systemaattisempaan havainnointiin. (Adams & Cox
1995).
Asiakkaan vastuullisuuden (responsibility) vahvistaminen tähtää konkreettiseen muutokseen alkoholinkäytössä sekä
laajemminkin vastuullisen elämäntavan omaksumiseen. Tavoitteena on henkilön terveydentilan, itsenäisyyden,
elämänhallinnan ja toimijuuden turvaaminen. Ikääntyneet perustelevat liiallisen alkoholinkäyttöään usein
ikääntymiseen liittyvillä ongelmilla, traumaattisilla kokemuksilla ja yksinäisyydellä. Nämä kielteiset ajatusmallit
yritetään mini-intervention yhteydessä siirtää sivuun ja keskitytään konkreettisiin asioihin, joille voidaan tehdä
käytännössä jotakin. Hoitoon sitoutumista ja vastuullisuutta tehostetaan selkeällä hoitosuunnitelmalla. (Finfgeld 1999;
Barry & Oslin 2001; Mowbray et al. 2017.)
Neuvonta (advice) käsittää asiantuntijan antaman informaation koko laajuudessaan. Neuvonnalla varmistetaan, että
asiakas tietää konkreettisesti, mitä erilaiset alkoholinkäyttöön liittyvät valinnat hänelle merkitsevät. Tämä edellyttää
mielikuvien vertailemista alkoholinkäytön tosiasiallisiin seurauksiin ja riskeihin. (Blow 1998; Finfgeld 1999; Blow &
Barry 2000.) Toimenpidelista (menu) ja sen eri vaiheiden priorisoiminen tarkentavat asiakkaalle muutosprosessin
etenemisen rungon. Samalla korostetaan riskien ennakointi ja retkahduksiin liittyvien ajatusmallien varhaista
tunnistamista ja niihin reagoimista. Ikääntyneiden on todettu suosivan selkeitä ja jäsentyneitä hoito-ohjelmia.
(Finfgeld 1999; Miller 1999; Barry et al. 2001.)
Empatian (empathy) ilmaiseminen tarkoittaa työntekijän turvallista, reflektoivaa ja asiakkaan todellisuutta
ymmärtävää työskentelytapaa. Se poikkeaa selkeästi monista tietoisesti konfrontoivista interventioista, jotka uhraavat
runsaasti aikaa asiakkaan muutosvastarinnan murtamiseen. Ikääntyneet vieroksuvat usein konfrontoivia
interventioita. (Finfgeld 1999; Barry et al. 2001.) Eräässä tutkimuksessa saatiin mini-intervention ja erään
konfrontoivan intervention vertailussa alkoholinkäytön vähenemisen osuudeksi mini-intervention osalta 77 prosenttia,
kun vastaava suhdeluku konfrontoivalla orientaatiolla oli hieman yli 30 prosenttia. (Miller & Rollnick 2002.) Vahva
itsetunto (self-efficacy) tarkoittaa yksilön kykyä käyttää omia voimavarojaan. Tällöin tarkastellaan asiakkaan
vahvuuksia, luodaan optimismia ja käynnistetään alkoholinkäyttöön liittyvä omaehtoinen muutos. Henkilön tulee
tuntea, että hän itse toteuttaa ja ylläpitää muutosta. Tämä on tärkeää varsinkin ikääntyneille alkoholiongelmaisille,
sillä he kokevat monesti muiden tekevän päätöksiä heidän elämäänsä koskien. (Finfgeld 1999; Barry et al. 2001.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmien hoidossa priorisoidaan myös sosiaalista selviytymistä ja elämänhallinnan
toteutumista. Ikääntyneiden aktiviteetit ja toimintakyky ovat tällöin keskeisiä. Ikääntyneiden kanssa työskenneltäessä
jäävät mielialaan ja mielenterveyteen liittyvät kysymykset helposti huomiotta. Sama koskee ikääntyneiden
kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai itsensä laiminlyömistä. Ne ovat kuitenkin monesti ikääntyneiden päihdeongelmien
mahdollisia syitä tai seurauksia, joita joudutaan käsittelemään perusteellisemmin, kun akuutit ongelmat on ensin
saatu hallintaan. (Brennan & Moos 1996, 167–180; McKee 2000, 75–91.)
Ikääntyneiden päihdeongelmaisten kanssa tarvitaan usein intensiivistä työskentelytapaa. Eräs tällöin käytäntö oli
vuosina 1979–1981 Yhdysvalloissa toteutettu GAP-projekti (The Gerontological Alcohol Project). Siinä lähtökohtana oli
ajatus alkoholin väärinkäytön liittymisestä ikääntyneen alhaiseen itsetuntoon ja kyvyttömyyteen hallita elämäänsä.
Puutteellinen elämänhallinta ja huono itsetunto vaikeuttavat muutokseen uskomista ja sen konkreettista
käynnistämistä. Pohjimmiltaan kysymys on asiakkaan kyvystä ratkaista ongelmiaan myönteisellä, ei elämää tuhoavalla
tavalla. (Dupree et al. 1984; Dupree & Schonfield 1998, Schonfeld et al. 2000.)
GAP-malli käsitti itseohjautuvuutta korostavana käytäntönä subjektiivisen alkoholihaittojen seurannan, riskejä
ennakoivien vihjeiden havaitsemisen, asiakkaan harjoittamisen hallitsemaan riskitilanteita sekä henkilön varautumisen
itsenäisesti ehkäisemään retkahduksia. Alkoholin väärinkäytön ennakointi ja havainnointi liittyvät yleensä tilanteisiin,
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joissa asianomaisen alkoholinkäyttö on jo pitempään ollut ongelmallista. Tällöin henkilön ajatukset, vihjeet, yllykkeet
ja mielihalut keskittyvät intensiivisesti alkoholinkäyttöön. GAP-orientaatiossa ikääntynyttä asiakasta autettiin
näkemään yksittäinen alkoholinkäyttökerta prosessina ensimmäisistä yllykkeistä aina humalakäyttäytymiseen ja
vieroitusoireisiin asti. (Dupree et al. 1984; Dupree & Schonfield 1998; Schonfeld et al. 2000.)
GAP-mallissa informaation ja itsearvioinnin avulla käynnistettiin muutos käyttäen apuna ryhmäistuntoja, lyhyitä
luentoja ja tietoiskuja, kirjallista materiaali ja kyselylomakkeita. Erityisesti alkoholinkäyttöä provosoivat ajatukset ja
yllykkeet olivat työskentelyn kohteena. Asiakkaalle visualisoitiin hänen alkoholinkäyttönsä rakentuminen yllykkeistä
aina humalakäyttäytymisen seurauksiin asti. Tällöin juomista ehkäisevät ja haittoja minimoivat valinnat voitiin sijoittaa
oikeaan subjektiiviseen ja ikäspesifiin viitekehykseen. Ikääntyneiden päihdeongelmaisten kohdalla on kysymys
alkoholinkäyttöön liittyvistä sosiaalisista paineista, negatiivisten tunnetilojen (esim. pelko, katkeruus, viha ja
aggressiot) käsittelystä, ahdistuksen ja jännitteiden minimoimisesta sekä alkoholinkäyttöä provosoivien ulkoisten
yllykkeiden tiedostamisesta. (Dupree & Schonfield 1998; vrt. myös Tornstam 2000.)
Alkoholinkäytön hallitsemiseen erilaisissa tilanteissa varauduttiin GAP-projektissa etukäteen mm. rooli- ja
mielikuvaharjoittelun avulla. Samalla pyrittiin purkamaan alkoholinkäyttöä ylläpitävät vääristyneet päättelyketjut.
Mielikuvaharjoituksissa käytiin läpi hallittua alkoholinkäyttöä tai alkoholista kieltäytymistä sosiaalisissa tilanteissa.
Myös mahdollisten itsetuhoisten ajatusten käsitteleminen koettiin projektissa tärkeäksi. Tämä koski erityisesti
ikääntyneitä miehiä, joilla on varsinkin neljännen iän alkupuolella korkea itsemurhariski. (Bartolote & Fleischman
2002, 6–8; D’Agostino et al. 2006, 31–45.) Vihan, pettymyksen ja ahdistuksen tunteiden hallintaa harjoiteltiin
erilaisten tehtävien muodossa. Ennen tätä kartoitettiin niiden todelliset syyt. Esimerkiksi ahdistus ilmenee usein
päänsärkynä, ruuansulatusoireina tai unettomuutena. Ne puolestaan voivat johtua myös ikääntymiseen liittyvistä
syistä, traumaattisista elämänkokemuksista, alkoholinkäytön fysiologisista seurauksista tai olla edellä mainittujen
yhteisvaikutuksen tulos. Asiakkaan kanssa pyrittiin jäljittämään ahdistuksen syitä mahdollisimman laajasti. Samalla
hän sai valmiuksia itsehavainnointiin tulevaisuuden varalle. (Dupree & Schonfeld 1998.)
Monesti ulkoiset tekijät toimivat ikääntyneillä liiallisen alkoholinkäytön laukaisijoina (esim. aika ja paikka). Vapaa-aika,
yksinäisyys, elämän yksitoikkoisuus ja syrjäytyminen sosiaalisista suhteista saattavat ikääntyneillä ylläpitää
alkoholikeskeistä elämäntapaa. GAP-projektissa ikääntyneitä kannustettiin määrittelemään aikaan ja paikkaan liittyvät
runsaan alkoholinkäytön laukaisevat tekijät sekä pohtimaan alkoholinkäytön rajoittamista tukevia ulkoisia
kannustimia. Muutoksen pysyvyyden kannalta oli keskeistä, että retkahdusten sattuessa asiakas pääsi nopeasti
takaisin ammattiavun piiriin. (Dupree & Schonfield 1998; Schonfield et al. 2000: D’Agostino et al. 2006.)
GAP-orientaation yhteydessä todettiin, että ikääntyneiden kanssa on edettävä rauhallisemmassa tahdissa kuin
nuorempien ikäryhmien kohdalla. Istunnoissa ei tule myöskään käsitellä useita teemoja samalla kertaa. Asiakkaille
annettiin myös käsikirja itseopiskelua varten. Konfrontointi ryhmätapaamisten aikana oli kielletty. Tämä tuki on
avointa vuorovaikutusta ryhmässä. Jokainen retkahdus ”sijoitettiin” asiakkaan henkilökohtaista alkoholinkäyttöä
kuvaavalle janalle. Samalla pohdittiin viimeisimmän retkahduksen kohdalla sitä ennakoineita merkkejä. (Dupree et al.
1984; Schonfield 1998.)
GAP-mallin vuoden kestäneessä seurannassa ilmeni, että 75 prosenttia ikääntyneistä oli toteuttanut
alkoholinkäytölleen asettamansa tavoitteet. Useimmilla heistä olivat myös sosiaaliset verkostot lujittuneet.
Myöhemmät seurantatutkimukset ovat vahvistaneet edellä mainitut tulokset. (Schonfeld & Dupree 1991; Schonfeld
2000.) GAP-projektin tyyppisistä hankkeista on myöhemmin saatu Yhdysvalloissa hyviä tuloksia ikääntyneiden
alkoholiongelmien, lääkkeiden väärinkäytön, masennusoireiden ja itsetuhoisuuden hoidossa (Schonfeld et al. 2010).
Edellä kuvattu toimintamallin monet yksityiskohdat ovat sittemmin monistuneet uusien hankkeiden ja projektien
käytännöiksi. GAP-malli on osaltaan ollut luomassa uudenlaista intensiivisten hoitokokeilujen ja käytäntöjen
sukupolvea monissa maissa.

5.6 Internet-pohjaiset interventiot
Internet-pohjaiset interventiot hyödyntävät tietotekniikan ja -järjestelmien mahdollisuuksia ylläpitää interaktiivista
vuorovaikutusta ammattiauttajien ja heidän asiakkaidensa välille. Tällaiset sovellutukset ovat yleistyneet viime
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vuosina mm. laihduttamisen, tupakoinnin lopettamisen ja rintasyövän seurannan käytännöissä. Ne ovat löytäneet
tiensä myös alkoholiongelmien hallinnan välineeksi. (Fleming 2004/2005, 57–62; Cunningham et al. 2011, 320–326.)
Esimerkkejä uusista innovaatioista ovat virtuaaliset alkoholiongelmien identifiointikäytännöt, kotikäynnit,
juomapäiväkirjat, oma-apuoppaat, informaatiopankit, vertaistukifoorumit ja e-terapia. Näissä sovellutuksissa
asiakkaan on mahdollista saada helposti kontakti ammattiauttajaan ja ammattiauttajan palaute tavoittaa asiakkaan
lyhyellä viiveellä. Näiden uusien interventioiden etuna ovat niiden tarjoamat mahdollisuudet yhdistää yleisluonteinen
informaatio sekä yksilöllinen ja tietyille asiakasryhmille räätälöity ohjeistus. Virtuaalisovellutukset mahdollistavat
reagoinnin asiakkaiden nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Myös asiakkaan on helppo saada yhteys häntä hoitavaan
ammattiauttajaan (Hester & Miller 2006, 36–40; Riper et al. 2008, 219; Cunningham et al. 2011, 324.)
Internet-pohjaiseen järjestelmään voidaan liittää sekä asiakasta koskevaa yksilöllistä tietoa yleensä että
alkoholiongelman ja terveydentilan seurantaan liittyvää ammattiauttajan analyysiä ja ohjeistusta. Kohdehenkilö on
tällöin reaaliaikaisen ja interaktiivisen intervention tavoitettavissa. Hän voi halutessaan lyhyellä viiveellä pitää ajasta ja
paikasta riippumatta yhteyttä terapeuttinsa ja lääkärinsä kanssa. Samalla hänellä on käytössään sosiaali- ja
terveydenhuollon eri sektoreiden laaja asiantuntemus. Henkilö voi palata halutessaan joustavasti aiemmin samaansa
informaatioon tai pyytää asiantuntijoilta tarkempia kommentteja tilanteensa muutoksista. Virtuaalisen auttamisen
malleissa voi ammattiauttajan työnohjaajana tai konsultoijana olla erityisasiantuntija tai asiantuntijatiimi, jolla
ammattiauttajalla ja erityisasiantuntijalla on mahdollisuus joustavaan konsultointiin keskenään myös virtuaalisesti.
(Blow & Barry 2000, 121.)
Internet-pohjaisen interaktiivisen itseapuaineiston käytöstä saatiin Hollannissa vuosina 2003–2004 tehdyssä
tutkimuksessa kiinnostavia tuloksia. Tutkimuksen kohderyhmä muodostui itsensä alkoholiongelmaiseksi määritelleistä
henkilöistä. Tutkittavia oli 261. Heidät satunnaistettiin interventio- ja kontrolliryhmään. Alkoholiongelmaiseksi
katsottiin mies, joka käytti keskimäärin vähintään 21 alkoholiannosta viikossa tai keskimäärin vähintään 6 annosta
alkoholia päivässä ainakin kerran viikossa. Naisilla vastaavat raja-arvot ovat keskimäärin vähintään 14 alkoholiannosta
viikossa tai keskimäärin vähintään 4 alkoholiannosta päivässä ainakin kerran viikossa. Alkoholinkäytön oli pitänyt
jatkua edellä kuvatun kaltaisena vähintään 3 kuukautta ennen tutkimusta, jotta henkilö kelpuutettiin mukaan
tutkimukseen. Kohdehenkilöt tavoitettiin tutkimukseen sanomalehti-ilmoituksilla ja ilmoituksilla terveysaiheisilla
internet-sivustoilla. Interventioryhmä sai käyttöönsä internet-pohjaisen oma-apuaineiston. Se painottui kognitiivisbehavioristiseen ja itsekontrollia korostavaan lähestymistapaan ilman terapeuttista ohjausta. Suositeltu
osallistumisaika tutkimukseen oli 6 viikkoa. Interventioryhmälle tarjottiin internetin kautta informaatiota alkoholin
terveysvaikutuksista, alkoholiongelman ilmenemismuodoista ja tarjolla olevista hoitopalveluista. Itseapuaineistossa
käsiteltiin alkoholinkäytön itsearviointia, lyhyen ja pitkän aikavälin alkoholihaittoja, alkoholinkäyttöön liittyviä
käyttäytymismuutoksia, tavoitteiden asettamista, muutoksen toteuttamista ja retkahdusten ehkäisemistä.
Tutkimusryhmään osallistuneilla oli mahdollisuus hyödyntää virtuaalisen vertaistukifoorumin tuki. Kontrolliryhmä sai
käyttöönsä ainoastaan terveyskasvatuspainotteisen online-ohjeen. (Riper et al. 2008, 218–236.)
Edellä mainitussa tutkimuksen seurantajakso kesti 6 kuukautta. Interventioryhmässä 17.2 prosenttia osallistujista
saavutti alkoholinkäytölleen asettamansa tavoitteet. Kontrolliryhmässä vastaava osuus oli 5.4 prosenttia. Viikoittaisen
alkoholinkulutuksen alenemisen osalta ryhmien välinen ero oli merkittävä interventioryhmän hyväksi.
Interventioryhmässä alkoholinkulutus aleni seurantajaksolla keskimäärin 15 alkoholiyksikköä ja kontrolliryhmä 2.9
alkoholiyksikköä viikossa. Lähtötilanteessa molempien ryhmien viikoittainen alkoholinkulutus oli noin 44
standardiyksikköä alkoholia. Tutkimuksessa ei keskitytty erityisesti ikääntyneisiin. Keski-ikä kummakin ryhmässä oli
noin 46 vuotta. Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että internetin käyttö mahdollistaa hoitoon pääsyä vielä
odottavien tai sitä vielä suunnittelevien alkoholiongelmaisten hakeutumisen intervention piiriin. Lisäksi internet
tarjoaa taloudellisesti edullisen matalankynnyksen intervention, johon voi osallistua myös nimettömänä. Kyseinen
käytäntö mahdollistaisi perinteistäkin päihdetyötä tekeville terapeuteille joidenkin teemojen (mm. yleiset neuvontaaineistot, juomispäiväkirjat, kirjalliset testit) käsittelemisen asiakkaan kanssa virtuaalisesti. (Riper et al. 2008, 218–
227.)
Myös Postel kollegoineen sai samanlaisia tuloksia kuin edellä kuvatussa tutkimuksessa. Tämäkin tutkimus toteutettiin
Hollannissa ja sekin keskittyi itsensä alkoholiongelmaisiksi määritelleisiin henkilöihin. Osallistujat tutkimukseen
haettiin ilmoituksilla mediassa (mm. internet-sivustot, televisio) Tutkimukseen osallistui alkujaan 156 henkilö, jotka
satunnaistettiin interventio- ja vertailuryhmään. Interventioryhmä osallistui e-terapiaan, jossa jokainen osallistuja oli
yhteydessä terapeuttiinsa internetin välityksellä. Jokainen interventioryhmään kuulunut sai kokeneen terapeutin, jolla
74

Ikääntyneille alkoholiongelmaisille suunnatut interventiot

oli tukenaan ammatillinen tiimi ja työnohjaus. E-terapiaryhmä kesti 3 kuukautta. Siinä kontaktit toteutettiin erillisellä
internet-sovellutuksella. Terapeutti pyrki vastaamaan kolmen päivän sisällä asiakkaalle. Kognitiivis-behavioristinen ja
motivoivan haastattelun orientaatiot muodostivat e-terapian ytimen. Interventio käsitti myös testejä, kyselyjä,
seurantaa, kirjallisia viestintää, tehtäviä ja itsearviointi. Tässä yhteydessä käsiteltiin myös alkoholinkäytön hyötyjä ja
haittoja. Tutkittavat pitivät päiväkirjaa alkoholinkäytöstään. He kertoivat retkahduksista ja niihin liittyneistä
tunteistaan sekä analysoivat yksityiskohtaisesti alkoholinkäyttöönsä liittyviä käytännön tilanteita. Seuraavassa
vaiheessa keskityttiin tavoitteiden määrittelyyn, vääristyneiden ajatusmallien muuttamiseen, riskitilanteiden
tunnistamiseen, toimintasuunnitelman laatimiseen ja muutoksen käynnistämiseen. Terapeutti antoi jatkuvasti
arviointeja ja palautetta asiakkaalle. Kontrolliryhmälle lähetettiin yleisluonteista informaatiota sähköpostilla kaksi
kertaa viikossa. Nämä viestit eivät edellyttäneet vastaamista. (Postel et al. 2011, 82–102.)
Kolmen kuukauden seurannassa interventioryhmän viikoittainen alkoholinkäyttö aleni keskimäärin 28.8
alkoholiyksikköä ja vertailuryhmällä 3.1 alkoholiyksikköä. Eroa alkoholinkulutuksen alenemisen osalta oli ryhmien
välillä siis noin 26 standardiannosta viikossa. Interventioryhmässä 68 prosentilla osallistujista väheni alkoholinkulutus
alle sikäläisen riskirajan. Vertailuryhmässä vastaava osuus oli 15 prosenttia. Lopputuloksen arviointia kuitenkin
hankaloittaa se, että interventioryhmässä 42 ja vertailuryhmässä 12 osallistujaa lopetti ohjelman kesken tai osallistui
siihen vain osittain. Tutkijat päättelivätkin, että ilmeisesti internet-pohjainen interventio ei toimi parhaalla
mahdollisella tavalla kaikkien alkoholiongelmaisten kohdalla. Osa heistä haluaa suoran kontaktin terapeuttiin tai
heidän elämäntilanteensa edellyttää nopeita konkreettisia toimenpiteitä. Tässäkään tutkimuksessa ei tarkasteltu
erityisesti ikääntyneitä henkilöitä. Interventioryhmässä keski-ikä oli noin 47 vuotta ja vertailuryhmässä 44 vuotta.
(Postel et al. 2011, 82–102)
Molempien hollantilaistutkimusten tulokset tukevat näkemystä, että internet-pohjainen interventiomalli soveltuu
myös ikääntyneelle väestölle. Virtuaalinen vertaistukiryhmä antaa lisäarvoa ja turvallisuutta ikääntyneidenkin kanssa
työskenneltäessä. Internet-pohjaiset sovellutukset sopivat varsinkin kolmannen iän sukupolvelle. Heistä monet ovat
tottuneet käyttämään tietokonetta ja internettiä jo työuransa aikana. Neljännen iän sukupolven keskuudessa on
todennäköisesti enemmän niitä, joilla tietokoneen käyttö ja internet-sovellutukset eivät välttämättä ole hallinnassa.
He voivat olla myös epäluuloisia käsittelemään intiimejä asioitaan virtuaalisesti. (Alemi et al. 1996.)
Kanadassa Torontossa verrattiin vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa kahta internet-pohjaista interventiota 6
kuukauden ajan. Tutkimukseen osallistui 170 alkoholiongelmaista. Heidät haettiin tutkimukseen lehti-ilmoituksella.
Osallistujien oli oltava vähintään 18-vuotiaita ja heillä tuli olla internet-liittymä kotonaan. Alkoholinkäytön suhteen
tutkittavien piti saada AUDIT-testissä vähintään 8 pistettä. Osallistujista 59 prosenttia oli miehiä. Tutkimukseen
hyväksyttyjen keski-ikänsä oli 45.2 vuotta ja he kuluttivat ”tyypillisen viikon” aikana keskimäärin 32 annosta alkoholia.
Alkoholin kertakulutus oli tutkituilla korkeimmillaan 14 alkoholiannosta. AUDIT-testin pisteet olivat tutkimukseen
osallistuneilla keskimäärin 22. Heillä oli siis alkoholiongelmia. Laajemmassa internet-sovellutuksessa osallistujilla
(n=83) oli käytössään monipuolinen aineisto, joka käsitti useita interaktiivisia osiota. Muutoksen käynnistämiseen
keskityttiin 10 osiossa, ongelmien kohtaamista muutosprosessin aikana käsiteltiin 6 osiossa ja muutoksen
ylläpitäminen oli työskentelyn kohteena 4 osion yhteydessä. Aineiston viitekehys oli kognitiivis-behavioristinen,
itseapua korostava sekä retkahduksen ehkäisemiseen keskittyvä. Tämän lisäksi interventio käsitti alkoholinkäytön
laukaisevien tekijöiden tarkastelua, juomispäiväkirjan pitämisen ja veren alkoholitason mittaamisen. Tähän ryhmään
kuuluvilla oli lisäksi mahdollisuus osallistua online-tukiryhmään. Siitä vastasi terveydenhuollon ammattilainen. Lisäksi
tutkituilla oli mahdollisuus jakaa kokemuksia ja saada tukea sähköpostin tai tekstiviestien avulla. (Cunningham 2012,
e107.)
Toinen ryhmä (n=87) sai vastattavakseen internet-pohjaisen lyhytterapeuttisen aineiston, joka käsitti 18-kohtaisen
”tarkistuslistan”. Sen avulla osallistuja saattoi verrata alkoholinkäyttöään vastaavaa ikäryhmää ja sukupuolta
edustavien tavallisten alkoholinkäyttäjien tekemiin arviointeihin Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Lista
oli mahdollista täyttää yhdellä tai useammalla kerralla. Kysymyksessä oli lähinnä ”Arvioi oma alkoholinkäyttösi”tyyppinen aineisto, jossa käsiteltiin käytettyjä alkoholimääriä, alkoholinkäytön toistuvuutta sekä alkoholihaittojen
vakavuutta. Molemmissa ryhmissä alkoholinkäyttö vähentyi 6 kuukauden seurannassa. Interventioryhmässä
alkoholinkäyttö väheni 6.3 alkoholiannosta ”tyypillisen viikon” aikana ja lyhempää interventiota soveltaneessa
ryhmässä alkoholinkulutus aleni 4.9 annosta ”tyypillisen viikon” ajanjaksolla. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti
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merkitsevä. (Gunningham 2012, e107.) Kyseisessä orientaatiossa saattaa varsinkin laajemman vaihtoehdon
moniulotteisuus ja intensiivinen ajankäyttö aiheuttaa ikääntyneille hankaluuksia.
Internet-pohjainen sovellutus on myös ns. IVR- (Interactive Voice Recognition Technology) orientaatio, joka hyödyntää
sekä tietokonepohjaisia että puhelimen käyttöön perustuvia sovellutuksia sekä erikseen että toisiinsa integroituna.
Tässä työskentelymallissa voidaan toimia myös pelkästään ääniohjailun pohjalta. Henkilö on yhteydessä virtuaaliseen
tietokantaan joko tietokoneen näppäimistön, tietokoneen mikrofonin tai älypuhelimen avulla. Hän voi siirtää
tietokantaan jatkuvasti omia tietojaan, havaintojaan ja kommenttejaan. Niistä osa voi olla yksilöllisiä itseseurantaaineistoja, joita henkilö haluaa lähettää terapeutilleen analysoitavaksi. Hänen on mahdollista hyödyntää itseään
kokevaa tutkimustietoa, ammattiauttajan palautetta ja saada henkilökohtaisesti räätälöityjä ohjeita. Tietokannassa
hänellä on käytössään myös testauspatteristoja ja oma-apuaineistoja. Hänellä on mahdollisuus kommunikoida
työntekijänsä kanssa käyttäen apunaan puhelinta, sähköpostia, tekstiviestejä, web-kameraa ja erilaisia internetpohjaisia keskustelualustoja. Lisäksi hän saa tuekseen virtuaalisen keskusteluryhmän (esim. vertaistukiryhmä). IVRjärjestelmässä henkilö voi internetin kautta olla yhteydessä omaan työntekijäänsä (hoitaja, lääkäriin, terapeuttiin,
sosiaalityöntekijään) tai erityisasiantuntijoihin (esim. erikoislääkäri, ravitsemusneuvoja). Myös virtuaalinen kotikäynti
on mahdollinen järjestää joustavasti. Ammattiauttajalla on mahdollisuus lähettää asiakkaalleen informaatiota,
tutkimustuloksia ja kommentteja ajasta ja paikata riippumatta. (Muller 2002, 494–497.)
IVR-malli on myös virtuaalisen etsivän työn (virtual outreach work) orientaatio, joka olennaisesti laajentaa
ammattiauttajien mahdollisuuksia toteuttaa interventioita myös ikääntyneiden alkoholiongelmaisten suhteen.
Nimettömänä asioimisen mahdollisuus antaa alkoholiongelmaisille tilaisuuden kirjautua järjestelmään vaiheessa, jossa
he eivät vielä ole valmiita kohtamaan ammattiauttajaa konkreettisesti. Järjestelmä voidaan nähdä eräänlaisena omaapuaineistojen laajentumisena ja syventämisenä yksilökohtaisen ohjauksen ja systemaattisen interaktiivisen
seurannan suuntaan. IVR-käytäntö sopii varsinkin niille ikääntyneille, joilla on vaikeuksia käyttää tietokonetta
perinteisellä tavalla (manuaalisesti), koska järjestelmässä voidaan toimia myös äänitunnisteiden avulla. Niiden avulla
voidaan avata yhteyksiä ja tehdään valintoja eri toimintavaihtoehtojen välillä. (Muller 2002.) Tekstiviestien,
sähköpostin ja virtuaalisten aineistojen käyttö laajenee jatkuvasti eri muodoissaan alkoholiongelmien hoidon ja
seurannan yhteydessä myös perinteisiin hoitomuotoihin liittyen. (vrt. Mello et al. 2008, 755–764).
Koska asiakkaat pääsevät IVR-järjestelmään ympärivuorokautisesti, auttaa tämä erityisesti kaukana palveluista asuvien
asiointia. Periaatteessa käytäntö voisi toimia globaalistikin, jos kieliongelmat ovat hallinnassa. Malli soveltuu myös
niille ikääntyneille asiakkaille, joilla on tavallisuudesta poikkeava elämänrytmi, toimintarajoitteita tai jotka eivät muista
syistä pääse tai halua asioida sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä. Virtuaalinen asiointi helpottaa
häpeäntunteita, joita ikääntyneet hoitoon hakeutumisen osalta usein kokevat (Suhonen 2005). Informaation
virtuaalisuus, reaaliaikaisuus, kattavuus ja yksilöllisyys merkitsevät taloudellista tehokkuutta ja joustavaa hoitopolkua.
Erityisen lupaavalta näyttää ammattiauttajien mahdollisuus virtuaalisten kotikäyntien hyödyntämiseen ikääntyneiden
päihdeongelmaisten hoidossa. Tällöin saadaan reaaliaikaisia havaintoja ja todennettua tietoa suoraan asiakkaalta
itseltään hänen kotoaan web-kameran avulla.
Perinteisesti ikääntyneiden alkoholiongelmien ehkäiseminen, seulonta ja hoito ovat olleet ”kipupiste” sosiaali- ja
terveydenhuollon toimipisteissä. Syynä tähän ovat olleet puutteelliset valmiudet kohdata ikääntyneitä
päihdeongelmaisia sekä arkuus ottaa ikääntyneiden alkoholinkäyttö puheeksi. IVR-malli tarjoaa virtuaalisen
vaihtoehdon, joka on interaktiivinen, konkreettinen, turvallinen ja yksilöllinen. Se kykenee hyödyntämään laajaa
ammatillista asiantuntemusta ja viimeisintä päihdeongelmien hoitoon liittyvää tietoa. Järjestelmä mahdollistaa ajasta
ja paikasta riippumattoman ulkopuolisilta huomaamattoman kontaktin ikääntyneen alkoholiongelmaisen ja
ammattiauttajan välillä. Ammattiauttajan palaute tavoittaa asiakkaan lyhyellä viiveellä. Tällaiset käytännöt vähentävät
tutkimusten mukaan vastaanottoaikojen peruutuksia ja asiakastietojen päivittämiseen liittyviä virheellisyyksiä.
Aineistoja voidaan täsmentää ja täydentää jatkuvasti. Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen yksilöllisen
asiakasprofiilin rakentamisen ja jatkuvasti päivittyvän yksilöllisen asiakastiedoston luomisen. (Mundt et al. 1995.)
Mundt ryhmineen havaitsi tilastollisesti merkittävän eron alkoholiriippuvuudesta kärsivien ja muiden
alkoholiongelmaisten välillä IVR-mallia sovellettaessa. Niillä, joilla ei ollut vielä varsinaista alkoholiriippuvuutta, saatiin
kyseisellä interventiolla luotua merkittävästi pitempiä raittiita kausia kuin alkoholiriippuvuudesta kärsivien kohdalla.
Käytetyissä alkoholimäärissä juomiskertaa kohti ei ryhmien välillä tapahtunut merkittäviä muutoksia. (Mundt et al.
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1995, 351–357.) Alemin tutkijaryhmä sai tutkimustuloksen, jonka mukaan 70 prosenttia vastaajista nimesi IVR-mallin
tärkeimmäksi tekijäksi hoidon jälkeisten retkahdusten ehkäisemisessä. (Alemi et al. 1996, 32–44).
Myös motivoivan haastattelun ja mini-intervention vaikutuksia voidaan tehostaa sisällyttämällä niihin ajoittainen
virtuaalisen kommunikoinnin mahdollisuus. Sama koskee myös sosiaalityötä. (vrt. Cunningham et al. 2011; Postel et al.
2011.) Ikääntyneiden päihdeongelmaisten omaisille on mahdollista rakentaa myös vastaavanlainen itsenäisen ja
riippumaton interaktiivisen vuorovaikutuskanava. Tällöin omaishoitajille voitaisiin suunnata ammattiauttajien
tarjoamaa virtuaalista informaatiota ja tukea. Virtuaaliset käytännöt voisivat tarjota omaishoitajille mahdollisuuden
yhteydenpitoon myös nimettömänä.

5.7 Interventioiden tulosten arviointia
Kashner ryhmineen tutki ikääntyneiden alkoholistien hoidon tuloksellisuutta vertailemalla kahta hoitomuotoa.
Tutkittava ryhmä käsitti 237 ikääntynyttä alkoholistia, jotka laitosmaisen katkaisuhoitojakson jälkeen ohjattiin
satunnaisesti kahteen eri avohoitoryhmään. Toisessa ryhmässä toteutettiin kuntoutusohjelmaa, johon kuului
muisteluterapiaa, jolla tähdättiin itsetunnon vahvistamiseen. Ryhmässä pyrittiin synnyttämään myös vertaistukea.
Toinen ryhmä kanssa toteutettiin perinteistä konfrontoivaa orientaatiota, jossa käytiin läpi osallistujien aiempia ja
nykyisiä alkoholihaittoja. Työntekijät olivat kummassakin ryhmässä koko ajan samat ja he olivat ikääntyneiden
alkoholiongelmiin perehtyneitä. Hoidon päätyttyä suoritettiin kummassakin ryhmässä seurantatutkimus 6 kuukauden
ja vuoden kuluttua ohjelman päättymisestä. Kuntouttavaan hoito-ohjelmaan osallistuneet olivat puolen vuoden
kuluttua hoidon päättymisestä keskimäärin 2.6-kertaa useammin raittiina kuin konfrontoivaan ryhmään osallistuneet.
Vuoden jälkeenkin ero oli vielä yli kaksinkertainen kuntouttavan hoidon läpikäyneiden hyväksi. (Kashner et al. 1992,
985–989.)
Rice tutkimusryhmineen selvitti kolmen alkoholiongelmaisille avohoitona suunnatun intervention tuloksellisuutta 3
kuukautta hoitojakson päättymisen jälkeen. Tutkitut olivat 18 vuotta täyttäneitä. Kysymyksessä olivat kognitiivisbehavioristinen yksilöhoito, ihmissuhteisiin keskittynyt ryhmähoito sekä ihmissuhteisiin ja toiminnallisiin valmiuksiin
keskittynyt ryhmähoito. Tutkimukseen osallistui yli 200 henkilöä. Hoitomuotojen välillä ei havaittu tilastollisesti
merkittäviä eroja ongelmasta toipumisessa. Ikä kuitenkin synnytti joitakin eroja hoidossa. Tutkituista yli 50 vuotiaat
hyötyivät kognitiivis-behavioristisesta hoidosta nuorempia useammin. Heillä oli muita enemmän raittiita päiviä ja
vähemmän runsaan alkoholinkäytön päiviä. Nuorimpien (18–29-vuotiaat) ryhmässä ei ollut eroja hoidon tuloksissa
hoitomuotojen välillä. Keskimmäisessä ikäryhmässä (30–49-vuotiaat) hoidon tulokset olivat parhaat pelkästään
ihmissuhteisiin keskittyneen hoidon osalta. (Rice et al. 1993, 1369–1375.)
Bottlender & Soyka raportoivat intensiivisen avohoito-ohjelman tuloksista. Ohjelmaan otettiin mukaan ICD-10kriteereillä 103 alkoholiriippuvaista. Heistä 60 prosenttia oli miehiä ja 40 prosenttia naisia. Osallistujien keski-ikä oli
45 vuotta. Tutkituilla oli runsas alkoholinkäyttö alkanut keskimäärin 29-vuotiaana ja se oli kestänyt keskimäärin 15
vuotta. Ohjelma koostui 12 viikon motivoivasta osuudesta ja 6-9 kuukauden kuntouttavasti terapiajaksosta.
Osallistujille kertyi kaikkiaan 80–120 ryhmä- tai yksilötapaamista. Tapaamisia oli keskimäärin 2-3 kertaa viikossa ja ne
kestivät noin 100 minuuttia kerrallaan. Useimmat tapaamisista olivat ryhmäistuntoja. Lisäksi oli perhetapaamisia.
Hankkeessa sovellettiin integroidusti kognitiivis-behavioristista, psykodynaamista ja systeemiteoreettista hoitoorientaatiota. Raittiutta seurattiin puhallus- ja verikokeiden avulla. Hoidon keskeytti 28 prosenttia osallistujista. Heistä
18 prosenttia lopetti hoidon retkahduksen vuoksi ja 10 prosenttia perhe- tai työsyihin vedoten. Ohjelman aikana
kaikkiaan 31 prosenttia osallistujista ”retkahti”. Heistä oli miehiä ja naisia oli yhtä paljon. Vielä 12 kuukautta hoidon
päättymisen jälkeen oli 72 prosenttia ohjelmaan osallistuneista raittiina, 12 prosentilla alkoholinkäyttö oli vähentynyt
ja 16 prosentilla se jatkui samanlaisena kuin ennen hoitoakin. (Bottlender & Soyka 2004, 359.)
Interventioiden tuloksellisuudesta on käytettävissä vähän luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa. Lisäksi hoitotuloksiin
vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin hoitomenetelmä tai hoidon soveltaminen. Amerikan psykologiyhdistys
(American Psychological Association, APA) julkaisi vuonna 2002 aiempiin tutkimuksiin perustuvan tieteellisen raportin
psykoterapeuttisten hoitomenetelmien tuloksellisuudesta. Siinä todetaan laajojen tieteellisten tutkimusten
yhteenvetona, että hoitomuoto (tekniikka) selittää noin 15 prosenttia hoidon tuloksellisuudesta. Se oli täsmälleen
sama suhteellinen osuus, jolla asiakkaan ennakko-odotukset vaikuttavat lopputuloksen onnistumiseen.
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Ratkaisevimmassa roolissa hoidon onnistumisessa ovat ulkopuoliset tekijät. Niiden osuus lopputuloksesta on kyseisen
raportin mukaan 40 prosenttia. Kysymys on tällöin asiakkaan elämänolosuhteista ja niissä tapahtuneista muutoksista
sekä sosiaalisen ympäristön vaikutuksista. Ne joko tukevat tai vaikeuttavat hoitoa. Terapeuttisen vuorovaikutuksen
laatu selittää 30 prosenttia hoidon lopputuloksesta. Vuorovaikutuksen laadulla tarkoitetaan tällöin terapiasuhteen
myönteistä tunnesisältöä, terapeutin empaattisuutta ja johdonmukaisuutta sekä asiakkaan ja terapeutin yhteistä
näkemystä terapiaprosessin tavoitteita. (Norcross 2002.) Eräässä toisessa tutkimuksessa saatiin hämmentävä tulos
itse hoitotutkimusten luotettavuudesta. Kyseisen raportin mukaan tutkijan oma suuntautuneisuus selitti 69 prosenttia
tuloksesta hoitomenetelmien paremmuutta arvioitaessa. (Luborsky et al. 1999). Terapeuttisten hoitomuotojen
luotettava vertailu näyttää edellä kerrotun perusteella vaikealta. Tutkijan oma suuntautuneisuuden merkittävä rooli ja
hoitomuodon pieni kokonaisvaikutus hoitotulokseen eivät mahdollista kovinkaan objektiivista hoitomuotojen
vertailua.
Yhdysvalloissa tutkittiin lähes 7000 psykoterapiassa olleen henkilön hoitovastetta erilaisten ongelmien ja oireiden
osalta. Alhaisimmillaan hoitovaste oli 13 prosenttia manian kohdalla ja korkeimmillaan 55 prosenttia masennuksen
hoidossa. Keskimäärin kolmasosa väkivaltaisuuden, itsetuhoisuuden tai päihdeongelman vuoksi hoidossa olleista
hyötyi psykoterapiasta. Noin 20 prosenttia eri syillä hoitoon tulleista oli sellaisia, joiden kohdalla ongelmat pahenivat
psykoterapian aikana. Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin, että 16 prosenttia terapeuteista epäonnistui toistuvasti
väkivaltaisten ja päihdeongelmaisten asiakkaiden hoitamisessa. Muiden ongelmien kohdalla epäonnistumisten
vaihteluväli oli 3-10 prosenttia. (Kraus et al. 2011, 267–276.)
Eräässä tutkimuksessa terapeutit voitiin tuloksellisuuden perusteella luokitella karkeasti kolmeen ryhmään. Pienin
ryhmä terapeuteista onnistui lähes aina. Suurimman ryhmän muodostivat terapeutit, joilla tulokset vaihtelivat
asiakaskohtaisesti. Kolmannella ryhmällä taas tulokset olivat huonot lähes kaikkien asiakkaiden kohdalla. Kyseisessä
tutkimuksen kohteina olivat paniikkihäiriöistä kärsineet henkilöt, joita hoidettiin kognitiivis-behavioristisesti
painottuneella menetelmällä. (Huppert et al. 2001, 747–755.) Kognitiivis-bevioristisen hoidon vaikuttavuus on
alkoholiongelmien hoidossa muihin hoitomuotoihin verrattuna keskitasoa. Kun on verrattu hoitomuotojen sisäistä
vaikuttavuutta eri ongelmien hoidossa, ovat tulokset olleet kognitiivis-behavioristisessa hoidossa alkoholin
väärinkäytön, epävakaan persoonallisuushäiriön ja itsetuhoisen käyttäytymisen osalta huonommat kuin muiden
oireiden kohdalla. (Tuomisto & Lappalainen 2011, 96.)
Motivoivan haastattelun tuloksellisuudesta on myös vähän tieteellisesti luotettavaa tietoa. Motivoivaa haastattelua
koskevat tutkimukset on tehty usein ilman kontrolliryhmää, seuranta-ajat ovat olleet vaihtelevia ja hoidon tulosten
varmistaminen on jäänyt puutteelliseksi. Smedslund kollegoineen analysoi motivoivan haastattelun tuloksia laajasta
tietokannasta keräämiensä tutkimustulosten perusteella. Tutkimukset ajoittuivat vuosille 1993–2010. Tutkijaryhmä
hyväksyi analyysiinsä mukaan 59 tutkimusta, joissa oli ollut mukana yli 13 000 henkilöä. Valtaosa tutkimuksista oli
tehty Yhdysvalloissa. Mukaan kelpuutettiin tutkimukset, joissa motivoiva haastattelu oli toteutettu yksilöterapiana ja
joissa interventioryhmää oli verrattu ilman interventiota jääneeseen kontrolliryhmään, tavallisen hoidon piirissä
olleisiin tai jonkun muun erityisen intervention läpikäyneisiin. Hoidon tuloksellisuutta arvioitiin kyseisissä
tutkimuksissa heti hoidon päättymisen jälkeen sekä alle 6 kuukautta, 6-12 kuukautta ja yli 12 kuukautta hoidon
päättymisestä. Tilastollisesti merkittävä ero havaittiin alkoholiongelman hoitotuloksissa motivoivan haastattelun
hyväksi, kun interventioryhmää verrattiin ilman hoitoa jääneeseen kontrolliryhmään 6-12 kuukauden kuluttua hoidon
päättymisestä. Eroja motivoivan haastattelun ja muiden hoitoryhmien välillä ei ollut hoitoon kiinnittymisen tai
motivaation paranemisen osalta. Motivoiva haastattelu ei myöskään eronnut muiden hoitojen tuloksellisuudesta.
Tutkimuksessa ei tarkasteltu erikseen ikääntyneitä alkoholiongelmaisia. (Smedslund et al. 2011, 1–2 ja 17–18.)
Yhdysvalloissa tehtiin vuosina 2003–2007 tutkimus, jossa kohteena oli 631 alkoholin riskikäyttäjää
perusterveydenhuollon potilaiden joukosta. Tutkitut olivat iältään 55 vuotta täyttäneitä. Heidät jaettiin
interventioryhmään ja kontrolliryhmään. Interventioryhmään osallistuneet saivat raportointikaavakkeen sekä
juomispäiväkirjan täytettäväkseen. Myös perusterveydenhuollon työntekijät täyttivät kokemustensa pohjalta
arviointilomakkeen tutkimukseen osallistuneesta potilaastaan. Interventioryhmään kuuluneet saivat kirjasen, jossa
käsiteltiin mm. alkoholiongelmia, alkoholihaittoja, alkoholin aiheuttamia riskitekijöitä (mm. lääkkeet) ja
terveyskasvatusteemoja. Lisäksi interventioryhmään kuuluneet saivat suullisia neuvoja työntekijältään ja heihin oltiin
yhteydessä myös puhelimitse. Interventioryhmään kuuluneet osallistuivat 2, 4 ja 8 viikon välein palautekeskusteluun.
Tällöin työntekijä kävi läpi asiakkaan tilannetta motivoivan haastattelun tekniikalla. Kontrolliryhmä sai vain kirjasen,
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joka sisälsi yleisluonteista tieto alkoholinkäytöstä, sen yhteyksistä terveyteen sekä terveyskasvatustietoa. Molemmissa
ryhmissä aleni riskijuomisen prevalenssi 3 kuukauden seurannassa 50–60 prosenttia. Käytetyt alkoholimäärät
vähenivät 30–40 prosenttia ja runsaan alkoholinkäytön päivien lukumäärä aleni 30–70 prosenttia. Kaikki edellä
mainittujen mittareiden osalta olivat interventioryhmän tulokset 3 kuukauden seurannassa kuitenkin kontrolliryhmää
paremmat. Tilanne jatkui tällaisena pääsääntöisesti koko 12 kuukauden seurannan ajan. Interventioryhmän ero
kontrolliryhmään säilyi tilastollisesti merkitsevänä koko seuranta-ajan kuitenkin vain käytettyjen alkoholimäärien
osalta. Esimerkiksi riskijuomisen toistuvuuden osalta ei ero ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevä. (Moore et al.
2011, 111–120.)
Lyhytterapioiden käytöstä alkoholiongelmien hoidossa on saatu ristiriitaisia tuloksia. Maailman terveysjärjestö (WHO)
on todennut lyhytterapian alentavan päivittäistä alkoholinkulutusta keskimäärin 17 prosenttia ja alkoholinkäytön
intensiteettiä 10 prosenttia (WHO 1996, 948). Whitlockin mukaan tutkimuksissa raportoidaan alkoholinkäytön
vähenevän lyhytterapiassa 13–34 prosenttia (Whitlock 2004, 557). Toisaalta on myös arvioitu, että lyhytterapiasta on
terveydenhuollossa hyötyä vain 2–3 potilaalle tuhannesta. Varsinkin yleissairaaloissa on lyhytterapeuttisilla
orientaatioilla saatu hyöty ollut vähäinen. (Beich et al. 2003, 536; Emmen et al. 2004, 318.) Lyhytterapian on arvioitu
sopivan parhaiten niille terveydenhuollon potilaille, jotka eivät vielä varsinaisesti ole hakemassa apua
alkoholiongelmaansa, vaikka siihen todellisuudessa olisikin tarvetta (esim. Kaner et al. 2007).
Meta-analyyseissä lyhytterapeuttisista interventioista todetaan usein yleisluonteisesti, että ne vähentävät
alkoholinkulutusta varsinkin sellaisilla henkilöillä, joiden alkoholin riskikäyttö ei ole vielä kovin vaikeaa tai
alkoholiriippuvuus on vähäistä. (Moyer et al. 2002; Sand et al. 2003; Whitlock et al. 2004.) Erässä meta-analyysissä
havaittiin lyhytterapian vähentäneen tutkittujen alkoholinkäyttöä 6-12 kuukauden seurannassa 34 prosenttia, kun
vastaava muutos oli kontrolliryhmän osalta 19 prosenttia (Berthol et al. 2005). Berglund kollegoineen toteaa, että
lyhytterapian tulokset eivät poikkea alkoholiongelmien hoidossa vaikuttavuuden osalta terveydenhuollossa yleisesti
sovelletuista menetelmistä (Berglund et al. 2003, 58). Lyhytterapeuttisen orientaation tuloksellisuus on tutkimusten
mukaan parhaimmillaan silloin, kun intervention kohteena eivät ole vaikeista alkoholiongelmista kärsivät henkilöt.
Katkaisuhoidon yhteydessäkään ei lyhytterapeuttisten sovellutusten toimivuudesta ole näyttöä. (Slattery et al. 2004,
71.)
Flemingin tutkijaryhmä havaitsi, että lyhytterapeuttisen neuvonnan hyödyt säilyivät 4 vuotta alkoholinkulutuksen,
periodijuomisen ja runsaan alkoholinkäytön päivien frekvenssin alenemisen osalta. Hyödyt kuitenkin vähenivät koko
ajan, mutta ne eivät täysin kadonneet. Samassa tutkimuksessa arvoitiin, että lääkärin lyhytkestoinen neuvonta maksaa
itsensä moninkertaisesti takaisin alkoholihaittojen vähenemisen muodossa. Hyödyn arvioidaan olevan yhteiskunnalle
43 000 dollaria jokaista 10 000 dollarin panostusta kohti, joka sijoitetaan alkoholiongelmaisten lyhytkestoiseen
neuvontaan. Kyseiseen lukuun myös sisältyvät alkoholiongelmien alenemisesta aiheutuvat säästöt mm.
liikenneonnettomuuksien, tapaturmien ja rikosten vähenemisten osalta. (Fleming et al. 2002, 36.) Wutzke
tutkijatovereineen puolestaan raportoi, että lyhytterapian hyödyt katosivat 10 vuoden seurannassa. (Wutzke et al.
2002.)
Myös ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttisen orientaation tuloksellisuudesta on vähän tutkimustietoa. Metatutkimusten mukaan sen tulokset eivät eroa muiden hoitosuuntauksien tuloksista, kun tarkastellaan verrannollisten
kohderyhmien hoitoa. (Moyer et al. 2002, 279). Belgialaisaineistolla tosin havaittiin 4 vuoden seurannassa, että
terveydenhuollon sairaalapotilaista 84 prosenttia ja avohoidon potilaista 81 prosenttia oli ratkaisukeskeisellä
orientaatiolla päässyt oman ilmoituksensa mukaan hoidolle asettamiinsa tavoitteisiin. He olivat edelleen raittiita tai
pystyivät kontrolloituun alkoholinkäyttöön. Hoitokäyntejä heillä oli intervention aikana ollut keskimäärin 4.6. (de
Shazer & Isebaert 1997, 43–52.) Ratkaisukeskeisen lyhyen intervention osalta on todettu, että mikäli tavoitteet
saavutetaan, niin niihin päästään yleensä 3–5 tapaamisen aikana (Lipchik et al. 2012). Stam kollegoineen raportoi,
etteivät ratkaisukeskeisten lyhytterapeuttisten orientaatioiden tulokset juurikaan poikkea muiden ongelmakeskeisten
interventioiden tuloksista. Ratkaisukeskeisten interventioiden vaikutukset alkavat hävitä nopeammin kuin
ongelmakeskeisten hoitomuotojen, mutta pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna tulokset ovat kuitenkin samaa tasoa.
Ratkaisukeskeinen lähestymistapa sopii lähinnä niille alkoholiongelmaisille, jotka haluavat hoitosuhteessa enemmän
autonomiaa kuin mitä perinteisissä psykoterapeuttisissa sovellutuksissa on mahdollista. (Stam et al. 2006.)
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Seurantatutkimuksissa mini-intervention on todistettu lisäävän raittiutta ja kohtuullista alkoholinkäyttöä. Se vähentää
alkoholihaittoja varsinkin alkoholin riskikäyttäjien ja henkilöillä, jotka eivät ole vielä alkoholiriippuvaisia. (Anderson &
Scott 1992; Saunders et al. 1993; Fleming et al. 2000.) Tutkimuksissa on lisäksi havaittu, että 60–80 prosenttia
retkahduksista sattuu yleensä 3–4 kuukauden kuluessa hoitojaksojen päättymisestä (McLelland et al. 1993).
Ikääntyneen päihdeongelmaisen selviytymisen seuranta tulisi olla pitkäkestoisena olennainen osa hoitoprosessin
loppuun saattamista.
Fleming kollegoineen tutki vuoden seurannassa mini-intervention kohteina olleita 65 vuotta täyttäneitä
alkoholiongelmaisia, jotka valikoituivat tutkimukseen perusterveydenhuollon potilaiden joukosta. Mini-interventio
toteutettiin lääkärin toimesta kahtena 10–15 minuuttia kestäneenä konsultaationa. Lisäksi potilaat sitoutuivat
käyttämään työkirjaa. Konsultaatio sisälsi neuvoja, ohjeita, motivointia, terveyskasvatusta ja muita aihepiiriin
liittyneitä teemoja. Vuoden seurannassa interventioryhmän viikoittainen alkoholinkäyttö aleni keskimäärin 36
prosenttia ja kontrolliryhmässä keskimäärin 1.9 prosenttia. Periodijuomisen jaksot alenivat interventioryhmällä
keskimäärin 46 prosenttia ja kontrolliryhmällä ne kasvoivat keskimäärin 29 prosenttia. Runsas alkoholinkäyttö,
(miehet yli 20 annosta ja naiset yli 13 annosta viikossa) väheni interventioryhmässä 48 prosenttia, mutta
kontrolliryhmässä se lisääntyi 15 prosenttia. Myös interventioryhmään kuuluneiden terveydentila parani
merkittävästi. Naisilla tulokset olivat miehiä paremmat. (Fleming 1999, 378–384; vrt. Fleming et al. 1997, 1039–1045)
Parhaat tulokset saavutetaan yleensä interventioilla, jotka suuntautuvat alkoholinkäytön vähentämisen lisäksi myös
sosiaalisten suhteiden parantamiseen, itsekontrollin vahvistamiseen, tukevat elämänhallintaa ja parantavat stressin
sietokykyä. Aversiohoidot (esim. antabus), jatkuva konfrontointi, pelkkä informaatio tai opetusaineistot,
psykodynaaminen ryhmäterapia ja lääkehoidot eivät tutkimusten perusteella ole erityisen tuloksellisia
alkoholiongelmien hoidossa. Samaa pätee ikääntyneiden alkoholiongelmiinkin. (Hodgson 1994, 1529–1534.)
Tulevaisuuden haaste ikääntyneiden alkoholiongelmaisten osalta on se, miten tämän heterogeenisen asiakasryhmän
kohdalla kyetään toteuttamaan erilaisia väestötasoisia interventioita tehokkaasti. Erääksi ratkaisuksi on nähty
prevention ja interventioiden suuntaaminen laajemmalle ikääntyneiden joukolle kuin vain jo alkoholiongelmaisiksi tai
alkoholiriippuvaisiksi identifioiduille. Tällöin ikääntyneiden kanssa tehtävät päihdeinterventiot olisivat kiinteä osaa
sosiaali- ja terveydenhuollon perustyötä. Tämä koskee niin terveydenhuollon normaaleja vastaanottoja kuin
kotipalvelun ja kotisairaanhoidonkin päivittäistä työtä. (esim. DeHart & Hoffman 1997.) Monet ikääntyneet kohtaavat
ammattiauttajia säännöllisesti, mutta vain pieni osa heistä ottaa itse alkoholiongelman puheeksi tai hakee siihen
suoranaisesti apua. (Jinks & Rascho 1990). Alkoholiongelman alustavaan havainnointiin ei välttämättä tarvita
alkuvaiheessa päihdelääketieteeseen laajasti perehtynyttä asiantuntijaa, vaan interventio voidaan käynnistää
luontevasti terveydenhuollossa tavallisen potilastapaamisen yhteydessä. Asiakas voidaan sitten tarvittaessa ohjata
lääketieteellisiin jatkotutkimuksiin tai spesialisoituneen päihdehoidon piiriin. (esim. Babor 1994, 101–111; Salaspuro
2003, 1652–1653; Berglund 2003, 247–312.)
Kuten aiemmin on jo useasti mainittu, vaikeuttaa alkoholiongelmaisten hoidon tulosten arviointia alkoholiongelmien
ja -ongelmaisten heterogeenisyys sekä hoitoon päätyvien valikoituminen. Hoitotulosten arvioimisen osalta tulisi
muistaa, että interventio joka yleisellä tasolla ei vaikuta kovinkaan tulokselliselta, saattaakin joidenkin yksittäisten
ikääntyneiden tai ryhmien kohdalla olla tehokas. Tästä on kuitenkin toistaiseksi vähän tutkimusnäyttöä. Ikääntyneen
päihdeongelmaisen hoidon tuloksien arviointia hankaloittaa kyseisillä hoitomenetelmillä muiden oireyhtymien kuin
alkoholiongelmien hoidossa saavutetut ristiriitaiset tulokset. Suomessa vertailtiin masennuksen hoidossa 6 kuukautta
kestänyttä lyhytkestoista psykodynaamista terapiaa ja myös 6 kuukautta kestänyttä voimavarakeskeistä terapiaa sekä
keskimäärin 31 kuukautta kestänyttä pitkäkestoista psykodynaamista psykoterapiaa. Aluksi masennusoireet vähenivät
nopeimmin lyhytkestoisissa terapioissa. Pitkä terapian loppuvaiheessa 3 vuoden kuluttua, olivat pitkän terapian
tulokset muita parempia. Pitkäkestoisen terapian ero lyhyeen psykodynaamiseen terapiaan oli 2.5 prosenttia ja
voimavarakeskeiseen terapiaan 3.4 prosenttia parempi masennusta kuvaavien testien pistemäärillä mitattuna. Viiden
vuoden seurannassa kyseiset hoitomuodot eivät enää eronneet tulosten osalta toisistaan. Tämä satunnaistettu ja
kontrolloitu koeasetelma toteutettiin 1994–2000 ja siihen osallistui 326 potilasta. (Knekt et al. 2008, 687–703.)
Terveydenhuollossa alkoholiongelmiin suuntautuvan hoidon tuloksia arvioitaessa jäävät vaikeimmat
alkoholiriippuvuudet monesti arvioinnin ulkopuolelle. Nämä asiakkaat hakeutuvat tai heidät ohjataan suoraan
päihdehuollon erityishoitopaikkoihin, joissa he sijoittuvat hoitotutkimusten marginaaliin siellä enemmistönä olevien
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nuorempien ikäluokkien ylikorostuessa tutkimusaineistoissa Tätä ei oteta yleensä huomioon ikääntyneiden
alkoholiongelmia ja hoidon tuloksia väestötasolla arvioitaessa. (esim. Barber et al. 1994)
Friedmanin työryhmä kartoitti kyselytutkimuksessa lähes 500 lääkärin ja psykiatrin tapaa keskustella avohuollon
vastaanotolla alkoholinkäytöstä potilaidensa kanssa. Tutkimukseen osallistuneista 88 prosenttia ilmoitti ottavan
päihteidenkäytön esille tavallisesti tai ainakin uuden potilaan kanssa. Vastaajista 47 prosenttia kertoi kysyvänsä
potilailtaan tarkemmin alkoholikulutuksen maksimimääristä, mutta vain 13 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttävänsä
apuna jotakin vakiintunutta alkoholiongelman identifiointimenetelmää. Lääkäreistä ja psykiatreista 82 prosenttia
kertoi toteuttavansa diagnostisoimilleen alkoholiongelmaisille jonkin intervention. Tämän tutkimuksen mukaan
psykiatrit toimivat alkoholiongelmaisten asiakkaidensa kanssa optimaalisimmin. He selvittävät potilaan
päihdehistoriaa monipuolisesti, identifioivat ongelmat perusteellisesti ja toteuttivat intervention systemaattisesti.
Psykiatrit ottivat usein myös perheen mukaan hoitoon. (Friedman et al. 2000, 84–91.)
Kolmessa australialaisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat diagnostisoivat aluksi sairaalan henkilöstön
tietämättä potilaiden joukosta 99 yli 65-vuotiasta potilasta, joita he pitivät alkoholia riskialttiisti tai haitallisesti
käyttävinä. Potilaista 79 oli miehiä ja 20 naisia Terveydenhuollon henkilöstö ”löysi” myöhemmin vastaanotollaan
heistä vain 33. Kyseisen ikäryhmän potilaiden betzodiatsepiinien riskikäytön ja haitallisen käytön osalta tutkijat
identifioivat 88 ja henkilöstö 3 potilasta. Terveydenhuollon henkilöstö harkitsi 19 potilaan ohjaamista alkoholinkäytön
vuoksi päihdehuollon hoitopaikkaan. Betsodiatsepiininen käyttävien kohdalla vastaavaa jatkohoitoa harkittiin vain 2
potilaan kohdalla. Syyksi edellä kuvattuun “identifiointikatoon” tutkijat arvioivat sen, että terveydenhuollon
henkilöstö katsoo päihdeongelmien hoidon pääsääntöisesti kuuluvan siihen erikoistuneille hoitopaikoille, eikä
ongelmien seulominen ole heidän pääasiallinen tehtävänsä. Henkilökunta saattaa myös ajatella, ettei ikääntyneitä
potilaita tule leimata ja holhota, jottei muiden sairauksien hoito vaarantuisi. Terveydenhuollossa diagnoosien
tekeminen kuuluu yleensä lääkärille ja tästä syystä varsinkin muu henkilöstö jättää omat havaintonsa kertomatta.
(McInnes & Powell 1994, 445.)
Ikääntyneiden eristäytyneisyys ja alkoholiongelman salailu pitävät ongelman piilossa niin ammattiauttajilta kuin
monesti asianomaisten läheisiltäkin. (esim. King et al. 1994.) Tutkimuksissa on toistuvasti kyseenalaistettu
ammattiauttajien kyky ja halu tarttua ikääntyneiden päihdeongelmiin (Schonfeld et al. 1993). Näin siitäkin huolimatta,
että eri puolilla maailmaa on kehitetty viime vuosina uusia käytäntöjä ikääntyneiden päihdeongelmien havainnointiin
ja seulomiseen. Tällaisia ovat kirjalliset manuaalit, virtuaalisesti arviointiympäristöt ja erilaiset päihdetestit. (Peressini
& McDonald 1998; Raby 1999.) Tietopankkien yleistyminen ja erilaiset nettisovellutukset helpottavat osaltaan
alkoholiongelman itsearviointia.
Alkoholiongelmien todentamisen esteenä voi ammattiauttajien kohdalla olla myös kyynisyys, puutteellinen kyky
havaita päihdeongelman ensioireita tai tiedon puute. Ikääntyneen asiakkaan kohdalla saatetaan keskittyä vain
terveydentilaan yleisellä tasolla ja jättää vaikeasti määriteltäväksi koettu alkoholiongelma huomiotta. Unettomuutta,
muistihäiriöitä, masennusta, ravitsemusongelmia ja kaatumisia tarkastellaan monesti alkoholinkäytöstä erillään.
(Finlayson 1995.) Kyynisyys näkyy siinä, että monet ammattiauttajatkin uskovat, ettei hoidosta ole ikääntyneiden
kohdalla enää hyötyä. Heidän arvellaan olevan myös vastahakoisia hoidon suhteen. Tutkimukset ovat kuitenkin
osoittaneet, että ikääntyneet kiinnittyvät hoitoon hyvin ja hoidon tulokset ovat heidän kohdallaan vähintäänkin samaa
tasoa kuin nuoremmilla ikäryhmillä. (Carstensen et al. 1985, Atkinson et al. 1995; Suhonen 2005.) Paradoksaaliseksi
tilanteen tekee se, että samaan aikaan kun ikääntyneiden päihdeongelmaisten määrä kasvaa, heidän
alidiagnostisoimisensa yleistyy. On arveltu, että vallitsevat kulttuuriset mielikuvamme ikääntymisestä ja ikääntyneistä
vaikeuttavat päihdeongelman esille ottamista kyseisen ikäryhmän osalta. Ikääntyneisiin on vaikea suhtautua
pelkästään ammatillisesti. (Gambert & Katsoyannis 1995; Bresford 1995).
Ikääntyneille alkoholiongelmaisille suunnattujen interventioiden tulokset voivat olla vääristyneitä sen vuoksi, että
hoidon tai hoito-ohjelman keskeyttäneitä ei oteta kokonaisarvioinneissa huomioon. Interventioiden tuloksia
tarkastellaan usein vain hoidon loppuun saattaneiden osalta. Myös ikääntyneiden naisten tilanne jää
hoitotutkimuksissa vähälle huomiolle. Naiset ovat ikääntyneiden joukossa enemmistönä, mutta he ovat
vähemmistönä alkoholiongelmiin suunnattujen interventioiden ja hoidon piirissä. Ikääntyneiden alkoholiongelmiin
kohdennettujen interventioiden evaluoinneissa painottuvat liiaksi miesten hoitotulokset. Tutkimuksissa ikääntyneiden
alkoholihaitat määritellään kirjavasti ja arvioinneissa niputetaan yhteen erilaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset
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haitat. Tämä hankaloittaa kokonaiskuvan saamista. Interventioiden toimivuuden arviointi on ikääntyneiden
alkoholiongelmia tutkittaessa kapea-alaista keskittyen monesti vain raittiuden ja retkahdusten arviointiin.
Ikääntyneiden elämänhallinnan muut elementit jätetään huomiotta. Elämänhallinta, terveydentilan muutokset, arjen
sujuminen ja sosiaalinen suhteet ovat keskeisiä hoidon onnistumisen kriteerejä niin ikääntyneille alkoholiongelmaisille
itselleen kuin heidän läheisilleenkin.
Hoidolla saavutettuja tuloksia voidaan myös verrata ns. spontaaniin toipumiseen. Tutkimusten perusteella on arvoitu,
että jopa 4/5 alkoholiongelmaisista toipuu spontaanisti ilman erityistä hoitoa (Sobell et al. 1996). On myös esitetty,
että 14–50 prosenttia alkoholiongelmaista pystyy ilman hoitoa vähintään 6 kuukauden raittiuteen tai hallitun
alkoholinkäytön jaksoon (Walters 2000). Ikääntyneiden spontaanista toipumisesta on kuitenkin vähän tutkimuksia.
Chermackin tutkijaryhmä päätyi tulokseen, jonka mukaan 61 prosenttia ikääntyneistä alkoholiongelmaisista toipui
ongelmastaan ilman hoitoa (Chermqack et al. 1996).
Schutten tutkimusryhmä tarkasteli kolme ikääntyneiden alkoholiongelmaisten ryhmää: spontaanisti ilman hoitoa
toipuneita (n=330), hoidossa toipuneita (n=120) ja niitä, jotka eivät olleet toipuneet ongelmastaan, mutta eivät olleet
myöskään osallistuneet hoitoon (n=130). Osallistujat tähän tutkimukseen saatiin laajemmasta 10 vuoden seurantaaineistosta jossa kartoitettiin ikääntyneiden alkoholinkulutusta ja alkoholiongelmia. Tutkittavien keski-ikä oli 71
vuotta. Spontaanisti toipuneet olivat hoidossa toipuneisiin verrattuna useammin naisia ja heillä oli korkeampi
koulutustaso. Alkoholinkäytön ja depressiohistoriansa osalta heillä ei ollut yhtä vaikea tausta kuin vertailuryhmällä.
Alkoholinkulutuksensa kasvu ja uusien haittojen ilmaantuminen oli heillä tyrehtynyt vertailuryhmää aiemmin.
Spontaanisti toipuneet olivat saneet toipumiseensa neuvoja ulkopuolisilta vertailuryhmää harvemmin. Kun
spontaanisti toipuneita verrattiin ei-toipuneisiin hoidon ulkopuolella olleisiin, havaittiin spontaanisti toipuneiden
olevan useammin naisia ja heillä alkoholinkäytön historiaan liittyi vähemmän vakavia haittoja kuin ko.
vertailuryhmällä. Spontaanisti toipuneilla alkoholinkulutuksen huippu oli saavutettu ja uusien haittojen kehittyminen
oli loppunut noin vuosikymmen hoidossa toipuneita aiemmin. (Schutte et al. 2006.)
Edellä kerrotun tutkimuksen yhteydessä tutkijat totesivat, että spontaanisti toipuneiden osuuteen vaikutti se, että
ryhmän enemmistön muodostivat naiset, joiden alkoholiongelmat olivat miehiin verrattuna lievempiä. Tällöin myös
hoitoon hakeutuminen on epätodennäköistä. Tällöin ulkopuolisille ei synny mielikuvaa alkoholihaitoista, joiden vuoksi
asianomaista pitäisi neuvoa toipumisessa tai ohjata hänet hoitoon. Spontaanisti toipuneiden elämänhallinta näyttää
ulospäin verraten normaalilta. Kaikki hoidossa olleet olivat yrittäneet vähentää alkoholinkäyttöään, mutta spontaanisti
toipuneista näin oli menetellyt vain alle puolet. Tutkijat pohtivatkin, että olivatko spontaanisti toipuneet tiedostaneet
itsellään olevan alkoholiongelmaa lainkaan. Sekä spontaanisti että hoidossa toipuneiden alkoholiongelmaisten
ryhmässä liittyi alkoholinkäytön vähentäminen yleensä terveysongelmiin. (Schutte et al. 2006.)
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6 Ikääntyneiden naisten alkoholiongelmat
6.1 Ikääntyneiden naisten alkoholinkäytön yleisyys
Kansainvälisissä tutkimuksissa ikääntyneiden naisten alkoholinkulutusta verrataan miesten alkoholinkulutukseen.
Vuonna 2009 26 prosenttia 16 ikävuotta täyttäneistä englantilaismiehistä ylitti alkoholinkäytössään kansallisen
riskirajan (21 alkoholiannosta viikossa). Yli 50 alkoholiannosta viikossa käyttäviä miehiä oli kyseisen tutkimuksessa 7
prosenttia. Naisista riskirajan (14 alkoholiannosta viikossa) ylitti 18 prosenttia ja yli 35 alkoholiannosta viikossa
kuluttavia naisia raportoitiin olevan 4 prosenttia. Ikääntyneistä 65 ikävuotta täyttäneistä miehistä 20 prosenttia kulutti
vähintään 21 alkoholiannosta viikossa ja 5 prosenttia nautti vähintään 50 alkoholiannosta viikossa. Saman ikäryhmän
naisista 10 prosenttia ylitti alkoholinkäytössään 14 annosta viikossa ja prosentti naisista kulutti yli 35 alkoholiannosta
viikossa. Koko aineistossa miesten keskimääräinen alkoholinkulutus oli 16.6 ja 65 vuotta täyttäneillä miehillä 12.7
alkoholiannosta viikossa. Naisten viikoittainen alkoholinkulutus koko aineistossa oli keskimäärin 8.0 alkoholiannosta ja
65 vuotta täyttäneillä naisilla se oli keskimäärin 4.6 alkoholiannosta. (Robinson & Harris 2011, 60–61.)
Virallisten tilastotietojen mukaan vuonna 2014 käytti Englannissa 64 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä miehistä ja 50
prosenttia samanikäisistä naisista alkoholia tutkimusta edeltäneen viikon aikana. Kyseisen ikäryhmän miehistä 25
prosenttia käytti alkoholia kyseisen viikon aikana vähintään 5 päivänä ja samanikäisillä naisilla vastaava osuus oli 15
prosenttia. Korkeimman alkoholinkulutuksen päivänä ikääntyneistä miehistä 32 prosenttia nautti alkoholia vähintään
4 annosta, 12 prosenttia vähintään 8 annosta ja 5 prosenttia vähintään 12 annosta. Naisista 29 prosenttia nautti
korkeimman alkoholinkulutuksen päivänä vähintään 3 annosta, 7 prosenttia vähintään 6 annosta ja 2 prosenttia
vähintään 9 annosta alkoholia. Raittiita oli 65 vuotta täyttäneistä miehistä 20 prosenttia ja naisista 30 prosenttia.
Pelkästään alkoholiongelman vuoksi vuonna 2014 sairaalahoidossa olleista 3 prosenttia oli 65–69-vuotiaita ja 2
prosenttia 70 vuotta täyttäneitä. Vähintään 65-vuotiaista alkoholiongelman vuoksi hoidossa olleista oli miehiä 62
prosenttia ja naisia 38 prosenttia. Englannissa vuoden ajanjaksolla 2014/2015 oli 93 prosenttia pelkästään alkoholin
vuoksi sairaalahoidossa olleista 65 ikävuotta täyttäneistä ns. uusia hoitoon kirjautumisia. Vastaava osuus esimerkiksi
25–34-vuotiailla oli 49 prosenttia. (PHE 2015, 24; HCIC 2016, 7–10; vrt. Robinson & Harris 2011; Wilson et al. 2013.)
Irlantilaisessa tutkimuksessa saatiin akuutissa sairaalahoidossa olleiden 65–74-vuotiaiden alkoholin väärinkäyttäjien
tai alkoholiriippuvaisten miesten osuudeksi 38 prosenttia ja naisten osuudeksi 4 prosenttia. Jo 75 ikävuotta
täyttäneillä miehillä vastaava osuus oli 18 prosenttia ja naisia ei samassa ikäryhmässä ollut hoidossa lainkaan. (Hearne
et al. 2002, 84–87.) Irlannissa saatiin myös tutkimustulos, jonka mukaan 8.6 prosentilla 50–64-vuotiaista, 6 prosentilla
65–74-vuotiaista ja 2.4 prosentilla 75 vuotta täyttäneistä miehistä oli alkoholiongelmaisia. Alkoholiongelmaisia naisia
oli vastaavissa ikäryhmissä 4 prosenttia, 1.5 prosenttia ja 0.6 prosenttia. Yli suositusten, mutta ei vielä yli vaarallisena
pidetyn rajan, kulutti alkoholia 65 vuotta täyttäneistä miehistä 13 prosenttia ja naisista 3 prosenttia. Terveydelle
vaarallisen alkoholinkulutuksen rajan ylitti edellä mainitussa ikäryhmässä 2 prosenttia miehistä ja 1 prosentti naisista.
(CARDI 2013, 2–4.)
Yhdysvalloissa jo parikymmentä vuotta sitten käytti kotona asuvista ikääntyneistä naisista 12–15 prosenttia alkoholia
yli kansallisen suosituksen. Ikääntyneiden naisilla riskirajat ovat siellä tuolloin 7 alkoholiannosta viikossa tai 3
alkoholiannosta päivässä. (Fleming et al. 1999, 378–384; myös Adams 1998; Moore 1999a.) Merrickin tutkijaryhmä
havaitsi yli 12 000 65 vuotta täyttäneen aineistolla, että kotona asuvista ikääntyneistä miehistä 16 prosenttia ja
naisista 4 prosenttia käytti alkoholia terveytensä vaarantaen (Merrick et al. 2008, 214). Yhdysvaltalaistilastojen
mukaan kasvoi 65 ikävuotta täyttäneiden naisten alkoholin väärinkäyttö 1990-luvun puolivälistä seuraavan
vuosikymmenen puoliväliin lähes kymmenkertaiseksi. Vastaava lisäys saman ikäryhmän miehillä oli nelinkertainen.
(NIAAA 2004; vrt. CASA 2006; vrt. Moore et al. 2007) Vaikka ikääntyneiden naisten alkoholin riskikäyttö on vastaavan
ikäisten miesten riskikäyttöä vähäisempää, hoidetaan Yhdysvalloissa ikääntyneiden naisten alkoholihaittoja
terveydenhuollossa suhteellisesti enemmän kuin saman ikäisten naisten sydäninfarkteja. (Adams. et al. 1993; Adams
1998.) Kansainvälisissä tutkimuksissa on itsenäisesti kotona asuvien ikääntyneiden riskirajat ylittävän
alkoholinkulutuksen prevalenssiksi saatu 1–15 prosenttia. Ikääntyneiden naisten kohdalla sen on arvioitu olevan 1–8
prosenttia. (Moore et al. 1999b; Blow & Barry 2002; Resnick et al. 2003).
Jo yli 20 vuotta sitten Robins & Regier (1991) raportoivat, että Yhdysvalloissa alle prosentti kaikista ikääntyneistä
naisista täyttää alkoholiriippuvuuden kriteerit. Atkinson arvioi 2000-luvun alussa, että edelleen alle prosentti
94

Ikääntyneiden naisten alkoholiongelmat

ikääntyneistä naisista oli siellä alkoholiriippuvaisia (Atkinson 2003). Sittemmin on arvioitu kolmasosan kaikista
ikääntyneistä alkoholiriippuvaisista olevan naisia (Doweiko 2006). Alkoholismista kärsivistä naisista puolet
alkoholisoituu vasta 50 ikävuoden jälkeen. Miehillä vastaava osuus on neljäsosa (Brennan & Moos 1996; CASA 2006).
Reseptilääkkeiden käyttö on länsimaissa yleistä yli 60-vuotiaiden naisten keskuudessa. He käyttävät keskimäärin viittä
eri lääkettä samanaikaisesti. Alkoholin ja lääkkeiden negatiivisten yhteisvaikutuksen riski on tällöin merkittävä. Naiset
addiktoituvat alkoholiin ja lääkkeisiin helpommin kuin miehet fysiologisesta rakenteestaan johtuen. (CASA 2006.)
Lääkkeisiin addiktoitumista lisää naisilla ns. itselääkintä. Ikääntyneet naiset käyttävät lääkkeitä usein ohjeiden
vastaisesti, suurina annoksina ja alkoholin käytön yhteydessä kipujen, stressin, ahdistuksen, masennuksen,
unettomuuden ja mielialavaihtelujen lievittämiseen (Osgood & Manetta 2002). Yhdysvalloissa neljäsosa ikääntyneistä
alkoholia käyttävistä naisista käyttää ainakin yhtä psykoaktiivista reseptilääkettä. (Simoni-Wastila & Yang 2006, 380;
myös Bucholz et al. 1995.)
Yhdysvalloissa on raportoitu, että 25 prosenttia ikääntyneistä käyttää reseptilääkkeitä joihin liittyy addiktoitumisriski
ja 19 prosenttia ikääntyneistä käyttää sekä alkoholin että reseptilääkkeitä samanaikaisesti. Siellä on 11 prosenttia
ikääntyneistä naisista reseptilääkkeiden väärinkäyttäjiä. Heistä useat ovat yksinäisiä ja monella tapaa haavoittuvassa
asemassa olevia. Moni heistä kärsii mm. depressiosta. Lääkkeitä väärinkäyttävät naiset ovat muita alttiimpia myös
kaatumistapaturmille. (Simoni-Wastini & Yang 2006; Schonfeld et al. 2010; myös Wilsnack & Wilsnack 1995; Tarter
1995)
Etninen tausta vaikuttaa ikääntyneiden naisten liialliseen alkoholinkäyttöön sekä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöön.
Yhdysvalloissa vuodesta 1999 vuoteen 2015 lisääntyivät valkoihoisten naisten alkoholinkäyttöön liittyvät
kuolemantapaukset 130 prosenttia. Suurin lisäys on ollut keskiluokkaisten valkoisten naisten kohdalla.
Espanjalaistaustaiseen väestöön kuuluvilla naisilla kasvoi alkoholiehtoisten kuolemantapausten määrä kyseisenä
ajanjaksona 27 prosenttia ja afroamerikkalaisilla naisilla ne vähenivät 12 prosenttia. Yhdysvalloissa ikääntyneet
valkoihoiset naiset käyttävät alkoholia runsaammin kuin afrikkalaista tai latinalais-amerikkalaista alkuperää olevat
ikääntyneet naiset. (CDC 2017; vrt. Case & Deaton 2015.) Psyykelääkkeiden käyttäjistä on Yhdysvalloissa naisia 21.2
prosenttia ja miehiä 11.9 prosenttia. Valkoihoiset naiset käyttävät ikääntyneinäkin psykoaktiivisia reseptilääkkeitä
enemmän kuin muiden etnisten ryhmien naiset. Psyykelääkkeitä käyttää 25.1 prosenttia 60–85-vuotiaista, kun
vastaava osuus esimerkiksi 18–39-vuotiailla on vain 9 prosenttia. Psyykelääkkeiden käyttäjistä 84.3 prosenttia käyttää
vähintään 3 lääkettä ja enemmistö heistä on käyttänyt psyykelääkitystä vähintään 2 vuotta. (Moore & Mattison 2017,
274–275.) Vuonna 2013 käytti Yhdysvalloissa unilääkkeitä tutkimusta edeltäneen kuukauden aikana 5.0 prosenttia 20
ikävuotta täyttäneistä naisista ja 3.1 prosenttia saman ikäryhmän miehistä. Unilääkkeiden käyttäjistä 5.5 prosenttia oli
60–69-vuotiaita, 5.7 prosenttia 70–79-vuotiaita ja 7.0 prosenttia 80 vuotta täyttäneitä. Valkoihoinen väestö oli
enemmistönä unilääkkeiden käyttäjien joukossa muihin etnisiin ryhmiin verrattuna molempien sukupuolten osalta.
Unilääkkeiden käyttäjistä 16.3 prosentilla oli virallisesti diagnostisoitu unihäiriö ja 12.7 prosentille lääkäri oli vain
todennut heidän kärsivän nukkumisvaikeuksista. (Chong et al. 2013, 1–2 ja 5.)
Vuonna 2009 oli Yhdysvalloissa 58.2 prosenttia psykotrooppisten reseptilääkkeiden käyttäjistä henkilöitä, joilla ei ollut
lääkityksen edellyttämää diagnoosia lainkaan. Heistä vain 4 prosenttia oli varsinaisesti psykiatrisen hoidon piirissä.
Diagnostisoimattoman psykotrooppisen reseptilääkityksen suhteellinen osuus oli tuolloin korkein 50–69-vuotiailla (69
prosenttia). Kyseinen osuus on 2.9-kertaa korkeampi kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Kyseisiä lääkkeitä käyttävistä
naisista 66 prosentilla lääkitys ei perustunut diagnoosiin. Miehillä vastaava osuus oli 34 prosenttia. Syitä edellä
kuvattuun tilanteeseen on tutkijoiden mielestä monia. Potilastilanteiden dokumentointi voi olla puutteellista.
Henkilöstöllä saattaa olla vähän kokemusta esimerkiksi mielialavaihteluista ja ahdistuksesta kärsivien potilaiden
diagnostisoimisesta. Ilmeisesti lääkärit antavat näitä lääkkeitä asiakkailleen myös ”omasta varastostaan” eli
mainostarkoituksessa saamistaan näyte-eristä. Yleisin syy lienee kuitenkin se, että lääkitys jatkuu päivittämättömänä,
vaikka hoidon tarve on jo poistunut. (Weichers et al. 2013, 1243–1248.) Yli 64-vuotiaista miehistä 13 prosenttia
käyttää Yhdysvalloissa antidepressantteja ja saman ikäryhmän naisilla vastaava osuus 24 prosenttia. (MEDCO 2010).
Saksassa psykotrooppisia lääkeitä käyttää 21.1 prosenttia 60–79-vuotiaista. Psykotrooppisten lääkkeiden käyttäjiä on
siellä kyseisessä ikäryhmässä 15.9 prosenttia miehistä ja 26.3 prosenttia naisista. Psykotrooppisia lääkkeitä käyttäviä
alkoholin riskikuluttajia on Saksassa arvoitu oleva 2.1 prosenttia 60–79-vuotiaista. (Wolf et al. 2017.)
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Kanadalaisessa havaittiin, että naiset, jotka käyttivät sekä alkoholia että masennuslääkkeitä, käyttivät alkoholia muita
todennäköisemmin pakonomaisesti. Masennuslääkkeitä ei siis käytetty korvaamaan alkoholia. Alkoholinkäyttäjät eivät
nauttineet masennuslääkkeitä vähemmän kuin muut. Alkoholiongelmat ennakoivat naisilla myöhempää rauhoittavien
lääkkeiden käyttöä, mutta rauhoittavien lääkkeidenkäyttö ei ennakoinut tulevaa alkoholiongelmaa. Syynä tähän ei
ollut se, että tutkitut naiset olisivat käyttäneet runsaasti alkoholia jo pitkään tai heidän alkoholin käyttönsä olisi ollut
jostakin erityisestä syystä runsasta tutkimushetkellä. (Graham et al. 1996, 331–348; Graham & Wilsnack 2000, 13–28.)
Ikääntyneet alkoholiongelmaiset naiset ovat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon asiakkaina muita
useammin, mutta he salaavat usein alkoholiongelmansa ja hakevat apua muihin vaivoihinsa. Terveydenhuollon
toimipisteissä asioivista ikääntyneistä, jotka hakevat apua somaattiseen tai psykiatriseen ongelmaansa, on
tutkimusten mukaan 15–58 prosenttia alkoholin väärinkäyttäjiä ja alkoholiriippuvaisia. Ikääntyneillä naisilla tämä
suhdeluku on kuitenkin miehiä alhaisempi, vaikka naiset käyttävätkin terveydenhuollon palveluja muita aktiivisemmin.
(esim. Adams et al. 1996.) Yhdysvalloissa terveydenhuollon potilaista 16 prosenttia miehistä ja 4 prosenttia naisista
käyttää alkoholia terveytensä vaarantaen. Samansuuntaisia tuloksia on saatu muuallakin. (Merrick et al. 2008, 214;
vrt. Suhonen 2005.) Meilläkin naiset ja varsinkin ikääntyneet naiset hakevat harvoin itse apua alkoholiongelmaansa
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Kontakti syntyy monesti omaisten tai kotihoidon henkilöstön kautta.
Silloinkin esille otetaan yleensä ensimmäisenä alkoholinkäytöstä aiheutuvat välilliset syyt, kuten sekavuus, itsensä
laiminlyöminen tai kaatuminen. (Vesa ym. 2017; vrt. Wadd et al. 2011.)
Miehet käyttävät kaikkialla enemmän alkoholia kuin naiset. Euroopassa ei naisten alkoholinkulutus 2000-luvun alussa
ylittänyt missään maassa 32 prosenttia kokonaiskulutuksesta. (Simpura & Karlsson 2001; Room et al. 2002; Holmila &
Raitasalo 2005.) Nykyään naisten alkoholinkulutus tosin lähenee miesten alkoholinkulutusta monissa maissa. Iällä on
perinteisesti oletettu olevan negatiivinen yhteys alkoholinkulutukseen myös naisten kohdalla. Vaikka tästä on saatu
näyttöä, niin vastaavasti on tutkimustuloksia, joiden mukaan eräissä maissa (esim. Saksa, Hollanti, Italia, Ranska)
naisten kuukausittainen alkoholinkulutus jatkuu vielä ikääntyneenäkin samanlaisena kuin aiemminkin. Monissa maissa
40–49-vuotiaat naiset kuluttavat naisten keskuudessa eniten alkoholia. Naiset eivät kuitenkaan missään ikäryhmässä
kuluta vastaavan ikäisiä miehiä enemmän alkoholia. (Ahlström 2007, 563.)
Tutkimusten mukaan ikä ei väestötasolla selitä kovinkaan hyvin alkoholinkäyttöä. Elämäntavat sekä harjoitettu
alkoholipolitiikka, varsinkin hintapolitiikka, ovat tällöin keskeisessä asemassa. Mikäli ikääntyneet naiset ovat
varttuneet yhteiskunnassa, joissa alkoholipoliittinen sääntely on ollut vähäistä, on heidän alkoholinkäyttönsä ollut
korkealla tasolla jo nuorena. Maissa joissa ikääntyneet naiset ovat kokeneet alkoholipolitiikan liberalisoitumisen vasta
myöhemmällä iällä, eivät he ikääntyneinäkään merkittävästi lisää alkoholinkulutustaan väestötasolla tarkasteltuna.
(Ahlström 2007.)
Englannissa on käyty julkista keskustelua ikääntyneiden naisten hoitoon hakeutumisessa. Siellä vuosina 2009–2014
kasvoi yli 60-vuotiaiden naisten osuus alkoholiongelman vuoksi hoidon aloittaneiden joukossa 65 prosenttia. Samalla
ajanjaksolla aleni 18–29-vuotiaiden naisten osuus hoidon aloittaneiden joukossa 18 prosentista 14 prosenttiin.
Englannissa arvioidaankin nykyään, että alkoholiongelman vuoksi hoidossa olevista naisista joka kymmenes on yli 60vuotias. (PHE 2014; vrt. Bingham 2014; Spencer 2014.) Edellä kuvattu kertoo ainakin kahdesta muutoksesta
ikääntyneiden naisten alkoholinkäytössä. Alkoholiin liberaalisti suhtautuneiden suurten ikäluokkien naiset ovat
nykyään päätyneet tilanteeseen, jossa alkoholin käytön pitkäkestoiset haitat ovat kumuloituneet terveyttä uhkaavalla
tavalla. Toisaalta kysymys on myös siitä, että asenteet hoitoon hakeutumista kohtaan eivät ole enää yhtä
stigmatisoivia kuin aiemmin.
Yleisesti arvioidaan, että yhteiskunnissa joissa alkoholinkäyttö ja humalahakuinen juominen ovat yleisiä, vain kaikkein
poikkeuksellisin alkoholinkäyttö leimautuu muiden silmissä ongelmaksi. Toisaalta yhteiskunnissa, joissa
alkoholinkäyttö ja humalahakuinen juominen ovat harvinaisia, voi vähäinenkin alkoholinkäyttö leimautua
epäsovinnaiseksi. Kummassakin tapauksessa naiset ja varsinkin ikääntyneet naiset ovat erityisen alttiita leimautumaan
alkoholinkäyttönsä vuoksi (esim. Suhonen 2005.)
Vaikka laajan eurooppalaisen tutkimuksen mukaan ikääntymisen myötä alkoholinkulutuksessa tapahtuu muutoksia,
niin miesten ja naisten suhteelliset erot alkoholinkulutuksessa ovat säilyneet entisellään. (Mäkelä et al. 2005.) Nuorilla
miehillä ja naisilla on vähemmän eroja humalajuomisen toistuvuudessa kuin ikääntyneillä kanssasisarillaan ja veljillään. Iäkkäät naiset juovat itsensä humalaan selvästi harvemmin kuin iäkkäät miehet. Kohtuullinen
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alkoholinkäyttö liittyy yleensä vilkkaaseen sosiaaliseen elämään. Kun ikääntyminen tuo mukana muutoksia sosiaalisiin
verkostoihin ja sosiaaliseen kontrolliin, voi myös runsaan alkoholinkäytön riski kasvaa. Erityisessä vaaravyöhykkeessä
ovat tällöin ikääntyneet yksinäiset miehet, mutta myös ikääntyneiden naisten kohdalla riskijuominen on edellä
kuvatuista syistä yleistynyt 2000-luvulla. (Breslow et al. 2003)
Yhdysvalloissa kartoitettiin viiden vuoden seurannassa 60 vuotta täyttäneiden alkoholinkäytössä tapahtuneita
muutoksia. Juodut alkoholimäärät vähenivät iän myötä. Juomistiheys sekä väheni että lisääntyi yksilöllisesti.
Juomistiheyden ja käytettyjen alkoholimäärien välillä vallitsi heikko korrelaatio. Toistuva periodijuominen väheni
vanhemmissa ikäryhmissä. Tutkijat totesivat, että ikääntyneiden kohdalla olisi tarkasteltava erikseen sekä juotuja
alkoholimääriä että juomiskertojen toistuvuutta. (Breslow & Smothers 2004, 232.) Suomessa vähintään viisi ravintolaannosta viikossa juovien naisten osuus lisääntyi kaikissa ikäryhmissä 1980-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun. Lisäys
oli erityisen merkittävä 64–74-vuotiaiden naisten kohdalla. (Sulander 2005.)
Wiscott ryhmineen tutki kolmannen iän (65–74-vuotiaat) ja neljännen iän (75 vuotta täyttäneet) edustajien
viikoittaista alkoholinkäyttöä ja sen seurauksia. Eroja kyseisten ikäryhmien välillä ei löytynyt alkoholinkulutuksen tai
raportoitujen haittojen osalta. Miesten ja naisten välillä havaittiin tutkimuksessa kuitenkin ero periodijuomisen (binge
drinking) (vähintään 5 alkoholiannosta/kerta) suhteen. Periodijuomisen osuus tutkimusta edeltäneen 3 kuukauden
aikana oli naisilla 11 prosenttia, kun se kyseisen ikäryhmän miehillä oli 33 prosenttia. Ikääntyneillä naisilla
periodijuominen oli 19.7-kertaa vähäisempää kuin ikääntyneillä miehillä. Neljännessä iässä periodijuominen oli 15.7kertaa vähäisempää kuin kolmannessa iässä. (Wiscott et al. 2002, 252–255.)
Ranskalainen tutkimus keskittyi kotona asuviin 75 vuotta täyttäneisiin ei-alkoholisoituneisiin naisiin. Heistä 12
prosenttia käytti alkoholia kohtuullisesti (1–3 annosta päivässä). Tutkituista naisista 2.5 prosenttia joi vähintään 3
alkoholiannosta päivässä eli heidän alkoholinkäytössä ylitti riskirajan. Samassa tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti
merkitsevä yhteys runsaan alkoholinkulutuksen, hyvän koulutustason ja perheen korkean tulotason välillä. Eniten
alkoholia käyttäneet naiset olivat myös muita naisia kookkaampia, tupakoivat enemmän, olivat fyysisesti aktiivisempia
ja heillä oli myös parempi terveydentila. Mitä korkeampi ikääntyneiden naisten alkoholinkulutus oli, sitä
todennäköisemmin he elivät ilman puolisoa tai vakituista kumppania. (Ganry et al. 2001, 186–191; myös Ahlström
2007, 564.)

6.2 Ikääntyneiden naisten alkoholihaitat
Länsimaissa yhteiskunnallinen ja kulttuurinen murros on muuttanut naisten asemaa ja roolia yhteiskunnassa. Eräs
tämän muutoksen piirre on ollut naisten lisääntynyt alkoholinkäyttö, josta puolestaan on seurannut heidän
alkoholihaittojensa yleistyminen. Naisten lisääntyneestä alkoholinkäytöstä on tullut yleinen keskustelun ja huolenaihe
kaikkialla länsimaissa. (Bloomfield et al. 2006, i26–i36.) Kiinnostavaksi asian tekee se, että ikääntyneet naiset
muodostat vanhusväestön enemmistön. Avoimeksi on jäänyt kuitenkin kysymys siitä, miten ikääntyneiden naisten
alkoholin liialliseen käyttöön tullaan suhtautumaan tulevaisuudessa. Ikääntyneiden alkoholiongelmat voidaan nähdä
demografisen muutoksen yhtenä ”alateemana” ja ikääntyneiden naisten alkoholiongelmat kyseisen teeman
erityiskysymyksenä.
Tutkijat ovat osoittaneet lukuisia naisspesifejä alkoholinkäytön seurauksia. Alkoholi vaikuttaa naisilla elimistössä
eritavalla kuin vastaava alkoholimäärä miehillä. Tämä liittyy siihen, että naisilla on keskimääräisesti läpi elämän miehiä
pienempi lihasmassa. Heillä on lisäksi kehossaan keskimäärin 66 prosenttia vettä, kun vastaava osuus miehillä on 75
prosenttia. Sekä rasvaton lihasmassa että kehon vesimäärä vähenevät ikääntymisen myötä. Ikääntyneillä naisilla
lihasmassan määrä alenee samanikäisiä miehiä ja nuorempia ikäryhmiä nopeammin. Edellä mainittujen fysiologisten
tekijöiden vuoksi ikääntyneet naiset humaltuvat muita nopeammin ja he kokevat muita vaikeampia vieroitusoireita.
Naisilla etanolia elimistöstä poistavat maksaentsyymit tulevat ikääntymisen myötä aiempaa tehottomammiksi.
Samalla heidän hermojärjestelmän sensitiivisyys kasvaa. Vähäisetkin alkoholimäärät aiheuttavat naisilla fysiologisia ja
psyykkisiä haittoja herkemmin kuin miehillä. Ikääntyneenä nämä erot korostuvat entisestään. (Mumenthaler et al.
1999; Corrao et al. 2004, 613–619; Nolen-Hoeksema 2004, 981–1010; Epstein et al. 2007, 31–48.)
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Naiset tarvitsevat arviolta 40 prosenttia vähäisemmän alkoholimäärän saman promillemäärän saavuttamiseen kuin
miehet (Moore et al. 2003). Maksakirroosi kehittyy naisilla keskimäärin 13 vuoden runsaan alkoholin käytön jälkeen.
Miehillä vastaava keskiarvo on 22 vuotta. (Blume 1994). Naisilla ja varsinkin ikääntyneillä naisilla alkoholihaitat pysyvät
salailusta johtuen pitkään piilossa. Kun ne sitten tulevat ulkopuolisten havaittaviksi, paljastuu samalla kertaa laaja kirjo
alkoholinkäytön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja. (”teleskooppivaikutus”.) (WHO 2004; Hibell et al. 2004;
Wadd et al. 2011).
Aivojen koko ja rakenne muuttuvat pitkäaikaisen alkoholinkäytön seurauksena. Näin tapahtuu varsinkin aivojen
etulohkon alueella, jossa suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta, päätöksentekoa ja tunteita sääntelevät prosessit
tapahtuvat. (Pferrerbaum et al. 1998.) Alkoholisteiksi diagnostisoiduista 50 prosentilla on todettu ongelmia ajatusten
muodostamisessa ja asioiden muistamisessa (Oscar-Berman & Marinkovic 2003, 125). On myös esitetty, ettei runsas
alkoholinkäyttö sinänsä aiheuttaisikaan edellä mainittuja muutoksia, vaan ne olisivat olemassa jo aiemmin ja runsas
alkoholinkäyttö sitten stimuloisi niitä. (Tapert et al. 2002.)
Alkoholin liiallinen käyttö pienentää sekä miesten että naisten aivomassaa, mutta naisilla nämä vauriot syntyvät
nopeammin kuin miehillä. Vaikka naiset aloittavat alkoholinkäytön keskimäärin miehiä myöhemmin ja juovat heitä
vähemmän, syntyy naisilla kuitenkin fysiologisista syistä johtuen aivomuutoksia miehiä herkemmin. Alkoholistinaisten
aivojen harmaan ja valkoisen aineen volyymi on pienempi kuin ikääntyneillä raittiilla naisilla. Kyseinen ero näkyy myös
alkoholistinaisten ja alkoholistimiesten kesken. Korkea ikä ja runsas alkoholinkäyttö korostavat aivomuutosten riskiä.
Pitkät raittiit kaudet tosin palauttavat aivojen tilaa osin entiselleen. (Hommer et al. 2001, 198; myös Tapert et al. 2002,
873–883; Oscar-Berman & Marinkovic 2003, 125–131.)
Eräiden biomarkkereiden avulla on arvioitu, että alle 30 grammaa absoluuttista alkoholia päivässä vähentää
sydänsairauksien riskiä sukupuolesta riippumatta noin 25 prosenttia. (Rimm et al. 1999, 1523.) Erään tutkimuksen
mukaan alkoholia kohtuullisesti käyttävillä alenee sepelvaltimotaudin riski raittiisiin verrattuna. Riski on pienimillään,
kun alkoholinkulutus on 36 grammaa absoluuttista alkoholia päivässä. Tuolloin sepelvaltimotaudin riski on 31
prosenttia alhaisempi kuin raittiilla. Tämän jälkeen riski alkaa taas kohota. (Yag et al. 2016; 637–644.) Naisilla
alkoholinkäytön on todettu vähentävän erityisesti ”huonon” kolesterolin määrää ja lisäävän ”hyvää” kolesterolia
elimistössä. (esim. Sillanaukee et al. 2000, 503–510; Baer et al. 2002, 593–599.) Alle yhden annoksen alkoholia
päivässä nauttivilla naisilla on vähemmän infarkteja, aivohalvauksia ja sydänperäisiä äkkikuolemia kuin raittiilla
samanikäisillä naisilla keskimäärin. Kohtuullisesti alkoholia nauttivilla naisilla on raittiisiin naisiin verrattuna myös
keskimääräistä alhaisempi verenpaine. (Mostofsky et al. 2016, 1586–1591.) Tutkimuksissa on löydetty näyttöä
kohtuullisen alkoholinkäytön myönteisistä vaikutuksista naisten terveyteen samoin kuin miehilläkin, joskin
kohtuullisen alkoholinkäytön terveyshyödyt on joissakin tutkimuksissa myös kyseenalaistettu.
Naisilla on kohtuullisen alkoholinkäytön raportoitu vähentävän myös dementian ja joidenkin syöpäsairauksien riskiä.
Lisäksi kohtuullisen alkoholinkäytön on todettu olevan naisilla hyödyllinen osteoporoosin ja muunlaisenkin luun
haurastumisen ehkäisijänä. Tosin vastakkaisiakin tuloksia on alkoholinkäytön ja luukadon yhteyksistä on esitetty.
(Williams et al. 2005, 309–310.) Toisaalta joidenkin havaintojen mukaan aiheuttavat naisilla suhteellisen vähäisetkin
alkoholimäärät enemmän äkillisiä sydänperäisiä kuolemantapauksia kuin miehillä. Tämä on ristiriidassa niiden
tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan kohtuullinen alkoholinkäyttö suojaisi naisiakin sydänsairauksilta. Tutkijat ovat
kuitenkin yksimielisiä siitä, että toistuvat runsaan alkoholinkäytön episodit lisäävät naisillakin sydäninfarktien ja
aivohalvauksen riskiä (Klatsky 2001; Masters et al. 2004.) Raittiilla ja yli 30 grammaa absoluuttista alkoholia päivässä
kuluttavilla naisilla on myös korkeampi riski saada 2-tyypin diabetes kuin alkoholia kohtuullisesti käyttävillä naisilla.
Tähän tulokseen päädyttiin yli 109 000 25–42-vuotiasta naista käsittäneessä 10 vuoden seurannassa. Runsaan
alkoholinkäytön yhteys diabeteksen syntyyn oli naisilla miehiä vahvempi. Edellä kuvatut havainnot sopivat myös
ikääntyneisiin naisiin. (Wannamethee et al. 2003, 1329; de Vegt et al. 2002.)
Naisilla on runsaan alkoholinkäytön seurauksena kohonnut rintasyöpäriski. (esim. Aronson 2003.) Jos 167 naista juo
säännöllisesti yhden annoksen alkoholia päivässä, niin tilastollisesti tarkastellen yksi heistä kuolee rintasyöpään ennen
80 ikävuottaan. Jos 50 naista juo säännöllisesti 3 alkoholiannosta päivässä, niin tilastollisesti heistäkin yksi kuolee
rintasyöpään ennen 80 ikävuottaan. Kyseessä on ns. NNH80-riski (Number Needed Harm), joka ilmaisee kuinka monen
naisen on käytettävä alkoholia tietty määrä, jotta yksi heistä kuolisi rintasyöpään ennen 80 ikävuottaan. Yksi
alkoholiannos päivässä säännöllisesti nautittuna merkitsee siis 0.6 prosentin ja kolme alkoholiannosta päivässä
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säännöllisesti nautittuna 2.0 prosentin rintasyöpäriskiä. (BJC 2002,1243–1245; Seppä ym. 2012, 2545.) Ikääntyneillä
naisilla kohottaa jo yksittäinen päihtymykseen johtava alkoholinkäyttökerta tilapäisesti mm. estrogeenitasoa.
Vaihdevuosien jälkeisen estrogeenikorvaushoidon yhteydessä voi runsas alkoholinkäyttö nostaa tilapäisesti elimistön
estrogeenitasoa 2–3-kertaiseksi. Kohonneella estrogeenitasolla oletetaan olevan yhteys rintasyövän esiintymiseen.
(Sarkola & Eriksson 2002; Emberson & Bennett 2006.)
Li ryhmineen havaitsi, että vähintään 2 alkoholiannosta päivässä nauttineilla 65–79-vuotiailla naisilla oli 3.3-kertainen
riskin sairastua rintasyöpään raittiisiin naisiin verrattuna. Tiehytperäisen rintasyötävän suhteen riski oli 1.5-kertainen
ja rauhasperäisen rintasyövän osalta 1.8-kertainen ko. verrokkiryhmään suhteutettuna. (Li et al. 2003, 1061–1066.)
Chen tutkijaryhmineen toteaa, että 5–10 grammaa absoluuttista alkoholia viikossa lisää rintasyöpäriskiä 15 prosenttia
raittiisiin naisiin verrattuna. Vähintään 30 grammaa alkoholia päivässä lisää rintasyöpäriskiä 51 prosenttia raittiisiin
naisiin verrattuna. Juomalaatujen välillä ei tällöin ole eroja. Jokainen 10 gramman lisäys päivittäisen absoluuttisen
alkoholin määrässä kohottaa rintasyöpäriskiä 10–12 prosentilla. (Chen et al. 2011, 1884–1890; vrt. Thom 1997.)
Vähäisillä alkoholimäärillä rintasyöpäriski on pieni ja joidenkin tutkimusten mukaan kohtuullinen alkoholinkäyttö jopa
alentaa rintasyöpäriskiä. (esim. Baumgarter et al. 2002, 460–469.) Kun Australiassa tutkittiin 17 000 40–69-vuotiasta
naista, havaittiin yhteys alkoholinkäytön, rintasyövän esiintymisen ja B9 vitamiinin nauttimisen välillä. Naiset, jotka
kuluttivat keskimäärin 40 grammaa absoluuttista alkoholia (noin 3 alkoholiannosta) päivässä ja nauttivat 200
milligrammaa B9 vitamiinia (folaatti) päivittäin, oli vähemmän rintasyöpää kuin raittiilla samanikäisillä naisilla. (Larson
et al.2007, 64–76.)
Jos nainen kuluttaa päivittäin keskimäärin 20–40 grammaa absoluuttista alkoholia, hän saa melko todennäköisesti
jossakin elämänsä vaiheessa alkoholinkäyttöön liittyvän maksasairauden (alcohol-related liver damage). Tällaisia ovat
rasvamaksa, hepatiitti ja kirroosi. Miehillä alkoholin aiheuttaman maksasairauden syntymiseen tarvitaan keskimäärin
40–80 grammaa absoluuttista alkoholia päivässä. Lähes kaikille runsaasti alkoholia pitkään käyttäneille kehittyy
rasvamaksa. Heistä 10–35 prosenttia saa hepatiitin ja heistä taas 8–20 prosenttia sairastuu myöhemmin kirroosin. Yli 5
alkoholiannosta päivässä nauttivilla kohoaa maksakirroosin riski 14–20 prosenttia. Viinin, oluen tai väkevien juomien
nauttimisella ei tässä yhteydessä ole eroja. Naisten kohonnut maksasairauksien riski voi alkoholinkäytön yhteydessä
johtua myös farmakokineettisistä, aineenvaihdunnallisista tai estrogeenitasapainoon liittyvistä tekijöistä. (Gramenzi et
al. 2006, 1151–1153; myös Liber 2003, 220–231.)
Naisten biologinen herkkyys liiallisen alkoholinkäytön haitoille on suurempi kuin miehillä, vaikka he kuluttavatkin
keskimäärin 50–60 prosenttia vähemmän alkoholia kuin miehet. (Wilsnack et al. 1994; Wilsnack et al. 2000.) Naiset
tuottavat elimistössään vähemmän alkoholihydrogenaasia kuin miehet. Kyseinen ruuansulatusentsyymi pilkkoo
alkoholia. Sen vähäisyys nostaa naisten veren alkoholipitoisuutta korkeammaksi kuin miehillä. Tämän vuoksi runsaasti
alkoholia käyttävät naiset ovat miehiä herkempiä saamaan sairauksia, joissa alkoholin runsas käyttö on osasyynä
sairauden puhkeamiseen. Tällaisia sairauksia ovat maksa-, munuais-, sydän-, verisuoni- ja ruuansulatuskanavan
sairaudet sekä halvaukset, osteoporoosi ja verenpainetauti. (Deal & Galaver 1994; Waern et al. 2002; Corrao et al.
2004.)
Naisilla ja varsinkin ikääntyneillä naisilla on hoitoon hakeutuminen mielenterveydellisten syiden vuoksi yleistä
silloinkin, kun heidän oireidensa tosiasiallinen syy on liiallinen alkoholinkäyttö. Miesten kohdalla mielenterveydelliset
syyt ovat lähinnä sekundaarinen tekijä hoitoon hakeutumisessa. Miehet korostavat ensisijaisesti fysiologisia ongelmia,
vaikka taustalla olisikin liiallinen alkoholinkäyttö. (Zilberman et al. 2003.) Alkoholiongelmaisten naisten keskuudessa
ahdistuneisuus ja depression ovat yleisempiä kuin miehillä. Naisille ovat tyypillisiä myös bipolaarinen oireyhtymä ja
erilaiset fobiat. Miehillä taas on todettu enemmän epäsosiaalista ja aggressiivista käyttäytymistä. (Beckman 1994; Lex
1994; Heinz et al. 2011.) Naisten humalahakuinen juominen voi altistaa heidät myös seksuaaliselle ja taloudelliselle
hyväksikäytölle, kaltoinkohtelulle sekä toistuvalle itsensä laiminlyömiselle. Edellä mainituilla tekijöillä on tunnetusti
yhteys myös mielenterveysongelmien syntymiseen.
Naisten runsaan alkoholinkäytön on perinteisesti arveltu aiheuttavan miesten juomista lyhytkestoisempanakin
kognitiivisten valmiuksien heikentymistä. Tämä näkyy erityisesti verbaalisissa taidoissa ja muistissa, spatiaalisessa
hahmottamiskyvyssä, valmiudessa tehdä useampia asioita samanaikaisesti sekä kyvyssä valita eri vaihtoehtojen välillä
(esim. Nixon 1994.) Viime vuosina on tosin saatu toisenlaisiakin tutkimustuloksia. Tutkijat havaitsivat 10 vuoden
seurannassa, että runsaasti alkoholia käyttävillä naisilla aleni aivojen prosessointikyvyn nopeus ja tehokkuus sekä
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johdonmukainen päättelykyky selvästi hitaammin kuin runsaasti alkoholia käyttävillä miehillä. Yli 36 grammaa
absoluuttista alkoholia päivittäin nauttineilla miehillä muistin huononeminen nopeutui 5.7 vuotta. Naisilla, jotka
nauttivat yli 19 grammaa alkoholi päivittäin, muistin huononeminen lisääntyi vain hieman. Kohtuullisesti alkoholia
käyttävillä naisilla muistin heikkeneminen oli 5 vuotta hitaampaan kuin raittiilla naisilla. (Séverine, et al. 2014.)
Selitykseksi tähän on tarjottu estrogeeni-hormonia. Se toimii aivosolujen hormonaalisena suojana alkoholin toksisia
vaikutuksia vastaan. Korkean estrogeenitason on arveltu yleensäkin suojaavan naisia muistisairauksilta ja mm.
Alzheimerin taudilta. Myös estrogeenihoitoja on muistisairauksiin kehitelty. Aihepiiristä on julkaistu viime vuosina
useita tutkimuksia. (esim. Genazzani et al. 2007.) Eräät viimeisimmät tutkimukset kuitenkin osin kyseenalaistavat
estrogeenin muistisairauksilta suojaavan yhteyden (Ma et al. 2017).
Hoang tutkijaryhmineen tarkasteli 65 vuotta täyttäneiden naisten alkoholinkäytön yhteyttä kognitiivisten valmiuksien
heikentymiseen. Seuranta-aika oli 20 vuotta ja tutkimukseen osallistui 1309 naista. Mikäli nainen oli käyttänyt jossakin
elämän vaiheessa runsaasti alkoholia, olivat hänen kognitiiviset valmiutensa keskimääräistä huonommat.
Kohtuullisesti alkoholia käyttävillä oli kognitiivinen selviytymiskyky seurantajakson alussa ja sen keskivaiheella samalla
tasolla kuin raittiillakin, mutta seurannan lopussa kohtuullisesti alkoholia käyttävien kognitiivinen selviytymiskyky oli
keskimäärin raittiita huonompaa. Kognitiiviset ongelmat yleistyivät myös niillä naisilla, jotka aloittivat alkoholinkäytön
vasta seurantajakson aikana. Mikäli henkilö raitistui seurannan aikana, ei siitä ollut hyöty kognitiivisten valmiuksien
suhteen. Tutkijat totesivat, että runsas alkoholinkäyttö jossakin elämänvaiheessa ja kohtuullisen alkoholinkäytön
vähentäminen myöhemmällä iällä lisäävät kognitiivisten valmiuksien heikentymistä. Kun kohtuullista alkoholinkäyttöä
vähennetään kognitiiviset haitat pikemminkin lisääntyvät naisilla erityisesti neljännessä iässä. Syyksi tähän
tutkimusryhmä arvelee sen, että samalla kun alkoholinkäyttöä vähennetään alkoholin kognitiivisia toimintoja
suojaavat mekanismit kumoutuvat. Taustalla voi olla myös kyseisessä ikäryhmässä lisääntyvän sarastavuuden ja
lääkityksen yhteys sekä kognitiivisiin valmiuksiin että alkoholinkäytön vähenemiseen. (Hoang et al. 2014, 1663–1667.)
Brennan tutkijaryhmineen tarkasteli 55–64-vuotiaiden alkoholinkäytön ja terveyden yhteyttä. Naisilla olivat diabetes,
syöpä, korkea verenpaine, lääkärin diagnostisoima hengenahdistus, liikkumisen rajoitteet ja selkäkivut yhteydessä
alkoholinkäyttöön. Kun alkoholinkäyttö väheni, myös nämä oireet vähenivät. Näin tapahtui varsinkin ikääntyneiden
naisten kohdalla. (Brennan et al. 1999, 737–749; Mowbray et al. 2016, 146–152)
Naiset kärsivät erityisesti liiallisen alkoholinkäytön sosiaalisista ja emotionaalisista seurauksista, koska heihin
kohdistuu runsaasti diskriminointia, sukupuoleen suunnattuja roolivaatimuksia, sosiaalista leimaamista ja
yhteiskunnallisia stereotypioita. (Carter 1997, 473.) Tällaisia naiseen kohdistuvat odotukset ovat esimerkiksi nainen
puolisona, äitinä, kasvattajana, isoäitinä, perheen arjen pyörittäjänä ja omaishoitajana. Perinteisesti naisen oletetaan
olevan nöyrä, mukautuva, vastuullinen, hoivaava ja välttävän hillitöntä käyttäytymistä (Lex 1994, 216.) Quaniart ja
Charpenter tutkivat 65–85-vuotiaiden naisten omia mielikuvia ikääntymisestä. Naiset itse määrittelevät ”ikääntyvän
naisen” kielteisesti. Tähän liittyivät käsitteet riippuvuus, sosiaalinen eristäytyminen ja hauraus. Naiset eivät kuitenkaan
halunneet määritellä itseään ikääntyvinä tai vanhoina naisina. He halusivat liittää vanhenemiseen mm. käsitteet
autonomia, vapaus, riippumattomuus ja sosiaalisen aktiivisuus. Naisten ikääntymisen nähdäänkin yhteiskunnassa
usein ääripäiden kautta eli joko aktiivisena, riippumattomana ja hyväksyttävänä tai sitten fyysistä vanhenemista
korostavana, passiivisena ja negatiivisena vanhenemisena. Mikäli ikääntynyt nainen kuitenkin rikkoo perinteisiä
roolimalleja alkoholinkäytöllään, hänet koetaan poikkeavana ja hänet stigmatisoidaan. Ikääntyneidenkin naisten
runsaaseen alkoholinkäyttöön liitetään helposti myös seksuaalisen holtittomuuden leima (Quéniart & Charpentier
2012, 983–100¸ myös Carter 1997).
Stressin on arveltu olevan merkittävässä roolissa ikääntyneiden naisten alkoholiongelmissa. Tämä koskee niin runsaan
alkoholinkäytön aloittamista yleensä kuin ajoittaisia retkahduksiakin. Naiset, jotka kykenevä konkretisoimaan
ahdistustaan ja minimoimaan stressiään, kuluttavat vähemmän alkoholia stressaavan periodin aikana kuin ne naiset,
joiden stressinhallinta on puutteellista. Naistenkin osalta olisi alkoholinongelmien hoidon yhteydessä tärkeää
vahvistaa yleisiä elämänhallinnan taitoja ja stressinsietokykyä. (Brady & Sonne 1999, 268; Mulia et al. 2008, 1283–
1293.) Viime aikoina on nostettu keskusteluun ajatus siitä, ettei alkoholiongelmien yhteydessä olisikaan kysymys
varsinaisesti stressistä, vaan ahdistuneisuudesta ja siihen liittyvistä reaktioista. Tutkijat toteavat, että nykyisin
alkoholiongelmien selitysmalleissa ahdistuneisuutta ja stressiä käsitellään yhtenäisenä ilmiönä. Alkoholinkäytön
yhteydessä pitäisi stressin lisäksi tarkastella myös ahdistusherkkyyttä ja ahdistuneisuutta itsenäisinä ilmiöinä.
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Alkoholiongelmaisten haastatteluista käy ilmi, että he itsekin viittaavat usein ongelmiensa yhteydessä ahdistukseen
liittyviin tunnetiloihinsa. (McCaul et al. 2017.)
Ahdistuksen aiheuttajana voivat naisilla olla menneisyydessä koettu alistaminen, nöyryytys, seksuaalinen
hyväksikäyttö tai väkivalta. Tässä yhteydessä puhutaan usein kaltoinkohtelusta, joka voi olla fyysistä, psyykkistä,
seksuaalista, sosiaalista tai taloudellista. Ikääntyneelle voi ahdistusta aiheuttaa myös itsensä laiminlyöminen. (esim.
Norris 1994; Gomberg 1994; Katz 2002; Nodding 2003.) Päihdeongelmaisia naisia syyllistetään monesti jopoa
väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreinakin. Eri tutkimusten mukaan alkoholiriippuvaisista naisista 30–80
prosenttia on insestin uhreja. Insestin ja alkoholiriippuvuuden suoraa yhteyttä on kuitenkin vaikea todentaa. On
arveltu, että monet seksuaalista ja emotionaalista kaltoinkohtelua kokeneet naiset saavat myöhemmin ns. posttraumaattisen syndrooman (PTSD), jota he sitten pyrkivät ”lääkitsemään” runsaalla alkoholinkäytöllä. Eräiden
arvioiden mukaan post-traumaattisen syndrooman omaavilla naisilla on 1.4-kertainen riski alkoholiriippuvuuteen
muihin alkoholia käyttäviin naisiin verrattuna. (Dansky et al. 1995, 1070–1099; Lloyd 2004, 235–236.)
Koska naisten rooliin on perinteisesti liitetty muista huolehtiminen, saattaa riittämättömyyden tunne laukaista heillä
runsaan alkoholinkäytön. Syrjäytyminen sosiaalisista verkostoista ja runsas alkoholinkäyttö syventävät
riittämättömyyden kokemusta entisestään ja synnyttävät konflikteja ihmissuhteissa. Tyytymättömyys itseä kohtaan
lisääntyy, mutta alkoholinkäyttö tuo tähän vain hetkellisesti helpotusta. (Beckman 1994; Culp & Beach 1998.)
Riittämättömyyden tunteet voimistuvat usein pitkän ja raskaan omaishoitosuhteen aikana. Omaishoitajien
alkoholiongelmat ovatkin nousseet esille viime vuosina kansainvälisissä tutkimuksissa ja keskusteluissa. (esim.
Rospenda et a. 2010, 314–324.)
Pitemmästä eliniästään johtuen naisille kertyy miehiä enemmän menetyksen kokemuksia. Tällaisia ovat läheisten
kuolema, avioero sekä oma ja läheisten sairaus. Runsas alkoholinkäyttö voidaan nähdä yrityksenä hallita kyseisiin
tapahtumiin liittyviä tunteita ja pelkoja. Alkoholinkäyttöön jää kuitenkin helposti ”koukkuun” ja yrityksestä, joka
alkujaan suuntautuu ahdistuksen helpottamiseen, tuleekin elämää traumatisoiva riippuvuus. (Gomberg 1994; Cirillo
1994.) Nuorempien naisten alkoholinkäyttöön vaikuttaa vahvasti heidän vertaisryhmänsä eli ”merkitykselliset muut”.
Tutkimuksissa he kertovat alkoholinkäyttönsä perusteluiksi monesti seurustelun ystävien kanssa ja sosiaalisen
kanssakäymisen yleensä. (Wilsnack et al. 1994, Lex 1994.) Ikääntyneiden naisten kohdalla tilanne on usein
päinvastainen. He juovat monesti häpeillen ja muilta piilossa yksin kotonaan. Sosiaalisten verkostojen kaventumisesta
johtuen vertaiskontrolli on heidän kohdallaan vähäistä. Ikääntyneiden naisten alkoholinkäyttöön liittyy monesti
yksinäisyys. (Suhonen 2005).
Ikääntyneiden naisten alkoholiongelmaa käsittelevissä tutkittaessa on ikääntymisen alaikäraja yleensä määritelty 45
vuoden iästä aina yli 65-ikävuoteen asti. Ikääntyneiden naisten alkoholiongelman määrittelyä vaikeuttaa naisille ja
erityisesti ikääntyneille naisille sopivan arviointikriteerien puuttuminen. Sekä avo- kuin laitoshoidon kohdalla jäävät
ikääntyneiden naisten alkoholiongelmat tutkimuksissa vähälle huomiolle. Yhdysvalloissa arvioidaan, että laitosmaisissa
olosuhteissa elävistä 60 vuotta täyttäneistä naisista 11 prosenttia käyttää päivittäin alkoholi yli terveydelle haitallisen
raja-arvon (esim. CASA 2006). Kyseisen ikäryhmän naiset käyttävät myös muita enemmän reseptilääkkeitä sekä avoettä laitoshoidossakin. Tämä koskee varsinkin psyykelääkkeitä. Kun ikääntyneiden naisten alkoholin liiallista käyttöä
tarkastellaan heidän lääkkeidenkäyttönsä rinnalla ja elämänolosuhteet huomioiden, joudutaan eettisesti haastavien
kysymysten eteen. (Vinton & Wambach 2004.)

6.3 Ikääntynyt alkoholiongelmainen nainen intervention haasteena
Päihdetyön ammattietiikka joutuu ikääntyneiden naisten alkoholiongelmien suhteen yllättävien haasteiden eteen.
Naiseus, ikääntyminen ja alkoholiongelma muodostavat leimautumisalttiin problematiikan. Kun tähän lisätään
päihdetyön interventioiden perinteiset jännitteet, kuten asiakkaan itsemääräämisoikeus ja autonomia, korostuu
ikääntyneiden naisten alkoholiongelman kompleksisuus entisestään. (CASA 2006.). Fysiologisista eroistaan johtuen
naiset addiktoituvat alkoholiin nopeammin kuin miehet. He käyttävät alkoholia miehiä useammin ”lääkityksenä”
vastoinkäymisiin. (Osgood & Manetta 2002.) On arvoitu, että yli puolella alkoholiongelmaisista naisista
alkoholinkäytön haitat realisoituvat vasta myöhemmällä iällä, jolloin vaikeudet korostuvat yleensä nopeasti (CASA
2006). Osin edellä mainituista syistä johtuen päihdetyön eettiset jännitteet kulminoituvat ikääntyneiden naisten
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kohdalla vastakkainasetteluun perinteisen paternalistisen orientaation ja interaktiivisen dialogin välillä. (Lloyd 2004;
Reamer 2006; Coverdale et al. 2006.) Ikääntyneen naisen alkoholiongelman hoitaminen tapahtuu usein epästabiilissa
tilanteessa, jossa hänen identiteettinsä ja itsemääräämisoikeutensa on vakavasti uhattuna. Myös ikääntyneen
alkoholiongelmaisen naisen läheiset saattavat pyrkiä vaikuttamaan hoitotilanteeseen, koska kysymyksessä on myös
heidän häpeäntunteensa, huolensa ja pelkonsa. Hoitoprosessissa pitäisi päästä nopeasti eteenpäin, jottei ikääntyneen
naisasiakkaan tilanne kärjistyi hallitsemattomaksi ulkopuolisista paineista johtuen. Hoitosuhteessa on aina kuitenkin
mukana elementtejä joita ei voi nopeuttaa (esim. luottamus, autonomia). (esim. Koenig & Spano 2003)
Kun alkoholiongelman hoidon yhteydessä puhutaan asiakkaan autonomiasta, voidaan sillä tarkoittaa neljänlaisesta
autonomiaa: lyhyen ja pitkän aikavälin autonomiaa sekä autenttisesta ja ei-autenttisesta autonomiaa. Lyhyen aikavälin
autonomia tarkoittaa sitä, että ikääntyneen naisasiakkaan alkoholiongelmaan liittyy hetkellisiä ja rajallisia tarpeita,
jotka joudutaan ratkaisemaan välittömästi. Tällainen on esimerkiksi akuutti terveyshaitta, joka vaatii välitöntä hoitoa.
Pitkän aikavälin autonomia taas sallii asiakkaan edetä vaiheittain kohti lopullista kauemmaksi ulottuvaa tavoitetta.
Kysymyksessä voi tällöin olla iäkkään naisasiakkaan elämänhallinnan ja arjen sujumisen turvaaminen pitkällä
aikavälillä. (Holstein & Mitzen 2001.) Autenttinen autonomia taas viittaa henkilön vakiintuneisiin asenteisiin ja
toimintamalleihin, jotka ovat yhteensopivia hänen luonteensa, arvojensa ja ihmiskäsityksensä kanssa. Ne voivat liittyä
iäkkään naisen subjektiivisiin kokemuksiin naiseudesta ikääntymisen erivaiheissa tai naiseuden kosketuspintaan
liialliseen alkoholinkäytön sosiaalisten seurauksien kanssa. Ei-autenttinen autonomia puolestaan tarkoittaa valintoja ja
toimintamalleja, jotka selkeästi eroavat henkilölle tyypillisestä toiminnasta. Ne ovat tilanteeseen ja paikkaan
sidoksissa olevia toimintamalleja, jotka ovat usein pakon sanelemia. Naisten kulttuuriset roolit ja heidän
alkoholinkäyttöönsä yhteiskunnassa liitetyt suorat ja epäsuorat vaatimukset ovat esimerkkejä tästä. Ikääntynyt nainen
voi olla lähipiirissään arvostettu suvun matriarkka. Tilanne hänen autonomian osalta muuttuu olennaisesti, jos hänellä
havaitaan alkoholiongelma. Hänen autonomiaansa saatetaan silloin rajoittaa, koska hänet mielletään uhkana itselleen
(terveysriski), häpeänä ja huolen aiheena läheisilleen (eettinen riski) sekä yhteiskunnallisena ongelmana
(yhteiskunnallinen riski) Viimeksi mainitun kohdalla henkilö nähdään palvelujen suurkuluttajana, kalliina ”tapaus” tai
ei-toivottu tilastoluku. (Collopy 1988, 10–17; Emlet et al. 2001, 21–33; Koenig & Crisp 2008, 1045–1061.)
Ammattiauttajan työn keskeinen tavoite on alkoholiongelman hoitamisen ohella palauttaa ikääntyneen alkoholia
liikaa käyttävän naisen yhteiskunnallinen rooli naisena ja yhteisönsä tasa-arvoisena jäsenenä.
Tutkimuksissa ikääntyneiden naisten alkoholinkäyttö suhteutetaan yleensä ikääntyneiden miesten
alkoholinkulutukseen ja heidän alkoholihaittoihinsa. Naisten elämänkontekstiin ja fysiologiaan liittyy kuitenkin
piirteitä, joiden vuoksi heidän alkoholinkäyttöään ja alkoholihaittojaan on tarkasteltava laajasti kulttuuristen ja
yhteiskunnallisten koodistojen viitekehyksessä, johon naiseus ja ikääntyminen tuovat omat erityispiirteensä. Kysymys
on naisen, ikääntyneen naisen, päihdeongelmaisen naisen ja ikääntyneen päihdeongelmaisen naisen
yhteiskunnallisista rooleista ja niihin liittyvistä merkityksistä. Ikääntynyt päihdeongelmainen nainen voi olla myös
naisen roolin lisäksi sisar, äiti, vaimo, isoäiti ja omaishoitaja. Ikääntymiseen liittyy monia sukupuolisidonnaisia
kulttuurisia merkityksiä, mielikuvia, rooleja ja normeja, jotka korostuvat yleisessä suhtautumisessamme
ikääntyneeseen päihdeongelmaiseen naiseen. (Ojala & Pietilä 2010, 335–336.)
Naisten moraalisiin ratkaisuihin ja päätöksentekokykyyn liitetään monenlaisia stereotypioita, jotka naiset usein itsekin
sisäistävät. Naiseuden on katsottu perustuvan luontaisesti muiden huomioon ottamiseen jopa oman hyvinvoinnin
kustannuksella. Naisten uskotaan priorisoivan muiden tarpeet omien tarpeidensa edelle. Äärimmillään tämä voi näkyä
siten, että ikääntynyt alkoholiongelmainen nainen ei hakeudu hoitoon, koska hänen pitää esimerkiksi omaishoitajana
huolehtia läheisestään. Hän voi kieltäytyä hoidosta toteamalla, ettei hän halua viedä hoitopaikkaa muilta sitä häntä
kipeämmin tarvitsevalta. Viimeksi mainittu perustelu on tosin monesti myös hoitokielteisyyden naamioimista
eettisesti hyväksyttävältä vaikuttavaan muotoon. (Lloyd 2004; Gilligan 2004; Suhonen 2005.)
Päihdeongelmaisten naisten on oletettu sukupuolistuneesta kulttuurisesta diskriminoinnista ja sosialisaatioprosessista
johtuen näkevän elämänpiirinsä hierarkkisena ja epätasa-arvoisena. Tämä heijastuu ajoittain epäluulona ja
kapinointina ammattiauttajiakin kohtaan. Ikääntyneet alkoholiongelmaiset naiset ovat hoidossa aluksi varautuneita
käsittelemään ongelmiaan ja niihin liittyvistä tunteitaan. (Suhonen 2005; Brown 2006.) Kaikki se, mitä tapahtuu hoitoja terapiaprosessin ulkopuolella, vaikuttaa ikääntyneen alkoholiongelmaisen naisen motivoitumiseen ja sitoutumiseen
hoitoon. Esimerkkeinä tästä ovat asiakkaan arjen tilanteissa kokema ikään liittyvä diskriminointi ja suoranainen
ikärasismi (ageismi). Ikääntynyt nainen voi joutua myös sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän ja vähättelyn kohteeksi.
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Asiaan vaikuttaa myös se, miten julkisuudessa puhutaan naisista, ikääntyneistä ja päihdeongelmista yleensä. (Meier et
al. 2005.) Ikääntynyt päihdeongelmainen nainen on saattanut elämänsä aikana kokea diskriminointia. Hän on tällöin
erityisen herkkä havainnoimaan sitä myös hoitosuhteessa. (Brady & Ashley 2005, 11–12.) Paternalistisessa
yhteiskunnassa ikääntynyt alkoholiongelmainen nainen kantaa mukanaan eräänlaista ”kaksoiskansalaisuutta”. Hän on
samalla kertaa sekä rakastettu että leimattu. Tämä stereotypinen ristiriita koetaan monesti ulkopuolisten taholta
vallankäytön ja kontrollin oikeuttajaksi. Tästä syystä ikääntyneeseen alkoholiongelmaiseen naiseen kohdistuva sanelu
ja vallankäyttö tulisi olla hoitosuhteessa minimissään. Hoidossa tulisikin etsiä asiakkaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja
leimaamisen ja mitätöimisen kohtaamiseen käytännön tilanteissa. (Brady & Ashley 2005; 11–12; myös Miranda et al.
2002.)

6.4. Ikääntyneen naisen alkoholiongelman hoitaminen
Liiallista alkoholinkäyttöä on pidetty erityisesti miesten ongelmana. Päihdeongelmiin suunnatut hoitomallit ja ohjelmat ovatkin rakentuneet lähinnä miesten ehdoilla. (van der Walde et al. 2002.) Naisten alkoholiongelman
hoidosta ja sen tuloksellisuudesta on keskusteltu vähän. Yleisenä toteamuksena on esitetty, tosin kirjavan
tutkimusnäytön pohjalta, että naisten kohdalla sukupuolispesifi hoito on ei-sukupuolispesifiä hoitoa tehokkaampaa.
(Walitzer & Connors 1997; Hodgins et al. 1997.) Ryhmäterapian osalta on raportoitu, että sekaryhmissä miehet
pyrkivät dominoimaan keskustelua. Tällöin naisten alkoholiongelman erityisteemat jäävät huomiotta. (Hanna et al.
1998; Guida et al. 2004; Suhonen 2005.)
Ikääntynyt nainen joutuu tasapainoilemaan ikääntyneen naisen ja toisaalta nuoren naisen kulttuuristen koodien
viidakossa. Nämä jännitteet hän kohtaa jatkuvasti arjessaan, mediassa, palvelujen piirissä ja sosiaalisissa
alkoholinkäyttötilanteissa. Ikääntynyt nainen kokee kehonsa, seksuaalisuutensa ja kulttuurisen identiteettinsä eri
tavalla kuin ikääntynyt mies. (esim. Nikander 1999.) Terapeutin sukupuolella saattaa tällöin olla merkitystä. Eräässä
suomalaistutkimuksessa päihdehuollon avohoidon naisasiakkaista puolet priorisoi naispuolista päihdetyöntekijää.
Miesasiakkaista naistyöntekijää priorisoi alle kolmasosa. Yli 2/3 tutkimukseen osallistuneista ei esittänyt toiveita
työntekijän sukupuolen suhteen. Naisterapeutti ja naisasiakas arvioivat keskinäisen terapeuttisen vuorovaikutuksen
sujuvan välillään hyvin. Hoidon tuloksiin asiakkaan ja päihdetyöntekijän sukupuolella ei kuitenkaan ollut vaikutusta.
(Kuusisto & Artkoski 2013, 46–48.)
Yleisesti uskotaan, että naisten alkoholiongelman hoitaminen on vaikeaa. Tämä käsitys stereotypisoi naisten
alkoholiongelman hoitamista. (Walitzet & Connors 1997.) Edellä esitetyn todenperäisyyttä on kuitenkin vaikea
todentaa, koska naiset ovat hoitopaikoissa ja hoito-ohjelmissa yleensä vähemmistönä. Heillä on ratkaistavanaan
monia ongelmia samanaikaisesti johtuen siitä, että he ovat salanneet alkoholinkäyttönsä pitkään. Näyttöä siitä, että
naisten alkoholiongelmaa olisi vaikeampi hoitaa kuin miesten vastaavaa, ei ole saatu. Naisilla on korkea hoitoon
hakeutumiskynnys, mutta alun tunnustelevan vaiheen jälkeen he kiinnittyvät hoitoon jopa miehiä paremmin.
(Beckman 1994; Suhonen 2005.)
Ikääntyneiden naisten alkoholiongelmia hoidettaessa joudutaan ottamaan huomioon heidän yhteisölliset, kulttuuriset
ja alakulttuuriset roolinsa. Hoidossa käydään läpi niitä yhteyksiä, joilla ikääntynyt naisasiakas kiinnittyy elämänpiirinsä
merkittäviin ihmisiin. Identiteetin vahvistaminen, sosiaalisten taitojen ja ongelmaratkaisukyvyn harjoitteleminen ovat
ikääntyneiden naistenkin hoidossa keskeisiä teemoja suoranaisesti alkoholinkäyttöön liittyvien kysymysten rinnalla.
Toipuminen edellyttää tuekseen myös toimivaa ja vastavuoroista sosiaalista verkostoa. Alkoholiongelma on
syntymekanismien, kehittymisen ja toipumisprosessin osalta vahvasti yhteydessä henkilön elinympäristöön ja
elämänpiiriin. Tähän naiseus ja ikä tuovat oman lisäjännitteensä. (Beckman 1994; Begun 2005.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten naisten kohdalla ammattiauttajat joutuvat kohtaamaan tunnelatautuneen
ilmapiirin, jolloin ongelman hahmottaminen voi aluksi olla vaikeaa. Esille voivat nousta korostuneesti ikääntyneen
naisten humalahakuisuus, sammumiset, vieroitusoireet, tapaturmat, mielialavaihtelut, alkoholisairaudet ja
kognitiiviset ongelmat. Lisäksi hänellä saattaa esiintyä itsensä laiminlyömistä (huono hygienia, yksipuolinen tai
riittämätön ravinto, lääkkeiden epäsäännöllinen käyttö) sekä itsetuhoisuutta. Kyseiset runsaaseen alkoholinkäyttöön
liittyvät ongelmat ovat erityisen leimaavia, kun kysymys on ikääntyneestä naisesta. (Barry al. 2002.) Ikääntyneen
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naisen alkoholiongelman hoitaminen vaatii fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeiden huomioon ottamista
sukupolvi- että sukupuolisidonnaisesta näkökulmasta. (Blow et al. 2002, 53.)
Ammattiauttajalle on haastava eettinen dilemma sovittaa yhteen ikääntyneen naisasiakkaan autonomia ja
asiakastyöhön aina tavalla tai toisella liittyvä autoritaarisuus. (esim. McCullough et al. 2001; Reamer 2006.) Hoidon
yhteydessä ollaan tekemisissä ikääntyneen naisasiakkaan kokonaisvaltaisen hoitamisen kanssa, jolloin korostuu myös
eettisten ratkaisujen ristiriitaiset jännitteet (Lloyd 2004). Eettinen dilemma tarkoittaa tässä yhteydessä tilannetta,
jossa ammattiauttajan on tehtävä valintoja tärkeiden, mutta toistensa kanssa ristiriitaisten tai jopa vastakkaisten
eettisen vaihtoehtojen välillä. Tällöin joudutaan pohtimaan ikääntyneen naisasiakkaan, hänen lähiyhteisönsä ja
yhteiskunnan tavoitteita kokonaisuutena. (Dolgoff et al. 2009, 112.) Ammatin eettinen ohjeisto auttaa
ammattiauttajia vain rajallisesti ikääntyneen naisasiakkaan kanssa työskenneltäessä (vrt. Reamer 2006).
Koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella työntekijällä on laaja näkemys reitistä asiakkaalle edullisimpaan
lopputulokseen, mutta pitkään elämänkokemukseensa ja sukupuoleensa vedoten saattaa ikääntynyt naisasiakas
mitätöidä työntekijän eksperttiyden. (Koini & Sano 2003.) Autoritaarinen ja konfrontoiva työskentelytapa on
hoitosuhteessa oikeutettu vain silloin, kun sillä turvataan asiakkaan selviytymisen kannalta keskeisimpiä perustarpeita
(esim. akuutin sairauden hoitaminen, asunnon säilyttäminen). (Galambos 1997.) Alkoholiongelmaisen vastuu omasta
käyttäytymisestään on osa toipumisprosessia. Alkoholiongelmaiselle ikääntyneelle naiselle ei hänen sosiaalinen
ympäristönsä salli itsenäisyyttä kovinkaan helposti, sillä runsaan alkoholinkäytön katsotaan osoittavan, ettei henkilö
pysty itsenäiseen päätöksentekoon ja huolehtimaan itsestään. (Strom-Gottfried & Corcoran 1998.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten naisten hoidossa joudutaan tarkastelemaan heidän elämälleen antamia
sukupuolistuneiden merkitysten ja todellisuuden välistä ristiriitaa. (Miranda et al. 2002; Brady & Ashley 2005.)
Ikääntyneen naisasiakkaan hoitaminen edellyttää usein hänen ohjaamistaan johonkin päihdeongelmaisille naisille
tarkoitettuun hoitopaikkaan, joissa on osaamista ja kokemusta käsitellä alkoholiongelman lisäksi myös naiseuden
erityiskysymyksiä. Pelkästään ikääntyneiden alkoholiongelmaisten naisen hoitamiseen keskittyneitä hoitopaikkoja tai
hoito-ohjelmia on kuitenkin vähän. Tämä on selkeä haaste päihdehuollon palvelujärjestelmälle.
Ikääntyneellä ja alkoholiongelmaisella naisella on monikertainen stigmatisoitumisen riski miehiin verrattuna.
Leimautuminen syvenee varsinkin silloin, jos hän kuuluu johonkin uskonnolliseen, etniseen tai seksuaaliseen
vähemmistöön tai hänellä on mielenterveysongelma. (NIAAA 2008; Brady & Asheley 2005.) Työntekijän roolina on
synnyttää toivoa, mutta erityisesti varmistaa asiakkaansa itsenäinen selviytymisen naisena ja alkoholiongelmaisena
naisena lähiympäristössään ja yleisemminkin yhteiskunnassa. (Koenig & Spano 2003). Tämä saattaa olla hankalaa, jos
naisasiakkaan lähiyhteisö puuttuu hänen elämänhallintaansa ja painostaa häntä ratkaisemaan ongelmansa.
Motivoivaa haastattelua on pidetty ikääntyneille alkoholiongelmaisille naisille erityisen sopivana hoidollisena
interventiona. Siinä on mahdollista antaa laajasti tilaa keskusteluille myös elämänhallinnasta. Tämä mahdollistaa
ikääntyneen naisen todellisuuden ja vanhenemisen problematiikan käsittelyn. (Miller & Rollnick 2002.) Ikääntyneiden
naisten, jotka eivät vielä ole varsinaisesti alkoholiriippuvaisia, on todettu vähentävän alkoholinkäyttöään, jos heille
suunnataan mini-interventiotyyppistä terveysneuvontaa, johon liittyy myös seurantaa. (Fleming et al. 1999). Miniinterventio on perusterveydenhuollossa toteutettuna interventiona neutraali ja ei-leimaava hoitovaihtoehto
ikääntyneelle naisille. Naiset käyttävät yleensäkin aktiivisesti terveydenhuollon palveluja. Kiinnostavaa on nähdä
tulevaisuudessa, miten ikääntyneiden päihdeongelmaisten naisten erityisteemojen käsitteleminen tulee yleistymään
esimerkiksi internet-ehtoisiin interventioihin liittyen. (esim. Cunningham 2012.) Päihdetyön koulutuksessa naisten
erityiskysymykset ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä teemoja. Ikääntyneiden naisten päihdeongelmien
yleistyminen pakottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat kehittämään sukupuolispesifisiä hoitokäytäntöjä
kokonaan uusista lähtökohdista.
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7 Alkoholinkäytön yhteys ikääntyneiden itsemurhiin
7.1 Ikääntyneiden itsemurhien taustaa
Ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyvät itsemurhat, kuten itsemurhat yleensäkin, ovat erityisen tunnelatautunut
keskustelunaihe. Ikääntyminen, alkoholiongelmat ja itsetuhoisuus ovat erikseenkin tarkasteltuna haastavia inhimillisiä
ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Yhteen nivoutuneina niiden sisältämät jännitteet moninkertaistuvat. Ikääntyneiden
alkoholinkäyttöön liittyvä itsetuhoisuus on ollut kuitenkin aina viime vuosiin saakka sivussa yhteiskunnallisessa
keskustelussa ehkä siksi, että ilmiötä on tutkittu vähän. Vaikka alkoholinkäyttö itsemurhien riskitekijänä on ollut
tiedossa jo kauan, ei yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa ole saavutettu yhteisymmärrystä siitä, miten tähän
haasteeseen voitaisiin vastata nykyistä tehokkaammin sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein. (Manthorpe & Iliffe
2010, 1230–1238.)
Aivotutkijat ovat jo pitkään tarkastelleet itsetuhoisten henkilöiden aivojen rakenteellisia muutoksia sosiokognitiivisia
toimintoja säätelevillä aivoalueilla. Kyseisten tutkijoiden toimesta on keskusteltu mm. ”suisidaalisista aivoista”. (van
Heeringen & Marusic 2003, 282–284.) Kun tähän tarkasteluun liitetään havainnot alkoholinkäytön ja ikääntymiseen
aiheuttamista aivomuutoksista, avautuu kokonaan uudenlainen näkökulma ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien
itsetuhoisuuteen. (Schneidet 1996.) Lähivuosina onkin aivotutkimuksen suunnasta odotettavissa uusia
tutkimustuloksia itsetuhoisuuden ja alkoholiongelmien keskinäisestä yhteydestä. Itsetuhoisuuteen tullaan jatkossa
löytämään aiempaa tehokkaampia preventiivisiä toimenpiteitä ja täsmähoitoja. (Mann & Currier 2012, 425–445.)
Itsemurha selitetään usein teon tekijän puutteellisesta elämänhallinnasta ja paineensietokyvyn heikkoudesta
johtuvaksi. Vuosikymmeniä sitten oli jopa mediassa tapana todeta itsemurhien yhteydessä, että henkilö teki
itsemurhan ”äkillisessä mielenhäiriössä”. Kyseinen kommentti liitettiin uutiseen ikään kuin teon selitykseksi. Nykyisin
korostetaan, että itsetuhoiset mielikuvat ja ajatukset ovat itsemurhaa suunnittelevan mielessä monesti jo pitkään
ennen varsinaista tekoa. Itsemurhat liittyvät monesti traumaattisiin elämänkokemuksiin, masennukseen,
syrjäytymiseen, addiktioihin, sairauksiin, taloudellisiin ongelmiin tai stressaaviin olosuhteisiin. Aihepiiristä käytävässä
tieteellisessä keskustelussa on vakiintunut käyttöön myös ilmaisu ”itsetuhoinen käyttäytyminen” (suicidal behavior).
Käsite kattaa itsetuhoiset ajatukset, itsemurhayritykset ja varsinaiset itsemurhat. (esim. Richards 2017.)
Ikääntyneillä on itsemurhia suhteessa itsemurhayrityksiin enemmän kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Ikääntyneet
onnistuvat itsemurhayrityksissään nuorempia ikäryhmiä todennäköisemmin. Itsemurhayrityksen toistumisriski säilyy
ikääntyneilläkin vuosia ensimmäisen itsemurhayrityksen jälkeen. (Hepple & Quinton 1997; Jenkis et al. 2002.)
Ikääntyneet antavat muita harvemmin itsemurha-aikeistaan ennakoivia merkkejä ulkopuolisille. Tämä johtuu osittain
siitä, että monet heistä elävät yksin. Tilanne pääsee heidän kohdallaan kärjistymään ja he voivat toteuttaa aikeensa
muiden huomaamatta. Li toteaa, että ikääntyneillä miesleskillä on 3-kertainen itsemurhariski samanikäisiin naimisissa
oleviin miehiin verrattuna. Ikääntyneiden naisleskien kohdalla ei ole havaittu kohonnutta itsemurhariskiä. (Li 1995,
825–828.) Yksin asumisen selitysvoimaa itsemurhien osalta heikentää kuitenkin havainto, että vaikka ikääntyneistä
monet asuvat yksin vain pieni vähemmistö heistä päätyy itsemurhaan. Yksinasumisen lisäksi tarvitaan muitakin
laukaisevia tekijöitä. Eräs tällainen saattaa olla syrjäytymisen tunne eli tunne sosiaalisen kanssakäymisen ulkopuolelle
jäämisestä. Kyseinen tunne voi realisoitua, vaikka asianomainen ei eläisikään yksin. Avioero muodostaa ikääntyneillä
leskeyttäkin suuremman itsemurhariskin. Se on stressitekijä, joka synnyttää ihmissuhdeongelmia, merkitsee monesti
myös sosiaalisen tuen heikkenemistä ja taloudellista epävarmuutta. (Kposowa 2000; Luoma & Pearson 2002.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten itsetuhoisuuden kohtaamisen paradoksi näkyy siinä, että sekä ikääntyneiden
alkoholiongelmat että heidän itsetuhoisuutensa ovat alidiagnostisoituja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden
piirissä. (Blow 2000, 1257–1266.)
Itsemurhien taustoja tutkitaan itsemurhan jälkeen ns. psykologisessa ruumiinavauksessa (psychologic autopsy), jossa
selvitellään laajasti henkilön mielialan vaihteluja, masentuneisuutta, sairauksia, addiktioita, elämänolosuhteita ja
sosiaalisia verkostoja sekä elämäntilannetta varsinkin ajalta juuri ennen itsemurhaa. Tietoja kerätään henkilön
läheisiltä, ammattiauttajilta ja dokumenteista. (esim. Clark & Horton-Deutsch 1992, 144–182.) Psykologiset
ruumiinavaukset ovat paljastaneet, että 15–56 prosenttia kaikista itsemurhista liittyy alkoholiriippuvuuteen tai
alkoholin väärinkäyttöön (Isometsä 2001).
Erilaisista psyykkisistä oireista kärsii tekohetkellä 75–97 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä itsemurhaan päätyneistä
henkilöistä. Kysymys on tällöin lähinnä depressiosta, jota ikääntyneillä esiintyy itsemurhan aikoihin enemmän kuin
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nuoremmilla itsemurhan tehneillä. Itsemurhan tehneistä ikääntyneistä yli 50 prosentilla on diagnostisoitu masennus,
mutta vain 20–30 prosentin kohdalla sitä on varsinaisesti hoidettu (Pompili et al. 2008). Eräässä tutkimuksessa
havaittiin, että 74.7 prosentilla itsemurhan tehneistä ikääntyneistä oli mielenterveysongelmia, kun vastaava osuus oli
samanikäisillä kontrolliryhmässä 12.6 prosenttia. Kysymyksessä oli tällöin yleensä depressio. Eroja ei havaittu
itsemurhan tehneiden ja kontrolliryhmän välillä aviosäädyn, koulutuksen, taloudellisen tilanteen, arjen sujumisen ja
kroonisten sairauksien suhteen. (Préville et al. 2005.)
Psykologisten ruumiinavausten ongelmaksi on nähty niihin liittyvien haastattelujen ajoitus, haastattelu- ja
raportointikäytäntöjen epäyhtenäisyys, haastattelijan taito käsitellä arkaa aihepiiriä sekä dokumenttien
puutteellisuudet. Ikääntyneiden itsemurhien yhteydessä ikääntymiseen liittyvät tiedot ovat monesti vajavaisia ja
epäyhtenäisesti raportoituja. (Conner et al. 2012, 86–103.) Alkoholilla on ikääntyneiden itsemurhissa kuitenkin
pienempi rooli kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Myös dementian yhteys itsemurhiin on ikääntyneillä alhaisempi kuin
mitä heidän väestöosuutensa perusteella voisi olettaa. (Conwell & Brent 1995, 146; Conwell et al. 2002, 195).
Alzheimerin tauti näyttää kuitenkin lisäävän itsemurhariskiä. Alzheimerin tautiin liittyvä itsemurhariski luokitellaan
kohtalaiseksi ja se on korkeimmillaan heti sairauden diagnostisoimisen jälkeen (Rubio et al. 2001, 139; Serafini et al.
2016, 1083-1099.)
Suomalaistutkimuksessakin havaittiin yhteys itsemurhien ja depressio-oireiden välillä varsinkin ikääntyneillä naisilla.
Itsemurhan tehneillä miehillä todettiin puolestaan useita samanaikaisia psyykkisiä sairauksia. (Henriksson et al. 1995,
275–286.) Koska moni itsemurhaa suunnitteleva ikääntynyt kärsii depressiosta, mahdollistaisi tehokas depressiohoito
itsemurhariskin todentamisen ja preventiiviset toimenpiteet ajoissa. Ajatuksia tästä on esitetty jo vuosia, mutta
itsetuhoisuuden systemaattinen analysointi varsinkin lievempien depressio-oireiden yhteydessä on edelleen
puutteellista. (Conwell 2001; Wiese 2011.) Depressio-oireisiin ja itsetuhoisuuteen tulisikin kiinnittää ikääntyneiden
asiakkaiden kohdalla huomiota sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnan kaikilla tasoilla.
Tutkimukset osoittavat ikääntyneiden itsemurhien yhteyden tiettyihin persoonallisuuden piirteisiin. Eräässä
tutkimuksessa havaittiin ikääntyneillä itsemurhan tehneillä keskimääräistä useammin persoonallisuuden häiriöitä,
pakkomielteitä sekä ahdistuneisuutta luonnollisen kuoleman kokeneisiin ikääntyneisiin verrattuna. Kyseisessä
aineistossa 77 prosentilla itsemurhan tehneistä oli psyykkisiä oireita itsemurhan toteuttamisen aikoihin. Heistä 63
prosentilla kysymys oli depressiosta. Lisäksi 44 prosentilla itsemurhan tehneistä ikääntyneistä esiintyi pakkomielteitä
ja ahdistuneisuutta (Harwood et al. 2001, 163–164.) Jo kauan on tiedetty, että ikääntyneille on keskimääräistä
tyypillisempää elämän näköalattomuus, toivottomuuden tunne ja mielikuva siitä, että elämä on mennyt hukkaan.
Tässä yhteydessä tutkijat korostavat toistuvasti yksinäisyyden vaikutuksia mielenterveyteen, sairastavuuteen,
kognitiivisiin ongelmiin ja aktiivisuuteen yleensä. Kyseisiä tuntemuksia yritetään lievittää alkoholin avulla. Alkoholin
runsas käyttö kuitenkin pahentaa psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Samalla itsetuhoisuuden riskiä kasvaa. (esim. Ross et al.
1990: Myer & Schuyler 2011, e1–e2.)
Ikääntyneet itsemurhan tekijät kiinnittyvät nuorempia kohtalotovereitaan pakonomaisemmin itsemurha-ajatuksiin.
Tästä huolimatta he kuitenkin onnistuvat salaamaan aikeensa, välttelevät interventioita ja he eivät myöskään ryhdy
toimenpiteisiin itsemurha-ajatusten torjumiseksi. Tämän vuoksi heillä on muita ikäryhmiä enemmän itsemurhia
suhteessa itsemurhayrityksiin. He onnistuvat itsemurhassa usein jo ensimmäisellä yrityksellä. Ikä on itsemurhariski
varsinkin niiden osalta, joilla on psyykkisiä ongelmia. (Conwell et al. 1996, 1001.)
Neurobiologisten tutkimusten valossa itsemurhan uhrien serotoniinijärjestelmän aktiivisuus on alentunut. Tämän
katsotaan olevan yhteydessä itsetuhoisuuteen. Samantyyppisiä yhteyksiä serotoniinitasapainoon on löydetty myös
alkoholiriippuvuutta tutkittaessa. (Mann 1998; Mann 2013.) Vaikka aivokuvantamisen ja geenitutkimuksen alueilla
onkin edistytty viime vuosina, ei luotettavaa itsemurhaa ennakoivaa arviointimenetelmää ole vielä näköpiirissä.
Ikääntyneiden neurobiologinen haavoittuvuus peittyy monesti ikääntymismuutosten alle ja itsemurhaa ennakoivien
merkkien löytäminen esimerkiksi ikääntyneiden aivotoiminnasta on siksi vaikeaa. (Schneider 1996; van Heeringen &
Mann 2014) Yhä edelleen luotettavimmat havainnot ikääntyneenkin itsemurhariskistä liittyvät henkilön puheisiin ja
käyttäytymiseen.
Ikääntyneiden itsemurhia on tutkittu vähemmän kuin nuorempien ikäryhmien osalta (Conwell & Brent 1995).
Ikääntyneiden itsemurhia koskevien tutkimusten ongelmana on se, ettei niissä yleensä kyetä erottelemaan tosistaan
satunnaisia ja pitkäkestoisia itsemurhien syitä, eikä useamman tekijän yhteisvaikutusta (Kraemer et al. 1997). Myös
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alkoholinkäytön ja siitä aiheutuvien ongelmien osuutta ikääntyneiden itsemurhiin on vaikea määritellä, koska
ikääntymiseen liittyvät muutokset ja sairaudet muistuttavat monesti alkoholinkäytön aiheuttamia haittoja. Viime
vuosikymmeninä on toistuva vähäinen tai kohtuullinen alkoholinkäyttö yleistynyt ikääntyneidenkin keskuudessa. Tämä
saattaa kuitenkin johtaa toleranssin kohotessa joidenkin ikääntyneiden kohdalla jatkuvaan riskirajat ylittävään
alkoholinkäyttöön, alkoholihaittoihin ja alkoholiriippuvuuteen. Haittojen lisääntyessä ja pitkittyessä voivat itsemurhaajatukset nousta esiin. (CSAT 1998; Han et al. 2016.)
Sekä alkoholin runsas käyttö että ikääntyminen voivat olla ikääntyneiden itsemurhien itsenäisiä riskitekijöitä. Ne
liittyvät myös psykiatrisiin sairauksiin ja oireisiin, jotka puolestaan lisäävät itsetuhoisuuden riski. Runsas ja toistuva
alkoholinkäyttö stimuloi ja vahvistaa ikääntyneillä muita itsetuhoisuuden riskitekijöitä. Psyykkiset paineet, arjen
yksitoikkoisuus, yksinäisyys, taloudelliset vaikeudet, alkoholinkäytön aiheuttama sosiaalinen häpeä, tulevaisuuden
pelot ja muut ulkoiset tekijät saattavat alkoholinkäyttöön liittyneinä muodostua ikääntyneellä sietämättömäksi
taakaksi. (Blow et al. 2004, 49S.)
Englannissa ja Walesissa tehtiin vuosina 1996–2004 kaikkiaan 45012 itsemurhaa, joista 118 liittyi dementiadiagnoosiin. Kyseisessä ryhmässä mediaani-ikä 75 vuotta ja ikäjakauma 32–95 ikävuotta. Itsemurhan tehneistä
dementiaa sairastaneista 49 prosenttia asui tekohetkellä yksin ja 53 prosenttia heistä oli miehiä. Yleisimmät
itsemurhan tekotavat olivat myrkytys (lääkkeet) 28 prosenttia, hukuttautuminen 19 prosenttia ja hirttäytyminen 17
prosenttia. Itsemurhan tehneistä dementoituneista 19 prosentilla oli ollut alkoholinongelma. Vastaava osuus
itsemurhan tehneistä ei-dementoituneista koostuneessa verrokkiryhmässä oli 13 prosenttia. Itsemurhaan päätyneiden
dementoituneiden joukossa oli 26 henkilöä, jotka olivat alle 65-vuotiaita. Puolet heistä oli ollut elämänsä jossakin
vaiheessa alkoholin tai huumeiden väärinkäyttäjiä. Kuudella heistä oli myös diagnostisoitu alkoholiriippuvuus.
(Purandare et al. 2009.)
Yhdysvaltalaisesta sotaveteraaniaineistosta vuosina 2001–2005 seulottiin lähes 300 000 yli 60-vuotiasta dementiaa
sairastanutta henkilöä, joista 241 teki itsemurhan. Aineisto koostui lähes yksinomaan miehistä. Itsemurhan tehneistä
27 prosenttia oli 60–69-vuotiaita, 45 prosenttia 70–79-vuotiaita ja 27 prosenttia 80–89-vuotiaita. Päihteiden
väärinkäyttäjiä oli tutkituista 5.8 prosenttia ja masennuksesta kärsineiden osuudeksi saatiin 24.5 prosenttia. Itsemurha
tehtiin yleensä ampuma-aseella. (Seyfried et al. 2011.) Israelilaisessa tutkimuksessa seurattiin erään kaupungin
terveysasemalla hoitoon tulleita dementiaa sairastavia potilaita itsemurhariskin näkökulmasta. Vuosina 1991–2000
sinne kirjattiin kyseisiä yli 65-vuotiasta potilaita 1151. Heistä 341 kärsi muistisairaudesta ja 241 sairasti Alzheimerin
tautia. Viimeksi mainituista 7.4 prosenttia kirjattiin sisään itsemurhayrityksen vuoksi. Muista dementiapotilaista he
erosivat lähinnä dementiatestin pistemäärän ja useampien itsemurhayritysten osalta. Aiemmalla psykopatologialla ei
havaittu olevan yhteyttä itsemurhariskiin. (Barak & Aisenberg 2002.)

7.2 Ikääntyneiden itsemurhat kansainvälisessä vertailussa
Vuonna 2016 oli itsemurhien kokonaismäärä maailmassa 817 147. Tämä tarkoittaa 11 itsemurhaa 100 000 asukasta
kohti. Itsemurhayrityksiä tehtiin tuolloin yli 20 miljoonaa.. (GBD 2017.) Miehillä itsemurhia on 1.7-kertaisesti naisiin
verrattuna. Korkean tulotason maissa on miesten itsemurhien osuus 3.5-kertainen ja matalan tulotasonmaissa 1.6kertainen naisten itsemurhiin verrattuna (WHO 2014; WHO 2017a; WHO 2017b.) Monissa maissa todelliset
itsemurhaluvut ovat huomattavasti virallisia lukuja suurempia johtuen tilastoinnin puutteellisuuksista sekä epäselvistä
tapauksista, joista monet kirjautuvat tilastoihin tapaturmina. Suuren väestöosuutensa johdosta Kiinan ja Intian
itsemurhat kattavat lähes kolmasosan kaikista maailman itsemurhista. Esimerkiksi Kiinassa oli vuonna 1999 itsemurhia
eräillä maaseutualueilla 65–74-vuotiailla naisilla 70 ja miehillä 83 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Vastaavasti 75
ikävuotta täyttäneillä naisilla oli näillä maaseutualueilla 102 ja miehillä 140 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti.
(Bertolote & Fleischman 2002, 7; Värnik 2012, 760–771; vrt. WHO 2011.)
Ikääntyneiden itsemurhien osuudessa on tapahtunut globaalisti selkeä muutos väestön ikääntymisen myötä. Vielä
vuonna 1950 kohdistui 60 prosenttia itsemurhista 45 vuotta täyttäneeseen väestöön. Vuonna 1998 kyseinen osuus oli
enää 45 prosenttia. Samaan aikaan itsemurhat lisääntyivät miehillä 49 prosenttia ja naisilla 33 prosenttia. Itsemurhien
kasvu on nopeinta nuorempien ikäryhmien keskuudessa, mutta yhä edelleen ikääntyneiden keskuudessa tehdään 6-7kertaa enemmän itsemurhia kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Maailmanlaajuisesti oli vuonna 1998 itsemurhia 65–74115
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vuotiailla naisilla 14 ja miehillä 41 100 000 asukkaaseen suhteutettuna. Itsemurhan tehneillä 75 vuotta täyttäneillä
naisilla oli edellä mainittu suhdeluku 19 ja saman ikäryhmän miehillä 56. (Bertolote & Fleischman 2002, 6–7.)
Albertassa Kanadassa saatiin 1990-luvun lopulla yli 75 vuotiaiden miesten itsemurhista suhteelliseksi osuudeksi 19.4
prosenttia ja kyseisen ikäryhmän naisilla vastaava osuus oli 17.2 prosenttia. (Quan & Arboleda-Flórez 1999, 762.)
Viimeisimpien tilastotietojen perusteella tiedetään, että vuonna 2016 oli maailmassa 5–14 vuotiailla itsemurhia 7975
(0.6/100 000 asukasta), 15–49-vuotiailla 486 294 (13/100 000 asukasta), 50–69-vuotiailla 212 234 (16/100 000
asukasta) ja 70 vuotta täyttäneillä 110 643 (27/100 000 asukasta). Määrällisesti alle 50-vuotiaat tekevät selvästi muita
enemmän itsemurhia. (GBD 2017.)
Itsemurhalukujen suhteelliset muutokset johtuvat jatkossakin pääasiassa väestön ikääntymiseen liittyvästä
demografisesta kehityksestä, ei eri ikäryhmien itsemurha-alttiuden vaihteluista. WHO:n arvioiden mukaan
itsemurhien määrä tulee kasvamaan nykyisestä (yli 800 000) vuoteen 2020 1.53 miljoonaan. Itsemurhayritysten määrä
tulee tuolloin olemaan 10–20-kertainen itsemurhiin verrattuna. Tämä merkitsee yhtä itsemurhaa joka 20. sekunti ja
yhtä itsemurhayritystä 1–2 sekunnin ajanjaksolla. Jatkossakin on 75 ikävuoden paikkeilla olevilla miehillä suhteellisesti
enemmän itsemurhia kuin missään muussa ikäryhmässä. (Bertolote & Fleischman 2002, 6.)
Vuonna 2016 tehtiin Suomessa 787 itsemurhaa, joista naisten osuus oli 172 ja miesten 615. Meillä oli tuolloin 14
itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Naisilla oli 6 ja miehillä 23 itsemurhaa 100 000 asukkaaseen suhteutettuna.
Itsemurhaan päätyneiden miesten mediani-ikä oli 49 ja naisten 50 ikävuotta. Itsemurhista 3 oli alle 14-vuotiaiden, 600
15–64-vuotiaiden ja 184 65 vuotta täyttäneiden tekemiä. Itsemurhia oli meillä noin 1.5-kertaisesti verrattuna EUkeskiarvoon, mutta 65 vuotta täyttäneiden itsemurhien osalta emme eroa EU-maiden keskiarvosta. Eniten itsemurhia
tekivät meillä 55–64-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat miehet. Naisista suurimman itsemurhan tehneiden ikäryhmän
muodostivat 45–54-vuotiaat. Itsemurhat ovat kuitenkin vähentyneet meillä 20 viime vuoden aikana yli 40 prosenttia.
Vuonna 2016 oli meillä siis 65 vuotta täyttäneiden itsemurhia 184. Naisten osuus tästä oli 42 ja miesten 142.
Ikääntyneiden itsemurhien määrä on vakiintunut Suomessa viime vuosina naisilla 40–50 ja miehillä 130–140 tasolle.
Se vastaa EU-maiden keskiarvoa. Kuitenkin lähes joka toinen päivä tekee yksi 65-vuotias tai sitä vanhempi henkilö
meillä itsemurhan. Miehillä, jotka ovat täyttäneet 75 ikävuotta, on itsemurha suhteellisesti yleisempi kuolinsyy kuin
missään muussa ikäryhmässä. (Tilastokeskus 2017.)
Itsemurhakuolleisuus oli vuonna 2015 EU28-maissa 11 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Miesten itsemurhien
väestöosuudeksi kirjattiin tuolloin 17 ja naisten 5 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Korkeimmat itsemurhaluvut
väestötasolla olivat EU:ssa Liettuassa 31 ja Sloveniassa 21 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Alhaisimmat
itsemurhaluvut kirjattiin Kyproksella 4 ja Kreikassa 5 itsemurhaa 100 000 asukkaaseen suhteutettuna. Miehillä
korkeimmat itsemurhaosuudet rekisteröitiin Liettuassa 54 ja Latviassa 34 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Naisilla
korkeimmat itsemurhaosuudet olivat Liettuassa 11 ja Belgiassa 10 itsemurhaa 100 000 asukkaaseen suhteutettuna.
Vähiten itsemurhia tekivät miehet Kyproksella 7 ja Kreikassa 8 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Naiset alhaisimmat
suhteelliset itsemurhaluvut saatiin Kreikassa 2 ja Kyproksella 2 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Kyproksen ja
Maltan osalta itsemurhien vähäinen määrä saattaa satunnaisvaihtelun vuoksi vääristää tuloksia. (EUROSTAT 2018;
myös OECD 2016.)
Suomessa oli edellä mainitun tilaston mukaan 13 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Miehillä kyseiseksi suhdeluvuksi
saatiin meillä 21 ja naisilla 6 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Suomen luvut ovat niin itsemurhien kokonaismäärän
kuin miesten ja naisten osuudenkin osalta Pohjoismaiden korkeimmat. Tarkastelussa olivat mukana myös EU:n
ulkopuoliset Islanti ja Norja. (Eurostat 2018; myös OECD 2016) Pohjoismaissa oli alhaisin itsemurhien suhteellinen
osuus Tanskassa ja Norjassa. Niissä molemmissa tehtiin 11 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. (OECD 2016;
EUROSTAT 2017.) Tanskaan kuuluvassa Grönlannissa oli vuonna 2014 miehillä 109 ja naisilla 50 itsemurhaa 100 000
asukkaaseen suhteutettuna. Miehillä olivat korkeimmat itsemurhaosuudet siellä 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä
(325/100 000 asukasta) ja naisilla 10–19-vuotiailla (98/100 000 asukasta). Vuonna 2011 oli Grönlannissa 65 vuotta
täyttäneillä miehillä 117 ja naisilla 42 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Grönlannissa on myös korkea
alkoholinkulutus. Edellä kuvatut itsemurhaluvut on suhteutettu 100 000 asukkaaseen kansainvälisen
tilastointikäytännön mukaisesti. Väestöpohja on Grönlannissa todellisuudessa vain noin 57 000 asukasta. (ArticStat
2017.)
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Itsemurhien määrissä on EU-maissa huomattavia vaihteluja myös ikääntyneiden kesken. EU:ssa tekevät 50–69vuotiaat miehet eniten itsemurhia Liettuassa 86 ja Unkarissa 70 itsemurhaa suhteutettuna 100 000 asukkaaseen.
Naisilla ovat korkeimmat itsemurhien osuudet kyseisessä ikäryhmässä Unkarissa 18 ja Belgiassa 16 itsemurhaa
100 000 asukasta kohti. Yli 70-vuotiailla miehillä kirjattiin eniten itsemurhia Unkarissa 84 ja Liettuassa 72 itsemurhaa
100 000 kohti Myös naisilla rekisteröitiin kyseisessä ikäryhmässä eniten itsemurhia Unkarissa 20 ja Liettuassa 20
itsemurhaa 100 000 asukkaaseen suhteutettuna. (WHO 2014, 80–87; vrt. Institute de Veille Sanitaire 2008.)
Yhdysvalloissa tilastoitiin vuonna 2015 yksi ikääntyneen itsemurha keskimäärin joka 66. minuutti. Kyseisenä vuonna oli
itsemurhien osuus siellä 65 vuotta täyttäneillä 17 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Vastaava suhdeluku oli 85
vuotta täyttäneiden osalta 19. Yli 65 vuotiaiden itsemurhia oli 18 prosenttia kaikista itsemurhista. Kyseisen ikäryhmän
väestöosuus oli siellä tuolloin Yhdysvalloissa 14.9 prosenttia. Valkoihoisilla 85 vuotta täyttäneillä miehillä oli vuonna
2012 Yhdysvalloissa 51 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti. Se on 2.5-kertainen määrä kaiken ikäisten miesten
itsemurhiin verrattuna. Ikääntyneiden itsemurhista oli miesten suhteellinen osuus tuolloin 83 prosenttia. Se oli 5.3kertainen samanikäisten naisten itsemurhiin verrattuna. (The American Association of Suicidology 2014 ja 2016.)
On arvioitu, että peräti 40 prosenttia ikääntyneiden itsemurhista jää piiloon (silent suicides). Tällöin kyseessä saattaa
olla lääkkeistä kieltäytyminen, ”onnettomuudet”, itsensä laiminlyöminen tai joku myy syy, joka ei kirjaudu
itsemurhana virallisiin kuolinsyytilastoihin. Itsemurhariski kohoaa 70 ikävuoden jälkeen erityisesti miehillä. Naisilla se
alenee 60 ikävuoden jälkeen. Naisilla itsemurhien suhteellinen osuus on korkeimmillaan 45–49-vuotiaana. (The
American Association of Suicidology 2014.) Vastoin yleistä uskomusta terminaalivaiheessa on ikääntyneistä
itsemurhan tekijöistä vain 2–4 prosenttia. Eräs selitys tähän saattaa olla se, että terminaalivaiheessa henkilö on jo niin
huonossa kunnossa, ettei hän kykene tekemään itsemurhaa, vaikka sitä haluaisikin. (Kachur et al. 1995.)
Yhdysvalloissa itsemurhan tehneistä ikääntyneistä 80 prosenttia oli tavannut lääkärin viimeisen 6 kuukauden aikana,
75 prosenttia viimeisen kuukauden aikana, 41 prosenttia viimeisen viikon aikana ja 20 prosenttia viimeisen
vuorokauden aikana ennen itsemurhaa (Kachur et al. 1995). Ikääntyneistä itsemurhan tehneistä 43–76 prosenttia on
tutkimusten mukaan ollut yhteydessä sosiaalityöntekijään kuukauden sisällä ennen itsemurhaa. (Carney et al. 1994;
Catell & Jolley 1995.) Ikääntyneet onnistuvat itsemurhissa nuorempia ikäluokkia useammin. Yli 65-vuotiailla
itsemurhien ja itsemurhayritysten suhde on Yhdysvalloissa 1:4, kun se esimerkiksi 15–24-vuotiailla on 1:100–200.
(The American Association of Suicidology 2016.) Suurilla ikäluokilla arvioidaan olevan Yhdysvalloissa 65 ikävuotta
täytettyään kaksinkertainen itsemurhariski edellisen sukupolven samanikäisiin verrattuna (Kachur et al. 1995).
Suomalaisessa tutkimuksessa todettiin, että 69 prosenttia 65 ikävuotta täyttäneistä itsemurhan tehneistä oli ollut
kuukauden sisällä teosta yhteydessä terveydenhuoltoon. Viimeisen viikon aikana terveydenhuoltoon oli ollut
yhteydessä 48 prosenttia ja kuolinpäivänään tai sitä edeltävänä päivänä 20 prosenttia itsemurhaan päätyneistä.
Itsemurhan tehneistä ikääntyneistä 18 prosenttia oli kertonut hoitovastuussa olleelle henkilölle itsetuhoisista
ajatuksistaan tekoa edeltäneen vuoden aikana. Omaisilla itsetuhoisuudesta oli vihjannut 48 prosenttia itsemurhaan
päätyneistä ikääntyneistä. Itsemurhan tehneistä ikääntyneistä 38 prosentilla tiedettiin olleen aiempi itsemurhayritys ja
18 prosentilla heistä oli tekohetkellä meneillään depressiolääkitys. Kyseisen tutkimus tehtiin vuoden ajanjaksolla
1987/1988 oikeuslääketieteellisesti todennettuista itsemurhista. Tutkimusvuonna oli meillä itsemurhia kaikkiaan 1397
ja niistä 65 ikävuotta täyttäneiden osuus oli 211. Tapaukset tutkittiin psykologisella ruumiinavauksella. Miehiä
ikääntyneistä itsemurhan tehneistä oli 69,2 prosenttia ja naisia 30.8 prosenttia. Yli 65-vuotiailla itsemurhien osuus oli
kyseisellä 12 kuukauden ajanjaksolla 15 prosenttia kaikista itsemurhista. Itsemurhan tehneistä ikääntyneistä 31 oli
tekohetkellä laitoshoidossa. Heistä 9 oli hoidossa psykiatrisessa sairaalassa, yksi psykiatrisessa päiväsairaalassa, 10
somaattisessa sairaalassa ja 11 vahainkodissa, sairaskodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. (Pitkälä et al. 1999,
121).
Ikääntyneiden itsemurhia ja itsetuhoisuutta käsitellään tutkimuksissa monista näkökulmista. Tutkimusmetodit
vaihtelevat itsemurhaa yrittäneiden haastatteluista itsemurhan tehneiden omaisten haastatteluihin ja väestötasoisista
tilastotutkimuksista psykologisiin ruumiinavauksiin. (Manthorpe & Iliffe 2010.) Tutkimustulokset ovat kuitenkin usein
ristiriitaisia ja eri muuttujien mahdollinen yhteisvaikutus jää niissä epäselväksi. Ammattiauttajatkin tuntevat huonosti
ikääntyneiden itsemurhien problematiikkaa. Syynä tähän saattaa olla se, että osalla itsemurhan tehneistä tai sitä
yrittäneistä ei ole pysyvää asiakassuhdetta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. He voivat olla
kokonaan palvelujen ulkopuolella tai he asioivat usein eri työntekijöillä. Kenelläkään ei ehkä ole kokonaiskuvaan
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itsetuhoisen ikääntyneen todellisesta elämäntilanteesta. Itsemurhariskissä olevien ikääntyneiden tavoittamiseksi
hoidon piiriin tarvittaisiin erityisesti ns. etsivää orientaatiota. Tätä tarvetta vahvistaa englantilaistutkimus, jonka
mukaan 80 prosenttia ikääntyneistä toteutti itsemurhan jo ensimmäisellä yrityksellä. Terveydenhuollossa ei tiedetty
potilaan itsemurhariskistä, vaikka 38 prosentilla miehistä ja 16 prosentilla naisista oli jokin psykiatrinen sairaus. (Salib
& Green 2003, 1082–1087). Yhdysvalloissa 75 prosentilla ikääntyneistä itsemurhan tehneistä ei ollut aiempia
itsemurhayrityksiä (Podgorski et al. 2010, 3).
Australiassa havaittiin, että 25 prosenttiin ikääntyneiden itsemurhista liittyy haluun lopettaa fyysiset kivut ja välttyä
joutumasta muiden hoidettavaksi. Kivut olivat usein seurausta syövästä tai vaikeista neurologisista sairauksista.
Tutkituista 13 prosenttia oli myös häpeissään ja ahdistunut taloudellisen tilanteensa romahtamisen vuoksi. Tämä voi
liittyä joissakin tapauksissa esimerkiksi peliriippuvuuteen, jolla on monesti yhteys sekä runsaaseen alkoholinkäyttöön
että mielenterveysongelmiin. (Snowden 2001, 353–360; myös Kaminer et al. 2002, 191–198; Kausch 2003, 1031–
1038.) Edellä mainitussa Snowdenin tutkimuksessa kolmasosalla tutkituista esiintyi depressiivisyyttä menetyksistä,
surusta ja toimintakyvyn huononemisesta johtuen. Alle kolmasosalla tutkituista oli dementia, depressio johon ei
liittynyt suoranaista traumatisoivaa tapahtumaa tai joku muu psykiatrinen diagnoosi. Lisäksi sairauden hoitoon
liittyvien pelkojen todettiin olevan yhteydessä 10 prosenttiin itsemurhista. (Snowden 2001, 253–360.)
Ikääntyneiden itsemurhiin liittyvät havainnot ovat länsimaissa varsin yhtenäisiä. Tosin terminologisista ja
määrittelyeroista johtuen itsemurhien virallinen todentaminen vaihtelee maittain. Englannissa on otettu käyttöön
termi ”virallinen itsemurha” (official suicide). Tällä tarkoitetaan kuolemansyyntutkijan vahvistamaa kuolinsyytä, jossa
henkilön todetaan itse aiheuttaneen kuolemansa omasta tahdostaan. Kyseisellä määrittelyllä on juridinen pätevyys,
mutta sekin on sumea ja tulkinnanvarainen. (NIMHE 2008.)
Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että ikääntyneiden itsemurhat liittyvät monimutkaisella tavalla mielenterveysongelmiin,
fyysiseen terveydentilaan ja sosiaalisiin tekijöihin. (Prince et al. 1997; Conwell et al. 2002.) Ikääntyneillä
itsemurhariskiä kohottavia tekijöitä ovat mm. stressaavat elämäntilanteet, omat ja läheisten sairaudet, traumaattiset
elämänkokemukset, ongelmat ihmissuhteissa ja elämän tarkoituksellisuuden katoaminen. (Rubenowitz et al. 2001.)
Myös ikääntyneen avuttomuus arjessa ja impulsiivisuus ongelmaratkaisutilanteissa lisäävät itsetuhoisuuden riskiä
(Gibbs et al. 2009).

7.3. Alkoholinkäytön osuus ikääntyneiden itsemurhissa
Elämänhallinnan taidot, päihdehistoria ja erityisesti impulsiivisuus mainitaan toistuvasti ikääntyneidenkin itsemurhia
selittävinä tekijöinä (Jenkins et al. 2002). Lisäksi syitä ikääntyneiden itsemurhiin on etsitetty fyysinen terveydentilasta,
sairauksista, kivuista, lääkitysten mahdollisista sivuvaikutuksista sekä suisidaalisesta sukurasituksesta. (Kiriakidis 2015,
1028–1033; myös Jenkins et al. 2002; Waern et al. 2002.) Itsemurhan tehneistä ikääntyneistä lähes 90 prosentilla
onkin mielenterveysongelmia. Vastaava osuus on nuorempien itsemurhan tehneiden joukossa alle 40 prosenttia.
Ikääntyneiden itsemurha ilman mielenterveysongelmia tai psykosomaattisia oireita on harvinainen. (Henriksson et al.
1995, 275; myös Pitkälä ym. 1999, 121.) Myös lapsena koettu kaltoinkohtelu ja seksuaalinen hyväksikäyttö mainitaan
ikääntyneiden itsetuhoisuuden mahdollisina syinä. (Draper et al. 2008, 262.)
Prevention näkökulmasta voidaan ikääntyneiden itsemurhia tarkastella primääri-, sekundääri- ja tertiääriprevention
kautta. (Conwell et al. 2002; WHO 2012.) Primääripreventio kohdistuu koko ikääntyneeseen väestöön ja sen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseen. Itsemurhien ehkäisyn keskeinen elementti on tällöin yleinen
elämänhallinta ja haavoittuvuuden vähentäminen. Sekundääripreventio keskittyy riskiryhmiin, jotka ovat erityisessä
vaarassa. Ikääntyneiden osalta sekundääriprevention tulisi painottua masennusoireista kärsiviin, menetyksiä
elämässään kokeneisiin ja päihdeongelmaisiin. Väestötasolla tarkasteltuna 75 ikävuoden vaiheilla olevat miehet
muodostavat sekundääriprevention merkittävän kohderyhmän. Tertiääripreventio liittyy lähinnä itsemurha-ajatuksia
jo ilmaisseiden tai itsemurhaa yrittäneiden tavoittamiseen, hoitamiseen, tukemiseen, systemaattiseen seurantaan
sekä riittävän pitkäkestoiseen kuntoutukseen. (Conwell et al. 2002; Haw & Hawton 2008)
Ikääntyneiden itsemurhien ehkäisemisessä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut avainasemassa.
Ammattilaisilla tulisi olla kaikilla tasoilla valmiudet kohdata itsemurhaa suunnitteleva ikääntynyt. Rickgarn ryhmittelee
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itsemurhiin suunnatut interventiot monitasoisesti. Hän puhuu ”meidän kaikkien”, ”taitavien auttajien” (skilled
helpers), ”ammattilaisten” ja ”palveluja tuottavien instituutioiden” vastuuta. (Rickgarn 1998, 126–131.)
Itsemurhaprosessi etenee yleensä toivottomuuden ja tarpeettomuuden kokemisesta kohti passiivista toivetta omasta
kuolemasta. Kyseiset tuntemukset realisoituvat jossakin vaiheessa itsemurha-ajatukseksi, itsemurhasuunnitelmaksi ja
lopulta itsemurhayritykseksi. (Rickgarn 1998; O’Connell et al. 2004.)
Mielenkiintoinen havainto itsemurhien ehkäisemisen osalta liittyy tutkimukseen, jonka mukaan itsemurhat ovat
harvinaisempia niillä ikääntyneillä, jotka käyttävät antidepressantteja. Antidepressanttien lisääntyneen käytön on
arveltu alentavan ikääntyneen väestön itsemurhariskiä. (Hall et al. 2003, 1008). Toisaalta on esitetty, etteivät kyseiset
lääkkeet olisi kuitenkaan yhtä tehokkaita itsemurhien kuin depression ehkäisemisessä. Yli 200 000 potilasta
käsittäneessä kanadalais-italialaisessa tutkimuksessa todettiin, että 18–64-vuotaiden itsemurhariski aleni 40
prosenttia ja 65 vuotta täyttäneiden itsemurhariski aleni 50 prosenttia niillä potilailla, jotka käyttivät selektiivisiä
serotoniinin takaisinoton estäjiä eli SSRI-lääkkeet. (Barbui et al. 2009, 291–297.) Lupaavia tuloksia niillä on kuitenkin
saatu alkoholinkäytön osalta potilailla, jotka kärsivät myös depressiosta ja itsetuhoisuudesta. Pelkästään
alkoholiriippuvuuden hoidossa kyseisten lääkkeiden tehosta ei ole kuitenkaan saatu luotettavaa näyttöä. (esim. Hyytiä
& Alho 2009, 80–83.)
Alkoholinkäytön osuutta aliarvioidaan ikääntyneiden itsetuhoisuuden yhteydessä. Syynä tähän on alkoholiongelman
todentamisen vaikeus. Alidiagnostisointia lisää myös se, että enemmistö ikääntyneistä käyttää alkoholia joko vähän tai
kohtuullisesti. Jossakin elämän vaiheessa ikääntyneiden alkoholinkäyttö eri syistä vähenee tai loppuu kokonaan. Tämä
tieto vaikuttaa ammattiauttajienkin asenteisiin. Ikääntyneiden alkoholiongelmien havainnointia ja diagnostisointia
hankaloittaa asiakkaan kokema leimautumisen pelkoon ja siihen liittyvä salailu. (SAMHSA/SCAT 1998; Suhonen 2005.)
Tutkimusten mukaan päihdeongelmat ovat depression jälkeen yleisin syy ikääntyneiden itsemurhiin. (esim. Barnow &
Linden 2000.) Sher raportoi, että joskus elämänsä aikana alkoholiriippuvuudesta kärsineistä 18 prosenttia päätyy
itsemurhaa. Alkoholiriippuvaisilla on arvoitu olevan 60–120-kertainen itsemurhariski verrattuna väestöön keskimäärin.
(Sher 2006, 57–61.) Ruumiinavausten perusteella tiedetään, että alkoholin ja lääkkeiden käyttö joko erikseen tai
yhdessä edeltää monissa tapauksissa itsemurhaa (Blixen et al. 1997). Laajan tutkimusnäytön perusteella on alkoholin
akuutin käytön osuudeksi arvioitu itsemurhien yhteydessä 10–69 prosenttia ja itsemurhayritysten osalta 10–79
prosenttia. Suuret erot arvoissa johtuvat tutkimusasetelmien kirjavuudesta ja varsinkin otannan puutteellisuuksista.
(Cherpitel et al. 2004, S20.) Alkoholinkäyttö on yhteydessä itsemurhan taustalla oleviin fyysisiin, psyykkisiin ja
sosiaalisiin tekijöihin, mutta syy- ja seuraussuhteiden verkostoa on vaikea tunnistaa. (Blow et al. 2004, 495.)
Conwellin tutkijaryhmä päätyi ruumiinavauspöytäkirjojen perusteella tulokseen, jonka mukaan 15 prosentilla 64–73vuotiaista itsemurhan tehneistä oli alkoholia veressään itsemurhahetkellä. Vastaava osuus 74 vuotta täyttäneillä oli
5.8 prosenttia. (Conwell et al. 1990.) Frierson puolestaan arvioi, että 25 prosenttia 60–69-vuotiaista ja 13 prosenttia
70–79-vuotiaista itsemurhaa yrittäneistä ikääntyneistä oli itsemurhayritystä tehdessään alkoholin vaikutuksen
alaisena (Frierson 1991; myös Bartels et al. 2002). Singaporessa tutkittiin vuosina 2000–2004 409 ikääntynyttä
itsemurhan tehnyttä henkilöä. Heistä 65 oli käyttäytynyt suisidaalisesti jo aiemmin elämänsä aikana ja 344 ei omannut
suisidaalista taustaa. Edellä mainitussa ryhmässä 23.1 prosentilla oli ruumiinavauksen perusteella alkoholia
itsemurhahetkellä veressä. Niillä joilla ei ollut aiempaa itsetuhoista taustaa, vastaava osuus oli 12.8 prosenttia. (Ho et
al. 2014.) Alkoholin todentaminen itsemurhan jälkeen uhrin verestä ei kuitenkaan aina kerro luotettavasti henkilön
humalakäyttäytymisestä ja päätöksentekokyvystä.
Viime vuosina on ikääntyneiden alkoholinkäytöstä keskusteltu laajasti kansanterveystyön näkökulmasta.
Ikääntyneiden alkoholihaittojen arvellaan yleistyvän jatkossa kaikissa länsimaissa jopa siinä määrin, että ilmiöstä on
alettu puhua kansanterveydellisenä ongelmana. (Mowbray et al. 2017.) Ikääntyneiden alkoholiehtoisia itsemurhia
voidaan tarkastella myös yhtenä ikääntyneiden alkoholikuolleisuuden alatyyppinä. Vertailuna voidaan todeta, että
alkoholin riskikuluttajilla on yleensäkin noin 20-kertainen kuolleisuus kohtuullisesti alkoholia käyttäviin verrattuna.
(Moore et al. 2006, 760.) Tutkimuksissa on kotona asuvien ikääntyneiden alkoholiongelmien prevalenssiksi arvioitu 115 prosenttia. Vain pieni osa heistä on kuitenkaan itsetuhoisia. Terveydenhuollon potilasvirroista ikääntyneiden
alkoholiongelmaisten prevalenssiksi on saatu 15–58 prosenttia. (Adams et al. 1996; Blow & Barry 1999; Knott et al.
2015.)
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Jo yli kaksikymmentäviisi vuotta sitten todettiin, että itsemurhan tehneet ikääntyneet kuluttivat enemmän alkoholia
kuin vertailuryhmä (Ross 1990). Myöhemmin todettiin, että alkoholia vähintään 3 annosta päivässä käyttävillä on
korkeampi itsemurha-alttius täysraittiisiin ja kohtuullisesti (alle 3 annosta päivässä) alkoholia nauttiviin verrattuna
(Grabbe et al. 1997). Turveyn tutkimusryhmä mukaan itsemurhan tehneiden ja vertailuryhmän alkoholinkäytössä ei
ollut merkittävää eroa. Itsemurhan tehneillä oli vertailuryhmään nähden kuitenkin huonompi terveydentila sekä
enemmän nukkumis- ja keskittymisvaikeuksia. Niitä ei kuitenkaan kyseisessä tutkimuksessa arvioitu erikseen
suhteessa alkoholinkäyttöön. (Turvey et al. 2002, 398.) Alkoholinkäyttö, joka ei vielä ole varsinaisesti alkoholin
väärinkäyttöä, ongelmakäyttöä tai alkoholiriippuvuutta, ei nosta tutkimusten mukaan merkittävästi ikääntyneillä
itsemurhariskiä. Kohtuullinen alkoholinkäyttö saattaa merkitä jopa myönteisiä terveysvaikutuksia ja tasoittaa
mielialavaihteluja. Joillakin ikääntyneillä saattaa kuitenkin suhteellisen vähäinenkin alkoholinkäyttö provosoida esiin
käyttäytymishäiriöitä ja itsetuhoisuutta. Samoin vähäisetkin alkoholimäärät voivat joidenkin lääkkeiden kanssa
laukaista itsetuhoisia ajatuksia ja mielikuvia. (esim. Blow et al. 2000.)
Waern tutki Göteborgissa 85 yli 65-vuotiasta itsemurhan tehnyttä henkilöä, jolla oli ollut elämänsä aikana
alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia. Waern totesi, että aiemmissa tutkimuksissa itsemurhan tehneiden ja elämänsä
aikana päihdeongelmia kokeneiden osuus on ollut 3–44 prosenttia. Hänen aineistossaan itsemurhaan päätyneistä
miehistä 35 prosenttia oli kärsinyt jossakin elämänsä vaiheessa alkoholiongelmasta. Naisilla vastaava osuus oli 18
prosenttia. Molemmat sukupuolet huomioiden 26 prosenttia elämänsä aikana alkoholiongelman kokeneista päätyi
itsemurhaan. Heistä puolella oli ollut itsemurhaa edeltäneen vuoden aikana myös perheongelmia. Lisäksi puolella
itsemurhaan päätyneistä oli vähintään yksi aiempi itsemurhayritys. Itsemurhan tehneistä 63.6 prosentilla oli alkoholia
veressään itsemurhan tekohetkellä. (Waern 2003, 249–254.)
Alkoholinkäyttöön liittyvät itsemurhat ovat yleisempiä Skandinavian maissa, joissa alkoholinkulutus henkeä kohti on
matalampi kuin Etelä-Euroopan ”viinimaissa” (Ramstedt 2001). Kulttuurisesti määräytyvät asenteet vaikuttavat
alkoholinkäyttöön, humalahakuisuuteen, alkoholiongelmiin, itsemurhiin, avun hakemiseen sekä sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttöön. Tämä saattaa osaltaan selittää Pohjoismaissa yhteyden alkoholiongelman ja itsemurhien
välillä. Toisaalta on muistettava, että ikääntyneiden miesten korkeat itsemurhaluvut eivät selity yksinomaan
alkoholiongelmilla. (Waern 2003, 253.)
Kolmessa psykiatrisessa sairaalassa tehdyssä tutkimuksessa 37.6 prosentilla 60 vuotta täyttäneistä potilaista oli
päihde- ja mielenterveysongelmaan pohjautuva kaksoisdiagnoosi. Heistä 71 prosenttia oli alkoholin väärinkäyttäjiä.
Alkoholin ja jonkun muun päihteen sekakäyttäjiä oli aineistossa 29 prosenttia. Kaksoisdiagnoosipotilaista 17.7
prosenttia oli yrittänyt itsemurhaa ennen sairaalaan joutumistaan. Pelkästään psykiatrisilla potilailla vastaava osuus oli
3.3 prosenttia. (Blixen et al. 1997, 307.) Suomalaisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että sairaalahoidossa olleista 50–64vuotiaista potilaista 15 prosenttia teki itsemurhan viikon ja 27 prosenttia kuukauden sisällä sairaalasta
uloskirjautumisesta. Tilastollisesti merkitsevää eroa 50–64-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden potilaiden välillä ei
esiintynyt itsemurha-ajankohdan suhteen. Tilastollisesti merkitsevä ero toteutui ikäryhmässä 65 ikävuotta täyttäneet
sukupuolen mukaan tarkasteltuna. Kyseisessä ikäryhmässä naisista 48 prosenttia teki itsemurhan kuukauden sisällä
sairaalasta kotiutumisestaan. Miehillä vastaava osuus oli 27 prosenttia. Itsemurhan tehneistä 80 prosenttia oli saanut
viimeisen sairaalajakson yhteydessä muun kuin psykiatrinen diagnoosin. Tämä korostaa yleislääkäreiden roolia
ikääntyneiden itsetuhoisuuden havaitsemisessa. Kyseinen tutkimus käsitti 1877 yli 50-vuotiaan itsemurhaa, joista
1535 oli miesten ja 342 naisten toteuttamia. Kysymyksessä olivat kaikki kyseisen ikäryhmän itsemurhat
tutkimusjakson ajalta kohdealueella. Tutkimusaineisto oli kerätty vuosina 1988–2003 Oulun seudulla (Karvonen 2009,
390–393.)
Edellä mainitussa suomalaistutkimuksessa havaittiin 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä kaikkiaan 194 tehneen
itsemurhan sairaalajakson jälkeen. Heistä 9.8 prosenttia oli ollut aiemmin sairaalahoidossa alkoholinkäyttöön liittyvän
syyn vuoksi. Vastaava osuus 50–64-vuotiailla oli 23 prosenttia. Tämä viitaa siihen, että alkoholiongelmat ovat
nuoremmissa ikäryhmissä vaikeampia tai nuoremmat hakeutuvat ikääntyneitä herkemmin hoitoon. Kyseisessä
tutkimuksessa 65 vuotta täyttäneistä itsemurhan toteuttaneista henkilöistä 19.1 prosenttia oli tekohetkellä alkoholin
vaikutuksen alaisena. Kyseinen osuus 50–64-vuotiaiden ryhmissä oli 33 prosenttia. Sekä 50–64-vuotiaiden että 65
vuotta täyttäneiden ikäryhmissä tehtiin lähes 2/3 itsemurhista yli puoli vuotta sairaalasta kotiutumisen jälkeen.
(Karvonen et al. 2009, 390–393.)
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Mikäli alkoholinkäyttö on toiminut ikääntyneelle elämänhallinnan keinona jo pitkään, myös alkoholihaitat
kumuloituvat vaikeammiksi ja asianomainen voi joutua turvautumaan jopa sairaalahoitoon. Laajassa tutkimuksessa oli
55–64-vuotiaita alkoholinkäyttöön liittyvällä syyllä sairaalaan kirjautuneita 37 henkilöä 1000 potilasta kohti. Vastaava
osuus 65–74-vuotiailla oli 51 henkilöä 1000 potilasta kohti ja 75 vuotta täyttäneillä 70 henkilöä 1000 potilasta kohti
(Wadd & Papadopoulos 2014). Ikääntyneen alkoholiongelmaisen vireystila alenee, hän laiminlyö itseään ja välttelee
avun hakemista. Hänellä esiintyy keskittymisongelmia ja kognitiivisten valmiuksien heikkenemistä. Liiallinen
alkoholinkäyttö vahvistaa negatiivisia tuntemuksia ja lisää sekä ulkopuolisuuden tunnetta että masentuneisuutta.
Monet ikääntyneet kuitenkin käyttävät alkoholia kompensoidakseen edellä kuvattuja haittoja ja mielikuvia. He
epäonnistuvat siinä toistuvasti, koska liiallinen alkoholinkäyttö itsessään synnyttää samanlaisia haittavaikutuksia, joita
alkoholinkäytöllä yritetään lievittää. Masennus syvenee ja itsetuhoisuus korostuu entisestään. (Brown et al. 2001;
Lavretsky et al. 2002; Turvey et al. 2002.)
Tutkijoiden arviot ikääntyneiden itsemurhien määrän kasvusta tulevaisuudessa vaihtelevat muutamista prosenteista
jopa kaksinkertaiseen nykyiseen verrattuna. (Haas & Hendin 1983; Kachur et al. 1995; Conwell 2001.) Suuret ikäluokat
käyttävät kaikissa länsimaissa enemmän ja useammin alkoholia kuin edelliset sukupolvet vastaavassa iässä (Gfroerer
et al. 2002, 90). Alkoholista on tullut osa ikääntyneiden arkipäivää. Säännöllinen alkoholinkäyttö aloitetaan nykyisin
aiempaa nuorempana. Tämä näkyy monesti alkoholiongelmien yleistymisenä jo varhaisessa elämänvaiheessa ja
heijastuu sitten runsaana alkoholinkäyttönä vielä ikääntyneenäkin. Myös miesten ja naisten alkoholinkäyttötavat
lähestyvät toisiaan ja tulevaisuudessa ikääntyneiden sukupuolierot alkoholinkäytössä pienenevät nykyisestään. Tämä
tulee heijastumaan naisten alkoholiehtoisten itsemurhayritysten ja itsemurhien määrään.
Itsemurha-aikeet jäävät ammattiauttajiltakin usein huomaamatta, vaikka itsemurhaan päätyvät asiakkaat asioivat
sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä itsemurhaa edeltävien kuukausien ja viikkojen aikana. (esim. Pitkälä ym.
1999.) Pitäisikö jatkossa keskittyä kattavasti ja intensiivisesti ikääntyneiden itsetuhoisuuteen ja depression seulontaan
sekä heidän elämänhallintansa vahvistamiseen sosiaali- kuin terveydenhuollon peruspalveluissa? Toisaalta nykyiset
itsetuhoisuuden seulonta- ja arviointimenetelmät eivät kuitenkaan ole tutkimusten mukaan toimivia ja riittävän
tehokkaita ikääntyneiden kohdalla. Samanaikaisesti tietämyksemme alkoholiongelmista, depressiosta ja itsemurhista
kuitenkin jatkuvasti tarkentuu. (esim. Pearson & Brown 2000.)
Vuonna 2014 oli Yhdysvalloissa tutkimusta edeltäneen vuoden aikana 50 vuotta täyttäneistä miehistä 2.9 prosentilla
itsemurha-ajatuksia, 0.7 prosenttia oli laatinut itsemurhasuunnitelman ja itsemurhayritykseen päätyi 0.2 prosenttia
tutkituista. Kyseisen ikäryhmän naisista oli 2.5 prosentilla ollut itsemurha-ajatuksia, 0.7 prosenttia oli tehnyt
itsemurhasuunnitelman ja 0.1 prosenttia oli yrittänyt itsemurhaa tutkimusta edeltäneen vuoden aikana. Tutkimuksen
otos käsitti 67 500 18 ikävuotta täyttänyttä henkilöä, jotka haastattelutilanteessa täyttivät lomakkeen ja lisäksi he
vastasivat haastattelijan kysymyksiin. (SAMHSA 2015, 4–6; vrt. Crosby et al. 2011.) Terminologisesti itsemurhien
yhteydessä käytetään myös ilmaisuja itsemurhan ideointi (suicidal ideation) ja itsemurhakäyttäytyminen (suicidal
behavior, suicidal-related behavior). Edellinen on käytännössä lähes synonyymi käsitteelle itsemurha-ajatus, joskin
siinä hajanaisten ajatusten ohella voi olla mukana jo suunnitelmallisuuttakin. (Gliatto & Rai 1999.) Itsemurha
käyttäytyminen kattaa laajimmassa merkityksessä itsemurha-ajatukset, itsemurhan ideoinnin ja suunnittelun sekä
itsemurhayritykset ja varsinaisen itsemurhankin. (Silverman et al. 2007.)
Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on toivottu tarkempia arviointikäytäntöjä alkoholiongelmien ja itsetuhoisuuden
havainnointiin varsinkin ikääntyneiden merkittävien elämänmuutosten yhteydessä. Tällaisia elämäntilanteita ovat
eläköityminen, yksinäisyys, sosiaalinen syrjäytyminen, suru, menetykset, sairastuminen, ihmissuhde- ja
talousvaikeudet. Niihin kaikkiin tiedetään sisältyvän alkoholiongelman, depression ja itsetuhoisuuden riski. Vaikeutena
on kuitenkin se, miten näihin ongelmiin päästään yksilötasolla ajoissa käsiksi. (Blow et al. 2000)

7.4 Ikääntyneiden depressio, alkoholiongelmat ja itsetuhoisuus
Ikääntyneillä on vähemmän vakavaa depressiota kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Lievempiä mielenterveysongelmia
heillä on kuitenkin vähintään yhtä paljon kuin muissakin ikäryhmissä. Blow ryhmineen arvioi aiempiin tutkimuksiin
viitaten, että 5 prosentilla kotona asuvista ikääntyneistä on depressio ja 5-20 prosentilla voidaan havaita depressiooireita (Blow et al. 2007, 14; myös Blazer 2002; Zarit & Zarit 2007; van Orden & Conwell 2011.) Suomessa on arvioitu,
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että diagnostisointi- ja identifiointiongelmista johtuen jää puolet masennuksesta kärsivistä ikääntyneistä hoidon
ulkopuolelle. Ammattiauttajatkin mieltävät masennusoireet monesti ikääntymiseen luonnostaan kuuluviksi.
(Saarenheimo & Arinen 2009, 209.)
Ikääntyneiden depressiolle on tyypillistä tunne omien vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta ja elämänhallinnan
heikkenemisestä. Kun identiteettiä ei kyetä enää rakentamaan ulkoisten tekijöiden (työ, status ym.) varaan, elämästä
luopumisen tunne vahvistuu ja minuus hämärtyy. Ikääntyneet eivät valita masentuneisuudestaan ammattiauttajille,
vaan he kertovat pelkästään kivuistaan, fyysistä vaivoistaan ja unettomuudestaan silloinkin, kun heidän varsinainen
ongelmansa on depressio. Pitkittyneen depression yhteydessä ikääntyneillä voi esiintyä myös paranoidisuutta,
sekavuutta ja aggressiivisuutta. Niillä on havaittu yhteyksiä myös dementiaan. (Heikkinen 1998, Reppermund 2016.)
Monet ikääntyneet jättävät kertomatta ammattiauttajille alakuloisuudestaan ja mielialavaihteluistaan. He eivät
hahmotu niitä hoitoa vaativiksi oireiksi. Edellä kuvattu muistuttaa päihdeongelmiinkin liittyvää salailua. Mielialan
muutokset voivat johtua myös muistin ja kognitiivisen selviytymiskyvyn hiipumisesta ikääntyneenä. Masennus peittää
alleen monet psykosomaattiset oireet ja sairaudet. Toisinaan taas psykosomaattiset oireet peittävät masennuksen.
Eräät ikääntyneiden käyttämät lääkkeet voivat sivuvaikutustensa osalta aiheuttaa masennusta ja mielialamuutoksia.
Liiallinen alkoholinkäyttö erikseen ja yhdessä lääkkeiden kanssa synnyttää ja vahvistaa todennetusti masennusta.
Samalla itsetuhoisuuden riski kasvaa. (Bruce 2002, 174–184; Kivelä 2005, 4865–4870)
Suomalaisen selvityksen mukaan 65 vuotta täyttäneistä miehistä 5.1 prosenttia ja naisista 8.8 prosenttia oli saanut
hoitoa masennukseensa. Kyseisen ikäryhmän miehistä 18 prosenttia ja naisista 16 prosenttia koki tulevaisuutensa
toivottomaksi tai erittäin toivottomaksi. (Laitalainen ym. 2008.) Hollannissa tutkittiin 14 hoitokodissa yli 300
ikääntynyttä. Heistä 8.1 prosentilla oli vakava depressio (major depression) ja 14 prosentilla oli lievän depression
(minor depression). Masennusoireista, jotka eivät täyttäneet vielä masennusdiagnoosin kriteereitä (subclinical
depression) havaittiin 43.9 prosentilla tutkituista. (Jongenelis et al. 2004, 135.) Englannissa ja Walesissa tutkittiin
puolestaan yli 13 000 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Kotona asuvilla ikääntyneillä depression prevalenssi oli 9.3
prosenttia ja laitoksissa olevilla 27.1 prosenttia. Depressio oli tyypillinen erityisesti ”nuoremmilla” ikääntyneillä, joiden
toimintakyky oli huono ja jotka olivat laitoksissa. Laitoksissa olleilla ikääntyneillä esiintyi muita enemmän mielialaan
liittyviä ongelmia, tulevaisuuden näköalattomuutta ja halua kuolla. (McDougall et al. 2007, 562.)
Mielialahäiriöistä kärsivillä ikääntyneillä alkavat itsemurhayritykset selvästi myöhemmällä iällä kuin muilla
itsetuhoisilla henkilöillä ikääntyneillä. Itsemurhayrityksistä 80 prosenttia liittyi vakavaan masennukseen. Mitä
enemmän itsemurhayrityksiä henkilöllä oli, sitä todennäköisemmin hänellä oli diagnostisoitu myös psykoottinen
depressio. (Lyness et al. 1992, 320). Eräässä vuoden kestäneessä ikääntyneiden depressiohoidon seurannassa
osoittautui, että 8.7 prosenttia potilaista yritti itsemurhaa. Heidän kohdallaan oireiden lievittäminen oli
epäonnistunut. Lisäksi monilla heistä oli takanaan jo aiempia itsemurhayrityksiä ja myös perheongelmat olivat heillä
akuutteja. (Zweig & Hinrichsen 1993, 1687.)
Sydneyssä tutkittiin 210 ikääntyneen itsemurhaa. Heistä 2/3 oli ollut myös masentuneita. Joukossa oli 18 prosenttia
sellaisia itsemurhan tehneitä, joilla ei löydetty tekoon selkeää syytä. He eivät esimerkiksi olleet terminaalivaiheen
hoidossa. Tutkituista 10 prosenttia oli masentunut terveydentilansa tai kuntonsa huononemisen vuoksi. Itsemurhan
tehneistä 6 prosenttia oli sellaisia ikääntyneitä, joilla oli dementia tai joku psykiatrinen sairaus. Viimeksi mainituista
3/4 kärsi depressiosta. (Snowden 2001, 353–360.)
Ikääntyneiden depressiota hoidetaan tyypillisesti mielialalääkkeillä. Niiden käyttö ikääntyneiden keskuudessa onkin
jatkuvassa kasvussa. Suomessa 1990-luvulla 2-kertaistui mielialalääkkeiden käyttö yli 65-vuotiaiden keskuudessa ja yli
85-vuotiailla niiden käyttö 3-kertaistui saman ajanjakson kuluessa. Kehitys on ollut samanlainen kaikkialla länsimaissa.
(Linjakumpu et al. 2002, 874–883; vrt. Draper 2003). Mielialalääkkeiden ja alkoholin rinnakkaiseen käyttöön liittyy
riskejä, joista monet vaikeuttavat ikääntyneen elämänhallintaa ja altistavat itsetuhoisuudelle.
Depression ja alkoholiongelmien yhteys on ollut tiedossa jo pitkään. Itse asiassa alkoholia käytettiin ”lääkkeenä”
depressioon jo kauan ennen depressiolääkkeiden keksimistä (Barber 2008). Tutkimuksissa on saatu näyttöä runsaan
alkoholinkäytön ja depression yhteydestä myös ikääntyneiden osalta. Grant ja Harford havaitsivat, että 13.3
prosentilla 65 ikävuotta ylittäneistä, joilla oli ollut vakava depressio jossakin elämänsä vaiheessa, oli ollut myös
alkoholiriippuvuus. (Grant & Harford 1995, 197–206). Devanand toteaa, että 15–30 prosentilla vakavasta depressiosta
kärsivistä ikääntyneistä on myös alkoholiongelma. Depressio 2–3-kertaistaa ikääntyneiden alkoholiongelman riskin
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verrattuna niihin ikääntyneisiin, joilla depressiivisyyttä ei esiinny. (Devanand 2002, 236.) Epstein päättelee, että
runsaasti alkoholia käyttävillä on yli 3-kertaa useammin depressio-oireita kuin kohtuullisesti alkoholia käyttävillä.
Kohtuullinen alkoholinkäyttö tarkoitti tällöin hallittua alkoholinkäyttöä keskimäärin kerran kuukaudessa. Runsaasti
alkoholia käyttävillä oli jonkinasteisten depression prevalenssi 24.2 prosenttia. (Epstein et al. 2009.) Connerin
työryhmä toteaa, että jossakin elämänsä vaiheessa depressiosta kärsineistä 70 prosentilla on ollut myös
alkoholiongelma (Conner et al. 2009, 127–137).
Kuva ikääntyneiden alkoholinkäytön ja depression yhteydestä on hieman erilainen, kun tarkastelun kohteena ovat
“vanhimmat” ikääntyneet (neljäs ikä). Ikääntyneiden alkoholinkäytön ja depression yhteyttä on yleensä tutkittu
”nuoremmilla” ikääntyneillä miehillä, runsaan alkoholinkäytön historian omaaville ja tutkimusympäristönä on usein
ollut sairaala. (Graham & Smith 1999, 345–351.) Hollantilaisessa tutkimuksessa haastateltiin Amsterdamin alueen
viidessä ikääntyneiden asumisyksikössä 156 henkilöä, jotka olivat 65 vuotta täyttäneitä. Haastateltavien keski-ikä oli
84 vuotta ja ikäjakauma 65–104 ikävuotta. Heidän kognitiivinen toimintakykynsä oli suhteellisen hyvä ja heillä ei ollut
diagnostisoitua dementiaa. Naisten osuus aineistossa oli 72 prosenttia. Haastatelluista 51 prosenttia oli käyttänyt
alkoholia haastattelua edeltävän viikon aikana. Alkoholinkulutuksen mediaani oli tutkituilla kyseisen viikon aikana yksi
annos ja keskiarvo 4.5 annosta. Tutkituista 7 prosenttia oli käyttänyt alkoholia edellisen viikon aikana vähintään 15
alkoholiannosta, jota pidetään Hollannissa naisilla alkoholin haitallisen viikkokulutuksen rajana. Tutkituista 22.4
prosentilla oli depressio-oireita. Haastatelluista 75.6 prosenttia asui yksin, 69 prosentilla oli alhainen koulutustaso ja
85 prosenttia heistä kärsi vähintään yhdestä sairaudesta. (Steunenberg et al. 2008, 519.)
Edellä kuvatussa hollantilaistutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä alkoholinkäytön ja depression
välillä. Siinä ei myöskään löydetty yhteyttä ongelmajuomisen ja depressiivisten oireiden esiintymisen välillä.
Tutkijoiden mukaan tämä viittaa siihen, että ikääntyneenä varsinkin neljännessä iässä depressio ei aiheuta
alkoholiongelmaa ja alkoholiriippuvuutta. Se ei myöskään lisää kohtuullisesti alkoholia käyttävien alkoholinkulutusta.
Ne tutkituista, jotka käyttivät alkoholia runsaasti, olivat miehiä, nuorempia ikääntyneitä ja heillä oli korkea
koulutustaso. Tutkimus osoitti kuitenkin ekstroverttiyden ja elämyshakuisuuden yhteyden sekä depressioon että
runsaaseen alkoholinkäyttöön ikääntyneenä. (Steunenberg et al. 2008, 522.)
Ikääntyneidenkin alkoholiongelmien yhteydessä voidaan puhua kahdenlaisesta depressiosta. Tilapäisestä depressiosta
on kysymys silloin, kun depressio liittyy lähinnä alkoholin aiheuttamaan vieroitusoireisiin. Tämä depressio menee ohi,
kun alkoholinkäyttö keskeytyy Kyseinen vaihe kestää yleensä korkeintaan muutaman päivän. Pysyvämmästä
depressiosta puhutaan silloin, kun oireet säilyvät pitkään muuttumattomina, vaikka alkoholinkäyttö on lopetettu jo
viikkoja sitten. Pysyvämmästä masennuksesta kärsivillä on ollut alkoholinkäytön yhteydessä masennusoireita
todennäköisesti aiemminkin ja masennusta on esiintynyt myös heidän lähipiirissään. Heillä on todennäköisesti ollut
stressiä, jota he sitten ovat alkoholinkäytöllä yrittäneet lievittää. Tämä kaikki voi johtaa itsetuhoisten mielikuvien ja
ajatusten yleistymiseen. (Atkinson & Misra 2002.)
Depression ja päihdeongelmien hoidossa on paljon yhteistä. Lääkehoito, psykososiaalinen kuntoutus ja
sosiaalikulttuuriset interventiot ovat esimerkkejä tästä. Tavallisimpia interventioita ovat psykoterapia, neuvonta,
ohjaus, vertaistuki ja sosiaalityö. Hoito on yksilö-, ryhmä- tai yhteisöorientaatioihin perustuvaa. Tavoitteena on
asiakkaan voimavarojensa saaminen hyödyntämään hänen toipumistaan ja arjessa selviytymistään. (Saarenheimo &
Arinen 2009, 209–221.) Kansainvälisesti parhaat tulokset depression hoidossa on saavutettu eri orientaatiota
yhdistelemällä. Lääkehoito ja psykososiaalinen työ ovat yksilön tarpeisiin räätälöitynä nykyään depressiohoidon
keskiössä. Kun hoidossa hyödynnetään monia eri palveluita, on myös henkilökohtaisen palveluohjauksen merkitys
tärkeä. (Oishi et al. 2003; Unützer et al. 2006.)
Yli 6500 alkoholiongelmaista tarkastelleessa meta-tutkimuksessa analysoitiin kaikkiaan 11 tutkimusta 10 eri maassa.
Tutkijat päätyivät korostamaan alkoholiongelman hoitamisen tärkeyttä ennen varsinaisen depressiohoidon
aloittamista. Alkoholiongelman hoitaminen jo alkuvaiheessa on tutkimuksen mukaan depressiosta toipumisen osalta
tehokkaampaa kuin pelkästään depressio-oireisiin keskittyminen. Katkokset alkoholinkäytössä vähentävät depressiooireita ja helpottavat depression hoitamista. (Lejoyeux & Leher 2010, 61.) Ikääntyneiden päihdeongelman tehokas
hoitaminen depressiohoidon rinnalla tulee olemaan tulevaisuudessa keskeistä myös suomalaisen hoitojärjestelmässä
itsemurhien ehkäisemisessä. Tällöin tarvitaan hyvää yhteistyötä terveydenhuollon ja päihdetyön väillä.
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Väestötasolla depression on arvioitu muodostavan 15 prosentin itsemurhariskin jossakin elämän vaiheessa (Centers
for Disease Control and Prevention 2009). Kaikissa ikäryhmissä kuitenkin alkoholiongelman ja depression
samanaikaisuus lisää itsetuhoisuutta suhteessa siihen, mitä kyseinen riski on alkoholiongelman ja depression osalta
erikseen (Blow et al. 2007, 14). Mikäli henkilö kärsii depressiosta tai alkoholismista, on hänellä 2–4-kertainen riski
muuhun väestöön nähden saada myös toinen näistä kyseisistä ongelmista. Samalla itsetuhoisen käyttäytymisen riski
kasvaa merkittävästi. (Kertes et al. 2010.) Viime vuosina on raportoitu depression ja alkoholismin yhtäaikaiseen
esiintymiseen liittyvistä geneettisistä löydöksistä (Kuehn 2011, 984-985; myös Kertes et al. 2010). Tämä saattaa
tulevaisuudessa merkitä läpimurtoa depression ja alkoholismin täsmähoidossa, mutta myös itsetuhoisuuden
vähentämisessä ikääntyneen väestön keskuudessa.
Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä pitäisi olla monipuoliset tiedot niin ikääntymiseen, päihdeongelmiin,
masennukseen kuin itsetuhoiseen käyttäytymiseenkin liittyvistä biologisista, psykologisista ja sosiaalista syistä.
Ikääntyneiden päihdeongelmaisten itsetuhoisuus tulisi nähdä laajasti elämänhallinnan kysymyksenä. Interventioita ja
toimintastrategioita olisi kehitettävä vastaamaa nykyistä paremmin ikääntyneiden yksilöllistä todellisuutta. Esimerkiksi
nykyisin sovelletut lyhytterapeuttiset orientaatiot sopivat myös ikääntyneille ja niitä voidaan käyttää sosiaali- ja
terveydenhuollon perustyövälineenä itsetuhoisia ikääntyneitä alkoholiongelmaisia kohdattaessa. (Fleming et al. 1999;
Nelson & Thomas 2007.) Toisaalta on esitetty, että mikäli depressiota ja siihen liittyviä itsetuhoisia ajatuksia aletaan
pitää luonnollisena osana ikääntymisprosessia, merkitsee se käytännössä sitä, että ikääntyneet hakeutuvat hoitoon
entistä vähemmän. (Duberstein 1995.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmat ja depressio ovat sekä yhdessä että erikseen merkittävä itsetuhoisuuden riskitekijä.
Ne liittyvät monimutkaisesti tosiinsa niin syiden kuin seurauksienkin osalta. Itsetuhoisuuteen suunnatuissa
interventioissa ja hoidoissa sekä alkoholiongelmat että depressio joudutaan ottamaan huomioon, riippumatta siitä,
mihin hoidolliseen orientaatioon pääasiallisesti painotutaan. Tämä asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle
ammattilaisia haasteita. Toisaalta viime vuosina on saatu uutta tieteellistä näyttöä ja uusia näkökulmia
alkoholiongelmien, depressiivisyyden ja itsetuhoisuuden kohtaamiseen. Ehkäpä tulevaisuus näiden ongelmien
hoitamisen osalta onkin aiempaa valoisampi.
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Alkoholinkäyttö, kognitiiviset muutokset ja dementia

8.1 Alkoholinkäytön yhteys aivomuutoksiin
Alkoholin aiheuttamat kognitiiviset oireet johtuvat usein alkoholin suorista toksitologisista vaikutuksista aivoissa,
mutta myös runsaan alkoholinkäytön aiheuttamista välillisistä seurauksista keskushermostossa, verenkierrossa ja
aineenvaihdunnassa (aivotraumat, verenkiertomuutokset, vitamiinipuutostilat). Alkoholinkäytöstä johtuvia aivo- ja
keskushermostovaikutuksia voidaan nykyisin todentaa aiempaa paremmin uusilla aivojen kuvantamismenetelmillä.
(Hillbom & Pyhtinen 2000, 749–753; Cox et al. 2004, 9–10; Liu et al. 2007, 1460–1466; myös Valk et. al. 2002.) Pitkälle
kehittyneitä aivokuvantamisen menetelmillä ovat mm. magneettikuvaus, perfuusiokuvaus, BOLD-tutkimus (blood
oxygen level dependent contrast) ja diffuusiokuvaus. (Bond et al. 2002).
Edellä mainitut menetelmät ovat kuitenkin rajoitetusti käytössä. Tähän on syynä tutkimusten saatavuus, niiden
kustannukset sekä terveydenhuollon priorisointikäytännöt. Viime aikoina on saatu runsaasti uutta tieteellistä näyttöä
runsaan alkoholinkäytön yhteyksistä aivomuutoksista. Alkoholilääketieteenkin alueella panostetaan nykyisin runsaasti
voimavaroja aivotutkimukseen eri puolilla maailmaa. Kuluu kuitenkin vielä vuosia ennen kuin tutkimustulokset
johtavat laajemmin läpimurtoihin alkoholiongelmien hoidossa.
Alkoholinkäytöstä johtuvien aivotraumojen yleisimpiä syitä ovat humalatilassa tapahtuvat kaatumiset ja niistä
aiheutuvat aivovammat, aivoruhjeet tai aivoverenvuodot. Niitä esiintyy akuutisti, mutta myös subakuutisti muutaman
päivän tai jopa muutaman viikon kuluttua tapaturmasta kroonisena verenvuotona. (Käypä hoito 2009.) Pään alueen
vammoista yli 2/3 syntyy henkilön ollessa alkoholin vaikutuksen alaisena, useimmiten humalassa. Kyseisen
aivovamman saaneista potilaista 80 prosentilla on takanaan pitkä runsaan alkoholinkäytön historia. (Savola 2004.)
Akuutin hoidon näkökulmasta pään alueen vammojen lääketieteellistä todentamista ja hoitoa vaikeuttavat
alkuvaiheessa potilaan humalatila, levottomuus ja hoidon omaehtoinen keskeyttäminen. Epäsuorista alkoholinkäytön
vaikutuksista on kysymys myös silloin, kun neurologiset muutokset aiheutuvat ruokailun laiminlyömisestä tai
yksipuolisesta ruokavaliosta juomisjaksojen yhteydessä. Viimeksi mainittu koskee erityisesti tiamiinin (B1-vitamiini)
puutostilaa.
Joidenkin tutkijoiden mukaan alkoholin aiheuttamilla aivomuutoksilla on yhteys henkilön geneettiseen herkkyyteen
kyseisille muutoksille (esim. Thompson & Marshall 2006). Varsinkin toistuva humalaan johtava alkoholinkäyttö
aiheuttaa yksilöllisiä alkoholiehtoisia muutoksiin aivojen ja keskushermoston alueilla. Tämä yhteys on todennettu
myös eläinkokeissa. Kulutetuilla alkoholimäärillä, runsaan alkoholinkäytön toistumisella, yksittäisen juomisjakson
kestolla, humalahakuisuudella, alkoholijuomien koostumuksella ja niiden lisäaineillakin on arveltu olevan yhteys
alkoholiperäisiin aivomuutoksiin. (Brust 2008.)
Alan kirjallisuudessa käytetään usein ilmaisua ”alkoholin aiheuttama aivomuutos” (alchol-related brain damage,
ARBD). Edellisen rinnalla käytetään myös termiä ”alkoholin aiheuttama aivovaurio/rappeutuma” (alcohol-related brain
injury/impairment, ARBI). ARBD kattaa laajasti alkoholin aiheuttamat aivomuutokset. Niitä ovat mm. pikkuaivojen
surkastuminen, periferinen neuropatia, hepatiittinen enkefalopatia, aivojen etulohkon häiriöt, alkoholin käyttöön
liittyvä dementia (alcohol-related dementia, ARD) sekä Wernicken enkefalopatia (vitamiinipuutoksen aiheuttama
aivosairaus tai toimintahäiriö) ja Korsakoffin amnesia (muistihäiriö, muistinmenetys). (Elleswei 2000; Jacques &
Stevenson 2000; Bleich et al. 2003; Horton et al. 2015.) ARBD kattaa laajan kirjon oireita. Ne voidaan kuitenkin
käytännön näkökulmasta tiivistää alkoholinkäytön aiheuttamaan amnesiaan, Wernicke-Korsakoffin syndroomaan ja
alkoholin käyttöön liittyvään dementiaan. (Elleswei 2000, 12–13; Alcohol Concern Cymru 2014, 6.)
Pikkuaivojen surkastuminen aiheuttaa koordinaatio-ongelmia ja epävarmaa kävelyä. Periferinen neuropatia
puolestaan heikentää tuntoa jaloissa ja joskus myös käsissä. Hepatiittinen enkefalopatia on vakava maksasairaus, joka
voi aiheuttaa häiriöitä myös aivotoiminnoissa. Se ilmenee alussa usein sekavuutena, mutta voi pitkittyessään johtaa
koomaan. Aivojen etulohkon muutokset vaikuttavat suunnittelu- ja organisointikykyyn, ongelmaratkaisutaitoihin,
käsitteellistämiseen ja sosiaalisiin valmiuksiin. Alkoholinkäyttöön liittyvä dementia ilmenee käytännössä lähimuistin
huononemisena, mutta muutokset eivät ole suoraviivaisia, vaan pitkien raittiiden kausien yhteydessä oireet usein
lievenevät. Wernicken oireyhtymä johtuu B1-vitamiinin puutoksesta. Korsakoffin amnesia on tavallaan Wernicken
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oireyhtymän krooninen jatke. Tiamiinin puute voi johtua ruokailun laiminlyömisestä tai aterioiden yksipuolisuudesta
juomisjaksojen aikana. Alkoholi myös heikentää tiamiinin imeytymistä ja lisää solujen energian kulutusta. Molemmissa
tapauksissa tiamiinin tarve lisääntyy. Runsaasti alkoholia käyttäneillä on tapahtunut aineenvaihdunnallisia muutoksia
ja tämän vuoksi he tarvitsevat normaalia enemmän tiamiiniä. Tiamiini mahdollistaa glukoosin käytön hermosolujen
energiana. Ilman sitä hermosolu kuolee. (Jacques & Stevenson 2000; Bleich 2003. Martin et al. 2003.)
ARBD:n hoitotuloksien osalta on näyttöä, että potilaista 25 prosenttia toipuu täysin, 25 prosenttia toipuu
huomattavasti, 25 prosenttia toipuu jonkin verran ja 25 prosentin kohdalla toipumista ei tapahdu (Smith & Hillman
1999, 273). Tämä merkitsee sitä, että noin 75 prosentilla ARBD-potilaista tapahtuu jonkinasteista toipumista, jos
ongelmat havaitaan ajoissa ja henkilö pystyy pidättäytymään alkoholinkäytöstä. Jos henkilö kykenee katkaisemaan
alkoholinkäyttönsä ja saa ravintotasapainonsa kuntoon, oireet stabiloituvat tai vähenevät. ARBD:lle on tyypillistä
oireiden yksilöllinen vaihtelu lievistä haitoista hyvinkin vaikeisiin oireisiin.
ARBD:n prevalenssiksi on arvioitu 0.5–1.5 prosenttia väestötasolla, 30 prosenttia alkoholia runsaasti ja pitkään
käyttäneillä ja 10–13 prosenttia dementiaa sairastavalla väestöllä. Korkeimmillaan prevalenssiluvut ovat 50–60vuotiaiden ikäryhmässä. Heillä ARBD:n prevalenssiksi on saatu joissakin tutkimuksissa yli 20 prosenttia. (Smith &
Atkinson 1995; Smith & Hillman 1999; Jacques & Stevenson 2000; McRae & Cox 2003.) Skotlannissa ARBD:n
prevalenssiksi saatiin kahdessa tutkimuksessa 7 ja 14.4 tapausta 10 000 asukasta kohti. Oireyhtymää sairastavista 75
prosenttia on miehiä, mutta naisten osuuden raportoidaan olevan kasvussa. (McRea & Cox 2003, 5–6; Scottish
Executive 2004, 15; ARBD in Aberdeenshire 2010, 9.) Vain pieni osa ARBD-kriteerit täyttävistä on ns. asunnottomia
alkoholisteja (street drinkers) (Elleswei 2000).
Pohjois-Irlannissa on tietyillä alueilla terveydenhuollon alle 65-vuotiaista dementiaa sairastavista potilaista 12.5
prosentilla havaittu ARBI-oireyhtymä (alcohol-related brain injury/impairment). Siellä arvioidaan, että kaikista
dementiaa sairastavista vastaava osuus on 10 prosenttia. Miesten osuus kyseistä oireyhtymää sairastaneista oli
alueesta riippuen 62–68 prosenttia. Vuosien 2003/2004 ja 2006/2007 välillä kasvoi Skotlannissa ARBI-oireyhtymän
vuoksi sairaalahoidossa olleiden määrä 16 prosenttia (North West Alcohol Forum 2011, 8.) Prevalenssin arvioiminen
on alkoholin aiheuttamien aivomuutosten yhteydessä kuitenkin hankalaa, koska kysymys on monen oireen
kokonaisuudesta ja kattavan arviointimenetelmän löytäminen on tällöin hankalaa.
Alkoholidementian (ARD) osuudeksi on arvioitu 4-20 prosenttia kaikista dementioista. Neurologisilla ja muistiklinikoilla
kyseinen osuus on 3-5 prosenttia potilaista. Alkoholin väärinkäyttäjistä (alcohol abuser) 9–22 prosentilla on
jonkinasteinen dementia. Dementiaa sairastavista 10–24 prosenttia on alkoholin väärinkäyttäjiä.
Alkoholismidiagnoosin saaneista 78 prosentilla on patologisia muutoksia aivoissa. (Moriyama et al. 2006; 114–118;
Ritchie & Villebrun 2008, 845-850)
Ilman pitempikestoista seurantaa on käytännössä vaikea todentaa alkoholin aiheuttamien aivomuutosten ja
pelkästään ikääntymiseen liittyvien kognitiivisten muutosten eroja. Tutkijat ovat raportoineet, että runsaasti alkoholia
käyttävistä 21–24 prosentilla esiintyy dementiaa (Smith & Atkinson 1995; Tyas 2001; Ridley et al. 2013). Joillakin
henkilöillä on jo geneettisestä perimästään johtuen muita suurempi todennäköisyys saada esimerkiksi Alzheimerin
tauti. Toisaalta myös alkoholinkäytöllä näyttää olevan tilastollinen yhteys kyseiseen sairauteen. (Thomas & Rockwood
2001; Tyas 2001; Anttila 2004.) Tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia. Joissakin tutkimuksissa on
alkoholinkäytön ja Alzheimerin taudin yhteys todettu. Toisissa tutkimuksissa taas kohtuullisen alkoholinkäytön
katsotaan jopa vähentävän kyseisen sairauden riskiä. On myös tutkimuksia, joiden mukaan mitään yhteyttä
Alzheimerin taudin ja alkoholin käytön välillä ei ole löydettävissä. (esim. Piazza-Gardener et. al. 2012.) ARBDdiagnostisointia vaikeus johtuu siitä, että potilailla saattaa olla jo ennestään pikkuaivojen verenkierron ongelmia ja
aivotraumoja. Oireiden kestolla ja niiden muutoksilla on keskeinen rooli ARBD:n tunnistamisessa. (Wilson et al. 2012,
306.

8.2 Alkoholinkäyttö ja kognitiivinen toimintakyky
Alkoholin runsas käyttö on erilaisten muistisairauksien riskitekijä. (Gupta & Warner 2008; Peters et al. 2008.) Jo vuosia
on tiedetty, että dementia on yleisempi alkoholia runsaasti kuluttavilla ja raittiilla kuin kohtuullisesti alkoholia
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käyttävillä. (Smith & Atkinson 1995). On arvioitu, että 9-23 prosentilla ikääntyneistä on sekä päihdeongelma että
dementia. (Oslin et al. 1998.) Luvut ovat korkeita koko ikääntyneeseen väestöön suhteutettuna varsinkin, kun
ikääntyneiden alkoholiongelmaisten uhkana ovat muistisairauksien perinteiset muodot ilman alkoholinkäyttöön
liittyvää yhteyttäkin. Länsimaissa dementiaa esiintyy noin 5 prosentilla väestöstä. Alzheimerin tautia sairastaa
esimerkiksi Yhdysvalloissa alle 65-vuotiaista 4 prosenttia, 65–74-vuotiaista 15 prosenttia, 75–84-vuotiaista 44
prosenttia ja yli 85-vuotiaista 39 prosenttia. Siellä Alzheimerin tautia sairastavista 85 prosenttia on yli 75-vuotiaita
(Hebert et al. 2013.) Ikääntyneillä miehillä on Yhdysvalloissa arvioitu olevan 65 vuoden iässä 9.1 prosentin, 75 vuoden
iässä 10.2 prosentin ja 85 vuoden iässä 12.1 prosentin riski sairastua Alzheimerin tautiin elinaikanaan. Naisilla
vastaavat osuudet kyseisissä ikäryhmissä ovat 17.2 prosenttia, 18.5 prosenttia ja 20.3 prosenttia. (Seshardi et al.
2006.)
Suomessa on arviolta 100 000 henkilöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt. Lisäksi meillä on 100 000
lievää ja 93 000 vähintään keskivaikeaa dementiaa sairastavaa. Vuosittain Suomessa diagnostisoidaan 14 000–15 000
uutta muistisairaustapausta. Muistisairauksista 70 prosenttia liittyy Alzheimerin tautiin. (Käypä hoito 2017.)
Alzheimerin tautiin liittyviä ikästandardoituja kuolemantapauksia on Suomi 65.7 100 000 asukasta kohti. Suhdeluku on
maailman korkein. Vastaavat suhdeluvut ovat Ruotsissa 36.4, Norjassa 32.6 ja Tanskassa 28.7 kuolemantapausta
100 000 asukasta kohti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ko. suhdeluku on 41.4 kuolemantapausta 100 000 asukkaaseen
suhteutettuna. (World Health Ranking 2017.) Syynä Suomen korkeaan dementiakuolleisuuteen on osaltaan se, että
meillä Alzheimerin tautia tai muuta dementiaa sairastaneet kirjataan kuolinsyytilastossa ko. perussairauteen
kuolleiksi, vaikka heidän kohdallaan kuolinsyynä viimevaiheessa olisikin esimerkiksi keuhkokuume. Muualla kuolin
syyksi kirjattaisiin yleensä keuhkokuume.
Alzheimerin taudin yhteyttä alkoholinkäyttöön selvitettiin suomalaisessa tutkimuksessa 2000-luvun alussa. Tällöin
todettiin, että harvemmin kuin kerran kuukaudessa alkoholia käyttävillä henkilöillä, jotka olivat Alzheimerin taudille
altistavan ApoE4-geenin kantajia, oli 2-kertainen riski saada Alzheimerin tauti myöhemmin verrattuna muihin saman
geenin kantajiin. Kyseisen geenin kantajilla, jotka käyttivät alkoholia muutaman kerran kuukaudessa, kyseinen riski oli
3-kertainen. Kun sitten tarkasteltiin niitä, jotka eivät olleet Alzheimerin taudille altistavan geenin kantajia, niin heidän
ryhmässään raittiilla ja vähintään kuukausittain alkoholi käyttäneillä oli 2-kertainen riski saada myöhemmällä iällä
kognitiivisia ongelmia verrattuna harvemmin kuin kuukausittain alkoholia käyttäneisiin. Tutkimusjoukon muodosti yli
1000 henkilö, jotka olivat 1970-luvulla osallistuneet Pohjois–Karjala-projektiin. Heidät haastateltiin uudelleen vuonna
1998. Seuranta aika oli keskimäärin 23 vuotta. Tutkittujen ikäjakauma oli 65–79 vuotta. (Anttila et al. 2004, 539.)
Laajassa suomalaisessa tutkimuksessa seurattiin 25 vuoden ajan henkilöitä, jotka jo keski-iässä käyttivät alkoholia
ajoittain runsaasti (periodijuomarit). Heillä oli vähintään päivän kestäneitä juomajaksoja keskimäärin kerran
kuukaudessa. Tutkituilla todettiin 65 ikävuoden jälkeen 3-kertainen dementiariski muihin ikääntyneisiin verrattuna
(Järvenpää et al. 2005, 766–771). Caputon ryhmineen havaitsi, että ikääntyneillä alkoholisteilla on 5-kertainen
dementiariski verrattuna niihin ikääntyneisiin alkoholinkäyttäjiin, jotka eivät olleet alkoholisteja. Arviolta 25 prosentilla
alkoholidementiaa sairastaneista ikääntyneistä oli muitakin alkoholinkäytön aiheuttamia sairauksia. Heistä lähes 20
prosentilla oli lisäksi depressiodiagnoosi. Kyseisessä tutkimuksessa havaittiin, että ikääntyneillä alkoholisteilla
retkahdusten ehkäiseminen onnistui paremmin kuin nuorempien kohdalla. Alkoholiriippuvuutensa vuoksi hoidossa
olleista ja ongelmastaan toipuneista ikääntyneistä oli yli 20 prosenttia raittiina vielä 4 vuoden kuluttua hoidon
päättymisestä. (Caputo et al. 2012, 411–416.)
Suomalaisessa 21 vuoden seurantatutkimuksessa havaittiin, että keski-iän alkoholinkäytöllä oli yhteys 65–79vuotiaana esiintyviin kognitiivisen toimintakyvyn ongelmiin. Tutkituista 30 prosenttia ei käyttänyt keski-iässä lainkaan
alkoholia, 40 prosenttia käytti sitä epäsäännöllisesti (korkeintaan kerran kuukaudessa) ja 30 prosenttia nautti alkoholia
säännöllisesti (vähintään kerran kuukaudessa.). Niillä, jotka eivät käyttäneet keski-iässä lainkaan alkoholia, oli
myöhemmällä iällä enemmän ongelmia aloitteellisuuden ja psykomotorisen reagoinnin suhteen kuin alkoholia
säännöllisesti tai epäsäännöllisesti käyttäneillä. Lisäksi keski-iässä raittina olleilla oli episodi- ja prospektiivisen muisti
(aiemmin suunnitellun toimeenpano) huonompi kuin säännöllisesti alkoholia käyttäneillä. Tutkijat arvelivat tulosten
johtuvan sosiaalisten tekijöiden ja elämäntyylin muutoksista, jolloin alkoholinkäytöstä voi jossakin määrin saada jopa
kognitiivista hyötyä. Keski-iässä alkoholia vähintään kerran kuukaudessa käyttäneillä oli myöhemmin vähemmän
ongelmia episodimuistin ja suunnitelmien täytäntöön panemisen suhteen kuin alkoholia epäsäännöllisesti
(korkeintaan kerran kuukaudessa) käyttäneillä. Tämän tutkijat arvelivat johtuvan siitä, että vähintään kuukausittain
134

Ikääntyneiden alkoholinkäyttö, kognitiiviset muutokset ja dementia

alkoholia keski-iässä käyttäneillä oli alkujaankin hyvä terveys, joka säilyi vielä ikääntyneenäkin alkoholinkäytöstä
huolimatta mm. kognitiivisten toimintojen osalta. Toisena mahdollisuutena tutkijat näkivät sen, että ainakin osa
alkoholinkäytöstä kognitiivisia haittoja saaneista oli joutunut jo lopettamaan alkoholinkäytön. Raittiilla oli puolestaan
ikääntyneenä muita alhaisempi tulotaso, he olivat keskimääräistä useammin yksin eläviä ja heillä oli muita korkeampi
depressioriski. Näillä tekijöillä saattaa olla välillinen vaikutus muistiongelmiin. Tutkijat eivät kuitenkaan saaneet
riittävästi yksityiskohtaista näyttöä kausaalisuhteiden todentamiseksi edellä kuvatussa tutkimusasetelmassa. Heidän
mielestään on mahdollista, että havainnot johtuisivat jonkun muun tekijän kuin alkoholin vaikutuksista. Esimerkiksi
raittiilla oli ikääntyneenä muita alhaisempi tulotaso, he olivat keskimääräistä useammin yksin eläviä ja heillä oli muita
korkeampi depressioriski. Näillä tekijöillä saattaa olla välillinen vaikutus muistiongelmiin. (Ngandu 2007, 140–149.)
Joissakin tutkimuksissa on kohtuullisen alkoholinkäytön arveltu suojaavan dementoitumiselta. (McCabe 2011, 152;
myös Luchsinger et al. 2004; McCabe 2006; Solfrizzi et al. 2007.) Hollannissa Rotterdamin alueella tehdyssä
tutkimuksessa huomattiin, että kohtuullisesti alkoholia käyttävien riski sairastua myöhemmin Alzheimerin tautiin oli
46 prosenttia alhaisempi kuin raittiilla. Tutkittavia oli yli 8000 ja seuranta-aika keskimäärin 7 vuotta. Kyseisessä
tutkimuksessa kohtuulliseksi alkoholinkäytöksi katsottiin korkeintaan 1-3 alkoholiannosta päivässä. (Ruitenburg et al.
2002, 281–286.) Myös meta-analyyseissä on todettu yhteys kohtuullisen alkoholinkäytön ja alhaisen dementiariskin
välillä. Kohtuullisesti alkoholia käyttävillä 65 vuotta täyttäneillä on arvioitu olevan 35–45 prosenttia alhaisempi
dementoitumisriski verrattuna raittiisiin tai alkoholia runsaasti käyttäviin saman ikäisiin. Erityisesti tämä havainto
näyttää koskevan Alzheimerin tautia. Vaskulaariseen dementiaan ja kognitiivisten taitojen yleiseen alenemiseen ei
vähäisellä alkoholinkäytöllä näyttäisi olevan suotuisaa vaikutusta. (Peters et al. 2008, 505–512; Anstey et al. 2009,
542–555.)
Edelleen on kuitenkin epäselvää, johtuuko kohtuullisen alkoholinkäytön dementialta suojaava vaikutus alkoholista vai
kohtuullisesti alkoholia käyttävien elämäntyylistä. Erityisesti viini näyttää kohtuullisesti käytettynä suojaavan
dementialta niitä, joilta puuttuu Alzheimerin tautiin altistava ApoE4-geeni. (Solfrizzi et al. 2007, 1679–1981.)
Kohtuullisen alkoholinkäytön dementialta suojaavan vaikutuksen on otaksuttu johtuvan monista eri syistä. Alkoholi
vaikuttaa kohtuullisesti käytettynä myönteisesti erityisesti verenkiertojärjestelmään. Se vähentää tulehduksia, lisää ns.
hyvän kolesterolin (HDL) määrää sekä parantaa mm. pikkuaivojen verenkiertoa. Lisäksi alkoholi kohtuullisina
annoksina vaikuttaa insuliinisensitiivisesti ja sillä on antioksidanttisia ominaisuuksia. Keskustelua on myös herättänyt
punaviinissä olevan fenoliyhdisteen (resveratrol) mahdollinen Alzheimerin taudilta suojaavista vaikutus. (Peters et al.
2008, 505–512.; Anstey et al. 2009, 542–555. Das 2011, 425–435.) Kohtuulliseksi alkoholinkäytöksi katsotaan
tutkimuksissa yleensä korkeintaan 1–3 standardiannosta alkoholia päivässä. (esim. NHMRC 2009.)
Viinin säännöllisen käytön yhteyttä kognitiivisiin ongelmiin selvitettiin italialaisessa tutkimuksessa. Kyseinen aineisto
käsitti 15 807 yli 65-vuotiasta sairaalapotilasta. Alkoholia käyttävistä potilaista 19 prosentilla ja raittiista 29 prosentilla
oli kognitiivisen toiminnan ongelmia. Viini oli ollut alkoholia käyttävien potilaiden pääasiallisesti nauttima
alkoholijuoma läpi elämän. Litrassa viiniä on keskimäärin 80 grammaa absoluuttista alkoholia. Päivittäin viiniä alle 1/2
pulloa (40 gramma absoluuttista alkoholia) nauttineilla naisilla ja korkeintaan pullollisen viiniä (80 grammaa
absoluuttista alkoholia) päivittäin nauttineilla miehillä oli kognitiivisten ongelmien riski raittiita alhaisempi. Jos
alkoholinkulutus ylitti edellä mainitut raja-arvot, kasvoi kognitiivisten ongelmien riski suhteessa raittiisiin samanikäisiin
ja samaa sukupuolta oleviin. Iän, sukupuolen, koulutustason, sairauksien ja lääkityksen osuus oli tutkimuksessa
huomioitu. Edellä kuvattu kognitiivinen vaikutus säilyi silloinkin, kun aivoverenkierron häiriöitä ja Alzheimerin tautia
tarkasteltiin erikseen. (Zuccalà et al. 2001, 1743–1748.) Viinien terveyshyödyt on joissakin tutkimuksissa kuitenkin
kumottu. Mitään varmaa yhteyttä viinien jatkuvan nauttimisen ja sydänsairauksien tai kuolleisuuden vähenemisen
suhteen ei tutkimuksissa ole havaittu. (esim. Semba et al. 2014, 1077–1084.)
Monet tutkijat huomauttavatkin, että kohtuullisen alkoholinkäytön dementialta suojaava vaikutus on korkeintaan
heikko. Tutkimustietoa aiheesta on toistaiseksi vähän ja johtopäätökset ovat vaikeasti yleistettävissä. Kohtuullisen
alkoholinkäytön määrittelyyn ja sen luotettavaan mittaamiseen liittyy myös monia epävarmuustekijöitä. (Latenneur
2007; Chiu 2008) Kohtuullisen alkoholinkäytön terveysvaikutuksia korostetaan nykyään mediassa toistuvasti.
Alkoholinkäytön terveellisyyttä painottavaa julkisuuskuvaa ovat tukemassa alkoholiteollisuus ja ravintolamarkkinat.
Erityisesti viiniteollisuus on ollut aktiivinen informoimaan viinien mahdollisista terveyshyödyistä. Julkiseen
kielenkäyttöön on vakiintunut termi alkoholin ”viihdekäyttö”. Samaa termiä käytetään myös huumekeskustelussa
(Parker & Egginton 2002). Kyseinen terminologia luo päihteidenkäytölle myönteisen ja vaarattomuutta painottavan
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ilmapiiri ja vahvistaa päihde-ehtoista elämäntapaa. Tämä kaikki tukee päihteidenkäytön yleistymistä myös
ikääntyneiden keskuudessa.
Kuten aiemmin jo todettiin, luokitellaan alkoholinkäyttöön liittyvät merkittävät aivomuutokset yleensä primääriksi
alkoholidementiaksi (ARD), Wernicke-Korsakoffin syndroomaksi ja alkoholin käyttöön liittyviksi aivomuutoksiksi
(ARBD/ARBI). (Moriyama et al. 2006.) Primääri alkoholidementia (ARD) on yhteydessä lähinnä alkoholin aiheuttamaan
neurotoksiseen tilaan. Pitkäaikaisen alkoholinkäytön on raportoitu aiheuttavan dementiaa muistuttavia neurotoksisia
aivomuutoksia. Primaari alkoholidementiaa ja alkoholin suoraa toksikologista vaikutusta voidaan tutkia mm.
neuropatologisista, biokemiallisista, neuroradiologisista ja kliinisistä lähtökohdista. (Krill et al. 1997; Brun & Anderson
2001.)
Alkoholi muuttaa aivojen neurokemiallisia rakenteita. Muista päihteistä poiketen se vaikuttaa moniin
keskushermoston välittäjäaineisiin. Erityisen merkittäviä ovat muutokset, joita alkoholi aiheuttaa gammaaminovoihapon (caba) ja glutamaatin (glutamiinihappo) toimintaan. Caba on välittäjäaine joka hidastaa hermosolujen
toimintaa. Glutamaatti puolestaan on välittäjäaine, joka kiihdyttää hermosolujen toimintaa. Alkoholi muuttaa
kummankin välittäjäaineen toimintaa kokonaisvaltaisesti. Se hidastaa glutamaatin ja kiihdyttää caban toimintaa.
Humalassa hermosolut lamaantuvat ja aivotoiminnan osalta ei tapahdu enää tallentumista. (Mason 2005; Olsen et al.
2007; NIH 2009.) Neuropatologisesta näkökulmasta alkoholin suorat toksikologiset vaikutukset aivoissa ovat kuitenkin
vaikeasti todennettavissa. Toistaiseksi puuttuu laajaan käyttöön soveltuvia metodologisia välineitä alkoholin
toksikologisten vaikutusten todentamiseen. Lisäksi osa tutkijoista kyseenalaistaa primäärin alkoholidementian
itsenäisenä neuropatologisena löydöksenä. He pitävät primääriä alkoholidementiaa lähinnä Wernicke-Korsakoffin
syndroomana. (Victor 1994; 88–99; Krill et al. 1997, 983–998; Brun & Andersson 2001, 289–294; Sullivan et al. 2010,
127–143.)
On myös esitetty biokemiallisista näyttöä alkoholin aiheuttamista suorista aivomuutoksista. Tällöin kysymys mm.
NMDA-reseptoriin (N-metyyli-D-aspartaatti) liittyvistä muutoksista. Senkin osalta näytön lopullinen luotettavuus on
kuitenkin vielä epävarma. (Bleich 2003, 179–182.) Aivojen valkoinen aine on erityisen haavoittuva alkoholin liialliselle
käytölle. Runsaan alkoholinkäytön vaikutus näkyy aivoissa valkoisen aineen kutistumisena tai solusäikeiden katona.
Valkoisen aineen kato aivoissa vaikuttaa erityisesti huomiokykyyn ja työmuistin toimintaa. Tämä on todennettu myös
eläinkokeissa. (Pferrerbaum et al. 2000; Langlois et al. 2003; Bode ym. 2006; Fortier et al. 2014; myös Lancaster 1994.)
Monet kliiniset havainnot tukevat näkemystä liiallisen alkoholinkäytön suorista toksikologisista yhteyksistä
aivomuutoksiin ja sitä kautta mm. primaarin alkoholidementian kehittymiseen. Periodimaisen runsaan
alkoholinkäytön yhteydessä on tutkittavilla havaittu päätöksenteon vaikeutumista, vaikeita muistinmenetyksiä sekä
aivojen etulohkoon sijoittuvia vaurioita, jotka muistuttavat Alzheimerin taudin oireita. Kyseiset muutokset
normalisoituvat yleensä vähitellen ja henkilö voi päästä eroon oireistaan lähes täysin pidättäytymällä
alkoholinkäytöstä. Pitkälle kehittyneet vauriot aivoissa eivät kuitenkaan palaudu entiselleen. Edellä esitettyjen
tulosten luotettavuus on osoitettu mm. 6 vuoden seurannassa (Kato 1996, 15–24; Zahr & Pfefferbaum 2017, 183–
206.) Kysymys ei tällöin voi olla myöskään Wernicke-Korsakoffin syndroomasta, koska sen yhteydessä oireiden
normalisoituminen on parhaimmillaankin vain rajallista.

8.3 Wernicke–Korsakoffin-oireyhtymä
Wernicke-Korsakoffin syndrooma johtuu tiamiinin (B1-vitamiini) puutteesta, joka on tyypillistä runsaasti alkoholia
käyttävillä henkilöillä. Wernicken-Korsakoffin syndroomassa on kysymys kahdesta oireyhtymästä, jotka muodostavat
pitkittyessään ja hoitamattomina jatkumon. Kyseiset kaksi erillistä oireyhtymää ovat Wernicken enkefalopatia ja
Korsakoffin syndrooma. Korsakoffin syndrooman yhteydessä käytetään alan kirjallisuudessa myös ilmauksia
Korsakoffin psykoosi tai amnesia. Wernicken enkefalopatia edeltää yleensä Korsakoffin syndroomaa. WernickeKorsakoffin syndroomasta puhutaan kuitenkin yhtenäisenä käsitteenä, vaikka oireyhtymän molemmat
ilmenemismuodot ovat omaleimaisia. Tämä aiheuttaa vaikeuksia Wernicke-Korsakoffin syndrooman diagnostisoinnille
ja hoidon priorisoimiselle. (esim. Harper et al. 1995, 17–24; Smith & Flanigan 2000, 8–10: Koppel 2016, 2506–2512.)
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Haperin työryhmä arvioi kansainvälisten ruumiinavausraporttien perusteella Wernicke-Korsakoffin syndrooman
prevalenssiksi 0.4–2.8 prosenttia. Kyseisten tutkijoiden mukaansa 25 prosenttia diagnooseista jää lopullisesti kuitenkin
piiloon, koska ruumiinavauksissa aivoja ei aina tutkita mikroskooppisesti riittävän tarkasti. (Harper et al. 1995, 17–24.)
Myöhemmin toinen Harperin johtama tutkijaryhmä tarkasteli yli 2200 vainajan ruumiinavauksia. He löysivät 25
Wernicke-Korsakoff oireyhtymää sairastanutta, joista vain neljällä oli diagnostisoitu kyseinen oireyhtymän
elinaikanaan. (Harper et al. 1998, 542–545.) Sechin ja Serran mukaan 75–80 prosenttia Wernicke-Korsakoffin
syndrooman omaavista henkilöistä jää kliinisissä rutiinitutkimuksissa piiloon ruumiinavauksiin verrattuna (Sechi &
Serra 2007, 442–455).
Wernicken enkefalopatia ilmenee tajunnan tason alenemisena, sekavuutena, mielialamuutoksina, aikaan ja paikkaan
orientoitumisen hämärtymisenä, poikkeavina silmäliikkeinä (silmävärve), häiriöinä pikkuaivoissa, tasapaino-ongelmina
sekä autonomisen hermoston toimintahäiriöinä. (Caine 1997; Jaques & Stevenson 2000, Valk et al. 2002; Koppel
2016.) Tilanteen pitkittyminen ja syveneminen johtaa myöhemmin Korsakoffin psykoosiin. Wernicken enkefalopatian
pääasiallisen hoidon muodostaa tiamiinin antaminen suonensisäisesti sekä pidättäytyminen alkoholinkäytöstä.
Wernicken enkefalopatia voi aiheutua alkoholinkäyttöön liittyvän tiamiinipuutteen ohella myös aivokasvaimesta,
aivojen verenkiertohäiriöstä, aivotraumasta, infektiosta ym. aivojen muistialueelle sijoittuvista aivomuutoksista.
(Ellewei 2000.)
Mikäli Wernicken enkefalopatiaa ei hoideta ajoissa, seurauksena voi olla vakava aivotoiminnan häiriö ja pysyvä
lyhytkestoisen muistin menetys. Sairaus kehittyy usein nopeasti ja se jää salakavalasti humalakäyttäytymisen vuoksi
diagnostisoimatta. Hoitamattomana 17–20 prosenttia Wernicken enkefalopatiaa sairastavista kuolee ja noin 85
prosentille kehittyy Korsakoffin psykoosi. Viimeksi mainituista 25 prosenttia on pitkäkestoisen laitoshoidon tarpeessa.
(Thompson & Cook 1997, 207)
Korsakoffin psykoosi on sairaus, joka vahingoittaa aivojen muistikeskusta, mutta muuten aivotoiminnat säilyvät
suhteellisen normaaleina. Sairauden indikaattoreista tärkein on muistinmenetys. Henkilö ei opi uusia asioita ja
lähimuisti ei palauta asioita mieleen enää muutaman minuutin kuluttua tapahtuneesta. Lähimenneisyyden
kokemukset ja tapahtumat saattavat pahimmillaan pyyhkiytyä mielestä lopullisesti. Vanhat tapahtumat muistetaan
lähes normaalisti. (Victor 1994; Kato 1999; Moriyama et al. 2004.)
Korsakoffin psykoosista kärsivä henkilö ei useinkaan itse tiedosta muistiongelmiaan. Älykkyys ja monet kognitiiviset
taidot säilyvät lähes entisellään. Erityinen piirre Korsakoffin psykoosissa on ns. satuilu (konfabulointi). Henkilö yrittää
ympäristön vinkeistä ja tilanteesta päätellä asioita, joita hän ei muista. Arvailujen pohjalta hän sitten kommunikoi
sosiaalisessa ympäristössään. Muita Korsakoffin psykoosin oireita ovat tunne-elämän kaventuminen, aloitekyvyn
puuttuminen ja ajoittainen euforisuus. Tiamiinin puutteen edettyä soluvaurioiden tasolle tilanne ei ole enää hoidolla
korjattavissa. (Kato 1999; Smith & Flanigan 2000; Scottish Executive 2004.)
Alan kirjallisuudesta on vaikea löytää tietoja Korsakoffin psykoosin prevalenssista. Blansjaar tutkijaryhmineen
haastatteli Hollannissa Haagin alueella terveydenhuollon työntekijöitä ja pyysi heitä kertomaan Korsakoffin psykoosia
sairastavista potilaistaan. Haastattelun perusteella tutkijat päätyivät arvioon, että Korsakoffin psykoosia esiintyi 4.8
henkilöllä alueen 10 000 asukasta kohti. Korsakoffin psykoosia sairastavien henkilöiden keski-ikä oli 62 vuotta ja 75
prosenttia heistä oli ollut sairaalahoidossa jo useamman vuoden. (Blansjaar et al. 1987, 604–607.) Cook ja Thomson
(1997, 461) arvoivat Wenicke-Korsakoffin syndrooman esiintyvän 2 prosentilla väestöstä ja 12.5 prosentilla
alkoholiriippuvaisista (Cook & Thomson 1997, 461). Smith ja Flanigan määrittelivät Skotlannissa psykiatrisessa
laitoshoidossa pitempään olleiden potilaiden keskuudessa Korsakoffin psykoosin osuudeksi 5 prosenttia. Vastaava
suhdeluku oli hiljakkoin hoitoon tulleiden potilaiden osalta 9 prosenttia. (Smith ja Flanigan 2000, 8–10.) On myös
tutkimustuloksia joiden mukaan Korsakoffin psykoosin esiintyminen on kasvussa erityisesti sosioekonomisesti
huonosti menestyvillä ja taantuvilla urbaaneilla alueilla sekä 50–60-vuotiaiden miesten keskuudessa. Syynä tähän on
pidetty alkoholinkulutuksen kasvua kyseisillä alueilla sekä lähellä eläköitymisikää olevien miesten keskuudessa.
(Kopleman et al. 2009; 149).
Wernicke-Korsakoffin syndroomaa on vaikea erottaa primaarista alkoholidementiasta. Molempien oireet muistuttavat
toisiaan mm. kognitiivisten kykyjen alenemisen osalta. Niiden välillä on kuitenkin erona se, että Wernicke-Korsakoffin
syndrooma kehittyy vähitellen, kun taas alkoholidementia tulee ilmi yleensä vasta akuuttina oirehtimisena. (Oslin et
al. 1998.) Joidenkin mielestä Wernicken enkefalopatia ja Korsakoffin syndrooma voidaan nähdä prosessina, jossa
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Wernicken oireyhtymä on akuuttivaihe, joka hoitamattomana johtaa krooniseen tilaan eli Korsakoffin syndroomaan.
(Scottish Executive 2004.) Korsakoffin psykoosia esiintyy runsaasti alkoholi käyttävillä miehillä 45–65-ikävuoden
paikkeilla. Naisilla sitä on vähemmän ja heillä se ilmenee keskimäärin 10 vuotta nuorempana kuin miehillä (Smith &
Flanigan 2000, 8).
On arveltu, että toistuvat Wernicke-Korsakoffin syndrooman episodit johtaisivat lopulta primaariin
alkoholidementiaan (Bode et al. 2006). Tälle arviolle on sittemmin löydetty vain vähän tukea. Tosin Moriyaman
tutkijaryhmä raportoivat asiakastapauksesta, jossa Wernicken enkefalopatian tunnusmerkit täyttyivät ja jossa
sairauden ensimmäisen episodin jälkeen potilaalla havaittiin aivokuvantamisen yhteydessä muutoksia aivojen
etulohkon alueella. Kyseisellä henkilöllä esiintyi myös muistamattomuutta ja kognitiivisia vaikeuksia. Nämä
kognitiiviset ongelmat säilyivät muuttumattomina vielä toisenkin sairausepisodin jälkeen. Neuropsykologisissa
tutkimuksissa potilaalla havaittiin pieniä muutoksia ja hänen motivaationsa spontaanisuus aleni episodien välillä.
Tutkijat pitivät muutoksia Wernicken enkefalopatian oireiden kopioitumisena. Potilaalla esiintyi lisäksi
pakkokäyttäytymistä (toistuva vaatteiden peseminen). Sairausepisodit toistuivat harvakseltaan ja niihin liittyvä oireisto
muuttui jossakin määrin. Tutkijat päätyivät kuitenkin edellyttämään laajempaa tutkimusnäyttöä, jotta diagnoosi
voitaisiin varmentaa. (Moriyama et al. 2004, 653.)
Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että Wernicke-Korsakoffin syndrooman ja primaarin alkoholidementian
yhteydessä esiintyvät aivotoiminnan ja kognitiivisten prosessien muutokset ovat osittain normalisoituvia, kun
alkoholinkäyttö lopetetaan. Kliiniset tutkimukset ja eläinkokeet osoittavat, että vahingoittumattomat aivojen osat
kykenevät jossakin määrin kompensoimaan aivomuutoksia mm. muistin, tietoisuuden tason ja asioiden
ymmärtämisen osalta. Tämä kompensoituminen on voimakkainta nuorilla ja aikuisiän alkuvaiheissa olevilla, mutta se
vähenee iän myötä. Ikääntyneet päihdeongelmaiset ovat näiden alkoholinkäyttöön liittyvien sairauksien suhteen siis
suurimman riskin kohteina pysyvien vaikutusten osalta. Tupakointi, pään alueen vammat ja toistuvat infektiot
vähentävät edellä mainittuja aivomuutoksia kompensoivaa aivoreserviä. (Zeman 1997; Fein et al. 2006.)

8.4 Alkoholinkäytön aiheuttama ja siihen liittyvä dementoituminen
Alkoholinkäyttöön liittyvä dementia (ARD) on myös vaikeasti tulkittavissa oleva muistisairaus. Käytännössä sen
merkittävin ero perinteiseen dementiaan verrattuna on siinä, että alkoholinkäyttöön liittyvät muistihäiriöt saattavat
stabiloitua ja jopa vähetä, kun alkoholin käyttö lopetetaan. Tästä on näyttöä vuosia kestäneissä
seurantatutkimuksissa. Perinteinen dementia puolestaan on jatkuvasti etenevä ja paheneva prosessi. (Elleswei 2000;
Fujiwara et al. 2008; Ritchie & Villebrun 2008.) Mikäli pitempien raittiiden jaksojen yhteydessä muistiongelmat eivät
vähene, niin kysymyksessä ei todennäköisesti ole alkoholidementia, vaan joku muu muistisairaus. Tosin muissakin
muistisairauksissa saattaa esiintyä parempia jaksoja, mutta ne jäävät yleensä lyhyiksi. Jos alkoholinkäytön aiheuttamat
aivomuutokset kuitenkin etenevät riittävän pitkälle, vähenee aivojen kyky kompensoida jo tapahtuneita muutoksia.
(Smith & Hilman 1999; Woodburn & Johnstone 1999.)
Runsaan alkoholinkäytön aiheuttamia aivotoiminnan häiriöitä tutkittaessa on usein vaikea määritellä, millaisella
alkoholinkulutuksen tasolla kyseisiä muutoksia alkaa esiintyä. Toisaalta oletetaan, että kohtuullinen alkoholinkäyttö
jopa suojaisi esimerkiksi dementialta. Ilmaisua alkoholin käyttöön liittyvä dementia (alcohol-related dementia, ARD)
käytetään usein alan kirjallisuudessa eräänlaisena kattokäsitteenä kuvailtaessa alkoholinkäyttöön liittyviä
heterogeenisiä aivotoiminnan oireita ja löydöksiä. Siihen on liitetty osin samanlaisia aivotoiminnan oireita kuin
Wernicke-Korsakoffin syndroomaankin. Tällöin on kysymys esimerkiksi tiamiinivajeesta johtuvista lyhytkestoisista
muistiongelmista. Tutkimusten mukaan ARD alkaa nuorempana kuin dementia yleensä ja kohdistuu varsinkin
sosiaalisesti eristyneisiin miehiin. ARD-profiili näkyy erityisesti aivojen kuorikerroksen ja kuorikerroksen alaisina
patologisina löydöksissä. Haitat ilmenevät käytännössä monesti mm. spatiaalisina hahmottamisvaikeuksina,
muistiongelmina, vaativien tehtävien puutteellisena ratkaisemiskykynä ja depressiona. Alkoholinkäyttöön liittyvä
dementia voi esiintyä myös muihin dementioihin liittyvänä (mixed dementia). (Ridley et al. 2013, 3.)
Alkoholinkäyttöön liittyvää dementiaa määriteltäessä edellytetään kansainvälisissä luokituksissa kognitiivisten
oireiden osalta erityisesti muistin heikentymistä sekä uuden ja aiemmin opitun mieleen palauttamisen vaikeutumista.
Lisäksi on ainakin yhden seuraavista kognitiivisista haitoista oltava todennettavissa: afasia (aivoperäinen puhehäiriö),
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aproksia (tahdon alaisten liikkeiden koordinoimattomuus), agnosia (aivoperäinen kyvyttömyys havainnoida asioita ja
ympäristöä, vaikka aistit eivät ole vahingoittuneet ja henkilö ei kärsi varsinaisesta muistinmenetyksestä) sekä
kyvyttömyys priorisoida asioita suunnitelmallisesti ja organisoidusti. Edellä kuvattujen muutosten tulee aiheuttaa
kyvyttömyyttä sosiaalisissa kontakteissa ja arjessa selviytymisessä. Samalla edellytetään, että henkilön elämänhallinta
heikkenee olennaisesti aiemmasta. Tämän ei johdu esimerkiksi delirium-tilasta, vaan sen voi aiheuttaa pitempään
jatkunut alkoholimyrkytys tai vaikeat vieroitusoireet. Henkilön alkoholinkäytön historiasta löytyy yleensä aiempia
samantyyppisiä ongelmia sekä usein myös lääkkeiden tai huumausaineiden väärinkäyttöä. (American Psychiatric
Association 1994; Moriyama et al. 2006.)
Oslin on tutkijaryhmänsä kanssa kehittänyt omaleimaisen määritelmän alkoholidementiaan liittyen. Perinteinen DSMIV-luokitus käyttää tässä yhteydessä ilmaisua ’alkoholin aiheuttama dementia’ (alcohol-induced dementia). Oslinin ja
hänen kollegoidensa diagnostisena lähtökohtana on se, ettei henkilöllä ole aiempaa alkoholin käyttöön liittyvää
vahvistettu diagnoosia. Samalla edellytetään, että henkilöllä on yli 60 päivää siitä, kun hän on viimeksi altistunut
alkoholille. Lisäksi vaaditaan, että alkoholinkulutus on miehillä keskimääräinen vähintään 35 ja naisilla vähintään 28
standardiyksikköä alkoholia viikossa. Alkoholinkulutuksen on pitänyt jatkua edellä mainitulla tasolla ainakin viisi vuotta
ja runsas alkoholinkäyttö on alkanut korkeintaan kolmen vuotta ennen dementian ilmenemisestä. Henkilöllä tulee olla
yksi tai useampi seuraavista alkoholihaitoista: 1) hepatiitti, pankreatiitti tai joku muu vakava orgaaninen vaurio, 2)
ataksia (hapuilevuus) tai aistein todennettavissa oleva periferinen neuropatia, 3) vielä yli 60 päivän raittiuden
jälkeenkin esiintyvää kognitiivisen toiminnan stabiloitumista tai paranemista, 4) yli 60 päivän raittiin jakson jälkeenkin
aivokuvantamisen keinon todennettavissa oleva aivokammion uurteiden laajenemista, 5) aivokuvantamisen osoittama
pikkuaivojen surkastuminen. Oslinin tutkijaryhmän mielestä on syytä kyseenalaista alkoholinkäyttöön liittyvän
dementian mahdollisuus silloin, kun henkilöllä on puhehäiriöitä, eräitä neurologisia löydöksiä ja oireyhtymiä,
kuvantamalla todennettuja aivokuoren tai aivokuoren alaisia infarkteja, kovankalvon alaisia verenvuotoja ja ns.
Hachinskin iskemia-asteikon arvojen kohoaminen. (Oslin et al. 1998, 203–212; Hulse et al. 2005, S109–S127.)
Oslinin tutkijaryhmä mainitsee myös kliinisiä havaintoja, jotka eivät suoranaisesti tue, mutta eivät myöskään poissulje
alkoholinkäyttöön liittyvän dementian mahdollisuutta. Tällaisia ovat kuvantamalla todennettu aivokuoren
surkastumisen, aivokammiota ympäröivät tai syvälle ulottuvat valkoisen aivoaineen vauriot, merkit paikallisista
aivoinfarkteista sekä ApoE4-alleelin mahdollisen esiintymisen. Oslin kollegoineen raportoi lisäksi, että
alkoholinkäyttöön liittyvästä dementiasta kärsivillä on vähemmän kognitiivisia vaikeuksia kuin esimerkiksi Alzheimerin
tautia sairastavilla. Tutkijaryhmä toteaa, että kielelliset ongelmat (esim. afasia) ovat alkoholinkäyttöön liittyvän
dementian yhteydessä suhteellisen harvinaisia. Alzheimerin taudin sekä aivojen etulohkon ja vaskulaarisen dementian
yhteydessä puheen huononeminen on yleistä. (Oslin et al. 1998. 203–212)
Alkoholinkäytön aiheuttamat aivomuutokset korostuvat iän myötä. Runsaalla alkoholinkäytöllä on monenlaisia
yhtymäkohtia dementoitumiseen. Tällöin esiintyy mm. oireita, jotka muistuttavat dementiaoireita, vaikka
varsinaisesta dementiasta ei ole kysymys. (Gow & Gilhooly 2003; Vernooij-Dassen et al. 2005; Ritchie & Villebrum
2008.) Kansalaisten mielissä alkoholin aiheuttamat vauriot aivoissa eivät ehkä tunnu merkittäviltä, koska julkisuudessa
esitetään toistuvasti popularisoivia tutkimustuloksia, joiden mukaan kohtuullisen alkoholinkulutuksen ja
aivoperäistenkin ongelmien välillä vallitsee J- tai U-käyrää muistuttava tilastollinen yhteys. Kohtuullisesti alkoholia
käyttävillä ikääntyneillä on vähemmän aivoperäisiä ongelmia kuin runsaasti alkoholia käyttävillä tai raittiilla. (Gupta &
Warner 2008.) Ei siis ole ihme, etteivät varoitukset runsaan alkoholinkäytön vaikutuksista aivoihin saa kansalaisilta
huomiota osakseen, vaikka päihdeinformaatiossa kyseisiä teemoja painotetaan nykyisin aiempaa enemmän.
Neuropsykologisissa tutkimuksissa on yritetty erottaa toisistaan alkoholinkäytön aiheuttamat laajakirjoiset oireet ja
Wernicke-Korsakoffin syndrooma. Samoin on pyritty sulkemaan ARD-diagnoosiin yhteydessä pois ne, joilla on jo
aiemmin esiintynyt Wernicke-Korsakoffin syndrooma. Vaikka ARD:n oireisto liittyy käytännössä läheisesti WernickeKorsakoffin syndrooman patologiaan, on niiden keskinäisen suhteen osalta edelleen kysymyksiä auki. Onko WernickeKorsakoffin syndrooma kliinisesti tarkastellen itsenäinen dementian muoto? Se aiheuttaa monia aivotoiminnan
häiriöitä ja toiminnallisia ongelmia, mutta siihen liittyy myös oireiden stabiloitumista, vähenemistä ja jopa niiden
häviämistä, jos alkoholin käyttö lopetetaan. Dementia ymmärretään perinteisesti etenevä prosessina. Voidaanko sekä
ARD että Wernicke-Korsakoffin syndrooma luokitella dementiaksi, vaikka niiden peruspiirteissä on suuri
periaatteellinen eroavaisuus? Jotkut tutkijat näkevät ARD:n lähinnä neurokognitiivisena häiriönä, jonka avulla voidaan
selkiinnyttää sumeaa oireluokitusta. Kyseinen käsite palvelee heidän mielestään lähinnä kliinisen käytännön tarpeita.
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Se vähentää alkoholin aiheuttamiin aivotoiminnan häiriöihin liittyvää stigmaa ja luo jäsenneltyä tietoa alkoholin ja
aivotoiminnan häiriöiden kliinisistä yhteyksistä. (Bowden 2010, 730–737; Ridley et al. 2013, 3.)

8.5 Ikääntyneiden alkoholinkäyttö ja muisti - laajempi näkökulma
Ikääntyminen vaikuttaa alkoholin käyttötapoihin. Tutkimusten mukaan ikääntyneet juovat länsimaissa muihin
ikäryhmiin verrattuna suhteellisesti useammin yksin kotona (Ormston & Webster 2008). Myös runsaan
alkoholinkäytön motiivit muuttuvat ikäännyttäessä. Runsaan alkoholinkäytön laukaisijoina ovat tällöin depressio,
yksinäisyys, sosiaalinen syrjäytyminen, menetykset ja suru. (Simpson et al. 1994; Wattis & Seymor 2001.) Myöhäisessä
keski-iässä tapahtuvalla eläköitymisellä, leskeydellä tai ihmissuhteiden muutoksilla on arveltu olevan merkitystä
alkoholiongelmien kehittymiseen ikääntyneenä. (Perreira & Sloan 2001, 501–508.) Vaikka alkoholinkäyttö muodostuisi
varsinaisesti ongelmaksi vasta myöhemmällä iällä, ehtii henkilölle kertyä monia alkoholinkäytön sävyttämiä vuosia jo
tätä ennen. Samalla alkoholinkäytön pitkänaikavälin haitat kumuloituvat salakavalasti. Alkoholinkäyttöön laukaisevat
syyt ovat monenlaisia. Iso-Britanniassa arvioidaan, että yli 30 prosenttia myöhemmällä iällä alkavista
päihdeongelmista liittyy ikääntymisen synnyttämiin stressitekijöihin. (Wattis & Seymour 2001; Ferreira & Weems
2008.)
Ikääntyneiden alkoholiongelmat ja niihin liittyvät kognitiiviset vaikeudet ovat myös leimaavia yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Niiden aiheuttama stigma vaikuttaa käytännössä jopa palvelutarjontaan ja interventioiden toteutumiseen.
Pahimmillaan niihin voi liittyä suoranaista ikärasismia. (Dawson et al. 2005.) Ikääntyneille on runsaan alkoholinkäytön
yhteys dementiaa muistuttaviin oireisiin erityisen leimaava. Pidetäänhän vanhuutta perinteisesti viisauden ja
kypsyyden ajanjaksona. Alkoholidementia ja muut runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvä vakavat haitat ovat
elämänhallinnan menettämisen negatiivinen ääripää, joka synnyttää leimaamista ja syrjimistä. Alkoholinkäytön
aiheuttamat vakavat kognitiiviset ongelmat kertovat ulkopuolisille itsekontrollin murenemisesta. Samalla kasvaa
houkutus kohdentaa henkilöön erilaisia pakkotoimenpiteitä. (esim. Room 2005, 144.)
Länsimaissa pidetään erityisesti nuorten päihdeongelmaan liittyvää epäsosiaalisuutta vakavana yhteiskunnallisena
uhkana. Ikääntyneiden kohdalla puolestaan alkoholinkäyttöön liittyvät mielenterveysongelmat ja kognitiiviset haitat
syventävät heihin kohdistuvaa syrjivää suhtautumista. Tähän leimaamiseen osallistuvat sekä ikääntyneen
päihdeongelmaisen lähipiiri että ns. suuri yleisö. Siinä ovat mukana myös ikääntyneen päihdeongelmaisen ikätoverit ja
monesti huomaamattaan myös ammattiauttajat. (Room 2005; Ormstone & Webster 2008). Tässä leimautumisen
ilmapiirissä yhteiskunta sitten perustelee kontrolloivat toimenpiteensä ikääntyneitä alkoholiongelmaisia kohtaan
lääketieteen ja sosiaalitieteiden retoriikalla. Näissä perusteluissa ikääntyneen päihdeongelmaisten muistiongelmat ja
kognitiiviset vaikeudet nousevat merkittävään rooliin toimenpiteiden hyväksyttävyyden yleisinä perusteluina.
(Johnson 2000; Corrigan et al. 2005; McAskill et al. 2008.)
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstökin syyllistyy ajoittain ikääntyneiden päihdeasiakkaiden alidiagnostisoimiseen,
mutta myös diskriminoi heitä suhteessa muihin potilaisiin. Toisaalta ammattilaisetkaan eivät aina tiedä riittävästi
ikääntyneiden liiallisen alkoholinkäytön yhteyksistä aivotoiminnan muutoksiin. Alkoholidementiaa on vaikea
diagnostisoida perusterveydenhuollon arjessa. Tämä koskee niin avo- kuin laitoshoitoakin. (Dar 2006; McCabe 2006.)
Edellä kuvatuista syistä päädytään alkoholin aiheuttamien kognitiivisena haittojen kohdalla usein myöhästyneisiin
diagnooseihin ja interventioihin. Tällöin hoitotuloksetkin ovat monesti vaatimattomia ja ikääntyneet asiakkaat saavat
syyt hoidon epäonnistumisesta usein niskoilleen, vaikka myös järjestelmän toimivuus on heidän kohdallaan pettänyt.
Epäonnistunutta hoito selitetään monesti sillä, ettei päihdeongelmainen ole ollut riittävän motivoitunut hoitoon,
vaikka todellisuudessa kysymys saattaa olla väärin valitusta hoitomuodosta tai ammattiauttajan taitamattomuudesta.
(Gupta & Warner 2008; Ferreira & Weems 2008.)
Kansainvälisten tutkimusten mukaan sairaanhoitajat suhtautuvat Wernicke-Korsakoffin syndroomaan ristiriitaisesti.
Heillä on perustiedot alkoholin haitallisista vaikutuksista aivoihin, mutta kyseinen tieto on epäsystemaattista ja sen
soveltamisen suhteen ollaan vaikeuksissa. Useimmat sairaanhoitajista tietävät B1-vitamiinin puutteen yhteyden
aivomuutoksiin pitkittyneen alkoholin käytön yhteydessä, mutta esimerkiksi raittiiden jaksojen merkitys tilanteen
normalisoimisessa on heille monesti epäselvä. Varsin yleisesti myös uskotaan, etteivät alkoholin aiheuttamat
aivoperäiset muutokset (esim. alkoholidementia) enää palaudu ennalleen. Tämä johtaa käsityksiin, ettei ikääntyneet
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jatkamalla alkoholinkäyttöään enää sanottavasti huononna tilannetta entisestään. Tämä voi puolestaan synnyttää
hoitonihilismiä. (McCabe 2006, 149–163.)
Nykyisin popularisoidaan laajasti alkoholin ja varsinkin viinien kohtuullisen käytön terveydelle hyödyllisistä
vaikutuksista. Tällöin unohdetaan, että alkoholin vaikutukset ovat ikääntyneenä erityisen yksilöllisiä. Monet
ikääntyneet käyttävät säännöllisesti myös lääkkeitä. Vähäisenkin alkoholinkäytön ja lääkkeiden yhteisvaikutus voi olla
yllättävä. Raja terveydelle suotuisan ja kognitiivisessa toimintakyvylle ongelmia aiheuttavan alkoholinkulutuksen välillä
on tutkimuksissa määritelty sumeasti. Alkoholinkäytön vaikutukset näkyvät myös viiveellä. Tästä syystä kohtuullisen
alkoholinkäytön terveyshyödyistä voidaan lausua luotettavia johtopäätöksiä vasta pitkäkestoisen seurannan jälkeen.
Silloinkin monet yksilökohtaiset ja ulkoiset tekijät saattavat vääristää lopputuloksen arviointia.
Yhteiskunnallisesti ja terveyspoliittisesti kiinnostavaa keskustelua on viime vuosina käyty alkoholinkäyttöön liittyvistä
aivomuutoksista ja niiden prevalenssista. Gupta ja Warner painottavat ikääntyneiden lisääntyvän alkoholinkäytön
vaikutuksia kansanterveystyön ja terveyspolitiikan näkökulmista. He nimeävät runsaan alkoholinkäyttöön liittyvän
dementian “piileväksi epidemiaksi”. Tämän vuoksi he toivovat terveydenhuollossa asennemuutosta suhtautumisessa
ikääntyneiden alkoholinkäyttöön. He ehdottavatkin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä samaan tapaan kuin tupakan
osalta on menetelty monissa länsimaissa. (Gupta & Warner 2008, 351–353.)
Jauhar ja Smith puolestaan kumoavat väitteet ikääntyneiden alkoholidementiasta piilevänä epidemiana. He käyttävät
alkoholidementiasta ilmausta ”alkoholin käyttöön liittyvä aivovaurio” (alcohol-related brain injury/ARBI). Kyseiset
tutkijat näkevät alkoholinkäyttöön liittyvän dementia olevan vain osa kaikesta siitä, mitä aivoissa tapahtuu runsaasta
alkoholinkäytön seurauksena (tiamiinivajaus, myrkytystila, rakenteelliset muutokset, verenkierto-ongelmat jne.).
Heidän mukaan esimerkiksi Skotlannissa esiintyy alkoholiin aivomuutoksia tilastollisesti enemmän alle 65-vuotiaailla
kuin 65 vuotta täyttäneillä. Molempien ikäryhmien kohdalla kyseisten vaurioiden määrä on ollut vuositasolla kasvussa,
mutta ikäryhmien välillä ero ei ole kuitenkaan suhteellisesti tarkasteltuna merkittävästi muuttunut. (Jauhar & Smith
2009, 287–288.)
Jauharin ja Smithin mukaan ei ole syytä korostaa liiaksi ikääntyneiden osuutta alkoholin aiheuttaminen aivomuutosten
yhteydessä. He toteavat, ettei ikääntyneiden kohdalla ole esitetty luotettavaa neuropatologista näyttöä alkoholin
runsaan käytön primääristä yhteydestä dementian syntyyn. Runsas alkoholinkäyttö näyttää olevan osatekijänä eräisiin
kognitiivisiin sairauksiin (esim. Alzheimerin tauti ja vaskulaarinen dementia). Epidemiologiset tutkimukset eivät
kuitenkaan kyseisten tutkijoiden mielestä tue käsitystä alkoholinkäyttöön liittyvän dementia yleistymisestä
väestötasolla. Sen sijaan ne osoittavat dementian yleistymisen alkoholiriippuvaisten ja huonosta ravintotilanteesta
kärsivien keskuudessa. Näyttää jopa siltä, että kohtuullinen alkoholinkäyttö voi parantaa kognitiivista toimintakykyä.
Jauhar ja Smith päätyvät toteamaan, että runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa kognitiiviseen toimintakykyyn
monitasoisesti ja yksilöllinen alttius on merkittävä tekijä tässä prosessissa (Jauhar & Smith 2009, 287–288.)
Viimeisimmät tutkimukset ovat antaneet uudenlaista näyttöä alkoholinkäytön yhteyksistä aivomuutoksiin. Hayesin
tutkijaryhmä osoitti eläinkokeissa neurodegeneraatiota kuvaavilla markkereilla, että lyhyetkin runsaan
alkoholinkäytön jaksot ovat tuhoisia aivoille. Ihmisiin suhteutettuna tutkijat olettavat, että jopa vain päivän kestävä
juomisjakso jonka aikana veren alkoholitaso on korkea, saattaa aiheuttaa pysyviä aivomuutoksia. Jokainen edellä
kuvatun kaltainen juomisjakso kumuloi aivomuutoksia, vaikka alkoholinkäytön jaksoja olisikin harvakseltaan. Mitä
korkeampi veren alkoholitaso on yksittäisellä alkoholinkäyttökerralla, sitä vakavampi muutos on kyseessä.
Merkittäväksi tämän havainnon tekee se, että esimerkiksi nuorten runsaan alkoholinkäytön sävyttämän
viikonloppujuomisen seurauksena heillä saattaa kumuloitua alkoholinkäytön aiheuttamia aivomuutoksia jo
nuoruudesta lähtien. Ikääntyneinä nämä muutokset sitten ilmenevät koko laajuudessaan vaikeasti hoidettavina
alkoholisairauksina. Edellä mainitun tutkimuksen havainnot voivat tulevaisuudessa suunnata alkoholinkäytön
kansainvälisiä suosituksia kokonaan uusille urille. (Hayes et al. 2013, 415–434.)
Perinteisesti on arveltu, että alkoholin runsas pitkittynyt käyttö nopeuttaa ikääntymiseen liittyviä aivomuutoksia.
Tämä on perustunut havaintoon, että keski-ikäisten alkoholistien aivokudos muistuttaa ikääntyneiden aivokudosta.
Lisäksi on havaittu, että ikääntyneiden alkoholistien aivojen surkastuminen on selvästi totaalisempaa kuin
nuoremmilla alkoholisteilla. Suomalaisessa väitöstutkimuksessa todettiin eläinkokeiden perusteella, ettei
pitkäaikainen alkoholinkäyttö ehkä sinänsä lisää esimerkiksi pikkuaivojen atrofiaa. Pitkittynyt alkoholinkäyttö vähentää
aivorungon locus coeruleus-tumakkeiden hermosoluja 27–30 prosenttia. Myös masennuksen ja Alzheimerin-taudin on
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todettu vähentävän kyseisiä hermosoluja. Johtopäätöksenä tutkija toteaa, että alkoholinkäyttö saattaa synnyttää
masennusta ja muistihäiriöitä, mutta pitkittynyt alkoholinkäyttö ei kuitenkaan lisäisi keskushermoston
ikääntymismuutoksia. Toisaalta alkoholinkäytön aiheuttamaa aineenvaihduntatuotetta (asetaldehydi) esiintyy aivojen
eri alueilla. Juuri se saattaa olla alkoholin aiheuttaminen keskushermostomuutosten aiheuttaja. Koska kysymyksessä
on eläinkokeisiin perustuva tutkimus, lopulliset johtopäätökset ovat ihmisellä vielä varmentamatta. (Rintala 2012.)
Laajassa 10 vuoden seurantatutkimuksesta havaittiin, että runsaasti alkoholia käyttävillä miehillä (vähintään 4.5
alkoholiannosta/36 grammaa absoluuttista alkoholia/päivä) ilmeni suhteessa verrokkiryhmään (korkeintaan 1.5
alkoholiannosta/20 grammaa absoluuttista alkoholia/päivä) ja raittiisiin verrattuna kognitiivisen suorituskyvyn
alenemista. Runsaasti alkoholia käyttävillä tapahtui kaikkien tutkittujen kognitiivisten muuttujien osalta alenemista
keskimäärin 2.4 vuotta, toiminnallisuuden osalta 1.5 vuotta ja lyhytkestoisen muistin suhteen 5.7 vuotta aiemmin kuin
raittiilla ja kohtuullisesti alkoholia käyttäneillä. Raittiiden ja kohtuullisesti alkoholia käyttäneiden välillä ei
kognitiivisten muuttujien suhteen esiintynyt seurantajaksolla merkittäviä eroja. Tutkimuksen alussa tutkittujen keskiikä oli 56 ja lopussa 66 vuotta. (Sabia et al. 2014, 332–339.)
Ikääntymiseen liittyvät aivojen rakenteelliset muutokset ja toimintakyvyn heikkeneminen liittyvät monimutkaisella
tavalla toisiinsa. Normaali vanheneminen ei automaattisesti johda toimintakyvyn heikentymiseen. Esimerkiksi
semanttinen muisti (tieto-, asiamuisti) taltioi asioita kokemusten myötä vielä ikääntyneenäkin. Kognitiivisten
valmiuksien heikentyminen on ikääntymisprosessin yhteydessä yksilöllistä. Se ilmenee spesifisen toimintakyvyn eri
osa-alueilla ja siihen vaikuttavat monet tekijät (esim. stressi, havainnointikyvyn muutokset, ympäristön virikkeellisyys,
tilannekohtaiset tekijät, liikunta). Toimintakyky on monien eri tekijöiden yksilöllisen yhteisvaikutuksen tulos. Nämä
yksilölliset kognitiiviset vaikutukset toimintakykyyn ovat sekä suoria että epäsuoria. Ne riippuvat mm. henkilön
fysiologisesta rakenteesta, tilanne- ja ympäristötekijöistä, nautituista alkoholimääristä ja alkoholinkäytön
toistuvuudesta. Lisääntyvä tutkimus tulee lähivuosina antamaan uutta tietoa ikääntymiseen liittyvien aivomuutosten
ja neurokemiallisten prosessien yhteydestä myös ikääntyneiden alkoholinkäytön osalta. (esim. Lindenberger &
Ghisletta 2009; Drag & Bieliauskas 2010.)
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