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KIITOKSET 

 

Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto myönsi minulle 3000 euron suuruisen apurahan pro gradu 

-tutkielmani työstämiseen. Myös Giellagas-instituutti myönsi minulle 500 euron matka-apurahan 

haastattelumatkoista koituviin kustannuksiin. Kiitänkin näitä tahoja saamastani rahallisesta tuesta. 

 

Haluan kiittää ohjaajiani Veli-Pekka Lehtolaa ja Anni-Siiri Länsmania saamastani ohjauksesta ja 

siitä, että he jaksoivat uskoa tutkimukseni valmistumiseen. Oma uskoni alkoi toisinaan loppua 

kesken, sillä tutkimuksen tekeminen tuntui aina vain viivästyvän. 

 

Kiitokseni haluan esittää myös yliopisto-opettajalleni Minna Rasmukselle, joka oli suureksi avuksi 

ja iso henkinen tuki tutkimuksenteon joka vaiheessa. Hän kannusti minua eteenpäin sekä tekemään 

tutkimuksestani mahdollisimman hyvän, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon hyötyä muillekin. 

 

Alkoholismi on todella henkilökohtainen ja arka aihe. Haluankin kiittää erityisesti kaikkia 

tutkimukseeni osallistuneita haastateltavia siitä, että he ovat  rohkeasti  antaneet 

elämänkokemuksiaan tutkimuskäyttöön ja sitä kautta myös yleiseen tietoon niin, että joku toinen 

voi tulevaisuudessa hyötyä heidän kokemuksistaan. 



3 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

KIITOKSET ...................................................................................................................... 2 

1 JOHDANTO .................................................................................................................. 4 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet .............................................................................. 4 

1.2  Aiempia tutkimuksia .............................................................................................. 5 

1.3 Teoreettinen tausta ................................................................................................ 10 

1.4 Tutkimusaineisto, tutkimusmetodi ja tutkimusongelma ....................................... 15 

2 ALKOHOLIKULTTUURI .......................................................................................... 22 

2.1 Alkoholi, alkoholikulttuuri, alkoholiriippuvuus .................................................... 22 

2.1.1 Saamelainen alkoholikulttuuri ja siihen liittyvät stereotypiat......................... 27 

2.2 Päihdepalvelut ja -kuntoutus Suomessa ................................................................ 30 

2.4 Alkoholinkäytön sukupuolittuneet näkemykset .................................................... 38 

3 JUOMISEN HALLINNAN MENETYS ..................................................................... 42 

3.1 Varhaisimmat päihdekokemukset ......................................................................... 42 

3.2 Miksi juominen alkaa? .......................................................................................... 47 

4 PUUTTUMISEN MEKANISMIT ............................................................................... 55 

4.1 Perheen, suvun ja saamelaisyhteisön rooli ongelmaan puuttumisessa .................. 55 

4.2 Saamelaisen yhteisön suhtautuminen alkoholisteihin ........................................... 61 

4.3 Hakeutuminen ammattiavun piiriin ....................................................................... 65 

5  TOIPUMISEN KOKEMUKSIA ................................................................................. 72 

5.1 Moninaiset turvaverkot saamelaisten alkoholistien toipumisen tukena ................ 72 

5.2 Saamelaisyhteisön ja saamen kielen merkitys toipumiselle .................................. 76 

6 ELÄMÄ RAITISTUMISEN JÄLKEEN – TOIPUMINEN JATKUU ........................ 83 

6.1 Raittiin elämän haasteita........................................................................................ 83 

6.2. Kokonaisvaltainen elämänmuutos positiiviseen suuntaan ................................... 87 

7 PÄÄTÄNTÖ ................................................................................................................ 91 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 98 

 



4 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena ovat raitistuneet saamelaisalkoholistit ja heidän 

toipumisensa alkoholismista. Tutkin, millaisia kokemuksia alkoholisteilla on 

sairaudestaan ja siitä selviytymisestä.  Selvitän tutkimuksessani alkoholismiin johtaneita 

tekijöitä ja sitä, millaisin keinoin alkoholistit ovat saavuttaneet raittiuden. Tarkastelun 

kohteena ovat muun muassa lapsuuden päihdekokemukset, avun hakemiseen liittyvät 

tunteet ja toipumista edistävät tekijät. Kartoitan myös, millaisia päihdepalveluita ja 

-kuntoutusta on Lapissa saatavilla sekä mikä on saamelaisten alkoholistien näkemys 

saamelaisen kulttuurin ja saamen kielen huomioimisen tarpeellisuudesta 

päihdepalveluissa ja -kuntoutuksessa. 

 

Motiivina tutkimukselle on mielenkiintoni sosiaalialaa kohtaan. Opiskelen gradua 

kirjoittaessa yhtäaikaisesti myös sosionomin ammattiin Lapin ammattikorkeakoulussa ja 

suuntaudun opinnoissani aikuissosiaalityöhön. Olen sosionomiopintojeni aikana tehnyt 

viiden viikon mittaisen harjoittelun päihdekuntoutuslaitos Päihde Hjelpissä. 

Alkoholismi on aiheena aina ajankohtainen ja koen, että saamelaisten alkoholismin 

tutkimukselle on tarvetta. Tutkimukseni tavoitteena on nostaa esiin vaikeana pidetty 

aihe ja tutkia alkoholistin toipumisen prosessia nimenomaan Lapissa, jossa stereotypiat 

sekä alkoholin käytön kulutus- ja haittatilastojen kärkipaikat vahvistavat käsityksiä 

lappilaisesta märästä alkoholikulttuurista (Orjasniemi & Tiuraniemi 2009: 11–12). 

 

Saamelaisen kulttuurin sisällä alkoholismi on tabu. Erityisesti juova saamelaisnainen on 

eräänlainen myytti, sillä omien ja saamelaisten tuttavieni kokemusten mukaan juovista 

saamelaisnaisista ei puhuta. Normista poiketen saamelainen media-alan ammattilainen 

Suvi West on eri yhteyksissä tuonut esiin saamelaisyhteisöjen ongelmia ja nostanut 

myös tabuja esiin. Hän on yrittänyt avata keskustelua saamelaisten alkoholiin liittyvistä 

ongelmista, mutta keskustelu ei ole ottanut tulta alleen. Saamelaistaiteilija Merja Aletta 

Ranttila on puolestaan kertonut mediassa avoimesti omasta alkoholismistaan ja siihen 

liittyvistä kokemuksistaan. Hän on tuonut esiin tiiviissä yhteisössä alkoholistina 

elämisen eri puolia. (Chazalmartin 2014; Yle uutiset 2014; Lapin Kansa 2014.) 
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Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö Sámi Soster ry on niin ikään pyrkinyt 

käynnistämään julkista keskustelua saamelaisten päihdekysymyksiin liittyen (Lapin 

Kansa 2010; Heikkilä 2007–2009: 9). 

 

Toivon, että tutkimuksestani olisi hyötyä sekä saamelaisyhteisölle, erityisesti omista tai 

tai läheisen alkoholiongelmista kärsiville, että niille tahoille, jotka tekevät sosiaalityötä 

saamelaisten parissa. Haluan avata saamelaisten silmiä näkemään, että alkoholismi on 

sairaus, johon voi itse olla hyvin vaikea vaikuttaa. 

 

 

1.2 Aiempia tutkimuksia 

 

Alkoholiongelmat ovat yleisiä alkuperäiskansojen keskuudessa ympäri maailmaa ja 

aiheesta on ilmestynyt useita eri näkökulmista tehtyjä tutkimuksia (Larsen 1993: 8–9). 

Esimerkiksi Maggie Brady on tutkinut Amerikan, Kanadan, Australian ja Uuden-

Seelannin alkuperäiskansojen alkoholinkäyttöä ja siihen liittyviä ongelmia muun 

muassa kontrollin näkökulmasta. Hän on selvittänyt yhteisön oman kontrollin ja 

ulkoisen kontrollin, kuten lakien ja kieltojen, yhteisvaikutusta alkoholinkäyttöön. 

(Brady 2000: 435.) 

 

Pelkästään arktisten kansojen alkoholinkäyttöön keskittyviä tutkimuksia on myös tehty 

ja lisäksi arktisten kansojen alkoholinkäyttöä on käsitelty osana muita tutkimuksia. 

Esimerkiksi Tuula Tuisku on kirjoittanut Venäjän nenetsien alkoholinkäytöstä ja siihen 

liittyvistä ongelmista. Nenetsit ovat käyneet vaihtokauppaa venäläisten kanssa ja 

saaneet luonnon elinkeinojen tuotteista vastineeksi viinaa. Liiallinen alkoholinkäyttö on 

johtanut muun muassa taloudellisiin vaikeuksiin. (Tuisku 2002, 127–128; Tuisku 1999: 

189.) Chrisjohn Rowland, Sherri Young ja Michael Maraun ovat puolestaan tutkineet 

Kanadan alkuperäiskansojen asuntolakokemuksia ja nostaneet tutkimuksessaan esiin 

asuntolakokemusten vaikutuksia alkoholiongelmien syntyyn (Rowland, Young & Sherri 

1997). 

 

Arktisten alueiden alkuperäiskansojen alkoholinkäyttöön liittyvien kysymysten 

tarkastelun tekee monimutkaiseksi alkuperäiskansojen alkoholinkäyttöön liitettävät 
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ideologiat. Esimerkiksi Venäjän alkuperäiskansojen keskuudessa vodka nähdään 

kolonialistisena alistamisen välineenä, mutta myös päihteenä, jonka käytön vuoksi 

hallintoa ja huolenpitoa on pitänyt lisätä. Pohjoisten kansojen alkoholinkäyttöön liittyy 

lisäksi yleisiä laajalle levinneitä kielteisiä näkemyksiä, jotka saattavat pohjautua pitkälti 

väärinkäsityksiin ja yksipuolisiin tulkintoihin todellisuudesta. (Lukin 2013.) 

 

Pohjoismaissa on tehty joitakin tutkimuksia liittyen saamelaisten päihteidenkäyttöön. 

Valtaosa tutkimuksista käsittelee oman havaintoni mukaan pelkästään 

alkohoholinkäyttöä. Roger Kvist on tutkinut saamelaisten suhdetta alkoholiin sadan 

vuoden aikavälillä Ruotsin Lapissa Jokkmokkin alueella vuosina 1760–1860. Hänen 

tutkimuksensa perustuu pappien kirjoittamiin raportteihin ja oikeuden tuomiokirjoihin. 

Tutkimus osoittaa, että suhteessa alkoholiin ei saamelaisten ja muiden Skandinavian 

asukkaiden välillä ollut eroja ja saamelaisten alkoholinkäyttöön liittyvät stereotypiat 

ovat syntyneet vasta myöhempien kirjoitusten pohjalta (Kvist 1986: 122–128.) 

  

Teos Muitalusat (suom. Usko ja elämä, 1993), joka sisältää Kautokeinon kapinasta 

tuomittujen Lars Hættan ja Anders Bærin muistelmia, on ensimmäinen ja hyvin 

rehellinen kuvaus alkoholin käytöstä saamelaisten keskuudessa 1800-luvun puolivälin 

tienoilla. Teoksessa paheksutaan ankarasti viinanjuontia ja juopottelu nähdään suurena 

ongelmana Norjan Kautokeinon seudulla muun muassa vapaana rehottavan 

viinanmyynnin vuoksi. Hættan mukaan miesten ja naisten lisäksi jopa lapset joivat 

itsensä humalaan. Teoksessa mainitaan, kuinka iso osa naisista ei kuitenkaan käyttänyt 

alkoholia eivätkä he edes kestäneet viinan hajua. Hætta kuvailee, kuinka juopottelu on 

aiheuttanut puolisoiden ja perheiden välille riitoja ja kuinka naiset ovat yrittäneet saada 

miehet lopettamaan juomisen, jotta he eivät joisi kaikkea perheen omaisuutta. (Hætta & 

Bær 1982: 11.) 

 

Saamelaisten kaoottiseksi koettu alkoholinkäyttö oli yksi syistä, joka johti Kautokeinon 

kapinaksi kutsuttuun kansannousuun vuonna 1852. Tuolloin joukko saamelaisia 

“hurmahenkiä” aloitti tappelun, jossa surmattiin paikallista viinapolitiikkaa hallinnoivat 

kauppias ja nimismies sekä pahoinpideltiin paikallinen pappi. Kapinan syynä olivat 

vallitsevat yhteiskuntaolot ja väärinymmärretyn lestadiolaisuuden aiheuttama kiihko. 

Lestadiolaisuus levisi saamelaisten keskuudessa laajalle alueelle ja sai kannatusta 
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erityisesti porosaamelaisten keskuudessa. Liikkeellä on hyvin kielteinen suhtautuminen 

viinan juontiin, ja se pyrkikin tekemään työtä muun muassa viinan poistamiseksi 

saamelaisten keskuudessa. (Lehtola 1997: 38-41.) Alkoholismin ja tiukan lestadiolaisen 

moraalikäsityksen suhdetta ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu. Tämäkään tutkimus ei 

keskity kyseisen suhteen tarkasteluun, vaikka lestadiolaisuus joissain kohdissa 

nouseekin esille. 

 

Ruotsin saamelainen Johan Turi kuvailee vuonna 1910 julkaistussa teoksessaan 

Kertomus saamelaisista muutamalla lauseella saamelaisten alkoholinkäyttöä. Hän on 

liittänyt juomisen poronhoidon ja häiden juhlimisen yhteyteen. Hän kirjoittaa, kuinka 

viinalle persot saamelaiset ovat sekä Suomessa että Norjassa menettäneet porojaan 

viinatrokareille, jotkut jopa kaikki poronsa. Häissä alkoholi oli osa häätarjoilua, ja 

humaltumisen seurauksena alettiin joikata yhdessä. Kertomuksessa ei suoraan sanota, 

käyttivätkö häävieraat alkoholia sukupuoleen katsomatta, vaan Turi kuvailee niiden 

juoneen, ketkä halusivat ja saattoivat. (Turi 1979: 67–68, 210.) 

 

Norjalainen Larsen Svein on tutkinut teoksessaan Cultural Background and Problem 

Drinking saamelaisten alkoholin ongelmakäyttöä vertailemalla sitä norjalaisten 

vastaavaan alkoholinkäyttötapaan. Tutkimuksen toiminnallisen kehyksen muodostavat 

ne molempien ryhmien edustajat, jotka ovat hakeutuneet laitoshoitoon alkoholin 

ongelmakäytön vuoksi. Tutkimustulokset tuovat esiin saamelaisten kausittaisen 

periodijuomisen ja saamelaisyhteisöjen sosiaalisten normien vaikutuksen 

alkoholinkäyttöön. Tutkimuksen mukaan saamelaisten kulttuuriset erityispiirteet olisi 

syytä huomioida päihdetyössä paremmin, jotta saamelaisten ja valtaväestön 

kommunikointi helpottuisi ymmärryksen myötä. (Larsen 1993: V,  26–28.) 

 

Ristin Rávdná Kemi on tutkinut sitä, miten Norjan saamelaislapset kokevat aikuisen 

päihteidenkäytön ja millaisia selviytymisstrategioita he ovat kehitelleet itselleen 

tilanteiden käsittelemiseksi (Kemi 1998). Kemi on tutkinut myös aikuisten saamelaisten 

kertomuksia saamastaan kasvatuksestaan perheessä, jossa käytetään päihteitä sekä sitä, 

miten lapsia suojellaan saamelaisessa kulttuurissa, kun vanhemmat käyttävät päihteitä 

(Kemi 2000; Kemi 2004). 
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Suomessa saamelaisten alkoholinkäyttöä ja juomatapoja on tutkittu hyvin niukalti. 

Yleensä niitä on tarkasteltu tai sivuttu osana jotain muuta tutkimusta. Aiemmin on 

ilmestynyt vain yksi tutkimus, jossa selkeästi tutkitaan nimenomaan saamelaisten 

suhdetta alkoholiin (Näkkäläjärvi 2006). Pelkästään saamelaisten alkoholin 

ongelmakäyttöön keskittyvää tutkimusta ei ole tehty Suomessa aiemmin millään 

tieteenalalla. Tekemäni tutkimus tuo siis esiin täysin uutta tietoa ja näkökulmaa Suomen 

saamelaisten alkoholinkäytöstä. 

 

Sakari Sariola tutki vuonna 1954 julkaistussa teoksessaan Lappi ja väkijuomat 

väkijuomien käyttöä takapajuisina pidetyissä pohjoisen syrjäkylissä. Tutkimus sisältää 

oman lukunsa Menesjärven kylän saamelaisista. Sariolan mukaan saamelaiset käyttävät 

alkoholia oman yhteisönsä sisällä esimerkiksi kyläillessään jonkun luona tai ollessaan 

poroerotuksissa. Alkoholinkäyttö on runsasta erotusaikoina, mutta muuten alkoholia ei 

käytetä kovin paljoa. Jotkut saamelaiset ajattelevat muualla kuin erotuksissa juovan 

olevan juoppo. (Sariola 1954: 66–72.) Alkoholinkäyttö sidottiin siis sosiaaliseksi 

tapahtumaksi poronhoidon yhteyteen. Sariolan tutkimus on etnografinen tutkimus 

lappilaisten väkijuomaoloista, eikä alkoholismi ole tutkimuksen keskiössä. Myös 

sosiologian professori Erkki Asp on sivunnut saamelaisten alkoholinkäyttöä vuonna 

1965 julkaistussa väitöskirjassaan Lappalaiset ja lappalaisuus – sosiologinen tutkimus 

Suomen nykylappalaisista. Tutkimuksen mukaan saamelaiset eivät pitäneet 

alkoholinkäyttöä ongelmana, mutta sen koettiin kuitenkin olevan haitallisin 

suomalaisesta kulttuurista omaksuttu tapa. (Asp 1965.)  

 

Anni-Siiri Länsman on vuonna 2004 valmistuneessa väitöskirjassaan Väärtisuhteet 

Lapin matkailussa: Kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta 

tutkinut yhtenä osa-alueena alkoholin kulttuurisia merkityksiä suomalaisturistien ja 

saamelaisten kohtaamisessa, joka tapahtui sosiaalis-taloudelliseen vaihtoon perustuvien 

väärtisuhteiden kautta. Länsmanin tutkimuksessa haastateltavat nostavat yksilön 

ominaisuudet esiin saamelaisten alkoholismia selittävänä tekijänä, eikä alkoholismia 

liitetä henkilön etniseen taustaan. Kun saamelaisten alkoholinkäytöstä puhutaan 

yleisellä tasolla, viinaan tarttumista selitetään yhteiskunnallisella tilanteella ja muilla 

ulkoisilla tekijöillä. (Länsman 2004: 122–123.) Omassakaan tutkimuksessani 

alkoholismia ei puheessa suoraan liitetä henkilön etniseen taustaan, mutta silti viitteitä 
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saamelaisyhteisön vaikutuksesta alkoholin ongelmakäytön ja alkoholismin 

muodostumiseen löytyy. 

 

Anne-Maria Näkkäläjärvi on vuonna 2006 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan Se 

on tilantheen mukhaan – Itä-Enontekiön saamelaisten alkoholikulttuurin muuttuminen 

tutkinut Itä-Enontekiön saamelaisten alkoholikulttuurin muuttumista osana 

yhteiskunnallista ja yhteisöllistä muutosta. Yhteiskuntatieteilijänä Näkkäläjärvi tutkii 

saamelaisten alkoholiolojen ja alkoholinkäytön muutoksia yhteisöllisestä näkökulmasta. 

Tutkimuksessaan hän lähtee liikkeelle historiallisesta taustasta päätyen rakentamaan 

kuvaa saamelaisten alkoholikulttuurista 2000-luvun alussa Itä-Enontekiön alueella. 

Tutkimuksen toiminnallisen kehyksen muodostaa paikallinen poronhoitoon perustuva 

saamelaisyhteisö. (Näkkäläjärvi 2006: 4.) Näkkäläjärven tutkimus on Suomessa 

ensimmäinen, jossa tutkimuksen pääpaino on saamelaisten alkoholinkäytössä ja 

alkoholikulttuurissa. Toisin kuin Näkkäläjärven tutkimuksessa, oman tutkimukseni 

lähtökohtana ovat alkoholistien omat kokemukset alkoholismistaan. Näkkäläjärvi 

puolestaan on tutkinut yhteisön kollektiivisia näkemyksiä saamelaisten 

alkoholinkäyttötavoista ja muodostanut niiden perusteella kuvan Itä-Enontekiön 

saamelaisten alkoholikulttuurista. 

 

Näkkäläjärvi on kirjoittanut oman alalukunsa Itä-Enontekiön saamelaisten alkoholin 

ongelmakäytöstä. Erityisesti hän tarkastelee sitä, miten saamelaiset määrittelevät 

alkoholiongelman (Näkkäläjärvi 2006: 37). Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan 

alkoholiongelmista on Itä-Enontekiön saamelaisyhteisössä alettu puhua julkisesti eikä 

ongelmaa enää hoideta pelkästään yhteisön sisällä. Yhteisöjen hajoaminen on siirtänyt 

vastuun alkoholinkäytöstä yksilölle itselleen ja vastuun seurauksista suomalaiselle 

yhteiskunnalle. (Näkkäläjärvi 80–81.) Näkkäläjärven tutkimustulokset ovat siis 

samansuuntaiset kuin Länsmanilla. Vaikka tutkimustemme lähtökohdat eroavatkin 

toisistaan, antaa Näkkäläjärven tutkimus vertailupintaa omalle tutkimukselleni. 

Näkkäläjärven gradusta ilmenee esimerkiksi saamelaisten suhtautuminen 

alkoholiongelmista kärsiviin ja naisten alkoholinkäyttöön.  

 

Tarja Orjasniemi ja Olli Tiuraniemi ovat vuonna 2009 toimittaneet poikkitieteellisen 

teoksen Rajua, rujoa, raitista – Alkoholin käyttöä Lapissa, joka sisältää eri ammateissa 
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toimivien puheenvuoroja lappilaisesta alkoholikulttuurista. Kirja valottaa niin 

lappilaisten kuin saamelaistenkin alkoholin käyttöön liittyviä stereotyyppisiä käsityksiä. 

Kirjan nimi tuo esiin lappilaisen alkoholinkäytön ominaispiirteitä: Alkoholinkäyttö on 

toisaalta rajua, mikä ilmenee humalahakuisena juomisena. Se on myös rujoa, mikä 

näkyy ongelmakäyttönä ja riippuvuutena. Raittius puolestaan näkyy Lapissa 

totaalikieltäytymisenä tai alkoholinkäytön vähyytenä. (Orjasniemi & Tiuraniemi 2009.) 

Teos antaa tutkimusaiheelleni teoreettista taustatietoa, jota pyrin hyödyntämään muun 

muassa hahmottaessani sitä alkoholikulttuuria ja ympäristöä, johon saamelaisten 

alkoholinkäyttö sijoittuu. 

 

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö Sámi Soster ry on julkaissut tutkielmia ja 

raportteja hankkeiden yhteydessä tehdyistä selvityksistä (Sámi Soster ry 2015). 

Yhdistykseltä on ilmestynyt julkaisuja, joissa käsitellään saamelaisten 

päihteidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Tippa – humalahakuisen juomisen 

vähentäminen on julkaisu, jossa on nostettu esiin saamelaiskulttuurisia erityistekijöitä 

niin päihdeongelmissa kuin niiden ehkäisyssä ja hoidossakin (Heikkilä 2007–2009: 4). 

Meahcceterapiija – Mettäterapia –julkaisussa esitellään saamelaiskulttuuristen 

erityispiirteiden varaan rakentuvaa, luonnossa tapahtuvaa päihdetyön menetelmää 

(Heikkilä 2014: 5). Julkaisussa Bálgá nala – kulttuurisia erityispiirteitä etsimässä 

käsitellään muun muassa saamelaista päihdetyötä ja kulttuurisia päihdetyömenetelmiä 

(Heikkilä 2010: 64–72). Hyödynnän Sámi Soster ry:n julkaisuja muun muassa 

hahmottaessani saamelaisille suunnattuja päihdepalveluja sekä käsitellessäni 

informanttieni kokemuksia siitä, tulisiko saamelainen kulttuuritausta erityispiirteineen 

huomioida paremmin päihdehoidossa ja -kuntoutuksessa. 

 

 

1.3 Teoreettinen tausta 

 

Lähestyn tutkimusaihettani neljän käsitteen avulla, jotka yhdessä muodostavat 

tutkimuksen teoreettisen taustan. Yksi käsitteistä on alkoholismi sairautena. 

Sairauskäsitys mahdollistaa alkoholismin tutkimisen moniulotteisesti, ja sen avulla voin 

liittää saamelaisten alkoholismiin sairastumisen kokemukset osaksi laajempaa sairauden 

kokemisen kenttää. Toipumisen käsitteen avulla voin tarkastella sairaudesta toipumisen 
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eli raitistumisen prosessinomaisuutta. Avainkokemuksen käsitteen avulla voin 

tarkastella toipumisprosesseista niitä kohtia, joissa muutosta tapahtuu. Moninkertaisen 

onnellisuusmuurin käsitteen avulla voin tarkastella, millä tavoin saamelaiset 

alkoholistit suojelevat niin itseään, perhettään kuin yhteisöään leimautumiselta. 

 

Eri tieteissä lähestytään riippuvuuksia eri näkökulmista. Lähestymistapa voi olla 

esimerkiksi lääketieteellinen, psykologinen, fysiologinen tai sosiologinen. Näin ollen 

myös alkoholismia voidaan lähestyä eri näkökulmista, sillä useiden eri tekijöiden 

katsotaan vaikuttavan päihdeongelmien syntyyn eikä voida osoittaa vain yhtä syytä, 

miksi päihteistä tulee ongelma jollekin ihmiselle. (Taitto 1998: 8.) Alkoholiongelmaa 

voidaan tarkastella muun muassa seuraavista näkökulmista: sairaus, addiktio, 

alkoholiongelma yhteiskunnallisena ja sosiokulttuurisena ilmiönä sekä alkoholismi 

kokonaisvaltaisena ilmiönä (Kanerva 2012: 6–19). Tässä tutkimuksessa tulkitsen 

alkoholismia toisaalta kulttuurisena ilmiönä, toisaalta sairautena. Sairausnäkökulma 

nousi selkeämmin esiin kuin kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. 

Sairausnäkökulman korostuminen selittyy ehkä moninkertaisen onnellisuusmuurin 

kautta: informantit mahdollisesti piiloutuivat ongelmineen muurin taakse selittäen 

alkoholismiaan ainoastaan sairaudesta johtuvana, eivätkä he liittäneet siihen esimerkiksi 

omaa etnistä taustaansa tai assimilaatiokokemuksiaan. 

 

Eri tieteenalojen lisäksi alkoholiongelmien ja niihin liittyvien kysymysten parissa 

työskentelevillä eri asiantuntijoilla ja tahoilla on omat määritelmänsä riippuvuuksille 

(Alexander 2004: 12). Näin ollen myös heidän näkemyksensä alkoholismista ja sen 

kehittymisestä vaihtelevat. Sairautena alkoholismin käsittävät esimerkiksi AA, 

Avominne-päihdeklinikka ja Suomen Lääkäriseura Duodecim. AA pitää alkoholistia 

yksinkertaisesti sairaana ihmisenä, joka ei kykene hallitsemaan omaa juomistaan 

(Anonyymit Alkoholistit 2015). Avominne-päihdeklinikka, joka tarjoaa Minnesota-

mallista 12 askeleen ammatillista avohoitoa muun muassa päihderiippuvaisille, käsittää 

alkoholismin kokonaisvaltaisena sairautena fyysisine, psyykkisine ja sosiaalisine 

ulottuvuuksineen (Arramies & Hakkarainen 2013: 16). 

 

Suomen lääkäriseura Duodecim määrittelee alkoholismin tarkemmin asteittain 

kehittyväksi, itse aiheutetuksi, elinikäiseksi aivosairaudeksi. Riippuvuus voi ilmetä joko 
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psyykkisenä tai fyysisenä, ja sillä on kokonaisvaltaisia vaikutuksia yksilön terveyden ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Alkoholismi psyykkisenä ja fyysisenä riippuvuutena 

voidaan määritellä esimerkiksi seuraavasti: ”Psyykkisessä riippuvuudessa on kysymys 

addiktiosta tai addiktiivisesta käyttäytymisestä. Alkoholiriippuvuudella tai 

alkoholiaddiktiolla tarkoitetaan yleensä psyykkisen riippuvuuden kaltaista tilaa. 

Psyykkisesti riippuvaiselle on ominaista juomishimo, pakonomainen halu saada 

alkoholia ja kykenemättömyys pidättäytyä alkoholista huolimatta terveydellisistä ja 

muista vakavista seurauksista sekä runsaan alkoholinkäytön myötä kehittyvä toleranssi 

ja fyysinen riippuvuus. Fyysinen riippuvuus ilmenee vieroitusoireina juomisen 

katketessa.” Alkoholismi ohjaa alkoholistin koko elämää ja voi altistaa myös muille 

sairauksille, kuten maksakirroosille, haimatulehdukselle, aivosurkastumalle, 

ääreishermojen rappeumalle ja erilaisille ruuansulatuselimistön syöville. 

Hallitsemattomalla alkoholinkäytöllä on haitallisia vaikutuksia perhe- ja työelämään, 

minkä myötä voi ilmetä myös taloudellisia ja muita sosiaalisia ongelmia. (Seppä & 

Alho & Kiianmaa 2010: 23–26, 157.) 

 

Myös alkoholisteilla voi olla toisistaan poikkeavia näkemyksiä siitä, kuka on alkoholisti 

ja missä menee raja, jolloin voidaan alkaa puhua alkoholismista (Anonyymit 

Alkoholistit 2015). Oma informanttini määrittelee alkoholismin rajan muualta saadun 

tiedon ja oman kokemuksensa pohjalta seuraavasti: 

 

X: Esimerkiksi, josset pysty ottaan yhtä tai kahta saunakaljaa ilman, että 

alkaa tekkee mieli lissää ni sehän on jo yks. Että mullahan oli heti 

semmonen, että no lissää. Se oli tosi hankala olla ku ei ollu ko se kaks 

saunakaljaa. Tuntu, että voi hitto. Heti alko elimistö vaatimaan lissää tai 

sitte, jos sie ostit sen jonku saunakaljan niitä pittää alkaa selittämään 

toisille, että ollu niin rankka viikko, että nyt pittää ottaa vähän 

rentoutusta. Mitä sitä selittelemään. Jossei siellä oo ongelmaa ni eihän 

sitä tarvi selittää kellekkään. -- Ja sitte tosiaan se, jossei pysty 

lopettamaan, ei oo sitä kontrollia. Ei pysty kesken illan lopettaan, pittää 

juua sinne loppuun asti. Josset oo sammunu, sillonki vielä harmittaa ko ei 

ole lissää. 
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Tässä tutkimuksessa alkoholismi käsitetään kokonaisvaltaisena ja monitahoisena 

sairautena. Kyseisen teoreettisen viitekehyksen valintaa puoltavat edellä kuvatut 

monitahoiset alkoholismin kehittymiseen vaikuttavat tekijät. Kokonaisvaltaista 

sairausnäkemystä vahvistavat myös tätä tutkimusta varten tehdyt saamelaisten 

alkoholistien haastattelut ja niistä esiin nousseet kertomukset. Lisäksi oma kokemukseni 

alkoholismin luonteesta kokonaisvaltaisena sairautena on vahvistunut opintojeni ja 

päihdekuntoutuslaitoksessa tekemäni lyhyen harjoittelun myötä. 

 

Toipuminen on prosessi, johon liittyy erilaisia muutosvaiheita (Häkkinen, 2013: 70–71). 

Toipumista voidaan lähestyä eri näkökulmista riippuen muun muassa tutkittavasta 

aiheesta ja tutkimuskysymyksestä. Myös riippuvuuksia, kuten alkoholismia, voidaan 

tutkia toipumisen näkökulmasta. Aihetta tutkiessaan eri tutkijat voivat hyödyntää 

erilaisia toipumisprosessin malleja (ks. esim. Taitto & Törmä.) Huomioitavaa on, että 

meistä jokainen on erilainen yksilö eivätkä alkoholistitkaan ole samanlaisia keskenään. 

Näin ollen muutosprosessi riippuvaisesta raittiiksi on jokaisella erilainen. (Taitto 1998: 

21.) 

 

Ilmo Häkkinen jakaa toipumisen kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä on potemisen ja 

toipumisen vaihe, jolloin keskeisenä ovat hädän ja tyytymättömyyden tunteet sekä tunne 

elämän sekavuudesta. Tätä seuraa kriisiytyminen, jolloin ajatukset asioiden 

muuttamiseksi heräävät ja lähdetään hakemaan apua. Ihmisen mieli on myllerryksessä, 

mutta ongelmaan osataan jo ottaa etäisyyttä. Toinen vaihe on puuttelliset työkalut ja 

itsensä kehittäminen, jolloin muuttuneen personaallisuuden, vaikean menneisyyden ja 

itsetuntokysymysten tiedostamisen kautta syntyy tarve kehittyä ihmisenä. Kolmas vaihe 

on käyttövälineiden käyttö ja eläminen todeksi, jolloin usko omiin kykyihin ja luotto 

ympäristöön kasvaa. (Häkkinen 2013: 72–73.) 

 

Alkoholismin prosessiluonteisuus ilmenee myös Tiina Törmän tulkinnasta, jonka 

mukaan ”AA-filosofian yksi keskeinen sisältö on kuvata riippuvuudesta toipuminen 

elämänpituisena, ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti vaikuttavana prosessina. Tätä 
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prosessia selkiyttääkseen AA käyttää välineenä 12 askeleen ohjelmaa
1
” (Törmä 2011: 

31). 

 

Matti Virtanen on tutkinut edesmenneen sosiologi Karl Mannheimin käsityksiä 

sukupolvien välisestä kokemusmaailmasta, joita avainkokemukset erottavat. 

Mannheimin käsitys sukupolvista ei perustu jakoon ikäpolvien mukaan, vaan ne 

jakautuvat yhteiskunnan kokemuksellisen historian kautta. Ikäpolvet ovat kuitenkin 

sukupolven perusta, yhteiskuntatason tilastollinen ikäpolvi. Toisin sanoen 

samanikäisyys ei sinänsä vielä luo erityistä suhdetta ikäpolvien välille, vaan vasta 

yhteisesti jaettu kokemusmaailma luo erityisen siteen heidän välilleen. Keskeisellä 

sijalla on kokemusmaailman huipennus, avainkokemukset. (Virtanen 2005: 198.) 

 

Anja Koski-Jännes on tutkinut riippuvuudesta eroon päässeiden henkilökohtaisia 

toipumisen avainkokemuksia, joista hän käyttää nimitystä käännekohta. Ne ovat 

käänteentekeviä kokemuksia, joiden kautta on koettu tien vapauteen avautuneen. 

Kokemukset voivat vaihdella suuresti luonteeltaan ollen esimerkiksi vaikeasti 

hahmotettavia, arkipäiväisiä tilanteita tai negatiivissävytteisiä pohjakosketuksia. 

Yhteistä kuitenkin on, että avainkokemukset ovat olleet kokijalle itselleen 

merkityksellisiä. (Koski-Jännes 1998: 61–61.) Omassa tutkimuksessani hyödynnän 

avainkokemuksen käsitettä etsiessäni saamelaisten alkoholistien toisaalta yhteisesti 

jakaman, toisaalta henkilökohtaisen kokemusmaailman avainkokemuksia. 

 

                                                           
1
 1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, 

ettemme omin voimin kyenneet selviytymään, 2. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima 

voisi palauttaa terveytemme, 3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan -

sellaisena kuin Hänet käsitimme, 4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun, 

5. Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle, 

6. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet, 7. Nöyrästi 

pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme, 8. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme 

henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia, 9. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin 

vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita, 10. Jatkoimme 

itsetutkiskelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti, 11. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn 

avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitimme, rukoillen 

ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen, 12. Koettuamme 

hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä 

toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme. (AA 2015.) 
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Jeja-Pekka Roos on kirjoittanut onnellisuusmuurista suomalaisten ongelmaperheiden 

näkökulmasta. Onnellisuusmuurin tarkoituksena on suojella yksilöä tai perhettä 

ulkopuolisten katseilta: muurin taakse peitetään omia henkilökohtaisia ongelmia tai 

perheongelmia, jotta muut eivät näkisi ongelmien olemassaoloa. Onnellisuusmuurissa 

on siis kyse yksityiselämän sosiaalisesta puolustamisesta. Muurin taakse piiloutuvalle 

henkilölle tai perheelle on tyypillistä sivuuttaa vaikeatkin ongelmat tai puhua niistä 

vasta, kun ne ovat ratkenneet. (Roos 1987: 213–214.) 

 

Minna Rasmus on hyödyntänyt omassa saamelaisten asuntolakokemuksia tutkivassa 

teoksessaan Roosin onnellisuusmuurin käsitettä ja rakentanut käsitteestä uuden, 

alkuperäiskansojen tutkimukseen soveltuvan, moninkertaisen onnellisuusmuurin 

käsitteen (máƞggageardán lihkolašvuohtamuvra). Rasmuksen mukaan 

alkuperäiskansojen jäsenillä moninkertaisen muurista tekee kuuluminen sukuyhteisön 

lisäksi myös alkuperäiskansayhteisöön. Saamelaiset kuuluvat oman sukunsa lisäksi 

laajemmin myös saamelaiseen yhteisöön. Onnellisuusmuurin avulla ylläpidetään omien 

ja perheen kulissien lisäksi koko saamelaisyhteisön kulisseja siten, että ongelmia ei 

haluta tuoda ulkopuolisten tietoon. (Rasmus 2008b: 31–32.) Tässä tutkimuksessa 

hyödynnän moninkertaisen onnellisuusmuurin käsitettä tutkiessani, millaisia 

onnellisuusmuureja saamelaisilla alkoholisteilla on alkoholismin kehyksessä. 

 

 

1.4 Tutkimusaineisto, tutkimusmetodi ja tutkimusongelma 

 

Olen kerännyt aineistoni haastattelemalla yhteensä viittä saamelaista alkoholistia, jotka 

kaikki ovat kotoisin saamelaisalueelta. Jotkut heistä ovat olleet myös tietoisesti tai 

tiedostamattaan sekakäyttäjiä. Osa on käyttänyt alkoholin lisäksi siis lääkkeitä tai 

kannabista. Haastateltavieni joukossa on eri-ikäisiä miehiä ja naisia, jotka ovat olleet 

raittiina muutamasta vuodesta muutamaan kymmeneen vuoteen. Tutkimusjoukon 

rajaaminen raitistuneisiin saamelaisiin alkoholisteihin oli minulle tutkimusaiheen 

kannalta tietoinen valinta. Naisia halusin saada mukaan tutkimukseen, koska 

saamelaisnaisten alkoholismi tuntuu olevan yksi saamelaisen kulttuurin tabuista. 

Muuten en tehnyt minkäänlaista rajausta haastateltavien suhteen. 
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Haastattelut toteutin tammi–helmikuussa 2013. Halusin tehdä haastatteluita, koska 

empiiristä aineistoa, kuten muutakin tieteellistä aineistoa, kyseisestä aiheesta on vain 

vähän. Haastatteluja tekemällä en voinut kerätä kovin laajaa aineistoa pro gradu 

-tutkielman rajallisuuden vuoksi. Haastattelut tapahtuivat pääosin informanttien 

kodeissa. Haastattelut kestivät kolmesta vartista päälle kahteen tuntiin ja tein ne 

suomeksi. Haastattelumetodina käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa 

kysymykset pyörivät tiettyjen aihealueiden ympärillä, mutta haastattelurunko ei ole 

täysin kiveen hakattu. Puolistrukturoidun teemahaastattelusta tekevät kaikille 

haastateltaville yhteiset teema-alueet. Koska puolistrukturoitu teemahaastattelu 

muistuttaa tavallista keskustelutilannetta, minulle jäi mahdollisuus kysyä tarkentavia 

lisä- ja jatkokysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008: 47.) Yhden haastattelun aiheena oli 

enemmänkin Sápmi AA:n toiminta kuin henkilön oma alkoholismi, joskin 

haastattelussa väistämättä tuli esiin myös informantin kokemuksia omasta ja muiden 

alkoholismista. 

 

Haastateltavat löytyivät oman sosiaalisen verkostoni avulla. Omat tuttavani ottivat ensin 

yhteyttä mahdollisiin haastateltaviin, joille he kertoivat tutkimuksestani. Sen jälkeen 

osallistumisesta kiinnostuneet antoivat luvan luovuttaa yhteystietonsa minulle, ja olin 

joihinkin heistä yhteydessä sekä sähköpostitse että puhelimitse. Yhdelle 

haastateltavistani soitin suoraan ilman välikäsiä, ja yksi informantti soitti ja laittoi 

sähköpostia minulle omatoimisesti kertoakseen tietoja Sápmi AA:sta. 

 

Tutkimusaiheen sensitiivisyyttä kuvaa hyvin se, että erään informantin kanssa tuntui 

olevan vaikeaa löytää yhteistä aikaa haastattelulle. Hän myönsi haastattelun alussa, että 

minulle, joka tutkii saamelaisten alkoholismia, oli vaikeampi löytää aikaa kuin joillekin 

muille henkilöille tai asioille. Myöhemmin hän kertoi syyksi sen, että hän koki 

tutkimuksen niin tärkeäksi, että halusi paneutua aiheeseen kunnolla ja varata 

haastattelulle tarpeeksi aikaa. Lisäksi hän halusi järjestää haastattelutilanteesta 

mahdollisimman häiriöttömän, jotta pystyi rauhassa keskittymään käsiteltäviin asioihin. 

 

Eräs toinen haastateltavista perui haastattelun juuri kun olin matkalla hänen luokseen. 

Keskusteltuamme kuitenkin aiheesta paikan päällä enemmän pääsimme sopimukseen, 

että hän antaa minulle vastaukset myöhemmin kirjallisina. Minulla ei ollut kiireiden 
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vuoksi mahdollisuutta matkustaa toista kertaa hänen asuinseudulleen. Joidenkin 

haastateltavien kanssa tunnelma oli aluksi hieman jännittynyt, mutta haastattelun 

edetessä jokainen rentoutui ja kertoi hyvin henkilökohtaisia kokemuksia sekä paljasti 

vaikeita tunteita. Tämä jopa silloin, kun haastateltava oli vasta toipumisen varhaisessa 

vaiheessa. Asiaa auttoi luultavasti se, että he olivat tottuneet kertomaan asioistaan 

AA:ssa ja terapioissa, mutta myös se, että onnistuin luomaan luottamuksellisen 

ilmapiirin. 

 

Pieniä saamelaisyhteisöjä tutkittaessa täytyy pitää huolta, että haastateltavien 

anonymiteetti säilyy koko tutkimusprosessin ajan ja myös sen jälkeen. Asiaan täytyy 

kiinnittää erityistä huomiota varsinkin silloin, kun tutkii arkaluonteisia aiheita. Siksi en 

ole eritellyt haastateltaviani tarkemmin iän tai asuinpaikan mukaan. Myös paikannimet 

olen sensuroinut haastatteluista, jos haastateltava olisi voinut paljastua niiden 

perusteella. En myöskään ole numeroinut informantteja, koska katson sen vahvistavan 

informanttien anonymiteettiä. Lainatessani haastateltavien puheita, käytän jokaisesta 

nimitystä X. Tutkimukseni valmistuttua olen ollut yhteydessä haastateltaviin, jotta he 

saattoivat nähdä, mitä osia heidän haastatteluistaan olen käyttänyt, ja kommentoida 

niitä. Kolme heistä hyväksyi tutkimukseni sellaisenaan, ja kaksi pyysi tekemään pieniä 

muutoksia. 

 

Analyysivaiheessa täytyy ottaa huomioon, että haastattelut ovat vuorovaikutustilanteita, 

joissa haastatteluaineisto muodostuu osallistujien vuorovaikutuksen tuloksena 

syntyvästä verbaalisesta materiaalista. Kirjallisia vastauksia tulee puolestaan lähestyä 

eri tavalla. Haastattelutilanteessa tutkija voi helposti ohjata tai johdatella ihmistä. Joskus 

haastateltavat voivat myös epäröidä ja tunnustella, millaista vastausta haastattelija pitää 

hyvänä tai hyväksyttävänä. Tällöin haastattelija on myös voinut houkutella vastauksen 

esiin tai muotoilla sen yhdessä haastateltavan kanssa. (Ruusuvuori & Tiittula 2005: 22–

56.) Haastattelutilanteeseen on voinut vaikuttaa myös oma roolini saamelaisena, sillä 

informantit ovat voineet paikantaa minut tiettyyn sukuun tai alueeseen, ja siitä syystä he 

ovat voineet epäröidä kertoa minulle arkaluonteisista asioista. Toisaalta oman kulttuurin 

edustajalle voi olla helpompi puhua aiheesta kuin ulkopuoliselle tutkijalle. Itselleni 

haastavaksi muodostui kysyä kasvotusten lisäkysymyksiä hankalista aiheista, sillä tämä 
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oli ensimmäinen isompi tutkimukseni enkä aina tiennyt, mikä tieto on tutkimukseni 

kannalta relevanttia. 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus. Kyseiselle menetelmäsuuntaukselle ovat 

yleisiä tiedonkeruutavat, joissa ihmisiä pyritään ymmärtämään heidän itsensä 

tuottamien kertomusten ja tarinoiden kautta. Tutkimusaineistoa voivat olla esimerkiksi 

päiväkirjat, omaelämäkerrat, kirjeet, muistelmat tai erilaiset viralliset dokumentit. 

(Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997: 206.) Myös haastatteluissa on kyse kertomusten 

keräämisestä, sillä haastattelupuheen muoto on kertomuksellinen (Eskola & Suoranta 

1999: 23). Elämäntarinoiden ja muiden erilaisten kertomusten käyttö tutkimusaineistona 

on 30 vuoden aikana lisääntynyt eri tieteenaloilla ja on alettu puhua niin sanotusta 

narratiivisesta käänteestä (Hyvärinen 2006: 1; Syrjälä 2001: 203). 

 

Myös oma tutkimusaineistoni on narratiivinen eli kerronnallinen aineisto. 

Narratiivisessa tutkimuksessa tarinan, kertomuksen ja narratiivin käsitteitä käytetään 

ymmärryksen välineinä, ja tutkimuksen ytimenä on kertomusten analyysi. Tutkimusote 

mahdollistaa muun muassa kertomuksen tutkimuksen sinänsä ja lajityyppien etsimisen. 

(Hänninen 1999: 15–16.)  Lisäksi kertomuksista voidaan analysoida esimerkiksi sitä, 

miten tarinat etenevät, millaisia vaiheita ne sisältävät ja millaisia toimijoita niissä on 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Narratiivinen analyysi ei siis ole yhtenäinen 

metodi, vaan se koostuu kirjavasta joukosta erilaisia käyttö- ja analyysitapoja, joita 

kertomuksen, tarinan ja narratiivin käsitteet yhdistävät. Itse lähestyn tutkimusaineistoani 

narratiivisesta näkökulmasta, sillä aineistoni koostuu kertomuksista. En kuitenkaan 

käytä aineistoa analysoidessani narratiivista tutkimusotetta. 

 

Narratiivisen tutkimuksen näkökulmasta katsottuna kertomukset ovat tärkeitä 

todellisuuden välittäjiä ja merkitysten tuottajia. Lähestyessäni aineistoani narratiivisesta 

näkökulmasta kiinnostukseni kohdentuu kertomusten välittämiin tapahtumiin sekä 

informanttien henkilökohtaisiin kokemuksiin omasta alkoholismistaan. Vilma Hänninen 

erottaa tarinallisuuden eri ilmenemismuotoja toisistaan varaamalla niille eri termit. 

Oman tutkimukseni kannalta keskeisin on kertomuksen käsite, jolla viitataan ihmisen 

itsestään toisille kertomaan tarinaan. Tyypillisimmin kertomus on kielellinen ja yksi 

kertomus voi sisältää monta tarinaa, minkä vuoksi se voidaan tulkita monella eri tavalla.  
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(Hänninen 1999: 19, 22.) Kertomuksia analysoidessa täytyy ottaa huomioon myös 

ihmisen sisäisen tarinan käsite. Vilma Hännisen mukaan yksilöllä on oman ulkoisen ja 

ulospäin näkyvän elämäntarinan ohella myös oma sisäinen tarina. Tällä tarkoitetaan 

yksilön mielensisäistä elämäntilanteen jäsennysprosessia, joka syntyy sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja kulttuurin kautta. Sisäinen tarina on myös muuttuva ja perustuu 

yksilölliseen kokemushistoriaan. Näin ollen haastatteluita analysoitaessa tulee 

huomioida se, että ihminen ei välttämättä ole kertonut tai muistanut jokaista 

kokemustaan ja että hänen mielipiteensä asioista voivat ajan kuluessa muuttua. 

(Hänninen 1999: 20.) 

 

Tutkimukseni varsinainen analyysimenetelmä on sisällönanalyysi. Kyseinen menetelmä 

on hyvin yleinen laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysi on 

tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja 

aineistoja. Sisällönanalyysia hyödyntäen voidaan tutkittavasta ilmiöstä muodostaa 

tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja muihin aihetta 

koskeviin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 91–93.) Analyysimenetelmän 

avulla voidaan aineistosta, tutkimuksen konteksti huomioon ottaen, tehdä myös 

uusinnettuja ja perusteluja tulkintoja (Krippendorff 2004: 18). 

 

Yksi tapa hyödyntää sisällönanalyysiä on pilkkoa tutkimusaineisto osiin, käsitteellistää 

se ja lopuksi jäsentää se uudestaan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysi 

voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Omassa 

tutkimuksessani toteutan analyysini teoriaohjaavalle sisällönanalyysille ominaiseen 

tapaan niin, että liitän empiirisen aineistoni teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 93, 108–118.) Toisin sanoen liitän haastatteluista esiin nousseet kertomukset 

sairauden, toipumisen, avainkokemuksen ja moninkertaisen onnellisuusmuurin 

käsitteisiin.  

 

Tutkimuksessa käytettävä analyysimenetelmä ei ollut itsestäänselvyys, sillä aluksi olin 

ajatellut analysoida tutkimustani teorialähtöisesti yhden tai useamman toipumismallin 

mukaan tai niitä soveltaen. Aloitin analysoinnin lukemalla haastatteluiden litterointeja 

ja yhtä kirjallista vastausta temaattisen luennan avulla. Yhteneväisyyksien ja 

eroavaisuuksien etsimisen lisäksi pilkoin kertomusten kulun eri osiin ja yritin 
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tarkastella, miten kertomukset etenevät toipumisprosessin eri vaiheissa ja millaiset 

tekijät vaikuttavat prosessin kulkuun. En kuitenkaan saanut toipumismalleja 

soveltumaan saamelaisten alkoholistien toipumisen kontekstiin ja huomasin 

teoriaohjaavan analyysin tuntuvan mielekkäämmältä tavalta analysoida aineistoa. 

 

Valitun analysointimenetelmän avulla pyrin hahmottamaan, millaisia kertomuksia 

haastateltavat tutkimastani aiheesta rakentavat ja mitkä ovat olleet heidän toipumisensa 

muutoskohtia eli avainkokemuksia. Päätutkimuskysymyksenäni tarkastelen sitä, miten 

saamelaiset alkoholistit kokevat alkoholismin ja siitä toipumisen. Alakysymyksissä 

kysytään: 1. Mitkä tekijät vaikuttavat alkoholismin kehittymiseen?, 2. Miten ongelmaan 

puututaan?, 3. Mitkä tekijät ovat merkittäviä alkoholismista toipumisen kannalta? ja 4. 

Millaista elämä on toipumisen jälkeen? 

 

Matti Hyvärisen mukaan kertomuksen ja sen tutkimuksen tekee kiinnostavaksi 

nimenomaan niissä tapahtuva muutos, transformaatio ja prosessi (Hyvärinen 2006: 3). 

Hyödynsin uudessa analyysitavassani jo aiemmin tekemääni analyysiä. Unohdin 

kuitenkin teorialähtöisyyden, eli en enää pyrkinyt analysoimaan aineistoa tietyn 

teoreettisen mallin mukaisesti. Jo aiemmin tekemäni temaattinen luenta, 

yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien etsintä sekä kertomusten kulun pilkkominen osiin 

auttoi minua jäsentämään tutkimukselleni juonirakenteen. Rakenteessa huomioin 

alkoholismista toipumisen prosessinomaisuuden, informanttien sairauden kokemisen 

avainkokemukset sekä moninkertaiset onnellisuusmuurit, joita he rakentavat 

ympärilleen. 

 

Tutkimuksessani tarkastelen toipumisen käsitteen avulla sitä, miten informanttien 

elämänvaiheet ovat vaikuttaneet heidän alkoholisminsa syntyyn ja kehitykseen. 

Lähtemällä tarkastelussa liikkeelle jo lapsuudesta saan paremmin kokonaiskuvan 

selviytymisprosesseista, koska osa informanteista on ollut epäsuorasti kosketuksissa 

alkoholiin jo varhaisessa vaiheessa elämäänsä. Mielestäni on ymmärrettävä prosessin 

kaikki vaiheet, alkoholismiin kehittymiseen johtaneista tekijöistä lähtien, ennen kuin voi 

alkaa kuvailla toipumista.  
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Tutkimukseni analyysiosio alkaa kolmannessa pääluvussa kuvauksilla informanttien 

ensimmäisistä muistikuvista alkoholiin liittyen sekä kokemuksista, jolloin he menettivät 

hallinnan oman elämänsä suhteen ja ymmärsivät oman riippuvuutensa alkoholista. 

Neljännessä luvussa käsittelen puuttumisen mekanismeja eli sitä, miten eri tahot ovat 

puuttuneet informanttien juomiseen ja millä tavoin apua on hankittu tai saatu. 

Viidennessä luvussa käsittelen selviytymisprosessiin liittyvää varsinaista 

toipumisvaihetta. Kuvaan sitä, miten alkoholistit itse kokevat sairaudesta toipumisen ja 

mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän toipumiseensa. Tarkastelen myös saamelaisen 

kulttuurin ja kielen merkitystä toipumisen kannalta. Kuudennessa luvussa tuon esiin, 

millaista alkoholistin elämä on raitistumisen jälkeen. 

 

Huomioitavaa on, että annan tutkimuksessani äänen informanttien yksilöllisille 

kokemuksille enkä pyri tutkimustuloksillani yleistettävyyteen tai luomaan kuvaa tietyn 

saamelaisryhmän alkoholismista. Pikemminkin haluan luoda kuvaa siitä, millainen 

selviytymisprosessi alkoholismista toipuminen on saamelaiselle alkoholistille, 

saamelaisryhmään katsomatta, suomalaisessa yhteiskunnassa. 
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2 ALKOHOLIKULTTUURI 

 

2.1 Alkoholi, alkoholikulttuuri, alkoholiriippuvuus 

 

Meistä jokainen elää samassa alkoholikulttuurissa ja sen vaikutuksen alaisena. Nykyään 

alkoholi on luonnollinen osa kaikenikäisten arkea ja juhlaa (Hakala 2009: 60, 65). 

Sosiaalistuminen alkoholikulttuuriin tapahtuu jo hyvin varhaisessa vaiheessa perheen, 

ystävien ja median välityksellä. Vain harvat kodit ovat kokonaan päihteettömiä, koska 

arviolta 90% aikuisväestöstä käyttää alkoholia. Alkoholi ja sen käyttö on kulttuurisesti 

laajalti hyväksyttyä. (Tuomikoski-Koukkula 2009: 140, 151.) Melkein kaikki ikäluokat 

käyttävät nykyään alkoholia (Hakala 2009: 59). 

 

Alkoholi sekä muut aineet, joita käytetään päihtymistarkoituksessa, määritellään 

päihdehuoltolaissa päihteiksi (Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 § 2). Huumausainelaki 

puolestaan määrittelee huumausaineiksi tietyt aineet ja valmisteet, kuten kannabiksen ja 

kokaiinin sekä psykotrooppiset aineet, kuten LSD:n ja amfetamiinin (Huumausainelaki 

30.5.2008/373 § 3). Päihteillä on hyvin erilaisia käyttötapoja: kokeilu, satunnaiskäyttö, 

viihdekäyttö, tapakäyttö, hallittu kohtuukäyttö, ongelmakäyttö, suurkulutus, riippuvuus, 

sekakäyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö. Usein käyttötavalla tarkoitetaan myös sitä tapaa, 

miten päihteitä käytetään: suun kautta, nuuskaamalla, imppaamalla ja suonensisäisesti. 

Joitain päihteitä voidaan käyttää monellakin eri tavalla. (Yli-Hynnilä 2012: 15.) 

Suomalaisten päihteidenkäyttöä leimaa sekakäyttö eli eri aineita käytetään 

samanaikaisesti: esimerkiksi huumausaineiden kanssa käytetään usein myös alkoholia ja 

lääkkeitä (Irti Huumeista ry 2014). Oman tutkimukseni keskiössä on alkoholi ja sen 

käyttö riippuvuuden näkökulmasta.  

 

Alkoholi on osa kulttuurista ympäristöä, ja alkoholikulttuuri tulee esiin mitä 

moninaisimmin yhteiskunnan eri osa-alueilla. Alkoholin käyttöön vaikuttavat vahvasti 

niin yleiset kuin paikalliset yhteiskunnalliset ja sosiaaliset tekijät,  jotka ovat 

vuoropuhelussa keskenään. Suomen taloudellisella ja kulttuurisella tilalla sekä niiden 

kehityksellä on suuri merkitys alkoholikulttuurin kannalta.  Kun tulotasot nousevat, 

lisääntyy alkoholin kulutus koko ajan. Arvomaailma- ja asennemuutokset vaikuttavat 

ihmisten alkoholinkäyttötapoihin. Myös alkoholipolitiikan säätelemillä hinnoilla 
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voidaan ohjailla alkoholin kysyntää sekä vaikuttaa kulutukseen. (Orjasniemi 2009: 36–

37.) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) julkaisee joka 

vuosi tilaston alkoholijuomien kulutuksesta koko maassa (Alkoholijuomien kulutus). 

Tilastot osoittavat Lapissa alkoholin käytön olevan kulutukseltaan kärjessä ja 

alkoholinkäyttö asukasta kohden on runsaampaa kuin muualla Suomessa. Vuonna 2014 

Lapissa myytiin alkoholia 12,2 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, kun vastaava 

luku vähiten myyneillä maakunnilla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla, oli 6,6 litraa. 

(Alkoholijuomien kulutus 2014.) 

  

Utsjoen kunnan
2
 Nuorgamiin vuonna 2001 ja Karigasniemelle vuonna 2014 avatut 

Alko-myymälät herättivät paljon yleistä keskustelua, ja alkoholin saatavuuden 

lisääntymisen pelättiin lisäävän alueilla alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia. Utsjoen 

kunta on yksi Suomen kunnista, joissa myydään eniten alkoholia asukasta kohden, ja 

esimerkiksi Karigasniemi oli entuudestaan yksi suurimmista tilauspalvelupisteistä, 

jonne Alko toimitti alkoholijuomia ennen myymälän avaamista (Orjasniemi & 

Tiuraniemi 2009: 11; Alko 2015). Vuonna 2013 Lapissa myytiin alkoholia 12,6 litraa 

15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, joten vuonna 2014 myynti oli laskenut 0,4 litraa 

(Alkoholijuomien kulutus 2013). Tästä ei vielä voida kuitenkaan tehdä suoria päätelmiä 

siitä, oliko Karigasniemen Alkon avaamisella vaikutusta ihmisten alkoholin 

kulutukseen, sillä tiedot eivät ole paikkakuntakohtaisia. 

 

Runsasta alkoholinkäyttöä Lapissa selittävät muun muassa kasvut sosiaalisessa 

syrjäytymisessä ja sosioekonomisissa terveyseroissa,  joihin esimerkiksi työttömyys, 

epäselvä tulevaisuudenkuva, taloudellinen eriarvoisuus sekä muuttoliike liittyvät. 

(Orjasniemi & Tiuraniemi 2009: 9). Toisaalta norjalaisten ja ruotsalaisten 

alkoholinhakureissut Suomen Lapissa nostavat kulutuslukuja. Osaltaan myös turismin 

kasvu matkailukeskuksissa lisää huomattavasti alkoholinkulutusta Lapissa. 

(Alkoholijuomien kulutus 2013.) 

 

                                                           
2
 Suomen kunnista Utsjoen kunta on ainoa, jossa enemmistö väestöstä on saamelaisia (Lehtola 1997: 8). 
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On kuitenkin huomattava, että Lapin suuren alkoholinkulutuksen selittäminen vain 

turismilla ja ulkomaalaisten alkoholiostoksilla peittää alleen lappilaisten
3
 sosiaali- ja 

terveysongelmia. Pienissä kylissä tiivis yhteisöllisyys voi lisätä päihteiden käyttöä, 

mutta toisaalta myös hillitä sitä esimerkiksi vahvasti uskonnollisissa kyläyhteisöissä. 

Vuoden 2004 hinnanalennuksen jälkeen väkevien juomien käyttö on lisääntynyt, ja juuri 

väkevät juomat ovat niitä, joita lappilaiset mieluiten juovat. Kaikilla ihmisillä on 

kuitenkin erilainen tapa käyttää alkoholia eikä siis voida tehdä yleistyksiä esimerkiksi 

eri sukupuolten, sukupolvien, etnisten ryhmien tai haja-asutusalueilla asuvien ihmisten 

alkoholin käytöstä. (Orjasniemi & Tiuraniemi 2009: 9–12.) 

 

Lappilaistenkaan alkoholinkäytöstä on vaikea löytää selkeitä erityispiirteitä, koska 

lappilainen alkoholikulttuuri koostuu sekalaisesta joukosta tapoja käyttää alkoholia 

suuressa määrin. Lappilaisten sosiaalista käyttäytymistä leimaa kuitenkin 

humalahakuisuus. (Kujala 2009: 206–207.) Humalahakuinen juominen on suurin 

ongelmia tuottava epäkohta maamme alkoholikulttuurissa. Viimeaikoina ongelmaksi on 

muodostunut naisten, nuorten ja eläkeläisten humalahakuisen juomisen lisääntyminen. 

Myös koulutustasolla on oma vaikutuksensa humalahakuisen juomisen kasvuun siten, 

että vähemmän koulutetut juovat enemmän ja ovat useammin humalassa. (Törmä 2011: 

21.) 1980–1990-luvuilla päihdeongelmia esiintyi lähinnä kouluttamattomien 

keskuudessa, mutta 2000-luvun alussa päihteiden käyttöä alkoi ilmetä myös 

työuupumuksesta kärsivien joukossa. Kun elämä on yhä hektisempää ja työt vaativat 

ihmiseltä koko ajan enemmän, pyritään stressiä lievittämään vapaa-ajalla alkoholilla. 

Tapajuomisesta on siirrytty tunne-elämän säätelyyn juomisen avulla. Viime aikoina 

alkoholinkäytön kultainen keskitie on alkanut horjua, ja raittius ja alkoholisoituminen 

ääripäinä ovat vahvistuneet. (Hakala 2009: 68–75.) 

 

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön liittyy niin biologisia, psyykkisiä kuin 

sosiaalisia tekijöitä (Kujala 2009: 207). Alkoholin juominen lisääntyy kriisitilanteissa. 

                                                           
3
 Lappilainen = Lapin läänissä asuva henkilö. Lappalainen = Ulkopuolisten antama nimitys saamelaisille. 

Vanhoissa asiakirjoissa ja kirjallisuudessa termiä käytetään puhuttaessa ns. lappalaiselinkeinojen 

harjoittajista, mutta nykyään halventava nimitys puhuttaessa saamelaisista. Saamelainen = Saamelaisten 

itsensä käyttämä nimitys itsestään, jolla viitataan saamelaisten näkemykseen itsestään valtakulttuurista 

poikkeavina saamelaisen kulttuurin jäseninä. (Lehtola 1997: 8.) Samat määritelmät pätevät myös tässä 

tutkimuksessa puhuttaessa ko. termeistä. 
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Muun muassa avioero, lasten huostaanotot, läheisten kuolemat ja muut tunne-elämän 

ongelmat ovat  alkoholin liikajuomisen laukaisevia tekijöitä. Joskus tunnistamme 

tekijät, jotka ovat aiheuttaneet päihteisiin tarttumisen, mutta suurin osa ärsykkeistä jää 

huomaamatta. (Hakala 2009: 63.) 

 

Alkoholin kohtuujuominen ja ongelmajuominen eroavat toisistaan tavassa ja määrässä 

juoda alkoholia sekä siitä aiheutuvien seurausten määrässä ja laadussa (Hakala 2009: 

60). Kohtuullisesti alkoholia käyttävällä on vähäinen riski saada alkoholin aiheuttamia 

haittoja. Ongelmakäytöllä on eri muotoja, jotka voidaan jakaa kolmeen luokkaan: 

alkoholin riskikäyttö, alkoholin haitallinen käyttö ja alkoholiriippuvuus. Riskikäyttäjä 

juo liikaa alkoholia, ja hän ylittää riskikulutuksen rajat
4
, mutta hänellä ei vielä esiinny 

merkittäviä alkoholihaittoja eikä hänelle ole muodostunut riippuvuutta päihteeseen. 

Riskikäyttö on käyttäytymistapa, joka altistaa henkilön alkoholiriippuvuuden lisäksi 

muille alkoholin aiheuttamille sairauksille ja sosiaalisille ongelmille. Alkoholin 

haitallisessa käytössä henkilöllä on selvästi tunnistettavia ja määriteltävissä olevia 

alkoholin käytöstä johtuvia psyykkisiä ja fyysisiä ongelmia, jotka vaikuttavat 

huomattavalla tavalla esimerkiksi terveyteen. Alkoholin käytön määrät eivät vielä 

määritä haitallista käyttöä, vaan se, aiheuttaako juominen erilaisia ongelmia ja jatkaako 

henkilö juomista siitä huolimatta. (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 8–9.) 

 

Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä, joka ilmenee eri henkilöillä eri tavoin. Kuitenkin 

kaikille yhteistä on se, että alkoholi aiheuttaa muutoksia aivoissa ja sitä myötä 

käytöksessä, sillä henkilön tavat havannoida, tuntea ja ajatella muuttuvat. (Seppä & 

Alho & Kiianmaa 2010: 8–9.) Alkoholiriippuvuus syntyy, kun ihminen käyttää 

alkoholia psyykkistä ja fyysistä terveyttä heikentävällä tavalla eikä hänellä ole enää 

kykyä säädellä omaa alkoholin käyttöään. Riippuvuuden edetessä elimistön kyky sietää 

alkoholia kasvaa, ja käytön loputtua tulee vieroitusoireita. Alkoholin käytöstä syntyvä 

psyykkinen päihdekokemus vaikuttaa ihmisten keskushermostoon siten, että vaikutus 

halutaan kokea uudestaan. (Kujala 2009: 207–208.) Oireyhtymälle tyypillisiä piirteitä 

                                                           
4
 Riskikulutuksen raja on miehillä 24 ja naisilla 16 alkoholiannosta viikossa tai miehillä vähintään 7 ja 

naisilla vähintään 5 annosta kerralla. Yksi alkoholiannos vastaa 33cl keskiolutta, 12cl mietoa viiniä tai 4cl 

väkeviä. Riskikäytön rajat ovat ohjeellisia, eivät turvarajoja. Ongelmia voi esiintyä käytettäessä alkoholia 

vähemmänkin ja esimerkiksi ikääntyneillä rajat ovat matalammat. (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 10.) 
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ovat siis juomisen korostunut merkitys ja pakonomaisuus, vieroitusoireet, toleranssin 

kasvu ja juomisen jatkuminen psyykkisistä, fyysisistä, sosiaalisista ja taloudellisista 

ongelmista huolimatta. (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 8–9.) 

 

Alkoholismia voidaan kutsua yhdeksi maamme kansantaudeista. Suomalaisista noin 

10 % on täysin raittiita, noin 60–70 % kohtuukäyttäjiä ja loput, noin 20–30 %, käyttävät 

Suomessa juotavasta alkoholista isoimman osan.  Vuoden 2008 tilastoissa suomalaisista 

alkoholinkäyttäjistä suurkuluttajia oli 6–12 %. Arviolta 500 000–600 000 suomalaista 

käyttää liikaa alkoholia. Yleisin kuolinsyy tämän päivän työikäisillä suomalaisilla on 

jokin alkoholista johtuva tekijät. Alkoholin aiheuttamat kuolemantapaukset ovat 

nousseet huimasti vuodesta 2004 lähtien. (Törmä 2011: 19–20.) Vuonna 2012 alkoholin 

käyttöön liittyviä kuolemia oli Suomessa 2532 (Päihdetilastollinen vuosikirja 2014: 31). 

Lisäksi alkoholi vaikuttaa yli 60 erilaiseen terveysongelmaan (Törmä 2011: 20). 

Vuonna 2012 Suomessa kuoli alkoholisairauksiin ja alkoholimyrkytyksiin yhteensä 

1960 henkilöä, joista miehiä oli 1518 ja naisia 442 (Päihdetilastollinen vuosikirja 2014: 

31). 

 

THL:n Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan vuonna 2013 Suomessa rekisteröitiin 

terveydenhuollon vuodeosastoilla 21 331 hoitojaksoa, joissa päädiagnoosi oli 

alkoholisairaus, ja 32 431 hoitojaksoa, joissa alkoholisairaus oli pää- tai 

sivudiagnoosina. Alkoholismin hoito lasketaan sisältyväksi näihin lukuihin. 

Erikoissairaanhoidon poliklinikoilla puolestaan rekisteröitiin alkoholisairaudesta 

johtuvia käyntejä noin 37 200. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2014: 39–40.) 

 

Vuonna 2010 alkoholinkäytöstä koitui julkiselle sektorille noin 0,9–1,1 miljardin euron 

kustannukset, jotka sisälsivät muun muassa terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja 

järjestyksen ylläpidon. Välillisistä kustannuksista esimerkiksi eläkkeet ja sairauspäivät 

aiheuttivat 182–271 miljoonan euron haittakustannukset. (Jääskeläinen 2012: 2.) Myös 

suomalaisen yhteiskunnan moralistinen ja kielteinen suhtautuminen alkoholismiin ja 

päihdeongelmiin vaikuttaa kustannusten nousuun. Muiden suomalaisten kansantautien 

tapaan myös alkoholismin hoidossa lasku tulee sitä pienemmäksi, mitä varhaisemmassa 

vaiheessa tai paremmin sairautta hoidetaan. Yhteiskunnalle tulee kalliimmaksi, jos 

sairauteen alkaa liittyä oheissairauksia, syrjäytymistä ja syrjäytymiseen liittyviä 
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lieveilmiöitä. (Törmä 2011: 90.) Suomessa alkoholismia ei vielä tänäkään päivänä 

ymmärretä täysin sairautena, ja sen ajatellaan olevan vain ihmisen mielen heikkoutta 

(Toiviainen 2008: 160). 

 

 

2.1.1 Saamelainen alkoholikulttuuri ja siihen liittyvät stereotypiat 

 

Alkoholikulttuuri on aina oman aikansa ja kontekstinsa tuote, joka muuttaa muotoaan 

samalla, kun yhteisöt ja yhteiskunnat muuttuvat (Näkkäläjärvi 2006: 10). Myös eri 

kansoilla on erilaiset juomatavat, ja ne voivat poiketa toisistaan huomattavastikin.  

Koska tutkittua tietoa on niukalti saatavilla, on mahdotonta muodostaa todellista kuvaa 

saamelaisesta alkoholikulttuurista. Se on luultavasti paljon moniulotteisempi kuin mitä 

tämänhetkinen, vähäinen tutkimustieto ja muu kirjallisuus tuovat esiin. Seuraavaksi 

pyrin kuitenkin luomaan aiemman tiedon perusteella lyhyen katsauksen saamelaisten 

alkoholikulttuuriin ja sen muutoksiin. Nostan esille myös saamelaisten 

alkoholinkäyttöön liittyviä stereotypioita, sillä ne ovat ulkopuolisten luomia kuvia ja 

vahvoja käsityksiä siitä, millaista saamelaisten alkoholinkäyttö on. 

  

Näkkäläjärven Itä-Enontekiön saamelaisten alkoholikulttuurin muutoksia tutkivan pro 

gradu -tutkielman mukaan saamelaisten suhtautuminen alkoholiin oli kielteistä 1940–

50-luvuilla ja sukuyhteisön vahva moraalinen kontrolli piti alkoholinkäytön kurissa 

vielä 1960-luvullakin. Saamelaisissa yhteisöissä sukuyhteisö on ollut tärkein yksilön 

elämää määrittelevä symbolinen rakenne, eikä yksilön toiminnan vapautta ole nähty 

suotavana. Suvulla on ollut merkitystä myös alkoholikulttuurin muotoutumisessa, sillä 

se on pitkälti määritellyt omien kollektiivisten moraalikäsitystensä mukaan sen, miten 

alkoholi on osa yhteisön arkea sekä sen, millaiset tilanteet ja millaiset alkoholin 

käyttötavat ovat sallittuja. (Näkkäläjärvi 2006: 27.) 

 

Näkkäläjärvi näkee, että 1970-luvulla vuorovaikutuspiirit alkoivat laajentua, minkä 

myötä myös suhtautuminen alkoholiin muuttui vapaammaksi. Sukuyhteisöjen 

heikennyttyä sisäinen kontrolli muuttui ulkoapäin tulevaksi. Samaan aikaan myös 

keskioluen vapautuminen, ravintolakulttuurin leviäminen ja alkoholin saatavuuden 
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paraneminen vaikuttivat osaltaan alkoholin hitaaseen normalisoitumiseen 

kulutustavaraksi. (Näkkäläjärvi 2006: 47–48, 81.) 

 

2000-luvulla alkoholille annetaan kielteisten merkitysten lisäksi jo positiivisiakin 

merkityksiä, sillä alkoholin nähdään vahvistavan saamelaisten yhteisöllisyyttä. 

Alkoholinkäyttötilanteissa yhteisten, tuttujen keskusteluaiheiden kautta tuodaan esiin 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehdään rajanvetoa meidän ja muiden välille. Vaikka 

saatavuus on helpottunut, alkoholinkäyttöä ei silti liitetä päivittäiseen elämään 

kuuluvaksi. Alkoholinkäyttöä ei pidetä soveliaana etenkään perhe-elämän yhteydessä, 

moottoriajoneuvoja käsiteltäessä eikä työnteon ja kirkollisten juhlien yhteydessä. 

(Näkkäläjärvi 2006: 51, 49, 67–68, 80–81.) 

 

Porosaamelaisten alkoholinkäyttötilanteita on perinteisesti nähty olevan kahdenlaisia: 

juominen poronhoitosyklin mukaan ja juhlajuominen. Poronhoitosykliin perustuva 

juominen tapahtuu vuotuisen elinkeinokierron mukaan, ja vallitsevilla 

luonnonolosuhteilla katsotaan olevan vaikutusta juomistilanteisiin – esimerkiksi 

huonojen luonnonolosuhteiden vallitessa juomiselle ei jää paljon aikaa. Syklien välissä 

saattaa olla pitkiäkin aikoja, jolloin alkoholia ei juoda. Juhlajuominen keskittyy häihin 

ja kevätaikaan ja tapahtuu pääasiassa julkisilla paikoilla, kuten Marjanpäivän juhlissa. 

(Näkkäläjärvi 2006: 80–81; Larsen 1993: 30; Sariola 1954: 72; Turi 1979: 67–68, 210.) 

2000-luvulla miesten jatkuva periodijuominen on saanut rinnalleen myös toisenlaisen 

alkoholinkäyttötavan: kohtuukäytön ilman humalahakuisuutta. Alkoholilla ei 

Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan ole kulinaristisia käyttömuotoja, koska aineistossa 

ei mainittu alkoholinkäyttöä ruokailun yhteydessä, vaan sitä pidettiin pääasiassa 

päihteenä (Näkkäläjärvi 2006: 56, 80–81.) 

 

Näkkäläjärven tutkimuksessa alkoholinkäyttö ei noussut esiin ongelmatilanteiden 

ratkaisijana tai ongelmien lievittäjänä. Tämä voi johtua myös siitä, että 

alkoholiongelmista on vaiettu. Näkkäläjärven informantit osasivat kuitenkin kertoa, että 

alkoholiongelmat ilmenevät asioiden ja töiden hoitamatta jättämisenä, alkoholin 

kuulumisena jokapäiväiseen tai ainakin viikoittaiseen elämään sekä elämän 

hallintakyvyn katoamisena. Poronhoitoyhteisössä tähän katsottiin kuuluvan myös 

porojen loppuminen (Näkkäläjärvi 2006: 64, 71-72.) Saamelaisten alkoholin 
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ongelmakäyttöön on viittauksia eri tasoisissa julkaisuissa. Esimerkiksi saamelaislasten 

hyvinvointia käsittelevässä raportissa kahdeksan tyttöä kertoi vanhempiensa 

alkoholiongelmista. Vanhemmista joi joko toinen tai sitten molemmat. (Rasmus 2008a: 

18.) Merja Laitisen väitöskirja insestin uhreista osoittaa, että Ylä-Lapin alueella 

insestillä ja pedofilialla voi olla vaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmien syntyyn 

(Lehtinen 2008: 6). 

 

Helsingin Sanomien tiedekolumnissa on käsitelty alkuperäiskansojen, myös 

saamelaisten, assimilaatiota yhtenä päihdeongelmien syntyyn johtavista tekijöistä. 

Alkuperäiskansoja on ympäri maailmaa siirretty pois omilta mailtaan ja pakotettu 

luopumaan omista elintavoistaan. Kolumnissa päihdeaddiktiot nähdään korvikkeena  

tälle juurettomuuden tunteesta ja yhteisöjen hajottamisesta johtuvalle hengen 

köyhyydelle. (Kaaro 2014.) Myös Suvi West on Suomen Kuvalehdelle antamassaan 

haastattelussa puhunut kolonialismin vaikutuksista saamelaisiin ja arvelee assimilaation 

olevan yksi syy saamelaisten suuriin itsemurhalukuihin. Sukupolvien ajan kestäneet, 

selvittämättömät surut ja patoumat siirtyvät seuraaville sukupolville ja ilmenevät 

identiteetti- ja itsetunto-ongelmina. Nämä ongelmat voivat johtaa päihdeongelmiin ja 

itsemurhiin. (Kylänpää 2007: 46-47.) Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan Lapissa 

saamelaismiesten itsemurhat ovat 70 % yleisempiä kuin suomalaismiehillä. Erityisen 

korkeita luvut ovat kolttasaamelaisten miesten keskuudessa, sillä heidän on ollut 

kaikkein vaikeinta sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. (Soininen & Pukkala 2007: 

55.) 

 

Saamelaisten alkoholiongelman määrittely on vaikeaa, ja tutkimustiedon puutteen 

vuoksi on ollut vaikeaa selvittää, onko edes olemassa erikseen saamelaisten 

alkoholiongelmaa (Haapala 2008). Saamelaisten alkoholinkäyttöön liittyy paljon 

stereotypioita, joiden mukaan alkoholi kuuluu saamelaisten jokapäiväiseen elämään ja 

on keskeinen osa saamelaista kulttuuria (Näkkäläjärvi 2006: 4). Myös tilastot ruokkivat 

osaltaan stereotypioita juopoista saamelaisista, sillä Lappi on alkoholin kulutus- ja 

haittatilastojen kärkipäässä (Orjasniemi & Tiuraniemi 2009: 11). 

 

Saamelaisten alkoholinkäyttöön liittyvät stereotypiat juontavat juurensa osaltaan 

vanhasta kirjallisuudesta sekä Aake-Kallialan ja Pirkka-Pekka Peteliuksen 1980–90-
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luvun taitteessa televisiossa esitetyn viihdeohjelma Pulttiboisin sketsihahmoista, mutta 

stereotypioita ylläpidetään ja vahvistetaan vielä tänä päivänäkin. Esimerkiksi tunnettu 

suomalainen mediapersoona Tuomas Enbuske kommentoi Suomen itsenäisyyspäivänä 

Twitter-tilillään saamelaisten tullessa presidentin kättelyvuoroon ”Näköjään myös 

kiintiö-aslakit saapuivat! Boolimaljat piiloon!”  Suomalainen muusikko Uniikki 

puolestaan on julkaissut 6.3.2015 kappaleen Nunnuka-lai-laa, jossa lauletaan 

”bailaamisesta” pohjoisessa. Jo kappaleen nimi vahvistaa kuvaa juopoista saamelaisista, 

sillä sen katsotaan viittaavan Pulttibois-sketsisarjan hahmoihin. (Kvist 1986: 122–128; 

Me Naiset 2014; Tuomas Enbuske 2012; Ylex uutiset 2015.) 

 

Norjalaisen tutkimuksen mukaan stereotypioilla voi olla vaikutusta myös saamelaisten 

saamaan päihdehoitoon. Hoitajien stereotyyppiset käsitykset saamelaisten juomatapoja 

kohtaan voivat tuoda omat vaikeutensa saamelaisten asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan 

keskinäiseen ymmärrykseen. Larsenin mielestä hoitajien olisi syytä pohtia omia 

asenteitaan ja ennakkoluulojaan kohdatessaan saamelaisen asiakkaan. (Larsen 1993: 

28–29.) Myös Suomen puolella Sámi Soster ry on tuonut esiin stereotypioiden 

vaikutuksen päihdetyöhön. Käsitysten ”juopoista lappalaisista” koetaan vaikeuttavan 

alkoholiin liittyvien kysymysten luontevaa käsittelyä. Leimautuminen ja negatiiviset 

asenteet ovat aina tärkeitä kysymyksiä puhuttaessa päihdeongelmista, mutta niiden 

huomioiminen koetaan erityisen tärkeäksi saamelaisten kohdalla. (Lapin Kansa 2010.) 

 

Tuorein pyrkimys avata keskustelua saamelaisia stereotypioita kohtaan on ollut 

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston tilaama räppikappale saamelaisartisti Ailu Vallelta. 

Kappale on vastaisku suomalaisen valtaväestön toisintamiin nunnuka-lai-laa-sketseihin 

ja -lauluihin. Kappaleen tarkoituksena on hälventää ennakkoluuloja saamelaisia 

kohtaan, kyseenalaistaa stereotypioita sekä opettaa suomalaisille jotain saamelaisista. 

Kappale kuuluu: ”Nunnuka-lai-laa / leila löi lailaa / saamelainen aina bailaa / Vai oliks 

se sittenkään niinku luulit aijaa / ei hättää / tule kuuntelemmaan / ei tiedolle ole 

rajjaa”. (Yle Uutiset 2015a.) 

 

 

2.2 Päihdepalvelut ja -kuntoutus Suomessa 
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Alkoholiongelmista kärsiviä voidaan hoitaa ja kuntouttaa niin ammattiauttajien kuin 

vertaistuenkin avulla (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 44). Suomessa päihdepalveluita 

pyörittää sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriön tehtävänä on määrittää tarpeet 

palveluiden kehittämiselle, valmistella lainsäädäntö ja olla ohjaamassa uudistusten 

toteuttamista. Päihdepalveluiden laadun valvomisesta vastaavat Sosiaali- ja terveysalan 

lupa- ja valvontavirasto eli Valvira sekä aluehallintavirastot. Palveluiden järjestämisestä 

vastaavat kunnat itse, minkä vuoksi ne on eri paikkakunnilla järjestetty eri tavoin. 

Kuntien tulee järjestää palveluita suhteessa siihen, miten paljon niille on tarvetta. 

Palvelut voidaan tuottaa kunnassa yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Palvelut 

voidaan myös ostaa muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten järjestöiltä. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 

 

Suomen päihdehoitojärjestelmä on moniulotteinen ja monivaiheinen. Päihdepalveluita 

voidaan kunnissa tarjota joko sosiaali- ja terveysalan yleisinä palveluina, päihdehuollon 

erityispalveluina tai erityistason palveluina. Päihdepalveluilla on lisäksi eri muotoja: 

avohoito, laitoshoito, kuntoutus sekä asumis- ja tukipalvelut. Henkilölle, joka hakeutuu 

päihdepalveluihin, tarjotaan ensimmäisenä avohoitoa. Avohoidossa asiakas voi saada 

esimerkiksi erilaisia terapioita, sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi 

avohoidossa on tarkoitus auttaa asiakasta esimerkiksi asumiseen ja toimeentuloon 

liittyvissä kysymyksissä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 

 

Mikäli avohuollon palvelut eivät ole riittäviä, asiakkaalle tehdään lähete laitoshoitoon. 

Laitoksessa tapahtuva kuntoutus kestää yleensä noin neljä viikkoa. Lyhytaikainen, 

laitoksessa ympäri vuorokauden annettava katkaisuhoito taas kestää yleensä 

enimmillään yhdestä viikosta kahteen viikkoon. Katkaisuhoidon tarkoituksena on 

keskeyttää päihteiden käyttö ja hoitaa vieroitusoireita, jotta päästäisiin hoitamaan myös 

muita päihteiden aiheuttamia haittoja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) 

Päihdekuntoutuksessa ja toipumisessa jatkuvuus on tärkeää. Kuntoutusjakson tukena 

toimivat intervallijaksot, jolloin tarkistetaan aiemmin tehtyjä suunnitelmia sekä 

tarkastellaan asiakkaan selviytymistä kuntoutusjakson ja intervallijakson välisenä 

aikana. Intervallijakson on tarkoitus tukea asiakkaan raitista elämäntapaa ja tarkastella 

toipumiseen liittyviä haasteita. Jakso kestää yleensä muutamasta päivästä pariin 

viikkoon. (Kalliolan setlementti 2015; Karvoshovi 2015.) 
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Tuki- ja asumispalveluiden tarkoituksena taas on tukea asiakkaan kuntoutumista ja 

hoitoa koko prosessin ajan. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi hoitokodit, huoltokodit, 

palvelutalot, tukiasunnot ja päivätoimintakeskukset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2015.) Suuret kunnat tarjoavat monipuolisisempia erityispalveluja verrattuna pieniin 

kuntiin. Pienemmät kunnat tarjoavat lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon 

peruspalveluissa annettavia palveluja, joita tarpeen mukaan täydennetään 

ostopalveluilla. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2014: 47.) 

 

Sosiaali- ja terveystoimi pyrkivät yhteistyössä keskenään edistämään päihteettömyyttä 

sekä kehittämään ehkäisevää päihdetyötä ja päihdeongelmien hoitoa. Tavoitteena on 

kehittää päihdepalveluista mahdollisimman joustavat ja helposti lähestyttävät. Lisäksi 

ihanteena olisi, että kaikki mielenterveys- ja päihdepalvelut toimisivat yhdessä saman 

katon alla. Konkreettisesti pyrkimys näkyy esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön 

asettaman Mieli 2009 -työryhmän toiminnan kautta. Työryhmä on luonut 

kansainvälisen mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelman. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015.) Suunnitelman tarkoituksena on vahvistaa kyseisiä palveluita 

käyttävien asiakkaiden asemaa, edistää päihteettömyyttä, ehkäistä päihteiden haittoja, 

painottaa avo- ja peruspalveluita, sekä vahvistaa palveluiden ohjauskeinoja. 

(Kansallinen mielenterveys- ja päihdepalvelusuunnitelma). 

 

Lapissa päihdepalveluja jokaiselle lappilaiselle tarjoaa Lapin päihdeklinikka, joka 

sijaitsee Rovaniemen Muurolassa. Palvelu koskee siis myös saamelaisalueen
5
 asukkaita. 

Klinikka tarjoaa erityistason hoitoa ja kuntoutusta alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden 

ongelmakäyttäjille. Hoitoon hakeudutaan oman kunnan palvelujärjestelmän kautta 

saamalla maksusitoumuksen ja lähetteen esimerkiksi A-klinikalta, terveyskeskuksesta, 

työterveyshuollosta tai sosiaalitoimistosta. Hoitoonpääsy sovitaan lähettävän 

työntekijän sekä päihdeklinikan vastaavan työntekijän kesken. (Lapin päihdeklinikka 

2015.)  

 

                                                           
5
 Suomen saamelaisalue on laissa määritelty vuonna 1995 ja se käsittää Utsjoen, Inarin ja Enontekiön 

kuntien lisäksi Lapin paliskunnan alueen Sodankylän kunnasta (Laki saamelaiskäräjistä 17.7.1995/974, I 

luku, § 4). 
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A-klinikat ovat A-klinikkasäätiön ylläpitämiä järjestöjä, jotka tuottavat hoito- ja 

kuntoutuspalveluja, ehkäisevää päihdetyötä sekä tarjoavat asiantuntijapalveluita.  (A-

klinikkasäätiö 2015). Saamelaisalueelta katsottuna lähin A-klinikka toimii 

Rovaniemellä. Siellä toimii myös Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka Romppu, 

josta voi ilman lähetettä hakea neuvoa ja ohjausta nuorten päihteiden käyttöön ja 

hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin (Lapin nuorisoasema Romppu 2015). 

Lapsiperheille tukea ja yhteisöhoitoa päihdeongelmiin tarjoaa Lapin ensi- ja turvakoti ry 

Rovaniemellä (Lapin ensi- ja turvakoti ry 2015). Utsjoen kunnasta voi hakeutua hoitoon 

myös Norjaan Karasjoelle, Finnmarkin klinikkalle. Päihdeklinikalla on erityisvastuu 

päihdeongelmaisten saamelaisten hoidosta ja siellä saa palveluita saamen kielellä 

(Utsjoen kunta 2015; Finnmarkssykehuset 2015.) 

 

Jokaisessa saamelaisalueen kunnassa hoitoa, ohjausta ja neuvontaa päihdeongelmiin voi 

hakea kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta esimerkiksi sosiaalitoimistosta tai 

terveyskeskuksesta. Myös seurakunnat tarjoavat tukea päihdeongelmaisille. Inarin 

kunnassa toimii arkipäivisin virka-aikaan puhelimitse oma sosiaalipäivystys, muina 

aikoina palvelee yleinen hätänumero. Päihdetyöntekijöitä Inarin kunnassa on yksi. 

Inarin kunnassa katkaisuhoitoa annetaan pääsääntöisesti Ivalon terveyskeskuksessa, kun 

taas laitoskuntoutusta saa pääsääntöisesti Lapin päihdeklinikalla. (Lintula & Salmi 

2010: 14–17, 49–51, 59.) Utsjoen terveyskeskuksessa katkaisuhoito toteutetaan sekä 

avo- että laitoskatkaisuna, mutta päihdehoitoon voi terveyskeskuksen kautta hakeutua 

myös Norjan Hammerfestiin. (Utsjoen kunta 2015; Lintula & Salmi 2010: 59). Inarin 

kunnalla on muutamia päihdetukiasuntoja, ja Sodankylässä on mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujille kaksi kunnan omaa asumisyksikköä sekä yksityisen yrityksen 

ylläpitämä tehostetun ja tuetun asumisen yksikkö. Ivalossa toimii kohtaamis- ja 

seurustelupaikkana Päiväkeskus Valkama. (Lintula & Salmi 2010: 14–17, 49–51.)  

 

Jokainen saamelaisalueen kunta tarjoaa päihdepalveluja myös Internetin välityksellä 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) ylläpitämällä Sosiaalikollega-

sivustolla. Sosiaalikollega tarjoaa muun muassa palveluohjausta, ohjausta ja neuvontaa 

päihdeasioissa raskaana oleville ja pikkulapsiperheille sekä yleistä neuvontaa 

päihdehuoliin. Osa palveluista on saamenkielisiä. (Sosiaalikollega 2015a.) 
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Saamelaista päihdetyötä on alettu kehittää vuonna 2007, jolloin käynnistyi 

Humalajuomisen vähentäminen -hanke. Hankkeessa keskityttiin eritoten asenteellisiin 

kysymyksiin, jotka koskivat muun muassa saamelaisten kulttuurista leimaamista, 

kielteisiä stereotypioita, saamelaisyhteisön vaikeuksia käsitellä julkisesti 

päihdeongelmiaan sekä päihdepalvelujen tuottajien kykenemättömyytta järjestää 

kulttuuriset erityispiirteet huomioivia palveluja. (Heikkilä 2010: 65.) Hankkeen 

tavoitteena oli löytää toimia sekä humalajuomisen että yksilölle ja lähiyhteisölle 

aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Erityistavoitteena oli nostaa esiin ja kiinnittää 

huomiota kulttuurisiin erityistekijöihin päihdeongelmissa, niiden ennaltaehkäisyssä sekä 

hoidossa. (Heikkilä 2007–2009: 9.) 

 

Saamelaisten hyvinvoinnin tueksi on viime vuosina tuotettu erilaisia saamenkielisiä ja 

kulttuurilähtöisiä palveluja, joita kehitellään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

(Sosiaalikollega 2015b). Edellä mainitulla Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksella on valtakunnallisena erityistehtävänä saamelaisten 

hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Poskella on oma saamelaisyksikkö, SámiPoske, 

joka suunnittelee kyseisiä palveluja. (Sosiaalikollega 2015a.) Sámi Soster ry, 

Enontekiön kunta ja PaKaste-hanke ovat toteuttaneet yhteistyönä alkoholiongelmista 

kärsiville asiakkaille saamelaiskulttuurin erityispiirteiden varaan rakentuvan 

päihdehuollon avopalvelun, Mettäterapian (Heikkilä 2014: 5). 

 

Mettäterapia on luonnossa tapahtuvaa, sosiaalisesti kuntouttavaa pienryhmätoimintaa, 

jossa on kolme pääulottuvuutta: luonto, yhteisöllisyys ja luova toiminta. 

Toimintamenetelmä koostuu vuoden sisällä neljästä 3–5 vuorokautta kestävästä 

leirijaksosta, jossa yhteisen tekemisen äärellä käydään sekä ryhmä- että 

yksilökeskusteluita. Ohjelmassa sovelletaan päihdekuntoutukseen soveltuvia harjoitteita 

ja muokataan niitä paikallisiin olosuhteisiin ja asiakkaiden elämäntilanteisiin sopiviksi. 

Luonnossa toimimisen nähdään olevan luonteva osa saamelaisten ja muiden pohjoisen 

ihmisten elämäntapaa. Menetelmän ajatuksena on saada ihmisille turvallinen olo puhua 

ongelmistaan omalla äidinkielellään tutussa ympäristössä, tutun tekemisen äärellä. 

Luonnon nähdään myös itsessään olevan parantava ympäristö sen voimaannuttaessa ja 

rentouttaessa ihmistä. (Heikkilä 2014: 5.)  
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Suomalaisen päihdehuolto on ennen kaikkea miesten maailma. Naiset kuitenkin 

tarvitsisivat päihdehoitoa, joka on räätälöity erityisesti heidän erityispiirteistään ja 

tarpeistaan käsin. Suomessa ei ole kovin monta pelkästään naisille tarkoitettua 

kuntoutuspaikkaa tai niin sanottua perhekuntoutuspaikkaa, jonne äidit voisivat hakeutua 

yhdessä lastensa kanssa. Monet naiset myös kävisivät mieluiten pelkästään naisille 

tarkoitetuissa vertaistukiryhmissä. (Törmä 2011: 30–31.) Joillain paikkakunnilla naisilla 

on mahdollisuus osallistua naisille suunnattuihin AA-ryhmiin (AA 2015). Naisille 

kohdennettujen palveluiden puutteellinen tarjonta vähentää naisten hakeutumista 

kuntoutukseen. Suomessa naisten juomista pyritään myös piilottelemaan ja salailemaan 

sekä verhoamaan se esimerkiksi mielenterveysongelmiksi. Usein myös naiset itse 

pitävät omaa päihderiippuvuuttaan osana isompaa ongelmien joukkoa. Tämän vuoksi 

naisten alkoholismi etenee pitkälle ennen kuin ongelma paljastuu tai nainen hakeutuu 

kuntoutukseen. (Törmä 2011: 30–31.) 

 

Naiset eivät hakeudu kuntoutukseen myöskään siksi, että he pelkäävät tulevansa 

kaksinkertaisesti leimatuksi: löyhän moraalin ja vastuuttoman äitiyden vuoksi. Juovia 

äitejä tutkineen Tiina Törmän väitöskirjasta ilmenee, kuinka äidit ovat kokeneet paljon 

itseensä kohdistuvia tuomitsevia, moralisoivia ja syrjiviä asenteita, jotka ovat 

muodostuneet esteeksi heidän ja erilaisten auttavien tahojen välille. Heillä on niin kovat 

paineet olla täydellisiä äitejä, vaimoja ja työntekijöitä, että kynnys avun hakemiselle on 

todella suuri. (Törmä 2011: 31, 207–208.) 

 

Vertaistuki on osa hoitojärjestelmää (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 43). 

Päihdekuntoutujat ja heidän läheisensä saavat apua ja vertaistukea eri järjestöjen ja 

yhdistysten ylläpitämistä ryhmistä ja klinikoilta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015). 

Lisäksi vertaistukitoiminta tarjoaa päihteetöntä sosiaalista toimintaa alkoholikeskeisten 

seurapiirien tilalle (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 53). Päihdekuntoutujille 

tarkoitettuja tukiryhmiä ovat AA (Anonymous Alcoholics) eli nimettömät alkoholistit 

sekä NA (Narcotics Anonymous). Alkoholiongelmaisten läheisille tarkoitettuja 

tukiryhmiä ovat Al-Anon, AAL ja Alateen. (Alkoholistien aikuiset lapset 2015; 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2015.) A-killat järjestävät päihdeongelmaisille ja heidän 

läheisilleen vertaistuen lisäksi myös muun muassa päihteetöntä toimintaa (A-kiltojen 

liitto ry 2015). 
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Tunnetuin vertaistukijärjestelmistä on AA, joka on oman määritelmänsä mukaan sekä 

miehille että naisille tarkoitettu toveriseura, jossa yhdessä jaetaan kokemuksia ja voimia 

ongelmien ratkomiseksi ja raittiuden saavuttamiseksi. AA perustuu 12 askeleen 

ohjelmalle, 12 perinteelle
6
 sekä alkoholistien keskinäiselle avunannolle keskustelun 

kautta. Auttamalla toista alkoholistia auttaa samalla itseään pysymään raittiina. (Seppä 

& Alho & Kiianmaa 2010: 52; Anonyymit Alkoholistit 2015.) AA ei maksa mitään, 

vaan se toimii omavaraisesti vapaaehtoisten avustusten turvin. AA voi tehdä yhteistyötä 

muiden alkoholismin parissa työskentelevien tahojen kanssa, mutta se säilyttää oman 

itsenäisyytensä eikä liittoudu muiden järjestöjen tai organisaatioiden kanssa tai sitoudu 

mihinkään laitokseen. AA ei halua myöskään ottaa kantaa mihinkään kiistoihin. AA:n 

jäseneksi pääsee, kun haluaa lopettaa juomisen. Muita vaatimuksia ei ole, eikä AA 

myöskään velvoita mihinkään. (Anonyymit Alkoholistit 2015.) 

 

Kansainvälinen AA-yhteisö on perustettu USA:ssa vuonna 1935. Nykyään se toimii 

noin 180 maassa ympäri maailmaa. Alkunsa AA sai, kun alkoholisoituneet 

newyorkilainen pörssivälittäjä ja ohiolainen kirurgi alkoivat auttaa alkoholismista 

kärsiviä pysyäkseen itse raittiina. Alkoholistit perustivat itsenäisiä ryhmiä ja kertoivat 

kokemuksistaan vuonna 1939 ilmestyneessä kirjassa Alcoholics Anonymous. Yhteisö on 

nimetty kirjan mukaan. Anonyymit alkoholistit toimivat ryhmissä anonyymeina, jotta 

alkoholisti ei henkilöllisyyden paljastumisen pelossa torjuisi saatavilla olevaa apua. 

(Anonyymit Alkoholistit 2015.) Suomeen AA on juurtunut 14.3.1948, mistä lähtien 

Suomessa on pidetty  viikoittaisia AA-kokouksia. Muissakin Pohjoismaissa toiminta 

alkoi samoihin aikoihin, Ruotsissa kolme vuotta aiemmin 1945. (AA 1990: 19, 25.) 

Ajantasaisimmat tiedot AA-ryhmien kokoontumisista saamelaisalueella löytää 

Nimettömien Alkoholistien nettisivuilta (AA 2015). Myös Internetin välityksellä Skype-

ohjelman kautta voi osallistua suomenkieliseen Bolle AA-ryhmään (Bolle AA-ryhmä 

2015). 

 

Idea saamelaisille tarkoitetusta koko saamelaisalueen yhteisestä AA-kerhosta syntyi 

heinäkuussa vuonna 2008, kun kaksi raitistunutta alkoholistia tapasi toisensa. He 

                                                           
6
 12 perinteen tarkoituksena on ohjata ryhmien toimintaa, ylläpitää jäsenten yhtenäisyyttä ja turvata AA:n 

toiminnan tulevaisuus (AA 2015).  
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alkoivat jutella keskenään tarpeesta saada pohjoiseen saamelaisille oma AA-kerho. He 

olivat huolestuneet saamelaisten kovasta alkoholin käytöstä. Saamelaisalueen AA:n eli 

Sápmi AA:n perustava kokous pidettiin Inarin Siidassa 21.1.2009, mistä lähtien se on 

ollut rekisteröity yhdistys. Toimintaperiaatteet ovat samanlaiset kuin missä tahansa 

muussakin AA-ryhmässä. (Informantti.) 

 

Koska Suomen AA:n koettiin haluavan laittaa Sápmin AA:n tiettyihin kehyksiin, ei 

Sápmi AA halunnut tehdä yhteistyötä sen kanssa. Sitä vastoin Sápmi AA otti yhteyttä 

suoraan kansainväliseen AA:n keskustoimistoon New Yorkiin. Keskustoimisto on 

auttanut Sápmi AA:ta niin henkisesti kuin taloudellisestikin. New Yorkin kattojärjestö 

toimii myös Sápmi AA:n kummina. Sápmi AA:n taustahenkilön kokemuksen mukaan 

Suomen AA piti sopimattomana sitä, että saamelaiset alkaisivat ilman Suomen AA:n 

lupaa järjestellä asioita. Sápmi AA pitää kuitenkin itseään kansainvälisenä järjestönä, 

joka pyrkii järjestämään kokouksia niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin 

Venäjälläkin eikä se koe olevansa niin sanotusti tilivelvollinen Suomen AA:lle. 

(Informantti.) 

 

Norjassa ihmisiä koetaan olevan vaikeampi saada mukaan toimintaan, mikä hankaloittaa 

Sápmi AA:n toiminnan käynnistymistä kyseisessä maassa. Suomessa kokouksia 

järjestetään pääasiassa Inarissa, Ivalossa ja Enontekiöllä. Suurin osa Sápmi AA:n 

osallistujista on naisia. Eräs Sápmi AA:n taustahenkilöistä kokee, että saamelaisalueella 

AA:n toimintaan osallistuminen on tabu ja sitä hävetään. Yksi Sápmi AA:n tavoitteista 

on kuitenkin tehdä AA helpommin lähestyttäväksi saamen kielen avulla. Sápmi AA:n 

kokouksiin osallistuvan ei ole kuitenkaan pakko olla itse saamelainen tai osata saamen 

kieltä. Kokouksissa käsitellään tunneasioita saamen kielellä, mutta muuten kielenä 

toimii pääasiassa ruotsi, norja tai suomi. Joskus ryhmissä on käytetty myös venäjän ja 

englannin kieliä. Pyrkimyksenä on kuitenkin käyttää saamen kieltä mahdollisuuksien 

mukaan. (Informantti.) 

 

Sápmi AA:n toiminnan kannalta oli alusta asti selvää, että materiaalia täytyy saada 

saamen kielellä. New Yorkin kattojärjestön avulla Sápmi AA pystyi kääntämään ja 

kustantamaan ensimmäisen saamenkielisen materiaalinsa, kirjan Namahis alkoholisttat, 

joka on suora käännös englanninkielisestä kirjasta Alcoholics Anonymous. Kirja 
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käsittelee alkoholismia ja sitä, miten sairaudesta voi parantua. Sápmi AA ei voi vielä 

kääntää kirjaa inarin- tai kolttasaameksi muun muassa kustannus- ja 

käännöskysymyksiin liittyvistä syistä johtuen. Yhdityksen mielestä kirja olisi kuitenkin 

tärkeää kääntää esimerkiksi kolttasaameksi, koska silloin sitä voitaisiin jakaa myös 

Venäjän saamelaisalueella. Pohjoissaameksi käännetty versio Alcoholics Anonymous -

kirjasta on 67. käännös alkuperäisteoksesta ja sitä on painettu 250 kappaletta. 

(Informantti.) 

 

Sápmi AA:lla on myös pohjoissaamenkielinen esite Namahis álkoholisttat 

oktasašgottisteamet (suom. Nimettömät alkoholistit yhteiskunnassamme), jossa 

kerrotaan lyhyesti alkoholismista ja AA:n toiminnasta. Esitteen on kustantanut Suomen 

AA ja se on painettu vuonna 1987. Sápmi AA:n taustahenkilö kokee, että heillä on tällä 

hetkellä riittävästi saamenkielistä materiaalia yhdistyksen toiminnan kannalta, eikä 

hänen mielestään ole tarpeen hankkia enempää esimerkiksi päihdeongelmia käsittelevää 

saamenkielistä kirjallisuutta. Toisaalta hän toivoisi, että saamenkieliseen versioon Isosta 

kirjasta saataisiin kirjan loppuun amerikkalaisten ihmisten kertomusten sijaan 

saamelaisista alkoholisteista kertovia kertomuksia. (Informantti.) 

 

Sápmi AA pyrkii resurssien mukaan järjestämään saamelaisalueella tiedotustilaisuuksia 

niin tavallisille ihmisille, nuorille kuin sosiaalityöntekijöillekin. Tiedotustilaisuuksia on 

järjestetty niin Suomessa, Norjassa kuin Ruotsissakin. Tiedottamisessa on auttanut 

myös Radio Inari ja paikallislehti Inarilainen. Silti Sápmi AA kokee tarvitsevansa 

enemmän näkyvyyttä ja puolesta puhumista. Lisäksi  toiminnan taustahenkilöt 

toivoisivat raittiusasialle kasvoja. Heidän mukaansa Sápmin AA:n toiminta jopa vaatii 

saamelaiskasvoja edustamaan itseään. (Informantti.) 

 

 

2.4 Alkoholinkäytön sukupuolittuneet näkemykset 

 

Vime vuosikymmeninä alkoholikulttuuri on muuttunut sallivammaksi. Tämä on 

vaikuttanut myös naisten alkoholinkäyttöön. Alkoholi on tullut osaksi eri-ikäisten 

naisten elämää, vaikkakin naiset juovat edelleen vähemmän kuin miehet ja suhtautuvat 

tiukemmin alkoholinkäyttöön. Naisten juomisen lisääntyminen on muuttanut 
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juomistilanteita, ja kodista on tullut yksi juomisen tiloista. (Törmä 2011: 30.) Tästä 

johtuen alkoholinkäytön ja siitä seuranneiden yleistyneiden ongelmien myötä 

vastuunkantajan ja kontrolloijan roolit eivät ole enää yhtä sukupuolisidonnaisia kuin 

aiemmin (Orjasniemi 2009: 41). Naiset on perinteisesti nähty perheestä huolehtivana 

osapuolena, jolloin rooliin on kuulunut miehen juomisen kontrollointi ja lasten elämän 

turvaaminen (Hakala 2009: 63). Yhteiskunnallisten muutosten myötä naisten 

elämänpiiri on kuitenkin laajentunut huomattavasti ajoista, jolloin naiset olivat vain 

kotona huolehtimassa lapsista (Laitinen 2009: 129). 

 

Törmän tutkimus tuo kuitenkin esiin, kuinka suomalaisessa kulttuurissa edelleen 

erityisesti äitien juominen on tabu. Heidän juomistaan peitellään ja salaillaan. 

Alkoholistiäiteihin kohdistuvia asenteita määrittelevät ennen kaikkea naiseutta ja äitiyttä 

määrittelevät normit. Törmän tutkimustulosten mukaan äiteihin kohdistuvat asenteet ja 

odotukset eivät ole juurikaan muuttuneet viimeisen 30 vuoden aikana. Perheen ja lasten 

hyvinvoinnin ylläpidon ajatellaan yhä olevan vahvasti äidin velvollisuus. Tätä lastia 

alkoholistiäiti ei kuitenkaan jaksa kantaa. Kyky hallita elämää on ihanne ja vaatimus, 

jota alkoholisoitunut ei sairauden ollessaan pahimmillaan kykene täyttämään. 

Alkoholismi on äitien kertomana täydellisen nöyryyttävä ja häpeää tuottava sairaus. 

Sairauteen liittyvät häpeä ja syyllisyyden tunne lisäävät äitien taakkaa entisestään. 

(Törmä 2011: 75, 207–209.) 

  

Miehen alkoholisoituminen vaikuttaa vahvasti perheeseen, mutta naisen 

alkoholisoituminen heijastelee herkästi koko yhteisöön ja yhteiskuntaan. Tämä näkyy 

esimerkiksi naisten päihdehuoltopaikkojen lisääntymisessä sekä lisääntyneinä lasten 

huostaanottoina, kun nainen ei ole kykenevä huolehtimaan lapsistaan. 1990–2000 

lukujen taitteessa naisten osuus päihdehuollon asiakkaina oli noin 10–15 %, kun taas 

kymmenen vuotta myöhemmin se oli noin 40 %. (Hakala 2009: 63.) Naisten 

alkoholinkäyttö on selvästi lisääntynyt, ja myös naisten tekemät väkivaltarikokset 

lisääntyvät koko ajan (Laitinen 2009: 127-128). Naisen alkoholiongelmien syntyyn 

vaikuttaa usein eläminen alkoholisoituneen miehen rinnalla (Filppa & Ollonen 2009: 

253). Lisäksi vaihdevuosivaivat ja tyhjän pesän kriisi altistavat päihteiden käytölle 

(Hakala 2009: 71). 
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Suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen alkoholinkäyttöön on nurinkurista. Toisaalta 

ihannoidaan runsaan alkoholinsietokyvyn omaavia henkilöitä, joiden elämä näyttää 

olevan hallinnassa, mutta yhtä lailla katsotaan kieroon henkilöitä, jotka ovat 

menettäneet alkoholin takia perheensä, työnsä ja ulkoisen siisteytensä. Myös naisten 

juomiseen liittyy samantyyppisiä ristiriitoja. Joissain tilanteissa naisten odotetaan 

juovan yhtä paljon kuin miesten, mutta toisaalta naisten ja äitien alkoholinkäyttöä 

moralisoidaan herkemmin kuin miesten eikä heillä saisi olla ongelmaa juomisen kanssa. 

Naisten alkoholinkäyttöön liittyy enemmän sosiaalista kontrollia ja rajoituksia kuin 

miesten juomiseen. (Törmä 2011: 77.) 

 

Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan Itä-Enontekiön poronhoitoon perustuvassa 

saamelaisyhteisössä elämän tosiasiat, kuten yhteisön työnjako ja tehtävien hoito 

sopimusten mukaisesti, pakottivat ihmiset kontrolloimaan alkoholinkäyttöä. Hänen 

aineistonsa ei kuitenkaan antanut viitteitä siitä, että naisten kontrolli miehiä kohtaan 

olisi ollut huomattavaa, tai päinvastoin. Tutkimuksesta nousi esiin passiivinen kontrolli, 

joka ilmenee kunnioituksena yhteisön arvoja ja normeja kohtaan. Näkkäläjärvi arvelee, 

että saamelaisten kontrollistrategiat saattavat olla myös niin sisäänrakennettuja, että 

kontrollin kohteena olevat eivät välttämättä huomaa kontrolliyrityksiä. (Näkkäläjärvi 

2006: 57.) 

 

Ihmisten mielissä tuntuu elävän myytti, jonka mukaan saamelaisnainen ei juo alkoholia. 

Saamelaisten juominen näyttäisi olevan pitkälti sukupuolikysymys, sillä eri julkaisut 

eivät sisällä juurikaan tietoa saamelaisnaisten alkoholinkäytöstä. Saamelaisnaisten 

alkoholinkäytöstä on todella niukasti tutkittua tietoa. Tutkimuksissa korkeintaan 

sivutaan lyhyesti saamelaisten naisten juomista. Saamelaisten alkoholinkäyttöä 

koskevista pilakuvista ei löydy juovia naishahmoja. Suomalaismiesten kirjoittamassa 

eräkirjallisuudessakin juominen on lähinnä miesten juttu eivätkä naiset ota kuin 

korkeintaan lääkeryypyn (Länsman 2004: 104–107). 

 

Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan Itä-Enontekiön saamelaisnaisten juominen on vielä 

2000-luvulla harvinainen ilmiö, eikä sillä nähdä olevan minkäänlaisia kulttuurisia 

muotoja saamelaisyhteisössä. Naisten kuvaillaan käyttävän alkoholia toisaalta vain 

maistelumielessä, mutta myös rentoutuessaan tai seurustelujuomana. Tutkimuksessaan 
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hän luonnehtii saamelaisnaisten juomatapaa hienostuneeksi sievistelyksi. Tutkimukseen 

vastanneiden mielestä naisen runsas juominen on tuomittavaa, eikä alkoholinkäyttöä 

pidetä soveliaana perhe-elämän ja äitiyden yhteydessä. Kyseisten tekijöiden koetaan 

olevan sellaisia, että niiden tulisi rajoittaa alkoholin liikakäyttöä. Vähäinen 

seurajuominen ja ravintoloissa käyminen nähdään kuitenkin sallittuna. (Näkkäläjärvi 

2006: 55, 66–67, 81).  

 

Julkisuudessa avoimesti omasta alkoholismistaan puhunut Merja Aletta Ranttila on 

ensimmäinen henkilö, joka on omilla kasvoillaan nostanut esille tabun saamelaisnaisten 

juomisesta (Chazalmartin 2014; Yle uutiset 2014; Lapin Kansa 2014). Tulemalla 

julkisuuteen oman esimerkkinsä kautta hän rikkoo sukupuolittuneita käsityksiä 

saamelaisten alkoholinkäyttöön liittyen. Ranttilan elämäntarina kamppailusta 

alkoholismin kanssa tuo esiin sen, kuinka kuka tahansa voi elämän olosuhteiden myötä 

sairastua tautiin sukupuoleen katsomatta. Alkoholismi on siis sairaus, joka voi tulla 

myös perheelliselle äidille. 
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3 JUOMISEN HALLINNAN MENETYS 

 

3.1 Varhaisimmat päihdekokemukset 

 

Ihminen oppii ajatteluun, tapoihin ja toimintoihin liittyvät perusperiaatteet aina ensin 

sosiaalisesti, yhdessä toisten kanssa. Lapset tarkkailevat ympärillään olevia asioita ja 

sitä, miten ihmiset toimivat. (Kronqvist & Kumpulainen 2011: 13.) Näin ollen he 

näkevät myös, kuinka ympärillä olevat käyttävät päihteitä. Alkoholinkäyttö voi 

synnyttää mielikuvia jo pienelle lapselle, mistä kielii seuraava informantin kertomus: 

 

X: Mun mielestä oli hirveän kiehtovaa ku porukat joi tuota kaliaa tai 

olutta savituopeista ja sehän kaato pullosta, siihen tuli semmonen 

vaahtokukka ja mie halusin hörpätä ne vaahdot siitä päältä, vaikkei se 

erityisen hyvältä maistunukkaan. 

 

Vanhempien oluttuoppi synnytti siis hänelle myönteisiä mielikuvia siinä määrin, että 

hän halusi maistaa olutta, vaikka tiesi maun olevan epämiellyttävä. Suhtautuminen 

alkoholiin on ollut informanttien lapsuudenkodeissa vaihtelevaa, samoin sen käyttöön 

liittyvät kokemukset. Vain yksi informanteista ei muista miten alkoholiin olisi kotona 

suhtauduttu, koska hänen vanhempansa eivät juoneet eikä siitä koskaan juuri puhuttu. 

Itsekin hän maistoi alkoholia vasta aikuisiällä. Muilla informanteilla alkoholi on ollut 

eri tavoin osa elämää jo ihan pienestä lapsesta lähtien. He ovat nähneet juovia ihmisiä 

oman yhteisönsä sisällä lähiympäristössä ja -suvussa sekä omassa kodissaan. Eräs 

informanteista sanoi suhtautumisen olleen kotona vaihtelevaa riippuen juomisen 

seurauksista. 

 

Alkoholiin tutustuminen alkoi yhdellä informanteista jo pienenä lapsena juuri 

olutvaahdon maistamisesta, mutta enemmissä määrin hän alkoi juoda teini-iässä. Myös 

kahden muun informantin ensimmäiset omakohtaiset alkoholikokemukset ajoittuvat 

teini-ikään. Ensimmäiset alkoholikokeilut ajoittuvatkin tyypillisesti 13–15 vuoden ikään 

(Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 108). Toisten esimerkki on yleinen alkoholin 

käyttöön motivoiva tekijä. Ihmiset pyrkivät mukautumaan käytöksessään siihen 

ryhmään, jonka he hyväksyvät ja jossa he liikkuvat. Hyväksymällä ryhmän jäsenyyden, 

hyväksytään samalla sen normit ja arvojärjestelmä (Sariola 1954: VII.) 
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Erityisesti nuorten käyttäytymiseen vaikuttavat pitkälti omien kavereiden ja vertaisten 

tavat toimia ja ajatella. Omien kavereiden myönteinen tai ihannoiva suhtautuminen 

päihteidenkäyttöä kohtaan edistää nuoren päihdemyönteisyyttä ja lisää riskiä 

päihdehäiriöiden kehittymiseen. (Aalto-Setälä & Marttunen & Pelkonen 2003: 11.) 

Nuorten keskuudessa humalahakuisimmin alkoholia katsotaan käytettävän 

pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 108). 

Norjalaisen tutkimuksen mukaan saamelaisnuoret juovat kuitenkin tilastollisesti 

merkittävästi vähemmän kuin valtaväestö (Haapala 2008). 

 

Kaksi informanteista kertoo juoneensa nuorena koulun asuntolassa ja kaksi mainitsivat 

koulun discon juomisen tilaksi. Myös “kylillä” on juotu. Muita mainittuja juomisen 

tiloja olivat kavereiden ja oma lapsuudenkoti, “puska” ja tunturi. Tunturissa nuorena 

juominen ei ollut kytköksissä poronhoitoon. Nuorena alkoholia käytettiin kavereiden 

kanssa. Yksi informanteista sanoi juoneensa myös pelkästään tyttöporukassa, toinen 

serkkujensa kanssa. Kertomusten mukaan alkoholia saatiin varastamalla kotoa 

vanhemmilta tai “nurkan takaa”. Toisinaan alkoholin hankkiminen vaati paljon vaivaa. 

Malli juomiseen on lähtöisin pääosin kotoa, sukulaisilta ja kavereilta, mutta myös 

muualta  lähiympäristöstä. 

 

X: No sehän on periaatteessa ollu jo pienestä pitäen, että on nähny --  

juovia ihmisiä -- kotona ja lähisuvussa ja siinä pihapiirissä ku asu niin 

siellähän niitä -- toinen vanhemmista joi, toinen vanhemmista naputti ja 

me lapset pelättiin -- mutta kyllähän ne perjantait oli semmosia -- se oli 

semmonen perjantaipelko. 

 

X: Kyllä sitä käytettiin kodissa ja siinä ympäristössä, että se oli semmonen 

-- siis mie niinkö kasvoin siihen, että ihmiset käyttää alkoholia. 

 

X: Kyllä se malli mitä isältä on saanu nii -- se on aika lailla silleen, että 

paljon ja usein. 

 

Erilaisia riippuvuuksia tutkineen Annikan Taiton mukaan riippuvuuden synnyn siemen 

kylvetään usein jo lapsuusaikana. Turvattomassa ja ongelmaisessa perheessä lapsi voi 

saada negatiivisia kokemuksia, jotka muokkaavat hänen identiteettiään. 

Identiteettimuutosten keskellä lapsi kehittää itselleen myös selviytymiskeinoja, jotka 
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voivat aikuisiällä puhjeta riippuvuuksina. Kyseessä on siis sosiaalinen periytyminen 

sukupolvelta toiselle. (Taitto 1998: 8–13.) 

 

Kolmen informantin kertomukset antavat viitteitä siitä, että sairauden kehittyminen on 

lähtenyt liikkeelle osittain lapsuudesta sosiaalisen perimisen kautta, sillä heidän 

kotonaan ja lähiympäristössään on käytetty runsaasti alkoholia. Kahden informantin 

kertomuksista ilmenee, että runsaalla alkoholinkäytöllä on ollut kodeissa negatiivisia 

seurauksia, jotka ovat aiheuttaneet lapsille muun muassa turvattomuuden ja pelon 

tunteita. Perjantaipelko kuvastaa, kuinka lapset ovat joutuneet pelkäämään huoltajan 

seuraavaa juomiskertaa. Kaikki kolme myös kokevat, että heidän suvussaan on jonkin 

verran alkoholin ongelmakäyttäjiä, alkoholisteja tai hoitamatonta alkoholismia. Yksi 

informanteista mainitsi sukulaisensa päihteidenkäyttöön liittyvän itsemurhan. 

Taustatekijät, jotka olivat vaikuttaneet siihen, eivät kuitenkaan käyneet ilmi 

kertomuksesta. 

 

Päihderiippuvaisilla on hyvin usein omakohtaisia kokemuksia päihdeperheessä 

elämisestä (Hakala 2009: 68–69). Perintötekijöiden arvioidaan lisäävän 

alkoholiriippuvuuden kehittymisen riskiä noin 50 %. Kenestäkään ei tule alkoholistia 

kuitenkaan pelkästään perintötekijöiden vuoksi, vaan myös ympäristötekijöillä, kuten 

seuralla, on vaikutusta sairauden kehittymiseen. Ympäristötekijöiden katsotaan usein 

provosoivan juomisen aloittamista, kun taas perintötekijät ohjaavat alkoholin käyttöä. 

Perintötekijöiden merkitystä periytyvyydelle on tutkittu muun muassa kaksos- ja 

adoptiotutkimuksilla, jotka osoittavat, että perintötekijät vaikuttavat periytyvyyteen 

ympäristötekijöitä enemmän. On myös havaittu, että lähisukulaisten alkoholismi lisää, 

niin miehillä kuin naisilla, kolminkertaisesti alttiutta sairastua alkoholismiin kuin 

sellaisilla, joiden lähisukulaisilla ei ole alkoholiriippuvuutta. (Seppä & Alho & 

Kiianmaa 2010: 26–27.) Periytymisen osuutta juomiseen on kuitenkin vaikea selvittää 

ja yksittäistä syytä vaikea löytää, koska kaikki periytymiseen liittyvät tekijät limittyvät 

usein jollain tapaa yhteen (Hakala 2009: 68–69). 

 

Suomalaisessa kulttuurissa ihannoidaan helposti alkoholia ja humaltumista. Tämä 

ilmenee käytännössä esimerkiksi silloin, kun kerrotaan tarinoita omasta juomisesta. 

Tarinoiden kertomisella pyritään saavuttamaan arvostusta ryhmässä. Samalla kuitenkin 
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erityisesti nuorten juomista paheksutaan voimakkaasti. (Piisi 2001: 35.) Informanttien 

kertomuksista nousee esille kokemuksia siitä, että myös saamelaiset ihannoivat juomista 

liikaa. Seuraava naisinformantin kokemus tuo sekä nais- että miespuolisten henkilöiden 

juomisen ihannoinnin saamelaisyhteisössä samalle viivalle: 

 

X: No siis sehän on kova jätkä, joka juo ja kova tyttö, joka juo, että sehän 

on ikävä kyllä jotenki hyvä juttu, jos juot -- eikä sitä pietä minnään, jos 

toinen vaikka ihan örveltää siellä baarissa ja lissää vielä juo, vaikka jo 

ihan sammumispisteessä. Eikö lisää vaan. Se on niin jotenki, sitä 

ihannoidaan liikaa minun mielestä. 

 

Toisaalta toinen naisinformantti koki, että muut yhteisön tytöt vieroksuivat hänen 

juomistaan. Juomisen ihannointi tulee esiin myös kertomuksista, joiden mukaan 

saamelaisyhteisön jäsenten koetaan vähättelevän alkoholin ongelmakäyttöä ja 

ajatuksesta, ettei heitä oteta todesta, jos he yrittävät kertoa ongelmistaan 

alkoholinkäytön suhteen. Ellei juomista ihannoida, niin ainakin juomista koetaan 

pidettävän saamelaisyhteisössä vähintäänkin hyväksyttävänä. Ihmetystä koetaan 

herättävän sen, että joku ei juo alkoholia. Vähättely voi kieliä alkoholiongelmien 

kieltämisestä saamelaisyhteisössä. Vuonna 2008 pidetyssä saamelaisalueen päihdetyön 

erityispiirteitä ja haasteita käsittelevässä seminaarissa nousi vahvasti esiin näkemys, että 

alkoholin käyttöön liittyvien ongelmien käsittely ei ole saamelaisessa yhteisössä 

helppoa. Yksi saamelaisen yhteisön normeista on käsitellä ongelmat perheen ja suvun 

kesken. (Haapala 2008.) 

 

Yhden informantin kertomuksessa nousi esiin myös nuorten henkilöiden juomisen 

kieltäminen: ”Sitte seuraavana päivänä oli kouluun eikä yhtään jääny kyllä epäselväksi 

opettajille ja muille oppilaille, että oliko mulla krapula vai muuten vaan paha olo -- 

Haistohan ne vanhemmakki, mutta eihän kukaan sitä, eihän sitä myöntäny, sillon oli jo 

se kielto.“ Suomalaisessa yhteiskunnassa lähiympäristö herkästi vetäytyy etäämmälle 

eikä puutu ongelmiin, vaikka tiedostaisivat niiden läsnäolon (Seppä & Alho & 

Kiianmaa 2010: 83). Tämä voisi selittää sen, miksi koulussa ei puututtu juomiseen. 

 

Nuorella aikuisiällä alkoholia ensimmäisen kerran maistanut joi, koska muutkin 

ikätoverit joivat ja “-- sittemmin poroerotuksissa kaveriporukassa, pitihän kunnon 

poromiehen vähän ottaa.” Hän kuvailee juomisen lisääntyneen poroerotuksissa, kun 
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juotiin kaveriporukassa. Informantti on ikään kuin joutunut todistamaan pätevyyttään 

poromiehenä juomisen avulla. Kuten jo aiemmin toin esiin, poroerotuksissa juominen 

on ollut tutkimusten perusteella tyypillistä saamelaiselle alkoholikulttuurille 

(Näkkäläjärvi 2006: 80; Larsen 1993: 30; Sariola 1954: 72; Turi 1979: 67–68). 

Esimerkiksi Sariolan tutkimuksen mukaan Menesjärven saamelaiset joivat 

erotusaikoina, mutta eivät määrällisesti kovin paljoa. Toisaalta Sariola kirjoittaa, että 

erotuksiin hankittiin niin paljon paljon viinaa, että se ei loppuisi kesken. Sariolan 

tutkimuksen mukaan Menesjärven saamelaiset kokivat viinan juonnilla olevan 

merkitystä siihen, kuinka hyvin työt sujuvat, sillä ilman viinan tuomaa lisäystä kahviin 

“Eihän se poro muuten tuu sisällekään.” (Sariola 1954: 68–72.) Näkkäläjärven 

tutkimuksen mukaan Itä-Enontekiön porosaamelaisyhteisö kokee alkoholin käytön 

työaikana paheksuttavana, mutta sen katsotaan kuuluvan tilanteisiin, joissa vaihdetaan 

kuulumisia ja tietoja poronhoitoon liittyvissä asioissa (Näkkäläjärvi 2006: 67). 

 

Sariolan tutkimuksesta nousee esiin Menesjärven saamelaisten ristiriitainen ajattelu 

juomisen suhteen. Poromiehiä kannustettiin juomaan, sillä “eihän se muuten porokaan 

tartu”, mutta toisaalta näkyvää juomista tuli karttaa eikä pääaidassa saanut juoda, vaan 

juomisen tuli tapahtua ulkona konttoreissa tai nuotiolla. Poroja paimentaessa, eli tokan 

kanssa ollessa, ei pidetty suotavana, että viinaa olisi mukana, mutta erotuksissa jopa 

kaikki saattoivat olla humalassa. (Sariola 1954: 68–72.) Ristiriitaista ajattelua selittää jo 

kauan sitten vallinnut yleinen ajattelu, että on miehen mitta, kun voi juoda paljon ilman 

ongelmien ilmenemistä. Miehen täytyy todistella miehuuttaan itsensä lisäksi myös 

muille miehille. Tämä tapahtuu osoittamalla, että täyttää kulttuuriset miehille asetetut 

maskuliiniset kriteerit, kuten kilpailullisuuden, fyysisen voiman, suoriutumisen, 

rationaalisuuden, kunnioitettavuuden ja työteliäisyyden. (Hakala 2009: 62, 87, 93.) 

Paikallislehti Inarilaisessa haastateltu Sápmi AA:n jäsen haluaa korjata käsitystä siitä, 

että kaikki saamelaiset alkoholistit olisivat kuitenkaan poromiehiä, vaan joukossa on 

myös korkeasti koulutettuja ja korkeissa yhteiskunnallisissa viroissa toimivia henkilöitä 

(Inarilainen 2009). Hän ei siis näe alkoholismin olevan vain tietyn yhteiskuntaryhmän 

ongelma. 

 

Muita kertomuksissa mainittuja juomisen tiloja ovat aikuisiällä olleet juhlat, kapakat, 

naapurusto ja oma koti. Ikääntymisen myötä juominen siirtyi erilaisiin juhliin ja 
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kapakoihin, joissa alkoholia käytettiin niin varsinaisten kavereiden kuin 

ryyppykavereiden kanssa. Kaksi mainitsi juoneensa baarissa myös silloisen 

kumppaninsa kanssa. Omassa kodissa on juotu pääasiassa yksin. Kolme informanttia 

sanoi juoneensa myös perheenjäsentensä ja sukulaistensa, lähinnä isän, sisarusten ja 

serkkujen, kanssa. Eräs isän kanssa juoneista kertoi yhteisen juomisen jääneen vain 

yhteen kertaan: 

 

Se oli heti alusta asti selvä, että siinä ei kestä, että se on varma riita ja -- 

kerrankohan me ollaan isän kans samassa pöyässä istuttu ja juopoteltu ja 

sen seurauksena kyllä sitte hajos monta lasia ja kuppia ja mie sain 

totaaliset pultit.” 

 

Ongelmalliset välit isään mahdollisesti korostuivat käytettäessä alkoholia yhdessä. 

Kyseinen informantti on kokenut turvattomuutta ja perjantaipelkoa isänsä juomisen 

vuoksi. Pelko ei enää hallinnut yhteistä juomistilannetta, vaan informantti vapautui 

alkoholin käytön myötä estoista ja uskalsi vapaasti ilmaista itseään. 

 

 

3.2 Miksi juominen alkaa? 

 

Kuten aiemmin todettua, päihdekokemus on kokemuksena psyykkinen, ja vaikuttaa 

ihmisen keskushermostoon siten, että ihminen haluaa kokea vaikutuksen uudestaan ja 

uudestaan. Alkoholilla voidaan poistaa myös sellainen tila, joka ei miellytä tai on 

omalle minälle tuntematon. Jälkimmäisessä tapauksessa alkoholia voidaan käyttää 

lyhytvaikutteisena itselääkityksenä, joka pidempään ja toistuvasti käytettynä johtaa 

aineriippuvuuteen. (Orjasniemi & Tiuraniemi 2009: 208.) Informantit kuvaavat 

juomisen johtuneen sekä ilon hetkistä että vastoinkäymisten ja epämiellyttävien 

tunteiden kohtaamisesta. Kun asiat menivät hyvin, otettiin pullosta huikka juhlistamisen 

merkeissä. Kun taas asiat olivat huonosti, haettiin pullosta lohtua ja turvaa paeten 

todellisuutta. Informantit kuvasivat juomisensa johtuneen sekä sosiaalisista että 

psyykkisista syistä. Juomisen avulla he pystyivät pakenemaan ulkoapäin tai omasta 

itsestään kumpuavia sosiaalisuuden paineita tai ongelmia. Kenelläkään taloudelliset 

ongelmat eivät olleet syynä juomisen aloittamiselle, joskin eräs informanteista luuli 

aluksi itse niin: 
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X: Mulla oli niinku aina niitä selityksiä, että kaikki nämä minun ongelmat 

ja vaikeudet, että niille löysi semmosia itelle järkeenkäypiä selityksiä, 

mutta se ei missään tapauksessa sillon ko mie lähin hakeen apua niin vika 

oli niissä olosuhteissa eikä tavallaan alkoholin käytössä. Ja -- ko mie 

kävin katkasuhoidossa niin siinä vaiheessa vasta niinku valkeni se asia -- 

että kyllä se niinku päihteiden käyttö on se ongelma, josta tulee niitä 

seurauksia. 

 

Joskus päihdeongelmia erehdytään luulemaan mielenterveysongelmiksi, kuten 

masennukseksi: “Eihän sitä sillon käsittäny, että se on alkoholi se ongelma, sitä luuli 

vaan, että sitä on masentunu.” On todettu, että alkoholinkäyttö lisää psyykkisiä oireita 

ja että psyykkinen sairaus aiheuttaa alkoholinkäyttöä. Useat ihmiset kärsivät yhtä aikaa 

niin päihde- kuin mielenterveysongelmista, ja siksi voi olla joskus vaikeaa erottaa, 

kumpi tilanteista on tullut ensin. Ongelmien päällekkäisyys voi johtaa vääriin 

tulkintoihin oman tilanteen todellisesta luonteesta. (Jokela 2015.) Suomalaisten 

moralistinen suhtautuminen naisten juomiseen johtaa toisinaan erityisesti naisten 

päihdeongelmien verhoamiseen joksikin muuksi, kuten mielenterveysongelmiksi 

(Törmä 2011: 30). 

 

Informantit kokevat juomisen johtuneen pääasiassa itsetunto-ongelmista tai sosiaalisista 

suhteista. Juomisen aloittaminen saattoi alkaa esimerkiksi silloin, kun kohdattiin 

vaikeuksia ihmissuhteissa, kuten epäonnea rakkaudessa. Jotkut eivät päässeet koulussa 

mukaan porukkaan, elleivät juoneet, ja alkoholia käytettiin, koska muutkin käyttivät. 

Juominen alkoi siis ikätovereiden ryhmäpainostuksesta sekä sosiaalisesta paineesta 

johtuen. Kuten todettua, kavereiden ja vertaisryhmien tavoilla sekä normeilla on suuri 

vaikutus nuoren käyttäytymiseen. Nuorille joukkoon kuuluminen on tärkeää, ja juovien 

kavereiden seurassa voi olla vaikeaa kieltäytyä juomisesta, jottei joudu ryhmän 

ulkopuolelle. (Aalto-Setälä & Marttunen & Pelkonen 2003: 11.) Eräs informanteista 

koki ryhmäpainetta nuorena aikuisena erotuksissa, jossa täytyi ottaa pullosta huikkaa 

osoittaakseen oma pätevyytensä poromiehenä. Alkoholilla ei vain turrutettu pahaa oloa, 

vaan sillä myös yritettiin nostaa muiden alentamaa itsetuntoa ja lisätä omaa 

toimintakykyä osallistua sosiaalisiin tilanteisiin. 

 

X: Se on varmaan ollu se ujous ja arkuus sitä, ku on luonnostaan ujo ja on 

vielä koulussa tullu lytätyks ko on sorsittu ja kiusattu niinko henkisesti ja 

morkattu ulkonäköäki ni sieltähän se sitte varmaan lyttäsi itsetunnon ja 

yritti viinalla sitä kohottaa. Mutta no sitte se ko ei tiiä mitä kaikkea on 
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tehny ja törttöilly ja sitte nekki mitä muisti nii tuntu, ettei sinne kapakkaan 

voikkaan mennä selvinpäin, ettei kehtaakkaan ees. 

 

X: Tavallaan huomas, että se auttaa jollain tavalla itteä, että ku on ollu 

semmonen epämääränen olo, ettei oo niinku hyvä olla oma ittensä ja sitte 

pystyki yhtäkkiä vetään jotain roolia. 

 

Pullosta haettiin ratkaisua myös identiteettiongelmiin, sillä alkoholia käyttämällä ja 

estoista vapautumalla pystyi asettumaan eri rooliin kuin selvinpäin. Annika Taitto on 

tutkinut riippuvuuksia identiteettikysymyksenä. Taiton näkökulman mukaan 

riippuvuuden kehittymiseen vaikuttaa olennaisesti kolme eri tekijää, joista 

ensimmäisenä tulevat lapsen kokemukset. Päihdeperheessä lapsi elää jonkin 

voimakkaan ilmiön läheisyydessä eikä hän kykene käsittelemään sitä 

persoonallisuudessaan, vaan sopeutuu sen olemassaoloon. Toiseksi riippuvuuden 

kehitykseen vaikuttaa lapsen kokemusten heijastuminen hänen käsitykseen omasta 

identiteetistään. Tässä kohtaa nousevat esille roolimallit, joita päihdeperheen lapsi 

omaksuu selviytyäkseen perhe-elämässä. Päihdeperheissä perheenjäsenten roolit usein 

sekoittuvat, mikä ilmenee esimerkiksi vastuunkantamisen siirtymisenä vanhemmalta 

lapselle. Lapsi voi päihdeperheessä kadottaa minuutensa ja joutua esittämään toisten 

hänelle antamia rooleja, jotka eivät ole hänen persoonalleen ominaisia. Kolmanneksi 

riippuvuuden kehitykseen vaikuttaa Taiton näkökulman mukaan halu suojella omaa 

heikkoa identiteettiä ja minuuden selkiytymättömyyttä. (Taitto 1998: 31, 42.) 

 

Alkoholinkäytöllä identiteettiongelmiin ratkaisua hakeneista informanteista yhtä lukuun 

ottamatta kaikki olivat kasvaneet enemmän tai vähemmän päihteidenkäytön 

ympäröiminä. Tällä on voinut olla negatiivisia vaikutuksia heidän identiteettinsä 

kehittymiseen, ja myöhemmin edesauttanut alkoholismiin sairastumista: epäselvää 

minuutta on mahdollisesti alettu iän myötä suojella alkoholilla. Identiteettiongelmien 

kanssa kamppailleen poromiehen kertomuksesta ei selvinnyt, mikä oli hänen 

identiteettiin liittyvien ongelmiensa takana. Yksikään informanteista ei maininnut oman 

etnisen identiteetin olleen syynä identiteettiongelmille. He eivät siis nähneet, että omalla 

etnisellä identiteetillä olisi ollut vaikutusta omaan epävarmuuteen ja epäselkeään 

minuuteen. 
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Informantit kertoivat juoneensa alussa pääasiassa silloin tällöin, mutta myöhemmin 

juominen lisääntyi, jolloin juomista tapahtui joko joka viikonloppu, päivittäin tai lähes 

päivittäin. Runsaampien juomiskertojen välillä saatettiin ottaa alkoholia satunnaisesti 

pieniä määriä kerralla. Juomiselle haettiin usein syitä, mitä vahvistaa muun muassa 

yhden informantin kuvaus siitä, miten juominen saneli kaiken muun tekemisen ja juoda 

halutti “aina ku sopi ja oli mahollista, jos siihen jostain sai rahaa”. Alettiin hakeutua 

seuraan, jossa alkoholia käytettiin, ja tilaisuutta juomiselle haettiin joka paikasta. 

Juominen aiheutti oravanpyörän, jossa ahdistukseen juotiin, ja tästä seurasi vain lisää 

ahdistuneisuutta, itsesääliä ja häpeää, joita tukahdutettiin jälleen juomisella.  Alkoholi 

hallitsi koko elämää ja ylimääräiset rahat kohdennettiin alkoholiin. 

 

Eräs informanteista kuvailee alkoholin olleen aluksi seurajuoma, mutta kokee, että 

alkoholilla alkoi olla myöhemmin ainoastaan viihteellistä arvoa. Seurajuomisesta oli siis 

siirrytty pelkkään alkoholin viihdekäyttöön. Toinen informantti kuvailee suhdettaan 

alkoholiin seuraavasti: “Alkuunsa se on ollu hauskaa, myöhemmin siittä on tullu 

semmonen niinku tapa ja sitte jossain vaiheessa sitä on alkanu enempi tarvitsemaan“. 

Erään informantin mukaan viinan juominen oli aluksi viaton keino vapautua, kunnes 

siitä tuli keino paeta todellisuutta. Edellä kuvatut informanttien kertomukset 

pakonomaisesta alkoholin käytöstä kuvastavat hyvin alkoholismia sairautena sekä 

siihen liittyvää addiktiivista käyttäytymistä. 

 

Yhtä informanttia lukuun ottamatta kaikille alkoholinkäytöstä kehkeytyi ongelmallista 

ajan kanssa, joskin melkein kaikilla juomista leimasi alusta alkaen humalahakuisuus. 

Yksi informanteista kokee alkoholinkäytön olleen ongelmallista heti ensimmäisten 

alkoholikokeilun jälkeen teini-iässä: “No tavallaanhan se oli ongelmallinen heti -- 

koska -- minä heti ku eka känni oli nii enhän minä osannu siinäkään, ei se kontrolli 

pelannu, sitä joi niin kauan ku sitä oli -- sehän oli heti sillon, että voi, että ku loppu 

kesken eikä ollu [lisää]”. Toinen informantti kokee juomisen olleen ongelmallista jo 

nuoruudessa, mutta arvelee, että se saattoi olla vain elämänvaiheeseen liittyvää 

lisääntynyttä käyttöä ja liittyä muihin ongelmiin. Hän ei tosin osaa sanoa, oliko 

alkoholinkäyttö syy ongelmille vai ongelmat seurausta juomisesta. Hän kertoo tulleensa 

tietoiseksi omasta alkoholin sairaalloisesta käytöstään ja alkoholismista aikuisiällä.  
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Kolmannen informantin mielipiteet siitä, milloin juominen muuttui ongelmalliseksi, 

vaihtelevat. Hän kertoo pohtineensa lukioikäisenä, oliko oma juominen ongelmallista ja 

jos ei se sitä vielä ollut, voisiko se muodostua ongelmalliseksi. Oma negatiivinen 

humalakäyttäytyminen sekä tietoisuus velvollisuuksien laistamisesta juomisen takia 

saivat hänet pohtimaan oman alkoholin käytön ongelmallisuutta. Päihdekoukkuun 

jääneet tai jäämässä olevat toisinaan pohtivat jo riippuvuuden syntymisen alkuvaiheessa  

huolestuneena ja peloissaan oman juomisensa kauaskantoisiakin seurauksia (Häkkinen 

2013: 43). Yksi informanteista poikkesi muista, sillä hän kertoo juomisen muuttuneen 

ongelmalliseksi vasta 30 ikävuoden jälkeen. Toisaalta erona muihin hän myös 

maistoikin alkoholia vasta aikuisiällä. 

 

Nostan tässä tutkimuksessa tiedostamisen yhdeksi merkittävimmistä 

avainkokemuksista, joissa tapahtuu huomattava muutos toipumisen kannalta ja jonka 

jokainen toipuva alkoholisti jakaa yhteisessä kokemusmaailmassaan. Joidenkin 

näkemysten mukaan toipumisprosessi alkaa tiedostamisesta, kivun tunteesta ja halusta 

löytää ratkaisu (Taitto 1998: 64). Sairauteen havahtuminen on kuitenkin hyvin 

subjektiivinen kokemus. Alkoholisti voi jo sairauden alkuvaiheessa tunnistaa omasta 

juomisestaan ongelmallisia piirteitä. Sairauden edetessä ihmisen kyvyttömyys hallita 

omaa juomistaan johtaa hallinnan menetykseen usealla elämän osa-alueella. Lopulta 

alkoholisti ei juo mistään muusta syystä kuin pakon sanelemana, sillä alkoholilla on 

häneen psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen valta, joka vaikuttaa elämään hyvin 

kokonaisvaltaisesti muuttaen myös hänen persoonallisuuttaan. (Törmä 2011: 209).  

 

Myös tämän tutkimuksen informanteilla on hyvin erilaisia tunteita ja kokemuksia oman 

elämänsä ja alkoholinkäytön hallinnan menettämisestä. Jotkut menettivät elämässä 

kaiken itselleen tärkeän, ja jollekin pohja tuli vastaan ilmeten väkivaltaisuutena ja 

muunlaisena arvaamattomuutena käytöksessä: “Kävin sillosen tyttöystävän kimppuun ja 

mulla oli siis itellä semmonen, että mie en niinku muista niistä juuri mitään niistä 

hommista“. Äärimmäistä himoa alkoholiin kuvastaa myös ykkösoluen juonti 

imetysaikana, jotta pystyi nauttimaan edes kaljan mausta. 

 

X: Joo ei ne lapsekkaan raitistanu, sillonhan tuli toki iisimmin otettua, että 

sitä ei juonu jatkuvasti -- mutta että kyllä ne aina jokunen saunakalja piti 
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olla ja sillonki ko imetti niin piti juua ykköskaliaa, ettei sillonkaan ollu 

nollatoleranssia. 

 

Pelkät ajatukset lasten ja muiden läheisten hyvinvoinnista eivät kuitenkaan saaneet 

informantteja raitistumaan, vaikka pinnan alla kytivät koko ajan ajatukset 

alkoholinkäytön vaikutuksista läheisiin. Alkoholia saatettiin yrittää ottaa vähemmän, 

mutta se oli saanut jo yliotteen. Juomisesta ja lääkkeiden sekakäytöstä aiheutui myös 

sivuhaittoja, kuten alleen laskemista öisin. Toipumiseen johtavan muutoksen kannalta 

merkittävää on kuitenkin se, että oma tilanne tiedostettiin. 

 

Riippuvaisen ihmisen persoonallisuuden piirteet ovat yksilöllisiä ja hyvinkin erilaisia. 

Yksi on impulsiivinen, toinen ahdistunut, kolmas avuton ja neljäs kontrolloiva. Myös 

esimerkiksi vastuuntunto voi vaihdella ihmisestä toiseen. Vaikka käyttäytymisongelmat 

vaihtelevat eri ihmisillä, ovat emotionaaliset ongelmat samanlaisia. Riippuvaiset ihmiset 

kokevat negatiivia tunteita, kuten syyllisyyttä, häpeää, pelkoa, vihaa, katkeruutta ja 

surua. (Taitto 1998: 50.) Näiden kaikkien negatiivisten tunteiden kirjo paistoi läpi myös 

omien informanttieni kertomuksista. Vahvimmin hallinnan menetyksen tunteista esiin 

nousi pelon tunne, joka hallitsi monenlaisia ajatuksia. 

 

X: Ja mä rupesin niinkö pelkäämään sitä ommaa käytöstä. Se on 

oikeestaan se yks mikä sai ja se semmonen sisältä lähtevä tosi kova pelko, 

ehkä jotain itsesuojeluviettiä oli kuitenki vielä olemassa -- mä pelkäsin 

niitä pillereitä ja näitä -- ja pelkäsin, että kuolen. 

 

Useammalla kuin yhdellä informantilla oma käytös tai se, että itselle tai muille 

tapahtuisi jotain fyysisesti vakavaa juomisen takia, pelottivat. Pelkoa aiheutti myös 

ajatus siitä, että omat lapset joutuisivat kantamaan elämässään oman vanhempansa 

alkoholismin tai jopa viinakuoleman taakkaa. Menettämiseen liittyvää pelkoa aiheutti 

lisäksi vanhemmuuden menetys eli se, ettei saisi olla vanhempi lapsilleen. Eräs 

informanteista kokee, että äitiyden menetys olisi ollut menetyksistä kaikkein kallein. 

Yksi informantti alkoi juomisen myötä erakoitua, ja toinen mainitsi hänellä olleen 

itsetuhoisia ajatuksia, koska hän ei ymmärtänyt ongelmiensa johtuvan alkoholin 

käytöstä. Hämmennystä aiheutti se, että ulkoiset asiat olivat kunnossa, mutta silti oli 

epämääräinen olo. 
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Ristiriitaisia pelon tunteita aiheutti myös “sen ihanan viinan” menettäminen. Kolmella 

informanteista on takanaan useampi kuin yksi lopettamisyritys ja he ovat myös 

toivoneet ennen sairauden luonteen ymmärtämistä voivansa olla alkoholin 

kohtuukäyttäjiä. Eräs heistä etsi vielä hoitoon hakeuduttuaankin ratkaisua sille, miten 

voisi käyttää alkoholia kohtuudella: “Tehkää minusta kohtuukäyttäjä ja mie niinku 

pitkään tavallaan yritin kysellä ja pyöritellä sitä asiaa miten sitä vois ottaa nätisti“. 

Tällainen epärealistinen ajattelu siirtymisestä takaisin kohtuukäyttöön on yleistä 

alkoholisteille ennen raitistumista. Riippuvuudesta eroon pääseminen vaatii totaalisen 

kieltäytymisen alkoholista. (Piiparinen 2013.) 

  

Informanttien kertomuksista nousee esiin ongelman myöntämisen vaikeus. Oman 

alkoholiongelman kieltäminen viivästyttää toipumisprosessin käynnistymistä. 

Alkoholinkäytön ei uskota olevan itse ongelma, vaan seurausta omista ongelmista. 

Alkoholismin sairaudenkuvalle ominaista on oman tilan kieltäminen, jolla alkoholisti 

suojelee ja salailee omaa päihteiden käyttöään. (Arramies & Hakkarainen 2013: 33.) 

Kiellon keskeisiä rakenteita ovat itsepetos ja valehtelu (Törmä 2011: 78). 

 

X: Sen myöntäminen itelle nii oli tosi vaikeaa ja vaikka tuli erilaisia 

ongelmia, että jos ylimalkasesti miettii semmosia niinku taloudellisia, 

oikeudellisia ja sosiaalisia ja kaikkia tämmösiä ongelmia ko tuli niin ei 

halunnu mieltää, että se vois johtua alkoholin käytöstä, vaan että 

tavallaan se oli syy sille. 

 

Siinä vaiheessa, kun oma alkoholiongelma tiedostettiin, ei informanteilla ollut heti 

voimia päästä ongelmasta eroon. Ilmoille heitettiin useita turhia lupauksia niin itselle 

kuin läheisillekin aiheuttaen pettymyksen ja epäonnistumisen tunteita. Eräs informantti 

alkoi kertomansa mukaan ajan myötä vähätellä ongelmia, vaikka olisikin tiedostanut ne. 

Vähättely johti siihen, että hän “-- lähti taas kivaa kohden.” Alkoholismiin 

sairastuneelle turhien lupausten tekeminen on yleistä (Arramies & Hakkarainen 2013: 

39). 

 

X: Kyllä minä tiesin, että asiani eivät ole aivan kohdallaan, mutta voimia 

nousta sieltä kurjuudesta ei ollut. Minun piti juoda, kärsiä henkisesti ja 

fyysisesti. Tein turhia lupauksia, joihin itsekin uskoin ja jotka kuitenkaan 

eivät toteutuneet -- pakenin todellisuutta enkä voinut ymmärtää, että olin 

tuhoamassa elämääni, perhe mukaan  lukien. 
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Myös Merja Aletta Ranttila on kertonut tehneensä itselleen turhia lupauksia: ”Joka 

aamu katumuksessa päätin, että tänään en varmasti juo. Heikkona alkoholistina päädyin 

kuitenkin aina vain useammin baaritiskille. Aina löytyi aihetta kilistelyyn. Milloin 

ahdisti, milloin tuntui hyvältä. Alkoholisti keksii kyllä syyn juoda” (Chazalmartin 2014: 

51). Eräs informantti kokee, että alkoholistin lupaus olla juomatta kestää noin kolmesta 

sekunnista kolmeen tuntiin. Hänen mukaansa alkoholistilla on usein pullo toisessa 

kädessä jo lupausta tehdessään. 
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4 PUUTTUMISEN MEKANISMIT 

 

4.1 Perheen, suvun ja saamelaisyhteisön rooli ongelmaan puuttumisessa 

 

Alkoholiongelmien kanssa kamppailevien koko lähiympäristö perhe, sukulaiset, ystävät 

ja työyhteisö mukaan lukien ovat jatkuvasti eräänlaisessa hälytystilassa. Sen lisäksi, että 

alkoholi aiheuttaa ongelmia alkoholistille itselleen, aiheutuu siitä ongelmia myös 

lähipiirille. Yleensä ympäristö joustaa, sopeutuu ja myötäilee tilannetta pitkään ennen 

ongelmaan puuttumista. (Häkkinen 2013: 43.) Tilanteesta johtuva ahdistus ja 

epävarmuus voivat purkautua esimerkiksi syyttelynä ja moittimisena asiassa kuin 

asiassa (Seppä & Alho & Kiianmaa 2010: 83). 

 

Jokainen tämän tutkimuksen informanteista kertoo heidän läheistensä puuttuneen usein 

informanttien juomiseen. Läheisillä tarkoitan tässä tapauksessa vanhempia, puolisoita, 

lapsia sekä muita perheenjäseniä ja sukulaisia. Informantteja on moitiskeltu liiallisesta 

alkoholinkäytöstä, mutta joidenkin moittijoiden arvellaan olleen itsekin voimattomia 

asian suhteen. Läheisillä voi päihdeongelmien edessä olla hyvin pitkään voimaton 

tunne, sillä auttamisyrityksillä ei ole suurta vaikutusta, ennen kuin alkoholisti itse 

tiedostaa ongelmansa (Häkkinen 2013: 43). 

 

X: Juomavaiheessa tulee kaikki ne semmoset negatiiviset, että sillon on 

syyttelyä ja sillon on haukkumista ja -- kaikkee niinkö mahollista ja sitte 

jotenki -- eihän siis kukaan tiedä miten suhtautua alkoholismiin, juovaan 

läheiseen ja siihen just, että mitä siitä seuraa -- ei kukkaan tiiä, ei kukkaan 

ossaa valmistautua siihen, että jolleki siitä tulee ongelma, ja se on sitä 

normaalia vihanpitoa, kyräilyä, kaikkee karttelua -- ja sit halutaan 

muuttaa tietysti sitä juomista ja sitä yritettään muuttaa keinolla millä 

hyvänsä ja ne keinot on niinkö laijasta laitaan. 

 

X: Että neki [suku ja perhe] vaan luulee, että se on niinkö ottaa vaan ittiä 

niskasta kiini ja -- Ei ne käsitä, että se ei ole siitä kiini, että ottaa ittiä 

niskasta kiini, ei ne käsitä, että se on niinkö sairaus. 

 

Informanttien kertomuksista löytyy yhteisiä kokemuksia siitä, että heidän läheisensä 

eivät ymmärrä alkoholismia sairautena. Lähimmäisten koetaan olettavan, että 

alkoholiongelmien kanssa kamppailevien tulisi “ottaa vaan ittiä niskasta kiini”. Eräs 

informantti kuitenkin toi kärjistäen esiin sen, että “Jos sinulla on syöpä, ei kukaan sano, 
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että ota itseäsi niskasta kiinni ja parane syövästä.” Hän siis kokee kehoitukset 

ryhdistäytyä absurdina, koska ei näe ihmisen voivan vaikuttaa tilanteeseensa niin 

sanotusti sormia napauttamalla, oli kyseessä sitten mikä tahansa sairaus. Toisaalta osa 

informanteista arvelee, että juomiseen puuttuminen voi olla oma vaivansa, minkä 

vuoksi läheiset eivät välttämättä puutu siihen heti tai ollenkaan: 

 

X: Vähän silleesti vaan, että kannattis vähän miettiä ja täytyykö se juuri 

tuolla lailla juua, ettei sen enempää. -- Onhan se varmaan vaiva alkaa -- 

Se on niin petollinen ja kavala tauti ittelle, joka juo ja sitte niille 

läheisilleki. 

 

Juominen nähdään siis mielen heikkoutena, ja edeltävä sitaatti ilmentää sitä, kuinka 

alkoholistille puhutaan kuin lapselle. Alkoholistia ikään kuin holhotaan yrittämällä 

rajoittaa hänen juomistaan. Käsitykset alkoholistien holhoamisesta on yksi niistä 

juomiseen puuttumisen kokemuksista, jonka informantit jakavat yhteisesti. 

Holhoaminen on toimintamalli, jolla pyritään ehkäisemään alkoholistia tekemästä 

vahinkoa itselleen. Toisin sanoen läheinen voi puuttua alkoholistin juomiseen pyrkien 

rajoittamaan tämän itsemääräämisoikeutta juomisen suhteen, koska kokee tietävänsä 

alkoholistia paremmin, mikä on hyväksi alkoholistin hyvinvoinnille. (Raunio 2009: 

106-107.) Holhoaminen ilmenee informanttien kertomuksissa myös juomisen 

mahdollistamisena: 

 

X: Sit on tietysti se mahdollistaminen on yksi asia eli se niinkö 

mahdollistetaan se juominen hoitamalla asioita puolesta, uhrautumalla ja 

uhriutumalla. 

 

X: Se äiti, joka luuli rakastavansa sitä poikaa nii tekee pahimman 

karhunpalveluksen sille, että aina ku se juo ni se saa tulla kotiin ja saa 

ruuat ja rahan ja saa juua ne rahansa ko sillon pitäis panna ovi kiinni.  

 

X: Ja semmonen tietämättömyys, että ne, jotka luulee eniten sitä rakkautta 

antavansa lapselleen niin tavallaan mahdollistaa sen juomisen. 

 

Mika Arramiehen ja Tuulikki Hakkaraisen mukaan mahdollistamisella tarkoitetaan sitä, 

että päihteiden käytön tuomat tuhoisatkin seuraukset selitetään perheen sisällä parhain 

päin ja päihderiippuvainen päästetään kerta toisensa jälkeen kuin koira veräjästä. Tälle 

käyttäytymiselle on aluksi syynä pettymys, häpeä ja toivo paremmasta. Tiedon puutteen 

vuoksi ei ymmärretä sairauden etenevää luonnetta, vaan sotkeudutaan siihen itse. 
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Mahdollistaja kontrolloi, suojelee, valehtelee, salaa ja peittelee päihteiden käytön 

seurauksia. Usein hän jopa rahoittaa päihderiippuvaisen sairauden etenemistä 

esimerkiksi lainaamalla rahaa ja maksamalla velkoja hänen puolestaan. (Arramies & 

Hakkarainen 2013: 160; Inarilainen 2009.) Ikään kuin mahdollistaja olisi se, joka pitää 

kaikin voimin perheen onnellisuusmuuria yllä. Läheiset mahdollistavat alkoholistin 

juomisen myös hoivaamalla aikuista henkilöä muun muassa pyykkäämällä, 

kokkaamalla ja siivoamalla (Inarilainen 2009). 

 

Edellä kuvattu määritelmä kuvastaa hyvin myös omien informanttieni kokemuksia ja 

käsityksiä juomisen mahdollistavasta toiminnasta myös saamelaisessa yhteisössä. 

Peittelemällä ongelmien olemassaoloa holhoamisen kautta, ylläpitävät perheenjäsenet 

sairauden ympärillä olevia onnellisuusmuureja. Informanttien kertomuksista ilmenee, 

kuinka tällainen toimintamalli on haitallinen alkoholistin toipumisen kannalta. Kun 

toinen hoitaa asioita alkoholistin puolesta ja mahdollistaa tämän juomisen, katoaa 

alkoholistilta oma vastuu elämänhallinnastaan. Yhden informantin mainitsemat 

uhrautuminen ja uhriutuminen viittaavat ilmeisesti juomisen mahdollistavan läheisen 

tapaan ajatella, että alkoholisti ei pärjää ilman häntä. Käyttämällä kohtuuttoman paljon 

voimavarojaan alkoholistin ongelmien hoitoon, voi jossain vaiheessa tapahtua läheisen 

marttyyriutumista (Arramies & Hakkarainen 2013: 160–161). 

 

Aineistosta nousee esiin erityisesti naispuolisten läheisten huoli kontrolloimatonta 

alkoholin käyttöä kohtaan, mikä ilmenee muun muassa holhoamisena ja konkreettisten 

toimien vaatimuksilla tai kehotuksilla tehdä jotain ongelmalle. Esimerkiksi erään 

informantin äiti kehotti osallistumaan AA:han, ja toisen informantin tyttöystävä vaati 

muutosta tulevan perheenlisäyksen vuoksi. Naisten on yleisestikin katsottu omaksuneen 

kontrolloijan roolin miehiä vahvemmin, vaikka perinteiset sukupuoliroolit ovat vuosien 

saatossa höltyneet (Orjasniemi 2009: 41; Hakala 2009: 63). Saamelaiset sukuyhteisöt 

eivät nousseet aineistosta esiin merkittävinä ongelmaan puuttujina. Erään kertomuksen 

mukaan suvun huoli hänen alkoholinkäyttöänsä kohtaan kuitenkin näkyi esimerkiksi 

serkkujen toiminnassa. He huolehtivat humalaisen tavaroista ja selviytymisestä turvaan 

kostean illan jälkeen. Informantti kokee myös, että toinen serkku hankaloitti hänen 

juhliin lähtöä hyödyntämällä pohjoisen pitkiä välimatkoja eli alaikäisen serkun 
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aikomuksia lähteä kauemmas juhlimaan esteltiin ”hiekoittamalla” tietä. 

Hankaloittamisen konkreettiset keinot jäivät kuitenkin kertomuksessa pimentoon.  

 

Aineistossa oli vain pieniä viittauksia eroihin naisten ja miesten alkoholinkäyttöön 

puuttumisesta. Toisen naisinformantin kertomuksesta ilmenee, kuinka perheen 

miespuolisetkin henkilöt huomauttelivat häntä juomisesta, mutta toisaalta hän kokee, 

että perheen miespuolisillakin on ongelmia alkoholin käytön kanssa. Se, mikä 

kertomuksesta ei selviä, on se, että puututtiinko miesten juomiseen samalla tavoin kuin 

hänen juomiseensa. Eräältä informantilta kysyin, näkeekö hän eroja siinä, miten naisten 

ja miesten juomiseen puututaan, mutta vastauksena hän kuvaili enemmänkin sitä, miten 

siihen tulisi puuttua. Hän kokee, että molempien juomiseen tulisi puuttua samalla 

tavalla sukupuoleen katsomatta, mutta toisaalta hän kokee, että naisten juomiseen tulisi 

puuttua enemmän varsinkin silloin, jos naisella on lapsia. Tämä näkemys perustuu 

hänen lukemaansa tutkimukseen siitä, kuinka naiset alkoholisoituvat miehiä 

nopeammin. 

 

Sen lisäksi, että alkoholisti itse kokee ongelmansa nöyryyttävänä ja häpeällisenä, on se 

sitä myös lähipiirille. Alkoholistin tavoin yleensä perhekin salailee ja peittelee 

ongelmaa säilyttääkseen kulissinsa. (Törmä 2011: 209.) Utsjoen kunnan 

sosiaalityöntekijät ovat havainneet, että jotkut lastensuojeluasiakkaista haluavat pitää 

yksityisyyttään yllä pitämällä työntekijöiden perhekäynnit salassa. Tämä ilmenee 

esimerkiksi siten, että sosiaalityöntekijöitä ei haluta tervehtiä kylällä, vaan pää 

käännetään pois. (Lehtinen 2008: 6.) Myös saamelaisten alkoholistien kertomuksista 

nousi esiin häpeän tunne, jota sekä perhe, suku että he itsekin kokivat. Kokemusten 

mukaan oman perheenjäsenen juomista vähätellään ja se pyritään salaamaan 

mahdollisimman pitkään.  

 

X: Perheessä hävetään, salaillaan niin, että eivät nämä, jotka juo pääse 

koskaan nousemaan omille jaloilleen. Kielletään, että juovat joskus, että 

ovat välillä juomatta. 

 

Kertomusten perusteella juomisen mahdollistaminen, mutta erityisesti sen kieltäminen, 

voidaan nähdä saamelaiselle yhteisölle tyypillisenä ongelmana. Ympärille on rakennettu 

moninkertainen onnellisuusmuuri. Sen lisäksi, että perheessä hävetään ja salaillaan, 
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myös muun saamelaisyhteisön katsotaan kieltävän alkoholiongelmien olemassaolon. 

Salailemalla ja peittelemällä ongelmaa halutaan mahdollisesti suojella 

saamelaisyhteisöä liialliselta stigmatisoinnilta, sillä stereotypiat luovat jo vahvaa leimaa 

saamelaisista juoppona kansana. Perheen suojelu häpeältä kieltämisen ja salailun kautta 

suojelee samalla myös koko saamelaisyhteisöä. 

 

Saamelaiselle kulttuurille on ominaista vaikeneminen vaikeista asioista siten, että 

ongelmista ei puhuta ulkopuolisille (Magga 2010: 674; Heikkilä 2010: 65). 

Saamelaisessa yhteisössä ongelmat pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään 

sisäisesti, ja yhteydenottoa ulkopuolisiin viranomaisiin vältellään usein viimeiseen asti. 

Tämä yhteisön normi voi olla kytköksissä historialliseen kokemukseen siitä, että 

valtakulttuuria edustavien viranomaisten on koettu ajavan vain valtakulttuurin etuja ja 

intressejä, eikä saamelaisia ole otettu huomioon. (Heikkilä 2010: 66). Vaikenemisella 

on saattanut olla osaltaan vaikutusta ihmisten mielikuviin juopoista saamelaisista, sillä 

tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi ei tilannetta ole voitu osoittaa toisin. 

 

Informanttien kertomuksista nousi esiin myös, että perheenjäsenten huomauttelusta 

huolimatta he eivät välttämättä puhu asioista suoraan, vaan peittelevät ja käyttävät 

kiertoilmauksia esimerkiksi AA:han osallistumisesta sanomalla “meneksie sinne 

ommaan juttuun”. Kiertoilmausten käyttö on mahdollisesti yksi tavoista, joilla 

saamelaiset kieltävät vaikeita asioita. Kieltämällä ongelman olemassaolon läheiset 

mahdollistavat juomisen jatkamisen ja estävät ongelman käsittelyä (Törmä 2011: 78; 

Heikkilä 2010: 71). Kiertoilmauksten käytön voi myös nähdä siten, että läheiset 

rakentavat alkoholiongelman ympärille onnellisuusmuuria. Kun asia kierretään, 

esitetään, kuin ongelmaa ei olisikaan. Kuten luvussa 1.3. kirjoitin, Roosin mukaan 

muurin taakse piiloutuville on tyypillistä sivuuttaa ongelmat tai puhua niistä vasta, kun 

ne ovat ratkenneet (Roos 1987: 213–214). Voikin olla, että informantin perhe ei 

ymmärrä alkoholismin olevan koko eliniän kestävä sairaus: he odottavat ongelman 

katoamista, ja sitä odotellessaan yrittävät parhaansa mukaan kartella ongelmaa. 

 

Kokemukset siitä, että ei ole enää oman elämänsä herra, lisäävät informanttien 

kokemuksen mukaan häpeää. Myös oma tietämättömyys alkoholismista sairautena 

aiheuttaa häpeän tunteita. 
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X: En ois varmaan kyllä ite yksin saanu koko hommaa hoidettua ja sitte 

tavallaan ku siihen liittyy se häpeä, että se oli ittestä niinku hirveän 

leimaavaa, semmonen niinku häpeällinen asia, että mulla ei pysy tämä 

asia lapasessa, tää on menny tavallaan niinku oman hallintakyvyn 

ulkopuolelle ja sitte mie jouvuin hakemaan siihen apua. Ja tavallaan ku 

itelläki oli se mielikuva, että siinä vaiheessa ku lähetään hakemaan apua 

päihdeongelmaan nii sillon ollaan siellä sillan alla, että sieltä niinku 

korkeintaan lähetään, että sillon niinkö ollaan niitä puliukkoja nii 

tavallaan ne omat ennakkoluulot teki siitä sillä tavalla vaikean asian. 

 

Kuten jo aiemmin todettua, Suomessa ei vielä tänäkään päivänä ymmärretä kunnolla  

alkoholismin olevan sairaus (Toiviainen 2008: 160). Edeltävä informantin kertomus 

kuvastaa sitä, kuinka myös alkoholisteilla itsellään voi olla vääristyneitä mielikuvia ja 

käsityksiä alkoholismin luonteesta. Kaksi informanteista kertoo ajatelleensa, että 

alkoholisteja ovat vain sillan alla asuvat puliukot, eikä heillä ollut ymmärrystä siitä, että 

alkoholismi on sairaus, joka voi olla kenen tahansa ongelma. 

 

Alkoholismin aiheuttamista häpeän tunteista johtuva oman juomisen salailu ja peittely 

voivat johtaa myös siihen, että juomiseen ei välttämättä huomata puuttua ajoissa 

esimerkiksi perheen piirissä (Törmä 2011: 30, 209). Vaikka läheisten roolia juomiseen 

puuttumisessa pidetään merkittävänä, kokevat informantit kuitenkin oman roolinsa 

olevan raitistumisessa ratkaiseva. Informantit puhuivat paljon siitä, kuinka raitistumisen 

tulee tapahtua vain itsensä vuoksi. Eräskin heistä sanoi, että jos hän raitistuisi 

esimerkiksi puolisonsa vuoksi, ratkeaisi hän mahdollisesti juomaan, jos ero tulisi. Mutta 

kun raitistuu itsensä vuoksi, eivät elämän kolhut niin helposti aiheuta pulloon 

tarttumista. Raitistuminen tapahtuu siis itsekkäästä syystä omaa hyvinvointia ajatellen.  

 

Eräs informanteista kuvaili, kuinka omaa terveyttään ja jaksamistaan tulee muutoinkin 

vaalia olemalla terveellä tavalla itsekäs. Tällä hän tarkoitti sitä, että pitää osata 

kieltäytyä asioista, jotka eivät itseä huvita tai johon ei ole voimia sillä hetkellä. 

Informantti kokee myös, että raittiina pysyminen on itsestä kiinni eikä vastuuta voi 

antaa toiselle henkilölle: 

 

X: Mun raittius ei saa koskaan olla yksittäisestä toisesta ihmisestä kiinni, 

et vaikka se ois maailman ainoa elossa oleva AA-lainen nii minun raittius 

ei saa olla siittä ihmisestä kiinni. 
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4.2 Saamelaisen yhteisön suhtautuminen alkoholisteihin 

 

Näkkäläjärven tutkimuksen informantit toisaalta myöntävät saamelaisessa yhteisössä 

olleen entisaikoina alkoholisteja, mutta toisaalta he kieltävät sen. Näkkäläjärvi on 

tulkinnut vastausten johtuvan ongelman määrittelyn vaikeudesta. Voisiko tässäkin 

tapauksessa kyseessä olla moninkertaisen onnellisuusmuurin taakse piiloutumisesta, 

sillä Itä-Enontekiön porosaamelaisyhteisö ei ole välttämättä halunnut myöntää omilla 

sukulaisillaan ja muilla saamelaisilla olevan ongelmia alkoholinkäytön suhteen? Itä-

Enontekiön porosaamelaisyhteisö kokee, että 2000-luvulla alkoholiongelmaisista 

puhutaan jo julkisesti. Tämän koetaan johtuvan siitä, että saamelaisen yhteisön luoma 

turvaverkosto on korvautunut suomalaisen yhteiskunnan tarjoamilla 

sosiaaliturvajärjestelmillä. Vastuu alkoholin käytöstä on siirtynyt yksilöille ja samalla 

koetaan, että käytön seurauksista vastaa suomalainen yhteiskunta, ei saamelainen 

yhteisö. (Näkkäläjärvi 2006: 71.) 

 

Informanttien kertomusten mukaan läheisten lisäksi myös muu yhteisö huomautteli ja 

moitti heitä juomisesta. Eräs informantti kertoi juomisen aiheuttaneen ongelmia 

työpaikalla, ja kaksi sosiaalityöntekijää ehdottikin hänelle kuntoutusta. Haastatteluissa 

nousi esille myös eritoten pienten paikkakuntien ongelmana pidetty toisten asioista 

juoruaminen. 

 

X: Kyllähän siellä on ollu jotain semmosia viitteitä, että ihmiset on ollu 

huolissaan jo niinkö lukioaikaan. Muistan juttelin kaverin kanssa ja se 

totes, että sen äiti oli jutellu näitten kylän akkojen kanssa, että se se kyllä 

on huonoa seuraa tai joku tämmönen siis on se muistikuva, että mitä se 

sano. Että se on vähän semmonen viinaan menevä. 

 

X: Olen kuullut useankin sanovan, että sehän on sellaisesta “alhaisesta” 

suvusta. Senhän kuuluukin juoda. Antaa juoda vaan. Sehän on sitä 

juopposukua. Siihen tarvitse eikä haluta puuttua.” 

 

Juorujen levittäminen on yksi sosiaalisen kontrollin keinoista. Sosiaalisella kontrollilla 

yritetään muuttaa toisen ihmisen käyttäytymistä. (Suonpää 2002: 14.) Kylällä 

informanttien asioista juoruavat ovat siis voineet haluta pitää yhteisönsä jäsenen 

ongelmajuomisen ruodussa kyseisellä sosiaalisen kontrollin strategialla. Kuten jo 
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luvussa 2.1.1. kirjoitin, Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan Itä-Enontekiöllä 

sukuyhteisön vahva moraalinen kontrolli piti alkoholinkäytön kurissa vielä 1960-

luvullakin. Saamelaisissa yhteisöissä sukuyhteisö on ollut tärkein yksilön elämää 

määrittelevä symbolinen rakenne, eikä yksilön toiminnan vapautta ole nähty suotavana. 

Suvulla on ollut myös merkitystä alkoholikulttuurin muotoutumisessa, sillä se on 

pitkälti määritellyt omien kollektiivisten moraalikäsitystensä mukaan sen, miten 

alkoholi on osa yhteisön arkea sekä millaiset tilanteet ja millaiset alkoholin käyttötavat 

ovat sallittuja. (Näkkäläjärvi 2006: 27.) Anne-Maria Näkkäläjärvi arvelee omassa 

tutkimuksessaan, että kontrolli ei ole 2000-luvulla enää keskeistä saamelaisessa 

alkoholinkäytössä. Oma tutkimukseni antaa kuitenkin viitteitä siitä, että saamelaisessa 

yhteisössä alkoholinkäyttöä pyritään kontrolloimaan tai ainakin suojelemaan eri tavoin. 

 

Sosiaalista kontrollia tapahtuu myös muunlaisissa, kuten uskonnollisissa, yhteisöissä. 

Näissäkin yhteisöissä jäsenten kontrollilla pyritään vaikuttamaan heidän 

käyttäytymiseensä. (Hietala 2014: 66.) Yhden informantin kertomuksesta nousee esiin 

näkemys lestadiolaisuuden vaikutuksesta poroerotuksissa juomiseen: “[omalla 

kotipaikkakunnalla] erotuksissa on tavallaan loppunu tai siellä on se lestadiolaisuus 

ensinnäki jonku verran rajottaa sitä“. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, mikä tilanne 

yleisesti ottaen on. Heikkilän mukaan lestadiolaisen perinteen vaikutusta 

päihdeongelmiin on vaikea määritellä. Hänen mukaansa se on kuitenkin otettava 

huomioon merkittävänä osatekijänä, jolla voi olla vaikutusta yksilön toipumiselle. 

(Heikkilä 2010: 66.) Näkkäläjärvi kirjoittaa tutkimuksessaan, että Enontekiöllä 

lestadiolaisuudella oli vaikutusta juomiseen ainakin vielä 1950-luvulla. Kyseinen 

uskonnollinen liike sai alkunsa saamelaisalueella, ja se jakoi saamelaisten kanssa 

samanlaisia arvoja ja normeja. Lestadiolaisuus oli samalla myös raittiusliike, sillä se 

levitti raittiusaatetta myös enontekiöläisten keskuuteen. (Näkkäläjärvi 2006: 18.) 

 

Merja Aletta Ranttila kokee, että hänen kohdallaan lestadiolaisuudella oli päinvastainen 

vaikutus. Hänen kasvatuksensa sisälsi paljon uskonnollista pelottelua esimerkiksi 

helvetin tulessa palamisesta. (Lapin Kansa 2014.) Uskonnollinen pelottelu voi aiheuttaa 

lapsessa negatiivisia tunteita ja voimakkaita pelkotiloja, mikä voi johtaa jopa 

masennukseen. Pelon ilmapiirissä lapselle voi kehittyä myös vääristynyt minäkuva, eikä 
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hänellä välttämättä ole riittäviä taitoja käsitellä uskonnon ulkopuolista maailmaa. 

(Hietala 2014: 66–67). 

 

Toisaalta tiivistä yhteisöä voidaan pitää myös positiivisena voimavarana. Eräs 

informanteista kokee, että yhteisön sisäinen huolenpito on hyvä asia erityisesti 

lapsiperheiden näkökulmasta: “Mun mielestä sossut sais käyä kattomassa kotona 

juuaanko siellä vai ei -- hyvä on, että yhteisö pittää huolta, naapurit ja kaikki kyttää”. 

Hän on myös itse alkanut raitistuttuaan kiinnittää huomiota ympäristön tapahtumiin. 

Myös omat juomakaverit ovat joidenkin kohdalla kommentoineet juomista: 

 

X: Oon vissiin juonu itteni niin silleen, että mun juomakaverit ei ees 

kaipaa mua. Moni on tullu puhumaan mulle, että ihanaa, että oot raittiina. 

Ne oli ne mun juomakaveritki tosi huolissaan minusta, et mä en kestä sitä 

heijän sitä. Nehän saatto olla, ettei ne ollu ees mitään alkoholisteja, ne oli 

vaan suurkuluttajia ja ne saatto tota vetää hyvinki rankasti viinaa ja sitte 

tokenivat siittä, jatkoivat normaalia elämää -- en tiiä, sitä paitsi minä en 

kuitenkaan, jokainen määrittelee sen ite mikä on. 

 

Kahden informantin mielestä tietoisuus alkoholismista sairautena on lisääntynyt 

saamelaisalueella, mutta silti yhteisön ei koeta tietävän alkoholismista tarpeeksi. 

Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan lisääntynyt alkoholivalistus on mahdollisesti 

vaikuttanut siihen, että Itä-Enontekiön saamelaiset tunnistavat tarkasti 

alkoholiongelmien tunnusmerkit (Näkkäläjärvi 2006: 73). Eräs informantti kokee, että 

saamelaisen yhteisön riittämätön tietämys alkoholismista sairautena on aiheuttanut 

hänelle alemmuuden tunnetta: 

 

X: No minusta siellä verrattain vähän vielä tiedetään koko asiasta, että se 

on vieläkin -- ku nyt aletaan pikkuhiljaa tunnustamaan se, että tää 

alkoholismi ja tää addiktio on sairaus niin siellä eletään vielä siinä 

uskossa ja ymmärryksessä, että se on vaan semmosta ihmisen heikkoutta 

ja semmosta niinku huonoutta ja selkärangattomuutta. Ja että tavallaan 

sitäki ei niin hyvin ymmärretä niitä syitä ja tavallaan, nii, itellä on vaan 

jääny jotenki semmonen tunne, että ne on jotenki huonompia ihmisiä. 

 

Edeltävä sitaatti osoittaa myös saamelaisen yhteisön negatiivista suhtautumista 

alkoholisteihin. Alkoholisteja ei informantin mukaan pidetä yhtä hyvinä ja arvokkaina 

kuin muita ihmisiä. Informanteilla on erilaisia kokemuksia tai näkemyksiä siitä, miten 

saamelaisessa yhteisössä suhtaudutaan alkoholisteihin: 
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X: [Saamelaisyhteisö suhtautuu alkoholisteihin] hyvin luonnollisesti. Ei 

tuota saamelaisyhteisö -- ei poikkea sen suhteen varmastikaan mistään 

muusta yhteisöstä. Tietysti on jonku verran kulttuurisidonnaista se, että 

minkälaista juominen siinä yhteisössä on -- Joo, kulttuurit on erilaisia, 

mutta tuota alkoholin käyttöön voijaan suhtautua hyvinki suvaitsevaisesti 

niin kauan ku se on normaalia, mutta niin kauan tai siinä vaiheessa, kun 

se on semmosta sairasta eli alkoholismia niin ihmisen käytöksessä tulevat 

heti ilmi ne päihteiden käytön kielteiset seuraukset. 

 

X: Mulla on semmonen tunne, että ne porukat missä sitä pyöri niin ne oli 

niin kosteita iteki, että se on vaan niinku ok, että se on ihan ok vetää -- ok 

juua niin palion ja tavallaan sitä ei niinku nähä ongelmana. 

 

Edellä olevat kertomukset antavat ymmärtää, että enemmän alkoholia käyttävien 

saamelaisporukoiden suhtautuminen alkoholisteihin poikkeaa vähemmän alkoholia 

käyttävistä saamelaisporukoista. Porukoissa, joissa alkoholia käytetään enemmän, 

koetaan alkoholiin suhtautumisen olevan hyväksyttävämpää ja vapaampaa. Toinen 

informantti ei kuitenkaan näe sinänsä eroja saamelaisten ja valtaväestön 

suhtautumisessa alkoholisteihin, vaan suhtautumiseen vaikuttavat hänen mukaansa 

enemmänkin alkoholin käytön seurausten laatu sekä kulloisenkin yhteisön vallitsevat 

normit ja arvot. Sen sijaan juomistapojen hän mainitsee olevan kulttuurisidonnaisia, 

koska kaikki kulttuurit ovat erilaisia. 

 

Kaksi informanteista toi esiin, että he itse eivät suhtaudu muiden juomiseen 

“tiukkapipoisesti”. Toinen heistä myös koki, että suomalaisen yhteiskunnan tuomat 

rajoitteet ovat hyvästä, koska esimerkiksi työpaikkajuopottelua ei hyväksytä. Vain 

yhden informantin kertomuksissa nousi esiin kokemus siitä, että saamelaisten naisten ja 

miesten alkolinkäyttöön suhtaudutaan eri tavalla. Hänen mukaansa erityisesti äitiydellä 

nähtiin olevan vaikutusta suhtautumiseen: 

 

X: Jos on lapsia ni se vaikuttaa siihen suhtautumiseen, et kyllä se niinkö 

suhtautuminen on se, että tuon kuuluis olla ihan niinkö siellä kotona 

lapsia hoitamassa eikä riekkua täällä baarissa tai pyöriä jossain ihme 

piireissä. 

 

Myös Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan Itä-Enontekiön saamelainen 

poronhoitoyhteisö suhtautuu naisten runsaampaan juomiseen kielteisesti, sillä sen ei 

katsota kuuluvan äitiyteen. Muutoinkin perhe-elämä nähdään saamelaisessa yhteisössä 
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elämän alueena, johon alkoholi ei sovellu (Näkkäläjärvi 2006: 66–67.) Yhden 

informantin juomiseen on suhtauduttu myös päinvastaisella tavalla siten, että juomisen 

lopettaminen on kyseenalaistettu – aivan kuin alkoholista kieltäytyminen olisi alkoholin 

väärinkäyttöä.  

 

X: Sanoin, että en oo ottanu pitkään aikaan omasta mielestäni niin sitte 

tuota se vaan katto siitä tuopin yli, että no helevetti ei parane muuttaa 

mihinkään kaupunkiin, että loppuu, ettei enää viina maistu. 

 

Kyseinen kertomus kielii jälleen siitä, kuinka ongelmat kielletään saamelaisessa 

yhteisössä ja tosiasiallinen ongelma, alkoholismi, verhotaan joksikin muuksi eli tässä 

tapauksessa ympäristön sanelemaksi käytön lopettamiseksi. Yksi informanteista 

ilmaisee näkemyksensä saamelaisten suhtautumisesta alkoholismiin ja alkoholisteihin 

radikaaleimmin niin, että toteaa koko saamelaisyhteisön sairastuneen alkoholismiin. 

Tällä argumentilla informantti haluaa mahdollisesti viitata saamelaisyhteisön kiellon 

mekanismeihin, joilla muun muassa mahdollistetaan alkoholistien juominen. Myös 

toisen informantin kertomus antaa viitteitä koko yhteisön sairastumisesta alkoholismiin. 

Hän mukaansa nuorten juhlat muuttuivat hyvin äkkiä koko yhteisön juhliksi, joissa 

kaikki joivat yhdessä jonkun nuoren kotona. Paikalla olit niin nuori kuin vanhempikin 

väestö. Toisaalta informantti kokee, että hänen kotikylässään tapahtui muutoinkin niin 

vähän, että kaikki halusivat tilaisuuden tullen osallistua toimintaan oli tapahtuma mikä 

hyvänsä. 

 

 

4.3 Hakeutuminen ammattiavun piiriin 

 

Reitit toipumiseen ovat moninaiset, eikä riippuvuudesta toipuminen mene kaikilla aina 

samalla tavoin. Muutos voi tapahtua hyvin monenlaisten tilanteiden ja kokemusten 

kautta. Joku voi tehdä tietoisen päätöksen, toinen kokee suurta epätoivoa juomisen 

seurauksista johtuen, kolmas kokee uskonnollisen heräämisen, neljäs vapautuu sisäisistä 

ristiriidoista ja niin edelleen. Ennen vapauttavia kokemuksia riippuvainen kokee 

kuitenkin usein vaikean vaiheen, mikä luo maaperää muutokselle. Riippuvaisten 

muutosta positiiviseen suuntaan voivat edesauttaa useat eri tekijät. Esimerkiksi omaan 

toimintaan väsyminen, riippuvuuden kielteiset seuraukset sekä uskonnollinen 
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herääminen ovat syitä, jotka voivat vaikuttaa muutoksen hakemiseen. (Koski-Jännes 

1998: 227.) 

 

Jokaisen informantin kertomus juomisen lopettamispäätöksestä ja hakeutumisesta 

ammattiavun piiriin on erilainen. Hetket ennen avun hakemista ovat avainkokemuksia, 

sillä niissä tapahtuu toipumisen kannalta olennainen muutos. Kyseisten 

avainkokemusten voidaan ajatella olevan myös eräänlaisia kiellon 

murtumiskohtakokemuksia, sillä viimeistään tässä vaiheessa informantit myöntävät 

olevansa alkoholisteja. Kolme informanteista jakaa samantyyppisen avainkokemuksen, 

sillä heillä kaikilla se perustuu kokemuksiin pohjan saavuttamisesta. Perinteisen AA-

ideologian mukaan muutos tapahtuu ihmisen löydettyä oman pohjansa. Joillakin 

alkoholisteilla juomisen lopettaminen vaatii niin sanotun pohjakosketuksen, jolloin 

alkoholisti tuntee olevansa umpikujassa. Pohjakosketukseen liittyy tunne sekä juomisen 

jatkamisen että juomisen lopettamisen mahdottomuudesta. (Koski-Jännes 1998: 50, 

206.) Jokaisen pohjakosketuksen kokeneen kertomus muutoshetkestä on erilainen.  

 

Yhdellä informantilla omaan pohjakosketukseen liittyy kaksi merkittävää tilannetta. 

Ensinnäkin hän ymmärsi oman tilanteensa vakavuuden loukattuaan itsensä kostean illan 

päätteeksi: “Ko mie kattoin seuraavana aamuna itteä peilistä, mulla oli alahuuli ihan 

ruvella ja no poski ruvella ja silmäkulma ruvella ja mien itte muistanu mittään.” 

Toiseksi häneen iski pelko “puliakkoitumisesta”, kun hän peilasi elämänsä kulkua 

lastensa kasvun kautta ja ymmärsi menettävänsä elämänhallinnan täysin siihen 

mennessä, kun lapset muuttavat pois kotoa. Toinen informantti kuvaili raitistumisen 

lähteneen liikkeelle totaalisesta murtumisesta ja oman jaksamattomuuden 

ymmärtämisestä. Hänellä raitistuminen oli hyvin hengellinen kokemus, sillä 

murtumisen hetkellä hän koki tunteneensa jonkin suuremman läsnäolon ja alkoi rukoilla 

apua ongelmiinsa: “Tee minulle mitä tahdot, minä en yksin jaksa.” Kokemus oli hänelle 

niin voimakas, että hän on pysynyt raittiina siitä hetkestä lähtien. Myöhemmin hän löysi 

AA:n, jonka hengellinen ohjelma on auttanut vaikeina hetkinä. Murtuminen tapahtui 

myös kolmannelle pohjakosketuksen kokeneelle: 

  

X: Oli taas semmonen tosi itkunen ja tosi paha olo aamuyöstä ja sitte mie 

niinku menin nettiin ja etin sielä, löysin jonku kriisinumeron tai semmosen 

kriisipuhelimen, soitin sinne ja tilitin sinne sitä ommaa tilaani ja siellä 
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sitte sanoivat että -- kuulostaa siltä, että sie voisit hyötyä siitä, että 

katoppa mikä on myllyhoito
7
 ja koita päästä sinne nii sitte mie niinku aika 

pian siitä sitte aloin ja innostuin siitä ajatuksesta, että hei, että jotain vois 

tehä tälle jutulle. 

 

Myös Merja Aletta Ranttila on kertonut omasta pohjakosketuksestaan. Hänellä elimistö 

alkoi laittaa vastaan vuosia kestäneelle juomiselle, vaikka hänen mielensä halusi 

alkoholia koko ajan lisää. Yhteydet omiin lapsiin ja muuhun perheeseen olivat 

katkenneet. Hän saavutti pohjan lopullisesti erään perheenjäsenensä kuoleman jälkeen 

tuntien suurta syyllisyyttä siitä, että tämä kuoli ja hän alkoholistina sai elää. Tällöin 

Ranttila löysi itsestään halun raitistua. (Chazalmartin 2014: 51.) Toipumisprosessin 

voikin sysätä liikkeelle jokin kriisi, kuten läheisen kuolema (Taitto 1998: 67). 

 

Vain yhden informantin kokemusta ei voida pitää pohjakosketuksena, sillä se ei täytä 

pohjakosketuksen tunnusomaisia piirteitä. Hänen avainkokemuksensa poikkeaa 

huomattavasti muiden informanttien avainkokemuksista: kun hän itse lakkasi 

päättämästä lopettaa juomisen, hän onnistui siinä. Poistamalla itseltään raitistumisen 

pakon, hän vapautui ahdistavista raitistumisen vaatimuksista. Toipumisen prosessi lähti 

siis liikkeelle ilman paineita ja turhia ennakkopelkoja repsahtamisesta. 

 

Alkoholismin hoidon aloittaminen on tarpeellista, mikäli alkoholin käytön lopettaminen 

tai kontrollointi ei onnistu omin avuin tai läheisten tuella (Seppä & Alho & Kiianmaa 

2010: 51). Informanttien kertomuksista selviää, kuinka avun hakeminen arkaluonteisen 

ongelman ratkaisemiseksi herättää erilaisia tunnetiloja. Informantit kuvailevat avun 

hakemista vaikeaksi ja toisaalta häpeälliseksi ja nöyryyttäväksi kokemukseksi. Vaikeaa 

avun hakemisesta teki joidenkin kertomusten mukaan erityisesti se, että täytyi myöntää 

olevansa vaikeuksissa ja mennä juttelemaan ongelmista ulkopuoliselle taholle. Tämä 

voi johtua muun muassa jo aiemmin esiin tuodusta argumentista, jonka mukaan 

saamelaiset eivät mielellään puhu omista asioistaan ulkopuolisille (Magga 2010: 674; 

Heikkilä 2010: 65). Nöyryyttäväksi avun hakemisen tekee yhden informantin 

                                                           
7
 Myllyhoito on intensiivihoitoa, joka sisältää yksilö- ja ryhmäterapiaa, luentoja, stressinhallintataitojen 

vahvistamista, liikuntaa sekä vertaisryhmätoimintaa. Keskiössä ovat 12 askeleen ohjelman 

hyödyntäminen ja vertaistuki. Hoito ottaa huomioon myös naisten erityistarpeet ja lähiyhteisön. 

(Myllyhoito 2015.) 
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kokemuksen mukaan muun muassa tunne siitä, että on muiden armoilla. Jotkut heistä 

hakivat apua yksin, mutta joillakin läheiset olivat mukana apua hakemassa. 

 

X: Se on se kynnys niin hiton kova ja pelko, menettämisen pelko, menettää 

sen ihanan ihanan viinan ja sit se häpeä vielä siinä, että pitäs mennä 

jonneki juttelemaan asiasta. 

 

Eräs informanteista kokee, että hänen kohdallaan häpeä, ennakkoluulot ja erilaiset 

menettämisen pelot tekivät avun hakemisesta vaikeaa ja ettei hän olisi onnistunut siinä 

yksin. Kertomuksessaan hän nostaa oman läheisensä roolin avun hakemisessa 

merkittäväksi tekijäksi. 

 

Joissain kertomuksissa nousi esiin pelko yhtenä avun hakemiseen liittyvistä tunteista. 

Häpeän myötä syntyy myös pelko omien kasvojen menettämisestä muiden silmissä. 

Apua ei uskalleta hakea, koska pelätään tiedon sairastumisesta leviävän ja ihmisten 

käsityksen sairastuneesta muuttuvan. Yhtäkkiä omat kulissit voivat pettää. Pelon 

tunteita herätti myös tutun toimintamallin ja arkirutiinien muuttuminen: kuinka pystyy 

elämään ilman saunakaljaa tai olutta makkaranuotiolla? Informantit olivat rakentaneet 

itselleen onnellisuusmuurin, jonka taakse he piiloutuivat ongelmineen, ja muurin 

rikkominen tuntui pelottavalta. Toipuakseen sairaudestaan oli kuitenkin nostettava omat 

ongelmat esiin eikä niitä voinut enää peitellä entiseen tapaan. 

 

Sen lisäksi, että avun hakeminen tuntui vaikealta, myös avun löytäminen 

saamelaisalueella oli joidenkin informanttien mielestä vaikeaa. Omalla aktiivisuudella 

koetaan olevan merkitystä hoidon löytymisessä ja hoitoon hakeutumisessa. Vain yksi 

informanteista kertoi pyytäneensä läheiseltä katkolle vientiä. 

 

X: Oma jalkatyö on tärkein, ja tekee sen vain itsensä vuoksi. 

 

X: Mut se on se oma halu, siittähän se on kiinni, että kyllä mie uskon, että 

täälläki apua saa, jos oikeasti kunnolla haluaa. 

 

Informanttien mukaan saamelaisalueella apua päihdeongelmiin on pääosin ihan hyvin 

saatavilla: “No mulla itellä toimi se asia tosi mallikkaasti, että ko mie olin 

[saamelaisalueen kunnassa] kirjoilla ja asuin ite kaupungissa niin miehän soittelin sitte 

[oman kotikunnan] sosiaalityöntekijälle ja sillä sattu sitte olleen [asuinkaupungissani] 
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käyntiä muutenki ni se -- soitti mulle, että tuukko käymään tuolla kahavilassa – juteltiin, 

että mikä on tila -- ja sitte se löi maksusitoumuksen suoraan käteen, että meet ja hoijat 

ittes kuntoon, että silleen se toimi tosi hienosti -- siinä niinku sai jutella sen 

sosiaalityöntekijän kanssa ja se ymmärsi. Se on jotenki pienellä paikkakunnalla minusta 

tuntuu, että tommoset asiat niinku ihmistä kohdellaan ihmisenä, että kaupungissa se on 

aina vähän sitä, että se on perkeleesti paperia ja byrokratiaa ja sitte saa taistella 

tavallaan -- vaikeampi tulla kuulluksi kaupungissa.” 

 

Informantti kokee, että pienemmillä paikkakunnilla palvelut ovat ihmisläheisempiä ja 

avun saaminen helpompaa. Kaupungista hänellä on vastakkaisia kokemuksia, sillä hän 

kokee, että kaupungissa ei ole ollut yhtä helppoa hakeutua haluamaansa hoitopaikkaan. 

Informantti olisi halunnut hakeutua toisessa kaupungissa sijaitsevaan hoitolaitokseen, 

missä oli ollut aiemminkin. Kielteinen päätös saattoi johtua siitä, että hänen asumassaan 

kaupungissa tarjottiin vastaavia hoitopalveluita, kuin toisella paikkakunnalla. Kolme 

informanteista jakaa kokemuksen hoitoon pääsyn ongelmattomuudesta 

saamelaisalueella. Heidän hoitoonpääsynsä on tapahtunut kokemusten mukaan 

sujuvasti, jopa mallikkaasti. Tämä siitä huolimatta, että saamelaisalueelta esimerkiksi 

lähimpään erityistason päihdeklinikkaan, Rovaniemelle, on useampi sata kilometriä ja 

saamelaisalueen kuntien resurssit päihdetyön teolle vähäiset. 

 

Vaikka informanttien mielestä saamelaisalueella saakin apua päihdeongelmiin, on 

riittävän ja tarpeenmukaisen hoidon saatavuudesta myös erilaisia kokemuksia ja 

näkemyksiä. Eri paikkakunnalle hoitoon hakeutumisella nähdään olevan myönteistä 

vaikutusta raitistumiseen, varsinkin raitistumisen alkuvaiheessa. Kolmen informantin 

kertomuksesta nousi esiin, kuinka heidän mielestään raitistumisen kannalta on tarpeen 

lähteä kauemmas hoitoon, sillä poistuminen tutusta ympäristöstä antaa välimatkaa 

ongelmiin ja uutta näkökulmaa asioihin. Toinen poikkeava näkemys riittävästä ja 

tarpeenmukaisesta hoidosta annettiin koskien Utsjoen kunnan vuodeosastoa, jonka 

informantti näki eräänlaisena sekatavarakauppana: “Siellä on kaikki dementikot ja 

alzheimerit ja sairaat ja alkoholistit ja kaikki on niinkö samassa“. Hän ei koe hyvänä 

asiana, että kaikki eri sairauksista kärsivät on asetettu sekaisin samalle osastolle. 

Ilmeisesti hän on huolissaan, että ihmiset eivät saa asianmukaista hoitoa. 
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Yhden kertomuksen mukaan avun saamisessa avunhakijan elämäntilanteella nähtiin 

olevan vaikutusta. Vanhemmuuden nähdään vaikuttavan myönteisesti avun saamiseen. 

Informantti kokee vanhemmuuden vaikuttavan avun saamiseen kaiketi oman 

kokemuksensa perusteella, sillä hän on itse äiti, ja  sosiaalitoimisto on puuttunut hänen 

juomiseensa. Ilman alaikäisiä lapsia avun saamisen ajatellaan voivan olla vaikeampaa. 

Mediassa on viime aikoina tuotu esiin Utsjoen kunnan poikkeuksellisen suuret 

lastensuojelun toimenpiteiden lukumäärät. Aina lastensuojelun asiakkuus ei tarkoita 

vakavaa tilannetta, vaan se voi olla myös merkki lastensuojelun huolellisuudesta. Jonkin 

verran toimenpiteiden syynä on kuitenkin vanhempien päihteidenkäyttö. (Lehtinen 

2008: 5; Yle uutiset 2015b.) 

 

X: Siihen varmaan vaikuttaa se onko lapsia ja siihen vaikuttaa myöskin 

niitten palveluitten saatavuuteen elikkä joutuuko esimerkiksi 

sosiaalitoimisto, lastensuojelu puuttumaan asioihin -- siis niin raakaa ku 

se onki nii siinä pitää olla ne lapset --  että ne, joitten lapset on jo aikusia 

tai näin ni -- ne niinkö tavallaan siis jotenki menee siittä piiristä 

ulkopuolelle -- niitten on jo paljon vaikeempi saaha apua ku semmosten 

joilla on lapsia, joihin puuttuu lastensuojelu ja sosiaalitoimisto ja kaikki. 

 

Informanttien kertomuksista ilmenee, että he ovat saaneet ongelmansa hoitoon 

monenlaista ammattiapua niin saamelaisalueella kuin sen ulkopuolellakin. Kolme 

informanteista on ollut katkolla joko avo- tai laitoshoidossa, ja yksi on lähtenyt 

hoitamaan ongelmaansa oman elämän arviointileirin kautta. Kaksi informanttia on ollut 

päihdekuntoutuksessa ja kolme on käyttänyt oman kulloisenkin asuinkuntansa 

mielenterveystoimiston palveluita. Yksi on saanut apua myös sosiaalitoimistosta, ja yksi 

kertoo hyödyntäneensä nuorille tarkoitettuja päihdepalveluja. 

 

Vaikka AA:ssa saatava apu ei ole ammattiapua, olen nostanut sen tässä kohdassa esiin, 

sillä jokainen informanteista osallistuu AA-kerhon toimintaan ja kokee AA:n tärkeänä 

raittiutta ylläpitävänä voimana. Vertaistuki koetaan tärkeänä, koska: “Sitä tuskan 

määrää, mitä alkoholisti kokee, ei voi ymmärtää kuin toinen alkoholisti. Fyysinen tuska 

on tämän rinnalla jotain muuta.” Informantti kokee siis, että alkoholin fyysisen tuskan 

voi kokea kuka tahansa krapulan muodossa, mutta juomisesta aiheutuvaa henkistä 

tuskaa ei uskota kenenkään muun kuin toisen alkoholistin ymmärtävän. Myös muiden 

informanttien kertomuksissa vertaistuen merkitystä toipumiselle korostettiin, jopa yli 

ammattiavun. Eräs informanteista kokee, että hän ei saanut tarvitsemaansa apua 
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psykologilta, koska hänen mielestään psykologi ei ymmärtänyt hänen kokemuksiaan. 

Vasta katkaisuhoidossa muiden potilaiden vertaistuen kautta ja jakamalla heidän 

kanssaan saman kokemuspiirin informantti tunsi tulleensa ymmärretyksi. Toisten 

alkoholistien kokemusten kautta hän alkoi ymmärtää itseään ja omaa käyttäytymistään, 

kun aiemmin hän ei ollut ymmärtänyt ongelmansa todellista luonnetta.  

 

AA:n tärkeyttä kuvastaa myös yhden informantin kokemus siitä, että AA on ollut siltana 

hänen elämälleen. Myös AA:han hakeutumisessa tärkeänä pidettiin omaa aktiivisuutta, 

sillä saamelaisalueella AA:sta ja AA-ryhmien kokoontumisista ei heidän mielestään 

tiedoteta tarpeeksi. Puskaradio toimii kokemusten mukaan parhaiten. Kaikki eivät 

tienneet myöskään Sápmi AA:n olemassaolosta. Tutkimusta tehdessäni yritin itsekin 

etsiä Internetistä tietoa Sápmi AA:n kokoontumisista, mutta en saanut selville missä ja 

milloin he kokoontuvat. Ihmiset hakevat tänä päivänä tietoja enimmäkseen Internetin 

välityksellä, joten siellä tiedottamiseen voisi olla syytä panostaa, sillä tämän 

tutkimuksen valossa saamelaiset alkoholistit kokevat vertaistuen tärkeimmäksi 

turvaverkokseen. 

 

X: Ois voinu käyä kattomassa homman, mutta mie en oo ainakaan netistä 

löytäny tietoa enkä mie nyt oikeen tiiä kelle mie soittasin siitä, et jotenki 

sillä tavalla vaikuttaa, et se on vähän maan alla. Että emmie nyt tiiä maan 

alla, mutta minä en oo löytäny sitä.  

 

Yhden informantin kertomuksesta nousivat esiin avun hakemiseen liittyvät vääristyneet 

mielikuvat: “Äiti sano, että pitäisköhän sinun mennä sinne AA-kerhoon -- No minähän 

tietenki kuvittelin sillon vielä, että AA:ssa istuu vaan ne pultsarit, ne rantaremmiläiset. 

Mie, että ja vittu minähän en sinne niitten kans mene“. Jälkeenpäin hän on ihmetellyt 

niin omaa kuin muidenkin vääristynyttä mielikuvaa AA:sta ja kokee, että kuva pitäisi 

saada muutettua. 
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5  TOIPUMISEN KOKEMUKSIA 

 

5.1 Moninaiset turvaverkot saamelaisten alkoholistien toipumisen tukena 

 

Alkoholistit tarvitsevat raittiutensa ylläpitämiseksi erilaisia tukimuotoja, eivätkä kaikki 

tuen muodot sovellu jokaiselle (Lahtinen-Antonakis 2007: 76). Päihderiippuvaisten 

saaman tuen eri muodot voidaan jakaa esimerkiksi emotionaaliseen, konkreettiseen ja 

vuorovaikutukselliseen tukeen. Emotionaalista tukea voi saada esimerkiksi omilta 

läheisiltään tai vertaistuen kautta, mutta jo oman tilanteen järkeistämisenkin voi joku 

kokea emotinaaliseksi tueksi tilanteelleen. Konkreettinen tuki muodostuu välineellisestä 

tuesta tai käytännön järjestelyistä. Konkreettinen tuki voi olla alkoholistille merkittävä 

tuki esimerkiksi arjen tilanteiden helpottamiseksi. Vuorovaikutuksellinen tuki 

muodostuu sosiaalisten tilanteisen kautta vuorovaikutusprosesseissa. Vuorovaikutus 

itsessään esimerkiksi säännöllisen yhteydenpidon ja avoimen keskustelun kautta voi 

antaa kokemuksen välitetyksi ja ymmärretyksi tulemisesta sekä sukuun kuulumisesta. 

(Jokinen 2003: 36–37, 41.) 

 

Alkoholisti voi tukeutua esimerkiksi ammattiapuun, vertaistukiryhmiin, tukihenkilöön, 

tilanteen käsittelyyn taiteen ja kirjoittamisen keinoin, rukoiluun, liikkumiseen, 

rentoutumiseen sekä tukihenkilönä toimimiseen ja muiden alkoholistien auttamiseen 

(Törmä 2011: 183). Omasta aineistostani nousi esiin, että saamelaisten alkoholistien 

raittiutta tukevat useat eri tekijät, joista keskeisimpiä ovat lähipiirin tuki, ammattiapu, 

vertaisryhmät ja uskonto tai hengellisyys. Eräs informanteista kokee, että hän tarvitsee 

monipuolisen turvaverkoston sairaudesta toipumisen tueksi. 

 

Kertomusten mukaan perheellä ja ystävillä on tärkeä rooli toipumisprosessissa, koska 

heiltä saa arvokasta tukea. Aineistosta ei selvinnyt, mikä vuorovaikutuksen muodoista 

lähipiirin kohdalla on merkittävin. Konkreettisen tuen saaminen nousi esiin kahdessa 

haastattelussa. Tuki ilmeni siten, että kumppani oli joko vienyt informantin hoitoon tai 

avustanut hoitopaikan hankkimisessa. Muissa haastatteluissa ei noussut esiin viitteitä 

konkreettisesta tuesta, mutta sen olemassaoloa ei voida myöskään kieltää, koska tutkija 

ei sitä osannut kysyä eivätkä informantit välttämättä huomanneet sitä itse tuoda esiin. 

Emotionaalista ja vuorovaikutuksellista tukea antoi lähipiiri, joka kannusti muutokseen. 
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Sen kautta informantit pystyivät kokemaan välitetyksi tulemisen tunteen. Vain yksi 

informanteista mainitsi muutaman sukulaisen osaksi turvaverkkoaan. Lisäksi omien 

perheenjäsenten juomisen lopettaminen loi hänelle turvaa. Muutoin kertomuksissa ei 

nostettu saamelaista sukuyhteisöä esiin. Pelkästään perheeseen tukeutumista ei 

kuitenkaan nähdä riittävänä tai koeta edes suotavana, sillä perheenkin katsotaan 

tarvitsevan apua: 

 

X: Raittius ei kestä pitkään, jos tukeutuu ainoastaan perheeseen, koska se 

perhekin tarvii sitä tavallaan hoitoa ja etäisyyttä siihen niinkö semmoseen 

sairaaseen käytökseen ja -- jos on perheen varassa -- niin ei se raittius 

kestä, et siihen pitää olla ihan omat hoitonsa. 

 

Perheeseen tukeutumista toipumisprosessin aikana ei nähnyt suotavana toinenkaan 

informantti, sillä hänen mielestään esimerkiksi puoliso saattaa olla enemmän hoidon 

tarpeessa kuin juova henkilö itse. Hänen mukaansa ”puoliso saa usein syyn niskoilleen 

kaikesta mikä perhe-elämässä on vialla. Ennen pitkää hän alkaa itsekin uskoa, että hän 

on syyllinen kaikkeen mahdolliseen.” Informantti siis kokee, että perheenjäsenet voivat 

mennä yhtälailla sekaisin tunne-elämältään kuin alkoholisti.  

 

AA nousi aineistosta esiin kaikkein merkittävimpänä turvaverkkona, joka auttaa 

pysymään raittiina. Tämä tuo esiin vertaistuen merkityksen toipumiselle. AA:n kautta 

avun koetaan olevan aina lähellä. Informantit luottavat saavansa sieltä apua milloin 

tahansa, mikä luo heille turvallisuuden tunnetta. Eräs informanteista kokee, että hänellä 

on AA:n kautta ympäri maailmaa ystäviä, joita hän tapaa kokouksissa. Hän siis kokee 

saavansa AA:n kautta vuorovaikutuksellista tukea jopa maailmanlaajuisesti siellä, 

minne ikinä meneekään. AA:ssa muiden kanssa keskustelemalla ja kokemuksiaan 

vertailemalla voi esimerkiksi oppia uusia asioita itsestään tai soittamalla jollekin AA:n 

jäsenelle voi päästä yli hankalista tilanteista: 

 

X: Ko tuolla AA:ssa käy ni siellä on oppinu paljon asioita ittestä ja 

käsitellä tunteita, että ei emmää ihan joka tunteen matkaan lähe mukkaan 

-- Tiedostaa miksi. Että minä nyt tehin noin, jaa niin se oli se kateus, 

esimerkiks. 

 

X: Toki alkuun (huokaus), jos joku juttu meni mönkään ja tuli vitutusta nii 

ensimmäisenähän se kävi, että no, otanpa kännin, muttei se sitte menny 

niin pitkälle. 
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Informantit kertoivat, että raitistumisen myötä syntyy halu auttaa myös muita 

päihdeongelmista kärsiviä: “Jostaki tuli vaan semmonen ajatus -- semmonen halu 

auttaa, jos tarvetta on. -- Mie vaan haluaisin, että jos joku tarvii apua niin se voi kysyä 

ja kysellä, parhaan kykyni mukkaan pystysin vastaamaan ja jos joku miettii onko 

alkoholisti ni voi sanoa, että mikä minun mielestä on alkoholismin raja.” AA:n 

turvaverkoston osana oleminen koetaan tärkeäksi, ja eräs informanteista kokee 

auttamisen olevan jopa yksi hänen elämäntehtävistään. Koska informantit ovat saaneet 

avun AA:n kautta, haluavat he antaa apua myös takaisin. Mahdollisesti he kokevat 

samalla olevansa hyödyksi ja tärkeitä jollekin. 

 

Yhden informantin kertomuksesta nousee esiin hänen omakohtaiseen kokemukseensa 

perustuva näkemys siitä, että etelän AA-ryhmät ovat pätevämpiä verrattuna 

saamelaisalueen AA-ryhmiin. Pohjoisen AA-ryhmissä hänen kokemuksensa mukaan 

“puhutaan potaskaa” ja “lätistään ja lörpötellään” enemmän kuin etelässä: “Kyllä ne 

hyvin paljon [puhhuu], no eikä vaan pelkästään täällä, no tietenki siellä etelämpänäki, 

mut joo -- muistaki asioista.” Tämä voi mahdollisesti johtua siitä, että pienellä 

paikkakunnalla ihmiset tuntevat toisensa muutakin kautta, joten helposti ajaudutaan 

puhumaan muustakin ja unohdetaan, miksi kokouksiin on tultu. Informantti pitää 

kuitenkin pääasiana, että he pysyvät raittiina kokoontumalla, vaikka se sitten 

tarkoittaisikin aiheen vierestä puhumista. 

 

Osalle tueksi riittävät oma perhe, ystävät ja AA, mutta jotkut kokevat myös 

ammattiavun tärkeänä vielä raitistumisen jälkeenkin. Ammattiavun kautta saatua tukea 

ja turvaa on saatu päihdehoidosta, sosiaalitoimistosta ja mielenterveystoimistosta. Eräs 

informanteista kertoo, kuinka päihdehoidon intervallijaksolla oli raittiuden 

alkuvaiheessa merkitystä raittiuden ylläpitämiseksi. Kertomansa mukaan hän huomasi 

raitistumisen jälkeen itsessään, ettei häntä enää huvittanut tehdä töitä raittiuden eteen, 

koska oli mennyt hoitoon muiden vuoksi. Informantti kokee menneensä ikään kuin 

takaisin omaan kuoreensa, mutta intervallijaksolla hän oivalsi, että kaikki työ pitää 

tehdä itsensä vuoksi. Informantti sai myös muunlaista emotionaalista tukea 

ammattiavun ja vertaistuen kautta: hänelle oli helpotus kuulla, että hän kärsii 

sairaudesta, jota voidaan hoitaa ja josta on mahdollista toipua. Hänen ei omien 
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sanojensa mukaan tarvinnut enää “pokkuroida” vastaan. Joidenkin riippuvuuksista 

kärsivien kohdalla oman epämääräisen ja vaikean tilanteen määrittely voi antaa 

helpotuksen tunteen (Taitto 1998: 67–68). Nimen saaminen omalle huonolle ololle voi 

laukaista jopa toipumisprosessin ja saada aikaan juomisen lopettamisen (Koski-Jännes 

1998: 104–106). 

 

Informantit kuvailivat myös jo heti raitistumisen alkuvaiheessa syntynyttä auttamisen 

halua, mikä nousee kertomuksista esiin erilaisena kuin myöhempi halu auttaa muita.  

Oman raitistumisen alkuvaiheessa muiden juomista ei ymmärretä ollenkaan ja jokaisen 

ihmisen alkoholinkäyttö tuntuu järjenvastaiselta. Oma lähipiiri tai muut 

ongelmakäyttäjät halutaan saada lopettamaan alkoholinkäyttö kokonaan. Informantit 

sanovat, että jossain vaiheessa kuitenkin ymmärtää sen, että jokaisen ympärillä olevan 

tutun ja tuntemattoman henkilön raitistaminen on mahdotonta. Halukkaille voi kertoa 

omista raitistumisen kokemuksista, mutta ketään ei voi auttaa ilman, että he itse 

myöntävät oman ongelmansa. 

 

Sen lisäksi, että muut alkoholistit halutaan raitistaa ja tarjota heille vertaistukea, 

informantit puhuivat muiden auttamisen ja AA:n toimintaan osallistumisen johtuvan 

myös puhtaasti itsekkäistä syistä. Samalla, kun auttaa muita kertomalla omista 

kokemuksista alkoholiongelman kanssa, auttaa puhuminen itseäkin pysymään raittiina. 

Joidenkin informanttien kokemuksen mukaan parhaiten raitistaa muitakin olemalla itse 

esimerkkinä. 

 

X: Sitte siellä tullee semmonen vaihe ku sä oot ollu vähän aikaa raittiina, 

sä haluut raitistaa kaikki ne siinä, jotka on merkittäviä ihmisiä tai ystäviä 

tai nii kaikki siittä lähiympäristöstä lähet raitistamaan. Ja sehän nyt ei 

onnistu sillä lailla, että enemmänki sieltä tullee turpiin, mutta sitte se oma 

esimerkki, että sitte aletaan miettimään, että se oli ennen tommonen, nyt se 

on eri näkönen, se on laihtunu, sillä on asiat hyvin, se ei pummaa rahaa, 

ei rähjää eli siitä on tullu niinku ihan erilainen, se hymyilee ja kiittää 

 

Informantit kuvasivat läheisten ja oman yhteisön suhtautuneen pääasiassa myönteisesti 

raitistumiseen. Jokainen informantti piti merkittävänä sitä, että läheiset suhtautuivat 

toipumiseen iloiten ja kannustaen. Merkittävänä nähtiin myös se, että yhteisön jäsenten 

ja omien läheisten luottamus palautui. Informanteilla on kokemuksia kuitenkin myös 

negatiivisten reaktioiden synnystä. Jotkut ovat olleet raitistuneelle alkoholistille 
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kateellisia, koska eivät ole itse pystyneet samaan tai koska informantit alkoivat taas 

saavuttaa asioita elämässä. 

 

X: Kun ne alkoivat nähdä, että en ole enää samanlainen lurjus enkä enää 

ollut vietävissä, alkoi ulospäin näkymään nöyryyttä ja tahdon lujuutta -- 

kun mies muuttui niin ihmiset alkoivat katsella eri silmillä. Kateutta on 

löytynyt senkin edestä. Kun on ihmisistä kysymys. 

 

Merja Aletta Ranttila on julkisuudessa tuonut esiin paikallisyhteisön reaktioita hänen 

raitistumiseensa. Hän on kertonut muiden alkoholistien olleen varmoja siitä, että hän 

alkaa taas juoda. Muutkin kyläläiset olivat lyöneet vetoa siitä, lopettaako Ranttila oman 

hoitonsa kesken. Vaikka Ranttilan epäonnistumisesta oli lyöty vetoa, on hänellä myös 

positiivisia kokemuksia yhteisönsä tuesta. Kun hän avasi gallerian Inarin keskustaan, 

paikalle saapui paikkakunnan omaa väkeä ja hänen maalaamansa taulut menivät 

kaupaksi. (Lapin Kansa 2014.) 

 

Haastattelujen aikana ei uskonnon merkityksestä paljoa puhuttu, mutta kertomuksista 

selviää, että uskonnolla ja hengellisyydellä on merkitystä turvaa luovana tekijänä. 

Vaikka jotkut eivät koe olevansa erityisen uskonnollisia, hengellisyys koetaan silti 

yhdeksi tärkeistä voimavaroista. Myös Merja Aletta Ranttila on nostanut esiin oman 

hengellisyytensä, sillä hän kokee tulevansa ohjatuksi “jostain ylempää” (Lapin Kansa 

2014). Muita haastatteluissa mainittuja asioita, joihin tukeuduttiin, olivat ihmisen 

perustarpeet: nukkuminen, syöminen ja juominen. Riittävillä yöunilla ja 

ravinnonsaannilla oma mieli pysyy virkeänä ja rauhallisena. 

 

 

5.2 Saamelaisyhteisön ja saamen kielen merkitys toipumiselle 

 

Viime aikoina mediassa on käyty keskustelua saamelaisten päihdeongelmista ja 

erityisesti saamenkielisten päihdepalveluiden tarpeellisuudesta. Tutkijat ja saamelaiset 

sosiaalialan työntekijät ovat tuoneet esiin puutteelliset sosiaalipalvelut, sillä tarjolla on 

hyvin vähän muun muassa saamelaisen kulttuurin erityispiirteet huomioivia 

päihdepalveluja. Niille olisi kuitenkin kova tarve. Kritiikkiä on aiheuttanut myös se, että 

palveluita järjestettäessä monikulttuurisuus huomioidaan maahanmuuttajien, mutta ei 
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saamelaisten kohdalla. (Yle Sápmi uutiset 2015a; Yle Sápmi uutiset 2015b.) Saamen 

kielilain mukaan saamelaisilla on oikeus saada palvelua saamen kielellä, kun he asioivat 

viranomaisissa saamelaisalueella. On viranomaisten velvollisuus oma-alotteisesti 

huolehtia saamelaisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta käytännössä. (Saamen 

kielilaki 1086/2003 § 4, § 24.) Vaikka asiasta on määrätty lailla, ei oikeus käytännössä 

toteudu muun muassa pätevien työntekijöiden puutteen vuoksi (Yle Sápmi uutiset 

2015b). 

 

Omasta tutkimusaineistostani selviää omien informanttieni, alkoholistien itsensä, 

näkemys siitä, että saamelaisuutta ei tarvitsisi huomioida päihdehoidossa paremmin. 

Kukaan informanteista ei näe saamelaiskulttuurilla tai kielellä olevan suurta merkitystä 

alkoholismista toipumisen kannalta. Jotkut puhuivat saamen kielen merkityksestä 

sydämen kielenä, jolla ilmaistaan paremmin omia tunteita, mutta tästäkin huolimatta 

pääasiana pidettiin sitä, että apua saadaan, oli kieli sitten mikä hyvänsä: “Ne ymmärsi 

tavallaan niinku tarpeeksi, että emminä lähteny muuhun [kuin alkoholismiin] juuri 

hakemaan apua“. Hoitoon hakeutuessa itseä määrittävä etnisyys riisuttiin pois heti 

alussa. Näkkäläjärven tutkimuksen muutamissa vastauksissa saamelaisten alkoholistien 

tilanne nähtiin samanlaisena kuin valtaväestön kuuluvien alkoholistien tilanne, eli 

vastanneet kokivat, että alkoholisteja voidaan auttaa samanlaisilla hoitomenetelmillä 

etnisyydestä riippumatta (Näkkäläjärvi 2006: 73). 

 

Kysyttäessä informanteilta saamelaisuuden huomioimisesta AA:ssa ja päihdehoidossa, 

kaikki eivät osanneet vastata, huomioidaanko sitä. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että 

etnisyydellä ei ole hoidon kannalta ollut merkitystä, koska sitä ei ole edes osattu ottaa 

huomioon. Joissain kertomuksissa viralliselta päihdehuollolta odotettiin vain Sápmi 

AA:n olemassaolosta tiedottamista ja saamenkielisiä esitteitä, joissa käsitellään 

alkoholismia. 

 

X: Jos joku jollain ihme konstilla sais niitä saamenkielisiä 

päihdepalveluita aikaseksi, saamenkielisiä mielenterveyspalveluita ja sillä 

lailla. Ja saamelaisuus, mun mielestä se on aika rankka vaatimus, koska 

sillon ku lähetään raitistumaan niin se on ihan hyväki, että mennään 

vaikka toiseen päähän Suomea -- eli irtaudutaan siittä mikä on tavallaan 

niinkö mahollistanu ja mikä vetää koko ajan. 

 



78 

 

X: Tietysti, jos mä haluaisin omalla kielellä palveluita, niin 

päihdepalveluita omalla kielellä ei ole eikä mielenterveyspalveluita eikä 

lääkärin palveluita. Ja niihin tilanteisiin mä en todellakaan halua tulkkia. 

Että niitä palveluitahan on kielilain puitteissa saatavilla, mutta ei, en 

ikinä. Eli sen pitäis olla vähintään toinen alkoholisti, raitis alkoholisti, 

joka puhuu mun kieltä, et se vois tulla mulle tulkiks. Mutta no way, että ei, 

siis sillä tavalla tämmösellä, et ei meijän yhteiskunnassa ole valmiuksia 

niin hyvvään ja vaikka oiski niinkö esimerkiks tulkin palvelut mahollisia ni 

en huoli. Mihin tahansa muuhun huolisin, mutta en -- en tähän liittyviin, 

ne ovat niin luottamuksellisia asioita -- että ei onnistuis -- että kyllä 

muuten silleen, että kun näin on sitte suomen kielellä pelattu ja toimittu, 

oishan siinä, siinähän ois oikeesti niinkö yks hyvä syy kieltäytyä hoidosta, 

te ette pysty tarjoamaan minulle saamenkielisiä päihdepalveluita nii johan 

(hymähtää) siinä on taas. Siis alkoholistihan voi käyttää hyväkseen mitä 

tahansa, että ei tartte [lähteä hoitoon]. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos 

niinkö toimii homma niin se saa olla vaikka minkäkielistä. 

 

Kertomukset osoittavat, että informantit eivät näe suomalaisessa yhteiskunnassa olevan 

valmiuksia järjestää saamelaisille sellaisia hyvinvointipalveluja, jotka huomioisivat 

saamelaisen kulttuurin ja kielen. Kertomukset ovat linjassa Sámi Soster ry:n 

Humalajuomisen vähentäminen -hankkeen kanssa, jonka mukaan päihdetuottajat eivät 

kykene reagoimaan kulttuurisiin erityistarpeisiin (Heikkilä 2010: 65). Toisen 

kertomuksen mukaan informantti ei huolisi tulkkipalveluja, vaikka niitä olisikin tarjolla. 

Tulkin käyttö voi hoitotilanteissa osoittautua vaikeaksi ja kiusalliseksi niin asiakkaan 

kuin tulkinkin näkökulmasta, sillä saamelaisessa kulttuurissa vaikeista asioista ei 

mielellään puhuta ulkopuolisille (Magga 2010: 674). Informantti kokee, että tulkin tulisi 

olla vähintään raitis alkoholisti, jotta hän suostuisi ottamaan tulkkauksen vastaan. 

Ilmeisesti hän luottaisi vain toiseen alkoholistiin kertoessaan omista arkaluonteisista 

ongelmistaan. Syynä voi olla myös pelko leimatuksi tulemisesta, jos tulkki olisi kuka 

tahansa alkoholismin luonnetta ymmärtämätön henkilö. Informantti pitää kuitenkin 

omakielisten palveluiden puutetta hyvänä tekosyynä alkoholistille olla hakeutumatta 

hoitoon. Jokainen informantti kokee alkoholistin olevan mestariselittäjä, joka ”osaa 

selittää ja varsinki itelleen”. 

 

Kaksi informanteistani toi esiin näkemyksiään Sámi Sosterin organisoimasta 

Mettäterapiasta ja sen vaikutuksista toipumiseen. Kummallakaan heistä ei ole 

omakohtaisia kokemuksia kyseisestä saamelaisen kulttuurin erityispiirteitä 
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huomioivasta hoitomuodosta, ja he suhtautuvat epäilevästi kyseisen hoitomuodon 

toimivuuteen. 

 

X: Mä oon vähä kriittinen ja ku mä katon silleen vähä julmasti niitä 

asioita ni tällä yhellä porukalla on tämä goaikkanas-projekti niin -- että 

mennään jonneki ja sitte niinku juodaan vähemmän niin mä oon sanonu, 

että ainoa siinä, joka voi raitistua tai niinkö hyötyä nii nää 

projektityöntekijät saa työpaikat, että siittä ei semmosella systeemillä ei ei. 

Se ei oo alkoholistille mahollista, se ei onnistu, se on mahdottomuus. Jos 

sulla on riippuvuus tai allergia johonki aineeseen niin se ei sielä mettässä 

muutu vaikka sä menisit minne Pisan torniin tai mihin vaan. 

 

Informantti suhtautuu Mettäterapiaan hoitomuotona erittäin kriittisesti. Hänen 

mielestään alkoholismista ei voi parantua vähentämällä viinan määrää. Mettäterapian 

yksi tavoitteista on muun muassa kannustaa alkoholistia elämään ilman päihteitä (Sámi 

Soster ry 2015). Informantti ei kuitenkaan anna hoitomuodolle edes mahdollisuutta 

onnistua alkoholistin raittiuteen vaikuttavana tai johtavana tekijänä. Voimakas 

negatiivinen suhtautuminen Mettäterapiaa kohtaan on hieman ristiriitaista, koska siellä 

saadaan myös toisilta alkoholisteilta vertaistukea, jonka jokainen informantti kokee 

merkittävänä raittiutta kannattelevana tekijänä. 

 

Myöhemmin antamassaan palautteessa informantti lisää, että Mettäterapiaan osallistuvat 

eivät  varmaankaan ole omasta mielestäkään alkoholisteja: jos he myöntäisivät sen, olisi 

informantin mielestä heidän toipumisensa jo alkanut eikä Mettäterapiaa hoitomuotona 

tarvittaisi. Voisiko Mettäterapian kuitenkin ajatella olevan eräänlainen välietappi 

matkalla raittiuteen? Hoitomuoto ei ole yhtä ehdoton alkoholinkäytön suhteen kuin AA, 

mutta sen avulla voidaan vähentää juomista ja hakea oikeaa suuntaa elämälle. Ilmo 

Häkkisen mukaan jossain vaiheessa toipumista alkoholistille tulee tarve kehittyä 

ihmisenä ja hän alkaa uskoa omiin kykyihinsä sekä luottaa omaan ympäristöönsä 

(Häkkinen 2013: 72-73). Ehkä Mettäterapiankin kautta alkoholistille voi syntyä tarve 

kehittyä ihmisenä ja luotto omiin kykyihin kasvaa siten, että hän kykenee ottamaan 

uuden askeleen kohti raitista elämää? Toinen Mettäterapian esiin nostanut henkilö sanoo 

seuraavaa: 

 

X: Oommä kuullu niistä metsäterapioista sun muista mitä tuolla Norjassa 

harrastetaan. Mä en tiiä niistä sen enempää ja voi olla toimiviaki ja näin, 

mutta se kokemus millä minä ite puhun on se, että irtaannutaan siittä 
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missä on juotu ja monestihan se on just se oma yhteisö -- kyllä se niinkö 

toimii, että mennään kauas. Jos siellä nyt sitte tulee joku saamenkielinen 

vastaan ni hyvä. 

 

Informantin kertomus tuo esiin sen, että Mettäterapia on vielä melko tuntematon 

hoitomuoto. Hän ei myöskään koe, että tutulla ympäristöllä olisi edesauttavaa 

vaikutusta alkoholistin toipumiseen, koska hänen mielestään toipumiseen vaaditaan 

tutusta ympäristöstä irtaantumista. Mettäterapian fyysinen toiminta tapahtuu asiakkaalle 

tutussa ympäristössä, tutun tekemisen äärellä (Heikkilä 2014: 5). 

 

Lydia Heikkilän toimittamassa Sámi Sosterin julkaisussa kokemukset Mettäterapian 

toimivuudesta ovat olleet lupaavia, sillä hoitomuodon avulla on saatu kuntoutettua 

asiakkaita työkykyisiksi sekä raitistumaan kokonaan. Asiakkaiden sosiaali- ja 

terveyspalveluiden tarpeen on nähty vähenevän. Asiakkaat myös kokevat oman 

elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa parantuneen hoitoon osallistumisen myötä. Toiminta 

on myös tukenut vertaisryhmien ja -tuen muodostumista.  Sámi Sosterin saamassa 

asiakaspalautteessa korostuu tuttuuden ja turvallisuuden kokemukset. (Heikkilä 2014: 

5.) 

 

Yhden informantin mielestä AA-ryhmissä saamelaisena esiintyminen koettiin lähinnä 

kiusallisena, koska ihmiset uteliaisuuttaan alkoivat kysellä alkoholistin saamelaisesta 

taustasta eivätkä niinkään keskittyneet itse ongelmaan eli alkoholismiin. Hän sanoo 

halunneensa peittää oman saamelaisuutensa, koska halusi tietää, ovatko ihmiset 

kiinnostuneita hänestä itsestään vai hänen kulttuuritaustoistaan. Myöskään toinen 

informantti ei usein kerro olevansa saamelainen, kun käy AA:n kokoontumisissa 

saamelaisalueen ulkopuolella. Hän kokee, että saamelaisuus harhauttaa ihmiset 

keskustelemaan saamelaisista, jolloin ongelman hoito jää taka-alalle. Saamelaisuuden 

peittämisessä on saattanut olla kyse myös stigmatisoinnin pelosta. Informantit ovat 

saattaneet rakentaa itselleen moninkertaisen onnellisuusmuurin suojelemalla sekä 

itseään että saamelaista yhteisöä juopon saamelaisen kuvalta. 

 

X: Sitten tuli tämä saamelaisuus heti ensimmäisten asioitten joukossa, 

uskonto tuli hyvin ensimmäisten asioitten joukossa. Elikkä ne on niitä, 

jotka kuitenki vaikuttavat ihmisiin niin paljon ja mietippä alkoholistin 

identiteettiä kuinka murusina se voi olla. Siellä voi olla kaikkea justiinsa 

ku mietitään syitä ja voi olla hirveen paljon katkeruutta sitä niinkö mulla 
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oli omaa yhteisöä kohtaan ja niitä tapoja kohtaan, sukua kohtaan. Meni 

pitkään, että mie en ees halunnu kellekkään kertoa siittä, että mie oon 

saamelainen. 

 

Identiteetin näkökulmasta tarkasteltuna kyseiselle informantille syntyi siis 

identiteettikriisi, koska hän halusi tietää, ovatko ihmiset kiinnostuneet hänestä ihmisenä 

vai jonkin tietyn kansanryhmän edustajana. Hän oli myös katkera omalle yhteisölleen ja 

halusi tietoisesti erkaantua siitä. Ihmisten kiinnostus hänen etnistä identiteettiään 

kohtaan olisi muistuttanut häntä suvusta, joka oli hänelle arka paikka. Toisaalta omista 

taustoistaan tarkemmin puhuminen olisi voinut olla oleellista toipumisen kannalta, jos 

ongelmat juontavat juurensa nimenomaan sieltä. Tästä näkökulmasta ajatellen 

esimerkiksi saamelaiset kulttuuriset erityispiirteet huomioivaa Mettäterapiaa voi pitää 

hyvinkin tarpeellisena hoitomuotona saamelaiselle alkoholistille. Kulttuurin 

tuntemuksen kautta voi mahdollisesti päästä nopeammin kiinni itse ongelmien hoitoon, 

kun henkilön taustoihin on jo jonkinlaista kosketuspintaa eikä aikaa mene uuden 

kulttuurin opetteluun. Myös Sápmi AA:n tarpeellisuus nousee esiin, koska saamelaiset 

vertaiset saattavat ymmärtää saamelaista alkoholistia paremmin kuin jonkin toisen 

kulttuurin edustajat.  

 

Sápmi AA ei koe omien jäsentensä kulttuurisesti erottuvan valtaväestöstä, koska he 

käsittävät alkoholismin maailmanlaajuisena ongelmana ja koska AA-liikekin on 

maailmanlaajuinen. AA:n näkökulmasta jokainen on samalla viivalla eikä AA tunne 

kulttuurisia, kielellisiä tai uskonnollisia eroja. Sápmi AA:n näkemyksen mukaan 

ihmisen etnisyydellä ei siis ole mitään merkitystä toipumisen kannalta. Päätarkoitus on 

vain auttaa muita ja pysyä itse samalla raittiina.  

 

X: Jokaisessa kansassa on 10 prosenttia alkoholisteja, että saamelaisia on 

turha leimata ku monet leimaa. Ihan yhtä paljon on saamelaisia ku 

muissaki. Ja se tarve, mikä on ihmisellä yleensä muuttaa elämäänsä tai 

raitistua niin sama on saamelaisilla -- se on kaikkien ongelma ihan 

samalla lailla. 

 

Mahdollisesti myös Sápmi AA rakentaa ympärilleen onnellisuusmuuria. Etnisyyden 

riisuminen on ristiriidassa Sápmi AA:n perustamisen lähtökohtiin nähden, sillä toiminta 

lähti liikkeelle huolesta saamelaisten runsasta alkoholin käyttöä kohtaan. Sápmi AA:n 

saamenkielinen nimikin kertoo halusta erottautua suomalaisesta AA:sta. Miksi perustaa 
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oma AA-ryhmä saamelaisille, jos etnisyydellä ei haluta erottautua tai sillä ei nähdä 

olevan merkitystä toipumisen kannalta? 
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6 ELÄMÄ RAITISTUMISEN JÄLKEEN – TOIPUMINEN JATKUU 

 

6.1 Raittiin elämän haasteita 

 

Toipuminen addiktiivisesta käyttäytymisestä on pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa 

riippuvainen yrittää toimeenpanna omia näkemyksiään raittiista elämästä (Hänninen & 

Koski-Jännes 2004: 231). Usein raittiin elämän ylläpito on jopa hankalampaa ja 

vaativampaa kuin siihen johtaneen muutoksen toteuttaminen (Koski-Jännes 1998: 141). 

Monelle alkoholista irtaantuminen tarkoittaa kamppailua ystävistä, työstä, perheestä, 

terveydestä, elämästä ja kuolemasta (Törmä 2011: 209). Myös informanttien 

kertomuksista ilmenee, että raitistuneen alkoholistin elämä ei ole toipumisen jälkeen 

pelkkää ilotulitusta ja positiivisia kokemuksia. Heidän tulee pystyä elämään uudenlaista 

arkea, joka tuo mukanaan erilaisia haasteita. Elimistö voi vielä pitkään raitistumisen 

jälkeen vaatia alkoholia saaden raitistuneen kyseenalaistamaan oman raittiutensa. 

 

X: Kun elimistö vaatii viinaa niin on sellasia -- jotain levottomuuksia ja 

hermostuneisuutta -- semmosia ajatuksia on ollu, että aivan sama, että on 

ihan turhaa. Sillon alussa tuli varsinki, että se, että minä elän raittiina ei 

muuta asioita miksikään. Semmosia turhautumisia oli alussa, mutta 

sillonkaan mä en halunnu juoda, mä vaan niinkö vaan hermostuin ja 

turhauduin ja huusin ja raivosin -- muttei sitäkään tarvinnu kovinkaan 

montaa kertaa tehä. 

 

Raitistumiseen liittyy informanttien kertomusten mukaan myös omat sosiaalisen elämän 

haasteensa. Joillakin informanteilla on katkennut ihmissuhteita raitistumisen myötä. 

Syynä tähän voi olla toisten kateus, tai se, ettei ihmissuhteesta ei enää löydy yhdistäviä 

tekijöitä. Suhdetta ylläpitäneiden yhdistävien tekijöiden koetaan usein menettävän 

merkitystään toisen osapuolen raitistumisen myötä. Yhden informantin kertomuksen 

mukaan hänellä tuli välirikko juovan isänsä kanssa, ja toinen informantti kokee väliensä 

etääntyneen juovaan siskoon. 

 

X: Kyllähän esimerkiks mun sisko oli minun paras, me oltiin hyvin läheisiä 

sillon ku me molemmat juotiin ja sit ku mä raitistuin nii meijän välit on 

etääntyny hyvin paljon. Emme ole jatkuvasti tekemisissä toistemme kanssa 

niinku sillon ja se niinkö sanoki, että tuota se raittius on muuttanu minun 

persoonaa niin, että mä oon kadottanu ihan pääni. 
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Yhden informantin kertomuksesta ilmenee, kuinka myös tietoista erkaantumista omaan 

yhteisöön tehdään, kun huomataan, että ei ole enää yhdistäviä tekijöitä. Seuraava sitaatti 

osoittaa erkaantumisen voivan olla jopa väistämätöntä, kun alkoholi menettää 

merkityksensä yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitäjänä ihmisten välisissä suhteissa: 

 

X: Se on kans niitä yksiä luonnollisia jatkumoita. Ite oon halunnu 

erkaantua ja sitte näin, et se vaan niinkö menee sillä lailla, että tuota oli 

se yhteisö mikä tahansa missä juo sairaalla tavalla nii siinä vaan käy niin. 

En usko, että siinäkään kohtaa saamelaisilla on mitään eroa sen suhteen, 

että miten nää menee, että ihmiset on ihmisiä kuitenki joka paikassa oltiin 

sitte jossain kaupungin lähiössä tai missä tahansa, muttettä -- se suhde 

muuttuu siinä vaiheessa ku se suhde alkoholiin muuttuu sellaseks 

sairaalloiseks ja vie kaiken huomion ni väistämättä siinä tapahtuu 

[erkaantumista]. 

 

Lähimmän kaveri- ja tuttavapiirin vaihtuminen koetaan myös positiivisena ja 

luonnollisena asiana. Jotkut informanteista kokevat hyvänä asiana sen, että raitistumisen 

kynnyksellä jää yksin ja saa rakentaa oman sosiaalisen verkostonsa alusta sekä nousta 

itse omille jaloilleen: “Se yksin jääminen siinä vaiheessa, se on tosi hyvä, siinä vaan 

automaattisesti tipahtelee kaikki paskat pois.“ Yhdelle informanteista suositeltiin 

hoidossa etäisyyden ottamista vanhoihin kavereihin, koska kyseisessä hoitolaitoksessa 

yhteydenpito voi olla riski toipumiselle. Olemalla yhteydessä niihin, joiden kanssa on 

viettänyt paljon aikaa, voi saada alkoholistin ajattelemaan juomista ja 

kyseenalaistamaan oman raittiuden merkitystä. Raitistumisen myötä informantti kokee 

vanhan kaveripiirin vaihtumisen luonnollisena asiana, sillä hänellä ei ole enää 

minkäänlaista kosketuspintaa kosteisiin kaveriporukoihin, koska ei pysty enää 

samaistumaan heihin. Kun nuorempana joukkoon kuuluminen oli tärkeää, niin 

aikuisiällä sille ei anneta enää niin suurta merkitystä ja osataan erottaa omalle 

hyvinvoinnille ja raiuttiuden ylläpidolle haitalliset tekijät. 

 

Vain yksi informantti kertoi läheltä piti -tilanteesta, jolloin hän melkein ratkesi 

uudestaan juomaan. Retkahdukset johtuvat alkoholistin kykenemättömyydestä vastustaa 

alkoholia omalla juomiskatkolla. Näin voi tapahtua vielä pitkän raittiin kauden 

jälkeenkin useista eri syistä johtuen. Esimerkiksi alkoholinkäyttöön liittyvät virikkeet ja 

ärsykkeet sekä stressi ovat tekijöitä, jotka voivat laukaista uuden juomiskierteen. 

Raittiutta voivat koetella myös ympäristöstä tulevat vihjeet ja ärsykkeet, kuten alkoholin 
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tuoksu, alkoholinkäyttöpaikat ja alkoholia käyttävä seura. Alkoholin satunnainen tai 

tahaton maistaminen on sekin yksi lukuisista syistä juomiskierteen uuteen syntyyn. 

(Seppä & Alho & Kiianmaa: 26.) Oman tutkimukseni informantti kertoi 

ihmissuhdeongelmien olleen syynä siihen, että hän lähes retkahti. Myös toinen 

informantti kokee, että lähisuhteet ovat niitä, jotka koettelevat raittiutta eniten. 

 

X: Siinä tuli semmonen tiltti päähän, että mie ostin kaliaa, mutta en kuiten 

korkannu ja viikon panttasin niitä täällä. Sitte mie vein ne minun kaverille 

ja olin siellä vähän aikaa ja lähin sen kaverin tyköä ni menin kauppaan ja 

ostin vielä enemmän kaljaa. -- korkkasinki jo ja haistelin ja nuuskuttelin, 

muttei se halunnu se pullonkaula suuhun. Se oli kyllä jännä. -- Siittä sitte 

selvis kuiten eikä oo sen jälkeen tullu sitte semmosta ollenkaan. -- Sen 

tapahtuman jälkeen oikeastaan vaan vahvistu se tieto täällä itellä 

sisuksissa, että raittius on se mikä kannattaa. -- Että olin kyllä tosi 

kiitollinen, ettei tarvinnu sitä ryyppyä sitte ottaa. -- Ihmissuhdeasiathan ne 

on aina yleensä, mitkä mieltä myllertää kaikista eniten (huokaa) varmaan 

hamaan loppuun saakka. 

 

Eräs informantti sanoo, että hänelle tuli retkahduksia AA:n ohjelman suhteen. Hänen 

mukaansa AA-ryhmässä olisi hyvä käydä, jotta alkoholistina muistaa oman 

voimattomuutensa alkoholin suhteen ja tiedostaa oman tunneherkkyytensä kielteisiin 

asioihin. Hän kokee, että AA-ryhmässä käyminen auttaa purkamaan paineita 

keskustelun kautta. 

 

Seuraavista kertomuksista ilmenee hyvin, millaisia erityyppisiä haasteita alkoholisti 

kohtaa raitistumisen jälkeen arkielämässä. Eteen voi tulla monenlaisia ärsykkeitä, jotka 

pakottavat alkoholistin tarkastelemaan omaa tilannettaan. Kertomukset ilmentävätkin 

hyvin niitä moninaisia tilanteita, joissa jokin asia pakottaa raitistuneen alkoholistin 

peilaamaan omaa elämäänsä yhä uudelleeen.  

 

X: Kaikissa tämmösissä ihan arkipäiväsissä tilanteissa niitä joutuu 

kelaamaan -- ja ku näkee vaikka jonku valokuvan, penkoo jotain 

papereita, näkee jonku paperin, tulee joku vanha resepti, vanhoja 

päiväkirjamerkintöjä, kirjeitä, ihan mitä tahansa missä tahansa tämmösiä 

omia arkistoja penkoessa esimerkiksi niin tuota sitä joutuu niinkö silleen 

rehellisesti tutkimaan sitä omaa tilannetta silloin. Et just vaikka, jos 

menee kylästelemään johonki ja sit katotaan vaikka jotain kuvia ni 

muistuu mieleen, et hitsi missä tilassa mä olin tuolloin, miksi minä en ollu 

tuolloin sillon näitten ihmisten kanssa, jos vaikka niinkö näytetään jotain 

kuvia mistä mä oon ollu poissa, jossa ois ollu hyvin luonnollista itellä olla 

paikalla. Ja ois halunnukki olla paikalla, mutta ei vaan voinu mennä sinne 
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paikalle. -- Asioita, joihin peilata tullee niinku jatkuvasti vastaan ja ne 

tulee puun takaa ihan yllättävissä tilanteissa. Sä voit esimerkiksi tavata 

jonku ihmisen, jota et oo kahteentoista vuoteen nähny tai sitte oot tavannu 

jonku just sillon pahimpana juoma-aikana ja taas on kulunut aikaa ja 

kaikissa tämmösissä. Ei koskaan tiiä mitä tulee vastaan. 

 

Kuten edeltävä sitaatti osoittaa, alkoholisti joutuu arvioimaan ja pohtimaan omaa 

tilannettaan hyvin arkisissa ja yllättävissäkin tilanteissa. Tilanteet ovat sellaisia, että 

ulkopuolisen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta huomata, millaisen sisäisen reaktion 

se alkoholistissa saa aikaan. Alkoholisti ei usein myöskään itse pysty vaikuttamaan 

siihen, altistuuko näille ärsykkeille vai ei, sillä ne ovat osa jokapäiväistä elämää. 

Ärsykkeet voivat olla joko pieniä tai suuria, tavaroita, henkilöitä tai tekoja, jotka 

huomaamatta ovat kulkeutuneet eteen ja pakottavat alkoholistin kohtaamaan oman 

elämän realiteetteja alkoholismin suhteen. 

 

X: Sit esimerkiks semmonen vaistomainen, mä oon huomannu muutamissa 

paikoissa ku mä oon hoksannu silleen, että oon vahingossa ottanu jostain 

lasista -- siis ihan lapsellisia tilanteita sattuu meillä kotona -- ku lapsen 

lasista vetasen kokista ja mä en erota nyt sitä, siis mun mielestä kokakola 

maistuu aina viinalle -- et se on, emmää erota. Sit saattaa olla, et mä 

yhtäkkiä pffft sylkäsen sen pois eli se on niin luuytimessä se, että sitä 

viinaa ei. Ja se on sellasta, tavallaan niinkö siitä tulee säännöllistä. Mun 

pitää aina ajatella ajatuksella, kun mä meen semmosiin paikkoihin, 

semmoseen seuraan missä käytetään alkoholia, mun pitää aina erikseen 

ajatella se, jotenki käyä, ei välttämättä sanoilla eikä millään, mut jotenki 

se niinkö oma tilani läpi eli se, että mie oon alkoholisti, että mua ei saa 

yllättää, et mä en saa tulla yllätetyksi. Mun pitää kuitenki olla koko ajan 

varuillani, mutta mun ei tarvi minkään muitten asioitten kanssa olla 

kauheen varuillani. Ku yhen asian kanssa oon ni sitte siis, miehän oon 

vapaa sen jälkeen oikeestaan tekemään mitä vaan. 

 

Yllättäviin tilanteisiin varautuakseen informantti joutuu etukäteen miettimään, miten 

hän erilaisissa tilanteissa toimii. Hän kokee alkoholismin olevan kuitenkin ainoa elämää 

rajoittava tekijä, jonka suhteen hänen tulee olla varuillaan. Muutoin hän kokee olevansa 

vapaa toteuttamaan itseään ja omia tekemisiään kuten haluaa. Informantti ei tunnu 

pitävän omaa alkoholismiaan kahlitsevana ja vaikuttaa jopa tyytyväiseltä siihen, että 

hänellä on elämässään vain yksi rajoittava tekijä ja ettei hänen tarvitse paljon murehtia 

muista asioista. Hänen asenteensa raitista elämää kohtaan vaikuttaa optimistiselta, sillä 

hän kykenee näkemään asioiden hyvät puolet ja olemaan myönteinen uutta, raitista 

elämää kohtaan. 
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6.2. Kokonaisvaltainen elämänmuutos positiiviseen suuntaan 

 

Törmän tutkimuksen mukaan alkoholismista toipumisessa on kyse merkityksellisestä ja 

syvästä muutoksesta, joka johtaa ihmisen hyvin kokonaisvaltaisen kehityksen tielle 

(Törmä 2011: 212). Myös informantit kokevat elämän muuttuneen kokonaisvaltaisesti 

raittiuden myötä. Selviytymisen kokemukset ovat yksi tämän tutkimuksen 

avainkokemuksista. Kokonaisvaltainen elämänmuutos on kokemusmaailma, jonka 

informantit jakavat yhteisesti. Selviytymisen ja uuden raittiin elämän voi siis nähdä 

heille jokaiselle merkityksellisenä avainkokemuksena, jonka myötä heille on avautunut 

tie vapauteen. 

 

Informantit kokevat heidän elämänlaatunsa parantuneen monin tavoin toipumisen 

jälkeen. Elämä on tasaisempaa, kun ei tarvitse kohdata samoja vaikeita asioita kuin 

juodessa. Tietynlainen oravanpyörä on katkennut, sillä omat asiat on saatu 

järjestykseen. Elämä koetaan myös vapauttavammaksi, koska ajatukset eivät pyöri vain 

viinan ympärillä eikä tarvitse jatkuvasti miettiä, riittävätkö rahat alkoholiin. 

 

X: Ja sitten kuitenki jaksaa tehäki, harrastaa, ei ole koko aika se viina 

mielessä eikä tartte miettiä -- kuinka monneen kaliaan ne rahat riittää ja 

onko rahaa ostaa sikspäkki vai mäyris -- vapauttavampaa elämää. 

Ainahan mie oon tykänny luonnosta jo kakarasta asti, mutta nyt vasta 

jotenki ko on raitistunu ni siitton tullu erittäin tärkeä, et sitä niinkö ossaa 

nauttia ja nähä luonnon ihan eri silimin ja oikeastaan kaiken (hymähtää) 

muunki. 

 

X: Siis oikeestaan kaikki on muuttunu -- asenne on muuttunu ja ajattelu on 

muuttunu ja suhtautuminen on positiivista asioihin. Mun rajat on 

muuttuneet, mä pystyn puolustamaan itseäni -- täs kyllä on niinkö seki, 

että harkinta on tullu, et mä harkitsen asioita, en hätäänny. Mun 

keskittysmiskyky on todella erinomainen verrattuna siihen, mitä se on 

koskaan aikasemmin ollu -- siis kaikella tavalla [muuttunu] ulkoisesti -- 

taloudellisesti -- sitte tietysti niinkö henkisesti ja hengellisesti. 

 

X: Ellen olisi raitistunut, tuskin olisin kirjoittamassa näistä ihmisille 

tärkeistä asioista. 
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Informantit kuvailevat heidän elämänilonsa palanneen raitistumisen myötä. Toipumisen 

jälkeen ajattelu ja suhtautuminen asioihin on ollut positiivisempaa. Kaiken näkee eri 

tavalla, ja elämästä osataan nauttia esimerkiksi harrastamalla luonnossa liikkumista. 

Saamelaisilla on perinteisesti nähty olevan vahva luontosuhde, ja sen voi ajatella olevan 

erityisesti saamelaisalueella elävien saamelaisten läheinen voimavara (Heikkilä 2010: 

72). Joidenkin kertomuksissa nousee esiin keskittymiskyvyn paraneminen, mikä on 

puolestaan lisännyt harkintakykyä. Erään informantin mukaan hänen on ollut 

raitistumisen jälkeen helpompaa sitoutua asioihin ja hän kokee voivansa olla 

tyytyväinen elämäänsä, kun on täyttänyt omat velvollisuutensa. Merja Aletta Ranttila 

kuvaa masennuksen, väsymyksen ja turhautumisen tunteiden väistyneen raitistumisen 

myötä. Myös hän on löytänyt elämän nautinnollisuuden luonnossa liikkumisesta. (Yle 

uutiset 2014.) 

 

Huono itsetunto oli yksi niistä syistä, miksi informantit joivat. Informantit kertovat 

heidän itsetuntonsa kohonneen raitistumisen myötä. Kohonnut itsetunto ilmenee 

iloisuutena, rohkeutena ja terveenä itsekkyytenä. Itsetuntoa parantavat entisestään kyky 

sitoutua asioihin sekä omien velvollisuuksien onnistunut hoitaminen. Raitistuminen on 

opettanut hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. 

 

X: Nykyään se on sitte enempi semmosta, mie oon ilonen ja nauravainen 

ja tohin kattoa ihmisiä silmiin mitä en ennen voinu kuvitellakkaan. Ja mie 

puhuinki vähän niinku näin toiselle, en kattonu silimiin ollenkaan. -- 

Mutta yks suurimpia on tuo rohkeus, mikä on yllättävää. Kyllä mie oon 

aatellu, että mie oon aina ollu semmonen ujo ja arka. Ihmetelly, miten mie 

niin rohkea nykyään oon. 

 

X: Sitte se vaan niinkö, että oon itte oppinu hyväksymään itteni sitte 

semmosena. Ehkä jonain päivänä teen asioita joitaki paremmin -- tai sit 

saattaa olla, että lopetan nipottamasta kokonaan, saa nähä miten käy, 

muttettä niin kauan ku se mielenrauha pyssyy niin se on ihan okei. 

 

Se, että informantit osaavat arvioida omaa tilaansa, osoittaa heidän itsetuntemuksen 

kasvaneen. Näin ollen he myös tiedostavat omat heikkoutensa ja vastuunsa omasta 

elämästään: ”Ainaki haluaa ajatella sillä tavalla, että sitä on tullu niinku paremmin 

tietoiseksi itestään ja tavallaan mikä on se oma osuus asioihin. Ku aikasemmin sen syyn 

on pystyny vyöryttään vaikka miten päin aina toisten harteille, että vika ei oo ollu 

koskaan minussa vaan, että se on ollu jonku muun syy tai sitte voi syyttää olosuhteita tai 
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-- mutta sillä tavalla pystyy jossain määrin tiedostamaan, että mikä on se oma osuus 

aina niissä asioissa niin hyvässä ku pahassaki, että miettii asioita ehkä vähän toisella 

tavalla.” Oman tilanteen kriittinen reflektio on oleellinen osa toipumisen prosessia ja 

välttämätöntä ihmisenä kasvamiselle. Samalla tavoin kuin alkoholisoituminen vaikuttaa 

alkoholistin persoonallisuuteen, myös raitistuminen muuttaa hänen persoonallisuuttaan. 

Henkilö ei kuitenkaan palaudu täysin samanlaiseksi, mitä hän oli ennen sairastumistaan, 

sillä kokemukset alkoholismista ovat osaltaan ohjanneet hänen persoonansa kehitystä. 

(Törmä 2011: 209–212.) 

 

Raitistuminen on auttanut myös ymmärtämään oman rajallisuutensa. Oma elämä 

osataan asettaa oikeisiin mittasuhteisiin ja hyväksytään, että kaikessa ei voi olla hyvä, 

eikä kaikkea voi saada. Tietyllä tapaa on hyväsytty oma keskeneräisyys ja se, ettei 

kukaan ole täydellinen. Raitistumisen myötä tavallisuutta ja elämän pieniä asioita on 

osattu alkaa arvostaa. 

 

X: Siis se mikä on nyt tosi iso juttu on se, että kaikki on niinkö tavallista ja 

se tavallinen on parasta, et ku sitä on aina ollu semmonen tavotellu jotain 

ihmeellistä. 

 

X: Jotenki semmonen on ollu jossain vaiheessa semmonen haihattelija ja 

on halunnu olla heti valmis ja aina jotain suurta ja haaveillu siitä. Ja mie 

en oo pystyny näkemään, että miten paljon joku, ihan sama missä asiassa, 

joku alansa huippu on tehny työtä sen eteen, että on ollu jotenki erilainen 

erikoismies ja semmonen luonnonlahjakkuus. -- Nii sitte on pikkuhiljaa 

alkanu tiedostamaan sen semmosen niinku oman rajallisuutensa. 

 

Edeltävät kertomukset kuvastavat suhteellisuudentajun lisääntymistä vaatimuksissa 

itseään ja ylipäätään elämää kohtaan. Suurten tai mahdottomien tavoittelu on siirtynyt ja 

elämässä tyydytään vähempään. Raitistumisen jälkeen tavoiteltavaa on oman elämän 

tasapainon säilyttäminen, mistä kielii myös tavallisten asioiden arvostaminen. 

Mielenrauhan järkkyminen voi tarkoittaa paluuta entiseen ja aiheuttaa sairauden 

kriittisen vaiheen uudelleen puhkeamisen. Yhden informantin mukaan omien 

hälytysmerkkien tunnistaminen on tärkeää, ja hän kokeekin tunnistavansa omat 

hälytysmerkkinsä. Näin ollen hän myös tietää, milloin pitää hakea apua, ennen kuin 

tilanne kääntyy huonommaksi. Seuraava sitaatti osoittaa, kuinka alkoholismi on sairaus 

muiden joukossa ja sitä tulee myös hoitaa samaan tapaan: 
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X: Siis se pohja, mikä tulee sieltä juomisesta nii siitä tullee myöski se 

pohja mihin koko raittius niinkö rakentuu. Eli siittä ku lähtee niinkö sitte 

etsimään niitä keinoja ja semmosia -- niin sitä pitää vaan jatkuvasti niinkö 

vahvistaa ja hoitaa sitä pohjaa, että sehän ei niinkö kerralla tapahu. Ja 

koko ajan vaikka aikaa kuluu, ja raittiita päiviä kertyy, niin tuota koko 

ajan täytyy tehä työtä sen eteen. Että se on vähän niinkuin esimerkiksi 

kolesterolia hoidettaisiin ruokavaliolla ja liikunnalla niin koko ajan 

tarvitsee huoltoa, vastaavaa tämmöstä ylläpitoa, et se ei oo päätöksestä 

kiinni, että mä oon joskus sillon päättäny, että joo, että minä en juo viinaa 

ja se on siinä ja piste. 

 

Informantin kertomus osoittaa, kuinka paraneminen ei tapahdu itsestään ilman omia, 

jatkuvia ponnisteluja. Alkoholismi on siis kuten mikä tahansa pitkäaikainen sairaus, 

jonka hoitamiseksi omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on huolehdittava. Toisen 

informantin mukaan sairauden voi halutessaan niin sanotusti koteloittaa, jonka jälkeen 

elämää voi elää normaalisti ja päivän kerrallaan, unohtamatta kuitenkaan hoitaa itseään. 

Toipumisen voi näin ollen katsoa olevan pitkällinen prosessi, joka jatkuu läpi koko 

elämän. Myös AA näkee toipumisen koko eliniän kestävänä prosessina, joka vaikuttaa 

ihmiseen hyvin kokonaisvaltaisesti (Törmä 2011: 31). 
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7 PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkimustiedon vähyyden vuoksi on edelleen vaikea muodostaa käsitystä saamelaisesta 

alkoholikulttuurista, alkoholinkäyttöön liittyvistä ongelmista sekä saamelaisten 

alkoholismista. Omakin tutkimukseni rakentaa kuvaa ainoastaan yksittäisten 

alkoholistien toipumiskokemuksista, eikä tutkimustuloksia voida siksi yleistää koko 

saamelaisyhteisöä koskeviksi. Saamelaisten alkoholinkäyttöön liittyvät stereotypiat 

luovat kuitenkin vahvaa yleistä käsitystä siitä, että alkoholi on olennainen osa 

saamelaisten arkea ja saamelaista kulttuuria. Aiempien tutkimusten ja keskustelujen 

mukaan näillä stereotypioilla on negatiivinen vaikutus saamelaisten päihdeongelmien 

hoitoon, erityisesti leimautumisen ja ennakkoluulojen kohtaamisen vuoksi (Larsen 

1993: 28–29; Lapin Kansa 2010). 

 

Saamelaisalueella on tarjolla selvästi vähemmän päihdepalveluja kuin sen ulkopuolella. 

Lähin päihdeklinikka sijaitsee Rovaniemellä, minne on esimerkiksi Inarin kirkonkylältä 

matkaa noin 350 kilometriä. Vertailun vuoksi: mikäli tilanne olisi sama ympäri Suomea, 

helsinkiläinen alkoholisti joutuisi lähtemään hoitoon Seinäjoelle saakka. Koska 

hoitopaikat ovat saamelaisalueelta katsottuna kaukana, pidän mahdollisena, että 

saamelaista kulttuuria vähemmän tunteva hoitohenkilökunta voi nähdä saamelaisen 

asiakkaan vain kuulopuheiden ja stereotypioiden valossa. Kun ihminen nähdään vain 

jonkin ryhmän jäsenenä, unohdetaan hänet yksilönä omine henkilökohtaisine 

ongelmineen. Tällöin alkoholisti määritellään ryhmän etnisyyden kautta. 

 

Tutkimustulokseni ovat ristiriitaisia suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Eri tahojen 

mukaan saamelaisen kulttuurin erityispiirteet tulisi huomioida päihdehoidossa 

paremmin. Tämän myötä muun muassa hoitohenkilökunnan ja saamelaisten välinen 

kommunikointi helpottuisi, kun keskinäinen ymmärrys lisääntyy  (Larsen1993: V,  26–

28; Heikkilä 2010: 71). Omat tutkimustulokseni osoittavat muuta. Kun omaa 

alkoholiongelmaa lähdetään hoitamaan, halutaan oma etnisyys riisua pois ja keskittyä 

pelkästään itse ongelmaan: omaan alkoholismiin ja siitä toipumiseen. Vaikuttaa siltä, 

etnisyyden riisuminen on jopa edellytys sille, että toipuminen voi alkaa. 

Päätutkimustulokseni onkin, että sairaudesta toipuakseen saamelaisalkoholistit riisuvat 

oman etnisyytensä ja selittävät alkoholismia sairauden kautta. 
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Toisaalta etnisyyden riisuminen voi kieliä moninkertaisen onnellisuusmuurin 

ylläpidosta. Puheessa informantit eivät näe saamelaisuudella tai saamelaisella yhteisöllä 

olleen vaikutusta alkoholismin kehitykseen. Myös Länsmanin ja Näkkäläjärven 

tutkimuksissa haastateltavat nostavat esiin yksilön ominaisuudet alkoholiongelmia ja 

alkoholismia selittävinä tekijöinä eikä niitä liitetä henkilön etniseen taustaan (Länsman 

2004: 122–123, Näkkäläjärvi 2006: 80–81). Tämän tutkimuksen aineistosta löytyi 

kuitenkin ristiriitaisia viitteitä siitä, että asia olisi toisin. Kolme informanttia on selkeästi 

tai vahvasti elänyt alkoholin ympäröimänä, mutta silti he eivät koe alkoholisminsa 

kehittyneen näiden kokemusten myötä. Erään informantin saamelainen suku on 

aiheuttanut hänessä jopa katkeruutta, mutta silti hän ei halua liittää alkoholismiaan 

omaan etniseen taustaansa. 

 

Myöskään Sápmi AA:n taustahenkilöt eivät näe alkoholismin olevan sen enempää 

saamelaisten ongelma kuin muidenkaan, mutta silti heidän toimintansa lähtökohtana oli 

suuri huoli saamelaisten alkoholinkäyttöä kohtaan. Toisaalta taas etnisyyden riisuminen 

voi tarkoittaa myös sitä, että alkoholistit ovat tulleet pois oman moninkertaisen 

onnellisuusmuurinsa takaa poistamalla kaikki ylimääräiset itseään määrittävät tekijät. 

Toisin sanoen he eivät enää ole selittäneet omaa alkoholismiaan esimerkiksi 

saamelaisuudesta tai kotioloista johtuvaksi. Voiko ylimääräisten määreiden 

hylkääminen olla osa toipumisen prosessia? Täytyykö saamelaisen alkoholistin riisua 

itsensä kaikista määreistä, jotta hän voi ymmärtää kyseessä olevan sairaus ja toipua 

alkoholismistaan? 

 

Alkoholismin syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät, mutta kun sairaudesta halutaan 

parantua, täytyy saamelaisten alkoholistien mahdollisesti luopua lisämääritteistä ja 

rakentaa oma identiteettinsä uudelleen. Etnisyyden riisuminen liittyy myös 

tutkimustulokseen, jonka mukaan saamelaiset alkoholistit ovat yksimielisesti sitä 

mieltä, että he eivät näe saamelaisuuden tai saamen kielen huomioimisella merkitystä 

toipumisen kannalta. Viime vuosina on käyty keskustelua saamelaisten erityispiirteet 

huomioivista päihdetyön menetelmistä ja muodoista sekä niiden tarpeellisuudesta. 

Ymmärrykseni mukaan asiakaslähtöisyys on tänä päivänä se, mihin sosiaalialalla 

pyritään, joten voiko asiakaslähtöisyys toteutua saamelaisten alkoholistien kohdalla 
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ilman, että heidän kulttuuriset erityispiirteensä huomioidaan? Tämän tutkimuksen 

valossa saamelaisuuden huomioimisella päihdehoidossa ei nähdä olevan merkitystä. 

Tästä ei kuitenkaan voida vielä tehdä yleistettäviä päätelmiä saamelaisten kulttuuriset 

erityispiirteet huomioivien menetelmien tarpeellisuudesta, sillä tutkimukseni 

informanttijoukko oli hyvin pieni. 

 

Tutkimukseni päätutkimuskysymyksenä tarkastelin sitä, miten saamelaiset alkoholistit 

kokevat alkoholismin ja siitä toipumisen. Tutkimustulosten valossa voidaan todeta sekä 

alkoholismiin sairastumisen että siitä toipumisen olevan kokonaisvaltaisia muutoksia 

alkoholistin elämässä. Jokaisella nämä reitit matkalla muutokseen ovat erilaisia. Silti 

alkoholistit jakavat polullaan joitain samankaltaisia avainkokemuksia, jotka ovat 

kokijalle itselleen merkityksellisiä, ja jotka ovat jollain tapaa työntäneet häntä kohti 

muutosta. Kokemusten sisältö ja syyt, mitkä ovat johtaneet avainkokemuksen syntyyn, 

vaihtelevat henkilöstä riippuen. 

 

Alkoholismin kehitykseen vaikuttavat useat eri tekijät, eivätkä saamelaiset ole tässä 

kohtaa poikkeus. Alkoholismin kehitys lähtee usein liikkeelle jo kotoa, kun lapsi on 

nähnyt ympärillään juovia ihmisiä. Omatkin tutkimustulokseni osoittavat, kuinka jo 

pieni lapsi voi saada kielteisten mielikuvien lisäksi myös myönteisiä mielikuvia 

aikuisten päihteiden käytöstä. Kolmen informantin kertomuksista nousi esiin viitteitä 

siitä, että heidän alkoholisminsa kehitykseen olisi vaikuttanut osittain myös sosiaalinen 

periytyminen, sillä heidän lähiympäristössä on käytetty runsaasti alkoholia. Malli 

omaan juomiseen onkin lähtöisin lähiympäristön lisäksi pääosin kotoa, sukulaisilta ja 

kavereilta. Suurin osa informanteista myös kokee, että heidän omassa suvussaan 

esiintyy alkoholin ongelmakäyttöä ja alkoholismia. 

 

Juomisen hallinnan kertomuksista tulee esille viitteitä siitä, että juomisen ihannoinnin 

koetaan vaikuttavan saamelaisten alkoholismin kehittymiseen niin naisten kuin 

miestenkin kohdalla. Saamelaiset eivät poikkea valtaväestöstä juomisen ihannoinnin 

suhteenkaan, sillä suomalaisellekin kulttuurille on tyypillistä alkoholin ja humaltumisen 

ihannoiminen. Aiempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen valossa voidaan sanoa, että 

niin lappilaista kuin saamelaistakin alkoholinkäyttöä leimaa humalahakuisuus. (Kujala 

2009: 206–207; Törmä 2011: 21.) 
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Tutkimusaineistosta ilmeni myös sama nurinkurisuus kuin suomalaisessa kulttuurissa: 

humaltumista ja alkoholinkäyttöä ihannoidaan, mutta kuitenkin henkilöä moititaan, jos 

hänellä on juomisen suhteen ongelmia. “Sopiva” juominen on eräällä tapaa kuin veteen 

piirretty viiva: on vaikeaa määritellä, milloin se muuttuu ongelmalliseksi muiden 

silmissä. Tutkimustulosten mukaan niin naisten kuin miestenkin juomista ihannoidaan 

ja jopa ihmetellään, jos joku ei käytä alkoholia. Nurinkurisuus ilmeni myös siten, että 

läheiset helposti mollaavat ja häpeävät alkoholiongelmia, mutta silti juominen 

mahdollistetaan. Syynä voi olla se, että kieltäminen tekee ongelman käsittelyn 

haastavaksi. Myös Heikkilän toimittaman raportin mukaan perheen ja suvun 

vaikeneminen estävät ongelmien käsittelyä, ja kulttuurisen päihdetyön haasteena onkin 

kääntää perhe- ja sukulaisuussuhteet voimavaraksi toipumista tukemaan (Heikkilä 2010: 

71). 

  

Ongelmien vähättely ja kieltäminen ovat aineistosta esiin nousseiden kertomusten 

mukaan yksi merkittävä syy alkoholismin kehittymiselle saamelaisessa yhteisössä. 

Kertomuksista nousi vahvasti esiin myös läheisten tapa holhota alkoholistia ja 

mahdollistaa alkoholistin juominen. Saamelaisessa kulttuurissa tällaiset tavat suhtautua 

ongelmiin koetaan tyypillisinä. Ongelmat yritetään hoitaa itse eikä apua haeta muualta. 

Sámi Soster ry on myös nostanut esiin saamelaisten halun suojella omaa kulttuuriaan ja 

hoitaa asiansa lähinnä perheen tai suvun piirissä (Heikkilä 2010: 66). Tämän 

tutkimuksen tulkinnan mukaan ympärille on rakennettu moninkertainen 

onnellisuusmuuri, jolla halutaan suojella sekä perhettä, sukua että koko saamelaista 

yhteisöä stigmatisoinnilta.  

 

Ylipäätään oman elämän ja alkoholinkäytön hallinnan menetys edesauttavat ongelmien 

syntymistä. Vahvimmin esiin nousivat sosiaaliset paineet, huono itsetunto ja 

identiteettiongelmat. Huonoa itsetuntoa kohennettiin piiloutumalla roolin taakse, jonka 

ylläpitoa alkoholi edesauttoi. Alkoholilla pyrittiin myös nostamaan muiden alentamaa 

itsetuntoa. Alkoholin antaman roolin koettiin lisäävän omaa kykyä toimia sosiaalisissa 

tilanteissa. Kukaan informanteista ei maininnut, että etnisellä identiteetillä olisi ollut 

vaikutusta alkoholismin kehitykseen. Voi myös olla, että he eivät halunneet käsitellä 

alkoholinkäyttöön liittyviä vaikeuksiaan etnisyyden kautta ja saamelaisuudestaan 
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johtuvana. Heidän on voinut olla myös pakko lähestyä asiaa näin, jotta ovat voineet 

alkaa parantua sairaudestaan: syytä on siis pitänyt hakea sairaudesta eikä oman 

etnisyyden kautta. 

 

Alkoholistien toipumiseen vaikuttavia puuttumisen mekanismeja nousi informanttien 

kertomuksista esiin useita. Yleisiä ongelmaan puuttumisen tapoja ovat olleet syyttely, 

moittiminen, huomauttelu ja alkoholistin kohtaamisen välttely. Näitä keinoja ovat 

käyttäneet niin alkoholistien läheiset kuin muutkin oman yhteisön jäsenet. Konkreettisia 

toimia ongelman hoitamiseksi ovat vaatineet tai kehoittaneet tekemään pääasiassa 

naispuoliset läheiset. Aineistosta nousi esiin vain pieniä viittauksia eroihin naisten ja 

miesten keskinäisestä kontrollista alkoholinkäytön suhteen. Yhtä informanttia omat 

miespuoliset perheenjäsenet huomauttelivat juomisesta, mutta toisaalta informantti 

kokee, että myös heillä on alkoholiongelmia. Tämä voi kieliä siitä, että miespuoliset 

perheenjäsenet näkevät miesten juomisen hyväksyttävämpänä kuin naisten juomisen: 

samalla, kun he joivat itse, puuttuivat he naispuolisen perheenjäsenen juomiseen 

pyrkimällä rajoittamaan sitä. 

 

Näkkäläjärven tutkimuksen mukaan sukuyhteisöjen sisäinen kontrolli alkoholinkäytön 

suhteen on 1970-luvun jälkeen heikentynyt (Näkkäläjärvi 2006: 27). Oma tutkimukseni 

osoittaa, että sosiaalista kontrollia esiintyy jossain määrin saamelaisen yhteisön sisällä. 

Sosiaalinen kontrolli on yksi alkoholismiin puuttumisen keinoista. Juoruamalla 

alkoholisteista oman yhteisön sisällä pyritään mahdollisesti hillitsemään alkoholistien 

juomista ja varmistamaan yhteisön onnellisuusmuurien särkymättömyys. 

 

Aineiston kertomuksista nousi esiin, että ongelmaan puuttumisessa oma rooli on 

kaikkein ratkaisevin. Raitistuminen on mahdotonta ilman omaa halua raitistua. Oma 

herääminen voidaan siis katsoa puuttumisen mekanismeista merkittävimmäksi. 

Henkilökohtainen kaaos ja pohjakosketukset ovat avainkokemuksia, joiden kautta 

omaan tilanteeseen herääminen kertomusten mukaan tapahtuu. 

 

Aineiston kertomuksista ilmeni, että alkoholistit tarvitsevat erilaisia tukimuotoja 

ylläpitääkseen raittiuttaan. Toipumisen kannalta merkityksellisiksi tekijöiksi informantit 

mainitsevat saamansa tuen niin läheisiltään, vertaisiltaan kuin ammattiavun kautta. 
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Saamelaiset sukuyhteisöt eivät nousseet kertomuksista esiin osana turvaverkostoa. 

Tärkein sairaudesta toipumista tukeva turvaverkko on tämän tutkimuksen mukaan AA-

kerho. AA:n toimintaa on jokaisessa saamelaisalueen kunnassa, mutta Sápmi AA:n 

taustahenkilö kokee, että saamelaisalueella toimintaan osallistuminen on tabu ja sitä 

hävetään. Vertaistuki koetaan kuitenkin tämän tutkimuksen kertomuksissa 

tärkeimmäksi raittiutta ylläpitäväksi tukimuodoksi, joten haasteena on saada 

alkoholisteja mukaan Sápmi AA:n toimintaan. Oman tilanteen myöntäminen ja 

henkilökohtaisen onnellisuusmuurin rikkominen on avainasemassa siinä, että alkoholisti 

saadaan mukaan kokouksiin puhumaan omista ongelmistaan. 

 

Alkoholisteilla toipuminen jatkuu läpi elämän raittiuden valitsemisen jälkeen. 

Elämänmuutos tuo mukanaan paljon haasteita, jotka alkoholistin on ratkaistava 

säilyttääkseen oman raittiutensa. Yksi isoista haasteista on muutokset sosiaalisessa 

verkostossa. Toipumisen kannalta on hyväksi, jos ympärillä on raittiina eläviä 

henkilöitä. Toisille erkaantuminen vanhoista tuttavista on luonnollinen ja lähes 

huomaamaton jatkumo omassa toipumisprosessissa. Myös tietoista erkaantumista 

esimerkiksi omaan yhteisöön tehdään, mikäli yhteydet siihen koetaan toipumisen 

kannalta haitallisiksi. Haasteiden keskellä tai niiden päihittämisen jälkeen alkoholistit 

kokevat elämänsä muuttuneen pääasiassa positiiviseen suuntaan. Sairaudesta 

selviytyminen onkin yksi informanttien yhteisesti jakamista avainkokemuksista, joissa 

on tapahtunut toipumisen kannalta merkittävä muutos: raittiina oleminen on tuonut 

mukanaan vapauden tunteen. Elämän tasaisuus, oravanpyörän katkeaminen ja 

elämänhallinnan palaaminen kertovat sairaudesta toipumisen kulkeneen oikeaan 

suuntaan, kohti raitista elämää ja sen ylläpitoa.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan alkoholismia ei siis nähdä saamelaisten ongelmana, mutta 

kyse voi olla kieltämisen mekanismeista ja onnellisuusmuurien taakse piiloutumisesta. 

Toivonkin, että myös muut rohkenisivat tarttua tähän vaikeaan aiheeseen, sillä tarvitaan 

laaja-alaista, eri näkökulmista tuotettua tutkimustietoa. Tutkimuksen avulla saadaan 

oikeaa tietoa saamelaisten alkoholismin luonteesta ja sitä kautta voidaan myös kehittää 

sosiaali- ja terveyspalveluja. Koska saamelaiset ovat heterogeeninen ryhmä, eivät kaikki 

hoitomuodot sovellu jokaiselle. Monipuolisten palvelumuotojen kehittäminen on 
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tärkeää, jotta jokaiselle hoitoon hakeutuvalle löytyisi sopiva ja tarpeenmukainen 

hoitomuoto oman toipumisen edistämiseksi ja lopulta sairauden voittamiseksi. 

 

Tutkimustyön edetessä minulla heräsi paljon uusia kysymyksiä saamelaisten 

alkoholismiin liittyen. Tämä ei liene mitenkään yllättävää, sillä aiheesta ei ole aiemmin 

tehty empiirisiä tutkimuksia. Moni asia vaatii mielestäni lisätutkimusta, mutta tuon tässä 

esiin muutaman. Mielestäni erityisesti saamelaisnaisten alkoholismia olisi tutkittava 

enemmän. Tärkeää olisi saada ylipäätään uutta tutkimustietoa saamelaisnaisten 

alkoholinkäytöstä, sillä aihe tuntuu olevan syvälle salattu. Saamelaisnainen on 

perinteisesti nähty yhteisönsä kantavana voimana. Mutta mitä tapahtuu, kun nainen ei 

kykenekään huolehtimaan perheestään? Mielestäni olisi tärkeää tutkia myös nuorten 

saamelaisten alkoholinkäyttöä, jotta ongelmakäyttöön pystyttäisiin paremmin 

puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Alkoholismin yhteys saamelaisten korkeisiin 

itsemurhalukuihin on myös aihe, jota olisi syytä tutkia. Onko niillä yhteyttä ja millaisin 

keinoin siihen voitaisiin puuttua? Edelleen mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi verrata 

saamelaisten ja suomalaisten alkoholinkäyttöä Lapissa. 

 

Tutkimusta aloittaessa minun oli tarkoitus verrata saamelaisten alkoholismia muiden 

alkuperäiskansojen alkoholismiin. Oletukseni oli, että vertaamalla omia 

tutkimustuloksiani alkuperäiskansatutkimukseen, olisin voinut löytää helpommin tai 

enemmän yhtäläisyyksiä kuin vertaamalla tuloksiani suomalaiseen tai lappilaiseen 

alkoholinkäyttöön ja alkoholismiin. Olisi ollut mielenkiintoista tarkastella esimerkiksi 

assimilaation ja asuntola-aikojen vaikutuksia alkoholismiin, sillä esimerkiksi Kanadan 

alkuperäiskansatutkimus on osoittanut assimilaatiolla olleen vaikutusta alkoholismin 

kehittymiseen. 

 

Päätän tutkimukseni yhden informanttini sanoihin: ”Toivottavasti tämä tutkimus, 

täähän toimii, jos tää auttaa ees jotakin -- siis kun -- tää -- menee ihmisten käsiin tää 

tutkimus, jos joku saa siittä semmosen ajatuksen, että hitto -- jonku oivalluksen, joka 

toimii jonku juovan kohalla niin sillon se on täyttäny tehtävänsä.” 
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