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Ritva Nätkin

Johdanto
Kulttuurisista merkityksistä  
hoidon tutkimukseen

Tässä kirjassa pohditaan vanhemmuuden ja päihteiden suhdet-
ta monella tasolla. Artikkeleissa kysytään, minkälaisen yhdistel-
män vanhemmuus ja päihteet muodostavat sekä ammatillisissa 
ja poliittisissa diskursseissa että päihteistä ongelmoituneiden van-
hempien kerronnassa. Tulkinnassa käytetään lisäksi hyväksi so-
siologista, sosiaalipoliittista, psykologista, hoitotieteellistä, lääke-
tieteellistä sekä feminististä ja naistutkimuksellista tieteellistä kir-
jallisuutta. Kirjassa puhutaan huomattavasti enemmän äitiydestä 
kuin isyydestä sekä enemmän naisista ja lapsista kuin miehistä ja 
lapsista. Tämä heijastelee sitä yhteiskunnallista tilaa, jossa ensin-
näkin vanhemmuus on epäsymmetrisesti sukupuolittunutta, jol-
loin vanhemmuudella tarkoitetaan useimmiten vain äitiyttä. Toi-
seksi tämä yleinen asiaintila korostuu senkin vuoksi, että päihde-
ongelmat eristävät isää vielä lisää vanhemmuudesta historiallisista 
ja sosiaalisista syistä: yhteiskunnan marginaalissa äiti on usein 
viimeinen perheside lapsille suku- ja perheyhteyden murennuttua. 
Vanhemmuudesta huomioidaan artikkeleissa pääasiassa vain ras-
kaus- ja pikkulapsivaihe, mikä sekin suuntaa katseen äiteihin. Am-
matillinen ja tieteellinen keskustelu on pitkälti pudottanut äidin ja 
lapsen ympäriltä pois miehen, perhekokonaisuuden ja ympäröi-
vän yhteiskunnan, joita tämän kirjan artikkelit yrittävät osaltaan  
sinne palauttaa. Myös historia, kulttuuriset merkitykset ja sosiaa-
linen itseilmaisu elävät artikkeleissa päihteiden käytön taustalla.
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Päihteet ja äitiys yhdistyvät usein jo kielenkäytössä. ”Päihde-
äiti” on käsite, joka esiintyy julkisuudessa ajoittain. Sillä tarkoi-
tetaan äitiä, joka on niin ongelmoitunut päihteistä (alkoholista 
tai huumeista), että viranomaiset ovat puuttuneet hänen van-
hemmuuteensa. Päihdeäiti-sana on myös ammatillista kielen-
käyttöä, joka edistää tiettyjen palvelujen luomista ja suuntaa-
mista kohderyhmälle. Se on erityisesti hoidon pioneerivaiheen 
kielenkäyttöä, jolloin hoidon tarvitsijoiden ryhmää luodaan. 
Käsitteen automaattista käyttöä myös kritisoidaan. Se saattaa 
leimata ja tuottaa todellisuutta ja johtaa jopa ilmaisuihin ”huu-
mevauva” tai ”narkomaanivauva”. ”Päihdeisä”-käsitettä ei juu-
ri koskaan käytetä (ks. Itäpuisto 2005). Vaihtoehtoisesti voitai-
siin puhua päihdeongelmaisesta tai päihderiippuvaisesta äidistä 
ja isästä tai vanhemmasta, joka kärsii päihdeongelmasta.

Alkoholi on äitien käyttämistä päihteistä yleisin ja aiheuttaa eni-
ten sikiövaurioita, mistä on olemassa tieteellisesti tutkittua tietoa 
ja tilastotietoa. Yleistä on myös huumeiden ja päihteiden sekakäyt-
tö. Etenkin huumeille altistuneiden lasten määrä on viime vuosi-
na lisääntynyt nuorten naisten päihteidenkäytön lisääntyessä. Vuo-
sittain Suomeen syntyy 300–500 sikiövaurioista kärsivää lasta ja 
noin 80 vauvaa kärsii syntymän jälkeisistä äidin huumeidenkäytös-
tä johtuvista vieroitusoireista. Lisäksi arvioidaan, että noin kuusi 
prosenttia synnyttävästä äiti-ikäluokasta kärsii päihderiippuvuus-
ongelmista, joten vaarassa on vuosittain 3500–5000 sikiötä (ks. 
myös Andersson 2001, 17). Vuonna 2004 oli käynnissä luterilai-
sen kirkon ja Ensi- ja turvakotien liiton järjestämä yhteisvastuuke-
räys ”Jotta äidinrakkaus toteutuisi”. (Tässä kirjassa aiheesta kir-
joittaa Sanna Juttula.) Keräyksen tuotto käytettiin osittain päih-
deongelmaisten äitien kotikäyntityöhön. Sen yhteydessä uutisoitiin 
julkisuudessa juuri edellämainitun suuruisia lukuja. Arviot perus-
tuvat Marjaterttu Pajulon 1990-luvun lopulla Turussa tekemään 
survey-tutkimukseen, jossa kuudella prosentilla turkulaisesta syn-
nyttäjä-ikäluokasta todettiin olevan jonkintyyppinen päihderiip-
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puvuus (Pajulo 2001). Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 
alueella noin 0,5 prosentilla synnyttäjistä on arvioitu olevan vaikea 
päihdeongelma. Arviot päihteille altistuvien raskauksien ja siköi-
den määrästä vaihtelevat siis suuresti. Varovaisemman arvion mu-
kaan koko maassa olisi 300–3000 päihteille altistunutta raskaut-
ta ja sikiötä. (Ritvanen 2004, 54–55.) (Tilastotietoja päihteiden  
kulutuksesta, haitoista ja hoitokäynneistä esitellään mm. Minna 
Ojasen, Salla Sariolan sekä Minna Sorsan ja Heli Laijärven artik-
keleissa.)

Koska päihteiden käytön ja päihdeongelmien kenttä on laaja 
ja monitasoinen, aluksi on tehtävä useita käsitteellisiä erotteluja. 
Päihteisiin lasketaan kuuluviksi alkoholi, (reseptittömät) lääk-
keet ja huumeet, jotka puolestaan jakautuvat laillisiin ja laitto-
miin aineisiin. Päihteitä voi käyttää kohtuullisesti (engl. within 
limits eli tiettyjen rajojen puitteissa tapahtuen), joka merkitsee 
usein ihanteellista, nautiskelevaa ja pientä kulutusta. Henkilö 
voi olla päihteiden suurkuluttaja, ja päihteistä voi ongelmoitua 
ja saada niihin riippuvuussuhteen. Päihderiippuvuutta luonneh-
ditaan usein medikalisoituneella termillä addiktio. Ongelman-
määrittelyyn (samoin kuin lääkkeen ja päihteen rajanmääritte-
lyyn) vaikuttaa kiinteästi asiantuntijavalta, joka luo ongelman 
kriteereitä sekä tieteellisesti että ammatillisen ja kliinisen käy-
tännön kautta. Päihteiden käytöstä ja päihdeongelmista muo-
dostuva kuva on tutkimuksissakin monisyinen ja ristiriitainen. 
Tarkkaan ei tiedetä, minkälaisia käyttäjiä sisältyy arvioituun 
päihteistä riippuvaisten naisten ja äitien joukkoon: moniko on 
riippuvainen alkoholista, lääkkeistä tai huumeista tai näiden  
sekakäytöstä ja kuinka vakavasta ongelmasta on kullakin kysy-
mys. On selvää, ettei ole kysymys yhtenäisestä ryhmästä.

Päihteiden käytön tieteellinen tutkimus puolestaan jakaan-
tuu yhtäältä haittojen, ongelmien ja hoidon tutkimukseen  
sekä niitä ja yleensä kulutusta säätelevän valtiollisen politiikan tai 
haittoja lieventävää hoitoa ja palveluja tarjoavien kunnallisten  
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organisaatioiden tai kansalaisjärjestöjen toiminnan tutkimuk-
seen. Toisaalta tästä erottuu päihteiden kulttuuristen merkitys-
ten eli niiden positiivisten, nautintoon liittyvien puolien ja niihin 
liittyvän sosiaalisen itseilmaisun tutkimus tai neutraali käytön 
seuranta ja tilastointi. Nämä ovat määrällisesti vähäisempiä kuin 
ensin mainitut. Kyseiset tutkimussuuntaukset ovat useimmiten 
erillään, eikä niitä useinkaan yritetä sovittaa yhteen, sillä kiis-
taa syntyy käytön oikeuttamisesta. Esimerkiksi Pauliina Seppälä 
(1999) on tutkinut nuorten koulutettujen naisten ja miesten an-
tamia merkityksiä laittomille ja marginaalisille uudentyyppisille 
huumeille, joita käytetään osana niin sanottua teknokulttuuria 
eli kuunneltaessa konemusiikkia ja tanssittaessa sen tahdissa. 
Käytössä on stimulantteja (kuten ekstaasia ja amfetamiinia) ja 
tajunnantilaa muuttavia aineita (kuten LSD:tä). Seppälä kertoo,  
että hänen piti usein perustella, miksei tutkinut huumeiden hait-
toja vaan kulttuurisia merkityksiä. Kiistanalaisia kysymyksiä 
ovat esimerkiksi seuraavat: Voiko päihteistä puhua positiivises-
ti, jos ne aiheuttavat inhimillisiä kärsimyksiä ja haittoja kans-
saihmisille tai kustannuksia yhteiskunnalle? Voiko laittoman ai-
neen yhteydessä puhua kohtuukäytöstä ja miettiä, mitä iloa ih-
miset niistä saavat? Kiinteästi kirjan teemaan liittyen voi kysyä, 
voidaanko naisten päihteidenkäyttöön liittyviä rajoituksia kri-
tisoida, jos rajoitusten purkaminen johtaa myös äitien ongel-
moitumiseen ja lasten hyvinvointiriskeihin. Päihteiden käyttö ja 
vanhemmuus on kiistanalainen kenttä, jonka ristiriitoja käsitte-
limme myös kirjoittajien palavereissa. Päädyimme toteamaan, 
ettei liian suorien yleistysten tekeminen esimerkiksi lasten hy-
vinvoinnista ole kirjoittajien tehtävä, vaan keskitymme lähinnä 
perustellun ja monisyisen kuvan antamiseen, jolloin johtopää-
tökset jäävät lukijan tehtäväksi.

Tutkimuksissa päihdepolitiikkaa, jolla säädellään alkoholin 
ja huumeiden saatavuutta ja käyttöä, tai hyvinvointivaltiollis-
ta sosiaalipolitiikkaa, jolla hoidetaan ja lievennetään päihteiden 
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käytöstä aiheutuvia ongelmia ja lieveilmiöitä, pohditaan har-
voin sukupuolinäkökulmasta. Tämä on sikäli outoa, jos aja-
tellaan niitä vahvasti sukupuolittain jakautuneita kulttuurisia 
merkityksiä, joita ainakin alkoholin käytön historiaan liittyy. 
Huumeiden käytön osalta tutkimusta ei paljoakaan ole, mitä  
tämän kirjan artikkelit pyrkivät osaltaan paikkaamaan (huu-
meiden ja niitä korvaavien lääkkeiden käytön historiasta kirjoit-
taa Minna Ojanen). Sukupuolinäkökulman puuttuminen käy  
ilmi esimerkiksi Olavi Kaukosen ja Pekka Hakkaraisen toimit-
tamasta, informatiivisesta ja lähteenämme käytetystä teoksesta 
Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa (2002). Siinä oli vain 
satunnaisia mainintoja esimerkiksi toisen maailmansodan jäl-
keen tapahtuneista naisen aseman ja sukupuoliroolien muutok-
sesta, joka ennakoi huumeaaltoa (Partanen 2002, 13), tai nai-
sista, joiden oli havaittu siivonneen heroiinin käyttäjän asun-
non (Perälä 2002a, 102). Nuorisoa ja yleensä kontrolloitavaa 
kansalaista pidetään sukupuolineutraalina, ellei puhuta kir-
jaimellisesti miehistä: ”Miksi Pekka on pilvessä, miksi Paavo 
piikittää?” (Partanen 2002, 33). Hoidon taustalla oleva teoria  
addiktioista käsittelee samoin sukupuolineutraalia yksilöä. 
Vaikka naisten suhteellinen osuus päihteidenkäyttäjistä on  
numeraalisesti vähäisempi, käytön vaikutukset saattavat olla 
varsin sukupuolittuneita jo pelkästään sen perusteella, että ih-
miset elävät perheissä ym. omais-, rakkaus-, hoiva- ja sosiaali-
sissa suhteissa keskenään.

Myös perinteinen alkoholitutkimus on keskittynyt miesten 
juomiseen ja miesten juomista koskeva tutkimus puolestaan 
usein joko pelkkään miehen ja alkoholin väliseen suhteeseen, 
miehiseen itseilmaisuun tai juopottelevien miesryhmien tarkas-
teluun. Naisia koskeva tutkimus puolestaan sisältää usein paitsi 
perheen niin myös koko yhteisön näkökulman. Lapsia ja isyyt-
tä ei juurikaan mainita niissä tutkimuksissa, joissa tarkastellaan 
miesten alkoholinkäyttöä (ks. Itäpuisto 2001, 96–99). Mies 
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on ollut itseoikeutettu kansalainen ja yksilö, ja kohtuuajattelu  
sopiikin parhaiten kuvaamaan miesten toimintaa, myös ryh-
mänä. Alkoholinkäyttö ja humala ovat perinteisesti miehisiä 
ja maskuliinisia asioita, ja suomalaisessa kulttuurissa rajunkin  
alkoholinkäytön on sallittu olevan osa miehisyyttä. Naisen sen 
sijaan on vastaavassa tilanteessa vaikea säilyttää omaa naiseut-
taan, eikä siihen liittyvää kohtuutta perinteisesti ole olemassa.

Kansallinen kertomus (vrt. ”kuivan Suomen” ideologia, Apo 
2001) alkoholinkäyttöä selittävänä tekijänä (ks. Tigerstedt & 
Törrönen 2005) ja yhtenäinen kulttuurinen merkitysjärjestel-
mä ovat hajoamassa samoin kuin kansalliset rajat sen säätelys-
sä. Huumeilla ei niin vahvoja kansallisia merkityksiä ole ollut-
kaan kuin alkoholilla. On monia alakulttuureja, tapoja ja tyyle-
jä käyttää päihteitä ja ilmaista itseään sosiaalisesti niiden avulla, 
eikä voida puhua yhtenäisesti naisista ja miehistä, äideistä ja 
isistä, suhteessa päihteisiin. Muuttuneessa kulttuurisessa merki-
tysjärjestelmässä kohtuus on varsin yksilöllinen ja henkilökoh-
tainen asia. Luon seuraavassa lyhyen katsauksen alkoholinkäy-
tön historiaan ja sukupuolittuneihin merkityksiin.

Alkoholi ei sovi äideille
Historiallisesti ja kulttuurisesti äitiys ja päihteet ovat toisensa 
poissulkevat asiat. Runsaan sadan vuoden ikäisessä suomalai-
sessa sukupuolijärjestelmässä ja nationalistisissa aatteissa rait-
tiit äidit ja terveet lapset ovat kansakunnan perusta. Viime  
vuosisadan vaihteen kansalaisliikkeissä käytiin monia kamppai-
luja koskien modernin kansalaisen ja ydinperheen ihannetta ja 
vahvistettiin raittiin naisen ja äidin ihannetta. Kansanliikkeissä, 
erityisesti raittiusliikkeissä, naiselle tuli kansakunnan ”moraali-
sen selkärangan” rooli ja tehtävänä oli ”voittaa mies kapakasta 
kodille” (ks. Sulkunen 1987). Raittiusliikkeiden ohella muutkin 
kansalaisliikkeet vahvistivat samaan aikaan äidin paikkaa per-
heen keskiössä (Ollila 1994; Nätkin 1997; Vuori 2003).
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Tässä kulttuurisessa merkitysjärjestelmässä alkoholi yhdistyi 
naisten seksuaalisuuteen: seksuaaliseen holtittomuuteen, jopa 
promiskuiteettiin eli sukupuolten vapaaseen yhteiselämään. Al-
koholi teki naisista niin sanottuja huonoja naisia eli äitien vasta-
kohtia1, ja siksi lapset otettiin yhteiskunnan huostaan. Historial-
lisesti alkoholi onkin yhdistynyt ainakin ”kuivan Suomen” jul-
kisuuskuvassa (ajoittuen raittiusliikkeiden synnystä 1960-luvulle, 
ks. Apo 2001) naisten kohdalla prostituutioon, laittomiin abort-
teihin ja yleensä niin sanottuihin siveyskysymyksiin (ks. Markko-
la 2002). Naisten alkoholinkäytöstä ei ole tältä ajalta juurikaan 
kulttuurisia esityksiä tieteessä tai taiteessa tai muisteluaineistois-
sa, paitsi miesten kontrolloijina (ks. Apo 2001). Naisilla on perin-
teisesti ollut paljon tekemistä alkoholin valmistuksen ja tarjoilun 
kanssa. Voikin epäillä, että esimerkiksi lääkekäytöksi nimettyä 
käyttöä esiintyi. Miehille, erityisesti ylempien yhteiskuntaluokki-
en miehille, alkoholinkäyttö on sen sijaan ollut sallittua. Myös 
työväenluokkaisille miehille alkoholia on pidetty keskeisenä itse-
ilmaisun (esim. luokkauhman) keinona (ks. Sulkunen ym. 1985). 
Naisliikkeet (naisasialiike, työläisnaisliike ja naisten raittiusliik-
keet) ovat taistelleet alkoholinkäytössä ilmenevää kaksinaismo-
ralismia vastaan, mutta eivät ole asettaneet kysymystä siten, että 
naisilla olisi oikeus alkoholinkäyttöön tai muihin nautintoainei-
siin. 1960- ja 1970-luvulla, jolloin naisten alkoholinkäyttö alkoi 
lisääntyä, siihen liittyviä vaatimuksia ei esitetty selvästi naisliik-
keenkään piirissä. Sosiaaliantropologisessa tarkastelussaan Ma-
rion McDonald (1994, 1–25) väittää, että naiseuden ja äitiyden 
yhteensopimattomuus alkoholin kanssa ja naisalkoholistin alhai-
nen status on luonteenomaista erityisesti pohjoiseurooppalaisil-
le kansallisvaltioille, joissa naisilla on esimerkillinen rooli siveinä 
yhteiskunnallisina äiteinä. Kirjassa käytetään maternalismin kä-
sitettä kuvaamaan tätä naisten tehtävää.

1. Skotlantilainen Moira Plant (1997) arvostelee kirjassaan Women and Alcohol. 
Contemporary and Historical Perspectives melko universaalia käsitystä juovien nais-
ten yliseksuaalisuudesta. Hän sanoo, että alkoholisoituneiden naisten ongelma on 
miltei päinvastainen.
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Tiukat sukupuolistuneet merkitykset alkoivat muuttua 1960-
luvulla, jolloin esitettiin vaatimus seksuaalisesta vapaudesta ja 
kaksinaismoralismi naisten ja miesten väliltä haluttiin kokonaan 
purkaa. Yhdessä muiden yhteiskunnallisten muutosten kanssa tä-
mä johti naisten alkoholinkäytön lisääntymiseen. Nainen saattoi 
alkaa käydä ravintoloissa yksin tai naisseurassa olematta ”huono 
nainen” (ks. Plant 1997; Holmila 2001) tai alentamatta ravinto-
lan tasoa (Sillanpää 2002). Viime vuosisadan kolmena viimeise-
nä vuosikymmenenä alkoholia käyttävä nainen saattoi tutkimus-
ten mukaan olla nuori irrotteleva nainen, esimerkiksi opiskeli-
ja (Hyvärinen 1990), miehensä juomiskumppani ja kontrolloija 
(Holmila 1988), tissutteleva mummo (Tolvanen 1996) tai naisal-
koholisti tai suurkuluttaja (Holmila 1992; Granfelt 1998).

Alkoholinkäytön merkityksiä voidaan etsiä kulttuurintuotteis-
ta, joissa alkoholinkäyttäjän kuva usein jähmettyy stereotypiaksi, 
kaksijakoiseksi malliksi, tai ihmisten puheista ja toiminnan ha-
vainnoinnista, joissa merkityksistä käydään enemmän neuvotte-
lua. 1960-luvulla alkoholista tuli merkittävä laulujen aihe. Laulut 
olivat täynnä maskuliinista uhoa, herravihaa ja kansallisesti mää-
rittynyttä suomalaista viinapäätä. Vaikka niissä otettiin myös sel-
keästi kantaa kontrollipolitiikkaan ja toisaalta kyseenalaistettiin 
perinteisiä arvoja, iskelmien perusvire oli positiivinen: ne sopivat 
hyvin perinteeseen humalassa heilumisen hauskuudesta (Kuusi 
2003, 345–360). Kuusi toteaa, että humalaan liittyvä ilmaisu on 
iskelmissä hyvin miehistä ja että naisen humala sitä vastoin on 
suomalaisissa 1960-luvun iskelmissä aina moraalisen osoittelun 
kohde. Niin sanotun uuden aallon elokuvat loivat 1960-luvulla 
puolestaan kuvaa rannalla viinipullo kädessä räyhäävästä naises-
ta (emt. 316) ikään kuin muuttuneiden merkitysten ja sukupuo-
limoraalin ilmauksena. Kuusi huomauttaa, etteivät naisten kulu-
tusmäärät olleet tuolloin paljoakaan kohonneet. Vuonna 1968 
naiset kuluttivat 13 prosenttia käytetystä alkoholista, mutta nais-
ten juomatavat olivat tuolloin murroksessa (emt. 299–300).
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Lähiöravintola-tutkimuksessa (Sulkunen ym. 1985)2 tulee 
esiin neuvottelu alkoholin merkityksistä sukupuolten välillä. 
Merkitykset (ja myös alkoholiongelman määrittely) vaihtelivat 
suuresti sen mukaan, oliko puhujana mies vai nainen tai pu-
hekontekstina ravintola vai lähiökoti. Näkökulma alkoholin-
käyttöön vaihteli ihannoinnista moralisointiin tai puolustautu-
misesta irrotteluun. Naisten ja miesten välillä vallitsi eriaikai-
suutta ja ajoittainen sotatila. Tamperelaisissa lähiöravintoloissa 
käyvät naiset, usein yksinhuoltajaäidit, vakuuttivat, etteivät 
he tulleet ravintolaan ” iskemään tai juomaan vaan tanssi-
maan” (Sulkunen ym. 1985, 201–222 ). Vaimoina heillä ei juuri  
ollut asiaa (estyneinä tai estettyinä) lähiöravintolaan, vaan vas-
ta eronneena naisena. Jotain perin vanhoja merkityksiä tuntui 
liittyvän siihen tapaan, jolla naiset puolustautuivat heihin koh-
distuvia siveettömyysepäilyjä vastaan. Lähiöravintola vaikut-
ti takapajulalta sen tiukkojen sukupuolittuneiden merkitysten 
vuoksi. Naiset hakeutuivatkin mieluummin keskikaupungin ra-
vintoloihin, joissa he saattoivat olla anonyymejä. Siellä alko-
holikulttuuri muistutti keskiluokkaista, molempia sukupuolia 
kevyesti kohtelevaa, mannereurooppalaista juomatapaa (vrt. 
Ahola 1989). Havainnot osoittavat muutossuunnan lisäksi, että 
kulttuuriset merkitykset ovat myös paikallisia, ja niissä voi olla 
eriaikaisuutta eri alueiden ja toimijoiden välillä.

Kun on tutkittu, mitä merkityksiä naiset antavat päihdyt-
tävälle aineelle, löydetään jokseenkin samantyyppisiä asioita, 
joita miehetkin mainitsevat: rentoutuminen, irrottautuminen,  
juhla, seksuaalinen virittyminen ja kiukun purkaminen (Holmila 
1992), mutta myös parisuhteen ylläpito. Merkityksiä voidaan  
sanoa maskuliinisiksi (ks. Holmila 2001), mutta voidaan myös 
korostaa, että myös naisella on oikeus nautintoaineisiin ja oi-
keus saada hoitoa ja apua niiden muodostuessa ongelmaksi 

2. Se on 1980-luvun alussa Tampereella tehty etnografinen tutkimus, jossa sa-
nottiin lähiöravintolassa käyvien (pääasiassa miesten) ja sitä lähiöasunnon keittiön 
pöydän äärestä tai olohuoneen ikkunasta seuraavien (pääasiassa naisten) edustavan 
suomalaista ”talonpoikais-työväenluokkaista alkoholikulttuuria”.
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(Ettorre 1992). Väitetään, että humalakokemus on irronnut su-
kupuolesta (kuten myös luokasta ja kansallisuudesta) varsinkin 
nuorten kohdalla (Tigerstedt & Törrönen 2005, 41–42).

Huumeet ja päihteiden sekakäyttö ovat puolestaan uudempia 
ongelmia, eikä niillä ole Suomessa samanlaista kansallista mer-
kitystä kuin alkoholilla. 1970-luvun ensimmäinen huumeaalto 
kosketti Suomessa erityisesti nuorisoa; 1990-luvun toisen huu-
meaallon yhteydessä puhuttiin paljon myös äideistä. Huumeiden-
käyttö on viime aikoina yleistynyt juuri nuorten aikuisten naisten 
eli parhaassa hedelmällisyysiässä olevien naisten keskuudessa, ja 
sen ennakoidaan aiheuttavan jatkossakin riskitilanteita.

Myös huumeiden merkityksiä käyttäjilleen on tutkit-
tu. Nuoret koulutetut aikuiset etsivät uusista muotihuumeis-
ta (teknohuumeista) ruumiillisia, tanssin tuottamia elämyksiä,  
esteettisiä kokemuksia ja yhteisyyttä, jotka ovat erilaisia kuin 
alkoholin tuottamat kokemukset. Internetissä haastatellut nuo-
ret aikuiset eivät pitäneet sukupuolta tärkeänä erona. (Seppälä 
1999.) Nuoret etsivät huumeista myös normaaliudesta ja kon-
ventioista poikkeamista (Virokannas 2004) sekä eksistentiaa-
lisia peruskokemuksia: vauhtia, hidastetta, nousua (ja laskua) 
(Ahtiala & Ruohonen 1998; Roine 2004; Perälä 2002b). Mutta 
kun päihteen käytön motiivina on pään sekoittaminen, todel-
lisuuden pakeneminen tai pahan olon poisto, ollaan jo lähellä 
ongelmoitumista.

Päihteistä ongelmoitunut perhe
Viime vuosisadan vaihteen raittiusliikkeet ja myöhemmin sosi-
aali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat luoneet myös al-
koholia käyttävän ongelmaperheen. Tällaisessa perheessä oli 
useimmiten runsaasti juova mies ja kärsivät vaimo ja lapset. Lu-
kuisissa muisteluaineistoissa toistuu kertomus räyhäävästä tai 
väkivaltaisesta perheensä hankeen yöllä ajavasta alkoholisti-isäs-
tä (Apo 2001, 229–230; Vilkko 1997; Itäpuisto 2001). Alkoho-
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listi-isän tuoma onnettomuus perheille oli koko kansan jaettua 
todellisuutta ”murheellisten laulujen maassa”, vaikka seurauk-
set vaihtelivat yhteiskuntaluokan, köyhyyden asteen tai yhteisöl-
lisen määrittelyn mukaan. Taiteilijaperhe oli usein poikkeus.

Tunnetaan myös ”alkoholistin vaimon syndrooma”, johon 
suhtautuminen on historiallisesti vaihdellut. Alkoholistin vaimo 
on saattanut olla joko moraalisesti ylevä kontrolloija tai heikko 
ja säälittävä uhri, joka on itse raitis. Sama kaksinaismoralismi, 
joka vallitsi yhteiskunnassa miesten ja naisten välillä, on ollut 
nähtävissä perheen sisällä: nainen näyttää olevan osallinen mie-
hen juomiseen, vastuussa siitä ja velvollinen lieventämään sen 
haittoja. 1950-luvulla ammattilehtiin ilmestyi teoria ”alkoho-
listin vaimon persoonallisuudesta”, joka tarkoitti vahvaa, kont-
rolloivaa ja dominoivaa tai alistuvaa ja päättämätöntä. Vaimoa 
syyllistettiin ja hänen persoonallisten ominaisuuksiensa nähtiin 
aiheuttavan miehen juomista. (Nätkin 1987.) Naisten uskottiin 
kestävän alkoholistin rinnalla perheen yhtenäisyyden ja lasten 
edun nimissä. Jacqueline P. Wisemanin vuonna 1976 tekemäs-
sä tutkimuksessa kävi ilmi, että alkoholistien vaimot ammensi-
vat jaksamisensa vallitsevan perheideologian lisäksi myös val-
litsevasta hoitoajattelusta: he ottivat itselleen lääkärin, hoitajan 
ja ojentajan tehtäviä. Siinä mielessä hoitosuhde kuitenkin erosi 
ammatillisesta suhteesta, että vaimolla ei ollut mieheensä valtaa 
tai auktoriteettia, sillä mies oli alkoholistiperheessäkin hallitse-
va osapuoli. (Wiseman 1976, a ja b.)

1980-luvulla tekemissäni naisten haastatteluissa (Nätkin 1986) 
ja lukemissani omaelämäkerroissa (Nätkin 1997) alkoholistin 
vaimon osaa sen sijaan pidettiin väsyttävänä, ahdistavana ja ris-
tiriitaisena välittäjän tehtävänä, joka johti ainakin kertomusten 
tasolla melko nopeasti eroon. Löysin maternalistisen ero- ja sel-
viytymistarinan, jossa ongelmamiehestä eroaminen johtaa äidin 
ja lasten liittoutumiseen, seesteiseen äitiyteen ja naisen itsenäi-
seen elämään. Lisäksi on olemassa toisenlainen tarina, jossa nai-
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nen ei ylevästi selviydy, vaan alkaa itsekin juoda (vrt. Tolvanen 
1996), ja myös hänen äitiytensä ”särkyy” (vrt. Granfelt 1998). 
Puolison juominen ja puolisoiden juomiskumppanuus on usein 
nimetty yhdeksi naisen alkoholisoitumisriskiksi.

Alkoholiperheitä koskeva keskustelu on muuttunut paljon 
viime vuosikymmenten aikana, kuten Huoltaja/Sosiaaliturva-
lehden keskusteluista3 käy ilmi (Keskinen 2005). Perheenjäse-
niin alettiin vuorollaan kiinnittää keskusteluissa huomiota, en-
sin miehiin, sitten naisiin ja lopulta lähes pelkästään lapsiin. 
Tarkastelujakson (1960–2004) loppupuolella alkoholiperhe 
korvautui aineistossa sanalla päihdeperhe, jotta sanalla voitiin 
viitata myös huumeiden käyttöön.

Kun naiset vielä 1960-luvulla olivat alkoholinkäyttäjämies-
tensä tukijoukkoja, kansakunnan omatunto ja moraalinen sel-
käranka, niin 1970-luvulla he saattoivat tarttua pulloon siinä 
missä miehetkin. Tätä pidettiin uhkaavana koko yhteiskunnan 
tulevaisuudelle. Alkoholisoitumisen myötä naiset menettivät 
uhrin asemansa ja viattomuutensa. Siinä missä miehellä näytti 
olevan perhe tukenaan, nainen sai selviytyä itse.4 Äidin ja lap-
sen suhde on vielä 1970-luvun artikkeleissa voimakkaan sym-
bioottinen, mutta 1980-luvulla suhde alkaa kuitenkin etääntyä 
ja vaarantua alkoholin vuoksi. 1990- ja 2000-luvulla nainen 
on esillä lähes ainoastaan sikiön tai lapsen välityksellä – ei siis 
omana yksilönään. Hän on ajoittain huolenpitoon kykenemät-
tömän äidin roolissa ja ikään kuin kadottanut äitiytensä. Äidin 
merkitys alkoholiperheessä on kuitenkin kautta vuosikymmen-
ten ollut varsin merkittävä, vaikkakaan ei aina konkreettisesti 

3. Susanna Keskinen (2005) on tarkastellut, millainen kuva alkoholiperheestä ja 
sen jäsenistä rakentuu Huoltaja/Sosiaaliturva-lehden artikkeleissa vuosien 1960 ja 
2004 välisenä aikana (vuoteen 1976 saakka Huoltaja, sen jälkeen Sosiaaliturva). Se 
on pitkäikäisin ja laaja-levikkisin sosiaalialan lehdistä, ja sillä on erityinen asema 
sosiaalisektorilla alkoholiperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten piirissä.

4. Naiset käyttivät 1980-luvulla, jolloin heitä jo pidettiin miesten tavoin ongel-
moituneina, keskimäärin noin yhden viidesosan alkoholista ja miehet puolestaan 
neljä viidesosaa. Naisten osuus on noussut sittemmin neljännekseen (ks. www.paih-
delinkki/tietopankki). 
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näkyvä. Hän on ikään kuin kulisseissa. 2000-luvun artikkeleis-
sa alkoholiperheen ensisijaisena hoidon tarvitsijana on lapsi.5 
Suhtautuminen ongelmoituneeseen äitiin on hieman muuttunut 
kontrolloivasta ymmärtävämmäksi ja tukevammaksi. Lasta ja 
äitiä hoidetaan yhdessä, ja pyrkimyksenä on entistä pehmeäm-
min keinoin saada äiti ymmärtämään lapsensa etu.

Ammatillinen ja tieteellinen keskustelu on siis viime vuosi-
kymmeninä tarkentunut täysin äitiin ja lapseen tai sikiöön 
ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna. Sen sijaan perheestään  
irtileikattu isä on muuttunut vähitellen lähes näkymättömäksi. 
Ammatillinen hoitokeskustelu ei vastaa sitä tilastoista näkyvää 
tosiseikkaa, että edelleen 2000-luvulla eniten alkoholia käyttä-
vät juuri 30–50-vuotiaat miehet (Simpura 2002, 14).

Kun äitikin ongelmoituu
Tämän kirjan artikkelit lähtevät tilanteesta, jossa äitikin on 
ongelmoitunut ja hakenut itselleen ja lapsilleen hoitoa. Äitien 
(alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden aiheuttamasta) päihde-
ongelmasta on tullut tunnustettu ja dokumentoitu sosiaalinen  
ongelma, jonka parhaasta ratkaisusta kiistellään. Tässä kirjassa 
lapsella ei vielä ole mahdollisuutta lausua mielipidettään esimer-
kiksi päihteiden ongelmallisuudesta, sillä pääpaino on vanhempi-
en näkökulmassa, vaikka lapsen etua ja hyvinvointia pohditaan-
kin. Äitien päihdeongelmasta on Suomessa keskusteltu lehdissä 
1980-luvun alusta alkaen. Ensimmäiset lääketieteelliset havain-
not sikiövaurioista läpäisivät tällöin julkisen keskustelun (ks. 
Nätkin 1984). 1980-luvun alun sanomalehtikirjoittelussa naiset 
esiintyivätkin yleensä vain sikiövaurioista uutisoitaessa. Nais-
ten ja äitien ratkaisuilla nähdään usein olevan alkoholipoliittis-
ta, jopa kansallista merkitystä. Naisten alkoholinkäyttö näytti 
läpäisevän julkisuuskynnyksen vain sukupuolittuneena ja lisäk-
si negatiivisessa ja moralistisessa mielessä (vrt. Thom 1994) ja 

5. Lasinen lapsuus -seurantatutkimuksen mukaan noin joka kymmenes suomalai-
nen lapsi on kärsinyt vanhempiensa alkoholinkäytöstä lapsuudessaan. Teuvo Pelto-
niemi (2003 ja 2005) pitää sitä kansanterveysongelmana.
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lääketieteellisesti painottuneena. Sikiövauriouutisointiin liittyy 
saumattomasti myös toistuva pakkohoitokeskustelu.

Kun olin itse 1980-luvulla alkoholikulttuurin tutkija, hahmot-
telin naisten kohtuujuomisen ideaalia, joka kumpuaisi naisten 
erityisyydestä ja erottautuisi miesten humalahakuisesta juomi-
sesta. Kohtuuideaaliin kuului tanssi ja ruokailu, ja se oli euroop-
palaista ja mannermaista. Ideaali nousi esiin sekä 1980-luvun 
naistutkimuksesta sekä haastatteluissa, joissa naiset tuntuivat 
merkityksellistävän alkoholia eri tavoin kuin miehet. Suomeen 
levisi mannermainen tapa aterioida perheen kanssa ravintolas-
sa, eikä kodin ja lapsen teema ollut enää välttämättä ravinto-
lan vastakohta. Sikiövauriouutisointi ei sopinut tähän kuvaan ja 
tuntui naisen elämän objektivoimiselta. Tasa-arvon käsite nou-
si esiin ammatillisissa, poliittisissa ja tieteellisissäkin 1970-lu-
vun keskusteluissa. Kun naisten työssäkäynti yleistyi, havaittiin, 
että naiset haluavat kokonaisvaltaisemmiksi yhteiskunnallisik-
si toimijoiksi, joille miesten tavoin kuluu valtaa, omia intres-
sejä ja yksilöllisiä etuja. Koskeeko tämä myös juomatapoja, on 
kiistanalainen kysymys. Alkoholia käyttäessään nainen törmä-
si moniin miehisiin etuoikeuksiin ja vaati pääsyä perinteisesti 
naisilta kielletylle alueelle. Jos naiset hakivat alkoholinkäytöl-
lään tasa-arvoa, huomattiin, että he kasvattivat myös aiemmin 
miesvaltaista alkoholiongelmaisten joukkoa. Tasa-arvon käsite 
sopiikin parhaiten tarkasteluihin, joissa puhutaan oikeuksista 
ja velvollisuuksista, rajoituksista ja valinnanmahdollisuuksista. 
(Raittius- tai huolenpito)hyveen tai ongelman problematiikka 
on puolestaan eri kuin puhe oikeuksista ja velvollisuuksista. Äi-
tien ongelmoitumista ja sikiövaurioita on mielestäni siis vaikeaa 
tulkita tasa-arvoajattelusta käsin.

Äitien päihdeongelman muotoileminen sosiaaliseksi ongel-
maksi tarvitsee tieteellisen näytön uutisoinnin ja usein myös  
sanomalehdissä käydyn keskustelun, jopa ”moraalisen panii-
kin” tai ainakin ”moraaliurakoinnin” (Hakkarainen 2004). 
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Tieteellisen näytön perusteella alettiin konstruoida äidin päih-
deongelmaa ja hoitoa taustoittavaa sosiaalista ongelmaa. Vuon-
na 1987 ja 1993 ilmestyivät FAS-syndroomaa koskevat lääke-
tieteen väitöskirjat (Erja Halmesmäki ja Ilona Autti-Rämö) sekä 
Marjaterttu Pajulon (2001) lastenpsykiatrian väitöskirja päih-
deongelmaisten äitien taustoista, lasten kehityksen riskeistä ja 
äidin panoksesta varhaiseen vuorovaikutukseen. Mirja Kajavan 
(1997) ja Erja Sauraman (2002) sosiaalityön väitöskirjoista 
käy ilmi, että vanhempien, erityisesti äidin, päihdeongelma on  
ollut yleisesti käytetty pakkohuostaanoton peruste. Kaisu 
Viittalan (2001) erityispedagogiikan väitöskirjassa pohditaan 
vammautuneiden lasten kuntoutusta ja selviytymistä. Riitta 
Burrellin (2003) oikeustieteellisessä väitöskirjassa tarkastellaan 
sikiön asemaa muun muassa päihteille altistuneena. Maritta 
Itäpuiston (2005) tuoreessa sosiologian väitöskirjassa nostetaan 
esiin lasten kokemukset päihdeongelmaisten vanhempien kans-
sa elämisestä ja lasten aktiivinen toimijuus.

Äidin päihdeongelma on siis suhteellisen nuori sosiaalinen  
ongelma, jos ajatellaan sen tieteellistä ja ammatillista konstru-
ointia. Noin kolmen vuosikymmenen ajan Suomessa on ollut 
tarjolla jonkin verran erityishoitoa ongelmasta kärsiville, eri-
tyisesti kolmannella sektorilla. Erityisensikodeissa on noin vii-
dentoista vuoden ajan hoidettu sekä raskaana olevia naisia että 
äitejä ja heidän pieniä lapsiaan (Holopainen 1998; Andersson 
2001). Myös sairaaloiden äitiyspoliklinikoilla ja vauvaosastoil-
la hoidetaan päihteistä kärsiviä synnyttäjiä ja vastasyntynei-
tä. Edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta pohtii,  
miten vaikeaa on tunnistaa ja motivoida hoitoon päihteitä käyt-
tänyt äiti (vrt. Halmesmäki 2000). Yhtäältä ongelma piilou-
tuu, sillä ongelmoituneet äidit (ja harvat tavoitetut isät) pyrki-
vät kieltämään sen. Toisaalta voi kysyä, pitävätkö suuret arvi-
ot riskiraskauksista ja vaarassa olevista sikiöistä paikkansa eli  
aktualisoituuko riski. Mutta kun päihdeongelma koskettaa  
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äitiä, lasta ja koko perhettä, joudutaan kysymään, löytyykö eri-
tyistä, ongelmaan räätälöityä hoitoa.

Palvelujärjestelmässä vanhempien (ja erityisesti siis äitien) 
päihdeongelman hoitoon vaikuttavat tieteellisen tiedon lisäk-
si myös ammatillinen taitotieto ja perinne sekä hallinnolliset  
jaot. Palvelujärjestelmä on hallinnollisesti sektoroitunut ja  
sekava, sillä se jakautuu ensinnäkin alkoholistihuoltoon ja 
huumehoitoon. Ensin mainitusta erottuu selvästi, pitkän his-
toriallisen kaaren valossa, kontrollilinja ja terapeuttinen lin-
ja (Kaukonen 2002), jossa erityisesti kansalaisjärjestöt ovat  
humanisoineet tiukkaa valtiollista kontrollia. Muutamassa vuo-
sikymmenessä pääosin erilaisiin pakkoihin perustuneesta päih-
dehuoltojärjestelmästä on tultu suhteellisen kattavaan, pääosin 
asiakkaiden aloitteellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustu-
vaan palveluverkkoon, jossa asiakkuus ja asiakkaiden tarpeet 
ovat muuttuneet tulkinnallisiksi ja sopimuksellisiksi kysymyk-
siksi, Kaukonen (emt. 161) kirjoittaa. Äitien pakkohoitokeskus-
telu on näin ollen ikään kuin jäänne vanhoilta kontrollihenkisil-
tä ajoilta. Ammatilliset rajat eivät ole niin näkyviä alkoholisti-
huollossa kuin huumehoidossa, josta erottuvat selvästi ajoittain 
vaihtelevat lääketieteellinen (psykiatrinen) ja sosiaaliterapeutti-
nen linja (emt. 159–160) ja joka on historiallisesti myöhemmin 
kehittynyt. Ammatillisesti perinteet sekä taitotieto kiteytyvät 
ongelmakategorioiksi ja diagnooseiksi, joiden perusteella poh-
ditaan toimivaa interventiota.

Kirjaan mahdutetaan sekä puhetta päihteiden avulla tapahtu-
vasta kulttuurisista merkityksistä ja sosiaalisesta itseilmaisusta 
että ongelmapuhetta niistä samoin kuin kuvausta (sosiaali- ja 
alkoholi)politiikan tekemisestä ja hoidon järjestämisestä. Vaik-
ka kirjan useimmat artikkelit on kirjoitettu hoitokontekstissa, 
joka tähtää päihteiden aiheuttamien yksilöllisten ja sosiaalisten 
haittojen lieventämiseen, on niissä huomioitu kulttuuriset mer-
kitykset ja itseilmaisu.
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Kirja etenee siten, että aluksi pohditaan yleisempiä poliittisia 
ja yhteiskunnallisia näkökulmia vanhempien päihdeongelmiin. 
Viidessä ensimmäisessä artikkelissa on käytetty sosiologista,  
sosiaalipoliittista, feminististä ja naistutkimuksellista kirjal-
lisuutta dokumenttien, havaintojen ja haastattelujen tulkit-
semiseen. Kahdessa ensimmäisessä artikkelissa korostuvat  
yleiset yhteiskunnalliset ja poliittiset näkökulmat, kun sen sijaan  
kolmannessa, neljännessä ja viidennessä artikkelissa sukelle- 
taan syvemmälle äitien (ja vähän isienkin) ajatusmaailmaan ja 
tapaan jäsentää vanhemmuus ja huumeiden käyttö. Neljässä 
viimeisessä artikkelissa lähestytään yhä voimakkaammin hoi-
dollisia käytäntöjä, vaikka ne ovat vilahtaneet myös aiemmissa 
artikkeleissa. Kirjan loppupuolella käytetään enemmän psyko-
logista, hoitotieteellistä ja lääketieteellistä (lähinnä lapsipsyki-
atrista) kirjallisuutta. Joidenkin artikkelien haastattelu- ja ha-
vainnointiaineisto on kerätty hoitoinstituution piiristä, mutta 
puhetta ja havaintoja tarkastellaan itseilmaisua pohtien ja asi-
akkaiden omaa ääntä kuunnellen. Jotkut artikkelit keskittyvät 
taas enemmän hoidollisiin päämääriin ja kysymyksenasettelui-
hin. Rajat ovat tässäkin jaottelussa liukuvia.


