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Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella millaisia merkityksiä korvaushoidossa oleminen
ja samanaikaisesti äitiyden rakentuminen saavat naisten elämässä toimijuuden näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni olivat 1. Kuinka korvaushoito muovaa äitien arjen
toimijuutta? 2. Miten korvaushoito näkyi naisten toimijuudessa odotusaikana ja vauvaperhearjessa? 3. Kuinka naiset kuvaavat äitiystoimijuuttaan korvaushoidon ollessa osa
arkea? Tutkimusaihe valikoitui aiheen ajankohtaisuuden takia, 2000-luvulla opiaattien
käyttäjien osuus päihdehuollon asiakkaista on kasvanut. Tutkimus on naiserityinen.
Tutkimuksessa tavoitellaan tietoa naisten ja äitien kanssa tehtävästä päihdehoidosta,
josta on varsin vähän tutkimustietoa.
Tutkimukseni on laadullinen ja aineistolähtöinen. Tutkimuksen aineisto muodostuu yhdeksän opiaattikorvaushoidossa olevan naisen puolistrukturoidusta haastattelusta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin, ja ilmiöihin on suhtauduttu fenomenologis-hermeneuttisella lähestymistavalla. Tutkimuksellinen intressi on ollut naisten toimijuuden tarkastelu paitsi odotusaikana, myös äidiksi tulemisen jälkeen. Lisäksi tutkimuksessa paneudutaan naisten toimijuutta haastaneisiin kokemuksiin kahdenlaisessa toimintaympäristössä, synnytyssairaalassa ja päihdehuollossa. Lopuksi tarkastellaan toipumista ja korvaushoidon läpileikkaamaa arkea naisten toimijuuden näkökulmasta.
Tutkimus osoitti, että korvaushoito lävisti naisten arjen elämää ja muokkasi sen reunaehtoja vaikuttaen naisten toimijuuteen. Korvaushoito mahdollisti erityisesti vauvan näkökulmasta turvallisen odotusajan sekä niin sanotun normaalin arjen elämisen. Korvaushoidon tukemana hauraana alkanut äitiystoimijuus vahvistui. Naisten toimijuutta
haastoivat korvaushoidon arkielämään tuottamat rajoitukset, ja hoidossa olemisen tuottamat stigmat. Palvelujärjestelmä tuki korvaushoidossa olevan äidin toimijuutta, mutta
ristiriitaisesti se myös tuotti toimijuudelle haasteita rajoittamalla sitä. Mitä pidempään
naiset olivat korvaushoidossa, sitä voimakkaammin he kokivat korvaushoidon rajoittavan toimijuuttaan. Myös konventionaalinen normaali arki tuli kyseenalaistetuksi. Korvaushoitoon suhtauduttiin etappina, välivaiheena kohti autonomista toimijaa, joka ei
ollut riippuvainen lääkehoidosta.
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1 Johdanto
Tässä lisensiaatintutkimuksessa tarkastellaan korvaushoidossa olevien äitien kokemuksia odotusajasta, äitiydestä sekä päihderiippuvuudesta toipumisesta. Tutkin sitä, minkälaisia merkityksiä korvaushoidossa oleminen ja samanaikaisesti äitiyden rakentuminen
saavat naisten elämässä toimijuuden näkökulmasta. Tutkimusaihe nousi omasta työstäni
Helsingin ensikodin avopalvelu Pesän vastaavana sosiaalityöntekijänä. Vuonna 2012
aloittaessani lisensiaatinopinnot, Pesän kaikista naisasiakkaista liki puolet oli korvaushoidossa.
Valitsin tutkimusaiheen sen ajankohtaisuuden takia. 2000-luvulla opioidien käyttäjien
osuus päihdehoitoon hakeutuneista huumeidenkäyttäjistä on kasvanut. Suomalaisista
päihdehoidon asiakkaista kolme neljäsosaa oli opioidien käyttäjiä, korvaushoitolääkkeenä käytetyn buprenorfiinin ollessa yleisimmin väärinkäytetty opioidi. Opiaattien
käyttö johtaa usein vaikeisiin ongelmiin ja siten myös hoitoon hakeutumiseen toisin
kuin esimerkiksi kannabis. Opiaattienkäyttäjien suhteellisen osuuden kasvaminen ei
kerro suoraan huumeiden käytön trendeistä Suomessa. Korvaushoidossa olevia asiakkaita oli STM:n selvityksen mukaan 30.11.2011 kaikkiaan 2439. (Partanen ym. 2014,
482; Päihdetilastollinen vuosikirja 2014, 38-39).
Halusin tehdä naiserityisen päihdetutkimuksen, koska päihdeongelmiin keskittyvissä
tutkimuksissa naisnäkökulma on pitkään ollut vähäisellä huomiolla ja naisten ja äitien
kanssa tehtävästä päihdehoidosta on tuotettu varsin vähän tutkimustietoa. Päihdehoito
on rakentunut miesten lähtökohdista käsin. (Mm. Väyrynen 2007, 25, Palojärvi 2009,
Karttunen 2013, 220; Sutinen 2010, 11.) Haluan tutkimuksellani osallistua naisten päihdekuntoutusta koskevaan keskusteluun.
Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen ja aineistolähtöinen. Aineisto koostuu yhdeksän opiaattikorvaushoidossa olevien naisen haastattelusta. Tutkimuksen tekemistä aloittaessani olin työskennellyt vuosia korvaushoidossa olevien asiakkaiden kanssa, mutta
halusin päästä syvemmälle korvaushoidossa olevien naisten maailmaan ymmärtääkseni,
millaisesta hoidosta siinä oli kyse. Lisensiaatintyön tekeminen tarjosi tilaisuuden tutustua korvaushoidossa olevien asiakkaiden elämismaailmaan, ja tarkastella arkea heidän
näkökulmastaan. Olin aikaisemmin suhtautunut kohtaamiini asiakkaisiin ammattiroolis-
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tani käsin, mutta lisensiaatintutkimuksen tekeminen mahdollisti siirtymisen pois ammattiroolista tutkijaminän positioon. Tämä positio oli ammattiroolia avoimempi yllätyksille ja utelias esiin tuleville ilmiöille, mukaan lukien omille, kätketyille asenteille.
Seuraavassa luvussa esittelen lukijalle tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset.
Luvussa kolme keskityn tutkimukseni kontekstiin, korvaushoitoon. Neljännessä luvussa
avaan tutkimukseni keskeiset käsitteet, ja viides luku muodostuu tutkimuksen metodologisten valintojen, tutkimusmenetelmän ja analyysiprosessin kuvauksen. Kuudes, seitsemäs ja kahdeksas luku ovat tuloslukuja, joissa esittelen tutkimuksen tulokset. Lopuksi
vedän tutkimustulokset yhteen ja pohdin niiden antia.
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2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Työskentelin jatko-opintoja aloittaessani vastaavana sosiaalityöntekijänä Helsingin ensikoti ry:n avopalvelu Pesässä, jossa kuntoutetaan raskaana olevia päihderiippuvaisia
naisia ja vauvaperheitä, joiden vanhemmilla on päihderiippuvuus. Pesä kuuluu valtakunnalliseen Pidä Kiinni- hoitojärjestelmään, joka on Ensi- ja turvakotien liiton kehittämä hoitojärjestelmä päihteitä käyttäville äideille ja vauvaperheille. Pidä Kiinni –
hoitojärjestelmään kuuluvissa yksiköissä yhdistyvät päihdekuntoutus ja vanhemman ja
lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Kuntoutuksen yksi keskeinen tavoite
on tukea äitien päihteettömyyttä raskauden aikana, ja näin ennalta ehkäistä sikiövaurioita. Lapsen syntymän jälkeen tavoitteena on äidin ja isän päihteidenkäytön hallinta sekä
riittävän hyvä vanhemmuus. Olin siis päivittäin tekemisissä korvaushoidon ja äitiyskysymysten kanssa.
Kohtasin työssäni korvaushoidossa olevia äitejä, mutta en ollut aikaisemmin asettunut
miettimään perusteellisesti sitä, miten korvaushoito sävyttää naisten arkea, saatika sen
synnyttämiä merkityksiä hoidossa olevalle. Korvaushoito näyttäytyi työssäni vahvana
tukielementtinä opiaattiriippuvaisille asiakkaille. Korvaushoito tarjoaa hoidossa olevalle
rajoja ja rutiineja, eli juuri niitä aineksia, jotka runsas päihteidenkäyttö arjessa syrjäyttää
(Kuusisto 2010, 261). Lisensiaatinopintojani aloittaessani halusin mennä syvemmälle
korvaushoidossa olevien äitien maailmaan ja tutustua siihen, kuinka he kokivat hoidossa olemisen merkityksellistyneen omassa elämässään. Tutkimukseni on siten eräänlainen ”sukellus” korvaushoidossa olevien äitien elämismaailmaan, avautuminen sille,
mikä on korvaushoidon kokemuksellinen merkitys sen kaikkine puolineen. Sidon tarkasteluuni toimijuuskäsitteen, jonka avulla korvaushoidon tuottamien merkitysten tarkasteleminen tässä tutkimuksessa tapahtuu.
Päihdekuntoutuksen ja vauvalähtöisen hoidon yhdistämisen tärkeyden perusteleminen ei
ole helppoa. Perheessä, jossa vanhemmalla on akuutti päihdeongelma, perheen elämää
eivät määrittele lapsen tarpeet, vaan vanhemman päihderiippuvuus, mikä aiheuttaa riskin lapsen kasvulle ja kehitykselle. Pienen vauvan kohdalla riittävän hoivan puutteet
voivat pahimmillaan vaarantaa vauvan hengissä pysymisen. Vauva ei voi odottaa, vaan
hän tarvitsee aikuista vastaamaan hänen tarpeisiinsa. Vanhempien päihdekuntoutuminen
on yleensä pitkä prosessi ja hoitoprosessin lopputulos epävarma, mikä on vauvan kannalta ongelmallista. (Mäkiranta 2004, 7; Bardy & Janhunen 2002, 186-187.)
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Riitta Hyytinen (2007) tarttuu tähän hankalaan aiheeseen lisensiaatintyössään, jossa
hän kertoo saaneensa kritiikkiä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä puhuessaan heille
lasten osallistumisen tärkeydestä vanhempiensa päihdekuntoutukseen. Lastensuojelun
sosiaalityöntekijät olivat sitä mieltä, että hän oli ollut uhraamassa lapset vanhempien
kuntoutuksen vuoksi. Työntekijät epäilivät lasten joutuvan vanhemman kuntoutumisen
välineeksi tullessaan mukaan perhekuntoutukseen. Hyytisen näkemys asiaan on toinen,
hän näkee tärkeäksi lasten osallistumisen päihdekuntoutukseen aina kun se on mahdollista. Päihteistä kuntoutuminen on hidasta, ja lapsen todellistuminen tapahtuu hitaasti.
Vanhempien huumeiden käyttö rakentaa lapsen elämään huterat ja emotionaalisesti rikkonaiset olosuhteet. Kaikki perheenjäsenet ovat tarvitsevia, joten tarvitaan runsaasti
emotionaalisesti korjaavia kokemuksia tarpeiden tyydyttämiseen. (Emt. 12-13, 194195.)
Päihderiippuvaisen vanhemman haasteena on tavallisesti lapsen emotionaalisiin tarpeisiin vastaamiseen liittyvät vaikeudet. On kuitenkin vaikeaa arvioida, milloin vanhemman kyky emotionaaliseen läsnäoloon lapsensa kanssa on riittämätöntä. Äidin kyvyssä
tulkita lapsensa tarpeita ja vastata niihin on kyse sensitiivisyydestä, jota on mahdollista
oppia. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä Kiinni hoitojärjestelmässä on kehitetty työskentelytapaa jonka avulla äidit oppivat ymmärtämään, mistä vauvan tunneilmaisuissa on
kyse. (Jaskari 2008, 128.)
Päihderiippuvaisten äitien ja vauvojen korostetaan hyötyvän kuntoutuksesta, jossa äidin
päihdehoidon lisäksi keskitytään äidin ja vauvan välisen vuorovaikutuksen sekä äidin
mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen. Mentalisaatiokyvyllä tarkoitetaan yksilön kykyä
pitää mielessä mieli, oma ja toisen. Mentalisaatiokykynsä avulla yksilö pystyy ennakoimaan omia ja toisen ihmisen reaktioita eri tilanteissa sekä säätelemään tunnetilojaan.
Se on kyky nähdä itsensä ja toinen ihminen olentoina, joilla on omat halunsa, uskomuksensa ja päämääränsä. (Larmo 2010, 616.) Tällaisen hoidon nähdään olevan kannattavaa, koska sillä katsotaan olevan paitsi inhimillisesti katsottuna myönteisiä seurauksia,
myös pitkällä aikavälillä taloudellista hyötyä. Lapsi hyötyy hoidosta aina, ja sitä paremmin, mitä aikaisemmin hoito aloitetaan. (Mäkiranta 2004, 97.) Äidin ja lapsen yhtäaikaisella kuntoutuksella voidaan ennalta ehkäistä lasten huostaanottoja (Salo 2014,
Pajulo 2011, 1192-1193). Päihdepalveluissa huomioidaan edelleen puutteellisesti lapsen tuen tarve vanhempien hakiessa apua päihdeongelmiinsa. Päihdeongelmaisille perheille on liian vähän hoitopaikkoja ja auttamisjärjestelmä on suunniteltu aikuisväestön
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näkökulmasta. (Kanste, Halme & Perälä 2015, 51.) Tätä tutkimusta viimeistellessäni
Pidä Kiinni-hoitojärjestelmän rahoitus on jälleen vaakalaudalla.
Tutkimukseni yksi tavoite on vähentää korvaushoidossa olevia äitejä kohtaan koettuja
ennakkoluuloja. Anna Leppo (2012, 8) tarkastelee väitöskirjassaan raskaana olevien
päihderiippuvaisten naisten hoitoa Suomessa. Lepon tutkimukseen osallistuneet naiset
eivät halunneet tulla kohdelluksi moraalisesti arvottomina, pelkkinä toisten ihmisten
mielipiteiden ja väliintulojen kohteina. He halusivat tulla kohdelluksi kunnioittavasti,
järkevinä ja pätevinä toimijoina huolimatta heidän kamppailuistaan huumeiden käytön
kanssa, ja he halusivat tuntea, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.
Tutkimukseni intressi on vastata Lepon tutkimuksen esittämään toiveeseen. Pyrin tekemään näkyväksi korvaushoidossa olevien äitien asettamat haasteet lastensuojelulle ja
päihdehoitojärjestelmälle, mutta myös heissä piilevät mahdollisuudet. Korvaushoidossa
olevilla naisilla on lapsia, eikä päihdehistoria ja korvaushoidossa oleminen tee yksilöstä
automaattisesti huonoa vanhempaa. Korvaushoidossa olevat äidit lapsineen ovat kiistatta korkean riskin perheitä, mutta he hyötyvät pitkistä kuntoutusjaksoista, joissa tuetaan
päihteettömyyttä, vahvistetaan varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta sekä tuetaan myös arkipäivän vanhemmuustaitojen kehittymistä (Kts. Pajulo 2005; Lund &
Brendryen & Ravndal 2015.)
Tutkimuskysymykseni on, kuinka korvaushoito muovaa äitien arjen toimijuutta? Tarkentavat kysymykset ovat 1) Miten korvaushoito näkyi naisten toimijuudessa odotusaikana ja vauvaperhearjessa? 2) Kuinka naiset kuvaavat äitiystoimijuuttaan korvaushoidon ollessa osana heidän arkeaan? Tutkimusintressini on tuoda esille, miten korvaushoito rakentaa naisten toimijuutta. Koska tutkimukseni kohdistuu ensikodin asiakkuudessa oleviin äiteihin, on otettava huomioon se että tutkimuskohteena olevat äidit ja
vauvat ovat päässeet osalliseksi erityisen kannattelevaa hoitoa, osa heistä jo odotusaikana. Avopalvelu Pesän kaltaisessa kuntoutuksessa äideille tarjotaan apua kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen hoivan, terapeuttisten menetelmien
ja vertaistuen avulla. Tutkimuksessani fokuksessa ovat naiset, jotka ottavat vastaan
apua. Tästä syystä tutkimuksen ulkopuolelle rajautuvat väistämättä ne naiset, jotka eivät
ole kiinnittyneet tai päässeet osalliseksi Pesän kaltaiseen hoitoyksikköön, jossa kuntoutetaan aikuisten lisäksi vauvoja.
Tutkimukseni ei ole Pidä Kiinni -hoitojärjestelmää arvioiva tai tarkasteleva tutkimus
olkoonkin, että kaikki asiakkaat tulivat kyseisen hoitojärjestelmän piiristä, ja tutkimuk-
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seni tuottamaa tietoa muokkaa varmasti osin tämä konteksti. En myöskään tutki ensikotikuntoutusta, vaan mielenkiintoni on korvaushoidossa ja äitiydessä. Tässä tutkimuksessa käytän sanoja päihderiippuvuus ja päihdeongelma, joilla tarkoitan yksilöllä olevan
huumeriippuvuus. Huumekuvioilla tarkoitan sitä huumeidenkäytön lävistämää elämismaailmaa, jossa tutkimukseni naiset elivät ennen toipumistaan. Tutkimukseni kiinnittyy
naistutkimuksen, päihdetutkimukseen ja sosiaalityön tutkimuksen traditioihin.
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3 Korvaushoito toipumisen tukena
3.1 Korvaushoito tutkimuksen kontekstina
Tarkastelen seuraavissa alaluvuissa korvaushoitoa, joka muodostaa tutkimukseni kontekstin. Tutkimukseni ”sydän” sijaitsee äitiydessä, mutta äitiyden toteuttaminen ei tutkimushenkilöilläni olisi mahdollista ilman päihdekuntoutusta, jonka kehyksen muodostaa korvaushoito. Korvaushoidon ajattelen olevan näiden henkilöiden kohdalla ikään
kuin tilkkutäkki, jonka tilkuttoman puolen muodostaa korvaushoito, ja jonka tilkut
koostuvat erilaisista perhearkea tukevista elementeistä, niistä tekijöistä, jotka arkea ja
äitiyttä kannattelevat. Olen kiinnostunut naisten toimijuudesta korvaushoidon kontekstissa, joka määrittelee naisten arkipäivän reunaehtoja.
Huumekokeilut ja huumeiden käyttö Suomessa on selkeästi korkeammalla tasolla kuin
vielä 1990-luvulla. Huumeita kokeilleiden osuus kasvoi 1990-luvun loppuun asti, minkä
jälkeen kasvukäyrässä näkyy selvä tasoittuminen. Huumekokeilujen nousutrendi vaihteli 1990-luvulla sukupuolen mukaan ja lähti voimakkaammin liikkeelle miesten keskuudessa, kun taas naisilla kasvuvauhti kiihtyi vasta vuosikymmenen puolen välin jälkeen.
Viime aikoina käyttäjämäärien on havaittu jälleen lisääntyvän. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2011, 24.)
Huumeidenkäytön yleistyminen heijastuu myös lastensuojeluun, jossa huumeperheiden
kanssa työskentely on yhä tavallisempaa. (Hyytinen 2007, 15). Arvioidaan, että Suomessa joka vuosi noin 3500lla sikiöllä on riski altistua äidin päihteidenkäytölle. Tutkimukset osoittavat, että naisten päihteidenkäytössä ei tapahdu muutosta ensimmäisen
raskauskolmanneksen aikana, mutta varhaisella ja intensiivisellä raskauden seurannalla
ja sen yhdistämisellä päihdehoitoon ja psykososiaaliseen tukeen, on mahdollista parantaa raskauden ja vastasyntyneen ennustetta. (Kahila 2012, 225-228.)
Päihderiippuvuudesta toipuminen voidaan katsoa alkaneeksi siitä, kun yksilö haluaa
lopettaa päihteidenkäytön. Motiivit päihteettömyydelle syntyvät erilaisista syistä, ja
toipuminen käynnistyy usein merkitysten muuttumisella. Muutosprosessin taustalla on
myönteisiä tai kielteisiä tunne-elämyksiä, kokemuksia tai oivalluksia. Oma elämä ja
oma minäkuva voivat olla ristiriidassa sen kanssa, millainen yksilö ajattelee haluavansa
olla. Toipuminen on prosessi, johon liitetään usein kolmivaiheisuus: varhaisvaihe, keskivaihe ja myöhäisvaihe. Varhaisvaiheessa halu päihteidenkäytön lopettamiseen on vielä hauras, keskivaiheessa yksilö jo tiedostaa retkahdusriskitilanteet, halu päihteettömyy-
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teen on vahva ja sisäinen hallinta vahvistunut. Kolmannessa vaiheessa päihteidenkäytölle ei ole enää tarvetta ja kypsä persoonallisuus rakentuu. (Pärttö, Hännikäinen-Uutela
& Määttä 2009, 123.) Toipuminen merkitsee vanhoista toimintamalleista luopumista, ja
niiden korvautumista uusilla. Vertaistuki ja terapeuttinen tuki, ja erityisesti hyvä yhteys
auttajan ja autettavan välillä ovat merkittäviä toipumista vahvistavia elementtejä. Toisinaan toipumisen tueksi tarvitaan lääkehoitoa, kuten korvaushoitoa. (Koski-Jännes 2011,
44.)
Tässä tutkimuksessa naisten toipuminen tarkoittaa irrottautumista huumekuvioista ja
päihteidenkäytöstä sekä uudenlaisen identiteetin omaksumista. Se tapahtuu korvaushoidon tukemana. Tutkimukseni naisten päihdehoidon keskeinen osa muodostuu opiaattikorvaushoidosta ja siihen liittyvästä psykososiaalisesta tuesta. Korvaushoidon ajattelen
muodostavan tilanteen tai tilan, jossa naisten on turvallista opetella päihteetöntä elämää,
ja ryhtyä rakentamaan itselleen uutta identiteettiä. Korvaushoidossa oleminen ei voi olla
vaikuttamatta naisen elämään tässä ja nyt, vaan sillä on läpileikkaava vaikutus jokaiseen
arkipäivään. Korvaushoitoon sisältyy sekä fyysisiä että psyykkisiä tekijöitä. Fyysisesti
korvaushoidossa olevat henkilöt ovat edelleen riippuvaisia opiaateista, mutta psyykkisesti he työstävät eroa huumekuvioihin ja huumeidenkäyttöön.

3.2 Korvaushoito Suomessa ja sen tavoitteet

Opioidikorvaushoito kehitettiin jo 1960-luvulla Yhdysvalloissa, Suomessa korvaushoito
yleistyi 1990-luvun lopulta alkaen, jolloin sosiaali- ja terveysministeriö antoi ensimmäisen opioidiriippuvaisten hoitoa koskevan määräyksen. (Mikkonen 2012, 86-87.) Lääkkeellinen korvaushoito on useiden tutkimusten mukaan tehokkain menetelmä opiaattiriippuvaisten hoitamisessa (Kts. WHO 2009, 11, Käypä hoito- suositus 2012), mutta
Suomessa siihen suhtaudutaan kiistanalaisesti. Kriittisyys liittyy osittain Suomen huumausainepolitiikkaan sekä kliinisen hoitojärjestelmän kehittämiseen. Suomessa ollaan
oltu erityisesti huolestuneita korvaushoitolääkkeiden päihdekäytöstä sekä niiden valumisesta katukauppaan mikä johtuu siitä, että Suomessa buprenorfiini on eniten suonensisäisesti käytetty opiaatti. Tämä on varjostanut korvaushoitoa ja luonut erityisiä haasteita hoidolle ja sen kehittämiselle. (Simojoki 2013, 13, Aalto 2015.)
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Korvaushoidossa olevat asiakkaat saavat lääkeopiaattia, jolla korvataan päihteenä
käytetty opiaatti. Korvaushoitolääkkeet eivät aiheuta päihtymystilaa, ja korvaushoito
ehkäisee toimintakykyä haittaavien vieroitusoireiden ilmaantumisen, eikä aineen himoa
esiinny. (Aalto 2015, 15, Mikkonen 2012, 86.) Opiaateiksi kutsutaan oopiumunikosta
saatavia aineita, morfiinia ja heroiinia, tai synteettisiä lääkevalmisteita kuten metadonia
ja buprenorfiinia. Subutexin (buprenorfiini) päihdekäyttö on Suomessa yleistä ja päihdekäyttönä se tapahtuu yleensä suonensisäisesti, kun taas korvaushoidon ollessa kyseessä hoito on lääkärijohteista, ja lääke otetaan suun kautta. Hoito on määräaikaista tai pysyvää, riippuen hoidon tavoitteista. (Simojoki 2013, 14-22.; Weckroth 2006, 13-15.)
THL:n huumehoidon tiedonkeruun perusteella vuonna 2013 opioidit olivat ensisijainen
ongelmapäihde 59 prosentilla huumehoitoon hakeutuneista asiakkaista. Kaikista huumehoitoon hakeutuneista asiakkaista75 prosenttia käytti muiden huumausaineiden lisäksi opiaatteja. THL:n huumehoidontiedonkeruun perusteella huumeiden sekakäyttö
oli yleistä, ja buprenorfini oli yleisin väärinkäytetty opioidi. (Varjonen 2014, 48).
Korvaushoitolääkkeenä käytetään joko buprenorfiinia (subutex, suboxone) tai metadonia. Buprenorfiinihoidossa on tavallisimmin käytössä naloksoniyhdistelmävalmiste
(suboxone) (Mikkonen 2012, 89). STM:n asetuksessa (STM 33/2008) opioidillisilla
hoidoilla tarkoitetaan opioidiriippuvaisen vieroitus- tai korvaushoitoa, jossa käytetään
apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältämiä lääkevalmisteita, ja jossa tavoitteena on
joko kuntouttaminen ja päihteettömyys, tai haittojen vähentäminen ja potilaan elämän
laadun parantaminen. Asetus rajoittaa hoidon toteuttamisen reunaehtoja, mutta ei anna
yksityiskohtaisia ohjeita hoidollisten kysymysten ratkaisemiseksi, joiden tulee perustua
yksilölliseen harkintaan. Hoitolinjauksista on neuvoteltava potilaan kanssa, ja hoitopäätökset pitää perustella potilaalle. (Mikkonen 2012, 87.)
Asetus määrittelee korvaushoidon aloittamisen edellytykset seuraavasti: korvaushoito
saadaan aloittaa sellaiselle opioidiriippuvaiselle potilaalle, joka ei ole vieroittautunut
opioideista. Korvaushoidon tavoite tulee selvittää hoitoa aloitettaessa ja tavoitetta tulee
tarvittaessa tarkistaa. Asetuksen mukaan haittojen vähentämisen tulee olla tavoitteena
erityisesti sellaisten henkilöiden kohdalla, joita ei todennäköisesti saada lopettamaan
kokonaan huumeiden käyttöä. Haittojen vähentämisella voidaan näiden henkilöiden
kohdalla todennäköisesti ehkäistä tartuntatautien leviämistä ja muita terveyshaittoja.
Myös heidän elämänlaatuaan on mahdollista parantaa, ja heitä on mahdollista valmentaa vaativampaan kuntouttavaan korvaushoitoon. Korvaushoidon tulee perustua hoito-
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suunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään hoidon tavoite, potilaan muu
lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. (STM33/2008.)
Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi jo vuonna 1997 (28/1997) asetuksen, jolla korvaushoito tuli ensimmäistä kertaa osaksi suomalaista huumehoitoa. Sittemmin STM on
muuttanut asetusta kolme kertaa. Uusilla asetuksilla on tuettu korvaushoitopalvelujen
laajentamista ja lisätty hoidon tarjontaa valtuuttamalla aluesairaaloita, terveyskeskuksia,
päihdehuollon yksikköjä ja vankeinhoitolaitosten terveydenhuollon yksikköjä aloittamaan hoito kun aikaisemmin korvaushoidon aloittaminen rajattiin yliopistollisiin keskussairaaloihin ja Järvenpään sosiaalisairaalaan. Korvaushoitoon hyväksymiskriteerit
ovat pohjoismaisessa ja kansainvälisessä vertailussa väljät, ja hoidon aloituspaikkoja on
Suomessa lisätty. Suomessa korvaushoidossa on pyritty pitämään tavoitteena lääkeannoksen vähittäistä pienentämistä ja irrottautumista lääkkeestä. (Hakkarainen & Tigerstedt 2005, 143-144.)
Korvaushoidon aloittaminen ja siihen sitoutuminen tuo asiakkaan elämään säännöllisyyttä ja rajoja. Korvaushoitolääke haetaan hoidon alkuvaiheessa päivittäin hoitoyksiköstä, ja lääkkeenhaku on mahdollista sovittuun kellonaikaan. Lääke annetaan valvotusti, valvonnalla pyritään ennalta ehkäisemään se, että asiakas kuljettaa lääkkeen hoitopaikan ulkopuolelle ja käyttää sen myöhemmin suonensisäisesti, tai antaa osan lääkkeestään muille. Valvonnassa asiakkaan suu voidaan tarkistaa lääkkeen ottamista ennen
ja sen jälkeen, tarkkailla asiakasta lääkkeenoton ajan sekä juottaa hänelle nestettä lääkkeen ottamisen jälkeen. (Aalto 2015, 15.) Korvaushoito on kontrolloitua, ihmisten intimiteettiin menevää, mutta toisaalta tukevaa hoitoa.
Korvaushoitoon liittyy lääkityksen lisäksi keskustelukäynnit omahoitajan vastaanotolla,
hoitosuunnitelman laatiminen, pistojälkien seuranta sekä huumeseulat. Raskaana olevat
korvaushoitoasiakkaat ohjataan nopeasti vieroitushoitoon, mikäli oheiskäyttö (huumeidenkäyttö korvaushoidosta huolimatta) ei lopu. Korvaushoito toteutuu tavallisesti
päihdehoitoon erikoistuneissa yksiköissä tai terveysasemilla (tai vankilassa), mutta asetus mahdollistaa myös kotiannokset. Asiakkaan on mahdollista, mikäli hoito sujuu hyvin, ansaita kotiannoksia enintään kahdeksaa vuorokausiannosta vastaava määrä lääkettä. Kotiannosten saaminen on tarkkaan harkittua ja ne tulee ansaita osoittamalla hyvää
hoitoon sitoutumista. (Mikkonen 2012, 90.)
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Korvaushoidolla tavoitellaan asiakkaan tukemista hoidon ja kuntoutuksen keinoin.
Korvaushoidolle ei ole määritelty maksimikestoa, joten hoito tarjoaa mahdollisuuden
sitoutua pitkäjänteiseen hoitoon. arvioidaan, että noin kymmenen prosenttia korvaushoidon asiakkaista yrittää vuosittain vieroittautua korvaushoidosta, ja noin puolet heistä
onnistuu. (Mikkonen 2012, 88.) Huumeriippuvuuden hoitaminen voi palvella useita
tarkoituksia. Huumeidenkäytön vähentämisen lisäksi hoito voi auttaa huumeidenkäyttäjää näkemään ongelmansa uudenlaisesta näkökulmasta, se voi lisätä huumeidenkäyttäjän itsetuntoa sekä vahvistaa yksilöä etsimään ja saamaan aikaan muutoksia elämässään
sekä antaa toivoa paremmasta. Se voi myös mahdollistaa pääsyn fyysisen ja psyykkisen
hoidon piiriin. Monissa tapauksissa hoito on pitkäkestoinen, jopa loppuelämän mittainen. Näissä tapauksissa hoidon tavoite ei ole ainoastaan vähentää tai lopettaa opiaattien
käyttö, vaan parantaa yksilön fyysistä terveyttä ja sosiaalista toimintakykyä sekä auttaa
asiakkaita välttymään huumeidenkäytön vakavimmilta seurauksilta. Pitkäaikaista hoitoa
ei pitäisi nähdä hoidon epäonnistumisena, vaan pikemminkin kustannustehokkaana menetelmänä pidentää yksilön elämää ja elämänlaatua samaan aikaan kun häntä tuetaan
muutokseen ja autetaan toipumaan. (Simojoki 2013, 22.)

3.3 Äitinä korvaushoidossa, hoitoon liittyvä kaksijaksoisuus
Työskenneltyäni useiden vuosien ajan päihdekuntoutujien kanssa, olen huomannut korvaushoitoon liittyvien asenteiden kilpistyvän äitiyskysymyksiin: äitiyttä ja korvaushoitoa on vaikeaa mahduttaa samaan yhtälöön. Huumeita käyttävä nainen, erityisesti äiti,
kategorisoidaan ja luokitellaan yhteiskunnan normeja rikkovaksi hahmoksi, eikä korvaushoito tuo välttämättä lievennystä asenteisiin. Naisia tarkastellaan ”huumeäiti”kategorian kautta, jonka ulkopuolelle jäävät yksilön muut ominaisuudet (Väyrynen
2007, 41). Huumeita käyttävien on mahdollista ”lunastaa paikka yhteiskunnassa” huumeidenkäytön lopettamisella, mutta korvaushoidon näkeminen kuntouttavana hoitona ei
ole ongelmatonta. Korvaushoito on kiistanalainen hoitomuoto, ja se liittyy erityisesti
suomalaiseen trendiin buprenorfiinin päihdekäytön yleisyydestä. Korvaushoito nähdään
usein ilmaisena huumeiden jakamisena, eikä lääkehoitona. Myös osa tutkimukseeni
osallistuneista naisista tunnisti tämän kaksijakoisuuden, ja pohti suhdettaan korvaushoitoon myös tältä näkökulmalta.
Minna Ojanen (2004) tutki pro gradussaan korvaushoidossa olevia naisia, heidän arkeaan ennen hoidon alkamista heidän eläessään kaksoisroolissa yhtäältä huumekulttuuris-
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sa, toisaalta valtakulttuurissa. Tutkielmassa kuvataan myös millaista on tehdä paluu
takaisin valtakulttuuriin korvaushoidon avulla sekä millainen vaikutus äitiydellä on
naisten arkeen. Ojasen tutkimuksessa nousee esille korvaushoidon sisältämä paradoksaalisuus: korvaushoidossa olevat näyttävät jäävän sekä omassa arjessaan että ympäristön silmissä häilymään huumekulttuurin ja valtakulttuurin välimaastoon ja heidät kohdataan edelleen käyttäjinä. Myös kysymys muutoksesta ja toipumisesta on monimutkainen, milloin se voidaan määritellä tapahtuneen? Ojanen toteaakin vastauksen riippuvan
siitä, nähdäänkö korvaushoito sairauden hoitona vai ilmaisen huumeen jakamisena.
(Emt. 91-98.) Ojasen tulos oli tuttu tutkimukseeni osallistuneille naisille, ja tutkimuksen
tulososiossa tämä ristiriitaisuus tulee näkyväksi naisten pohtiessa toipumistaan ja äitiyttään.
Raskaana oleviin korvaushoitoasiakkaisiin kohdistuva kielteisyys on ymmärrettävää,
sillä ajatus kohtuvauvojen altistamisesta opiaateille ja vauvojen vieroitusoireista on
epämiellyttävä. Aiheen epämukavuudesta huolimatta, tai ehkä juuri siitä syystä on tarpeellista tarkastella korvaushoidon hyötyä kohtuvauvan näkökulmasta tutkimusten valossa. Raskaudenaikaisen korvaushoidon tavoite on päihteetön raskaus, päihteisiin liittyvien sikiövaurioiden minimoiminen ja vauvan syntymä ilman, tai mahdollisimman
vähäisillä vieroitusoireilla. Tiedetään, että odotusajan korvaushoidon etuja vauvalle ovat
muun muassa vähentynyt riski saada tartuntatauteja ja pienempi riski kohtukuolemalle.
Odotusaikaisen korvaushoidon ansiosta vauva ei altistu huumeiden käytöstä aiheutuvalle nopeiden nousujen ja laskujen vaihtelulle, vaan äidin odotuksen aikainen korvaushoito mahdollistaa sen, että lääkeainepitoisuus pysyy kehittyvän sikiön elimistössä tasaisena ja siten vähemmän vahingollisena. Korvaushoidon aikana syntyneiden vauvojen syntymäpaino on isompi kuin huumeita odotusaikana käyttäneiden äitien vauvojen paino.
Korvaushoidon etuna on myös äitien sitoutuminen raskaudenaikaiseen hoitoon. (Jones,
Finnegan & Kaltenbach 2012, 748; Jaskari 2008, 127) .
Tutkimukseeni osallistuneet naiset aloittivat korvaushoidon joko odotusaikana, tai ennen raskaaksi tuloaan. Raskaana oleville opiaattiriippuvaisille naisille tarjotaan mahdollisuutta korvaushoitoon, ellei hänellä ole edellytyksiä vieroittautua. Jos korvaushoito on
aloitettu ennen raskaaksi tuloa ja nainen on siihen hyvin sitoutunut, ei käytössä olevaa
korvaushoitovalmistetta vaihdeta. (Kahila 2012, 231.) Korvaushoidolla voi estää retkahduksia ja ehkäistä siten tartuntatautien leviämisen. Korvaushoidolla voidaan välttää
huumeiden yliannostuksista johtuvat kuolemat sekä huumeidenkäyttöön liittyvää rikol-
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lisuutta. Hoidon ansiosta äidin terveydentila paranee, ja sillä voidaan vähentää sikiölle aiheutuvia riskejä. (Kahila, Saisto, Kivite-Kallio, Haukkamaa, Halmesmäki 2007,
185.)
Raskaana olevien korvaushoito on perusteltua sikiön näkökulmasta, sillä se suojelee
sikiötä äidin äkillisen huumeidenkäytön lopettamisen aiheuttamilta vieroitusoireilta.
Toisaalta monet vauvat tarvitsevat syntymänsä jälkeen vieroitushoitoa, jolloin vauva ja
äiti joutuvat olemaan toisista erossa. Vauva voi olla vieroitusoireiden vuoksi vaativa
hoidettava. Vauvan vaikeahoitoisuus voi vaikeuttaa äidin ja lapsen välisen suhteen kehittymistä, sillä äidillä ei välttämättä ole keinoja vastata sensitiivisesti vauvansa tarpeisiin, joita heidän voi olla vaikeaa oppia tunnistamaan. (Coombs 2008, 196-198; Rindell,
Sallila 2012, 19; Hyytinen, Andersson & Kuorelahti 2008, 11-12.)
Erja Halmesmäen ym. (2007) tutkimuksen mukaan buprenorfiinikorvaushoidossa raskauden aikana olleiden naisten vauvat eivät näyttäneet saavan hoidosta haittoja raskauden aikana tai synnytyksessä. Vastasyntyneiden syntymäpaino oli kuitenkin keskimääräistä pienempi. Vauvojen vieroitusoireet ja vieroitusoireiden lääkkeellisen hoidon tarve
oli yleistä buprenorfiinille altistuneiden vauvojen kohdalla. Raskaudenaikaisen korvaushoitolääkeannoksen vähentäminen tai sen lopettaminen ei aiheuttanut haittoja kohtuvauvalle, joten tutkimuksen mukaan odotusaikana naisia tulisi rohkaista vähentämään,
tai vieroittautumaan korvaushoitolääkkeesta ennen vauvan syntymää. Raskauden ennustetta voidaankin parantaa hyvällä seurannalla ja huumeidenkäytön lopettamisella, taikka
annosten vähentämisellä. Parhaat hoitotulokset saavutetaan raskauden seurannan ja
päihdehoidon yhdistämisellä. (Halmesmäki, Kahila, Keski-Kohtamäki, Iisakka, Bäckmark-Lundqvist & Haukkamaa 2007, 1154.)
Suomessa vauvan vieroitusoireet pisteytetään Finneganin pisteytyksen avulla (Käypä
hoito –suositus 2012, Kahila 2012, 233), jonka loi yhdysvaltalainen Loretta Finnegan
1970-luvulla (Rindell & Sallila 2012, 20.) On tärkeää huomioida, että vauvat eivät ole
synnyttyään päihderiippuvaisia, mutta he ovat fyysisesti riippuvaisia äidin käyttämästä
opiaatista (metadon tai subutex). Vauvat eivät ole huumeriippuvaisia, he eivät käyttäydy
pakonomaisen päihdehakuisesti siitä huolimatta, että heillä on vieroitusoireita. Vauvojen nimittäminen ”huumevauvoiksi” tai ”metadon-tai buprevauvoiksi” on virheellistä ja
leimaavaa. Riippuvuuden sijaan vauvoilla on ohimeneviä, mahdollisesti vakavia fysiologisia häiriöitä, jotka johtuvat äkillisestä opiaattialtistuksen lopettamisesta siinä vaiheessa, kun vauvan napanuora katkaistaan. Hoitamattomana ja tunnistamattomana vau-
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van vieroitusoireet voivat johtaa vauvan kuolemaan, mutta kun ne ovat tiedossa, vauva ei kuole vieroitusoireisiin. Koska vieroitusoireiset vauvat vaativat erityisen paljon
hoivaa, olisi vauvojen oloa helpottavaa, jos he saisivat olla oman äidin vierihoidossa ja
jos äidit voisivat imettää heitä. (Finnegan 2015, 16-18; Finnegan 2013, 43, 109; Abrahams, Kelly, Payne, Thiessen, MacKintosh & Janssen 2007, 1727-1730; Bagley,
Wachman, Holland & Brogly 2014, 1-10)
Korvaushoidossa olevien vanhempien ja heidän lastensa arjesta on tehty joitakin seurantatutkimuksia. Norjassa tutkittiin korvaushoidossa olevia naisia heidän raskausajastaan
alkaen aina siihen saakka, kun heidän lapsensa täyttivät neljä vuotta. Aineisto kerättiin
valtakunnallisesti, ja siihen pyydettiin kaikki korvaushoidossa olevat raskaana olevat
naiset vuosien 2004 ja 2006 välillä. Kaikkiaan naisia oli 47, joista 41 osallistui tutkimukseen. Naiset haastateltiin odotusaikana, lapsen ollessa yksivuotias sekä lapsen ollessa neljävuotias. Kaikkiaan 26 naista oli mukana nelivuotisseurannassa. Nelivuotiseen
seurantaan osallistuneista naisista valtaosa (92%) oli edelleen korvaushoidossa ja reilu
puolet heistä asui edelleen lastensa kanssa. Noin puolet tutkimukseen osallistuneista oli
työllistynyt tai opiskeli, ja noin neljäsosa oli synnyttänyt toisen lapsen tutkimusjakson
aikana. Tutkimuksen mukaan laittomien päihteiden käyttö pysyi seurannan aikana vähäisenä, mutta moni nainen raportoi käyttäneensä laillisia päihteitä (alkoholi, rauhoittavat lääkkeet). Kolmannes naisista kertoi käyttäneensä alkoholia, mutta ainoastaan yksi
raportoi juoneensa humalahakuisesti. Tutkimukseen osallistuneiden naisten raportoimat
psyykkiset ongelmat sen sijaan kasvoivat neljän vuoden seurannan aikana. (Lund,
Brendryen & Ravndal 2014, 35-39.)
Lund ym. (2014) arvioivat, että laittomien päihteiden käytön vähäisyys johtui siitä, että
henkilöt, jotka ovat korvaushoidossa ovat vakaampia, jolloin heillä on pienempi todennäköisyys retkahtaa käyttämään huumeita. Naiset pärjäsivät päihteettöminä saadessaan
riittävästi tukea, ja kun heitä samanaikaisesti kontrolloitiin vahvasti. Psyykkisten ongelmien yleisyys haastaa hoitojärjestelmää tarjoamaan naisille sellaista ammatillista
apua, josta he hyötyvät. Psyykkisen avun tulisi jatkua riittävän pitkään, sillä ongelmat
ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa, ja vaativat pitkäaikaista käsittelyä. Tutkimus
nosti esille korvaushoidossa olevien naisten kokemat leimatuksi tulemisen ja moralististen asenteiden uhreiksi joutumisen. Norjalaistutkimus esittää, että ennaltaehkäisevillä
hoitosuunnitelmilla, joilla tuetaan tiiviisti äitiä ja lasta, voidaan vaikuttaa myönteisesti
korvaushoidon ja äitiyden yhteensovittamiseen. (Emt. 35-39.)
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Iso-Britanniassa (2013) tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin korvaushoidossa olevia
vanhempia, ja erityisesti korvaushoidon asemaa ja sen vaikutusta vanhempiin, jotka
odottivat vauvaa tai olivat hiljattain saaneet vauvan. Tutkimukseen osallistui 14 äitiä ja
5 isää, seurantatutkimusta jatkettiin odotusajasta aina siihen saakka, kunnes lapsi täytti
yksi vuotta. Tutkimusjakson aikana vanhempia haastateltiin kolme kertaa. Tutkimustulosten mukaan osa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista koki korvaushoidon toimivan väylänä ”normaaliin perhe-elämään”, kun taas toiset tutkimushenkilöt pitivät
korvaushoitoa rajoittavana tekijänä ”normaaliudelle”. Korvaushoitoon sisältyi haasteita,
jotka liittyivät opiaattiriippuvuuden fysiologisiin vaikutuksiin, hoitojärjestelmän ylläpitämiin rakenteellisiin rajoitteisiin sekä kielteisiin kulttuurisiin asenteisiin, joita liitettiin
huumeriippuvaisiin vanhempiin. Tutkijoiden näkemyksen mukaan vanhempien selonteot korvaushoidosta voidaan nähdä reaktiona vallitseville sosio-kulttuurisille ”hyvän”,
huumeista vapaan vanhemman ideaalille. Korvaushoidossa olevat vanhemmat joutuivat
sovittelemaan huumeita käyttävän vanhemman asemansa suhteessa ”ideaaliin”, raittiiseen vanhemmuuteen. (Chandler, Whittaker, Cunningham-Burley, William, McGrom &
Mathews 2013, 35-42.)
Korvaushoidossa olevien naisten toimijuutta haastetaan monenlaisissa arjen tilanteissa,
niin institutionaalisissa (palvelujärjestelmä) kuin lähiyhteisössä. Oikein käytettynä korvaushoito voi auttaa opiaattiriippuvaista naista voimaan paremmin odotusaikana, ja sen
avulla on mahdollista sitouttaa tuleva äiti hoidon piiriin. Haasteet, jotka liittyvät leimaaviin ja kielteisiin kulttuurisiin asenteisiin, on tunnistettava auttamisjärjestelmässä ja
niitä vastaan on kamppailtava. Kuten Väyrynen (2007) väitöskirjassaan toteaa, asiakas
on haavoittuvimmillaan silloin kun hän hakee apua, ja tuolloin työntekijältä vaaditaan
erityistä sensitiivisyyttä, jotta asiakas ei koe työntekijän sanoja syytöksiksi, epäluottamukseksi tai mitätöinniksi. (Emt. 105.)
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4 Tutkimukseni keskeiset käsitteet
4.1 Äitiydestä on kyse

Äitiyden tutkiminen on eettisesti haastavaa silloin, kun tutkimuksen kohteena on päihderiippuvainen äiti. Äitiys asettaa nämä naiset suurennuslasin alle arvioitavaksi niin
valtaväestön kuin viranomaisten taholta. Äitiyden tutkiminen korvaushoidon yhteydessä
sisältää riskin uusintaa tai ylläpitää ilmiöön liittyvää leimaa. Toisaalta onnistuessaan
tutkimuksen avulla on mahdollista osoittaa, että äitiyttä voi toteuttaa ongelmista huolimatta.
Äitiyteen liittyy yhteiskunnallisia velvoitteita, minkä johdosta äitiys on valtiovallan ja
eri alojen asiantuntijoiden tarkkailun kohteena. Se herättää julkista huolta silloin kun
naiset eivät äidiksi tultuaan toimi odotusten mukaisesti tai silloin kun he näyttävät epäonnistuvan äitiydessään. (Berg 2008, 15.) Äitiydessä epäonnistuminen säröilyttää ihmisarvoa. Äitiyteen liittyy ristiriita: äitiys on toivottu ja nautinnollinen asia, johon ei
saisi kuulua kielteisiä tunteita (Janhunen 2008, 10). Äitiyttä voidaan tarkastella yhteiskunnallisena instituutiona, yksilöllisenä kokemuksena tai ideologiana (Naskali 1996,
163). Instituutiolla viitataan siihen, että lähes kaikissa yhteiskunnissa äitiys on sosiaalisesti tunnistettu instituutio, jolla on omat kulttuuriset sääntönsä ja laillinen status. Äitiys
instituutiona määrittelee yhteiskunnan äitiydelle asettamat käyttäytymismallit ja vaatimukset. (Berg 2008, 20.)
Psykologisessa mielessä äidiksi tuleminen voidaan nähdä kehityskriisinä, identiteetin
muutoksena. Naisen käsitys omasta itsestään muuttuu, ja naisen pitää pystyä ratkaisemaan ne ristiriidat, joita uusi osaidentiteetti ja muut rooli-identiteetit synnyttävät. (Niemelä 1979, 155-156.) Äidiksi tuleminen muuttaa naisen elämän kokonaisvaltaisesti ja
pysyvästi, nainen synnyttää itselleen uuden identiteetin, josta ei ole enää paluuta. Vaikka nainen luopuisi lapsestaan, on hän silti pysyvästi ja muuttumattomasti eräältä rooliidentiteetiltään äiti.
Ideologinen äitiyden käsite vahvistaa yleistä, kansantajuista ymmärrystä oikeasta äitiydestä. Äitiyttä romantisoidaan ja idealisoidaan, ja se nähdään ylivertaiseksi fyysiseksi ja
psyykkiseksi saavutukseksi naisten elämässä. Toisaalta äitiyden tehtävät on määritelty
sellaisiksi, että hyvää äitiyttä on käytännössä katsoen hyvin vaikea toteuttaa. Sosiaaliset
ja psykologiset luonnehdinnat ”normaalista äitiydestä” ovat vastakkaisia monen äidin
arkikokemukselle äitiydestä. Hyvän äitiyden määritelmä on sosiaalisesti ja poliittisesti
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konstruoitunut; hyvä äitiys linkittyy perhekäsitykseen, ja perheen tukeminen poliittisesti on tärkeää, koska perhe edistää yhteiskunnan vakautta. (Phoenix & Woollett 1991,
13-25.)
Äitimyytti ylläpitää sitkeästi mielikuvaa siitä, millainen hyvän äidin tulee olla. Myyttiseen ”hyvään äitiyteen” ei liity kielteisiä tunteita vaan myyttinen äiti rakastaa, välittää,
hoivaa ja ruokkii lastaan ilolla ja pyyteettömästi. Väestöliiton (Janhunen & Oulasmaa
2008) äitien kielteisiä tunteita tarkastelevan tutkimuksen mukaan äidit tekevät jaon
”kiellettyihin” ja ”sallittuihin” tunteisiin sillä perusteella, mikä on hyväksi lapselle, ja
”kielletyt” tunteet herättivät äideissä syyllisyydentunteita. (Emt. 10.) Onneksi äitiyteen
liittyvistä kielteisistä tunteista puhutaan julkisesti yhä enemmän, ja äitimyyttiä horjutetaan. Muun muassa julkisuuden henkilöt kuten kirjailijat Anna-Leena Härkönen ja Katri
Manninen ovat avautuneet synnytyksen jälkeisestä masennuksesta julkisesti. Myös lukuisat vauva-aiheiset blogikirjoitukset sekä erilaiset nettikeskustelupalstat (Vauva.fi,
kaksplus.fi, Ellit.fi) sisältävät runsaasti aihetta käsittelevää kriittistä keskustelua. Kristiina Bergin (2009) mukaan on nähtävissä, että vaikka äitiys muuttuu, ja siihen liitetyt
ihanteet ja odotukset muuttuvat, niin osa nykyisistä äitiyden käsityksistä ammentaa
edelleen voimaa ikiaikaisista myyteistä. Kulttuuriset odotukset hyvästä äitiydestä vaikuttavat keskeisesti äitien masennuksen ja uupumisen syntyyn. (Emt.170.)
Äiti kantaa edelleen pääasiallisen vastuun lastenhoidosta niissäkin perheissä, joissa on
kaksi vanhempaa. Nykyinen vanhempainvapaamalli ei kannusta tasa-arvoon puolisoiden välillä, vaan suosii äidin jäämistä kotiin lapsen kanssa. Kiintymyssuhdeteoriaan
perustuva tieto alle kolmivuotiaan kotihoidosta tukee niin ikää äidin jäämistä kotiin lapsen kanssa. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset odotukset äitiydelle aiheuttavat äideille
riittämättömyydentunteita ja vaikuttavat äitien masennuksen ja uupumisen syntymiseen.
(Berg 2009, 170-171.)
Äitiyteen voidaan liittää monia eri määritelmiä riippuen siitä, mistä kulttuurisesta ja
historiallisesta näkökulmasta sitä tarkastellaan. Se, miten ”hyvän äitiyden” määritelmä
laajalti hyväksytään on sosiaalisesti konstruoitunut. (Phoenix & Woollett 1991, 25.)
Suomalaisessa äitiyshuollossa korostettiin voimakkaasti äitiyttä toisen maailmansodan
jälkeen; äiti määriteltiin yhteiskunnan perustaksi, perheen keskipisteeksi. ”Ihanneäiti”
huolehti hyvin niin lapsestaan kuin itsestään. Äiti oli olemassa ennen kaikkea lasta varten ravitsevana, myönteisenä ja epäpersoonallisena olentona. Äitiyden kategorisointi
murtui 1960-luvulla äitien siirryttyä ansiotyöhön ja opiskelijaäitiyden lisäännyttyä.
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Nykyisin äitiyttä pidetään yhtenä vaiheena ja eräänä roolina naisen elämässä. Hyvän
äidin kategoria on historiallisesti muuttuva. (Nätkin 1997, 150-153.)
Yhteiskunta tukee perheitä lapsen kasvatustehtävässä, mutta vanhempien oletetaan vastavuoroisesti sosiaalistavan lapsensa yhteiskuntaan. Äitien harteilla lepää edelleen valtaosa lapsen huolenpidosta ja hoidosta. Äidit viettävät lastensa kanssa eniten aikaa lasten ollessa pieniä, joten äidit voidaan nähdä myös kulttuurin toisintajana lapsilleen. Äitiyden määrittelyn ongelmana on usein se, että niissä ei ole otettu huomioon erilaisia
äitejä vaan äitiyttä on määritelty keskiluokkaisuudesta käsin olkoonkin, että esimerkiksi
suorittavassa työssä olevilla äideillä on yleensä keskiluokkaisia äitejä pienemmät tulot
ja vaatimattomammat elinolosuhteet, joilla puolestaan on vaikutus lapsen arkeen. Pahimmillaan erot keskiluokan ja ns. työväenluokan äitiyden välillä kasvavat niin suureksi, että poikkeaminen keskiluokkaisesta äitiydestä nähdään patologiseksi tai poikkeavuudeksi. Samoin esimerkiksi vähemmistöryhmiin kuuluvat äidit voidaan nähdä
”toisina”, poikkeavina ”hyvästä/normaalista” äidistä. (Phoenix & Woollett 1991, 1619.) Päihderiippuvaiset äidit sijoitetaan vääjäämättä äitiyden kielteiseen kategoriaan.

4.2 Päihderiippuvuus naisnäkökulmasta
Seuraavassa alaluvussa tarkastelen päihderiippuvuutta naisnäkökulmasta. Päihderiippuvuudelle on tyypillistä sen vaatimus välittömään tyydytykseen. Päihteistä saatu mielihyvä jää toissijaiseksi, päämääränä on saavuttaa ”normaalitila” jossa arjen kohtaaminen
onnistuu. (Järvilehto 1994, 180.) Naisilla päihderiippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat
keskeisesti fyysiset ominaisuudet. Naisen päihderiippuvuus kehittyy yleensä nopeammin kuin miesten, ja naisten päihteidenkäyttöä rytmittävät erilaiset elämäntapahtumat
kuten raskaudet, lasten kasvattaminen ja perheen perustaminen. Usein naisten päihteidenkäyttöön liittyy elämänkriisi kuten avioero tai lasten menettäminen. (Havio, Mattila, Sinnemäki & Syysmeri 1996, 173-174.) Suomalaiset naiset näyttäisivät käyttävän
päihteitä psyykkisten tilojen tasaamiseen; esimerkiksi selviytyäkseen huonosta olosta ja
stressistä. Naisten elimistö ei kestä päihteitä yhtä hyvin kuin miesten keho, joten päihteidenkäytöstä seuraa miehiä nopeammin esimerkiksi alkoholihaittoja (esim. maksakirroosi, haimatulehdukset) ja riippuvuuden nopea kehittyminen. (Lyden 2010, 7.)
Perinteisesti naisen tehtäväksi on nähty kulttuurissamme toisista huolehtiminen itsensä
unohtaen ja uhrautuen, mikä on sisäistynyt naisten mieliin tavoiteltavan elämän normi-
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na, vastuurationaalisuutena. Kun nainen laiminlyö näitä käyttäytymissääntöjä esimerkiksi päihteitä ongelmallisesti käyttämällä, se aiheuttaa hänessä häpeää ja syyllisyyttä. Yhteisön tuomitseva asenne lisää pahaa oloa ja huonommuuden tunnetta. Päihdekulttuurissa, sekä alkoholi- että huumekulttuurissa, vallitsevat miehiset, patriarkaaliset säännöt ja naiset joutuvat tavallisesti alistetuiksi ja hyväksikäytetyiksi. Omien tarpeiden ja oikeuksien tunnistaminen hämärtyy. (Auvinen 2001, 121- 124.)
Suomessa on tutkittu paljon alkoholinkäyttöä sekä mies- että naisnäkökulmasta. Myös
huumetutkimuksessa sukupuolinäkökulma on noussut viime vuosina aikaisempaa
enemmän esille; huoli naisten uusintamistehtävästä on synnyttänyt huumetutkimusta
erityisesti äitiyskysymyksistä käsin. (Väyrynen 2007, 26.) Naisten alkoholinkäyttöön on
kulttuurissamme suhtauduttu kaksinaismoralistisesti; miesten juominen on ollut suotavaa, mutta naisten alkoholinkäyttöä on rajoitettu. Naisten rooli miesten juomisen kontrolloijana on vahvistanut naisen moralistista ylemmyyttä suhteessa päihteisiin. Suhtautumistapa on perua raittiusliikkeestä, jonka toiminnassa naiset kunnostautuivat 1900luvun alkupuolella. Äitiys, perhekeskeinen elämä ja raittiuden vaaliminen nähtiin naisen
perustehtäväksi. (Boelius 2008, 72.)
Kulttuurimme suhtautuu huumeidenkäyttöön tunnepitoisesti ja moraalisesti latautuneesti. Huumeita käyttävää ja niistä irti pyrkivää naista arvioidaan korostamalla hyvä-pahaeroja, myös naiset itse arvioivat itseään näiden ääripäiden läpi. (Väyrynen 2007, 171.)
Sanna Väyrynen on tutkinut väitöskirjassaan (2007) nuorten naisten elämää huumekuvioissa. Väyrynen toteaa, että yhteiskunnallis-kulttuurisen asenneilmaston aiheuttama
häpeä ja syyllisyys hiljentää huumeita käyttävät, ja erityisesti nuorten naisten oma ääni
on jäänyt kuulumattomiin. Väyrysen väitöskirjasta ilmeni, että huumekuviot merkityksellistyivät naisille paikkana, joka kyseenalaisti sukupuolieroja. Naiset voivat huumekuvioissa kyseenalaistaa perinteisen naiskuvan sekä testata sukupuolista viehätysvoimaansa. Huumekuviot voivat toimia naisille alueena, joka mahdollistaa erottautumisen
valtavirrasta; yhteisö tarjoaa paikan yhteiskunnan arvoja kyseenalaistavasta kulttuurista.
Toisaalta naisille huumekuviot tarjosivat tilan pahan olon torjumiselle, traumaattisten
kokemusten unohdukselle. Naisille huumeisiin kiinni jääminen, riippuvuus, synnyttää
irrallisuuden kokemuksen. Naiset kokevat irrallisuutta suhteessa itseensä, muihin, yhteiskuntaan ja sukupuoleen. Irrallisuus synnyttää tunteen elämän merkityksettömyydestä, autonomian häviämisestä ja minäkuvan säröilystä. Naiset sisäistävät häpeän ja arvot-
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tomuuden leimaaman identiteetin joka etäännyttää heidät luonnollisista, läheisistä
ihmissuhteista. (Emt. 20, 199-200.)
En malta olla ottamatta tässä yhteydessä esille ensikotikuntoutuksessakin viime vuosina
yleistyneen traumanäkökulman hyödyntämistä asiakastyössä. Traumakoulutus on tuonut asiakastyöhön uhrinäkökulman, joka on vaikuttanut myönteisesti asiakastyöhön
syyllisyyttä vähentävästi. Päihderiippuvaisten naisten taustalta löytyy tavallisesti traumaattisia tapahtumia kuten monisukupolvista syrjäytyneisyyttä, perheväkivaltaa ja
päihdeongelmia. Lisäksi naiset ovat huumekuvioissa eläessään joutuneet usein kokemaan traumaattisia asioita. (Mm. Värynen 2007, Carr & Szymanski 2011.) Ritva Nätkin
(2006, 49-50, myös Väyrynen 2007, 132) ottaa esille traumaviitekehykseen liittyvän
haasteen viitaten muun muassa Kirsi Nousiaisen (2004) tutkimukseen lapsistaan erillään
asuvista äideistä. Nousiaisen tutkimus osoitti, että traumatisoituneet, väkivaltaisessa
suhteessa eläneet äidit saattoivat menettää lastensa huoltajuuden lastensa isälle erityisesti, jos äiti käytti päihteitä. Väkivallan uhrilta odotetaan vahvaa toimijuutta, kykyä muuttaa olemassa olevaa tilannetta siitä huolimatta, että väkivallasta koituu seurauksia uhrille. Väkivallan tekijälle puolestaan sallitaan heikko toimijuus. Ajattelen, että traumaviitekehyksen käyttäminen voi tuottaa ymmärryksen ja empatian rinnalla myös käsityksen
uhrista, jonka kyvyt huolehtia itsestään ja lapsestaan saatetaan kyseenalaistaa. Äidin
arjen pärjäämistä saatetaan myös tarkastella liian kiinteästi korvaushoitoon sitoutumisen
näkökulmasta, jolloin pienikin virhe (myöhästyminen lääkkeenhausta tai seulasta) voi
herättää epäilyksen retkahtamisesta. Kokonaisvaltainen, monialainen työskentely onkin
tarkoituksenmukaista perheiden päihdekuntoutusta toteutettaessa, jotta äitien tilanteisuus huomioidaan monipuolisesti eikä tarkastella ainoastaan yhtä seikkaa kokonaiskuvassa.
Kirsi Juhila (2004) puhuu leimatun identiteetistä, joka syntyy kategorisoinnin ja institutionaalisten mallitarinoiden pohjalta. Kategoriaan liittyy poikkeuksellisen voimakkaita
kielteisiä luonnehdintoja. Leimatun identiteetti asettuu ihmisen luokittelun, kategorisoinnin, ja siihen reagoivan vastapuheen välille. Kategorisointi on olennainen osa ihmisten välistä kanssakäymistä, se auttaa meitä ymmärtämään toisiamme erilaisissa tilanteissa ja jäsentämään toimintaamme. Siten kategoriat toisaalta ylläpitävät yhteiskunnallista harmoniaa, mutta toisaalta voivat myös ylläpitää eriarvoisuutta tuottaessaan
ihmisille kielteisin ominaisuuksin ladattuja ”identiteettivankiloita”. Institutionaalisissa
mallitarinoissa asiakkaiden asiat, heidän menneisyytensä ja myös tulevaisuutensa on
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ikään kuin valmiiksi kirjoitettu sisältäen uhrin tai rikoksenuusijan kaltaisia valmiita
sosiaalisia identiteettejä. Ne ihmiset, joihin mallitarinat kohdentuvat eivät voi olla välittämättä niistä. (Emt. 2004, 24-27.)
Myös Väyrynen (2007) puhuu tutkimuksessaan naisten leimatusta identiteetistä, jota
tuottaa ja ylläpitää muun muassa auttamisjärjestelmä. Leimatun identiteetti merkitsee
sitä, että vaikka nainen olisi ollut pitkään raitis, häntä kohdellaan edelleen huumeita
käyttävänä äitinä. Huumeita käyttävän naisen identiteetti rakentuu negatiivisesti, huumeidenkäyttöön liittyvä elämäntapa omaksutaan osaksi minäkäsitystä. Huumeiden käytön aiheuttamat seuraukset kuten hyväksikäyttö tai lapsen menettäminen aiheuttavat
syyllisyyttä ja häpeää, itseinhoa ja itsetunto-ongelmia. Huumekuntoutuksen haasteeksi
Väyrynen näkeekin naisten identiteetti- ja tunnetyöhön panostamisen. (Emt. 171-184.)
Naisten ja kokoperheen päihdekuntoutusta on Suomessa kehitetty erityisesti Ensi- ja
turvakotien liitossa. Pidä Kiinni - hoitojärjestelmässä vastataan Väyrysenkin peräänkuuluttamaan identiteetti- ja tunnetyöhön muun muassa siten, että äitien mentalisaatiokykyä pyritään vahvistamaan erityisin menetelmin. Äitiyteen ja naiseuteen liittyvien
kysymysten ja haasteiden työstäminen ovat niin ikää keskeinen osa kuntoutusta.
Raskaaksi tuleminen antaa usein päihderiippuvaiselle naiselle syyn lopettaa päihteidenkäyttö. Neuvoloissa päihderiippuvuuden tunnistaminen ja päihteiden puheeksi ottaminen on erityisen tärkeää, jotta nämä äidit (ja vauvat) saavat raskausaikanaan tarvitsemansa apua. Marjaterttu Pajulon (2001) mukaan monet päihderiippuvaiset äidit näyttävät hyötyvän sellaisesta intensiivisestä hoidosta, jossa tuetaan äitiyttä ja varhaista vuorovaikutusta äidin ja vauvan välillä sekä tuetaan suhdetta muihin lapsiin ja perheenjäseniin. Päihderiippuvaisten äitien hoidossa tulisi Pajulon mukaan auttaa äitejä luomaan
realistiset käsitykset siitä, millaista on elää vauva-arkea, asettamaan vauvan käyttäytyminen realistiseen kontekstiin sekä kiinnittämään huomiota idealisaatioihin, joita äideillä on lapsistaan ja äitiydestä. (Emt. 68-69.)
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4.3 Toimijuus
Toimijuus on monitasoinen ilmiö, jota voidaan tarkastella useista erilaisista teoreettisista lähtökohdista käsin. Teoreettisten näkökulmien eroista huolimatta yhteistä toimijuuden tarkastelussa on pyrkimys tarkastella maailmaa toimivan yksilön näkökulmasta ja
kokemuksista käsin. (Vanhalakka-Ruoho, Silvonen & Kauppila 2015, 5.) Tässä tutkimuksessa käytän toimijuuskäsitettä teoreettisena ajatusteni ohjaajana, mutta en tarkastele toimijuutta minkään yksittäisen toimijuusteorian valossa.
Toimijuutta on käsitelty päihdetutkimuksessa vain vähän, mutta sitä sivutaan joissakin
tutkimuksissa (Esim. Rodner 2005, Väyrynen 2007, Virokangas 2011), sen sijaan identiteetti näyttää olevan päihdetutkimuksissa keskeinen tarkastelunäkökulma. Elina Virokangas (2011) määrittelee tutkimuksessaan neljä erilaista äitiyden identiteettikategoriaa
ja niiden yhteyttä erilaisiin lastensuojelun auktoriteettien positioihin. Virokangas tarkastelee tutkimuksessaan myös naisten toimijuutta erilaisten identiteettikategorioiden sisällä. (Emt. 330-340.)
Rodnerin (2005) tutkimus kohdentuu niin kutsuttuihin lainkuuliaisiin huumeiden käyttäjiin, jotka eivät ole syrjäytyneet huumeiden käytöstään huolimatta, vaan ovat työelämässä tai opiskelevat. Tutkimuksessa analysoitiin näiden huumeiden käyttäjien käsityksiä paitsi omasta itsestään, myös muista huumeiden käyttäjistä. Tutkimus osoitti, että
haastateltavat määrittelivät itsensä erilliseksi ”toisista” käyttäjistä. Toisten käyttäjien
toimijuutta luonnehdittiin passiivissa, heidän nähtiin olevan huumeiden käyttäjiä, jotka
olivat menettäneet kontrollin huumeiden käyttöönsä ja jääneet koukkuun sekä syrjäytyneet. (Emt. 341-343.)
Melinda-haku ei tuottanut yhtään päihdetutkimukseen sijoittuvaa väitöskirjaa tai lisensiaatintyötä, jossa olisi tutkittu päihderiippuvuutta toimijuuden näkökulmasta. MiaMarisa Rannan (2014) pro gradu-tutkielma oli ainoa nais- ja päihdetutkimuksen kenttään sijoittuva opinnäytetyö, jossa tutkittiin toimijuutta. Ranta tutkii opinnäytetyössään
sitä, millaisia positioita huumeita käyttävät naiset tuottavat huumeita käyttävistä naisista
ja itsestään sekä millaista toimijuutta näihin positioihin liittyy. Ranta selvittää myös
miten naisten toimijuus ilmenee diskursiivisesti positioista neuvoteltaessa. Rannan tutkimus osoittaa, että huumeita käyttävälle naiselle on sukupuolittuneissa positioissa tarjolla lähinnä rajallista toimijuutta. (Emt. 85.) Rannan gradun lisäksi päihderiippuvuutta
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on lähestytty toimijuuden näkökulmasta muutamassa ikääntyvien päihdeongelmiin
keskittyvässä tutkielmassa.
Toimijuuden ymmärrän sosiaalisesti rakentuneeksi, ja olevan siten osa vuorovaikutussuhteita, kulttuurisia normeja ja käsityksiä. Toimijuus toteutuu silloin, kun toimijalla on
mahdollisuus tehdä toisin, valita ja vaikuttaa omaa tai toisen elämää koskeviin asioihin.
Mahdollisuudet toimia toisin tai valita toisin, liittyvät yksilön yhteiskunnalliseen asemaan, normatiivisiin odotuksiin ja arvottamiseen. Ihmisyyteen ja toimijuuteen liittyy
riippuvuus, sidoksellisuus ja kiinnikkeisyys toisista ihmisistä. Yksilön tekeminen on
riippuvainen toisista ihmisistä, ja hänen aikaisemmista kokemuksistaan. (Ronkainen
2006, 531 -532; Virkki & Lehtikangas 2014, 121-122; Jäppinen 2015, 53, Paju 2013,
190.) Korvaushoidossa oleviin äiteihin liitetyt kulttuuriset odotukset ja asenteet ovat
ristiriitaisia. Äitien toimijuutta rajoitetaan, mutta myös mahdollistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluin. Korvaushoito on samanaikaisesti äideille vapaaehtoista tai
voisi sanoa vapaaehtoinen pakko; hoidossa oleminen edistää toipumista ja mahdollistaa
äitinä toimimisen kun taas ilman hoitoa äitiystoimijuus vaarantuisi. Yhtä kaikki äidit
tarvitsevat palvelujärjestelmää toipuakseen, ja voidakseen kiinnittyä takaisin valtakulttuuriin.
Toimijuuden sosiaalisesta luonteesta puhuu myös Tuija Virkki (2004), joka käyttää väitöskirjassaan suhteellisen toimijuuden käsitettä, jolloin toimijuuden ajatellaan muodostuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Virkki nojaa Foucault`n valtakäsityksiin perustellessaan suhteelliseen toimijuuteen liittyvän vallan näkökulman: valtaa on kaikissa
sosiaalisissa suhteissa ja tilanteissa. Toimijuus muodostuu suhteessa valtasuhteisiin,
eikä se voi tällöin olla omaehtoista. Koska valta tuottaa toimijoita haluineen, tahtoineen,
kykyineen ja taipumuksineen, ei toimijoita voi pitää autonomisina, vallasta vapaana,
täysin omaa tahtoaan toteuttavina yksilöinä, vaan toimijuus näyttäytyy vallan muodostelmien tuotteena. Virkki toteaa suhteellisen toimijuuden sopivan leimautumisen käsitteeseen, koska kategorisoinnit ja leimat syntyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, tietyistä sosiaalisista syistä ja ne kohdistuvat joko sosiaalisiin suhteisiin, tai yksittäisiin
ihmisiin. (Emt. 18-24.)
Toimijuus liittyy löyhästi eteenpäin pyrkimiseen, aloitteellisuuteen sekä yksilön elämäntilanteeseen. Perinteisesti toimija käsitetään vapaan tahdon omaavan, valintoja tekevän ja valinnoistaan vastuun kantavaksi yksilöksi, jolloin toimija näyttäytyy aktiivisena ja autonomisena. Sosiaalitieteissä toimijuus viittaa rakenteisiin, diskursseihin, val-
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taan sekä siihen miten yhteiskunnalliset rakenteet rajoittavat ja resursoivat yksilön
toimintaa. Rakenteelliset tekijät, kuten sosiaaliluokka, sukupuoli tai ammatti vaikuttavat
vahvasti yksilön toimijuuteen. (Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi 2013, 47
-48.) Suhtaudun varoen toimijuuteen aktiivisena, autonomisena ja muutokseen muutokseen pyrkivänä. Ihmisen arvoa ei pidä mitata sillä kuinka osaavia, osallistuvia ja kykeneviä he ovat, tai kuten Jyrkämä (2007, 216) toteaa, aktiivisuuden ja tuottavuuden käyttäminen mittarina poissulkee helposti pois ihmisiä, ihmisryhmiä ja elämäntilanteita.
Paikannan toimijuuden Hanna Ojalan, Tarja Palmun ja Jaana Saarisen (2009) tavoin
yksilön ja rakenteiden, instituutioiden, yhteisöjen sekä niihin kiinnittyvien järjestysten,
normien, sääntöjen, odotusten ja käytäntöjen väliseen suhteeseen. Toimijuutta on mahdollista tarkastella kolmella tasolla: makro-, meso- ja mikrotasolla. Makrotasolla voidaan analysoida erilaisia diskursiivisia rakenteita ja kysyä, millaista kulttuurista asenneilmastoa erilaiset diskurssit tuottavat toimijuudelle. Mesotasolla toimijuuden käsitteen
avulla voidaan tarkastella mm. diskursiivisia valtajärjestelmiä, institutionaalisia käytäntöjä sekä yhteisön sisäisiä dynamiikkoja. Ne tuottavat toimijuudelle paikkoja, jotka ovat
riippuvaisia toimijan yhteiskunnallisista, kulttuurisista ja materiaalisista resursseista.
Yksilöiden tasolla, eli mikrotasolla voidaan tarkastella sitä, miten yksilöt itse määrittelevät omaa toimijuuttaan: mitä he voivat, osaavat tai joutuvat tekemään eri konteksteissa ja tilanteissa. Kuinka yksilöt voivat neuvotella omasta toimijuudestaan, tai miten he
kokevat oman toimijuutensa? (Emt. 15-16.)
Toimijuuden tarkastelun tasoihin vaikuttavat ihmisten väliset erot, jotka ovat rakenteellisesti muovautuneita. Erot ovat yhtäältä kategorioita, toisaalta sosiaalisia positioita.
Eroja tuotetaan sosiaalisesti, ne kiinnittyvät hierarkioihin ja järjestyvät institutionaalisesti. Kategorioissa tuotetaan erilaisia järjestyksiä, ja ihmisiä paikannetaan näihin järjestyksiin. (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 13.) Elina Pajun (2013, 20) mukaan toimijuuden tuntoa tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka yksilöt kokevat vaikuttavansa
toimintaan, tilanteisiin, tapahtumiin, omaan elämäänsä ja muihin ihmisiin, ja millainen
on yksilön tunne omasta sosiaalisesta arvostaan. Paju luonnehtii toimijuutta toiminnan
virtaan vaikuttamiseksi. Vaikuttaminen voi olla toimintaa muuttavaa, tai sitä eteenpäin
kantavaa.
Tuula Gordon (2005) puhuu toimijuuden tunnosta ja tunteesta tarkoittaessaan yksilön
käsityksiä omista mahdollisuuksistaan tehdä ja toteuttaa päätöksiä, toimien oman elämänsä subjektina. Omat päätöksentekomahdollisuudet herättävät sisäistä jännitystä ja
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kamppailua, ja yksilö voi kantaa huolta toimijuudestaan. Toimijuuden työstäminen
tapahtuu toimijan arvioidessa mahdollisuuksiaan tehdä päätöksiä, niiden toteuttamiskelpoisuutta sekä sitä, pystyykö hän tekemään päätöksiä. (Emt. 114-128.) Sukupuoli vaikuttaa toimijuuteen merkityksellistäen ja organisoiden toimijuutta. Kun sukupuoli ymmärretään roolina, kyse on olemisen tavasta, tavastamme toimia sukupuolemme mukaisesti tai sitä vastaan. (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 13-14.)
Tutkimukseni on kiinnostunut naisten arjen toimijuudesta. Arki ja tavat sekä kulttuuriset säännöt ohjaavat toimintaamme. Toimijuus on vuorovaikutuksellista, se rakentuu
sosiaalisesti osana instituutioita ja yhteisöjä, kulttuurisia käsityksiä, normeja ja vuorovaikutussuhteita. Toimijuudessa on kyse sosiaalisiin kategorioihin liittyvistä odotuksista, mahdollisuuksista ja rajoituksista tietyissä tilanteissa. (Krok 2009, 29; Ronkainen
2006, 532.) Toimijuus muodostuu prosessissa, jossa yksilö henkilökohtaisina resursseineen, kokemuksineen käytännössä ja arjen eri tilanteissa sekä instituutioissa yhdistyvät
materiaalisiin ja diskursiivisiin rakenteisiin sekä kulttuurisiin jäsennyksiin. Tilanteet,
suhteet ja tarpeet synnyttävät toimijuuden prosessin (Hurtig 2013, 115; Ojala, Palmu &
Saarinen 2009, 27.)
Tutkimuksessani tarkastelen äitien toimijuuden liittymistä rakenteisiin ja niihin liittyviin
jännitteisiin. Korvaushoito luo äitien arjelle omanlaisensa rakenteen ja rutiinit, ja voidaan puhua korvaushoitotoimijuudesta, joka on sidoksissa hoitojärjestelmän reunaehtoihin. Äitien toimijuus toteutuu erilaisten tilanteiden mahdollistamissa ja rajoittamissa
puitteissa (Mykkänen 2010, 42-32.) Toimijuus paikantuu tutkimuksessani situationaalisuuden lisäksi ruumiillisuuteen, erityisesti odotuksen tilana, mutta myös huumeidenkäytön vuoksi ruumiillisina kiputiloina (kuten vieroitusoireina) ja korvaushoitolääkkeen
tarpeena. Situationaalisuuden ja ruumiillisuuden lisäksi toimijuuden tarkastelussa keskityn emootioihin. Analyysissani tuon esille sen, miten naiset kokevat toimijuutensa ja
millaisia mahdollisuuksia heillä on neuvotella toimijuudestaan, jolloin toimijuuden tunto ja tunne korostuvat analyysissa (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 13; Gordon 2005,
114-128.) Tarkastelen analyysissani naisten toimijuutta meso- ja mikrotasolla niin, että
tutkimuksessa kiinnitytään naisten arkipäiväiseen elämään ja lähisuhteisiin sekä suhteeseen kahteen palvelujärjestelmään, synnytyssairaalaan ja päihdehuoltoon. Tutkimukseni
teoreettinen osuus kuvastaa makrotasoa tuoden esille naisten päihdeongelmiin liittyvät
kulttuuriset suhtautumistavat.
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5 Tutkimuksen toteuttaminen
5.1 Tutkimuksen teoreettismetodologiset valinnat
Tutkimukseni kohteena on ihminen, jonka kokemuksista ja elämismaailmasta olen kiinnostunut. Juha Varto (1992) kuvaa laadullisen tutkimuksen kohdentuvan usein ihmiseen
ja hänen elämismaailmansa, siihen kokemustodellisuuteen, joka on alati läsnä ja valmiina, sekä muuttuvana että muutettavana. Elämismaailma muodostuu merkityksistä, jotka
laadullisessa tutkimuksessa tarkasteltuna ilmenevät ihmisen toimintana, päämäärien
asettamisina, suunnitelmina ja ylipäänsä kaikkina ihmisestä lähtevinä ja ihmiseen palaavina tapahtumina. Tutkija on osa sitä merkitysyhteyttä, jota hän tutkii. Ihminen ei voi
päästä elämismaailman ulkopuolelle, joten hänen subjektiivinen tapansa ymmärtää kysymykset, joita hän muiden kohdalla tutkii, vaikuttaa koko ajan hänen tapaansa tehdä
tutkimusta. (Emt. 23-26.)
Toimijan kokemustodellisuus syntyy suhteessa olossa toisiin ihmisiin. Merkitykset, joita
toimija antaa kokemuksilleen, syntyvät suhteessa niihin ihmisiin, joihin hän on suhteessa. Yksilön tekeminen on sidoksissa myös menneisiin tekoihin, kuten Elina Paju kuvaavasti toteaa: Joku tallasi sen polun edellisenä kesänä - ja sitä edellisenä ja sitä edellisenä – jota pitkin kävelen rantaan. Ja ranta oli siinä jo silloin, kun isovanhempani päättivät rakentaa nuorelle perheelleen kesämökin tälle paikalle. Paju toteaa, että ihmisten
tekemiset eivät milloinkaan ole yksinomaan hänestä lähtöisin olevia, hänen aikaansaannoksiaan, vaan tekemisen mahdollistavat menneet teot ja läsnä oleva maailma. (Emt.
209.) Tutkimukseni naisten menneisyyden kokemukset vaikuttivat heidän toimijuuteensa tässä hetkessä. Siihen vaikuttivat myös ympäröivän yhteiskunnan, kulttuurin ja lähiyhteisön heidän toimijuudelleen tuottamat merkitykset. Jyrkämä (2007, 209-210) kuvaa yksilön elämänkulun ja tulevaisuuden rakentuvan hänen hallussa olevien resurssien
lisäksi siitä, kuinka yksilö toimii ja tekee valintoja ajallis-paikallisen tilanteensa ja sen
sosiaalis-kulttuuristen olosuhteiden puitteissa.
Koska en ole numeroihminen, en voinut kuvitellakaan tekeväni määrällistä tutkimusta.
Suuren aineiston koodaaminen ja numerotulosten esittäminen eivät tuntuneet minulle
ominaiselta tavalta tehdä tutkimusta. Olen sitä paitsi aina innostunut kertomuksista,
ainutlaatuisista yksittäisten ihmisten tai perheiden elämäntarinoista, enkä lakkaa hämmästelemästä sitä kuinka luovasti, sinnikkäästi ja nerokkaasti ihmiset osaavat toimia
selviytyäkseen haasteellisissa tilanteissa. Laadullisen lähestymistavan koen parhaim-
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maksi tavaksi tarkastella pienen tutkimusjoukon kokemuksia, ja merkityksiä, joita
korvaushoidossa oleminen heille tuottaa (Linderborg 2012).
Tutkimukseni koskettaa yksittäistä pientä asiakasjoukkoa, jolloin kyseessä on mikrotason tutkimus. Riitta Granfelt (2005) pohtii mikrotason tutkimuksen järkevyyttä ja perustelee tutkimusotetta seuraavasti: Kiinnostuksen kohteena ovat sosiaaliset ongelmat elettynä ja koettuna todellisuutena, jolloin katse kohdistuu ihmisen kautta yhteiskuntaan.
Granfeltin mukaan sosiaalityön tutkimus voi merkitä analyyttisten, havahduttavien, stereotypioita ja itsestäänselvyyksiä särkevien kuvauksien kirjoittamista niin asiakkaiden
elämäntilanteista kuin sosiaalityön arkitodellisuudesta. Granfelt toteaa sosiaalityön tutkijan velvollisuudeksi kirjoittaa kuulemistaan tarinoista teksti, joka toimii siltana marginaalista yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun. (Emt. 243-255.) Omalle tutkimukselleni
antavat perspektiiviä sekä kotimaiset että ulkomaiset tutkimukset, joita vastaavasta aiheesta on jonkin verran tehty (Ojanen 2004; Chandler ym. 2013; Lund ym. 2014).
Omien tutkimustulosten reflektointi näiden tutkimusten kanssa on tärkeää, ja mahdollistaa sillan rakentamisen yleiseen keskusteluun.
Olen rajannut tutkimusaineistoni pieneen joukkoon naisia, eikä tutkimuksella haeta
yleistettävissä olevia tuloksia. Tutkimus tarjoaa ikkunan korvaushoidossa olevan äidin
lapsiperhearkeen. Aiheen henkilökohtaisuuden takia yksilölliset haastattelut tuntuivat
sopivimmalta aineistonkeruutavalta. Koska olen tutkimuksessani kiinnostunut kokemuksista, ja henkilöiden kokemuksilleen antamista merkityksistä, oli haastatteleminen
mielestäni ainoa mahdollinen tapa kerätä tietoa. Olin kiinnostunut siitä kuinka naiset
jäsensivät omin sanoin kokemuksiaan ja millaisia merkityksiä he antoivat kokemuksilleen. (Alasuutari 2014, 83; Krok 2009, 18; Väyrynen 2007, 46.) Haastattelutilanteet
antoivat mahdollisuuden tarkentaa vastauksia, palata uudestaan aikaisempaan aiheeseen
sekä myötäelää kertojan tarinaa, kun taas kyselylomakkeilla tiedon kerääminen ei olisi
antanut mahdollisuutta vuoropuhelulle tai kerronnallisuudelle. Mietin vaihtoehtoisena
tiedonkeruumenetelmänä kirjoittamispyyntöjen lähettämistä, mutta hylkäsin sen paitsi
työläänä, myös epävarmana menetelmänä; kirjoituspyyntöjen laatiminen, lähettäminen
ja vastausten saamisen odottaminen eivät sopineet omiin aikatauluihini.
Tutkimuksen tekemisen edetessä olen toistuvasti ajautunut pohtimaan tutkimukseni
tieteellisyyttä, ovatko tulokset ovat itsestään selvyyksiä ja kaikkien jo ennalta tietämiä?
Tässä ahdistuksessa tutkimusseminaarit ovat osoittautuneet kullanarvoisiksi foorumeiksi, seminaareissa esitetyt kysymykset ja kyseenalaistukset ovat antaneet minulle tilan ja

29
mahdollisuuden pohtia ääneen tutkimukseni merkityksellisyyttä, ja seminaarilaisten
esittämät kysymykset ovat vahvistaneet, että tutkimusaiheeni on monelle sosiaalityöntekijälle vieras, ja tutkimuskenttää tällä alueella riittää.

5.2 Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa
Koska tutkimuksessani tutkin ihmisten kokemuksia, ja tulkitsen kokemuksia, olen valinnut fenomenologis-hermeneuttisen tavan suhtautua ilmiöihin. Fenomenologiassa tutkitaan kokemusta, ihmisen suhdetta omaan elämäntodellisuuteensa, siihen maailmaan
jossa hän elää. Ihmisen suhde maailmaan on fenomenologien mukaan intentionaalinen,
jolla tarkoitetaan sitä, että kaikki merkitsee meille jotakin. Ihmisen uskomukset, kiinnostus ja pyrkimykset vaikuttavat siihen, miten hän havainnoi todellisuutta. Ihminen
toimii merkitysten pohjalta, ihmisen suhde todellisuuteen on ladattu merkityksillä. Merkitykset muodostuvat suhteissa ihmisiin, niiden lähde on yhteisö, jossa itse kukin kasvaa. Erilaisissa kulttuureissa asuvilla ihmisillä on erilaiset elämismaailmat, joten asioilla
on heille erilaiset merkitykset. (Laine 2007, 29-30.)
Maija Lehtovaaran (2004) mukaan fenomenologisesti asioita lähestyttäessä ne pyritään
kohtaamaan sellaisina kuin ne ovat, ja tutkimusotetta voidaankin pitää Lehtovaaran mukaan asenteena. Ihmisen identiteetti muodostuu ja toteutuu aina situaatiossa, omaksumme kulttuurimme vallitsevat tavat, toimintasäännöt ja -normit. Fenomenologiassa ihmisen historiallisuus ymmärretään merkitysten kerrostumina. Ihmisen kokemuksessa ja
toiminnassa ovat aina läsnä mennyt, tuleva ja nyt -hetki. Ihmisen yksilöhistorian ymmärtäminen merkitsee, että tutkimuksessa ihmisen kokemustodellisuus, elämismaailma,
tulee ottaa mahdollisimman laajalti huomioon. Lehtovaara muistuttaa tutkijaa siitä, että
tämän tulee olla tietoinen omista, tutkimukseen kätketysti ja piilevästi vaikuttavista tekijöistä kyseenalaistamalla omat hypoteesit ja ennakko-oletukset. (Emt. 32-40.)
Toimijuus on kulttuurisensitiivistä, sidoksellisesti suhteessa siihen yhteisöön, johon
toimija on liittynyt. Huumekulttuurista valtakulttuuriin siirtyessään yksilön elämismaailma ja identiteetti muuttuvat, huumeiden käyttö nivoutuu osaksi elämänhistoriaa vaikuttaen myöhemminkin yksilön tekemiin valintoihin ja ratkaisuihin. Kulttuurimme sisällä on erilaisia todellisuuksia, jolloin yksilöiden elämismaailmatkin eroavat. Yksilöiden todellisuudet ovat kuitenkin suhteessa vallitsevaan kulttuuriin, sen normeihin ja
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arvoihin sekä määritelmiin muun muassa riittävästä vanhemmuudesta. (Gauffin
2012, 20.)
Juha Perttulan (2008) mukaan fenomenologinen erityistiede pitää kokemusta suhteena.
Kokemukseen sisältyy tajuava subjekti ja hänen tajunnallinen toimintansa sekä kohde,
johon tuo toiminta suuntautuu. Kokemusta voidaan kutsua tästä syystä merkityssuhteeksi. Kokemuksen tutkijan tulee ottaa huomioon millaisista todellisuuksista elämäntilanteet
voivat koostua, Perttula erottaa toisistaan aineellisen, ideaalisen, elämänmuodollisen ja
kehollisen todellisuuden joista kaikista voi tulla ihmisen elämäntilanteita ja niiden aiheita. Ihmisen elämäntilanne muodostuu kaikesta siitä, mihin hän on suhteessa. (Emt.116117.) Maija Sarkkinen (2010) tulkitsee kokemuksen olevan rakenteeltaan suhde, jossa
tajunnallinen subjekti on suhteessa elämäntilanteeseen. Toisin sanoen elämäntilanne
(situaatio) on todellisuus, johon ihminen on suhteessa jolloin kokemus on sitä, mitä elämäntilanne ihmiselle tarkoittaa. (Emt. 23-24.)
Perttula (2008, 28-29) puhuu ”elävästä kokemuksesta” tarkoittaessaan sillä tutkittavia
kokemuksia: kokemus on elävä, koska se ilmentää tajunnallisuuden tapaa suuntautua
oman toimintansa ulkopuolelle ja merkityksellistää suuntautumisen kohteena oleva aihe.
Kokemuksen tekee eläväksi sen rakenteellinen side elämäntilanteeseen. Korvaushoito
on ei-inhimillinen tekijä, joka merkityksellistää tutkimukseni naisten tapaa suhtautua
esimerkiksi äitinä olemiseen ja toipumiseen. Omien kokemustensa kautta naiset tekevät
tulkintoja siitä, millaisina äiteinä ja naisina heidät nähdään ja kohdataan esimerkiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tai laajemmin makrotasolla.
Tutkijan ei odoteta ymmärtävän toisten elävää kokemusta etukäteen, sen sijaan tutkija
tutustuu tutkimukseen osallistuvien henkilöiden elämäntilanteisiin. Kun tutkijaa kiinnostaa elävä kokemus, on hän kiinnostunut siitä, miten elämäntilanne näyttäytyy ihmisille heidän arkielämässään luonnollisen asenteen mukaisesti. Fenomenologinen reduktio on tutkijan keino ymmärtää sitä, mikä on olennaista toisten kokemuksissa. Tutkijan
tehtävä on reduktion avulla kokea uudelleen toisten tutkimustilanteessa kuvaama kokemus. (Perttula 2008, 136-145.) Simo Pulkkinen (2010) kirjoittaa artikkelissaan reduktiosta, että yleisimmillään se tarkoittaa siirtymistä naiivista ja jokapäiväisestä asenteesta
filosofiseen asenteeseen ja ajattelutapaan. Fenomenologinen reduktio merkitsee sitä
tapaa, jolla asennoidumme ympäröivään todellisuuteen. Fenomenologian tutkimuskohteena on se kokemuksellinen todellisuus, jossa elämme ja joka on naiviin arkiasenteemme vastinpari. (Emt. 28-29.)
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Fenomenologia pyrkii tekemään oikeutta ilmenevälle todellisuudelle. Ilmiöt eivät ole
koskaan irrallaan havaitsijasta, jolle ne ilmenevät. Ilmiöiden alue liittää yhteen maailman ja kokemuksen. Fenomenologisen tutkimuksen tavoite on pyrkiä kuvaamaan sitä,
miten me koemme todellisuuden. (Miettinen, Pulkkinen & Taipale 2010, 10-11.) Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkijan olisi palattava ennakkoluulottomaan havainnoimiseen, jossa ilmiö näyttäytyy kaikessa rikkaudessaan ja moninkertaisuudessaan.
Tämä edellyttää tutkijalta irtautumista ennakkoasenteista ja pyrkimystä tarkastella tutkittavaa avoimesti. (Varto 1992, 86- 87.)
Haastattelujen ja myöhemmin aineiston kanssa kamppaillessani totesin puhtaan fenomenologisen asennoitumisen itselleni mahdottomaksi. Koin tärkeäksi ottaa mukaan analyysiin oma kokemukseni sekä asiantuntijuuden, joka minulle oli kertynyt päihdetyöstä
usean vuoden ajalta. Kuitenkin fenomenologinen asenne tuntui minusta reilulta lähtiessäni tekemään haastatteluja ja analyysivaihetta, halusin suhtautua kuulemaani niin
avoimin (puhtain) mielin kuin mahdollista. Pyrin haastatteluissa sulkemaan pois ennakkotietoni aiheesta, ja kuulemaan kertomuksia tästä aiheesta ikään kuin ensimmäistä kertaa. Vaade ennakkoluulottomaan ja esiolettamuksista vapaaseen suhtautumiseen ei kokemukseni mukaan toteutunut haastattelutilanteissani. Toin mukanani haastatteluihin
oman elämänhistoriani, työkokemukseni päihdehuollossa ja lastensuojelussa sekä teoreettisen tietoperustani. Lisäksi olin toiminut kolmen haastateltavani sosiaalityöntekijänä, joten meitä yhdisti yhdessä kuljettu hoitoprosessi. Koen samuutta Väyrysen (2007)
kanssa, joka kuvailee tutkimuksessaan korostuvan fenomenologisen asennoitumisen
lisäksi konstruktiivisen ajattelun: yksilö nähdään oman elämäntilanteensa ja kulttuurinsa
muokkaajana ja muokkaamana. Tutkimuksen tuottamaan tietoon vaikuttavat Väyrysen
mukaan paitsi hänen oma elämänkokemuksensa, myös muut tekijät kuten haastattelijan
ja haastateltavan välinen vuorovaikutus. (Emt. 52-53.)
Koska olin kiinnostunut fenomenologisesta lähestymistavasta, mutta todennut joutuvani
luopumaan siitä sellaisenaan, olin huojentunut löydettyäni fenomenologis - hermeneuttisen suhtautumistavan, joka vastasi tarkoitukseeni. Koska olin adekvaatisti huolissani
siitä, pyrkisinkö alitajuisesti kuulemaan ja tulkitsemaan naisten kertomuksia omien ennakkotietojeni perusteella toi fenomenologis - hermeneuttinen menetelmä tähän haasteeseen avun. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuskohteet ovat toisten ihmisten elämismaailmoja, joita ylläpitää toinen ymmärrys minän jäädessä sen ulkopuolelle. Minä
on tällöin toisen ihmisen ymmärryksen ulkopuolella, toinen päättää itse miten tietyt

32
toimet, motiivit, sanat ja kokonaismerkitykset saavat paikkansa elämismaailman ilmiössä. Tutkija on Varton (1992) mukaan ”lukemassa” ilmiöitä tähdäten sellaiseen lukutapaan, jossa hän tunnistaa erikseen luettavansa ja oman tapansa. Tutkimuskohdetta
pitää lukea muistaen aktiivisesti, että sen maailma on toisen, ei minun. Hermeneuttinen
suhtautumistapa ei pyri toisen ihmisen täydelliseen ymmärtämiseen, koska se ei ole
mahdollista. Hermeneutiikassa ilmiöt ymmärretään aina kontekstissaan, ja hermeneuttinen ymmärtäminen on kehämäistä. Hermeneuttinen ymmärtäminen on tulkintaa. (Emt.
58-59.)
Varto esittää ohjeistuksen hermeneuttista tulkintaa varten. Ensinnäkin se, mitä pyritään
ymmärtämään on toisen ihmisen elämismaailma, ei tutkijan. Toisekseen merkitysten
tulee olla yhdenmukaisia, koherentteja, mikä tarkoittaa ymmärtämisen kokonaisuuden
huomioon ottamista. Tutkittavaa ei tutkita osina, joille annetaan irralliset selitykset,
vaan tutkittavan elämismaailma on ymmärtämiskokonaisuus. Tutkittavasta ei siten saa
erotella yksittäisiä piirteitä, ja sitten yhdistää näitä uudeksi kokonaisuudeksi. Kolmanneksi tulkintaa tehdessään tutkija on keskellä omaa elämäänsä, tässä ja nyt. Tutkija
ymmärtää ja tulkitsee tutkittavan elämismaailmaa omasta elämismaailmastaan käsin,
oman kokemuksensa valossa. Tutkimuskohteen ymmärtäminen ja sille merkitysten antaminen on aina riippuvainen tutkijan omista lähtökohdista. Sama tutkimuskohde voi
siten tulla ymmärretyksi monin tavoin, tutkijasta riippuen. Neljänneksi tutkijan on analysoitava omaa tematisointitapaansa. Tutkijan lukutapa on hänen omansa, hänen on kyettävä erottamaan tutkimuskohteen ja oman tematisointitapansa toisistaan ja raportoimaan nähden suhteen. (Varto 1992, 59-63.)
Varton (1992) mukaan pyrimme luonnollisesti ymmärtämään toista ihmistä, hänen elämismaailmaansa ja hänen toimintaansa sen perusteella, miten olemme itse kokeneet ja
ymmärtäneet nämä asiat. Varto varoittaa käyttämästä omaa kokemusta tulkinnan kriteerinä, koska tutkimuskohde on toinen kuin minä, käyttämällä omaa kokemusta kriteerinä
emme mitenkään voi ymmärtää toisen ihmisen tarkoituksia. Oman kokemuksen käyttämistä tulkinnassa kutsutaan osuvasti totalisoivaksi maailman haltuunotoksi. (Emt. 58.)
Koska ihmisenä arvostelemme ja arvioimme ilmiöitä, tiedämme, päättelemme ja otamme asiat itsestään selvyyksinä, on meidän fenomenologiseen asenteeseen siirtyäksemme
pidättäydyttävä tekemästä näitä ennakko-olettamuksia ilmiöistä. (Lindseth & Nordberg
2004, 147.)
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5.3 Haastattelujen toteuttaminen
”Sulle oli helppo puhua ja olen itsekin ylpeä siitä että näin tein”(Eeva)
Haastatteluja käynnistellessäni piti tehdä ratkaisuja tutkimushaastattelujen määrästä.
Mikä olisi riittävä määrä, ja mistä tiedän, mikä on riittävästi? Tätä asiaa pohdin niin
tutkimusseminaareissa kuin itsekseni sekä opiskelutovereiden kanssa yleensä automatkoilla lähiopetusjaksoille, tai paluumatkoilla. On vaikeaa määritellä, mistä tietää haastatelleensa riittävän määrän tutkimushenkilöitä ja voin myöntää, että en edelleenkään osaa
sitä eksaktisti sanoa. Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998, 62) toteavat aineiston määrän
riittävyydestä, että vastauksia tarvitaan juuri sen verran, kuin on tutkimusaiheen kannalta välttämätöntä. Näin epämääräisten ohjeiden varassa oli vain lähdettävä rohkeasti
eteenpäin.
Juha Virtanen (2006, 171) toteaa, että kovin pieni vastaajaryhmä ei riitä tuomaan kokemuksen koko vaihtelevuutta esille. Ryhdyin tekemään haastatteluja sillä ajatuksella, että
haastattelujen edetessä minulle jollakin tavalla valkenisi, milloin riittävä aineisto olisi
kasassa, ja että saisin juuri Virtasen kuvailemaa kokemuksien kirjoa esille. Olin innoissani aloittaessani haastattelut ja haastateltavaksi suostuneet, tutkimusaiheestani kiinnostuneet naiset saivat minut entistä enemmän motivoitumaan asian äärelle. Haastatteluihin
ryhtyessäni ajattelin, että haastattelujen karttuessa löytäisin saturaatiopisteen, josta tietäisin, että riittävä määrä haastatteluja oli kasassa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997,
181). Toisin kuitenkin kävi, saturaatiopistettä odotellessani olisin varmaankin edelleen
kentällä tekemässä haastatteluja, niin erilaisia tarinoita naiset minulle kertoivat olkoonkin, että kertomuksiin sisältyi runsaasti samankaltaisuutta. En pyri tutkimuksessani
yleistyksiin, vaan tekemään selkoa tietyn asiakasryhmän äitiyteen liittyvistä haasteista.
Pyrin tekemään tulkintaa ja ymmärtämään paremmin tämän asiakasjoukon elämismaailmaa, ja tapaa toimia vanhempana. Näihin tavoitteisiin ajattelen päässeeni nykyisellä
valinnalla, joten se lienee ainoa kriteeri, jolla osasin päättää haastattelujen lukumääräksi
riittävän yhdeksän. Kaikki haastattelut nauhoitettiin.
Haastateltavien hankkiminen työnantajani yksiköiden kautta oli luonteva valinta, tutkimukseni kannalta kiinnostavat lähteet olivat konkreettisesti käden ulottuvilla. En usko,
että olisin saanut merkittävästi erilaisia haastateltavia, jos olisin lähtenyt etsimään tutkimusjoukkoa esimerkiksi kunnallisten päihdepalvelujen kautta. Päinvastoin tutkimusprosessi olisi todennäköisesti vienyt huomattavasti enemmän aikaa, ja lopputuloksena
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olisi voinut olla jopa samojen naisten haastatteluja, joita nyt tavoitin oman organisaationi kautta.
Saatuani keväällä 2013 tutkimusluvan (Liite 1) Helsingin ensikodin johtokunnalta, lähdin tavoittamaan haastateltavia naisia kahta reittiä pitkin, kysymällä itse suoraan asiakkailtani sekä asiakkaiden hoitoyksiköiden työntekijöiden avustuksella, mistä olen heille
suunnattoman kiitollinen. Annoin hoitoyksiköiden työntekijöille laatimani suostumuslomakkeen (Liite 2), jossa kerrottiin tekeillä olevasta tutkimuksestani ja sen tavoitteesta,
ja pyysin työntekijöitä kertomaan tästä asiakkaille. Työntekijät olivat kertoneet asiakkailleen tutkimuksestani sekä perhetapaamisilla että ryhmätilanteissa. Tiedän, että ainakin yksi haastateltavistani teki päätöksen osallistua tutkimukseen kuultuaan ryhmäläiseltään kokemuksia haastateltavanani olemisesta.
Haastateltavaksi suostuneet naiset välittivät työntekijänsä kautta puhelinnumeronsa minulle, ja suurin osa heistä toivoi, että laittaisin heille tekstiviestin ennen puhelua, jotta he
tietäisivät kuka heille soittaa ja millä asialla. Haastateltavien löytämistä en kokenut vaikeaksi, joskaan kiinnostuneita ei ollut tungokseen asti tarjolla. Ennen haastattelun alkua
haastateltavat allekirjoittivat laatimani suostumuslomakkeen, ja kävin heidän kanssaan
läpi tutkimuksen tarkoituksen sekä salassapitovelvollisuuden. Lisäksi kerroin, että heillä
oli mahdollisuus keskeyttää osallistuminen tutkimukseen. Kyseessä oli siten tietoon
perustuva suostumus. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkittavien informointi.)
Kaksi haastattelua toteutin asiakkaan kotona, yhden omalla työpaikallani, yhden haastateltavan työpaikalla, ja viisi haastateltavien avohoitoyksikössä. Haastateltavan lapsi oli
läsnä kolmessa haastattelussa, yhdessä haastattelussa lapsi oli läsnä noin puolet ajasta.
Yhdessä haastattelussa paikalla oli myös haastateltavan puoliso, mikä helpotti tilannetta,
koska isä huolehti lapsesta haastattelun ajan. Lapsen mukana olo asetti joitakin haasteita
haastatteluille. Haastattelua tehdessä piti ottaa huomioon lapsen ikätaso, erityisesti toisessa perheessä lapsi oli jo niin iso, että hän ymmärsi jo paljon asioita. Tässä tapauksessa äiti esimerkiksi halusi välttää lapsen kuullen puhumasta huumausaineista niiden nimillä.
Haastattelutilanteet lapsen läsnä ollessa eivät menneet ”kuin Strömsössä”, haastattelut
keskeytyivät välillä lapsen tarpeiden (vessahätä, nälkä) takia, eikä nauhoitetusta puheesta aina saa selvää lapsen iloisen kiljahtelun tai itkun takia. Lapsilla on myös tapana
tehdä äkillisiä interventioita piittaamatta tilanteen luonteesta, he tulevat kummastele-
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maan nauhoituslaitetta tai vierasta tätiä olohuoneessa, sekä pyytämään tätä liittymään
leikkiin. Haastattelijan olikin ajoittain vaikea pysyä roolissaan, etenkin silloin kun hänen piti samanaikaisesti haastatella äitiä, ja piirrellä vuorovaikutteisesti lapsen kanssa
eläinkuvioita paperille. Lapsen läsnäolo toi mielestäni haastatteluun erityistä lämpöä ja
inhimillisyyttä sekä mursi kätevästi jäykkyyttä, jota vieraiden ihmisten välillä helposti
on. Ja mikäli haastattelijaa tai haastateltavaa jännitti, niin lapsen välittömyys riitti laukaisemaan jännityksen. Tavallaan lapsi myös läsnäolollaan konkretisoi tutkimuksen
merkityksen, hän oli elävä osoitus siitä, millaisen muutoksen äiti oli itsensä kanssa tehnyt.
Asiakkaiden avohoitoyksiköissä toteutetut haastattelut oli muodollisesti helppo toteuttaa, niiden ajankohta sovitettiin perheen hoitokäynnin yhteyteen. Jopa vauvanhoito kahden haastattelun ajaksi järjestyi, kun avohoitoyksikön omaohjaaja lupasi pitää pikkuisesta huolen. Omalla työpaikallani pidetty haastattelu sopi puolestaan haastateltavalle
mainiosti, koska hänen opiskelupaikkansa sijaitsi työpaikkani läheisyydessä, eikä haastateltavalle koitunut juurikaan ylimääräistä vaivaa saapua haastatteluun. Yksi haastattelu
tehtiin haastateltavan omalla työpaikalla, haastateltava oli sopinut työnantajansa kanssa
asiasta ja saanut siihen luvan. Mainittakoon, että työnantajalla oli tiedossa asiakkaan
päihdehistoria ja nykytilanne ja suhtautuminen haastatteluun oli myönteinen.
Tunsin entuudestaan neljä haastattelemistani naisista, mutta viisi naista oli minulle vieraita. Pohdin paljon sitä, kuinka osaisin asettua haastattelemaan tuttuja naisia tutkijan
roolissa tavattuani heitä aikaisemmin sosiaalityöntekijänä, ja mietin, vaikuttaisiko entinen asiakas-sosiaalityöntekijä-suhteemme saamiini vastauksiin. Kaikki entuudestaan
tuntemani naiset sanoivat kokeneensa haastattelun myönteisenä, olkoonkin, että haastattelu herätti muutamissa hetkittäin voimakkaita tunteita. Eräs näistä naisista totesi haastattelun jälkeen kokeneensa, että minulle oli ollut helppo puhua juuri siitä syystä, että
olin tuttu.
En kokenut tuttuuden tai vierauden vaikuttaneen naisten kerrontaan, koin haastatteluilmapiirin levolliseksi ja itseni tervetulleeksi kuulemaan naisten kertomuksia yhtä haastattelutilannetta lukuun ottamatta. Olin saanut naisen yhteystiedot hänen työntekijältään,
ja tavoittelin häntä puhelimitse useita kertoja tuloksetta. Juuri kun olin luovuttamaisillani, hän vastasi puheluuni ja lupautui haastatteluun. Haastattelu oli kaikista haastatteluistani lyhyin, ja koin oloni haastattelun aikana vaivaantuneeksi enkä rohjennut tehdä tarkentavia kysymyksiä aiheista, jotka herättivät kiinnostukseni. Tulkitsin tilanteen sel-
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laiseksi, että lisäkysymysten esittäminen ei ollut suositeltavaa. Kuitenkin tämäkin
haastateltava kertoi kokeneensa haastattelun olleen ”ihan ookoo”.
Aineistoni koostuu yhdeksän naisen puolistrukturoidusta haastattelusta, mikä tarkoittaa
sitä, että minulla oli haastattelutilanteessa mukana kysymyksiä, joita esitin haastateltaville (Liite 3). Haastattelurungon sijaan kutsun sitä pikemminkin tutkijan muistilistaksi,
haastattelukysymykset minulla oli jo mielessä ennen kuin ryhdyin tekemään haastatteluja. Jätin haastattelutilanteissa tilaa haastateltaville niin, että annoin heidän kertoa niistä
teemoista, joihin tutkimukseni aihe heidän ajatuksensa johdatti sekä kysymällä haastateltavilta heidän motiivejaan osallistua tutkimukseeni. Lopuksi halusin kuulla, oliko
naisilla vielä jotain sellaista sanottavaa tutkimusaiheesta, josta he haluaisivat kertoa.
(Rastas 2010, 76.)
Laadin haastattelukysymykset tutkimuskysymyksiä myötäillen, enkä noudattanut muistilistaani haastattelutilanteissa orjallisesti, vaan etenin haastateltavien rytmissä. Halusin
kuitenkin kuulla naisten kertovan lyhyesti päihdehistoriansa sekä siitä, millaisessa tilanteessa korvaushoito aloitettiin. Valmistauduin myös kysymään kokemuksista korvaushoidosta odotusaikana sekä naisten tulkinnoista hoidon merkityksestä heidän toipumiselleen. Äitiyskokemukset olivat niin ikään kiinnostukseni kohteena, ja lisäkysymyksillä halusin vastauksia siihen, vaikuttiko korvaushoito jollakin tavalla äitinä toimimiseen.
Joissakin haastatteluissa en käyttänyt haastattelurunkoa lainkaan, joissakin haastatteluissa taas poimin sieltä joitakin kysymyksiä auttaakseni haastateltavaa etenemään kertomuksessaan. Yhdessäkään haastattelussa en käyttänyt haastattelurunkoa sellaisenaan.
Haastattelutilanteet pyrin pitämään mahdollisimman dialogisina, ja esittämään kysymykset niin avoimina, että haastateltavat vastaisivat niihin keskustellen. Miellän haastattelumetodini olleen lähellä syvähaastattelua, vaikkakin ohjasin sitä kysymyksilläni.
Annoin haastateltavien kuljettaa minua tarinoissaan eteenpäin valitsemaansa suuntaan,
jolloin tehtäväkseni jäi ennemminkin myötäileminen, syventävien ja tarkentavien kysymysten esittäminen sekä palauttaminen takaisin aiheen äärelle. Pyrin haastattelussa
saamaan selville naisten ajatuksia, kokemuksia, tunteita ja merkityksiä, joita he liittivät
korvaushoidossa olemiseen, toipumiseensa ja äitiyteensä. Mahdollisimman avoimilla
kysymyksillä yritin fenomenologisessa mielessä saada aikaan sen, että naiset liittäisivät
kerrontaansa äitiyteen ja korvaushoitoon liittyviä kokemuksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 205, Virtanen 2006, 170.)
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Tavoittelin haastattelutilanteesta luonteeltaan keskustelevaa, ja haastateltavista riippuen sekä onnistuin että epäonnistuin tavoitteessani. Eräät haastateltavistani alkoivat
heti kertomaan elämäntarinaansa, ja koin nämä haastattelut helpoiksi, mutta samalla
olin huolissani siitä, vastasivatko naiset niihin tutkimuskysymyksiin, joihin hain vastausta. Pohdin, oliko oman tarinan kertominen haastateltaville jo niin tuttua, että he kertoisivat samat asiat niin toimittajille, sosiaalityöntekijöille kuin tutkijallekin, samaan
totuttuun tapaan ilman, että he menivät reflektiossaan sen syvemmälle. Jotkut naisista
tarvitsivat apukysymyksiä päästäkseen alkuun kerronnassaan, ja toiset eivät tavoittaneet
alkuunkaan tutkijan esittämiä kysymyksiä, tai kokivat niihin vastaamisen vaikeaksi.
Erityisesti äitiyskokemuksien kuvaileminen tuotti haasteita (Kts. Tuomi 2008, 44, Krok
2009, 70.)
S: ...miten sä koet sen äitiyden ja äitinä olemisen? Se on aika vaikee ja laaja kysymys,
mutta mitä asioita sä liität siihen äitiyteen, olis kiva kuulla sellasia ajatuksia mitä liität
siihen aiheeseen.
Camilla: En ymmärrä.
S: Niin, se on vaikee kysymys kelle tahansa. Miltä tuntuu olla äiti?
Camilla: No, mä en osais enää kuvitella, että mä en olis äiti. Et se on mulle jotenkin,
hyvin luonnollista. Et mua pelotti ku mä vielä odotin lasta, et miten mä niinku selviin ja.
Ku pitää herätä yöllä ja näin. Mutta, mä herään nykyään vaikka hän ei herää (naurahtaa) niin mä aina käyn kattomassa häntä ja. Ja, en mä tiedä. Mulle se on jotenkin ihan
luonnollinen asia. Ja että tottakai lapsen tarpeet on mun tarpeiden edellä. Ja sen huomaa kaikki muutkin, niinkun mun äitikin sanoi että osta itellekin välillä jotain.
Haastatteluja purkaessani ja haastatteluja lukiessani totesin, että lisähaastattelut olisivat
voineet tuoda enemmän syvyyttä vastauksiin. En kuitenkaan tehnyt uusintahaastatteluja
naisille kahdesta syystä. Ensinnäkin kuusi haastattelua sijoittui ajalle 2013 – 2014, ja
vasta vuonna 2015 jäädessäni opintovapaalle, minulla oli viimeinkin aikaa alkaa lukemaan syvällisemmin naisten haastatteluja. Ajatus siitä, että pyytäisin naisilta lisähaastatteluja jopa kaksi vuotta ensimmäisen haastattelun jälkeen tuntui jostain syystä epäkohteliaalta, enkä halunnut enää vaivata heitä tutkimuksellani. Toinen syy liittyi aikatauluihin. Jäin opintovapaalle syyskuussa 2015 kirjoittaakseni lisensiaatintyöni loppuun ja
ajattelin, että minulla kuluisi liian paljon aikaa, jos ryhtyisin tavoittelemaan haastattelemiani naisia. Arvelin puhelinnumeroiden saattaneen muuttua, ja kun hoitokontaktitkin
olivat päättyneet, en olisi tiennyt mistä olisin heitä lähtenyt tavoittamaan. Suurin syy oli
kuitenkin haluttomuuteni vaivata heitä enää. Minulla oli kuitenkin tunne, että halusin
vielä jotakin lisää tai enemmän, joten kuuntelin intuitiotani, ja tein analyysivaiheessa
vielä kolme uutta haastattelua.
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5.4 Tutkimukseen osallistuneet äidit
Haastattelut olivat kestoltaan 45 minuuttia – 2 tuntia. Litteroitua tekstiä oli yhteensä 160
sivua rivivälillä yksi. Litteroin kaikki haastattelut sanasta sanaan, ja kirjoitin ylös naurahdukset tai liikutuksen hetket (itku) sekä äännähdykset, kuten mm, hmm, niin ja joo.
Koska olin kiinnostunut haastatteluiden asiasisällöstä, ei ollut tarpeen litteroida aineistoa tämän seikkaperäisemmin. (Ruusuvuori 2010, 425.) Luettavuuden helpottamiseksi
stilisoin haastateltavien vastauksia niin, että poistin viittauksista änkytykset, muminat ja
toistuvat niinkut sekä lisäsin tekstiin pilkut, pisteet ja isot kirjaimet. Merkintä ... kuvaa
tekstistä puuttuvan sanoja tai lauseita (Kts. Mykkänen 2010, 54).
Haastattelemani naiset saivat tutkimuksessani nimet Aada, Bea, Camilla, Disa, Eeva,
Fanni, Greta, Hanna ja Iina. Nimesin naiset aakkosjärjestyksessä haastattelujärjestyksen
mukaan, nimeämistapa auttoi minua analyysivaiheessa muistamaan, kuka naisista oli
kukin. Haastatteluviittauksissani käytän itsestäni kirjainta S. Lasten ja puolisoiden nimet olen korvannut käyttämällä heistä sanoja isä ja lapsi tai vauva. Pyrin valinnoillani
tekemään tunnistettavuuden mahdottomaksi, ja samasta syystä tein hienoisia muutoksia
haastateltavien ikiin ja lasten lukumääriin, näillä muutoksilla ei ollut merkitystä tutkimuksen lopputulosten kannalta. Esittelen haastateltavat lyhyesti siltä osin, mitä lukijan
on mielestäni relevanttia heistä tietää. Haastateltavat esitellään kahdessa taulukossa,
jotta lukijalle hahmottuvat äidit, jotka aloittivat korvaushoidon odotusaikanaan ja ne,
jotka olivat korvaushoidossa ennen kuin tulivat raskaaksi.

39
Nimi

Perhestatus

Korvaushoidon
kesto

Aada
26-v

Yhden lapsen Buprenorfiinikoryksinhuoltaja
vaushoidossa
3 vuotta

Disa
26-v

Parisuhteessa,
yksi lapsi

Buprenorfiinikorvaushoidossa
1 vuosi

Greta
28-v

Yhden lapsen
yksinhuoltaja

Buprenorfiinikorvaushoidossa
1 vuosi

Iina
39-v

Yksinhuoltaja Buprenorfiinikorkolme
lasta, vaushoidossa
joista kotona 3,5 vuotta
asuu yksi

Koulutustausta

Työssä/
työtön/opiskelija
(haastatteluhetkellä)
Peruskoulu,
Työharjoittelusopiskellut am- sa, hakee opismatin, ei mainit- kelupaikkaa
tavaa työhistoriaa
Peruskoulu
ja Äitiyslomalla
lukio, ei mainittavaa työhistoriaa
Peruskoulu,
Kotihoidontuelammatillinen
la, aloittamassa
koulutus,
pian oppisopiuseiden vuosien muskoulutuksen
työhistoria

Peruskoulu,
Yksinhuoltaja
ammatillinen
Kolme
lasta,
koulutus, usei- joista
kotona
den
vuosien asuu yksi
työhistoria
Taulukko 1. Odotusaikana korvaushoidon aloittaneet äidit ja heidän elämäntilanteensa
Taulukko 1:ssa esiintyvällä Iinalla oli kotona asuvan lapsen lisäksi isompia lapsia, jotka
oli sijoitettu kodin ulkopuolelle. Suhde lapsiin oli läheinen, ja Iina tapasi heitä paitsi
joka toinen viikonloppu, myös kesä- ja talvilomien aikaan. Haastattelua tehdessäni Iina
kertoi, että sijoitettujen lasten kotilomia oli lisätty ja kotiuttaminen oli suunnitteilla.
Odotusaikana korvaushoidon aloittaneiden naisten koulutustausta oli ehjä, kaikki olivat
suorittaneet peruskoulun ja ammatillisen tutkinnon Disaa lukuun ottamatta, joka oli
käynyt lukion. Työkokemusta oli kahdella naisella useiden vuosien ajalta, kun taas kahdella ei ollut juuri lainkaan työelämähistoriaa päihteidenkäytöstä johtuen.
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Nimi

Perhestatus

Korvaushoidon kesto

Koulutustausta

Työssä/ työtön/ opiskelija (haastatteluhetkellä)
Bea
Parisuhteessa,
BuprenorfiinikorvausPeruskoulu,
Työtön,
28-v
kolme
lasta, hoidossa
työelämäkosuunnittelee
joista kotona
6 vuotta
kemusta jon- opiskelujen
asuu kaksi
kin verran
aloittamista
CaParisuhteessa,
Metadonkorvaushoidos- Peruskoulu,
Työtön
milla yksi lapsi
sa
ammatillinen
31-v
3 vuotta
koulutus,
ei
työelämäkokemusta
Eeva Yhden lapsen
BuprenorfiinikorvausPeruskoulu,
Opiskelija
25-v
yksinhuoltaja
hoidossa
työelämäko4 vuotta
kemusta jonkin verran
Fanni Kahden lapsen Burenorfiinikorvaushoi- Peruskoulu,
Työssä
28-v
yksinhuoltaja
dossa
ammatillinen
4 vuotta
koulutus keskeytynyt, työelämäkokemusta
ollut
jonkin verran
Han- Yhden lapsen BuprenorfiinikorvausEi kerro kou- Äitiyslomalla
na
yksinhuoltaja
hoidossa
lutuksestaan/
28-v
3 vuotta
työelämäkokemuksestaan
Taulukko 2. Korvaushoidon ennen odotusaikaa aloittaneet ja heidän elämäntilanteensa
Taulukko 2:ssa olevan Bean lapsista kaksi oli otettu huostaan, mutta toisen lapsen huostaanotto oli purettu, ja lapsi oli kotiutettu hiljattain. Muualla asuvaa lastaan Bea kertoi
tapaavansa säännöllisesti, ja lapsi vietti hänen luonaan koulujen loma-ajat. Bean puoliso
oli niin ikää korvaushoidossa.
Taulukossa 2 olevan Hannan lapsen isä oli haastatteluhetkellä päihdekuntoutuksessa,
joten äiti toimi vauvansa yksinhuoltajana. Hannan puoliso oli Hannan tavoin korvaushoidossa.
Korvaushoidon ennen odotusaikaa aloittaneiden naisten työelämäkokemus ja ammatillinen kouluttautuneisuus oli vähäisempää kuin odotusaikana korvaushoidon aloittaneiden,
joka liittyy nähdäkseni siihen, että naisten päihdehistoria oli Talukko 1:n naisiin verrattuna pidempi. Päihteidenkäyttö oli ollut syy opiskelujen keskeytymiselle sekä työsuhteiden päättymiselle.
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5.5 Tutkimukseni eettiset haasteet
“Teki kyllä itsellekin hyvää sanoa asiat ääneen vaikka ne omassa päässään onkin
käynyt läpi useasti”(Eeva)
Eettisesti kestävän tutkimuksen lähtökohta on ihmisarvon kunnioittaminen, joka ilmenee pyrkimyksenä turvata tutkimushenkilöiden itsemääräämisoikeus, vahingoittumattomuus sekä yksityisyys. Itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sillä, että ihmisellä on
mahdollisuus päättää, haluaako hän osallistua tutkimukseen. Voidakseen tehdä onnistuneen päätöksen täytyy hänellä olla riittävästi ennakkotietoa tutkimuksesta. Tutkittavalle
tulee kertoa tutkimuksen perustiedot, mitä tutkimuksella tavoitellaan, sen toteuttaja ja
tutkimusta varten kerättävän tiedon käyttötarkoitus sekä tutkimuksen aikataulutus. Tutkittavan tulee saada tietää, mitä tutkimukseen osallistuminen tulee konkreettisesti hänelle merkitsemään. (Kuula 2006, 60-62.)
Kuten luvussa 5.3 kirjoitin, kerroin jokaiselle haastateltavalle ennen haastattelun alkua
mistä tutkimuksessani oli kyse. Varmistin vielä ennen nauhoittamisen aloittamista, että
nauhurin käyttö sopi haastateltavalle. Jokainen haastateltava sai haastattelun yhteydessä
itselleen suostumuslomakkeen (Liite 2), jossa oli tutkijan yhteystiedot. Ainoastaan yksi
haastateltava kääntyi haastattelun jälkeen puoleeni lähettämällä sähköpostia. Sähköpostissaan hän halusi tarkentaa, mitä hän haastattelussa oli tarkoittanut kertoessaan retkahdustilanteisiin johtaneista syistä.
Tallensin litteroimani haastattelut muistitikulle, mutta litteroinnin jälkeen printtasin ne
paperille. Tulostetuissa haastatteluissa ei ollut näkyvillä äitien nimiä vaan ainoastaan
haastattelun järjestysnumero. Tutkimusprosessin ajan säilytin paperit kotonani paikassa,
josta luonani käyneet vieraat eivät voineet niitä nähdä. Tutkimuksen valmistuttua paperikappaleet tuhotaan ja haastattelut poistetaan muistitikulta. Koska en tarvinnut tutkimukseeni haastateltavien henkilötietoja, en laatinut rekisteriselostetta. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, tutkittavien informointi.)
Tutkimuksessani paneuduin tutkimukseen osallistujien henkilökohtaiseen elämään, ja
tutkimusaihe oli sensitiivinen ja herkkä. Arkaluontoisuus ei ole este tutkimuksen tekemiselle, mutta arkaluonteisia asioita täytyy tutkia tutkimuseettiset normit tuntien ja tutkittavien oikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. (Kuula 2006, 136.) Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa keskeinen ohjenuora on välttää aiheuttamasta tutkimushenkilöille hait-
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toja. Tutkimushenkilöiden vapaaehtoisuus, yksityisyyden suoja ja aiheiston luotettavuus on turvattava. (Berg, B. 2009, 60.)
Aloitin haastattelut kertomalla naisille tutkimusaiheeni sekä omat motiivini tutkimuksen
tekemiselle. Tein selväksi vapaaehtoisuuden. Olin haastatteluita suunnitellessani varautunut siihen, että haastattelu voisi herättää naisissa tunteita ja olin huolissani siitä, voisivatko he jäädä ahdistavaan tunnemyllerrykseen haastatteluni jälkeen. En tietenkään halunnut aiheuttaa haastatteluillani naisille pahaa oloa, mutta tutkimusaihe oli sellainen,
joka voisi avata vanhoja haavoja. Merja Laitinen (2004, 51) toteaa väitöskirjassaan sensitiivisen tutkimusaiheen haasteista, että tutkijalta ja hänen käyttämältään menetelmältä
edellytetään herkkyyttä, jotta tutkimus ei järkytä yksilön tasapainoa, tai aiheuta lisää
tuskaa ja pahaa oloa. Ensimmäisen haastateltavan kohdalla tämä huoli konkretisoitui,
mutta se saatiin myös käsiteltyä. Haastateltava myöskin antoi tutkijalle ohjeen, kuinka
häntä voi auttaa pääsemään tunnekuormittuneen tilanteen yli. Tämä ohje kulki mukanani seuraavissakin haastatteluissa.
S: ...Musta oli kiva kuunnella, et sä puhut. Sua on kiva kuunnella, koska sää oot tottunu
puhuun näistä ja ollaanhan me sillee tuttuja kuitenki.
Aada: Nii, unohtaa hetkeks semmosen niin että, mitä tää niinku oikeesti on, taas. Minkälainen oikeesti on ja minkälainen menneisyys on.
S: Niin, ja nyt nää tulee sitten tähän taas?
Aada: Niin, niin, kaikki on taas tässä. Mutta niinhän se on. Se on hyvä, et sit tietää, voi
myöski nähä sen, että tästä on oikeesti päässy ja on niinko voimavaroja.
S: Mutta tää oli sellanen iso eettinen kysymys, mikä mulla oli mielessä. Et mää en haluaisi, että tää haastattelutilanne herättää sellasia kurjia tunteita, jokka jää päälle. Et sitä
mää niinku mietin, että sitte kun mää lähden tästä niin voinks mää, mistäs mää tiedän,
ettei tää sussa aiheuta sellaisia, että sä itket täällä tai?
Aada: Sun pitää tsempata vaan, että onneks sää oot, tiäks, selvinny sellasista asioista.
Että vitsi, tosi niinku, tälleen lähtee. Sit sitä jää semmonen, että no niin oonki!
Tutkimukseni keskushenkilöillä oli kokemusta marginaalissa elämisestä. He herättivät
ristiriitaisia tunteita niissä kanssaihmisissä, joille he kertoivat tarinaansa. Laitinen
(2004, 53) painottaa sensitiivisen tutkimusotteen sisältämää poliittista herkkyyttä todeten, että ei ole aivan sama mistä ja miten tietoa tuotetaan, vaan tutkijan tulee olla tietoinen valintojensa seurauksista, siitä millaisen kuvan hän ilmiöstä piirtää. Tutkijan
vastuu on siten valtava, ja olen pohtinut pitkään sitä, kuinka pystyn tuottamaan sellaisen
tutkimuksen tästä aiheesta, että tutkimus ei entisestään leimaa naisia. Olen löytänyt itse-
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ni monesti puolustelemasta naisten oikeutta saada kuntoutusta ja hoitoa, nimenomaan
vapaaehtoisuuteen perustuvaa päihdekuntoutusta pakkohoidon sijaan, ja tämä tuntuu
sanalla sanoen taistelulta tuulimyllyjä vastaan. ”Kuinka pystyt nukkumaan yösi rauhassa” minulta on kysytty, kun en ole suostunut liputtamaan ensisijaisesti pakkohoidon
puolesta. Olen kokenut, että pakkohoidon vastustaja voidaan tuomita lapsenvihaajaksi,
joka ei piittaa siitä, että maassamme syntyy vuosittain tuhansia päihteiden vaurioittamia
vauvoja. Epämukava asema on johdatellut ajatukset edelleen siihen, miltä tutkimukseni
naisista asenteet mahtavat tuntua. Heille tämä on totta päivittäin. He puolustavat oikeuttaan ja samalla myös lastensa oikeutta tulla autetuksi, ja heidän on siitä syystä tultava
myös näkyväksi sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Ehkä tässä on vastaus siihen,
miksi tämä tutkimus oli tärkeää toteuttaa. Naisilla on oikeus tulla nähdyksi muutoksen
tehneinä yksilöinä, he ovat olemassa ja heistä on puhuttava. Vaikeneminen ainoastaan
ylläpitää naisten alisteista asemaa, ja heitä kohdellaan ”toisina”.
Toisekseen olen pohtinut naisten motiiveja suostua tutkimukseeni. Naiset ovat tottuneet
olemaan sosiaalipalvelujen asiakkaina vuosien, jotkut jopa koko elämänsä ajan useassa
sukupolvessa. Voi todeta naisten oppineen käyttämään ”sosiaalipalvelujen kieltä”, he
ovat tottuneet avaamaan elämäänsä viranomaisille ja terapeuteille. Monen naisen henkilökohtaiset haasteet piilevät kuitenkin taitamattomuudessa itsensä suojaamisessa. Eikö
siis minun pitäisi kannustaa naisia suojelemaan ja rajaamaan yksityisyyttään sen sijaan,
että pengon haastatteluineni heidän salaisuuksiaan, häpeällisiä ja kipeitäkin muistoja
tutkimustarkoituksessa? Olen ollut huolissani siitä, suostuvatko naiset tutkimukseeni
silkka kiltteyttään tai tottumuksesta. Granfelt (1992) nostaa esille saman ongelman lisensiaatintyössään jossa hän tutki asuntolan naisia. Granfelt huomasi asuntolan naisten
tottuneen alistumaan ja vastaamaan milloin kenellekin, suurimman osan heistä ollessa
riippuvaisia sosiaalipalveluista, joka rajasi naisten mahdollisuuksia omaehtoiseen kieltäytymiseen. Granfelt pohtii onko huono-osaisten ihmisten julkisivu erityisen heikko
niin, että se mahdollistaa tutkimuksen tunkeutumisen heidän elämismaailmaansa tavoilla, jotka muiden ryhmien kohdalla eivät ole mahdollisia? Granfelt pohtii kärjistäen,
onko tutkija hyväksikäyttämässä kärsimystä. (Emt. 14-15, myös Laitinen 2004, 51-52.)
Pohdittuani asiaa olen päätynyt siihen, että tutkimukseeni osallistuvat naiset ovat itsenäisiä ja vapaan tahdon omaavia aikuisia naisia, jotka haluavat vaikuttaa asioihin. Sen
lisäksi heillä on tietämystä aiheesta, josta minulla on niukasti tietoa, ja he haluavat vilpittömästi auttaa. Tutkimukseen osallistuminen antoi naisille mahdollisuuden vaikuttaa
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asioihin, moni kertoi motiivikseen suostua haastatteluun olleen halun auttaa, jotta
asenteet korvaushoidossa olevia äitejä kohtaan muuttuisivat vähemmän leimaavaksi.
Olisi naisten aliarvioimista ajatella, että he tekisivät tämän jostain muusta syystä kuin
omasta tahdostaan. Tutkimukseen osallistumisesta ei ole ollut heille mitään hyötyä,
paitsi haastatteluissa tarjoamani kahvit ja keksit. Päinvastoin he ovat antaneet minulle
aikaansa, ja haastatteluihin suostuminen on teettänyt heille ylimääräistä vaivaa, kuten
lapsenhoidon sopimista haastattelun ajaksi, taikka työ- tai koulupäivän lyhentämistä.
En ole suostutellut heitä haastatteluun, ja olen varmistanut ennen haastattelua ovatko he
varmoja siitä, että haluavat vastata kysymyksiini. Muistutin heitä siitä, että he saavat
muuttaa mielensä myöhemminkin ja pyytää, että en käytä heidän haastattelujaan tutkimuksessa. Olen luottanut Granfeltin (1992, 40) ohjeeseen, että ihmisiä ei saa painostaa,
heiltä ei saa urkkia eikä udella vaan on edettävä heidän ehdoillaan. Tutkijan on pyrittävä
tavoittamaan mikä on haastateltavan henkilökohtainen tapa kertoa sekä ne aiheet, joista
haastateltava puhuu mielellään. Tutkijan tulee sovittaa omat intressinsä näihin raameihin.

5.6 Teoriaohjaava sisällönanalyysi analyysimenetelmänä
Tutkimuksellisesti ylivoimaisesti haastavin vaihe liittyi aineiston analysoimiseen. Koin
kynnyksen analyysin aloittamiselle korkeaksi, koska olin huolissani siitä, että voisin
lähteä väärille urille analyysini kanssa, ja saada lopputulokseksi tutkimuksellisesti merkityksetöntä kuvailua. Eskola ja Suoranta (2001) toteavat laadullisen tutkimuksen kaikista ongelmallisimman vaiheen olevan juuri analyysivaihe, tulkintojen tekeminen, koska tästä vaiheesta ei ole juurikaan olemassa muodollisia ohjeita. Se, miten tulkinnat
onnistuvat, on kiinni tutkijan mielikuvituksesta. (Emt. 145.) Jouni Tuomen ja Anneli
Sarajärven (2009, 100) mukaan aineiston analyysissa on kyse keksimisen logiikasta,
johon ei ole olemassa sääntöjä tai metodia, vaan tutkijan on itse kyettävä tuottamaan
analyysinsa viisaus.
Analyysimenetelmän valinta edelsi sinnikästä lukemista ja useiden eri tutkimusten läpikäymistä. Kartoitin lisensiaatintutkimuksia ja väitöskirjoja muun muassa hakusanoilla
sisällönanalyysi, aineistolähtöinen sisällönanalyysi, narratiivinen analyysi, fenomenologinen analyysi, fenomenologis-hermeneuttinen analyysi sekä hermeneuttinen analyysi ja
kysyin samalla itseltäni, mikä analyysitapa soveltuisi parhaiten tutkimusaiheeni analy-
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soimiseen. Aivan tutkijanpolkuni alkuvaiheessa olin viehättynyt ajatuksesta analysoida aineistoa fenomenologisella analyysimenetelmällä, mutta hylkäsin tämän menetelmän
tutkimusprosessin edetessä. Fenomenologian puritaaninen vaade pidättäytyä ennakkoolettamuksista ei istunut ajatusmaailmaani.
Analyysimenetelmävaihtoehtoja haarukoidessani aloin samalla lukemaan aineistoani.
Koska viimeisin haastattelu oli tehty lokakuussa 2014, oli etäisyys aineistoon kasvanut
mittavaksi. Tutkimusvapaalle jäämistäni oli edeltänyt puolentoista vuoden työrupeama
ensikodin laitosjohtajana, jonka aikana olin ottanut etäisyyttä paitsi tutkimusaineistoon,
myös itse tutkimusaiheeseen. Tutkimusvapaalle jäätyäni totesin välimatkan tehneen
hyvää, huomasin tutkimusaiheeni puhuttelevan minua uudella tavalla, ikään kuin uudesta näkökulmasta nyt kun en enää ollut tekemisissä asian kanssa arkityössäni. Tutkimusaihe tuntui etäisemmältä ja koin pystyväni suhtautumaan siihen aikaisempaa neutraalimmin. Tutkimuksen teoreettinen osuus koki tässä kohdassa melkoisen ”puhdistuksen”
siivotessani sieltä pois tekstit, jotka olin kirjoittanut työskennellessäni sosiaalityöntekijänä ensikodin päihdeyksikössä. Tuolloiset tekstit heijastelivat vauvaperheille suunnatun päihdekuntoutusyksikön sosiaalityöntekijän puhetta, eivät niinkään tutkijan. Olin
helpottunut huomatessani, että pystyin asettumaan uudenlaiseen suhteeseen oman aineistoni kanssa, olin nyt mielestäni aikaisempaa etäisempi, objektiivisempi ja analyyttisempi.
Valitsin sisällönanalyysin analyysimenetelmäksi, koska aineistoani lukiessani huomasin, että minulle tuli tarve ryhtyä järjestelemään sisältöä saadakseni sitä jäsenneltyä.
Aineistossa oli paljon tutkimusaiheeni kannalta ”ylimääräistä” materiaalia, jotka halusin
erottaa oleellisesta tiedosta. Jollakin keinolla aineistoa piti saada järjestykseen, ja sisällönanalyysi vaikutti menetelmänä selkeältä ja ymmärrettävältä. Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusmenetelmä, jonka avulla pyritään saamaan sanallinen, selkeä
kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Aineisto pyritään järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon. Aineiston analyysi on jaettu vaiheisiin, ja analyysin lopputulemana aineisto kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
91-108.)
Mayringin (2000) mukaan analyysin alkuvaiheessa tutkijan tulee päättää, mistä osasta
aineistoa hän haluaa tehdä päätelmiä: tutkiiko hän esimerkiksi haastateltavan näkökulmia (kokemuksia, mielipiteitä, tunteita), sosiokulttuurisia taustatekijöitä, tekstiä itsessään vai viestintää. Materiaali tulee analysoida askel askeleelta, analyysiyksikkö tulee
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muodostaa, ja kategoriat ovat analyysissa keskeisiä. Aineiston tulkinta juontuu tutkimuskysymyksistä. Kategoriat laaditaan huolellisesti ja niitä tarkistellaan prosessin
aikana. (Emt. 105-107.)
Sisällönanalyysi voi olla joko aineisto- tai teorialähtöistä, taikka teoriaohjaavaa. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi lähtee siitä ajatuksesta, että analyysiyksiköitä ei ole
ennalta sovittu tai suunniteltu, vaan aineisto tuottaa analyysiyksiköt. Aikaisemmalla
tutkittavaan ilmiöön liittyvällä tiedolla ei pitäisi olla tekemistä analyysin toteuttamisen
tai lopputuloksen kanssa. Teorialähtöinen analyysi puolestaan perustuu jo olemassa
olevaan teoriaan tai malliin, joka ohjaa analyysia. Ilmiö määritellään siis jonkin jo tunnetun mukaisesti. Aineistolähtöisen ja teorialähtöisen analyysin välimaastoon sijoittuu
teoriaohjaava analyysi, jossa on mukana teoreettinen kytkös niin, että teoria voi olla
apuna analyysin tekemisessä, mutta analyysiyksiköt valitaan aineistosta. Analyysiyksiköiden valinta tapahtuu aikaisemman tiedon ohjaamana (Tuomi & Sarajärvi 2009, 9697).
Analyysissani en sitoutunut valmiiseen malliin tai teoriaan, jota vasten olisin lähtenyt
määrittelemään aineistoani, joten teorialähtöinen analyysi oli helppoa rajata pois vaihtoehdoista. Halusin olla ehdottoman uskollinen aineistolle ja lähteä analysoimaan sitä
aineistolähtöisesti, mutta tiedostin samalla, että tulkintavaiheessa tulisin tarvitsemaan
aikaisempaa tietoani tutkimusaiheesta, ja tulisin käyttämään analyysin tukena teoreettista kytköstä päätettyäni ottaa analyysiin mukaan toimijuuskäsitteen. (Eskola 2001, 137.)
Tästä syystä käsitän analyysitapani paikantuvan teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi.
Aineiston analyysitavaksi valitsin teoriaohjaavan sisällönanalyysin, mutta suhtauduin
aineistoon fenomenologis-hermeneuttisella tavalla. Se toimi vakauttajanani silloin, kun
huomasin juuttuvani tarkastelemaan jotain yksittäistä asiaa suuressa kokonaiskuvassa.
Naiset kertoivat muun muassa päihdehistoriastaan monin erilaisin tavoin. Osa kertoi
tarkasti elämäntarinansa alkaen lapsuudenkokemuksista, joilla he näkivät olevan syyyhteyden päihteidenkäytön aloittamiseensa. Toiset taas kertoivat päihdepolkunsa toteavasti ja hyvin lyhyesti. Koska kiinnostukseni ei ollut ensisijaisesti naisten päihdehistoriassa, ei ollut tarkoituksenmukaista jumittua tarkastelemaan tätä osuutta kerronnassa
tarkemmin. Kertomukset olivat kuitenkin kiehtovia, ja tuntui väärältä poissulkea tutkimuksen ulkopuolelle jotakin naisten niin olennaiseksi kokemaa. Rajauksia on tutkimuksessa kuitenkin pakko tehdä. Fenomenologis-hermeneuttinen suhtautumistapa antoi
minulle rajoja ja keinon suhtautua lukemaani niin, että luin aineistoa tutkijan silmäla-
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sien läpi, niin neutraalisti kuin se oli mahdollista. Pidin mielessäni ajatuksen totalisoivasta maailman haltuunotosta pyrkien pitämään omat kokemukseni tulkinnan ulkopuolella.

5.7 Aineistosta tuloksiin, analyysivaihe
Laadullinen tutkimusaineisto tarjoaa lukuisia kiinnostavia asioita, joten aineiston rajaaminen on välttämätöntä. Analyysini lähti liikkeelle aineiston aukikirjoittamisesta eli
litteroimisesta sanasta sanaan. Tämän jälkeen luin aineistoani kerta toisensa jälkeen, ja
tein aineistolle kysymyksiä tutkimusongelmani näkökulmasta. Aloitin kysymällä aineistolta, mitä se kertoi minulle äitiydestä ja korvaushoidosta. Haastattelut heräsivät eloon
niitä uudelleen lukiessa niin, että löysin tekstistä aiheeni kannalta uusia näkökulmia.
Ensimmäisten lukukertojen aikana en kiinnittänyt huomiota esimerkiksi siihen, kuinka
naiset viittasivat toistuvasti puheessaan ”normaaliin arkeen”. Viittaus vaikutti niin luontevalta ja arkiselta, että en kummastellut sitä sen enempää. Vasta uudelleen lukemisen
kautta minulle alkoi hahmottumaan, että normaali arki oli naisille monimerkityksellinen.
Se oli muun muassa tapa tehdä ero naisten kokemalle arjelle ja sille arjelle, jota elettiin
lapsiperheissä joiden vanhemmilla ei ollut päihderiippuuvuutta. Elina Paju (2013, 56)
kuvaa etnografisessa väitöskirjassaan sitä, kuinka aineistossa tylsimmiltä vaikuttaneet,
päivittäin samanlaisina toistuneet tilanteet olivat lopulta olleet keskeisiä oivalluksen
lähteitä. Aineiston lukemisessa Paju siis oli pyrkinyt keskittymään tylsyyteen, yleiseen
ja tavallisuuteen, jotta arjessa toistuneet tapahtumat tulivat tutuiksi. Samoin toimin itse,
vaikka arkisten tilanteiden kuvausten lukeminen tuntui kieltämättä ajoittain työläältä.
Lukiessani aineistoa aloin samalla merkitsemään aineiston marginaaleihin huomioita ja
kommentteja, jotka liittyivät tutkimuskysymyksiini. Käytin myös erivärisiä kyniä alleviivatessani tekstistä tutkimuskysymysten näkökulmasta tärkeitä lauseita, virkkeitä tai
yksittäisiä sanoja, eri väreillä hahmotin itselleni visuaalisesti, että tekstissä käsiteltiin eri
teemoja. Ajattelen, että näin toimiessani toteutin paitsi aineiston rajaamista, aloin myös
samalla tehdä aineistolle alkeellista pelkistämistä. Graneheim ja Lundman (2003) ohjeistavat, että analyysin alkuvaiheessa on päätettävä, keskittyykö tutkija analyysissaan tulkitsemaan tekstin ilmeistä, vai piilevää sisältöä. Mikäli tutkija on kiinnostunut analysoimaan sitä mistä aineisto hänelle kertoo, tulee analyysiin mukaan suhteisuus-näkökulma,
jolloin analyysi sisältää tällöin tulkinnan aineiston piilevistä merkityksistä. (Emt. 106.)
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Rajatessani aineistoa tartuin ilmeisiin teemoihin, mutta olin kiinnostunut siitä mitä
teemojen alta paljastuisi.
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 108) kuvaavat aineistolähtöisen analyysin etenemisen vaiheittaisena prosessina, karkeasti prosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen (Miles & Huberman 1994): 1. Aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2. Aineiston klusterointi eli
ryhmittely ja 3. Abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Ohjasin aineiston
lukemista tutkimuskysymysteni avulla niin, että aloin pelkistämään aineistoa nostamalla
sieltä esille tutkimani ilmiön kannalta oleellisia ilmaisuja. Aluksi kirjoitin näitä keskeisiä
ilmaisuja kuvaavia huomautuksia aineiston marginaaleihin, esimerkiksi kirjoittamalla
huomautuksia kuten “kuvaa äitiyttään”, “leimaava kokemus”, “korvaushoito ja äitiys”.
Aineistoa lukiessani ja sitä järjestellessäni tajusin, että tutkimuskysymykseni oli muututtava. Tarja Juvonen (2015, 64-65) kuvaa laadullista tutkimusprosessia dialogiksi, jota
tutkija käy aineistonsa kanssa. Vuoropuhelussa kaikki uudet käsitteelliset, teoreettiset
tai menetelmälliset näkökulmat rakentavat tutkimusongelman uudelleen. Näin koen
omassa prosessissanikin käyneen. Toimijuus-käsitteen mukaan ottaminen terävöitti alkuperäisen tutkimuskysymykseni, joka kuului: kuinka naiset kuvailevat korvaushoidon
vaikutusta äitiyteen? Toimijuuden mukaan ottaminen rajasi ja ohjasi ajattelua, ja antoi
kaipaamani tarkastelunäkökulman. Niinpä aloin hakemaan vastausta tutkimuskysymykseen kuinka korvaushoito muovaa äitien arjen toimijuutta? Tämän pääkysymyksen lisäksi luin aineistoa myös toisen ja kolmannen tutkimuskysymykseni näkökulmasta:
miten korvaushoito näkyi naisten toimijuudessa odotusaikana ja vauvaperhearjessa ja
kuinka naiset kuvaavat äitiystoimijuuttaan korvaushoidon ollessa osana heidän arkeaan? Tarkastelin aineistoa kahdesta näkökulmasta samanaikaisesti, yhtäältä katsoin sitä
äitiyskerrontana, toisaalta korvaushoitokerrontana.
Satu Elon ja Helvi Kyngäksen (2007) mukaan aineiston analysoimiselle ei ole systemaattisia sääntöjä. Sisällönanalyysille ominaista on, että tekstisisältö luokitellaan pienempiin sisällöllisiin kategorioihin. Elo ja Kyngäs esittävät, että analyysiprosessi voidaan esittää etenevän kolmivaiheisena: esivalmistelu (preparation), järjestely (organizing) ja tiedottaminen (reporting). Esivalmisteluvaihe käynnistyy analyysiyksikön
valinnalla. Tutkijan tulee päättää ennen analyysiyksikön valintaa, mitä hän tulee analysoimaan ja kuinka tarkasti, ja millaisella otannalla. Otannan tulee edustaa sitä kokonaisuutta, josta se on irrotettu. (Emt. 109.)
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Muodostin aineistosta analyysiyksikön (Elo & Kyngäs 2007, 109; Tuomi & Sarajärvi
2009, 110), joka sisälsi kaiken aineistoni tarjoaman, tutkimusongelman kannalta oleellisen tiedon, ja nimesin sen seuraavasti: äitiyttä ja arjen toimijuutta mahdollistavat ja
kapeuttavat tekijät. Alla oleva katkelma Bean haastattelusta kuvaa korvaushoitoa äitiyden ja arjen toimijuuden mahdollistavana ja myös rajoittavana tekijänä. Korvaushoito oli
mahdollistanut toipumisen ja Bea arvioi myös äitiyttään myönteisesti, korvaushoidon
ansiosta lapset olivat turvassa, ja hän koki osaavansa ottaa lasten tarpeet huomioon.
Kuitenkin korvaushoidon asiakkaana (ja potilaana) hän oli kokenut kielteisiä asenteita,
korvaushoito muistutti menneisyyden päihdehistoriasta. Bea pohti kysymystäni kokeeko
hän itsensä päihdeäidiksi:
En mä koe olevani (päihdeäiti). Tietenkin tulee jossain sit jos tulee just tuollaisia tyrmäyksiä, niinku jos mä oon jonnekin menossa, ja sit mulle siitä (päihdehistoriasta) jotenkin napautetaan, just ei hoideta mua. Siitä vähän tulee semmonen nonii, et päihde
tässä taas tekee. Entinen narkkari ja näin. Oon jotenkin päässy eroon siitä ajatuksesta,
en mä enää ajattele mitä toiset ajattelee. Mä tiedän sisimpäni itse, että mitä mää oon
käyny läpi ja, et mää oon siinä pisteessä, että mä oon hoitanu itteeni...että ajoissa hoidin, että lapsille ei oo tapahtunu mitään ja. Osaan ajatella lapsia ja näin...Se on vähän
huono kun lähtee jotain arvioimaan jos ei tunne edes. Ei mua, ei mun päältä päin näkyis
et mää oon jossain korvaushoidossa. Mut sit ku mä kerron, et mä oon korvaushoidossa
siinä heti leuka tipahtaa tai tulee vähän erilaista semmosta, ahaa. Mut jos ihminen ei
tiedä, ei tuu mitään, mut jos ihminen saa tietää niin siinä heti vaihtuu tää (asenne). Mut
kyl mun mielestä pitää ihmiseen ensin tutustua ja sit vasta arvioida sitä tai. Tai ei ihmisellä oo mitään oikeutta arvioida toista, emmä tiedä, ehkä jossain tilanteessa. Työelämään menossa tai, en tiiä.
Analyysiyksikkö muodostui siis kehämäisesti lukemisen, pelkistämisen ja tutkimusongelman uudelleennimeämisen kautta. Aineiston pelkistäminen tarkoitti sitä, että erotin
haastatteluaineistosta tutkimusongelmani kannalta olennaisesti liittyvät lauseet ja virkkeet, ja nimesin ne lauseita kuvaavilla ilmauksilla (Tuomi & Sarajärvi 2009, 119). Isoa
aineistoa oli helpompi hallita, kun tekstistä erottuivat keskeiset ilmaukset. Ryhtyessäni
luokittelemaan aineistoa, oli se teknisesti helppoa pelkistetyn aineiston avulla.
Ryhmittelin aineistoa

niin, että poimin kustakin haastattelusta leikkaa – liimaa –

menetelmällä lauseita ja virkkeitä, ja muodostin samaa asiaa tarkoittavista kokonaisuuksista luokkia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110). Ryhmittelin aineistoni seitsemään temaattiseen luokkaan, jotka nimesin seuraavasti: äitiys, vauvan vieroitusoireet, vauva mukana
lääkkeenhaussa, korvaushoidon vaikutus arkeen, korvaushoidon merkitys äitiydelle,
korvaushoidon merkitys toipumiselle ja toiveet korvaushoidon loppumisesta. Näihin
seitsemään luokkaan minut johdatteli edellä mainittu analyysiyksikkö, pelkistäminen
sekä tutkimus- ja haastattelukysymykset (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Häpeä ja syylli-
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syys näkyivät läpileikkaavana ilmiöinä kaikessa kerronnassa, mutta en kuitenkaan
erottanut niitä omaan luokkaansa, sillä nämä tunteet tunkeutuivat läpi kaikkien luokkien
yhdistäen niitä. Luokiteltuani haastattelut minulla oli lopulta käsissäni 82 sivua seitsemään luokkaan järjesteltyä aineistoa. Alla on esimerkki aineiston luokittelusta.
Alkuperäisilmaus

Alaluokka

”Omasta näkökulmasta en koe itteeni Korvaushoidon merkitys toipumiselle
päihdeäidiksi. Tää on vaan väliaikainen
etappi mulle tää korvaushoito. Mitä mun
menneisyydessä on ollu, nuori ja tyhmä
oon ollu, tein vääriä valintoja ja kaveripiiriki on ollu väärä mutta se on ollu sillon,
jokaisella on jotain salattavaa tai jotain.
Mut sen et, mää oon ylpee et mä oon hoitanu itteeni. ”(Bea)
”Ja lapsihan oli sairaalassa 19 päivää Vauvan vieroitusoireet
vielä sen jälkeen, se siirrettiin lastenosastolle. Ja sitte sillä oli morfiinivieroitusta,
se oli kans tosi rankkaa aikaa. Miehen kaa
pelättiin, että lapsi ei selviä mut kyl se selvis. Tuollakin on valokuva, hän on siellä
sairaalassa (osoittaa kuvaa asuntonsa seinällä). ” (Camilla)
”...Jos sen joku tietäis päiväkodissa tai Korvaushoidon vaikutus arkeen
yhteisössä niin ihan varmasti ois. Mää en
edes haluais oikeesti aatella mitä kaikkee
sillä ois vaikutusta. Totta kai, se on kumminki että jos en työpaikalla, niin en todellakaan kertois päiväkodissakaan, oon ihan
varma että se vaikuttais tosi paljo siihen
miten suhtaudutaan tai katotaan, tai aletaan ettii jotain ongelmia tai jotain vikoja
tai. ” (Aada)
Taulukko 3. Esimerkki aineiston luokittelusta
Tähän asti olin edennyt analyysissa aineistolähtöisesti, mutta seuraavaksi ryhdyin järjestämään jo luokiteltua aineistoa erityisesti toimijuuden näkökulmasta. Tarkastelin aineistoa analyyttisesti määritellen, milloin naisten puheesta oli erotettavissa toimijuuspuhe.
(Gordon 2005, 119.) Etsin toimijuutta tarkastelemalla, merkityksellistyikö nainen itse
tarinassaan toimijaksi, vaiko toiminnan kohteeksi vai passiiviseksi osallistujaksi. Lisäksi etsin tekstistä toiminnan mahdollisuuksia ja rajoituksia tutkimalla, pystyikö tai kykenikö haastattelemani henkilö tekemään jotain kuvaamassaan tilanteessa. (Virkki &
Lehtikangas 2014, 124, Mykkänen 2010, 57.)
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Kerrottuja toimijuuksia etsin aineistosta käyttämällä apuna toimijuuden modaliteettia
(Mykkänen 2010, 42-48, Juvonen 2015, 45, Jyrkämä 2007, 206-207). Juvonen on käyttänyt omassa väitöskirjassaan väljästi modaliteettiteoriaa ja toteaa, että täydellistä modaalisuuden lajien luokittelua lienee mahdotonta tehdä. Kuitenkin modalisoinnin avulla
on mahdollista tarkastella yksilön mahdollisen maailman ja maailman rajojen toteutumista. (Emt. 45). Yksilön suhdetta omaan tekemiseensä ja olemiseensa voi kuvata modaalisuuksilla: osaaminen, kykeneminen, voiminen, täytyminen, haluaminen ja tunteminen. (45-56). Jyrkämän (2007) mukaan Osaaminen kuvaa yksilön kykyjä ja taitoja,
hänen pysyviä ominaisuuksiaan. Kykeneminen on sidoksissa tilanteisiin, ja voidaan
puhua myös ”ruumiillisesta ” toimintakykvystä. Kykenemisessä on kyse psyykkisistä ja
fyysisistä kyvyistä. Voimisella tarkoitetaan tilanteen ja rakenteiden tuottamia mahdollisuuksia. Tahtominen tai haluaminen liittyy yksilön motivaatioon ja motivoituneisuuteen, hänen tavoitteisiinsa ja asettamiinsa päämääriin, tahtomiseen. Täytyminen on pakottavaa, luvanvaraista toimintaa jota esimerkiksi moraaliset ja normatiiviset pakot ja
rajoitukset säätelevät. Täytymisen ulottuvuuteen kuuluvat myös fyysiset pakot ja rajoitteet. Tunteminen liittyy yksilöiden tapaan arvioida, arvottaa, kokea ja liittää kohtaamiinsa asioihin ja tilanteisiin tunteita. (Mykkänen 2010, 45-46, Jyrkämä 2007, 206-207.)
Lähdin hakemaan toimijuuspuhetta lukemalla luokitellun aineistoni uudestaan tarkastelemalla aineistoa karkealla kahtiajaolla vahvaan ja heikkoon toimijuuteen. Heikolla
toimijuudella tarkoitan kerrontaa, jossa naiset kuvaavat toimintaansa etupäässä passiivissa, ja toiminnan modaliteeteista korostuu täytyminen. Yksilön subjektiiviset taidot,
voimavarat ja käytettävissä olevat keinot näyttäytyvät hauraina. Lisäksi tunne-elämän
kuvauksissa korostuu epävarmuus ja kielteisyys. Kuten Elina Paju (2013) toteaa, toimijuuden määritelmiin liittyy usein ajatus aktiivisuudesta, aktiivisesta vaikuttamisesta
toimintaan ja mielellään sen muuttamiseen. Aktiivisen ja passiivisen toimijuuden välille
on kuitenkin vaikeaa tehdä selkeää rajaa, määritelmät muodostetaan aina tietystä näkökulmasta käsin. (Emt. 199-200.)
Naisten kertomuksista kuvastui juuri tämä toimijuuden määrittelyyn liittyvä haaste: yhtäällä kerronnassa korostui esimerkiksi äitiyskokemuksiin liittyen vahvaa toimijuutta,
toisaalla taas heikkoa toimijuutta. Toimijuuden mahdollisuudet vaihtelivat sen mukaan,
missä kontekstissa äidit kuvasivat omaa toimijuuttaan. Johanna Mykkänen (2010, 43)
tuo omassa väitöskirjassaan esille saman toimijuuteen liittyvän tilannesidonnaisuuden,
hän toteaa tutkimuksensa isien kerrotun toimijuuden rakentuneen kerroksellisesti, eri-
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laisten tilanteiden mahdollistamissa ja rajoittamissa puitteissa. Myös yksilön henkilökohtaiset resurssit asettavat toimijan erilaisiin asemiin. Myös Gordon (2005, 116)
esittää yksilöllisten resurssien tukevan tai rajoittavan toimijuutta. Kartoitin toimijuuspuhetta aineistosta tarkastelemalla myös sitä, kenen näkökulmasta naiset tuottavat kerrontaa. Mykkänen (2010) kuvaa omassa väitöskirjassaan käsitelleensä miesten tunteita
ja tunnetoimijuutta tarkastelemalla niitä modaalisuuden ja fokalisoinnin avulla (56-57).
Gordon (2005, 121) puolestaan kertoo käyttäneensä

nuorisotutkimuksessaan minä-

muodon tarkastelua, joka oli auttanut näkemään, kuinka aktiivisesti tai passiivisesti nuoret kuvasivat toimijuuttaan.
Koska aineisto ei saisi Graneheimin ja Lundin (2003, 107) mukaan valua kahden luokan
välille, vaan aineiston pitäisi sijoittua ainoastaan yhteen luokkaan kerrallaan, minun oli
yhdisteltävä seitsemään luokkaan järjestämäni aineisto. Temaattisesti muodostamissani
luokissa aineisto kietoutui voimakkaasti toisiinsa luokissa äitiys ja korvaushoidon merkitys äitiydelle, samoin näin yhteyden äitien kertoessa korvaushoidon merkityksestä toipumiselle, korvaushoidon vaikutuksesta arkeen ja toiveistaan korvaushoidon loppumisesta. Voimakkaasti keskenään reflektoivat niin ikää vauvan vieroitusoireet ja vauva
mukana lääkkeenhaussa –luokitukset. Yhdistin luokat muodostamalla niistä neljä pääluokkaa, jotka nimesin seuraavasti: odotusaika, äitiys, arki ja toimintaympäristö. Kaikkia
neljää luokkaa lävistää korvaushoito.

53
Kuvio 3. Tutkimuksen pääluokat
Seuraavissa tulosluvuissa tarkastelen naisten toimijuuden ilmenemistä näissä neljässä
luokassa. Tarkastelen tuloksia kronologisesti aloittaen tulosluvun odotusajasta , jonka
jälkeen tarkastelen äitinä olemisen kokemuksia ja kokemusten merkityksiä. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään äitiystoimijuutta haastaneita kokemuksia kahdenlaisessa toimintaympäristössä, sairaalassa ja päihdehuollossa. Lopuksi tarkastelen toipujan toimijuutta ja korvaushoidon lävistämää arkea. Tulosluvuissa on runsaasti viittauksia naisten
omiin kertomuksiin, koska halusin tuoda näkyväksi naisten oman äänen jonka herkkyys,
mutta myös vahvuus jäisi pimentoon ilman näitä viittauksia.
Tutkimukseni naisista Bealla, Fannilla ja Iinalla oli useampi kuin yksi lapsi, joista vain
kuopus oli syntynyt korvaushoidon aikana. Olen tutkimuksessani jättänyt analyysin
ulkopuolelle kertomukset, jotka liittyivät isompien lasten odotusaikaan ja lapsiperhearkeen, koska tutkimukseni fokus on nimenomaan korvaushoidon aikaisessa äitiydessä.
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6 Hauraasta toimijasta pärjääväksi toimijaksi
6.1. Odotusajan epävarmuus
Äidiksi tuleminen oli tutkimukseni naisille mahdollisuus muutokseen. Raskaaksi tuloon
liittyi kuitenkin suuria huolenaiheita, jotka johtuivat päihteidenkäytöstä. Päihderiippuvaisen naisen raskaus on aina riskiraskaus, ja äidin päihdeongelma muodostaa riskin
lapsen kasvulle ja kehitykselle. Raskaus ja vanhemmuus sisältävät luonnostaan stressitekijöitä, mutta päihderiippuvaisilla äideillä on näiden lisäksi myös paljon muita stressitekijöitä elämässään. Naiset ovat huolissaan raskaudenaikaisen päihteidenkäyttönsä
vaikutuksista lapsiin, ja heidän äitiytensä alkaa yleensä syyllisyyden ja epäonnistumisen
tunteiden myllerryksessä. (Pajulo 2001, 67.) Raskaaksi tuleminen oli tullut miltei kaikille haastattelemilleni naisille yllätyksenä, ei-suunniteltuna, mutta yllätys muuttui kaikilla
vähitellen iloksi. Ainoastaan Hanna kertoi suunnitellusta raskaudesta. Odotusaika sujui
täysin ilman oheiskäyttöä vain Fannilla ja Hannalla, kaikilla muilla naisilla odotusaikaa
varjosti päihteidenkäyttö tai retkahdukset.
Raskaaksi tuleminen voi olla huumeista riippuvaiselle naiselle käänteentekevä, muutokselle altistava tilanne (Väyrynen 2007, 157). Neljälle tutkimukseni naisista aloitettiin
korvaushoito raskauden aikana, heistä kaksi kertoi hakeneensa apua heti raskaaksi tultuaan. Nämä naiset kertoivat ottaneensa päihteidenkäyttönsä puheeksi A-klinikalla ja
neuvolassa. A-klinikan puoleen kääntyi Disa, joka kertoi olleensa joskus A-klinikan
asiakkaana, ja siten avun pyytäminen A-klinikalta oli tuntunut luontevalta. Hän kertoi
yrittäneensä ensin lopettaa huumeidenkäytön ”siviilissä”, mutta lopettamisyritysten
epäonnistuttua hänelle aloitettiin korvaushoito noin puolessa välissä raskautta. Korvaushoidon aloittamisen jälkeen Disa oli ollut raittiina.
Iina kertoi odottaneensa ensimmäisen raskauskolmanneksen loppuun ennen kuin varasi
ajan neuvolaan, hän halusi odottaa keskenmenon kannalta kriittisimpien viikkojen ajan
yli. Iina kertoo suunnitelleensa huumeidenkäytön lopettamista ennen kuin tuli raskaaksi,
mutta yllätysraskaus vauhditti hoitoon hakeutumista. Iina otti neuvolassa huumeidenkäyttönsä rohkeasti puheeksi, koska uskoi saavansa apua ja ohjauksen päihdehoitoon.
Kuitenkin korvaushoidon aloittamiseen kului pitkä aika, Iina oli jo seitsemännellä kuulla raskaana kun korvaushoito viimein aloitettiin.
Aadan odotusaika koostui pätkittäisistä katkaisuhoitoyrityksistä. Hän hakeutui katkaisuhoitoihin, mutta keskeytti ne aina voimakkaiden vieroitusoireiden takia. Hän aloitti
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korvaushoidon joitakin viikkoja ennen vauvan syntymää. Odotusaikaansa hän kuvasi
päihdekeskeisenä, ja luonnehti itseään vastuuttomaksi. Hän ei omien sanojensa mukaan
ymmärtänyt, että hänestä oli tulossa pian pienen vauvan äiti. Kuitenkin hän kertoi odotusaikansa koostuneen useista katkaisuhoitoyrityksistä, mikä viittaa siihen, että hän yritti saada aikaan muutosta päihteidenkäytössään. Aadalle oli tarjottu odotusaikaista korvaushoitoa, mutta hän kertoi kieltäytyneensä siitä, koska oli ajatellut pystyvänsä lopettamaan huumeidenkäytön ilman korvaushoitoa. Raskaaksi tuleminen ohjasi toimintaa
näkyen muun muassa katkaisuhoitoihin hakeutumisena, mutta samanaikaisesti päihderiippuvuus rajoitti toimijuutta ja altisti uusille retkahduksille. Korvaushoidon aloittaminen merkitsi luopumista omista epärealistisista uskomuksista kyetä omin voimin raitistumaan ja sen tunnustamista, että omat selviytymiskeinot eivät riittäneet. Vieroitusoireiden voimakkuus toimi myös motivaattorina korvaushoidon aloitukseen, lääkehoito poisti oireet.
Greta ei uskaltanut paljastaa äitiysneuvolassa huumeidenkäyttöään, koska ei tiennyt
mitä siitä olisi seurannut. Neuvolassa Gretan huumeidenkäyttö ei tullut ilmi, joten hänen itse oli otettava vastuu asian paljastamisesta. Hän kuvaili yrittäneensä aluksi lopettaa itsenäisesti subutexin käytön tekemällä ”oman korvaushoidon”, mutta päätyneensä
äitinsä rohkaisemana hakemaan apua A-klinikalta muutaman kuukauden kuluttua raskaaksi tultuaan. Greta kuva seuraavassa sitaatissa erinomaisesti niitä sisäisiä ristiriitoja,
joita päihteidenkäyttö raskaana olevalla naisella voi herättää.
Ja mua ärsytti, että mä en pystyny lopettaan sitä subutexii... enkä mä uskaltanu kertoo
kenellekään, et neuvolassa tuli suoraan raksit ruutuun että huumeet, ei. Ja sit sen jälkeen se (neuvolan terveydenhoitaja) viel varmisti, et ethän sä mitään huumeita käytä ja
sit mä sanoin, et no, en. Et ei siin viittiny enää sit yhtäkkii räväyttää, et joo käytän. Ja et
tiedä mitä siinä ois sitte tapahtunu ja muuta, ku tilanne oli ihan uus. Niin tota, sit mä
puntaroin joka päivä, tosi pitkään, kuukauden, kaks, et pidänks mä tän lapsen, haenks
mä hoitoo itelleni, pystynks mä lopettaan tän. Mä tiputin annoksen tosi pieneen, otin
suun kautta ihan niinku korvaushoidossa otetaan, et tein käytännössä oman korvaushoidon itelleni. Ja mä tiesin, et mun lääkkeet tulee niinku, korvaushoitoklinikalta. Mitä
mä käytin sillon, et ne ei ollu mitään likasii pillereitä. (Greta)
Gretan kuvaus neuvolakäynnistä kuvastaa huumeiden käytön puheeksi ottamisen vaikeutta niin työntekijän, kuin asiakkaan näkökulmasta. Greta kuvaa neuvolan työntekijän
asennoitumista sellaiseksi, että se ei rohkaissut ottamaan huumeidenkäyttöä puheeksi.
Vuorovaikutustilanteessa pienetkin vihjeet voivat johtaa epätoivottavaan lopputulokseen, kuten tässä tapauksessa neuvolan työntekijän varmistava kysymys, ”ethän sä nyt
mitään huumeita käytä?” Greta pohti myöhemmin haastattelussa sitä, kuinka hän olisi
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toivonut asian tulleen ilmi jo ensimmäisellä neuvolakäynnillä, ja että se olisi ollut
mahdollista, mikäli työntekijä olisi esittänyt kysymykset neutraalisti, niin että niistä
olisi voinut käydä keskustelua. Puheeksi ottamisen tärkeyttä äitiysneuvolassa ei voi olla
painottamatta liiaksi. Asiakasta kunnioittava ja vastaanottavainen asenne asiakkaan
elämäntilannetta kohtaan luo luottamuksellisen ilmapiirin, joka edesauttaa asiakkaan
hoitoon hakeutumista. (Lempinen 2014, 28.)
Viisi tutkimukseeni osallistunutta naista tuli raskaaksi korvaushoidossa ollessaan. Bea,
Camilla ja Eeva kertovat hakeneensa apua oheiskäyttöongelmaansa saatuaan tietää
odottavansa lasta. Oheiskäyttö korvaushoidon aikana näkyi haastatteluissani yleisenä
ilmiönä, kaikki korvaushoidon aikana raskaaksi tulleet naiset Fannia ja Hannaa lukuun
ottamatta kertoivat oheiskäytöstä myös odotusaikana. Oheiskäyttö vaihteli ”rajusta käytöstä” ”pariin retkahdukseen”, oheiskäytön ilmenemisessä ei ollut merkitystä sillä,
kuinka pitkään naiset olivat olleet korvaushoidossa. Rajusta käytöstä kertoi ainoastaan
Camilla.
Fanni ja Hanna olivat olleet vuosia raittiina ennen raskaaksi tuloaan. Hanna kertoi
suunnitelleensa puolisonsa kanssa raskautta, myös hänen puolisonsa oli ollut pitkään
raittiina ennen raskautta. Hän koki olevansa vahvoilla päihteettömyytensä kanssa. Fanni
oli raskaaksi tullessaan asiakkaana ensikodin perhekuntoutusyksikössä, jossa hän kävi
viikoittain yksilö- ja ryhmäkäynneillä. Myös puolisoa tavattiin hoitokäynneillä. Lastensuojelu oli perheessä vahvana tukena, ja vanhemmilla oli luottamuksellinen suhde
omaan sosiaalityöntekijäänsä. Fanni oli ollut pitkään raitis ennen toista raskautta, hänen
arkensa täyttyi työelämästä ja lapsiperheen askareista. Fannin puolisokin oli pysynyt
raittiina ennen raskautta.
Bea kertoi lopettaneensa ”kaiken ylimääräisen” käytön heti raskaaksi tultuaan, mutta
retkahtaneensa polttamaan kannabista muutamia kertoja. Eeva kertoi käyttäneensä yhden kerran kannabista, yhden kerran bentsodiatsepiineja sekä muutaman kerran suonensisäisesti subutexia odotusaikanaan. Camillan kertomus poikkesi muista elämäntilanteen
kaoottisuudella. Hän kertoi olleensa odotusaikana asunnoton ja oheiskäyttäneensä runsaasti päihteitä, ennen kuin pääsi kuntoutukseen. Hän kuvasi korvaushoitoyksikön työntekijöiden yrittäneen auttaa häntä siitä lähtien, kun raskaus todettiin, mutta hän pääsi
laitoskuntoutukseen vasta odotusajan viimeisellä kolmanneksella. Hän kuvasi korvaushoitoyksikön lääkärin hankkineen hänelle ”katkopaikkoja ja jatkopaikkoja”. Hän kertoi
raskauttaan varjostaneen keskenmenon riskin, josta hänellä oli aikaisempi kokemus.
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Asunnottomuus ja päihteidenkäyttö sekä huoli syntymättömästä vauvasta helpottivat
hänen päästyään laitoskuntoutukseen odotuksen loppuvaiheessa. Tuolloin hän pystyi jo
iloitsemaan raskaudesta, ja keskittymään lapseensa ja itseensä.
S: Pystyitkö sää kuitenkin iloitsemaan siitä raskaudesta tai siis- .
Camilla: No ei sitä, joo siis toisinaan joo. Aina ku vauva potki ja sitten tietenki se ihan
loppuraskaus, ku me oltiin kuitenki ihan turvassa ja, siis tuolla kuntoutuksessa, sitten se
loppuraskaus oli ihan semmoinen että pystyi keskittymään niinkun pelkästään siihen
lapseen ja itteensä.
Raskauden keskeytystä kertoivat harkinneensa Aada, Fanni ja Greta. Aadan kohdalla
raskaus oli edennyt jo niin pitkälle, että keskeytys ei ollut mahdollista. Fanni kertoi harkinneensa raskauden keskeytystä, koska toisen raskauden aikaan hänen elämäntilanteensa oli puolison huumeidenkäytön takia kriisiytynyt. Puoliso oli ollut ennen Fannin
raskaaksi tuloa raittiina, mutta aloittanut uudestaan käytön. Fanni kuvaili myös olleensa
huolissaan siitä, pystyisikö hän kiintymään ja rakastamaan uutta vauvaa samalla tavalla
kuin esikoistaan.
Siis se oli aika muutenki semmonen shokki se toinen raskaus ylipäätänsä. Sit siinä mä
ihan tosissani mietin mun voimavaroja. Menin jo XXX:lle tekemään raskaudenkeskeytystä mut sit mä en vaan jotenki, mä en voinu sit vaan tehdä sitä. Mut sit mul oli jonku
aikaa siinä raskauden alussa ylipäätäänsä sellanen, et mä en halunnu toista lasta ja.
Ja, et jotenki, niin. No sit ku, siin tuli, se meni tosi sinne viimesille, et mä olin menossa
tekeen sitä keskeytystä ihan niinku viimeisenä mahdollisena päivänä, ja. Sit sen jälkeen
siin kesti vähän aikaa ...Niin kyl mä sitte jossain vaiheessa pohdin sitäki että oisko sitä
(korvaushoitoannosta) pitäny jotenki laskea alas, mut sit mulle sanottiin, sospedista
varmaan se lääkäri, se on kuitenki ehkä ollu semmonen tyyppi minkä mielipidettä mä
arvostan, niin tota sano, et ei kannata raskauden, et ei kannata ottaa semmosia riskejä
nyt. Niin emmä sit. Ja se on varmaan ollu ihan oikea päätös. Mut et kyl mä sillon tietenki kaikenlaista pohdin ja. Ja sit me oltiin mun miehen kans just, se retkahti ja. Hirvee
erokriisi meneillään ja sen uudelleen käyttämissysteemit, et sekin oli aina välillä omalla
tavallaan vähän stressaavaa. Siinä oli kaikenlaista mielessä muutenki. (Fanni)
Tulkitsen haastateltavan harkinneen raskauden keskeytystä paitsi elämäntilanteen kriisiytymisen takia, myös siksi, että hän oli huolissaan korvaushoitolääkkeen vaikutuksesta vauvan kehitykselle. Fanni viittasi sosiaalipediatrisen yksikön lääkärin sanoihin, joka
oli vahvistanut hänelle sen, että korvaushoidon jatkaminen odotusaikana oli parempi
vaihtoehto, kuin lääkityksen lopettaminen tai vähentäminen. Tutkimuksin on osoitettu,
että opioidien käytön vähentäminen odotusaikana on vaikeampaa kuin muiden huumeiden käytön lopetus. Raittina pysymisen on myös todettu olevan haastavaa vieroitusyrityksistä huolimatta. (Kahila 2012, 229-230.) Fanni pohti tekemäänsä päätöstä jälkikäteen, ja tulkintani mukaan hän suhtautui asiaan edelleen ambivalentisti, ”ja se on var-
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maan ollu ihan oikean päätös.” Fanni teki ratkaisun jatkaa raskautta, mutta hyväksyi
samanaikaisesti sen, että hän otti kantaakseen huolen kohdussa kehittyvän vauvan turvallisuudesta ja mahdollisista vieroitusoireista syntymän jälkeen. Fannin vauva joutui
vieroitushoitoon syntymän jälkeen.
Fannin lisäksi Disa, Greta, Hanna ja Iina kertoivat pohtineensa korvaushoitolääkityksen
vaikutusta kohtuvauvan kehitykseen, muut haastattelemistani naisista eivät tuoneet esille odotusaikaista huolta korvaushoidon vaikutuksesta vauvaan. Tämä johtuu tulkintani
mukaan siitä, että muut naiset eivät olleet vielä täysin irrottautuneet päihdekuvioista.
Tuossa vaiheessa heille ajankohtaisin tavoite oli saada huumeidenkäyttö loppumaan,
jolloin korvaushoidossa oleminen, tai siihen pääseminen edusti heille turvallisuutta.
Korvaushoidon aloittaminen oli siten tuossa tilanteessa riittävää, mielessä ei ole ollut
tilaa pohtia lääkityksen vaikutuksia vauvan terveydelle. Odotuksen varhaisvaiheessa
äidiksi tuleminen ja odotus eivät olleet välttämättä vielä todellistuneet naisten mielessä,
jolloin myös aineiden käytön mahdollisuus saattoi vetää puoleensa enemmän kuin tuleva elämänmuutos. Vaikka naiset eivät tässä vaiheessa kertomustaan raportoineet huolestaan korvaushoidon vaikutuksesta kohtuvauvaan, he nostivat asian esille myöhemmin
puhuessaan toiveistaan lopettaa korvaushoito. Naisille raskaudenaikainen seuranta Halpoliklinikalla (erityispoliklinikka huume-, alkoholi- ja lääkeriippuvaisille raskaana oleville) oli ollut merkittävä tukija. Hal- poliklinikan käynnit oli koettu myönteisiksi ja
turvallisuuden tunnetta lisääväksi.
S: Se oli aika pieni se annos. Olitko sä tota, helpottunu siitä että pääsit siihen (korvaus)hoitoon?
Iina: Olin joo, kyl se oli helpottavaa. Ja sitte se, että tavallaan siinä tietää että sitä raskautta tarkkaillaan aivan eri tavalla. Ja sit siinä on se, se päivittäin käynti siellä halpoliklinikalla niin, siinä on kuitenki sit ihana työntekijä sielläki. Et Sirkka oli aivan mahtava. Et tota, se et joka päivä sai vaihtaa ne kuulumiset ja, sillai niinku, tuns että on
tavallaan turvallisempaa.
S: Mites se sitten vaikutti siihen odotusaikaan, muuttuks se sun elämäntilanne siinä kohtaa jotenki merkittävästi?
Disa: No ei se, tietysti sinänsä et se olo tasaantu. Ja se että se lääke kuitenki jaettiin,
kätilö antaa sen mulle, niin ehkä se vähän häivensi sitä mun omaa huolta siitä pienestä.
Ja sit kun joka päivä kävi hakeen sen lääkkeen ja joka päivä näki kätilön, aina jos oli
jotain kysyttävää niin se apu oli siinä lähellä.
Odotusajan kertomuksista tulee ilmi naisten toimijuuden hauraus erityisesti niillä naisilla, jotka eivät olleet korvaushoidossa ennen raskaaksi tuloaan. Vaikka naisilla oli halu
tehdä muutos, heillä ei ollut keinoja muuttaa tilannettaan ilman ulkopuolista apua. Ras-
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kaus kyllä herätti naisilla motivaation lopettaa huumeidenkäytön, mutta riippuvuus
päihteisiin alisti toimintakykyä, jolloin valintojen tekeminen ja toimimisen mahdollisuudet kapeutuivat. Kaikilla ei ollut valmiina turvaverkkoa, kuten A-klinikkaa, josta
olisi voitu hakea apua. Avun pyytämiseen liittyi pelkoja ja myös huoli lapsen menettämisestä (huostaanotto), joten liittyminen palvelujärjestelmään koettiin haastavaksi.
Odotuksen tila herätti häpeän, huolen ja epävarmuuden tunteita, jolloin sitä voidaan
Honkasalon (2013) mukaan kuvata affektiiviseksi tekemiseksi, joka sisältää paitsi passiivisuutta, myös mahdollisuuden uudenlaiseen toimintaan. (Emt. 48-50.) Toimijuudessa voidaan nähdä muutos siinä vaiheessa kerrontaa, kun naiset kuvailevat korvaushoidon aloitusta. Korvaushoidon tukemana naiset kykenivät lopettamaan päihteidenkäytön. Korvaushoidon aloittaminen odotusaikana ajateltiin olevan oikea teko erityisesti
vauvan näkökulmasta. Hoidon aloittaminen koettiin huojentavana, ja yhteistyö terveydenhuollon henkilöstön kanssa korostui merkityksellisenä. Hoitohenkilökunnan osaamisen tukemana odotusaikainen korvaushoito koettiin turvallisena vauvalle. Tulkitsen, että
naiset siirsivät omaan osaamiseensa ja tietotaitoonsa liittyvät puutteet ammattilaisten,
kätilöiden ja lääkäreiden asiantuntemuksen varaan, jolloin hallinnan tunne oman elämäntilanteen suhteen alkoi vahvistua.
Ulkopuolinen asiantuntija, kuten Hal-poliklinikan sairaanhoitaja vahvisti, että he toimivat oikein. Naisten kertomuksista tuli esille luottamus hoitohenkilökuntaan. Äidit kokivat turvalliseksi sen, että sairaanhoitaja annosteli ja antoi heille korvaushoitolääkkeen,
ja että lääkitykseen liittyvistä kysymyksistä oli mahdollista keskustella sairaanhoitajien
ja lääkärin kanssa. Myönteinen ja kannustava palaute koettiin tärkeäksi. Samankaltaisista tuloksista kirjoittaa Marjo Romakkaniemi (2010) artikkelissaan. Hän on tutkinut masennuksen sosiaalista ulottuvuutta toimijuuden modaliteettien avulla. Romakkaniemen
tutkimuksessa masennusta sairastaneet asiakkaat kohdistivat odotuksia mielenterveystoimiston työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon suhteen. Työntekijöiden asiantuntevuus (professionaalinen tieto, empaattisuus, vuorovaikutustaidot) edisti luottamuksellisen asiakassuhteen kehittymistä, ja kuulluksi tulemisen kokemus edisti masentuneiden
itsetunnon kohentumista. Lisäksi masentuneiden työntekijöiltään saama tieto sairaudestaan lievensi masennukseen liittyvää leimaavuutta ja loi toivoa selviytymisestä.
(Emt.140-142.)
Odotusaikaisen korvaushoidon aloitettuaan naiset asettuivat suhteeseen, jossa heidän
äitiyttään tultiin arvioimaan odotusajasta saakka palvelujärjestelmässä, mutta myös lähi-
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suhteissa. Samanaikaisesti naiset ymmärsivät, että heidän täytyi hyväksyä uudenlaiset reunaehdot, muun muassa lastensuojelun ja päihdehuollon asiakkuuden ja tuen sekä
myös kontrollin lisääntymiseen. Naiset myöskin kyseenalaistivat äidiksi tulemisen oikeutustaan, ja pohtivat sen moraalisuutta. Nämä reunaehdot rakensivat äitiystoimijuuden tilaa. Kuitenkin hoitoon sitoutuminen ja ulkopuoliseen asiantuntijuuteen tukeutuminen loivat toiveikkuutta ja uskoa siihen, että yhteinen tulevaisuus vauvan kanssa oli
mahdollinen.
Odotusaikainen korvaushoito mahdollisti naisten toimijuuden vahvistumisen erityisesti
myönteisten emootioiden tasolla, hoito auttoi naisia irrottautumaan päihdekuvioista, ja
suuntaamaan ajatukset tulevaan elämänmuutokseen. Kertomuksissa naiset kuvailevat
kokeneensa turvallisuutta hoitoon päästyään, turvallisuuden tunne liittyi erityisesti vauvan asemaan: korvaushoidossa ollessa raskaudenaikainen seuranta, lääkkeen annostelu
ja voinnin seuranta nähtiin vauvan parhaaksi. (Chandler ym. 2013, 35-42.) Toisaalta
omassa (ja vauvan) tilanteessa ei nähty olevan muita pelastautumisvaihtoehtoja, kuin
korvaushoidon aloitus. Korvaushoito mahdollisti vauvasta iloitsemisen kun laittomien
päihteiden käyttö ja niiden vaikutus kohtuvauvaan ei enää varjostanut odotusta. Huoli
omasta tilanteesta alkoi vähentyä, kun päihteidenkäyttö ei enää alistanut toimijuutta.
Halu tulla äidiksi vahvistui myös niillä naisilla, jotka olivat harkinneet raskauden keskeyttämistä.
Naisilla, jotka olivat korvaushoidossa raskaaksi tullessaan, odotusaikainen toimijuus
näyttäytyi vahvempana. Oheiskäyttö korvaushoidon ja raskauden aikana oli haastattelemieni naisten kohdalla yleistä, mutta naiset pystyivät lopettamaan käytön nopeasti
raskauden havaittuaan. Ainoastaan Camilla muodosti poikkeuksen tässä joukossa, hänen elämäntilanteensa ei tukenut päihteettömyyttä. Jyrkämän (2007, 206) mukaan rakenteet ja tilanteet tuottavat mahdollisuuksia, jotka viittaavaat voimiseen. Korvaushoito
tarjosi tällaisen turvallisen rakenteen, joka tuotti selviytymisen mahdollisuuksia raskauden aikana. Naiset olivat raskaaksi tullessaan jo valmiiksi hoitojärjestelmän piirissä,
jolloin kynnys avun pyytämiselle ja saamiselle oli matala, ja sitä myös käytettiin. Naiset
kuvasivat tienneensä, mitä tilanteessa piti tehdä ja ymmärsivät, mitä heiltä tultiin odottamaan. Oma päihteettömyys koettiin vahvaksi, ja kaikilla naisilla oli halu toimia äitinä
omalle lapselleen. Omat henkilökohtaiset kyvyt selviytyä tulevaisuudessa äitinä eivät
herättäneet huolta, ennemminkin huolet koskettivat suhdetta päihteitä käyttävään puolisoon. Naisista kolmella oli jo kokemus äidiksi tulemisesta ja lastensuojeluasiakkuudesta

61
esikoislastensa kautta, joten he ymmärsivät, mitä uuden vauvan syntymä toisi mukanaan viranomaisyhteistyön näkökulmasta.
Odotusaikaan sisältyi monitahoista pakotettuakin tukea ja väliintuloa, ja naiset olivat
yhtäällä tiukan kontrollin, ja toisaalla vahvan hoidon otteessa. Yhtä haastattelua lukuun
ottamatta odotusaikaisista kertomuksista ei käy ilmi, että naiset olisivat kokeneet ongelmallisena tiukkaa kontrollia. Kielteiset kokemukset liittyivät yksinomaan omaan
päihteidenkäyttöön ja sen myötä heränneisiin itsesyytöksiin. Äidiksi tuleminen herätti
voimakkaita syyllisyydentunteita. Palvelujärjestelmä näyttäytyi naisten kertomuksissa
auttamisverkostona, johon naiset halusivat odotusaikana liittyä. Naisten äitiystoimijuuden voi siten nähdä mahdolliseksi toteuttaa kontrollin avulla, tiukka kontrolli olikin
tukea.

6.2 Äitiydessä vahvistunut
Naisten kuvatessa minulle äitiyden kokemuksiaan ja mietteitään äitiydestä tänä päivänä,
heidän kerronnastaan kuului vahvan, pärjäävän äidin ääni. Naiset kuvasivat äitiyttään
sanoilla, jotka viestittivät mahdollisuuksista, osaamisesta ja kykenemisestä. Voimakkaasti esiin nousi tunnetoimijuus naisten kuvaillessa lapsiaan ja suhdettaan lapsiinsa.
Äidiksi tulo mullisti naisten elämän, ja voittopuolisesti eniten naiset kuvailivat kokemaansa äitiyttä sanoilla tärkeä ja tarpeellinen. Aadan kuvaus kokemastaan muutoksesta
kiteyttää erinomaisesti äidiksi tulemisen kokonaisvaltaisuuden.
S: Mitä asioita se äitiys sulle merkitsee tai sisältää?
Aada: Mulle se oli varmaan uus identiteetti. Tai semmonen et, nyt mulla on joku rooli
tässä elämässä. Että, aikasemmin mä olin vaan Aada ja itsetunto-ongelmainen mitätön
ihminen, ei mitään niinko arvoo, tai mitään tällasta ja. Mut sitte ku sä oot äiti, niin yhtäkkiä joku on sust riippuvainen ja sulla on, sä oot äiti. Sä et oo enää se Aada. Et mulla
oli joku niinku rooli. Joku tarkotus ja. Tärkee ja. Ja nyt mun piti toimii niinku äidit toimii eikä enää niinku-.
S: Miten ne äidit toimii?
Aada: Ne laittaa lapsen edelle ja.
S: Tarkotatko niinku lapsen tarpeet omien tarpeiden edelle?
Aada: Joo. Ja siihen kuuluu monia asioita, äitiyteen. Osaks myöskin se, että huolehtii
itsestänsä. Että se on osa, että lapsikin voi hyvin.
Naiset kuvasivat usein päihteidenkäytön lopettamista ”taisteluna”, joka oli pitänyt käydä päästäkseen nykyiseen tilanteeseen. Taisteluksi kuvattiin sitä työtä, jota oli tehty
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päihderiippuvuudesta eroon pääsemiseksi, yritysten ja epäonnistumisten kehämäistä
vuorottelua. Äitiys tuotti uuden identiteetin, joka poikkesi entisestä. Kaikki naiset eivät
kuvanneet muutosta yhtä voimakkaasti kuin Aada, mutta kaikkien äitien kerronnasta
kävi ilmi, miten merkittävästä psyykkisestä muutoksesta äidiksi tulemisessa oli kyse.
Äidit tekivät kerronnassaan eron entisen minän ja nykyisen minän välille. Nykyisen
minän kuvauksessa korostui äitiyteen liittyvät kulttuuriset hyveet: epäitsekkyys, vastuullisuus, huolenpito ja varaukseton rakkaus. Naiset kuvasivat äitiyden tuottaneen onnellisuuden ja tyytyväisyyden tunteen elämään, kun taas entiseen elämään ei liitetty
myönteisiä tunteita lainkaan. Äitiys toi mukanaan suuren vastuun, josta koettiin mielihyvää, koska nyt naiset kokivat kykenevänsä ottamaan vastuun tekemisistään, ja huolehtimaan äitiyden tehtävästä, mikä puolestaan johti kokemukseen siitä, että elämällä oli
tarkoitus. Äitiys suuntasi toimijuuden uudella tavalla pois huumekuvioista perhearkeen.
Emotionaalinen läsnäolo ja sensitiivisyys kehittyivät, ja herkkyys lapsen tarpeille ja
niihin vastaamiseen kasvoi.
Päihderiippuvaisten naisten käsitykset hyvästä ja pahasta äitiydestä eivät eroa niin sanotun normiväestön käsityksistä. Päihdeongelmaisilla äideillä on samanlaiset toiveet ja
odotukset äitiydestä, kuin niin sanotusti ”tavallisilla” äideillä, ja heillä on usein ihanteellinen käsitys hyvästä äitiydestä. (Holopainen 1998, 35; Baker & Carson 1999, 351-361.)
Haastattelemani äidit luonnehtivat itseään vanhempana monipuolisin ilmauksin. Ainostaan Eeva käytti ilmaisua ”hyvä äiti” pohtiessaan itseään äitinä. Muut äidit luonnehtivat
itseään muilla sanoilla, Fanni kuvasi itseään kivaksi äidiksi, Greta leijonaemoksi, Iina
persoonallisesti ”lussukaksi,” jonka pitäisi olla tiukempi. Äitien kuvaukset itsestään
olivat lempeitä ja realistisia, he kertoivat olevansa välillä väsyneitä ja tylsistyneitä lapsiperhearkeen, mutta tylsyyden vastapainona lapsen uudet taidot ja lapsen ilo tuottivat
nautintoa. Lasten kanssa leikittiin ja touhuttiin paljon, ja heille osoitettiin rakkautta sekä
sanoin että teoin. Äidit eivät kertomuksissaan kyseenalaistaneet osaamistaan äitinä. He
eivät suhtautuneet itseensä täydellisinä äiteinä, mutta he tiesivät tuntevansa oman lapsensa parhaiten, he olivat lastensa asiantuntijoita.
No, kyl mä pidän itteeni hyvänä äitinä. Oon mä tiukkaki, asioissa missä pitää olla. Ja,
hellä ja rakastava, koitan ottaa sen (lapsen) koko ajan huomioon. Aina ensin en pysty,
sit mä vaan sanon et mä en pysty (naurahtaa). Ei meillä oo ikinä mitään suurempii ongelmii ollu minkään kanssa. Kaiken mä oon saanu opetettuu sille mitä on pitäny. Kaiken se lopulta uskoo ku jaksaa vaan toistaa. Ei oo mitään käytösongelmia. Ei mitään.
(Eeva)
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Kaikkea. Se merkkaa kaikkea. Siis nehän on maailman tärkeimmät asiat. Lapset. Siis
jokainen uus opittu asia, jokainen uus niinku uusi kiva juttu ja ensimmäiset sanat, ja
ensimmäiset lusikat ja pissat (nauraa) ja kaikki maholliset, ne on niinku maailman
isoimpii juttuja. Emmä tiiä. Äitiys on maailman hienoin asia mitä on. Ja kyl niinku jos
korvaushoidolla pystyy tavallaan olemaan sitte tälleen, niin kyllä mä suosittelen jokaiselle äidille, että ottaa vaan itteensä niskasta kii ja yrittää. Sisukkaana pitää ittensä
kunnossa, koska jokainen hetki on sen arvoinen. (Iina)
No, äitiys on, sehän on kaikilla naisilla tärkeä asia. Ja se on aivan ihana asia. Ja sitten
tota, äitiys, olla lasten kanssa, kasvattaa heistä kunnollisia naisia, poikia. En osaa muotoilla. Läheisyys, että saa olla lähellä. Kasvaa heidän kanssaan ja kattoa miten he kasvaa ja. Olla läsnä niitten elämässä ja tukea heitä. Ohjaa eteenpäin ja myös itekki saa
nauttia niistä ihanista lapsista. Mä en osaa oikein selittää, et kyllä paljon on mielessä
mutta. Semmosta, läheisyyttä ja turvaa ja jakaa sitä, opettaa elämäntavoille, tämmöstä.
(Bea)
...Mä oon ehkä kokenu ja nähny elämässä pahaa ja, kaikkee ja. Mä oon sellainen niinku
varovainen ihminen ja mä ennakoin kaikki asiat ja (naurahtaa). Ja, varmaankin ko mä
en osannu rakastaa niinku ennen oikeestaan tai, ei ollu kauheesti tunteita ja. Niin, ja
nytten kun mä oon saanu lapsen, niin se rakkaus ja ne tunteet niin ne on varmaan tuhatkertaisesti mitä normaalilla ihmisellä voisi olla. Ja kaikki ne on kohdistunut lapseen.
Et kyllä sellainen äiti voi olla niinku paraskin äiti mikä voisi olla maailmassa. (Camilla)
Naiset kuvasivat elämänsä muuttuneen paremmaksi lapsen syntymän jälkeen ja edellä
kuvatut sitaatit kuvaavat äitiyden kokemuksen kokonaisvaltaisuutta. En kuitenkaan tulkitse sitä totalisoivaksi identiteetiksi olkoonkin, että sitaateista sellaisen käsityksen voi
saada. Äidiksi tulemisen merkityksellisyys kuvastui naisten puheesta niin, että heidän
oli haastattelutilanteissa helppoa kuvailla äitiyttään ja arvioida sitä. Äitiyden kokemuksista puhuessaan naiset herkistyivät, ja erityisesti Bean ja Iinan luonnehdintoja sävyttivät heidän aikaisemmat kokemuksensa lapsesta luopumisesta huostaanottojen yhteydessä, ja Camilla oli kokenut luopumisen kohtukuoleman kautta. Naiset olivat myös lastensuojelun asiakkuudessa tottuneita arvioimaan äitiyttään, joten äitiyteen liittyvien kokemusten kuvaileminen oli heille tuttua. Lisäksi uskon, että naisten kokemuksiin ja tapaan
kuvailla äitiyttään vaikutti heidän saamansa perhekuntoutus ensikodin yksiköissä.
Naiset luonnehtivat itseään äitinä varmoin sanankääntein ja kokivat mielihyvää roolistaan. Korvaushoito nähtiin merkityksellisessä roolissa äitiystoimijuuden mahdollistumisen kannalta. Tulkitsen naisten puheesta, että heidän mielestään juuri korvaushoidon
ansiosta he voivat toimia äitinä heti vauvan syntymän jälkeen. Korvaushoito oli eräällä
tavalla suojaa-antava rakenne, joka auttoi naisia luomaan tilan, jossa äitiystoimijuutta
oli mahdollista toteuttaa. Korvaushoito tarjosi keinon, jonka avulla äidin rooliin asettuminen tapahtui nopeasti ja melko vaivattomasti verrattuna toipumiseen ilman korvaus-
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hoidon tukea, jolloin toipuminen olisi ollut naisten arvion mukaan hitaampaa ja vaikeampaa. Hoito teki mahdolliseksi vauvasta huolehtimisen heti synnytyksen jälkeen,
koska lääkkeen ansiosta ei ollut vieroitusoireita, aineen himoa eikä huumeidenkäyttöä.
Oli mahdollista siirtää päihderiippuvuus mielessään taka-alalle, ja keskittyä vauvaan.
Korvaushoidon ansiosta lapsen arveltiin säästyneen mahdollisilta sijoituksilta tai laitoshoitojaksoilta ja heidän oli mahdollista alkaa elää alusta saakka yhdessä, perheenä.
S: Niin et sä uskot, että sä olisit joka tapauksessa (ilman korvaushoitoa) yhtä hyvässä
tilanteessa?
Eeva: Uskon, ei ehkä näin helposti oltais tässä mutta. Et korvaushoito on ehkä mahdollistanut tän niinku silleen, et mahdollisimman helpoimmalla tavalla päästy tähän pisteeseen. Ja rauhallisimmalla. Ilman mitään laitoshoitoja ja lapsi ei oo joutunu laitoshoidoissa oleen mukana. Ja niinku, sitä mä tarkoitan. Et jos ei ois korvaushoitoa niin
varmaan olis joutunu. Ehkä se joutuis sijoitukseenki mahdollisesti välillä tai alussa.
Emmä tiiä.
S: Osaatko kertoo, että kuinka se korvaushoito, onko sillä jotain vaikutusta äitiyteen?
Sulla on kokemusta siitä, että sä et oo korvaushoidossa ja sit sulla on kokemusta toisaalta et sä oot ollu (korvaushoidossa)?
Fanni: No, siihen aikaan verrattuna, siihen aikaan joo. Onhan siinä sillee positiivinen
vaikutus, että mä nyt en niinku, jatkuvasti prosessoi jotain päihdeongelmaa. Niinku tavallaan tasottanut sen tilanteen. Ja mä itse asiassa hirveen harvoin nykyään mietin koko asiaa. Ja sillee elämä tuntuu tasaiselta sen asian suhteen. Korvaushoidon takia. Ja
varmaan osittain myös negatiivisia vaikutuksia, jos on ollu jotain hankaluuksia siellä
(klinikalla) ja jos mä oon ollu pahalla tuulella sen klinikan toiminnan takia tai muuta,
niin kyllähän se tietenki vaikuttaa semmoseen yleismielialaan kotona. Mut et varmaan
enemmänki hyviä että. Et on kuitenki mahdollisuus olla äiti ja et ne lapset on kotona.
Korvaushoito auttoi äitejä fyysisesti viemällä pois aineen himon ja vieroitusoireet sekä
auttamalla irrottautumaan päihdekuvioista. Tämän vastapainona naiset toivat esille korvaushoitoon liittyvät haasteet, kuten kokemansa syyllisyyden, häpeän ja asenteet. Syyllisyydestä ja asenteellisuudesta puhuttiin eniten synnytyskokemuksien ja vauvan vieroitusoireiden yhteydessä, edes kaikille omaisille tai läheisille ei oltu pystytty kertomaan
korvaushoidosta. Kulttuurinormatiivinen asenne päihdeongelmaisia naisia kohtaan on
kielteinen, mutta naiset kokivat korvaushoidossa olemisen olevan vielä päihdeongelmaakin häpeällisempi asia, mikä tuotti ristiriitaista toimijuutta. Korvaushoidon voidaan
ajatella olevan voimakkaasti koko elämää määrittävä tekijä, sillä oli vaikutusta sekäihmissuhteisiin että institutionaalisiin suhteisiin.
Korvaushoidossa olemista salattiin omaisilta ja ystäviltä ja naiset pohtivat sitä, voisivatko he koskaan kertoa lapsilleen totuutta. Korvaushoidossa oleminen oli ikään kuin kaksinkertainen häpeä. Toimijuuteen liittyi jännitteisyyttä, (Juvonen 2015, 163) koska kor-
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vaushoitoon liittyi yhtäältä salailua, kun taas toisaalta taas se oli olennainen tukielementti, jonka avulla oli mahdollista elää tavallista perhearkea. Häpeää ylläpiti vallalla
oleva käsitys korvaushoitopotilaista, jota esimerkiksi media luo. Äidit halusivat tehdä
eron itsensä ja ”niiden” välille.
Seki et mä meen Piknikistä ulos ja sytytän tupakan, niin seki tuntuu jo semmoselta niinku, et vaik ne seisois musta viiden viiva kymmenen metrin päässä, niin silti mulle tulee
sellanen syntinen olo. Siis se on ihan järjetöntä miten se olo tulee siitä jo. Et jotenki se,
et mä en haluu tavallaan leimaantuu siihen porukkaan. (Iina)
Ja kyllä mä sen Munkkisaaren jonon perusteella tekisin itsekki ihan samanlaiset perusteet, jos en tietäisi enemmän. Et ei se munkaan silmään näytä hyvältä (Eeva)
Niin, missään ei kirjoiteta hyvistä, että joka paikassa kirjoitetaan vaan pahasta ja mitä
on tehnyt ja. Et ei missään kuule semmosta onnistumista, no ehkä lehdessä, mä oon ollu
yhes haastattelussa mutta tosi vähän sitä on. Että tää on hyvä tää tutkimus siihen että.
Tosi vähän siitä on ihmisillä tietoa. (Bea)
Korvaushoidossa on erilaisissa tilanteissa olevia yksilöitä. Hoidon piiriin mahtuu niin
työssäkäyviä, vanhempia ja opiskelijoita kuin niitä, joiden tavoitteena on haittojen minimoinen kenties lopun ikää kestävän korvaushoidon tukemana. Naiset sijoittivat itsensä kertomuksissaan eri kategoriaan niiden korvaushoitoasiakkaiden kanssa, joiden he
arvelivat edustavan valtaväestön käsitystä kaikista korvaushoitoasiakkaista. Tästä joukosta haluttiin erottaa eritoten korvaushoitoa saavat äidit, ja naiset toivoivatkin klinikoille omia vastaanottoaikoja perheellisille asiakkaille (tästä enemmän seuraavassa tulosluvussa). Korvaushoidon ja äitiyden yhdistämistä ei paheksuttu omalla eikä toisten
äitien kohdalla, mutta koska naiset halusivat erottua ”niistä”, he samalla tulkintani mukaan ymmärsivät herättävänsä paheksuntaa niissä ihmisissä, jotka niputtaisivat heidät ja
”ne” samaan kategoriaan.
Naiset eivät tuominneet muita korvaushoidon asiakkaita, mutta eivät myöskään hyväksyneet huumeita oheiskäyttävien asiakkaiden tekemiä valintoja. Korvaushoitoasiakkuus
kuitenkin yhdisti heitä, ja näiden asiakkaiden kohtaaminen herätti naisissa ristiriitaisia
tunteita. Yhteiskunnan, viranomaisten ja oman lähiyhteisön odotuksiin haluttiin vastata,
joten eron tekeminen huumeita käyttäviin asiakkaisiin oli tarkoituksenmukaista tehdä
vastapuheen avulla. Naiset kokivat ennen kaikkea olevansa ”aivan tavallisia” äitejä joiden lapsiperhearki täyttyi samanlaisilla toiminnoilla, kuin sadoissatuhansissa muissa
perheissä. Juhila (2004) määrittelee vastapuheen sellaisiksi leimattua identiteettiä kommentoiviksi ja vastustaviksi teoiksi, joiden tarkoituksena on esittää tämän identiteetin
erilaisuus suhteessa kulttuurisesti vallitsevaan kategoriaan. Vastapuhe on Juhilan mu-
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kaan neuvottelua, jossa kyseenalaistetaan vakiintuneita kategorisointeja ja viritellään
vaihtoehtoisten identiteettien mahdollisuuksia. Vastapuhetta on läsnä kaikessa toiminnassa, jossa ihmiset pohtivat identiteettiään. (Emt. 29-31). Tulkitsen, että vastapuheen
avulla tutkimukseni naiset pyrkivät tekemään tilaa ”tavallisen äidin” roolilleen jotta
heidät nähtäisiin ennen kaikkea siitä roolista käsin, samanarvoisena kuin muut äidit,
eikä korvaushoidon tai päihderiippuvuuden lävistämänä.
Äidit olivat huolissaan korvaushoitonsa vaikutuksista lapsiinsa. Greta pohti, voiko äidin
esimerkki kannustaa lasta joskus kokeilemaan huumeita, koska äitikin on selviytynyt ja
hänellä menee hyvin. Paradoksaalisesti siis äidin hyvä pärjääminen voisi hälventää
huumeisiin liittyvää pelkoa, ja madaltaa kynnystä kokeilla itsekin. Tätä samaa asiaa
pohti niin ikää Iina. Aada puolestaan nosti esille pelkäävänsä lapsensa joutuvan erityisen tarkastelun alle, mikäli päiväkodissa tai myöhemmin koulussa kävisi ilmi äidin raskaudenaikainen päihteidenkäyttö ja korvaushoito. Hän epäili, että lapsesta alettaisiin
etsimään vaurioita. Äitien huolet korvaushoidon välillistä vaikutuksista lapsiin tuotti
huolitoimijuutta. Tavallinen perhearki ja äitiystoimijuus oli altis haavoittumiselle naisten pohdiskellessa korvaushoitonsa läpileikkaavaa vaikutusta lasten elämään.
Tunnetoimijuus korostui naisten puhuessa äitiydestään. Oma minä nähtiin arvokkaana,
koska nähtiin oma merkitys ja tarpeellisuus vauvalle. Monet naisista kuvasivat kuinka
he olivat ainoita, jotka saivat itkevän vastasyntyneensä rauhoittumaan, ja kuinka he osasivat heti synnytyksen jälkeen hoitaa omaa vauvaansa. Lapset olivat ensisijaisia naisten
elämässä, ja he korostivat sitä, miten kiitollista oli saada olla osa lasten elämää, katsoa
heidän varttumistaan ja kehittymistään. Odotusaikaiseen kertomukseen verrattuna naisten tuottama kuva itsestään äitinä oli vahvistunut. He antoivat itsestään pärjäävän vaikutelman ja korostivat arjen rutiinien tärkeyttä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Suhteessa
omaan lapseensa äidit kuvasivat itseään ”oman elämänsä subjektina”. Raittius, ja omasta itsestä huolenpitäminen merkitsi sitä, että he pystyivät huolehtimaan myös vauvastaan, ja olemaan hänestä vastuussa. Äitien ei tarvinnut enää kamppailla omien ristiriitojen ja mahdollisuuksia heikentävien seikkojen kanssa, koska päihteidenkäyttö kuului
taakse jääneeseen elämää.
Äitinä oleminen koettiin luonnollisena olotilana, ja lasta kohtaan koettu rakkaus korostui kerronnassa. Naiset kokivat olevansa lapsilleen läheisyyden ja turvan antajia. Naiset
olivat kerrontansa perusteella omaksuneet naisen sukupuolirooliin olennaisesti kuuluvan
muista huolehtimisen ensisijaisuuden. Kulttuurimme äitiydelle asettamat paineet ja vaa-
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timukset eivät nousseet ilmi naisten puheesta suoraan, mutta vihjeitä näistä paineista
tihkui rivien välistä. Omalta osaltaan myös viranomaiset ja hoitojärjestelmä saattoivat
asettaa äitiystoimijuudelle paineistettuja odotuksia. Tulkitsen, että naiset välttivät hyvän
äidin –luonnehdintaa kuvatessaan itseään äitinä, koska he tiedostivat käsitteeseen sisältyvät paineet. Pajun (2013) tavoin ajattelen, että yksilö on sidoksellinen, hän tarvitsee
toisia ihmisiä ja aineettomia elementtejä tehdäkseen asioita maailmassa (190). Yhdessä
toiminen, sidoksellisuus tuottaa kuitenkin tietynlaisia muotoja toiminnalle. Kodin seinien sisäpuolella äitiyttä ei kyseenalaistettu, vaan siitä nautittiin ja siitä iloittiin.

6.3 Eronteko puolisoon
Suhde päihteitä käyttävään puolisoon tuli uudelleen tarkastelun alle vauvan myötä.
Kaikki naiset Camillaa lukuun ottamatta kertoivat puolisonsa olleen päihderiippuvainen.
Bean, Fannin, Hannan, Eevan ja Iinan puolisot olivat korvaushoidossa, mutta ainoastaan
Bean miehellä ei ollut oheiskäyttöä. Camilla ei kertonut haastattelussa miehensä päihteidenkäytöstä, mutta mainitsi puolisonsa olleen kanssaan päihdekuntoutuslaitoksessa
ennen vauvan syntymää, sekä vauvan syntymän jälkeen päihde-ensikodissa Camillan ja
vauvan kanssa, joten tulkitsen puolison olleen niin ikää päihdekuntoutuja.
Aada erosi lapsen isästä pian vauvan syntymän jälkeen. Aadan odotusaika oli päihteidenkäytön varjostama, mutta vauvan synnyttyä asia muuttui. Aada sai vauvan kanssa
paikan ensikodista, ja kuntoutuksen aikana hän erosi vauvan isästä, jonka päihteidenkäyttö jatkui. Korvaushoidon aloittaminen, vauvan syntymä ja lastensuojelun antama
mahdollisuus äidille ja vauvalle tuottivat uudenlaisen, eteenpäin pyrkivän toimijuuden.
Ensikotiin pääseminen, ja mahdollisuuden antaminen saivat aikaan sen, että Aada alkoi
itsekin näkemään tulevaisuudessa mahdollisuuksia, usko omiin kykyihin huolehtia itsestä ja vauvasta alkoi kasvaa.
Haastatelluista Greta erosi muista naisista kertoessaan tehneensä eron puolisostaan jo
odotusaikana, muut naiset jatkoivat parisuhteissa oloa vauvan syntymän jälkeen. Greta
kuvaili eronneensa miehestä pian raskaaksi tultuaan. Gretan huumeidenkäyttö oli alkanut lapsen isän kanssa seurustellessa yhteisenä käyttönä. Hän kuvaili käyttönsä menneen kirjaimellisesti porttiteorian mukaisesti alkaen miedoista huumeista, päätyen koviin aineisiin ja suonensisäiseen käyttöön. Gretan huumeidenkäyttöhistoria oli haastattelemistani naisista lyhyin, ja hänellä oli vahva tukiverkosto omassa lapsuudenperhees-
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sään. Gretalla oli kokemusta hyvästä, päihteettömästä arjesta, mikä näkyi hänen kertomuksessaan. Greta osoitti vahvaa toimijuutta irrottautuessaan päihdeongelmaisesta
kumppanistaan odotusaikana. Hänellä oli voimavaroja ja välineitä muutostyön tueksi,
ennen kaikkea hän ei joutunut jäämään yksin tehdessään eron päihteitä käyttävästä miehestään ja tovereistaan, vaan hänen tukenaan oli raitis omaisverkosto. Greta myöskin
kertoi ymmärtäneensä toimintansa syy-seuraussuhteet, ja osoitti toiminnallaan päämäärätietoisuutta.
Sit sillon 2013 mä aloin odottaan vauvaa, mä niinku tiesin sen käytännössä heti, et mä
oon nyt raskaana ja, vaikkei vielä plussaa tullukkaan. Ja tota, sit mä lopetin niinku tän
mun nykyisen exän tapaamiset kokonaan, mä sanoin et mä en voi nähä, et mä en voi
ottaa riskiä siinä et mä yhtä-äkkii oonki vetäny jotain sälää ja. Oon sekasin ja näin.
(Greta)
Greta kertoi pitäneensä etäisyyttä mieheen tämänkin jälkeen suojellakseen sekä itseään
että lasta päihtyneeltä mieheltä, mikä sekin osoitti vahvaa, suojelevaa toimijuutta. Gretan luonnehdinta itsestään ”leijonaemona” oli vakuuttava, hän todella teki valintoja lapsensa parasta ajatellen. Gretan täytyi erota miehestä, koska suhde altisti hänet päihteidenkäytön jatkamiselle. Ero voidaan nähdä myös moraalisena tekona lapsen parhaaksi, vaikka Greta surikin sitä, että lapsi ei voi kasvaa isänsä kanssa. Gretan oma perhe
tuki häntä vahvasti, perhesiteet olivat Gretalle tärkeitä.
Eeva kuvasi eron tekemisen lapsen isään alkaneen jo ennen raskaaksi tuloaan, mutta
yllättävä raskaus muutti suunnitelmat. Hän halusi antaa miehelle mahdollisuuden kokeilla sitoutumista perhe-elämään ja lopettaa päihteidenkäyttö. Päätös erosta syntyi lopullisesti Eevan retkahdettua oheiskäyttämään vauvan ollessa muutamien viikkojen
ikäinen. Eeva koki puolison innoittaneen häntä huumeidenkäyttöön, joten kun Eeva sai
oheiskäytön loppumaan, hän kertoi ”tajunneensa hankkiutua miehestä eroon”. Miehen
päihteidenkäyttö oli jatkunut koko Eevan raskauden ajan, eikä vauvan syntymä muuttanut tilannetta. Eron tekeminen puolisoon oli pakko tehdä oman raittiina pysymisen takia, ja jotta lapsi voi jäädä kotiin.
Fanni erosi miehestään toisen lapsensa syntymän jälkeen. Miehen päihteidenkäyttö ei
yrityksistä huolimatta loppunut, joten Fanni teki päätöksen erosta. Hän kertoi auttaneensa entistä puolisoaan saamaan apua myös eron jälkeen.
Et sillon aluks se oli semmost vähän vaikeempaa ku se oli niin, se joutu sit muuttaaan
pois kotoota ja. Et se saatto vaan soittaa ja vaatia et sen täytyy nyt saada tavata lapset
ja. Ja sit siitä tuntu siltä, et mä oon huijannu siltä sen avioeron ja yksinhuoltajuuden ja.
Ja sit sillä oli jossain vaiheessa semmonen vaihe et se syytti mua et mä oon ihan saman-
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lainen ku se, et oonhan mäkin korvaushoidossa, et samaa tavaraahan me vedetään
ja. Niinku et tavallaan vertas et me ollaan ihan samanlaisia, et miks mä saan olla lasten
kanssa ja se ei saa ja. Ja sit välillä se sit sano, et älä välitä niistä mun jutuista ja. Välillä se on hakeutunu hoitoon ja mä sit oon auttanu saamaan jonkun katkopaikan. Sillon
mä soitin sille samalle päihdetyöntekijälle... jolle mä soitan aina pulassa, mut siis sillon se järjesti miehelle tuolta Sininauhasäätiöltä niinku semmosen asuntolapaikan... Se
helpotti aluks hirveesti ku mies oli ensiks asunnottomana, niin sit se tukeutu hirveesti
muhun. Et nythän se on taas asunnottomana, mut ei se kuitenkaan niinku ... se tavallaan
ehkä jo pääs irti musta sen semmosena ainoana tukena. Et ei se nykyään mulle soittele,
et mulla ei oo yöpaikkaa. (Fanni)
Fanni suhtautui entiseen mieheensä empaattisesti, mutta lujasti. Hän kertoi suojelleensa
lapsia päihtyneeltä isältä eväten miehen ja lasten tapaamisia. Hän suri lasten menetystä,
koska tiesi miehen olevan hyvä isä, jos tämä olisi raitis. Lasten kanssa Fanni jutteli isästä, jos nämä ottivat asian puheeksi, esikoisen kanssa erityisesti, koska tämä muisti isänsä. Haastatteluhetkellä Fanni ei ollut kuullut entisestä puolisostaan kuukausiin.
Iina erosi puolisostaan lapsen ollessa kaksivuotias. Hän kuvaili sietäneensä miehen aaltoilevaa tilannetta pitkään, koska pariskunnalla oli useiden vuosien mittainen avioliitto
takana, ja yhteiset lapset. Mies ei korvaushoidon aloitettuaan kuitenkaan onnistunut
lopettamaan oheiskäyttöä, ja lopulta Iinan mitta tuli täyteen. Haastatteluhetkellä ex-mies
oli asunnoton, mutta tapasi lapsiaan niinä päivinä kun pystyi olemaan selvä. Iinan tarinasta kuvastui, kuinka Iina korvaushoitoon pääsemisen ja äitiyden myötä keskittyi arkeen sekä itsensä hoitamiseen, mutta mies jatkoi elämää yrittäen taiteilla kahden kulttuurin, huume- ja perhekulttuurin välillä. Lapsen kasvettua Iina teki päätöksen erota,
koska lapsen ymmärryksen kasvettua hän ei enää halunnut altistaa lasta huonokuntoisen
isän näkemiselle. Eron tekeminen vapautti Iinan ylimääräisestä huolesta ja stressistä.
Iinan toimijuus oli vahvaa lapsen parhaaksi.
Eron tekeminen kumppaniin, jonka kanssa oli saatu yhteinen lapsi, oli joissakin tilanteissa vaikea päätös. Pitkä parisuhde ja yhteiset lapset liittivät puolisoita yhteen. Kuitenkin lapsen (ja oma) etu asetettiin parisuhteen edelle silloin, kun miehen päihteidenkäyttö ei näyttänyt loppuvan. Korvaushoidon tukemana ero päihdekuvioista mahdollistui kun kontaktit päihteitä käyttäviin tuttaviin katkesivat. Päihteidenkäyttö ei enää yhdistänyt puolisoita, toisin kuin aikaisemmin, ja naiset ymmärsivät parisuhteen jatkamisen riskeeraavan paitsi oman raittiuden, myös lapsen elämän ja voivan johtaa äärimmillään lapsen huostaan ottamiseen. Naisten toiminnassa korostui päämäärätietoisuus, toiminnalla oli tavoite, siihen liittyi haluaminen, valinta ja tarkoitus (Honkasalo 2008,
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206.) Naiset olivat kyllin vahvoja tehdäkseen ratkaisuja, jotka vaikuttivat heidän ja
heidän lastensa elämiin.
Eron tekeminen puolisosta oli mahdollisuuksien näkemistä tulevaisuudessa. Puolison
päihteidenkäyttö rajoitti mahdollisuuksia, joita raittius ja äitiys näyttivät äideille tarjoavan ja niinpä äidit liittyivät muihin toimijoihin kuin puolisoonsa; vertaistuki ja päihdekuntoutus sekä luottamukselliseksi koetut työntekijäsuhteet korostuivat kertomuksissa.
Päihdekulttuurista siirryttiin kulttuuriin, jossa korostui hoiva. Vaikka eron tekeminen oli
toisaalta täytymistä, koska parisuhteessa jatkaminen olisi vaarantanut perhe-elämän,
tulkitsin naisten kertomuksissa erotarinoiden merkityksellistyvän voimaantumiseksi.
Parisuhteesta voitiin luopua oman ja lapsen edun takia. Parisuhteeseen jääminen olisi
rajoittanut ja heikentänyt naisten toimijuutta pitämällä heidät välillisesti kiinni päihdekulttuurissa. Lapsen suojeleminen käyttömaailman ilmiöiltä ei olisi ollut mahdollista
ilman eron tekemistä huumeita käyttävään puolisoon.

6.4 Yhdessä puolison kanssa
Bea oli kolmatta lastaan odottaessaan korvaushoidossa, samoin kuin hänen puolisonsa,
mutta odotusaikaisen oheiskäytön takia hänet ohjattiin vauvan syntymän jälkeen ensikotiin ilman puolisoa. Alun kapinoinnin jälkeen Bea kuvaili ajatusmaailmassaan tapahtuneen muutoksen niin, että hän halusi jäädä ensikotiin ja hoitaa itseään. Hän arveli jälkikäteen, että lastensuojelun tiukka linja oli hyvä heidän perheensä kohdalla. Erillään
oleminen vahvisti perheyhteyttä ja molempien vanhempien raittiutta, pariskunta on
edelleen yhdessä ja raittiina. Bean kerronnassa korostui kautta linjan me-puhe, puoliso
liittyi Bean tekemiin valintoihin eri elämäntilanteissa. Parisuhde oli Bealle merkityksellinen suhde, ja kun lastensuojelu puuttui tähän suhteeseen kolmannen lapsen syntymän
aikaan, oli asian hyväksyminen Bealle vaikeaa. Lastensuojelun vahva interventio, joka
kohdistui parisuhteen ja perhe-elämän rajaamiseen, näytti haavoittavan Bean toimijuutta, hänen mahdollisuutensa neuvotella vaihtoehdoista olivat vähäiset. Rajattu, uhmakaskin toimijuus kuitenkin muuttui ensikotikuntoutuksen aikana vahvaksi toimijuudeksi,
haluamattomuus muuttui haluamiseksi. Halu ottaa vastaan hoivaa syntyi Bean oivallettua, että kuntoutukseen jäämisestä seuraava palkkio oli riittävän merkityksellinen. (Romakkaniemi 2010, 144.)
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...Kuukauden oli tosi vaikeaa olla mutta sitten se muuttui se mun ajatusmaailma ku
pidettiin neuvotteluja ja mä kysyin, että voitteks te todella tehä niin, että te pakotatte
tolleen väkisin olemaan täällä. Että laps lähtee jos mää niinkun en jää tänne. No, siitä
se muuttuikin se mun käytös sitte, mä rupesin käyttäytyyn hyvin ja ajattelin, no hoidetaan tää sitten että. Kyl mä haluun lapsen kanssa olla. Et emmä halua enää sille vanhalle tielle. Siitä päivästä lähtien kaikki rupeski sujuun hyvin (naurahtaa). Et mä päätin
et mä en oo lapsellinen ja okei, jos mies ei päässy mukaan ei voi mitään. Se kävi sit joka
päivä meitä kattomassa siellä, ja oli yötä siellä. Et se oli ihan hyvä sitten se että pidettiin semmonen tiukka linja mulle että tosiaan, hyvin meni siellä. Osasin mä lasta hoitaa
tosi hyvin, et en tarvinnut mitään apua. Et hoidin kaikki hyvin siellä. En edes kyselly
milloin pääsen pois, sit vasta ku 9kuukautta oli menny, mulle sanottiin, että nyt ois aika
lähteä täältä pois ja. Ja mä olin joo, no ihan kiva sitten. Siinä oli se hyvä, että mä näin,
että sehän (avomies) haluu olla meidän kanssa, et hän ei lähtenyt omille teilleen käyttämään vaikka mää en ollu siinä lähellä. Että se oli tosi hyvä, että mä näin siitä, et hän
haluu... Ja sit se myös se, että saatiin vähän hajurakoo toisistaan. Et mä sain rauhassa
vähän itseensä tutustua vähän enemmän ja lapsen kanssa olla. Ja mun mies sai rauhassa kotona olla sitten, niin se oli ihan hyvä juttu...et nykyään oon sitä mieltä, vaikka silloin aluksi raivosin, että se on ihan huono että perhe ei saa olla yhdessä. (Bea)
Disan puoliso jatkoi huumausaineiden käyttöä Disan odotusaikana. Haastattelua tehdessäni mies oli juuri hiljattain päässyt korvaushoitojonoon. Perheessä elettiin siis tilanteessa, jossa puoliso käytti kadulta ostamaansa buprenorfiinia, ja avovaimo oli korvaushoidossa. Puolison huumeidenkäyttö toi parisuhteeseen ylimääräistä huolta ja stressiä, mutta Disa oli toiveikas miehensä hoidon suhteen. Hän kertoi miehensä lopettaneen
suonensisäisen käytön, ja käyvän A-klinikalla ja perhekuntoutusyksikössä sovituilla
ajoilla. Mies ei Disan mukaan ollut ”sekaisin”, mutta hän myönsi ajatuksen miehen käytöstä olevan häiritsevä. Väyrysen (2007, 153-154) väitöskirjassa nostettiin esille äidin
kokemus siitä, että viranomaiset kyseenalaistivat äitiyden puolison huumeiden käytön
takia. Selviytyäkseen arkisista velvollisuuksista oli äidin pitänyt rakentaa vahva äitiysidentiteetti, jolla hän voi vakuuttaa itselleen ja muille pärjäävyytensä. Disan toiminnassa
on havaittavissa samankaltaisuutta. Ero oman ja puolisonsa tilanteen välillä oli suuri, ja
osoittaakseen hallitsevansa kokonaisuuden, olivat vanhemmat sitoutuneet avoimeen
yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.
Disan toiveesta puolison tilanteesta puhuttiin avoimesti verkostoneuvotteluissa, joihin
kutsuttiin koolle vanhempien A-klinikoiden työntekijät, perhekuntoutusyksikön työntekijät, lastensuojelu ja neuvolatyöntekijät. Lisäksi työntekijät olivat soitelleet keskenään
perheen asioissa. Avoimella yhteistyöllä oli Disan arvion mukaan saavutettu keskinäinen luottamus, ja mahdollistunut se, että puoliso voi asua Disan ja vauvan luona. Avoimuudella saavutettiin myöskin sen todellisuuden erottaminen, että Disaa ei arvioitu
miehen huumeiden käytön kautta. Disan toimijuutta luonnehtii mainiosti Banduran
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(2001) läheistoimijuus-käsite (proxy agency). Yksilöt eivät aina pysty kontrolloimaan sosiaalisia olosuhteitaan tai institutionaalisia toimia, joilla on vaikutusta heidän
arkielämäänsä. Tällaisissa tilanteissa yksilöt hakevat turvallisuutta ja hyvinvointia läheistoimijuuden kautta tukeutumalla esimerkiksi asiantuntijoihin ja niihin, joilla on valtaa vaikuttaa, pyrkien toisten kautta saavuttamaan toivottuja tuloksia. (Bandura 2001,
13; Vanhalakka-Ruoho 2015, 43.)
Hanna oli parisuhteessa lapsensa isän kanssa, mutta huolehti käytännössä vauvasta yksin. Vauvan isä oli laitoskuntoutuksessa oheiskäytön ja masennuksen takia, eikä Hanna
tiennyt kuinka pitkään miehen kuntoutuminen tulisi viemään aikaa. Hanna kertoi miehen olleen raittiina kaksi vuotta ennen Hannan raskaaksi tulemista. Hän totesi, että ei
olisi ryhtynyt tekemään miehen kanssa lasta, ellei tämä olisi ollut raskautta suunniteltaessa hyvässä kunnossa. Hanna piti yhteyttä mieheen, ja kävi näyttämässä vauvaa miehelle tämän päihdekuntoutusyksikössä. Hanna suhtautui tyynesti miehen tilanteeseen, ja
ottamatta kantaa parisuhteen tulevaisuuteen, hän toivoi miehen hoitavan itsensä kuntoon. Hannan toimijuus ei ollut riippuvaista kumppanista, hän oli pärjäävä ja itsenäinen,
mutta sitoutunut tukemaan kumppaniaan tämän vaikeinakin hetkinä.
Perheiden hoidossa tulee ottaa huomioon koko perhe, isä saattaa helposti unohtua.
Miehelle isäksi tuleminen voi olla herättävä tekijä raittiudelle, vaikka miehet havahtuvatkin naisia myöhemmin tulevaan vauvaansa. Isien kanssa tulisikin tehdä samanlaista
odotusajan työskentelyä kuin odottavien puolisoiden kanssa tehdään. (Taipale 2006,
204-205.) Tutkimukseeni osallistuneiden naisten puolisot olivat saaneet tukea päihdehuollosta ja lastensuojelusta niin odotusaikana kuin vauvan syntymän jälkeen. Bea,
Camilla ja Disa puhuvat paljon ”meistä” kuvatessaan sitä, kuinka hän ja puoliso olivat
hakeneet itselleen apua odotusaikana. Miehet ovat kulkeneet rinnalla ja kulkivat edelleen. Raitistuminen ja vanhemmuus voitiin nähdä vanhempien yhteisenä projektina.
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7 Säröjä äitiydessä
7.1 Vauvan vieroitusoireet
Vauvan kehitys vaarantuu, jos äiti jatkaa raskauden ajan päihteidenkäyttöä. Samoin
tapahtuu myös silloin kun äiti jatkaa päihteiden käyttöä vauvan syntymän jälkeen. Vauvan vieroitusoireet ovat esimerkki sosiaalityön ilkeästä ongelmasta, joka horjuttaa yhteistä arvoperustaamme ja moraaliamme. (Kts. Pohjola 2008, 74.) Haastattelemani naiset kokivat syyllisyyttä vauvansa vieroitusoireiden takia, niiden näkeminen tuntui vaikealta ja sietämättömältä. Vauvat ovat yksilöllisiä, joten vieroitusoireiden voimakkuuden ennustaminen ei ole mahdollista ennen vauvan syntymää. Toiset vauvat saavat niitä
herkemmin kuin toiset, joten korvaushoitolääkkeen vähentäminen ei aina johda siihen,
että vauvat välttyisivät vieroitusoireilta.
Omaa vieroituksessa olevaa vauvaa olisi haluttu hoitaa myös valvontaosastolla, mutta se
ei aina ollut mahdollista. Huoli vauvasta, sääli ja hätä olivat läsnä puheessa. Sen ymmärtäminen, että oma toiminta oli johtanut vauvan vieroitusoireisiin lisäsi pahaa oloa.
Itsesyytökset, mutta myös halu auttaa vauvaa voimaan paremmin kuuluvat kertomuksissa. Joku sai hoitaa omaa pienokaistaan osastolla, joku oli taistellut ja onnistunut pääsemään synnyttämään sellaiseen sairaalaan, jossa vauvoja ei erotettu äidistä vaan vierihoito oli mahdollista. Vieroitusoireisen vauvan äidin toiminta oli rajoitettua, ja sitä ohjasi
häpeä ja syyllisyys sekä huoli.
S: mut sä taistelit siitä, että sä sait olla vauvan kanssa mahollisimman paljo siellä sairaalassa ollessa? Muistat sä, sä hoidit siellä sitte vauvaa ihan, perushoitoa siellä minkä
pystyit ja?
Aada: Joo. Ja se tuntu tosi kurjalta koska siis, ihanalta tuntu ko mää olin ite siellä,
mutta se oli tosi hirvee ahistus ja kauhee olo koska musta tuntu koko ajan, että kukaan,
että vauvaa laiminlyödään siellä ja jotenki, että sitä ei niinku hoideta hyvin ja. Et se
huutaa yksin siellä ja kaikkee. Et siellä vaan sydänmonitoreista katotaan, et se on hengissä. Kauhukuvii pyöri koko ajan päässä ja sitte ei ite päässy sinne niin se oli ihan
sydäntä raastavaa. Mutta. Tai sitte ehkä liiotteli vielä asiat jotenki päässänsä.
Vieroitusoireiset vauvat ovat vaikeasti hoidettavia, itkuisia ja tuskaisia ja käytäntö on,
että vauvat ovat syntymänsä jälkeen hoidossa valvontaosastolla, jossa arvioidaan vieroitusoireiden voimakkuus ja aloitetaan tarvittaessa morfiinihoito. Vieroitusoireet alkavat
2-7 päivän iässä (Kahila 2012, 231). Sairaalakohtaisista eroista riippuen äitien mahdollisuus hoitaa vauvaa valvontaosastolla vaihtelee, joten äideille ei aina voida antaa mahdollisuutta hoitaa vauvaansa valvontaosastolla. Vierihoidon edut vauvalle ja äiti-vauvaparille ovat kiistattomia. Ellei äidin vointi (mm. päihtymys) estä vierihoitoa, voivat he
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olla läsnä ja rauhoitella vauvojaan. Vierihoito myös mahdollistaa vauvaan tutustumisen ja vauvan hoitamisen opettelun, ja lisäksi vauvalle tulisi tutuksi oman äidin tapa
hoitaa häntä. Pajulon (2003, 2011) mukaan äidin ja vauvan erillään oleminen hidastaa ja
hankaloittaa kontaktin ja kiintymyssuhteen syntymistä äidin ja vauvan välillä. Äidin
puolelta vuorovaikukseen vaikuttavia riskitekijöitä ovat muun muassa päihtymystila,
kontaktin ja läsnäolon katkonaisuus, ennustamattomuus ja päihdekeskeinen elämäntapa.
(Pajulo 2003, 1335-1337, Pajulo 2011, 1190-1191.)
Kanadalainen tutkimus (Abrahams, Kelly, Payne, Thiessen, MacKintosh & Janssen
2007) vierihoidon hyödyistä vauvoille, joiden äidit käyttivät raskauden aikana heroiinia
tai metadonia osoitti, että vierihoito vähensi vauvojen vieroitusoireiden voimakkuutta ja
niiden kestoa. Lisäksi se vahvisti äitien kiintymistä vauvaansa, ja kasvatti kynnystä
vauvan hylkäämiselle. (Emt. 1727-1730.) Tämän kanadalaisen tutkimuksen tutkimustuloksia haastoi se, että vauvojaan vierihoitaneet äidit useimmissa tapauksissa imettivät
vauvojaan, eikä tutkimuksella pystytty osoittamaan sitä, kuinka suuresti imettäminen
vaikutti myönteiseen kokonaisuuteen. Abrahamsin (ym.) kanssa samanlaisia tuloksia
saivat Sarah Bagley, Elisha Wachman, Erica Holland ja Susan Brogly (2014, 1-10.)
laajassa kirjallisuuskatsauksessaan. Heidän tutkimuksessaan osoitettiin, että vieroitusoireisen vauvan tilannetta edistävät sekä imettäminen että vierihoito. Lisäksi merkityksellisesti vauvojen oloa helpotti rauhallinen, hämärä tila, kapalointi ja sylissä pitäminen.
Tutkimukseeni osallistuneet naiset nostivat niin ikää imetyksen esille haastatteluissa.
Tutkimukseni perusteella imettämiseen liittyvä ohjeistus vaihtelee, eikä imettämisen
suhteen ole olemassa selkeää ohjeistusta. Osa tutkimukseeni osallistuneista äideistä ei
ollut saanut lupaa imettää käyttäessään suboxonea, kun taas toiset olivat saaneet päinvastaisia ohjeita. Imettäminen oli aihe, josta äidit keskustelevat paljon kokemukseni
mukaan myös avohoitoyksikön ryhmissä toisten naisten kanssa. Kokemuksia vaihdellaan ja erilaiset linjaukset herättävät hämmennystä.
Äidit kokivat synnytyssairaalassa ja valvontaosastolla leimaavaa ja asiatonta käyttäytymistä, mutta he kertoivat myös myönteisistä ja kannustavista kokemuksista. Lähes
kaikki haastattelemani naiset raportoivat ikävistä, syyllistävistä asenteista, joita he saivat osakseen vauvojen valvontaosastolla, jossa hoidettiin vieroitusoireista vauvaa. Lepon (2012) mukaan naisten keskeiseksi tehtäväksi nähdään suvun jatkaminen, naisten
oletetaan synnyttävän ja kasvattavan tulevia sukupolvia. Puutteet tällä alueella stigmatisoidaan ja naisista tulee kontrollin, valistuksen ja hoidon kohde. (Emt. 15.) Äidit kertoi-
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vat siitä, kuinka heidän toimijuuttaan kapeutettiin muun muassa eväämällä heiltä
mahdollisuus hoitaa (vaihtaa vaippaa, syöttää) vauvaansa osastojakson aikana, ja heidän
kykyään äitinä toimimiseen epäiltiin. Anneli Pohjola (2008) kirjoittaa sosiaalityön ilkeistä ongelmista, että niihin liittyvä koettu vaikeus siirtyy herkästi suhtautumiseksi
niiden piirissä oleviin ihmisiin, jolloin luotaantyöntävät ilmiöt likaavat toimijansa.
Näissä tilanteissa olevat asiakkaat koetaan vaikeiksi asiakkaiksi, ja tuottavat tabulla
merkittyjä toimijoita. (Emt. 77.) Tulkitsen tutkimukseni naisten joutuneen luokitelluksi
vaikean, jopa pahan ihmisen kategoriaan.
Neuvolassa mulla on tosi mukava työntekijä, mutta mä synnytin tuolla xxx:lla niin siellä
oli kyllä tosi kurjaa se kohtelu. Mulle tehtiin sektio, ja sen jälkeen niinkun, kun mä kysyin missä mun lapsi on, niin ei he oikein tienny ja. Kysyin että onko sillä kaikki hyvin
niin joutu mont kertaa niinku, ennen kuin he jakso selvittää asiaa ja. Sitten kun hän joutu tähän morfiinitiputukseen niin mulle ei kerrottu, et hän joutu sinne. Ja niinkun et, hän
on ollu ees niin kipee. Se oli tosi kurjaa se kohtelu. Ja sitten kun mä olin lähössä sieltä
niin kätilö tuli ja pamautti että kai mä ymmärrän, että mun ei sit pidä hankkii lisää lapsii...Et mitä mä oon miettinyt niinku, ehkäisyks. Koska niinku munlaisten ei pitäis hankkii lapsia. (Disa)
...Niinku joku hoitaja saatto vaan, ku mä yritin imettää, niin ne oli saattanu – ko mä
sovin aina mihin aikaan mä meen sinne ku siel valvontaosastolla on ne kolmen tunnin
välein ne hoito- et sä voit mennä sinne, niin mä sanoin, et mihin aikaan mä meen sinne,
ja mä menin viel aina aikasemmin mitä mä sanoin, niin saatto olla et ne oli siellä jo
antamassa luovutettua maitoo vaik mä olin pumpannu sinne omat maidot jääkaappiin.
Et ne oli saattanu hoitaa jo sen vauvan ja.(Fanni)
Toimijuus viittaa yksilön kykyyn ja voimavaroihin toteuttaa aikomuksensa, muuttaa
tapahtumia ja elämäntilannettaan toimimalla toisin. Rakenteet muovaavat toimintaa,
jotka voivat estää, mutta myös mahdollistaa ja ohjata ihmisen toimintaa. (Jäppinen
2013, 152.) Naisten synnytyssairaalaan paikantuvat kertomukset tuottivat tietoa toimijuuden vähäisistä mahdollisuuksista vallankäytön ja rakenteiden (sairaalan käytäntöjen)
vuoksi. Sairaalaan sijoittuvassa kerronnassa korostui vallankäyttö sen avulla tapahtuva
äitiystoimijuuden heikentäminen. Tämä on ymmärrettävissä siltä osin, että vauvojen
valvontaosaston henkilökunta oli orientoitunut hoitamaan potilastaan, tässä tapauksessa
vauvaa, eikä tämän äitiä. Tällöin henkilökunnan huomio oli vauvassa. Naisten kuvaamat
kokemukset kertovat kuitenkin myös hoitohenkilökunnan asenteista, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Vauvan pahoinvoinnin näkeminen on inhimillisesti vaikeaa, ja tilanteisiin
liittyy kohtaamisen vaikeutta. Auttamistyöhön liittyvät varjot, kulttuurisesti jaetut tabut,
rakentavat vuorovaikutukseen muureja. (Pohjola 2008, 71.)
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Kukaan äiti halua vahingoittaa lastaan tahallisesti, kaikki toivovat synnyttävänsä terveen vauvan. Korvaushoito mahdollistaa vauvan kannalta turvallisimman odotusajan
silloin, kun äiti ei kykene lopettamaan huumeidenkäyttöään. Odotusaikana naisia kannustettiin hakemaan apua ja lopettamaan huumausaineiden käyttö, jotta vauva välttyisi
vaurioilta ja äiti saisi tarvitsemaansa hoitoa. Äitejä tuettiin tekemään muutos päihteidenkäytössä, ja he voimaantuivat ja alkoivat löytää voimavaroja oman elämänsä hallintaan. Vauvan syntymän jälkeiset kokemukset vauvan vieroitushoidon ajalta kuvaavat
ristiriitaa, johon äidit törmäsivät hoitoprosessinsa aikana: parhaimmillaan he pääsivät
kannattelevaan kuntoutukseen jo odotusaikana, jolloin heitä paitsi tuettiin raittiudessa,
myös autettiin valmistautumaan synnytykseen ja äitiyteen sekä autettiin heitä näkemään
mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Äitiystoimijuutta vahvistettiin voimakkaasti. Vauvan
syntymän jälkeen äidit kuitenkin voivat tulla ohitetuksi, vaikka jokainen äiti halusi asettua vauvansa hoitajaksi heti synnytyksen jälkeen.
Vieroitusoireisen vauvan näkeminen tuotti syyllisyydentunteita, ja henkilökunnan asennoituminen lisäsi tunnekuormaa. Kukaan haastattelemistani naisista ei kuitenkaan kertonut retkahtaneensa heti vauvan syntymän jälkeen, vaan vauvan lähellä haluttiin olla
niin paljon kuin mahdollista. Omat mahdollisuudet vauvan hoitamiseen olivat ehkä rajatut, mutta kaikista mahdollisuuksista vauvan hoivaamiselle pidettiin kiinni. Äidit eivät
sivuuttaneet kielteisiä kokemuksia, vaan pyrkivät neuvottelemaan huonojen ja hyvien
kokemusten synnyttämästä ristiriidasta pitääkseen yllä myönteistä käsitystä omista kyvyistään toimia äitinä. Myönteiset kokemukset antoivat anteeksi aikaisemman, huonon
kohtelun, ja myönteinen palaute rohkaisi ja antoi itsevarmuutta. (Marshall ym. 2007,
2156–2158.)
Fanni:...Mutta tuota, siellä xxx:lla oli oikein kivaa henkilökuntaa ja vauva sai oman
huoneen, ja mä pystyin yöpymään siellä sen kanssa. Mä sain oltuu siellä sen kanssa tosi
paljon. Ja sit kun me kotiuduttiin, niin se lääkäri anto meille hirveen hyvää palautetta ja
sano, et ollaan niin kiva perhe ja tosi kivalta tuntuu päästää vauva kotiin. Niin et loppujen lopuks siitä jäi semmonen hyvä mieli kuitenki sen xxx:n takia siitäki sairaalarupeamasta.
S: Saitko sää käydä vauvaa katsomassa siellä osastolla?
Eeva: Joo ja sehän oli siellä xxx:lla vaan pari päivää, siirrettiin sit xxx:n missä oli tosi
kiva olla. Et siellä oli oma huone ja sai olla yötä ja näin.
S: Sä sait pitää vauvaa ja hoitaa häntä paljon?
Eeva: Joo, ja he toivoikin et itse hoitais ja. Et se oli tosi mukavaa. Siellä oli henkilökuntakin täysin erilaista. Et yks tai kaks oli sellasta, mitkä tuntu vähän epäystävällisiltä mut
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et. Ei silti heiltäkään tullu mitään, ei ne sanonu mitään, oli ihan ammattimaisii kuitenkin. Mut et suurin osa oli tosi ystävällisii.
Disa, Fanni, Greta, Hanna ja Iina olivat miettineet korvaushoitolääkkeen vaikutuksia ja
lääkityksen riskejä kohtuvauvan kehitykselle. Odotusaikana äidit yrittivät laskea lääkeannoksen mahdollisimman pieneksi, jotta vauva välttyisi vieroitusoireilta. Kaikkien
haastattelemieni naisten vauvat olivat vieroitusoireisia riippumatta siitä, kuinka pieni
korvaushoitolääkeannos oli ollut. Ainoastaan Bean ja Eevan vauvat eivät joutuneet morfiinivieroitukseen. Mahdollisuudet vaikuttaa vauvan vieroitusoireisiin olivat vähäiset,
hoidon lopettaminen kokonaan taas olisi voinut altistaa retkahduksille.

7.2. Huolen sävyttämä äitiys
Äidit jatkoivat korvaushoitoa vauvan syntymän jälkeen. Vauva kulki mukana lääkkeenhaussa ainakin, jos äiti oli yksinhuoltaja. Vauvan kanssa mentiin lääkkeenhakuun päivittäin, jos äiti ei ollut vielä ansainnut kotilääkeannoksia. A-klinikat huomioivat mukana
kulkevat lapset vaihtelevasti, kaksi äitiä mainitsi klinikalta löytyvän leikkinurkkauksen
ja vaipanvaihtopisteen. Yksi äideistä kuvaili A-klinikan saniteettitilojen sopimattomuutta vauvan vaipanvaihtopaikaksi vessan epäsiisteyden takia, häntä pelotti tartuntatautien
leviämisen mahdollisuus likaisista vessoista.
Äidit kokivat lapsen mukaan ottamisen klinikalle kielteiseksi kahta haastateltavaa lukuun ottamatta. Camillan kokemuksen mukaan klinikalla otettiin lapsi hyvin huomioon,
eikä hän kokenut asioimiseen liittyvän erityisiä haasteita lukuun ottamatta tilanteita, jos
lapsella itsellään oli huono päivä. Muut äidit eivät olisi halunneet ottaa lasta mielellään
mukaan lääkkeen hakuun. Kaksi kertoi olevansa apteekkijakelussa.
Naiset asioivat keskenään eri klinikoilla neljää äitiä lukuun ottamatta, mutta kriittiset
kokemukset olivat saman suuntaisia. Äidit eivät kokeneet pystyvänsä suojelemaan lastaan haitallisilta vaikutteilta silloin, kun lapsi oli otettava mukaan klinikalle. Ne äidit,
jotka olivat parisuhteessa, pyrkivät jättämään vauvan puolison hoitoon lääkkeenhakunsa
ajaksi, mutta aina se ei ollut mahdollista. Yksi äiti kertoi saaneensa välillä lastensuojelun perhetyöntekijän auttamaan lapsen hoitamisessa niin, että hän pystyi käymään yksin
lääkkeenhaussa.
Äidit nostivat esille arjen haasteita, joita korvaushoitolääkkeen hakeminen heille tuotti.
Usein mainittiin pitkä matka kotoa klinikalle, joka koettiin hankalaksi pienen vauvan
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kanssa. Isompien lasten päivärytmiin lääkkeen hakeminen voi vaikuttaa sitä sekoittavasti mikäli lapsi heräili matkan aikana. Lääke tuli hakea tiettyyn kellonaikaan aamuisin
eikä klinikoilla tunneta erityiskohtelua, vaan kaikki asiakkaita kohdeltiin samalla tavalla. Se oli reilua, mutta teki asioinnista myös jäykkää. Klinikoilla ei otettu myöhästymisissä huomioon sitä, että aamuun oli voinut liittyä ylimääräisiä haasteita lapsen takia.
Lapsiperheissä on tavallista, että päiviin sisältyy yllättäviä käänteitä, kuten sairastumisia. Äidin sairastuessa, tai pahimmillaan koko perheen sairastaessa vaikkapa vatsatautia,
on lääke käytävä hakemassa klinikalta. Vaihtoehtona on lääkkeen hakematta jättäminen,
joka merkitsee vieroitusoireiden ilmaantumista, mikä puolestaan haastaa äidin toimintakyvyn ja voi olla lapsen näkökulmasta riski. Klinikalta ei koettu saavan apua näihin
erityistilanteisiin, vaan tilanteista oli selvittävä omilla keinoilla.
Sinne vaan piti mennä. Koska mä muistan, että monta kertaa mä oon soittanu sit niinku
myöhemminki, ku mä oon ollu jo kahen lapsen yksinhuoltaja, ja lapset on ollu oksennustaudissa. Ja mä oon just toipunu siitä oksennustaudista, et mä en oo syöny kahteen
päivään mitään, ni mä oon kysyny et voisko tulla edes johonki puoleenväliin, sillon mä
oon kuitenki jo reissannu junalla ja bussilla sen yli tunnin matkan niiden lasten kanssa,
niin ei vaan voinu tulla. Eikä voinu poikkeuksellisesti hakee siitä lähemmältä klinikalta,
tai niinku et ne klinikat, musta on yllättävää, että ne ei tee minkäänlaista yhteistyötä
tollais tilanteis että. Jotenki tollasis poikkeustapauksissa sillon mä muistanki olleeni
tosi, tosi tota, niinku vähän niinku raivoissaniki välil siitä tilanteesta, että miten se voi
olla sillee, et vaikka sä oot niinku missä kunnossa tahansa tai ne lapset, et eihän se oo
kiva jotain oksentelevaa lasta lähtee kuskaamaan mihinkään. Mut sit me ollaan välil
menty taksilla ja. Aika useinkin jos on ollu sillee, et on meinannu myöhästyä tai sit ollaan oltu sairaana. Mut sittehän se on tietty, vähän tiukalla rahatilanteella on paha, jos
tuollasii taksireissuja on hirveen usein niin. Sekään hyvä oo. Ja sit siin meni usein monta tuntia sit siinä vaiheessa, kun se matka oli jo niin pitkä. (Fanni)
Äidit eivät halunneet lastensa kuulevan päihteiden nimiä, mitä oli toki vaikeaa välttää
klinikalla. Eräs äideistä ei halunnut viedä enää klinikalle lastaan, joka oli oppinut lukemaan hyvin nuorena, koska ei halunnut tämän oppivan päihdesanastoa klinikan ilmoitustaululta. Eniten kielteisiä tunteita herättivät klinikoiden muut asiakkaat. Äitejä huolestutti lasten vieminen klinikalle, koska siellä oli pelottavan näköisiä, sekavia ja aggressiivisen oloisia asiakkaita. Epäsiistien asiakkaiden ei haluttu tulevan lähelle vauvaa,
tai koskettamaan tätä. Klinikalla saattoi asioida sinne kuulumattomia päihteidenkäyttäjiä, jotka olivat ”sekaisin” sekä niitä klinikan asiakkaita, jotka olivat retkahtaneet ja olivat toisin sanoen päihtyneitä. Näitä tilanteita ja niihin sisältyviä riskejä ei äitien mielestä oltu huomioitu klinikoiden arjessa lainkaan. Jos lapselle sattuisi jotain, olisi äiti itse
viime kädessä vastuussa tilanteesta. Äidit kokivat lastensa joutuvan sijaiskärsijöiksi
äidin ongelman takia, ja lasten mukaan ottaminen klinikalle aiheutti äideille ahdistusta
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ja stressiä. Päiväkoti-ikään ehtineiden lasten äidit olivat huojentuneita siitä, että lapset voi jättää päiväkotiin klinikkakäynnin ajaksi. Äitien toiminta klinikalla suuntautui
lapsen suojeluun.
Myös klinikan ulkopuolella aikaansa kuluttavaa porukkaa pelättiin, Iina ja Hanna kertoivat oman klinikkansa edustalla pyörineen lääkkeiden ”pummaajia” ja näpistelijöitä,
minkä takia vauvan kanssa liikkuminen tuntui pelottavalta. Iina kertoi kokevansa myötähäpeää klinikan edustalla aikaa viettävien, sekavien asiakkaiden takia, joista yksi oli
hänen lapsensa isä.
Et esimerkiks mä voin käydä joskus Piknikissä kahvilla, siin on mun ylimääräset päihteet, kofeiini. Mut niinku se tarkottaa sit sitä, et mä lähden kahvilta kotia. Ja teen kotona asioita, ja haen lapsen päiväkodista. Mut kyl mä oon nähny ite mitä siin tapahtuu ja
se ei oo mitenkään, mua hävettää ihan hirveesti jopa niiden puolesta. Et se on niinku
syy miks mä en ees väliin kehtaa mennä siihen kahville, et just ku siin notkuu oma mieski...Mä en haluu ollenkaan et mua yhdistetään siihen porukkaan, et se on niinku iso
juttu. Se et mä en haluu notkuu siinä. Siin on ikävä vaan et, siin on tota kaks ihmistä
kenen kaa, toisella on lapsi samassa päiväkodissa ja on mun kaveri, niin sen kaa joskus
käydään kahvilla siinä. Ja sit siinä on yks semmonen kenet mä oon oppinu ekana tunteen, samalta siit klinikalta ja. Sen kaa sit jutellaan niitä näitä, ku sillä on kans lapsi
huostaan otettu ja sillee, niin puhutaan ihan semmosista. Mut ku sit mä en taas haluu
olla siinä, niin me ei kauheesti pystytä, et kahville mä voin tulla. Siihen ulos mä en
suostu jäämään ollenkaan. Se on ihan kauhee paikka (kuiskaa). (Iina)
Äitien toiminnassa korostui kriittinen, suojeleva ja torjuva toimijuus heidän kuvatessaan
kokemuksiaan klinikalla asioimisesta vauvan kanssa. Klinikkakäynteihin liittyvä kielteisyys liittyi ensisijaisesti huoleen klinikoiden muista (huonokuntoisista) asiakkaista
sekä klinikoiden jäykistä ja joustamattomista käytännöistä. Äitien kertomuksista ei ollut
tulkittavissa, että he olisivat kokeneet klinikalla käymistä lapsen kanssa paheksuttavana
toisin kuin Chandlerin ym. (2013, 40) tutkimuksessa, jossa vanhemmat kertoivat kokevansa vauvan mukaan ottamisen lääkkeenhakuun sopimattomaksi tai leimaavaksi. Ainoastaan Iinan kuvailema kokemus myötähäpeästä voidaan tulkita löyhästi viittaavan
kokemukseen stigmasta.
Klinikoiden yhteydessä olevien haittoja vähentävien yksiköiden asiakkaisiin äidit suhtautuivat kriittisesti, koska arvelivat näillä asiakkailla olevan melko huonot selviytymismahdollisuudet, ja koska asiakkaat käyttäytyivät sekavasti. Apteekkijakeluun siirtyminen koettiinkin myönteiseksi muutokseksi, koska siirron jälkeen klinikalla ei tarvinnut enää käydä kuin seuloissa ja sovituilla keskusteluajoilla. Korvaushoidossa oleminen merkitsi sitoutumista korvaushoitotoimijuuteen, jossa lasten kanssa liikkuville
äideille ei ollut erityiskohtelua, vaan toiminta tapahtui kaikille samojen mahdollisuuk-
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sien ja rajoitusten puitteissa. Korvauhoidossa oleminen sisälsi häpeän kokemuksia, ja
hoito kavensi naisten toimijuutta.
Yksilön toiminta tapahtuu sosiaalisissa systeemeissä ja yksilön toimijuus toteutuu sosiokulttuuristen vaikutteiden ympäröimässä todellisuudessa. Sosiaaliset rakenteet edustavat auktoriteettia sääntöineen, käytäntöineen ja sanktioineen jotka ohjaavat ihmisten
toimintaa. (Bandura 2001, 14.) Päihdeklinikoiden kulttuuriin liittyvät rajoitteet ja toimintakäytänteet muodostivat haasteita äititoimijuudelle silloin kun lapset olivat mukana
klinikalla. Haasteet herättivät kielteisiä tunteita, mikä heijastui joidenkin äitien kokemuksiin klinikoista kielteisinä paikkoina, joissa he kokivat tulevansa edelleen kohdelluksi huumeidenkäyttäjinä. Pienten lasten vanhempien asiakkuuksiin liittyy päihdekuntoutuksessa erityisiä haasteita, ja korvaushoidossa olevat vauvojen vanhemmat ovat
etenkin vauvan syntymän jälkeen tiiviissä seurannassa. Lastensuojelulaki velvoittaa
viranomaisia tekemään ilmoituksen, mikäli huoli lapsen tilanteesta herää. Äidit tunnistivat ja hyväksyivät intensiivisen seurannan tarpeellisuuden hoidon alkuvaiheessa, mutta
lapsen kasvaessa ja alkaessa kiinnostua ympäristöstään äidit kokivat asioimisen klinikoilla haastavaksi. Äidit tarkastelivat klinikan arkea lapsen näkökulmasta todeten sen
huonosti yhteensopivaksi lapsen tarpeiden kanssa. Päihdeklinikoiden arki ei taipunut
suojelemaan lapsia, joten äitien tehtäväksi jäi turvata lapsen asema.
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8 Korvaushoito toipumisen tukena
8.1 Korvaushoitotoimijuus
Korvaushoidon koettiin edistäneen toipumista. Korvaushoidon ansiosta naisten ei tarvinnut olla huolissaan vieroitusoireista, ja he pystyivät irrottautumaan päihdekuvioista.
Korvaushoidon avulla fyysinen vointi oli hyvä, joten päihdeongelmaa ei enää tarvinnut
päivittäin miettiä, ja päihderiippuvuudesta toipuminen mahdollistui vähitellen. Suurin
ero entiseen elämään, ja toisin sanoen korvaushoidon isoin anti oli kaikkien naisten mielestä se, että voitiin lopettaa huumeiden hankinta kadulta.
Päihdehakuisuus väheni hoidon aikana vähitellen. Hoidon alussa tärkeää oli saada mahdollisimman korkea annostus lääkettä, mutta hiljalleen kiinnostus lääkemäärään vähentyi, ja lääkityksen tiputtaminen ja hoidon lopettaminen alkoi kiinnostaa. Hoidon alussa
myös buprenorfiinivalmisteella, subutexilla ja suboxonella, oli ollut merkitystä, mutta
mitä pidempään naiset olivat hoidossa, sitä vähemmän itse valmiste merkitsi heille.
Naiset kertoivat poikkeuksetta tulevaisuuden tavoitteenaan olevan korvaushoidon lopettaminen. Korvaushoitolääke oli naisille tällä hetkellä välttämätön, koska se piti heidät
toimintakykyisenä. Korvaushoidon avulla naiset pystyivät huolehtimaan lapsistaan ja
hoitamaan päivittäisiä asioita.
Naiset pohtivat suhdettaan korvaushoitoon ja toipumiseen. Irtautuminen päihdekuvioista ja äidiksi tuleminen vahvistivat identiteettiä, johon ei liittynyt päihteidenkäyttö. Korvaushoidossa oleminen rinnastettiin raittiuteen eikä lääkkeen koettu tuottavan päihtymystilaa tai vaikuttavan psyykkiseen oloon, päinvastoin naiset kuvailivat oloaan normaaliksi. Chandler ym. (2013) tutkimuksessa osa vanhemmista koki korvaushoitolääkkeesta koituvan haitallisia fyysisiä vaikutuksia ja he suhtautuivat kriittisesti myös siihen, että olivat edelleen riippuvaisia opiaateista, vaikkakin laillisesti. (Emt. 35-42.) Tässä tutkimuksessa ainoastaan yksi äiti kuvaili tuntevansa lääkkeen vaikuttavan olotilaansa niin, että hän ei kokenut olevansa oma itsensä. Äidillä oli käytössä suboxonefilmi,
jonka käytöstä seurasi hänelle myös fyysisiä oireita.
...Koska mä en voi sanoa, et mä oon kuivilla. Mä en koe itteeni, et mä oon streitti. Tää
lääke vaikuttaa valehtelematta, mä en voi uskoa jos ihminen sanoo et mä oon ihan oma
itteni ku mä syön tätä lääkettä. Ku asia ei oo niin, vaan sit siihen on kasvanu siihen
omaan itteensä ja tää lääke on, tän vaikutus on osa sitä minäkuvaa siin vaiheessa. Et se
on sit kai pitemmällekin ajatellen voi johtuu, et se on niinku tullu minäks. Mut et mä en,
mä oon tämmönen puuropää ku mä syön tätä lääkettä. Ihan siis, en koe todellakaan
olevani itteni. Mä tiedän millanen mä oon ja. Mä tiedän miten mä ajattelen, ja miltä mä
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tunnun ittestäni ja muuta että. Ilman niinku että tää lääke todellaki vaikuttaa. Mul
saattaa olla pitkii viikkoi et mä en naura kunnolla. Tai itke tai jotain. Ku normaalisti
mä oon semmonen, et mä saatan kattoo jotain kauniita ja rohkeita ja pillahtaa itkuu ja
tälleen, ilman et oon raskaana tai mitään. Mut tää lääke syö sitä aika paljo multa pois.
Semmosta tunnekyvykkyyttä niin sanotusti. (Greta)
Myös eräs toinen haastateltava kertoi miettineensä viime aikoina sitä, oliko korvaushoidossa oleminen tulkittavissa lailliseksi päihteidenkäytöksi, vai lääkkeelliseksi hoidoksi.
Hän ei ollut muodostanut asiasta lopullista kantaa. Hän totesi kuitenkin olevansa selväpäisempi kuin koskaan ennen, mutta ei myöskään tiennyt, olisiko selväpäisempi ilman
korvaushoitolääkitystä. Korvaushoitolääkkeeseen suhtauduttiin samalla tavalla, kuin
kyse olisi minkä tahansa sairauden hoidosta. Korvaushoitolääkkeen rinnastaminen esimerkiksi sydän- tai diabeteslääkkeeseen osoitti pyrkimystä asettaa päihderiippuvuus ja
sen hoitaminen lääkityksen avulla vähemmän moralistiseen valoon.
Korvaushoito oli naisille kuitenkin vain etappi matkalla kohti toipumisen päämäärää.
Toipumiseksi määriteltiin irrottautuminen päihteistä ja päihdekuvioista, arjen hallinta ja
tulevaisuuteen liittyvien tavoitteiden asettaminen johon sisältyi korvaushoidon lopettaminen. Opiskelujen aloittaminen ja työelämään hakeutuminen olivat myös osoitus toipumisesta. Aikaisemmin elämä oli pyörinyt huumeiden hankinnan ympärillä, vointi oli
ollut fyysisesti ja psyykkisesti huono eikä ollut kokemusta elämänhallinnasta. Nyt pyrkimyksenä oli tulla ”yhteiskuntakelpoiseksi veronmaksajaksi”, ”normaaliksi” kansalaiseksi.
S: Se (korvaus)hoito on osa sitä kuntoutumista, mut se ei oo pelkästään sitä?
Aada: Se korvaushoito on mun mielestä niinku lääkinnällinen hoito alussa, millä sulle
mahollistetaan se, että sä tavallaan pääset irtautumaan päihdemaailmasta jos et sää oo
vielä valmis käymään läpi vieroitusoireita. Et se tavallaan vaan niinko nopeuttaa sitä
prosessia vähäsen. Mut emmä usko et se (korvaushoito) ois niinku kokonaan mukana,
niin ei. Että sit se vaan lähtee pois ja (kuntoutuminen) jatkuu muilla tavoilla että.
Bea: Kuntoutunu oon ja, tunnen itse ja kiva kun muut kehuu ja siitä saa semmosta. Mut
pääasia et niinku mulla on hyvä olla. Niin siinä kohdassa kans tuntuu että on kuntoutunut. Pystyy huolehtii itsestään ja huolehtii lapsista ja velkojen hoitamisesta. Kaikki menee hyvin niin niin siinä tulee semmonen. Et nytkin kun mä tänään soitin sinne kouluun
mä olin kyl niin iloinen, kun mä sain sen hoidettua sen niinku asian. Mä pääsen sitä
tekemään. Kun taas silloin aikoinaan ei mitään semmosta ollu ilonaiheita, että on vaan
sitä samaa rundii, samaa juttua.
Luottamus työntekijöihin, psykososiaalinen ja läheisten tuki oli tärkeää, ilman sitä ei
olisi päästy kuiville korvaushoidosta huolimatta. Naiset nimesivät merkittäviksi tukijoikseen Hal-poliklinikan ja A-klinikoiden työntekijät, ensikodin toimipisteiden työnte-
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kijät sekä lastensuojelun. Läheisistä oma puoliso oli parisuhteessa olevien naisten
tärkein tukija. Ne naiset, kenen omaisverkostossa oli tukijoita, nimesivät pääsääntöisesti
oman äidin läheisimmäksi auttajakseen. Kaikkien kertomuksista kävi ilmi, että pelkkä
korvaushoito ei yksinään auttanut toipumaan, vaan muu saatu apu ja hoito nähtiin välttämättömäksi. Koetun tuen saamisen lisäksi naisten kertomuksista tulee ilmi se, että he
olivat tuen lisäksi viranomaisten seurannassa ja arvioinnissa. Samoin kuin Chandlerin
ym. (2013) tutkimukseni naiset ymmärsivät, että sitoutumalla korvaushoitoon ja luopumalla päihteidenkäytöstä he pystyivät osoittamaan olevansa kykeneviä huolehtimaan
itsestään ja sitoutuneita kantamaan vastuullisesti vanhemmuuden tehtävät. (35-42.)
Kuntien päihdepalveluihin kohdentuvat säästöpaineet näkyivät haastatteluissa kokemuksena palvelujen ohenemisena. Klinikat tarjosivat vaihtelevasti keskustelutukea, ja
klinikoita kritisoitiin liian vähäisen tuen tarjoamisesta. Klinikoiden toivottiin tarjoavan
myös terapeuttista tukea, jolloin käynneillä olisi voinut käsitellä päihdeongelmaan johtaneita syitä, eikä ainoastaan hoitaa oireita. Yhteistyö lääkärin ja nimetyn omahoitajan
kanssa mainittiin tärkeiksi, mutta yhtä naista lukuun ottamatta kukaan ei kuvannut Aklinikan työskentelyyn liittyneen terapeuttista otetta. A-klinikan käynteihin liittyi kiire
ja tehokkuus. Mitä pidemmälle toipuneesta asiakkaasta oli kyse, sitä vähemmällä tuella
tämän ajateltiin pärjäävän, jolloin A-klinikan käyntejä oli harvoin.
Greta: Niin no mulla piti olla puolentoista viikon, tai joka toinen viikko, pitäis olla
omahoitajakeskustelu ku mä oon hoitoluokassa kaks.
S: Mitä se tarkottaa?
Greta: Sitä et hoitoluokassa yks tavataan kerran viikossa ja käydään kai aika usein hakeen lääke sieltä, et se on niinku kuinka alussa sä oot hoidossas. Mut mä oon jo hoitoluokassa kaksi, niin mä nään resurssien mukaan vain joka toinen viikko mun omahoitajaa. Mut mä en oo ees itse asiassa tavannu tätä koko ihmistä nytten, ku mulla vaihtu tos
kesän alussa, et oli noi yt -neuvottelut ja mun hoitaja siirrettiin muihin tehtäviin ja. Mä
sit olin ton kesän ilman hoitajaa kokonaan ja. Oli vähän sellanen heitteillejättöfiilis, ku
ne ei ottanu seuloja, ne ei tehny mitään. Lääkkeet, lomat, tossa. Ne anto mulle lomii
ilman et mä anoin niitä...
Iina:...Ja sitte jotenki niinku, klinikalla no ainaki sillon mietin sitä, että ko nykyään ne
menee vähän niinku liukuhihnatyönä, et mun mielestä klinikan työ on muuttunu tosi
paljon semmoseks. Et ennen siellä istuttiin ja juteltiin vähän aikaa ees asioista, niin
nykyäänhän se on sitä että äkkii sulatat lääkkees ja pihalle! Seuraava! (nauraa)
S: Okei, kuulostaa kyl liukuhihnalta.
Iina: Niin et ei se oo mun mielestä hoitoo, se on vaan semmosta, et ota lääkkees ja lähde pois. Niin sama se on sit haenks mä sen apteekista vai sieltä.
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A-klinikkakäyntejä kuvaavissa kertomuksissa ei tullut esille naiserityisyys tai äitiyskysymysten prosessointi. Kaikki haastattelemani naiset olivat saaneet mahdollisuuden
asiakkuuteen ensikodin avohoitoyksikössä, jossa he saivat käsitellä päihderiippuvuuttaan oman työntekijän tukemana sekä yhteisössä. Tämä hoitosuhde koettiin tärkeäksi ja
tarkoituksenmukaiseksi, koska sen kautta oli mahdollista työstää riippuvuusproblematiikkaa terapianomaisesti oman työntekijän vastaanotolla taikka vertaistuen avulla hoidollisessa yhteisössä ja ryhmissä. Terapeuttisen tuen tarve ja merkitys nousi korostuneesti esiin haastatteluista, hoidon nähtiin auttaneen sekä äitiä itseään että hänen lastaan,
koska hoito oli tukenut äidin ja lapsen välisen yhteyden vahvistumista. Ensikodin hoidollisissa ryhmissä oli opittu arkisia taitoja kuten leikkimään laululeikkejä, mutta erityisesti oli opittu asettumaan lapsen asemaan ja tarkastelemaan omaa toimintaa lapsen näkökulmasta. Hoidon voidaan nähdä vahvistaneen äitiystoimijuutta vahvistamalla äitien
mentalisaatiokykyä ja sensitiivisyyttä suhteessa lapseensa.
Siinä on se, että ite on niin palasina. Mullon niinku sairaat perhetaustat jokka on niinku
vahingolliset. Niin enhän mä tiedä miten mä hoidan oikein lasta. Lähetään ihan näistä
aa bee ceestä, että miten mä niinko oikeesti terveellä tavalla otan huomioon lapsen tarpeet, niinku kaikki tunnepuolen ja luen lasta oikein ja tälleen näin. Että ei tollasii yksinkertasii asioita, sä et vaan niinko osaa koska sulle ei oo kukaan niitä koskaan tehny.
(Aada)
Jos hoidon alkuvaiheeseen liittyikin paljon toimintaa rajoittavaa ja pakottavaa täytymistä, niin toipumisen edetessä äidit näkivät itsessään olevan kykyjä ja osaamista, jonka
avulla tavallisen arjen eläminen onnistui. Korvaushoito lävisti arkea, mutta se ei hallinnut sitä. Korvaushoidon (lääkkeen) merkitys korostui hoidon alussa, mutta mitä pidempään naiset olivat hoidossa, sitä enemmän oma psyykkinen työskentely ja saatu terapeuttinen sekä vertaistuellinen apu nousi toipumisen välineeksi. Toipumisen edetessä
korvaushoidon osuus alkoi jäädä reunaehdoksi. Naiset kuvasivat alkaneensa ymmärtämään ja haluamaan sitä, että selviytyisivät tulevaisuudessa haasteista omin voimavaroin,
ilman korvaushoitoa. Lääkkeen haittavaikutukset fyysiselle terveydelle mietitytti myös
joitakin äitejä.
Aina välillä sitä miettii, että on vahvoilla ja sitte tuleekin tilanne vastaan jossa huomaa,
että ei oo, niinko. Emmä sano et mä retkahdan, ei se sitä tarkota, vaan sitä et joutuu
käymään taas läpi sen saman taistelun että. Et emmä, kyl se korvaushoito auttaa varmasti jonku verran tuossa, mut mä luulen, et senki merkitys pienenee täs koko ajan, että.
Kyl se on täällä korvien välissä se vahvuus päihteettömyydessä kumminki loppupeleissä. Kyllä se alussa auttaa, korvaushoito, tossa. Mut ei se enää tässä muutaman vuoden
jälkeen, kyllä se on siinä vaiheessa muista, niinku,- (tekijöistä kiinni) (Aada)
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Korvaushoidossa oleminen vaikutti vähäisesti perheen arkeen konkreettisella tasolla.
Lääke otettiin aamuisin ja kun annos oli kohdallaan, ei lääkitys vaikuttanut äitien vireystasoon juurikaan. Naiset kertoivat ottavansa lääkkeen aamuisin ennen lasten heräämistä, niin että lapset eivät nähneet lääkkeen ottamista. Kaksi haastateltavaa mainitsi
huomaavansa lääkkeen vaikutuksen hävinneen yöllä, mikä vaikutti jonkin verran yöunen laatuun. Yksi huomautti lääkkeen vaikuttavan vireyteensä, mutta ei määritellyt
tarkemmin, mitä sillä tarkoitti. Greta oli haastattelemistani naisista ainoa, jolle tuli fyysisiä oireita korvaushoitolääkkeestä. Hän kertoi käyttäneensä vajaan vuoden ajan
suboxonefilmiä, jonka käytöstä hänelle tuli huonovointisuutta, hikoilua, oksentelua ja
väsymystä. Lisäksi hän koki olevansa lääkityksen johdosta tunnekylmempi kuin normaalisti, eikä kokenut oloaan selväpäiseksi. Muut äidit eivät kertoneet vastaavista kokemuksista, mutta kukaan muu ei myöskään kertonut käyttävänsä suboxonefilmiä.
Haastattelemani äidit olivat edenneet korvaushoidossa, joten he kävivät harvakseltaan
A-klinikalla seuloissa, tai tapaamassa omahoitajaa tai lääkäriä. Kaksi äitiä kertoi olevansa apteekkijakelussa, eli he eivät hakeneet lääkkeitä klinikalta, vaan apteekista. Korvaushoidossa oleminen ei siten vaikuttanut konkreettisesti äitien arkeen, mutta hoidossa
oleminen alkoi tuntumaan turhalta rasitteelta. Korvaushoito oli auttanut äitejä niin kuin
sen oli ollut tarkoitus auttaa, mutta kun hoitoa ei enää koettu tarpeellisena, se haluttiin
lopettaa. Ennen kaikkea ne naiset, jotka haaveilivat perheenlisäyksestä, eivät halunneet
enää tulla raskaaksi korvaushoidon aikana. Kukaan ei halunnut enää altistaa tulevia lapsiaan korvaushoitolääkkeelle ja vieroitusoireille.

8.2 Retkahtaminen
Päihderiippuvuudesta toipumisen prosessinomaisuuteen liittyy tavallisesti myös retkahduksia. Retkahdusten jälkeen on kuitenkin mahdollista saavuttaa raittius, ja retkahdustilanteisiin voi suhtautua oppimistilanteina. On tärkeää, että yksilö ei menetä toivoaan
retkahduksen jälkeen, vaan pystyy luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa elämänkulkuunsa, ja oppii välttämään jatkossa retkahtamiset. (Pärttö, Hännikäinen-Uutela
& Määttä 2009, 127-128.)
Vauvan syntymän jälkeisistä retkahduksista kertoivat Aada, Eeva ja Greta. Naisista
Greta oli ainoa, joka oli aloittanut raskaudenaikaisen korvaushoidon tukihoitona, joka
loppui vauvan syntymän jälkeen. Greta ei täyttänyt korvaushoidon kriteerejä, joten kor-
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vaushoitoon päästäkseen hänellä piti olla yksi katkaisuhoitoyritys taustalla. Korvaushoidon aloittamisen kriteerinä on paitsi opiaattiriippuvuus, myös aikaisemman vieroitushoidon epäonnistuminen (Käypä Hoito-suositus 2012). Greta kuvaili olleensa raittiina vauvan syntymän jälkeen, mutta pelänneensä jatkuvasti retkahtavansa. Hän ei ollut
mielestään ollut valmis lopettamaan korvaushoitoa vauvan syntymän jälkeen, mutta
hänellä ei ollut kertomansa mukaan vaihtoehtoja. Greta kertoi tehneensä päätöksen
käyttää aineita, jotta sai katkaisuhoitoyrityksen, voidakseen päästä korvaushoitoon. Hän
kuvaili retkahdustaan valintana, jossa oli päämäärä (korvaushoitoon pääsy) ja jossa tukihenkilönä toimi hänen oma äitinsä, joka oli saanut vauvan oheishuoltajuuden. Gretan
toiminta kuvaa autonomista toimijaa, jonka toiminta aiheuttaa moraalisen dilemman.
Mä olin just sillon kuivilla itte kokonaan, että en ollu ees korvaushoidossa tai mullahan
ei ollu korvaushoito vaan raskausajan tukihoito, ja mä en saanu jatkaa sitä sen jälkeen
kun lapsi synty. Et se oli pakko lopettaa, koska mulla ei ollu katkoja. Ja virallisesti vaatii katkon, tai yrityksen niinku. Ja sehän oli se kompa sitten, että mitäs sitten jos mä haluun korvaushoitoon takas, mun on pakko retkahtaa millon mulla on riski menettää mun
lapsi. Et mun mielestä toi on aika iso mutta. Ja kysymys siinä, että pistetään ihminen
hakemaan kadulta se nappi väkisin ja syömään sitä, että saa sen likasen seulan, et pääsee korvaushoitoon. Mut sen takii joku voi menettää lapsensa. No mun kohdalla niin ei
onneks käyny, et mää pääsin mun äitille ja me haettiinki sille äkkii sitten oheishuoltajuus, että ei käy niin, että se on viikkoi sen takii jossain vastaanottokodissa ku mä oon
katkolla tai jotain, jos pitää käydä näin. Niin tota, sit mä sain onneks olla äidillä sen
aikaa että, sen kaks viikkoo, et sai puhtaat seulat taas. Ja korvaushoito alko. (Greta)
Gretan kuvailema tilanne oli problemaattinen. Odotusaikainen korvaushoito antoi suojan odotusajan ajalle, mutta lääkityksen lopettaminen voi olla ennenaikaista vauvan syntymän jälkeen. Tällöin äidit voivat tehdä eettisesti arveluttavia ratkaisuja saadakseen
itselleen asianmukaisen hoidon. Greta ei kertonut haastattelussa sitä, kuinka retkahtaminen ja päätös hakeutua korvaushoitoon oli arvioitu lastensuojelussa, mutta hän kuvailee
”saaneensa” olla äidin luona, mikä viittaa luvan saamiseen joltakin taholta. Hän kuvaili
myöhemmin haastattelussa suhteensa lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin olleen hyvän
ja työskentelyn olleen tiivistä vauvan syntymästä saakka. Greta mainitsi kertaluonteisen
retkahduksen, jolla hän pystyi osoittamaan likaiset seulat ja suorittamaan korvaushoitoon pääsemiseksi vaaditun vieroitushoidon. Hän kertoi myös joutuneensa odottamaan
yli kuukauden ajan maksusitoumusta korvaushoidon myöntämiselle, odotteluajasta hän
käyttää sanaa ”kärvistely” kuvaten oivallisesti tilanteensa tukaluutta. Gretan mielestä
korvaushoidon lopettaminen tapahtui liian nopeasti, hän ei ollut siihen valmis.
Aadan retkahtaminen paljastui ensikodissa, jossa hän oli vauvansa kanssa retkahduksen
aikaan. Retkahtamiselle hänet altisti kanssakäyminen huumeita käyttävien kavereiden
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kanssa. Aada kertoi yrittäneensä hetken aikaa pitää yllä illuusiota, että voisi olla raittiina ollessaan tekemisissä päihteitä käyttävien tuttaviensa kanssa, mutta retkahdettuaan
hän ymmärsi, että oli tehtävä valintoja. Aadan kokema retkahdus oli kokemuksellisesti
niin mullistava, että se jäi hänen viimeiseksi retkahduksekseen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä päätti kuitenkin luottaa asiakkaaseensa, ja antoi Aadalle mahdollisuuden jatkaa hoitoa, ja osoittaa olevansa kykenevä huolehtimaan itsestään ja vauvastaan. Aada
osoittautui luottamuksen arvoiseksi.
Eevan retkahtaminen tapahtui pian vauvan syntymän jälkeen. Korvaushoitolääkitys oli
laskettu mahdollisimman pieneksi ennen vauvan syntymää, ja kesti joitakin viikkoja,
ennen kuin annostus nostettiin riittävälle tasolle. Eeva kertoi käyttäneensä buprenorfiinia vieroitusoireisiin ja mainitsi myös lapsen isän innoittaneen häntä käyttöön tuomalla
kotiin huumeita. Eeva ei uskaltanut kertoa retkahtamisistaan A-klinikalla, ja kertoi, että
häneltä ei myöskään koskaan tarkastettu pistojälkiä, jotka olisivat paljastaneet käytön.
Kotimatkalla tuli vielä mieleen kun kerroin siitä takapakista joka tapahtui vauvan syntymän jälkeen (subun piikitys) niin taisin jättää mainitsematta että se oli varmaankin
minun toipumiseni suurin taistelu itseni kanssa. Sehän ei suinkaan ollut mikään luovutus vaan taistelin ongelmaa vastaan kokoajan, retkahdin, kaduin, lopetin, annoin taas
hetkellisesti periksi ja taas lopetin piikityksen et se oli kausiluontoista taistelua omaa
ongelmaa vastaan. Taistelun kävin yksin kun en siitä uskaltanut silloin puhua. Vaikuttavia tekijöitä oli paljon, epävarmuus itsestä, vauvan isä, vanha tapa ja himo siihen piikkiin. Onneksi syitä taistella oli enemmän ja tärkeämpiä. Jälkikäteen toivon että olisin
löytänyt silloin rohkeutta puhua asiasta, ei olisi tarvinnut taistella yksin. (Eeva, sähköpostiviestissä haastattelun jälkeen)
Retkahdukselle altistavia tekijöitä on tavallisesti useita, kuten Eeva sitaatissaan kuvailee. Riippuvuusongelmille altistavia tekijöitä ovat muun muassa yksilön lähiympäristön
mallit ja runsasta päihteidenkäyttöä suosivat perhe- ja kaverisuhteet. (Koski-Jännes
2014, 94.) Luottamuksellinen suhde hoitotahoon ei rakennu helposti, ja kun oma kumppanikaan ei tarjoa sosiaalista tukea päihteettömyydelle, alttius retkahtamisille kasvaa.
Kun luottamus muihin ihmisiin kasvaa, lisääntyy myös instituutioita kohtaan koettu
luottamus. (Pärttö, Hännikäinen-Uutela & Määttä 2009, 125.) Eeva tunnusti retkahtamiset vasta jälkeenpäin, kun niistä oli kulunut aikaa. Hän katui sitä, että ei uskaltanut puhua asiasta rehellisesti tilanteen ollessa ajankohtainen. Äitiyden ja huumeidenkäytön
välinen ristiriita tuotti taistelun, johon liittyi huumeiden käyttöajasta tuttu toimintamalli,
käytön salaaminen. Jälkikäteen toipuneena hän ymmärsi, että olisi saanut tukea tilanteeseensa mikäli olisi uskaltanut ottaa asian puheeksi.
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Retkahtamiset vauvan syntymän jälkeen olivat harvinaisia, mutta halusin tarkastella
niitä omana alalukunaan niiden vakavuuden vuoksi. Retkahtamisten voidaan ajatella
kuuluvan toipumisprosessiin, mutta retkahtaessaan vanhempi altistaa aina lapsen vaaratilanteille. Retkahtaminen voi johtaa vauvasta huolehtimisen laiminlyömiseen, taikka
päihtymystilan takia vauvaa hoidetaan ennakoimattomasti ja hallitsemattomin ottein.
Vanhemman päihtymystila näyttäytyy lapselle pelottavana ja outona tilana, mikä herättää lapsessa turvattomuutta ja hätää. Retkahtamiset ovat myös haaste auttajataholle;
voidaanko retkahtamisen jälkeen vielä luottaa ja miten luottamus ansaitaan takaisin?
Kun kyseessä on lapsen turvallisuus, on jokainen retkahtaminen liikaa. Asian vähätteleminen, puhumattakaan siitä vaikenemisesta ei auta vanhempaa eikä lasta. Päihdeepäilyksistä on voitava puhua rehellisesti ilman syyllistämistä tai syyllistymistä.
Päihderiippuvuus on monitasoinen ongelma, ja toipuminen on pitkä prosessi. Hoitoon
liittyvä kontrolli, kuten pistojälkien tarkistaminen tai säännölliset seulat, on tärkeä osa
hoitokokonaisuutta. Niin kauan kun yksilö ei koe luottavansa omiin kykyihinsä eikä
kykene ottamaan täysin vastuuta itsestään, hän tarvitsee kannattelevaa, mutta myös
kontrolloivaa tukea hoitojärjestelmästä. Minna Mattila-Aalto (2009) toteaa väitöskirjassaan, että vastuun kantamista ei kuntoutusprosessissa tapahdu yksipuolisesti päihdekuntoutujan suuntaan, vaan vastuuttamisesta tulee kahdenvälinen prosessi. Päihdekuntoutuja ja instituutiot solmivat ”työsopimuksen”, ja virallisten sopimusten kautta auttajat vastuuttavat ulkoapäin kuntoutujaa yksilönä, ja myös päihdekuntoutujia ryhmänä.
(Emt.160). Etenkin hoidon alkuvaiheessa, kun yksilön oma päihteettömyys on vielä
hauraalla pohjalla, on tällaisten palvelujärjestelmän ja yksilön välisten yksilöityjen sopimusten tekeminen erityisten tärkeää. Vielä tärkeämpää on pitää kiinni sopimusten
yksityiskohdista, vaikka se tuntuisi tarpeettomalta. Päihderiippuvuudesta toipuvalle sopimuksista kiinni pitäminen ja niissä onnistuminen on kuntoutumisen näkökulmasta
merkittävää. Se on konkreettinen osoitus edistymisestä.
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8.3 Kohti hoidon loppumista
Korvaushoito oli fyysisesti välttämätön lääkehoito haastattelemilleni naisille, koska sen
avulla he pysyivät toimintakykyisinä, pystyivät huolehtimaan lapsistaan ja hoitamaan
asioitaan. Mitä pidempään hoito oli jatkunut ja toipuminen edistynyt, sitä rasittavampana naiset kuvasivat korvaushoidon asettamia reunaehtoja, joille arki on alisteinen. Korvaushoito näytti rajoittavan naisten toimijuutta. Lääke tuli ottaa joka aamu, koska ilman
lääkettä tulivat vieroitusoireet. Seuloihin oli mentävä pyydettäessä, ja lääkkeet oli haettava klinikalta tai apteekista viikoittain. Korvaushoidossa oleminen näytti varastavan
vapautta, naiset eivät olleet täysin vapaita tekemään spontaaneita asioita, kuten vaikkapa jäämään yökylään tuttavan luokse, koska lääke oli kotona. Arjen tekemiset oli jossain määrin suunniteltava korvaushoito mielessä pitäen.
Korvaushoitolääkitys muokkasi väistämättä naisten suhtautumista itseensä. Vaikka naiset kokivat toipuneensa ja olevansa vapaita päihdekuvioista, korvaushoitotoimijuus piti
heitä kiinni instituutiossa, joka muistutti menneisyydestä. Päihdehoito ylläpiti korvaushoitotoimijuutta, joka määritteli suhtautumistapaa naisiin. Siitä huolimatta, että naiset
kokivat hallitsevansa omaa elämäänsä, korvaushoito hivuttautui koskettamaan myös
kaikista herkintä arkea, jonka hallitsemiseksi naiset olivat työskennelleet uutterasti. Lasten määrittelemistä korvaushoitopotilaan lapseksi, tai korvaushoitovauvaksi pyrittiin
välttämään, joten lasta ei haluttu ottaa mukaan areenoille, joissa äidit kohdattiin ensisijaisesti korvaushoitopotilaina. Lastensuojelun yhteistyöhön ei liitetty haastatteluissa tätä
vaikeutta, pikemminkin lastensuojelua kuvattiin yhteistyökumppanina, josta pikemminkin haluttiin pitää kiinni, kuin päästää irti.
Koti oli toimintapaikka, johon ei haluttu sisältyvän mitään päihderiippuvuudesta muistuttavia elementtejä. Naiset olivat äititoimijoina pärjääviä, mutta korvaushoitotoimijuus
näytti tuottavan ristiriidan äitiydelle. Naiset tunnistivat sen, että opiaattiriippuvuus ja
korvaushoito yhdessä äitiyden kanssa oli kulttuurinormatiivisesti ei-toivottava asetelma.
Korvaushoidosta aiheutuvat kielteiset seuraukset heikensivät äitien ponnisteluja heidän
pyrkiessään pitämään yllä ”normaalia” lapsiperhearkea, mistä johtuen korvaushoidosta
haluttiin luopua. Samanlaiseen tulokseen päätyivät Chandler ym. (2013, 40-41) omassa
seurantatutkimuksessaan.
Kotona mikään ei muistuttanut huumeidenkäyttömenneisyydestä lukuun ottamatta lääkekaapissa olevia korvaushoitolääkkeitä. Korvaushoitolääkkeiden säilyttäminen ja val-
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misteen käyttäminen kotona lapsen läsnä ollessa herätti jonkin verran ristiriitaisia
ajatuksia. Osa naisista oli valmistautunut etukäteen miettimällä, mitä vastata jos lapsi
kysyisi, miksi äiti käyttää lääkettä. Lapsille vaarallisen lääkeaineen säilyttämistä kotiloissa piti arveluttavana yksi äideistä, jolla oli pelottava kokemus lääkkeen hukkaamisesta ja huolesta, että lapsi oli laittanut sen suuhunsa.
Naisten piti myös pohtia tulevaisuudenratkaisuja korvaushoidon kannalta, he pohtivat
oliko heidän mahdollista työskennellä esimerkiksi hoiva-alalla tai lasten parissa huumehistoriansa ja korvaushoidon vuoksi. Korvaushoidossa oleminen oli ennen kaikkea viimeinen, viheliäinen muistutus menneisyydestä. Naiset olivat voimaantuneet ja arjen
haasteista oli opittu selviytymään uudenlaisilla toimintatavoilla, eikä enää päihteitä
käyttämällä.
Korvaushoidosta haluttiin eroon myös, koska haluttiin eroon korvaushoidon tuottamasta
identiteetistä. Naiset kokivat tulevansa määritellyksi korvaushoitoasiakkuuden kautta
muun muassa terveydenhuollossa asioidessaan. Korvaushoidossa oleminen koettiin leimaavaksi, ja syyllistäviin asenteisiin oltiin kyllästyneitä. Omaan, muuttuneeseen minäkuvaan ei mahtunut korvaushoidon tuottama identiteetti. Elämään, jota haluttiin elää, ei
liittynyt korvaushoitoasiakkuus. Korvaushoitoklinikalla asioiminen oli konkreettinen
muistutus menneisyydestä. Klinikalla käytiin nopeasti eikä muihin asiakkaisiin välitetty
ottaa kontaktia. Vaikka hoitohenkilökuntaa pääasiassa arvostettiin, kerrottiin myös klinikalla koetusta epäluottamuksesta. Siitä huolimatta, että hoidossa oltaisiin oltu vuosia,
saattoi kohtelu olla edelleen samanlaista kuin hoidon alkuvaiheessa.
Aada:...Et kyllähän mä koko ajan tähtään siihen et se (korvaushoito) ei oo kauan osa
mun elämää. Koska se on niinku, tavallaan se on osa myöskin identiteettiä, sä oot korvaushoitopotilas. Se on aika, mun mielestä niinku leimaava ja vähän nöyryyttävä silleen
rooli. Eli koitan olla ajattelematta vaan sitä asiaa. Mutta niin. Sit välillä niinku yllättää
miten ihmiset, tavallaan terveyskeskuksessaki ku tänään kävin, niin sit ne on niinku tosi
jotenki positiivisii siitä niinko että korvaushoidonki kaa voi sitte niinku onnistuu ja.
Käydä erilläkin tavalla, että ne sitte antaa positiivistakin palautettaki välillä siitä, on
niinko erilaisiiki potilaita. Mutta kyllähän se on mun mielestä yleisesti ottaen niinku tosi
leimaava (naurahtaa).
Fanni: ... Nyt mä alan varmaan sitä, tai siis me ollaan jo sovittu et mä alan sitä ihan
pikku hiljaa, tosi vähän kerrallaan tiputtamaan sitä annosta. Se on niin pieni annos,
ettei siinä niinku kauaa menis, jos sen silleen normaaliin tahtiin, mut mä aattelin että
mä kattelen sit pikku hiljaa. Kyl mä haluaisin siitä eroon. Se tuntuu silleen vähän niinku
laahavan perässä mun elämässä. Ja siis niinku on se tuntunu kyl monessa kohtaa hirveeltä taakalta ja mä oon monesti harkinnu sitä ihan niinku tosissani et mä lopetan sen
aika äkkiä. Just jos on niinku ne käynnit siellä tai klinikan asiakkuus tuottanu hirveesti
hankaluuksia elämässä, niin sillon aina nousee se enemmän mieleen. Se on ehkä sem-
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monen joku, semmonen viimenen muistutus siitä että, jotenki siitä menneisyydestä.
Jotenki ehkä siellä se kohtelu on semmosta aina samanlaista, vaikka sulla menis kuinka
hyvin. Ku sä muussa elämässä kehityt eikä sua kohdata enää semmosena narkomaanina, mut siellä jotenkin palautetaan aina johonki. Niin, mä en tiedä onko se se oma tunne
vai onks se joku niiden protokolla et ne kohtelee kaikkia samalla tavalla. Mut, mä en
tiedä mistä siin on kyse.
Huumeita käyttävän naisen toimijuus oli taaksejäänyttä toimijuutta, mutta naiset kohtasivat edelleen, toipuneinakin, samankaltaista kohtelua kuin ennen hoidon aloittamista.
Erityisesti korvaushoitoasiakkuus määritteli naisten paikan terveydenhuollon kohtaamisissa, mutta kuten Fanni sitaatissa kuvaa, myös päihdehuollossa asioiminen voi ylläpitää
narkomaanin identiteettiä. Naisten kertomuksista kuului se, että eri instituutioissa heidän toipumistaan ei tunnustettu. Vaikka naiset olivat käsitelleet omaa huumehistoriaansa ja olivat hyväksyneet sen osaksi omaa elämäntarinaansa, oli korvaushoidosta usein
parempi vaieta kuin puhua. Huumeidenkäyttöön oli kuulunut salailu ja valehtelu, ja
vaikka nykyinen elämäntapa perustui avoimuuteen ja rehellisyyteen, ei korvaushoidosta
ollut viisasta kertoa kaikille. Hoidossa oleminen koettiin ennen kaikkea henkilökohtaisena asiana, eikä siitä haluttu puhua kuin tarkkaan valituille läheisille. Niillä naisilla,
joille oli ajankohtaista tehdä tulevaisuudensuunnitelmia opiskelujen tai työelämän uravalintojen suhteen, toi korvaushoidossa oleminen oman haasteensa. Naiset pitivät todennäköisenä sitä, että työhaastattelussa korvaushoidosta kertominen olisi työnsaantia
heikentävä seikka.
Korvaushoidon lopettamisen oikea-aikaisuus mietitytti naisia. Erityisesti lapsen ikä oli
määrittävä tekijä hoidon lopettamista suunniteltaessa, lasta ei haluttu altistaa näkemään
äidin vieroitusoireita, joten annoksen tiputtaminen oli tehtävä pienin askelin niin, että
vieroitusoireita tuli mahdollisimman vähän, ja jotta ne eivät vaikuttaneet toimintakykyyn. Korvaushoidon lopettaminen viedään loppuun laitoshoidossa, joten lapsen kannalta suunnitelman tekeminen tälle ajalle oli välttämätöntä. Lasta ei haluttu ottaa mukaan päihdehoitolaitokseen, mutta hänestä ei myöskään haluttu olla pitkää aikaa erossa.
Hanna: Mä koen sen vähän niinku sillai että, et mä en oo enää semmonen, joka tarvii
sitä (korvaushoitoa) sillai. Ei mulla oo mitään mielihaluja mihinkään päihteisiin enää.
Eikä niinku, et kyl mä oisin sen lopettanut jo, mut ku se ei oo niin yksinkertaista, et totta
kai siin tulee ne vieroitusoireet mitkä pitää kestää. Ja mä en tiedä sitte miten se ihan
viimesin pudotus tehän, ku, se tehän kuulemma aina sillonkin jossain katkaisuhoidossa.
Mut mä en tiedä miten se toimii, et voiks sitä tehdä avopuolella jos on lapsi? Koska
emmä pysty sitä antaan, emmä pysty antaan lastani kenellekään niinku niin pitkäks aikaa hoitoon. Koska siellä voi mennä parikin viikkoo.
S: Mikset sää lastasi halua ottaa sinne (päihdehoitolaitokseen)mukaan?
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Eeva: Emmä halua et se näkee niitä pahimpia päiviä. Ja ei sen mun mielestä kuulu
tulla tollaseen paikkaan missä on muitaki käyttäjiä. Siellä kaikki on lopettamassa korvaushoitoa. Emmä halua. Enkä mä halua, et se näkee jos mä hetkellisesti romahdan
niinku, lääkkeen takia. Tai emmä tiiä romahtaako siinä, emmä tiedä mitä tapahtuu jos
se lasketaan pikku hiljaa mut. Mut niinku jos mietin sitä, miltä se on tuntunu kun on
menny jonnekki katkolle. Niin sitä mä en halua et se näkee.
Korvaushoitolääkkeestä vieroittautuminen seuraamuksineen oli tuntematon ja pelottavakin aihe. Naiset olivat valmistautuneita siihen, että vieroitusoireilta ei vältyttäisi, mutta ne huolestuttivat. Lapselle ei haluttu missään tapauksessa koituvan haittaa siitä, että
äidin lääkitystä vähennettiin, joten lääkityksen vähittäinen purkaminen avohoidossa
katsottiin parhaaksi tavaksi edetä kohti lopettamista. Nopeisiin lopettamisiin ei myöskään uskottu, vaan luotettavampana tapana pidettiin pikku hiljaa tapahtuvaa annostuksen vähentämistä. Äitien fyysinen keho, joka pysyi terveenä lääkkeen avulla, nousi vieroitusoireiden pelon takia tarkastelun kohteeksi. Vieroittautuessa oli huomioitava läsnä
oleva lapsi, päätettävä siitä, kuinka kertoa hänelle äidin huonovointisuudesta ja kivuista
jos ne tulisivat näkyviksi. Lääkityksen lopettaminen ei ollut siten yksinomaan äitiin
vaikuttava toimenpide, vaan oli huomioitava perheen tilanne, lapsen näkökulma ja pyrittävä ennakoimaan mahdolliset sivuvaikutukset, joita vieroittautumisesta voisi aiheutua.
Korvaushoidon lopettamiseen motivoi ennen kaikkea luottamus ja usko siihen, että tasapainoista ja hyvää elämää oli mahdollista elää ilman korvaushoitolääkitystä. Tyytyminen nykytilanteeseen merkitsisi epätyydyttävää, keskeneräistä tilannetta. Korvaushoito oli ollut etappi, tärkeä tukielementti vaikeina vuosina, mutta vain välivaihe matkalla
kohti lopullista muutosta. Tyydyttävään elämään ei katsottu tarvittavan korvaushoitoa.
Hyvään elämään liitettiin mahdollisuus toimia äitinä omalle lapselle, hyvä terveys sekä
opiskelu tai työelämään siirtyminen. Korvaushoidon ajateltiin jäävän yhdeksi elämänvaiheeksi, ehkä harmilliseksi muistoksi, joka voi toimia oppimiskokemuksena.
Mullahan on nyt tarkoitus alkaa tammikuusta eteenpäin pikku hiljaa vähentään annosta, et emmä voi tehdä töitä jos mä oon vähänkään pökkyrässä tai. Et kyl mun on saatava
olla oma itteni. Ja mä tiedän, että mää oon pitkään tässä jo kärvistelly, mä en oo ton
filmin, niinku lääkevaihdon jälkeen, pystyny oikeen oleen oma itteni enkä mitään, et mä
oon niinku menettäny tähän jo vähän hermoni, et nyt alkaa oleen jo mun osalta pikku
hiljaa loppu. Emmä nyt ajatellukkaan että mä oon enää kolmikymppisenä korvaushoidossa, kuulostais oudolta, et mä käyn vähän hakeen pillereitä tuolta ja meen töihin. Et
ei se nyt ihan niin mun kohalla mee. Mut tota emmä sitä väheksy jos joku joutuu siellä
käymään loppuikänsä. Parempi seki ku se et menee huonosti asiat. Niin tota, pikku hiljaa alan vähentää ja lopetan tän koko shown. Tää oli tämmönen välietappi mut. En oo
kiirehtiny kyllä. Ja kyl mä haluisin ihan kunnon psykoterapian tähän, mutta siihenki
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sanottiini han alussa mulle et tarvitaan ainaki vuoden asiakkuus, et voidaan todeta et
sitä ei turhaan sitä lähetettä tehä. Ettei jää käyttämättä. (Greta)
Koska mä koen, että mä oon pystyny elää selvin päinkin täysin onnellisesti, ja niinkun
energisesti ja normaalisti. Ja sit se, et mä haluun lisää lapsia, mut mä en halua et he
joutuu heti syntymänsä jälkeen morfiinitiputukseen, se on aika rankka kuitenkin. Plus
sitte että tässä on aika kiinni tässä korvaushoidossa. Et, toki niinkun sit kun on tietyn
aikaa käyny niin saa lomia ja muuta, et voi vaikka lähtee reissussa käymään tai muuta.
Mut se kuitenkin sitoo tosi paljon. Ja se et, emmä koe et sitä tarvis lopun elämää. Et nyt
kun tässä on, tulin raskaaks ja oli sitä käyttöö vielä ja, synnytys ja muu et. Se on ollu
tukemassa vaan nyt tätä et saa sen arjen vauvan kaa pyöriin ja jaksaa olla vauvan kaa,
pienen vauvan kaa ja näin et. Oma ajatus on et, tai toive, et elämä jossain vaiheessa
onnistuu myös ilman tuota korvaushoitoa.(Disa)
Suurin osa kuitenki niinku äideistäki on just, ne tietää että ne on tehny menneisyydessä
virheitä, ja ne tekee kaikkensa, just et ne pääsis siitä eroon ja. Niinku yrittää rakentaa
uutta elämää, niin se on inhottavaa ja väärin, että siitä tullaan muistutteleen. Että kyllä
me muistetaan ne ilmankin, mutta me yritetään parhaamme kuitenki. Se ois eri asia jos
niinku me käytettäis ja lapsi joutuis näkeen semmosta. Niin sit mä ymmärtäisin sellaset
asenteet, koska sit mäkin oisin varmaan vähän semmonen, et mä en kattois niinku hyvällä sellasta, et lapsen edessä käytetään. Mutta se että ku, se elämä on jääny taakse ja
totta kai mä tekisin kaikkeni että sitä ei ois koskaan ollukkaan, mutta ku valitettavasti se
nyt vaan on. Mut ei oo enää, ja mun lapsi ei tuu ikinä sitä näkemään. Ainakaan mun
kautta, toivottavasti ei isompanakaan... (Hanna)
Arki oli alisteinen korvaushoidolle, joka määritteli olemisen tapaa. Korvaushoidossa
oleminen muokkasi arkipäivien rakennetta sekä suhdetta itseen ja toisiin. Kuten Johanna
Hurtig (2013) määrittelee uskon ja uskonyhteisön jäsenyyden vaikuttaneen haastattelemiensa naisten valintoihin ja muovanneen heidän elämänkulkuaan, ajattelen, että korvaushoidossa oleminen muokkasi tutkimukseni naisten arkipäivien rakennetta sekä suhdetta itsen ja toisiin. (Emt.116.)
Äitien toimijuus oli ahdasta (Kts. Honkasalo 2008) korvaushoidon raamittamassa arjessa. Maija-Liisa Honkasalo (2008) kuvaa väitöskirjassaan naisten toiminnan tilaa ahtaaksi, millä hän tarkoitti muun muassa toiminnan mahdollisuuksien niukentumista. Vaikka
Honkasalon tutkimus sijoittuu toisenlaiseen kenttään, Pohjois-Karjalaisen kylän naisten
ja miesten elämään, ajattelen toiminnan ahtauden määrittelyn sopivan myös omaan tutkimukseeni. (Emt. 151-153.) Korvaushoidon lävistämä elämäntilanne ahtautui vähitellen toipumisen myötä, itsetunnon ja uuden minäkuvan kehittyessä. Uuteen minäkuvaan
ei mahtunut korvaushoito. Äideillä oli mahdollisuus murtaa ahdas toimijuus luopumalla
korvaushoidosta.
Kaikki tutkimukseeni osallistuneet äidit suhtautuivat korvaushoitoon niin, että he tarvitsivat sitä voidakseen elää normaalia arkea olkoonkin, että äidit kyseenalaistivat itsekin
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normaaliuden kertoessaan korvaushoidon tuottamista rajoitteista arkipäivän elämälleen. Vaikka korvaushoito näkyi arjessa vain vähän, siihen liittyvät psyykkiset merkitykset korostuivat sitä kielteisempänä, mitä pidempään naiset olivat hoidossa olleet.
Korvaushoidon ja äitiyden yhdistämiseen liittyi niin ikää kriittisyyttä; korvaushoidosta
kertominen omalle lapselle koettiin vaikeaksi, mutta mahdollisesti pakolliseksi tulevaisuudessa. Korvaushoidon tuottama ristiriita ”hyvälle” tai ideaalille äitiydelle ei, toisin
kuin esimerkiksi Chandlerin ym. (2013, 40-41) tutkimuksesta kävi ilmi, heikentänyt
äitien uskoa tulevaisuuteen.
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9 Yhteenveto tuloksista
Tarkastelen lopuksi tutkimukseni tuloksia tutkimuskysymysteni valossa. Ensimmäinen
tutkimuskysymykseni oli, kuinka korvaushoito muovaa äitien arjen toimijuutta? Lisäksi
kysyin, miten korvaushoito näkyi naisten toimijuudessa odotusaikana ja vauvaperhearjessa? Olin myös kiinnostunut kuulemaan kuinka naiset kuvaavat äitiystoimijuuttaan
korvaushoidon ollessa osa arkea. Tutkimukseni naiset rakensivat äitiyttään korvaushoidon kontekstissa, päihdehoidossa joka läpileikkasi heidän arkeaan. Korvaushoidon
näen olleen äideille elämänvaihe, jonka aikana heidän tuli tehdä tulevaisuuttaan koskevia ratkaisuja ja valintoja (Juvonen 2015, 235).
Hoito sekä salli että rajoitti valintojen tekemistä, se muodosti tilanteen, jossa äidit olivat
samanaikaisesti riippuvaisia ja autonomisia. Riippuvuus liittyi paitsi korvaushoitolääkkeeseen ja hoitojärjestelmään, myös sosiaalipalveluihin, kuten lastensuojeluun. Ilman
näitä elementtejä mahdollisuus äitinä toimimiseen olisi vaarantunut. Toisaalta korvaushoito rajoitti äitien autonomisuutta korvaushoidon muodostaessa arkipäivien reunaehdot. Autonomisuuden rajoittuneisuutta kuvasi eräs korvaushoidossa oleva asiakasäitini
taannoin todeten, ”en ole vapaa ihminen, en voi tehdä mitä haluan”. Äitien autonomisuutta puolestaan kuvasi heidän kokemansa mahdollisuus elää ”normaalia elämää”. Äidit olivat päässeet irti huumekuvioista ja elivät huumeidenkäytöstä vapaata elämää.
Tulevaisuuden opiskelu- ja ammatilliset valinnat olivat valittavina. Samoin he pystyivät
tekemään valinnan luopua korvaushoitotoimijuudesta vieroittautumalla vähitellen korvaushoitolääkityksestä.
Toimijuus on luonteeltaan muuttuvaa ja tilannesidonnaista sekä riippuvaista toisista
toimijoista. Päihteidenkäytöstä luopuminen jo itsessään haastaa yksilön toimijuutta,
puhumattakaan siitä, kun tilanteeseen liittyy odotus. Odotus jäsensi naisten toimijuutta
toimien vaikuttimena siihen, että päihteidenkäyttö pysyttiin lopettamaan. Odotusaika
täyttyi raittiuteen pyrkimisestä, korvaushoidosta ja elämänmuutokseen valmistautumisesta. Tutkimuksen perusteella korvaushoito vahvisti naisten arjen toimijuutta. Korvaushoito muodosti odotusaikana naisille turvarakenteen, mutta ajan myötä tämän turvarakenteen tarpeellisuutta alettiin kyseenalaistaa ja sen kielteiset, arkeen vaikuttavat
elementit koettiin elämää rajoittavina. Naisten toimijuudesta tuli ahdasta, sillä heidän
mahdollisuutensa tehdä valintoja ja vaikuttaa siihen, miten korvaushoito vaikutti heidän
arkeensa, olivat rajatut. Toisaalta naisten äitiystoimijuus näyttäytyi tutkimuksessani
kaikkea muuta kuin rajattuna kertomusten paikantuessa kotiin. Se näkyi erityisesti vah-
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vana tunnetoimijuutena, mutta myös toimijuuden modaliteeteista osaaminen, kykeneminen, haluaminen ja voiminen korostuivat kerronnassa.
Korvaushoito lävisti naisten arjen vaikuttaen naisten keholliseen olemiseen poistamalla
vieroitusoireet ja aineen himon. Korvaushoidon avulla myös keho parantui, sitä ei enää
rasitettu huumeidenkäytöllä pistämällä, nuuskaamalla tai polttamalla niitä. Kehon tärkeys korostui erityisesti odotusaikana, mikä motivoi äidit toimimaan toisin kuin huumeita käyttämällä. Raskaaksi tuleminen herätti naisissa halun pitää huolta kehostaan,
jossa uusi elämä oli kehittymässä. Korvaushoito asettui huumeidenkäytön lopettamisesta syntyneen tarpeen paikalle poistaen tarpeen käyttää huumeita. Toipumisen myötä
äitien kiinnostus pitää huolta itsestään ja kehostaan kasvoi, samalla kuin omanarvontunne ja raitis identiteetti rakentui. Keho oli kuitenkin samanaikaisesti riippuvainen korvaushoitolääkkeestä, ja hoidon lopettaminen herätti uhkakuvat vieroitusoireista. Vieroitusoireisen kehon ei uskottu olevan kykenevä huolehtimaan ”normaalista arjesta”, jolloin lasten hyvinvointi asettui vaaraan. Lapsen tilanteen huomioiminen korvaushoidon
lopettamista suunniteltaessa onkin erityisen tärkeää. Hoidon lopettamista suunniteltaessa monialainen yhteistyö lastensuojelun ja päihdehuollon sekä omaisten ja/tai läheisten
kanssa on merkittävää, jotta lapsi ei joudu kärsimään vanhemman vieroittautumisen
takia. Myös lapsen ikätaso tulee ottaa huomioon mietittäessä, kuinka lapselle kerrotaan
äidin tai isän tilanteesta.
Äidit kamppailivat ristiriitaisten tunteiden kanssa kuvatessaan vanhemmuuttaan ja arkeaan. Ristiriita syntyi äitien tunnistamasta jännitteestä, joka syntyi äitiyden, opiaattiriippuvuuden ja korvaushoidon yhdistelmästä. Samalla tavalla kuin Chandlerin ym. (2013,
35-42) tutkimus osoitti, monet tutkimukseeni osallistuneista äideistä perustelivat korvaushoidon olleen ”vauvan parhaaksi” erityisesti odotusaikana, mutta myös vauvan
syntymän jälkeen. Vauvan synnyttyä korvaushoidon koettiin mahdollistavan niin sanotun normaalin arjen elämisen, koska hoidon ansiosta naiset pysyivät toimintakykyisinä
ja kykenivät huolehtimaan itsestään ja lapsestaan. Korvaushoidon tukemana myös muut
arkielämän taidot vahvistuivat. Raittiuden myötä myös ihmissuhteissa tapahtui muutoksia, parisuhteista, joissa puoliso ei tukenut toiminnallaan äidin raittiutta luovuttiin ja
äidit liittyvät toisiin äiteihin, erityisesti vertaistuki koettiin tärkeäksi.
Korvaushoito vahvisti arjen toimijuutta, mutta siihen liittyi paradoksaalisesti myös äitiystoimijuutta haastavia elementtejä, jotka näkyivät erityisesti suhteessa instituutioihin,
kuten terveydenhuoltoon ja päihdepalveluihin. Äitiystoimijuus sai rinnalleen korvaus-
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hoitotoimijuuden, joka haastoi äitiyttä kulttuurinormatiivisten asenteiden takia. Myös
kokemus normaalista arjesta tuli haastetuksi äitien kertoessa korvaushoidon asettamista
rajoitteista heidän arjelleen ja yksilön vapaudelle. Vaikka kyse oli vapaaehtoisesti hoidossa olemisesta, ei hoidon lopettaminen ollut mahdollista silloin kun hoidossa oleminen tuntui vaikealta tai arkea erityisesti haastavalta. Hoidon yhtä-äkkinen lopettaminen
olisi johtanut vieroitusoireisiin ja heikentänyt toimintakykyä, ja muodostanut retkahdusriskin. Toimijuuden muutoksista ei kerrota sosiaalisessa tyhjiössä, vaan suhteessa sosiaalisiin suhteisiin ja niitä määrittäviin järjestyksiin (Virkki 2004, 271). Korvaushoito oli
toimijuutta rajoittava, mutta myös mahdollistava tekijä.
Korvaushoidossa oleminen merkitsi äideille tilaisuutta osoittaa olevansa kykeneviä
elämään ”normaalia arkea”, mihin sisältyi olennaisesti lapsista huolehtiminen. Arkea
elettiin paljolti lasten ehdoilla, ja äidit olivat sitoutuneita rooliinsa vanhempana. Korvaushoitoon sisältyvät kontrollitoimet olivat yhtäältä arkea rajoittavia elementtejä, mutta toisaalta hoidon avulla he kykenivät hallitsemaan päihderiippuuvuttaan ja siirtymään
pois huumeidenkäyttöä tukevasta elämäntavasta. Korvaushoito, jonka aikana äidit olivat
useiden eri viranomaisten seurannassa ja kontrollissa, toimi todisteena siitä, että äidit
kykenivät toimimaan vanhempana. (Chandler ym. 2013, 35-42, Lund 2014, 35-39.)
Äidit suhtautuivat erittäin kriittisesti huumeidenkäyttöön ja tekivät eron itsensä ja huumeita edelleen käyttävien korvaushoitoasiakkaiden välillä. He pyrkivät eroon korvaushoitoasiakkaiden kantamasta kielteisestä leimasta tehden eron itsensä ja ”niiden” välillä.
Äidit kertoivat leimaavista asenteista, joita he kohtasivat terveydenhuollon toimipisteissä asioidessaan, mutta myös päihdepalveluissa. Leimaavat asenteet muistuttivat kipeästi
siitä, että naisia ei kohdeltu samalla tavalla kuin muita, niin sanottuja tavallisia tai
”normaaleja” äitejä. Naiset raportoivat korvaushoidon aiheuttamista epämukavista ja
kielteisistä seurauksista ja kokivat korvaushoidon rajaavan toimijuuttaan sitä enemmän,
mitä pidempään he olivat raittiina. Kuten aikaisemmat tutkimukset (mm. Ojanen 2004)
osoittavat, kulttuurinormatiivinen asenne korvaushoidossa oleviin yksilöihin on ristiriitainen, he jäävät häilymään kahden kulttuurin, huume- ja valtakulttuurin välille kuulumatta varsinaisesti kumpaankaan. Tavallaan korvaushoito on kielteinen bonus, huumeidenkäytön aiheuttaman häpeän ja syyllisyyden päälle asettuva lisuke. Naisista tuli
korvaushoidon merkitsemiä äitejä.
Naiset painivat arjessaan erikoisen ristiriidan kanssa, yhtäällä heidän vanhemmuuttaan
tuettiin vahvasti (muun muassa lastensuojelu, kuntoutus) ja naiset alkoivat uskoa itseen-
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sä ja kykyihinsä selviytyä. Heidän kokemanaan arjen toimijuus ja äitiystoimijuus
vahvistui, ja lasta kohtaan syntyneet tunteet rikastuttavat elämää. Naiset voimaantuivat
ja halusivat kasvattaa lapsistaan hyviä poikia ja naisia (Bea), korvaushoito oli auttanut
heitä pääsemään tähän tilanteeseen. Kuitenkin, mitä pidempään äidit olivat raittiina, sitä
selkeämmin kävi ilmi korvaushoidon tuottamat esteet tai haasteet tulevaisuudelle. Normalius koettiin ohueksi ja rajoitteiseksi, joten tavoite hoidon lopettamisesta tuli tärkeäksi.
Elina Paju (2013) kritisoi perinteistä rationaalista, aktiivista ja autonomista toimijakuvaa todeten sen rajaavan ulkopuolelleen huomattavan määrän ihmisiä. Hän toteaa perinteisen toimijuuskäsitteen vaarana olevan sen, että se heijastuu lopulta ihmiskäsitykseen.
Paju kysyykin, onko aikuinen valmis ja täydellinen, vai onko tilaa olla muutakin, epätäydellinen, sidoksellinen, riippuvainen? (Emt. 213.) Tutkimukseni naisten kertomuksista kävi ilmi, että kodin seinien sisäpuolella oli mahdollista olla kokonainen, ja samalla epätäydellinen. Sen koettiin riittävän, ja sen pitäisikin riittää hyvään arkeen. Kuitenkin kodin seinien ulkopuolella naisiin kohdistuvat asenteet kuvaavat heihin ulkoapäin
asetetuista suhteettoman suurista odotuksista, joihin harva yltää. Naisissa tapahtunutta
muutosta ei tunnustettu ja oikeutusta äitiyteen ei sallittu. Pajun tavoin yhdyn Nick Leen
(2008) ajatukseen (sosiologisen) ihmiskuvan muutoksen tarpeesta. Ihmiskuvaan, johon
sisältyvät epäkypsyyden ja keskeneräisyyden määreet, tuottavat käsityksen identiteetin
ja ihmiselämän prosessinomaisuudesta sekä tunnustavat avuttomuuden, riippuvuuden ja
epätäydellisyyden inhimillisinä piirteinä. (Paju 2013, 204, Lee 2008, 128-133.) Tähän
epätäydelliseen riittävyyteen tulisi korvaushoidossa olevilla naisillakin olla tunnustettu
oikeus.
Ajatus aktiivisesta, rationaalisesta toimijuudesta pitää sisällään ajatuksen vaikuttamisesta ja mielellään toiminnan muuttamisesta. Tutkimukseeni osallistuneet naiset täyttivät
mielestäni tämän vaateen, siitä osoitukseksi käy muun muassa osallistuminen tähän tutkimukseen. Monet naisista kertoivat haluavansa vaikuttaa siihen, että korvaushoitoon
liittyvät ennakkoluulot hälvenisivät. Naiset valitsivat tutkimukseen osallistumisen tavaksi vaikuttaa asioihin. Monia muitakin tapoja mainittiin, muun muassa lehtihaastattelujen antamisen ja seminaareissa kokemusasiantuntijana toimimisen.
Tutkimukseni vahvisti arkitietoa siitä, että odotusaikana äitejä tulisi valmistella hyvin
siihen, että vauva voi olla syntymän jälkeen vieroitusoireinen vaikka äiti olisi onnistunut vieroittautumaan korvaushoitolääkityksestä kokonaan ennen vauvan syntymää. Äi-
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deillä saattoi olla epärealistiset käsitykset siitä, että odotusaikainen vieroittautuminen
johtaisi siihen, että vauvalla ei olisi vieroitusoireita. Vieroitusoireisen vauvan vierihoito
ei ole kaikissa sairaaloissa mahdollista, mutta ellei vierihoidolle ole esteitä, siihen olisi
tarjottava mahdollisuudet, jotta äiti ja vauva saisivat tutustua toisiinsa, ja vauva saisi
hoivaa ensisijaisesti omalta äidiltään, eikä vieraalta hoitajalta. Kansainväliset tutkimukset osoittavat vierihoidon ja imettämisen hyödyt vieroitusoireiselle vauvalle. Bagley
ym. (2014) toteavat lisäksi, että vierihoito ja imettäminen voivat auttaa normalisoimaan
synnytyksenjälkeisen toipumisprosessin vastapainona sille, että äidit kokevat tulleensa
leimatuiksi aikaisemman päihdekäyttönsä takia.
Tämän tutkimuksen valossa näyttää siltä, että naisten äitiystoimijuutta olisi mahdollista
vahvistaa tukemalla äitien ja vauvojen välistä yhteyttä synnytyksen jälkeen nykyistä
paremmin ellei äidin vointi muodosta sille estettä (esim. päihtymystila). Nykyinen hoitopolku näyttää toimivan hyvin odotusajasta synnytykseen saakka, mutta äitien kokemat
asenteet synnytyssairaalassa toivat näkyville epäkohdat, joita voitaisiin lieventää esimerkiksi tekemällä nykyistä suunnitelmallisemmin yhteistyötä terveydenhuollon- ja
sosiaalityöntekijöiden kesken. Yhteinen koulutus ja muun muassa kokemusasiantuntijoiden käyttäminen luennoitsijoina avaa usein silmät asiakkaan kokemuksille paremmin
kuin asiantuntijoiden puhe.
Äidit kokivat huolta ja riittämättömyyttä tilanteissa, joissa lapset jouduttiin ottamaan
mukaan ”aikuisten areenoille”, erityisesti päihdeklinikoille. Klinikoilla asioiminen koettiin ongelmallisena ja ympäristöä lapselle sopimattomana. Äidit toivoivatkin perheille
omia klinikoita tai käyntiaikoja jolloin mukana olevat lapset tulisivat paremmin huomioiduiksi. Lasten huomioimiseen päihdeklinikoiden arjessa tulisi tämän tutkimuksen perusteella tehdä parannuksia. Tutkimukseeni osallistuneet äidit olivat klinikoiden lisäksi
asiakkaana ensikodin avopalveluissa, joissa äidin ja lapsen yhteinen hoito ja kuntoutus
mahdollistui. Tutkimukseeni osallistuneet äidit kokivat klinikoiden tarjoaman tuen vähäiseksi, mikä herättää huolen niiden perheiden, jotka eivät ole kannattelevassa koko
perheen kuntoutuksessa, saamasta päihdekuntoutuksesta. Tällä tutkimuksella ei voida
vastata heränneeseen huoleen siitä, onko klinikoiden arjessa tilaa terapeuttiselle työskentelylle, vai onko klinikoiden työskentely painottunut lääkkeenhakuun ja lääkityksen
seurantaan korvaushoitoasiakkaiden kohdalla.
Päihdekuntoutuksessa pyritään vahvistamaan asiakkaiden itsetuntoa ja heidän uskoaan
siihen, että muutos on mahdollinen. Tutkimukseni osoittaa, että vaikka päihderiippuvai-
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sille asiakkaille osoitettaisiin hoitopaikka ja kuntoutumista tukevia hoitoja kehitetään, on päihderiippuvuudesta toipuviin äiteihin liittyvä suhtautuminen kulttuurissamme
edelleen kaksinaismoralististista, myös hoitojärjestelmä ylläpitää asenteita. Korvaushoidossa olevien naisten äitiydestä on vaikeaa puhua, eivätkä äidit itsekään tuota kokemuksiaan julki. Korvaushoito on äidin yksityiseen elämään liittyvä tahra, josta on helpompi vaieta kuin kertoa. Äitien omien kokemusten näkyväksi tuominen ovat kuitenkin
oleellisia päihdepalvelujen kehittämisen näkökulmasta. Vertaistutkijuuden ja kokemusasiantuntijoiden käyttäminen tutkimustyössä ja koulutuksessa tuo aidoimmin esille asiakkaiden omat kokemukset, joista on edelleen paljon opittavaa.
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10 Pohdintaa tutkimusprosessista ja tutkimuksen luotettavuudesta
Tutkimusprosessi on ollut jännittävä retki paitsi tutkimuksen tekemiseen, myös omien
henkilökohtaisten arvoperustojeni tarkastelemiseen. Maija Lehtovaaran (2004, 32-40)
mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa tutkittavien ihmisten yksilölliset piirteet ja
ainutkertaisuus tulee tulla näkyville. Ilmiöt pitää nähdä sellaisina kuin he ovat, joten
tutkijan pitää irrottautua maailman näkemisestä valmiiksi rajattuna, tulkittuna ja eriteltynä. Tutkimusprosessi toi näkyväksi myös omat ennakko-oletukseni, joita olen liittänyt
korvaushoidossa oleviin asiakkaisiin. Olen ymmärtänyt omaan suhtautumistapaani liittyneen paljon juuri Lehtovaaran mainitsemaa valmiiksi rajattua. Kategorisointi ja luokittelu helpottaa asioiden järjestykseen saamista, ja olen omaa toimintaani helpottaakseni
kategorisoinut korvaushoidossa olevia asiakkaita. Työelämässä kategorisointi on taloudellisesta, kiireessä on kyettävä tekemään nopeita rajauksia ja päätelmiä toisinaan vähäisin perustiedoin. Paljon jää kuulematta ja näkemättä silloin kun asioihin suhtautuu valmiiden hypoteesien ja ennakko-oletusten kautta. Tutkimuksen tekeminen on ollut mahdollisuus rauhoittua ja kuulla, viipyillä ja jäädä pohtimaan kuulemaansa.
Olen oivaltanut suhtautuneeni skeptisesti korvaushoidossa olevien asiakkaiden motiiveihin olla korvaushoidossa. Kuten tutkimuksestani käy ilmi, etenkin hoidon alkuvaiheessa
korvaushoidon aloittaneen päihdemyönteisyys voi olla suurta jolloin korvaushoitoannoksen suuruudella ja lääkevalmisteella on merkitystä. Tämä tieto tihkuu näkyville myös
arjen työssä näyttäytyen häiritsevästi niin sanottuna lääkehakuisuutena, tai päihdehakuisuutena. Hoitoon liittyvät kontrollikeinot kuten seulat, ja tiukasti sovitut ja säädellyt
tapaamisajat ovat keino todentaa toipuminen tapahtuneeksi, mutta kaikesta huolimatta
retkahduksia tapahtuu, ja niistä puhuminen avoimesti on vaikeaa muun muassa lasten
menettämisen pelosta johtuen. Myös päihdehoitoon liittyvät sanktiot, kuten hoidon tiivistäminen tai saavutettujen etujen menettäminen voivat olla este ottaa puheeksi retkahtamisia.
Palveluiden kilpailuttaminen ja kuntien tiukka talouskuri on johtanut siihen, että korvaushoito voidaan määritellä eri tasoiseksi riippuen asiakkaan toipumisen asteesta.
Trendi näyttää olevan, että mitä pidemmällä kuntoutuminen on, sitä vähemmän tukea
yksilö tarvitsee. Paradoksaalisesti tukea vähennetään juuri silloin, kun yksilöt yleensä
ovat eniten valmiita käsittelemään omaa historiaansa ja läpikäymään menneisyyttään.
Päihdeklinikoilla on harvoin tarjolla psykososiaalista tukea, toivottavasti sosiaali- ja

102
terveydenhuoltopalveluiden yhdistyminen merkitsee psyykkisen tuen lisäämistä
päihdekuntoutujille.
Pohdintaosuus on hyvä hetki tarkastella tutkimukseni luotettavuutta. Kuten aikaisemmin
jo olen todennut, tutkimukseeni valikoituneet haastateltavat olivat joko läpikäyneet tai
olivat parhaillaan erityisen kannattelevassa perhekuntoutuksessa. Kuntoutuksessa saadut
työkalut, hoiva ja vertaistuki ovat varmasti vaikuttaneet naisten ajattelutapaan mitä äitiyskysymyksiin ja toipumiseen tulee. Avopalveluissa, joissa tutkimukseeni osallistuneet
naiset kävivät viikoittain, keskityttiin ennen kaikkea äitiyden vahvistamiseen tukemalla
äidin ja lapsen välistä suhdetta. Päihdeongelmaa työstettiin myös, mutta ensisijaisesti
hoidossa keskityttiin äidin ja vauvan keskinäiseen suhteeseen. Lastensuojelu ohjasi perheet kuntoutukseen, ja seurasi tiiviisti hoidon etenemistä sekä arvioi yhdessä perheen ja
avopalvelujen työntekijän kanssa kuntoutuksen jatkon tarpeen. Haastattelemilleni naisille esittämäni kysymykset olivat tulleet tutuiksi kuntoutuksen aikana, he olivat miettineet
niitä oman työntekijänsä kanssa sekä ryhmissä, varmasti myös lastensuojelun tapaamisissa. Ehkä ensikodin yksiköiden tarjoaman kuntoutuksen viitekehys voi vaikuttaa äitien
antamiin vastauksiin, mutta toisaalta kyse oli kokemuksista, joille äidit antoivat omat
merkityksensä riippumatta kuntoutusyksikön arvoista ja toimintafilosofioista. Uskallan
kuitenkin väittää, että mikäli naiset olisivat valikoituneet tutkimukseeni erilaisilta areenoilta, olisi heidän näkemyksissään saattanut olla enemmän kirjavuutta, nyt naiset olivat
melko yhdenmukaisia vastauslinjoissaan.
Oma roolini Pesän vastaavana sosiaalityöntekijänä voi vaikuttaa joidenkin haastateltavien vastauksiin muun muassa niin, että kaikkea kuntoutukseen liittyvää kritiikkiä ei
haluttu sanoa ääneen, koska edustin haastateltavien näkökulmasta organisaatiota, jossa
he olivat hoidossa olkoonkin, että tein parhaani mukaan tiettäväksi roolini tutkijana. On
mahdollista, että roolini ei ole ollut yrityksestäni huolimatta kaikille haastateltaville
aivan selkeä, tämä näkyi välillä niissä haastattelutilanteissa joissa itselleni entuudestaan
tutut asiakkaat kertoivat minulle tapahtumista ja ihmisistä ikään kuin jo tietäisin, mistä
he puhuivat. Näissä tilanteissa jouduin palaamaan alkuun ja pyytämään, että haastateltavat täsmentäisivät kenestä he puhuivat, ja mikä tilanne oli kyseessä. Vanhalle tutulle piti
kertoa asiat kuin uusina, eikä se ollut aivan helppoa minullekaan, ja aika usein se tuntui
jopa koomiselta. Erilainen tutkimusjoukko ja tutkija vailla suhdetta tutkimushenkilöihin
organisaation ja yhteistyön kautta olisi voinut tuottaa erilaisia vastauksia. Nyt vastauk-

103
sien vaikuttimena saattoivat toimia esimerkiksi toiveet kuntoutuksen jatkumisesta,
johon minun saatettiin ajatella voivan vaikuttaa.
Toimijuus on käsitteenä moniselitteinen ja monitulkintainen, ja olen käyttänyt sitä tutkimuksessani omalla tyylilläni, siten kuin olen käsitteen itse ymmärtänyt ja ottanut haltuun, ja olen tulkinnut naisten kokemuksia tähän peilaten. Siinä kuinka olen tehtävässäni onnistunut, voidaan olla monimielisiä, mutta itse näen toimijuuskäsitteen istuvan
hyvin ajatteluani ohjaavana välineenä. Paju (2013) on väitöskirjassaan analysoinut aineistoaan Bruno Latourin toimijaverkostoteorian ja Latourin teorisointeihin perustuen.
Toimijaverkostoteoreettisesti ajatellen kaikkeen toimintaan osallistuvat paitsi inhimilliset, myös ei-inhimilliset olennot niin, että toiminta on näiden olentojen yhteinen saavutus, eivätkä toimintaan osallistuvat oliot asetu hierarkkiseen suhteeseen toisiinsa nähden. Jäin pohtimaan Pajun väitöksen luettuani sitä, että olisin voinut omassa tutkimuksessani lähteä analysoimaan toimijuutta Latourin toimijaverkostoteoriaan nojautuen
ottamalla analyysiin tarkasteltavaksi myös ei-inhimilliset objektit. Paju on väitöskirjassaan tarkastellut tilan, tavaran ja liikkeen sekä inhimillisten tekijöiden yhdessä aikaansaamaa sidoksellista toimintaa. Latourin toimijaverkostoteoria olisi voinut tuoda mielenkiintoisia näkökulmia toimijuuteen, kun mukaan olisi otettu tila (korvaushoitoklinikka, synnytyssairaala) ja tavara (korvaushoitolääke) ja niiden suhde toimijaan. Tällä tavalla olisin voinut Pajun tavoin tarkastella toimijuutta suhteessa ei-inhimillisiin olentoihin, jolloin ei-aineellisten ainesten vaikutus ja merkityksellisyys naisten arjessa olisi
tullut tarkemmin analysoiduksi. (Emt. 29-33.)
Mitä tulee fenomenologis-hermeneuttiseen suhtautumistapaan, lienee se tutkimukseni
haurain osuus. Kokemuksen tutkiminen lähentelee omassa mielessäni psykologiaa, josta
minulla on rajallinen tietopääoma. Vaikka fenomenonologis-hermeneuttinen suhtautumistapa on toiminut tieteenfilosofisena suhtautumisena aiheistoni käsittelyyn, tunnustan
epäröiväni edelleen olenko pysynyt uskollisena valitsemalleni tieteenfilosofialle, vai
olenko sortunut tulkintoihin omista kokemuksistani lähtien. Toivon, että olen onnistunut
säilyttämään objektiivisuuteni ja tulkitsemaan naisten kokemuksia niin, että he allekirjoittaisivat tulkintani tekstini luettuaan. Kokemuksellisuuteen samoin kuin toimijuuteen
liittyy läheisesti identiteetin käsite, jota en ole tutkimuksessani avannut enkä erityisesti
käyttänyt tarkastelukohteena. Olen välttänyt identiteettikäsitettä ja pitäytynyt toimijuudessa, jotta tutkimukseni ei lähtisi koskettelemaan psykologian rajoja. Tutkimukseni
teoreettinen osio sisälsi alun perin osuuden, jossa kirjoitin varhaisen vuorovaikutuksen
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ja kiintymyssuhteen merkityksestä vauvan kehitykselle, mutta jonka hylkäsin liian
psykologisena. Tutkimukseni on ensisijaisesti sosiaalityön tutkimus, jossa tulee näkyväksi päihderiippuvuuden saamien kulttuuristen merkitysten rakentuneisuus.
Vain itsensä turvatuksi tunteva voi toimia ja valita vapaasti, totesi professori Heikki
Hiilamo

viisaasti

sosiaalityön

erikoistumiskoulutuksemme

loppuseminaarissa

19.11.2015. Rankaiseva ja holhoava järjestelmä rajoittaa yksilön valinnan vapautta, joka
on ympäröivistä tekijöistä huolimatta muutoksen aikaansaava ydin. Ei järjestelmä, ei
toinen ihminen, ei edes oma lapsi voi muuttaa päihteidenkäyttäjän elämää vaan kyse on
yksilön henkilökohtaisesta valinnasta. Tästä valinnasta ja vapaudesta valita puhui Fanni,
joka arvioi omia vaiheitaan korvaushoidossa. Haluan antaa hänelle tutkimukseni viimeisen puheenvuoron.
...jossain vaiheessahan mä olin ihan niinku barrikadeilla melkein (nauraa)...mä vaahtosin jossain vaiheessa niin paljon siitä (korvaushoidosta), niiden kaikista järjestelyistä ja
siitä yleisestä meiningistä ja asenteesta. Niin sit mä en enää jotenki jaksa enää...mä sit
vaan oon todennu, et mä itse vaan siirryn eteenpäin. Et ehkä se muuttuu se systeemi
siellä joskus, mut se ei oo enää tavallaan, mä en voi muuttaa sitä, mä muutan vaan itseeni. Pois siitä. Mut oon mä kuitenki ihan ylpee siitä, et mä oon sillon joskus ihan pitäny puoleni asioissa. (Fanni)
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Liite 1. Tutkimuslupa-anomus
Anon tutkimuslupaa Helsingin ensikoti ry:lta kerätäkseni aineistoa ammatilliseen lisensiaatintutkimukseeni. Teen ammatillista lisensiaatintutkimusta Lapin yliopistoon (Sosnet) lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoistumisalalta. Aloitin opiskelut vuonna 2012.
Työskentelen vastaavana sosiaalityöntekijänä avopalvelu Pesässä. Ammatillinen lisensiaatintutkimukseni käsittelee korvaushoidossa olevien naisasiakkaiden antamia merkityksiä äitiydelleen. Tutkimuksen keskeisin kysymys on, mitä korvaushoidossa oleminen
tuo mukanaan äitiyteen, äidin elämään.
Tutkimukseni aineiston muodostavat kuusi naisasiakasta, joiden kuntoutumista ja äitiyden rakentumista seuraan vuoden ajan. Teen naisille kolme yksilöhaastattelua vuoden
sisällä haastattelujen muodostaessa pääasiallisen aineistoni. Kaikki haastattelut nauhoitetaan. Aineiston keruun toteutan niin, että haastattelen tutkimushenkilöt tutkijan roolissa erikseen sovittavalla ajalla. Haastattelut toteutan työpaikallani avopalvelu Pesässä
aikavälillä elokuu 2013 - elokuu 2014.
Aineisto käsitellään luottamuksellisesti tieteellisten ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Haastatteluaineiston käsitellään niin ettei tutkimustuloksista voi tunnistaa yksittäisiä
asiakkaita.

Helsingissä 7.5.2013

Susanna Råman-Maljonen
p. XXXXXXXXXXX

Liite 2. Suostumuslomake tutkimukseen osallistujalle
Tutkimukseen osallistujalle
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Tutkimuksen nimi:

Äitiyttä rakentamassa, korvaushoidossa olevien naisten kertomuksia
äitiydestä

Tutkimuksen tekijä:

Susanna Råman-Maljonen

Tutkimuslaitos:

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön laitos.

Tutkimuksen ohjaajat:

Sanna Väyrynen, professori, Lapin yliopisto
Riitta Vornanen, professori, Kuopion yliopisto.

Tarkoitus:

Tutkimuksen tavoite on selvittää millaisia merkityksiä korvaushoidolla
on äitiyden rakentumiseen ja miten korvaushoito on myötävaikuttanut
toipumiseen. Tutkimuksen tavoite on vähentää korvaushoidossa olevia
vanhempia kohtaan koettuja ennakkoluuloja ja asenteita tuomalla esille
tutkimustietoa korvaushoidossa olevien äitien arjesta. Lisäksi toivon tutkimukseni tuottavan tietoa, jolla voidaan vaikuttaa päihdepalvelujen
suunnitteluun nais- ja lapsinäkökulma huomioiden.

Haastattelut:

Haastattelut nauhoitetaan, haastattelut muodostavat tutkimukseni pääasiallisen aineiston.

Luottamuksellisuus:

Tutkimus perustuu luottamuksellisuuteen. Haastattelumateriaali säilytetään niin, että se ei joudu ulkopuolisten tietoon. Haastatteluissa esiin tulleet arkaluonteiset ja salassa pidettävät asiat eivät mene ulkopuolisten eikä viranomaisten tietoon. Sinun henkilöllisyyttäsi ei voida tunnistaa lopullisesta tutkimusraportista.

Vapaaehtoisuus:

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta asiakkuuteesi _______ssa. Tutkimushaastattelu voidaan halutessasi keskeyttää ja suostumus perua.

Aineiston käyttö:

Haastatteluaineistoa

käytetään

sosiaalityön

ammatillisissa

opinnoissa, lisensiaatintutkimuksessa.
Susanna Råman-Maljonen, sramanma@ulapland.fi, p.XXXXXXXXXX
Suostun osallistumaan tutkimukseen ja siihen, että haastatteluni nauhoitetaan.

_______________________________________________________________
allekirjoitus

jatko-
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Liite 3. Haastattelukysymyksiä
Haastateltavan taustatiedot:
Henkilöhistoria: ikä, koulutus, työhistoria
- Päihdehistorian kuvaileminen: päihteidenkäytön alkaminen (missä iässä, millä aineilla) ja riippuvuuden kehittyminen. Korvaushoitoon hakeutuminen.
- Kuinka korvaushoitosi on edennyt, onko se muuttunut vuosien saatossa?
- Mitä korvaushoidossa oleminen sinulle merkitsee?
- Milloin tuli ensimmäistä kertaa äidiksi, kuinka monta lasta sinulla on, asuvatko lapset
kanssasi, onko lapsilla eri isät ja ovatko isät päihteidenkäyttäjiä. Milloin ls- asiakkuus
käynnistyi?
- Kerro lastesi odotusajoista. Millaista oli odotusaika? Millaisia muistoja odotusaikoihin
liittyy?
- Lasten syntymät –millaisia vauvoja he olivat syntyessään. Miten koit synnytyksen?
- Kerro siitä millaista oli elää ensimmäisiä viikkoja vauvan kanssa. Millainen vauva hän
oli ja millaisia kokemuksia teillä oli yhteisen elämänne alusta? Miten hän kasvoi ja kehittyi? Millaisia persoonia lapsesi ovat?
- Kuinka kuvailisit äitiyttäsi? Mikä on vaikeinta äitinä olemisessa?
- Millainen suhde sinulla on lapsiisi, kuvaile.
- Millaista arkielämänne lasten kanssa on? Kuvaile tavallista arkeanne.
- Ketä läheisiä ihmisiä teidän elämäänne kuuluu? Miten ympäristö suhtautuu korvaushoitoosi? Onko riski, että lapsi leimautuu?
- Kuinka korvaushoito vaikuttaa äitiyteesi?
- Kuinka korvaushoito vaikuttaa arkeenne?
- Miten korvaushoito näkyy arjessasi? Kuinka se näkyi arjessasi raskauden aikana?
- Mitä hyötyä sinulle ja lapsillesi on korvaushoidostasi?
- Millainen merkitys korvaushoidolla on kuntoutumiseesi?
- Minkälaisia tavoitteita sinulla on oman kuntoutumisesi suhteen/ millainen voisi olla
ihannetilanne josta tietäisit, että nyt olet toipunut täysin?
- Millaisia ongelmia tai ikäviä puolia korvaushoidossa oleminen on sinulle tuottanut?
(Mitä ajattelet pakkohoidosta? )
- Mitä haluaisit vielä kertoa tästä aiheesta?
Lopuksi: miltä tämä haastattelu sinusta tuntui?
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