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ABSTRACT  
 

 

Repo, Nina  
“You are a drug user, you would be better off dead” Nepalese drug user women’s 
experiences about life and drug treatment centers in Kathmandu.  
86 p., 1 appendix. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2013. 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option 
in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of the study was to view the status and life of female drug users in Kathmandu, 
Nepal and to survey the drug treatment service needs of women. The target group of the 
study were Nepalese female drug users. The objective of the thesis was also to serve as 
a guide for the Finnish organizations working in Nepal. 
 
The theoretical part of the study consisted of a general view of Nepal and country’s 
culture. Also the society’s unequal environment was described. The study examined the 
Nepalese female drug users’ experiences of discrimination, stigma, drug treatment 
centers’ services and future prospects. The qualitative research method was used in the 
study. The study data consisted of interviews with 12 Nepalese female drug users and 
an interview of an employee from Dristi Nepal – the co-operative organization of the 
study. Questions of the interview were semi-structured. The results were analyzed by 
using thematic analysis. In addition, the study results of drug treatment centers’ services 
were analyzed by using quantification as a method. A matrix was used to illustrate the 
study results. Quotations were made so that the women’s voices could be heard. 
 
According to the results, the female drug users were experiencing discrimination 
because of their womanhood, which got started at an early childhood. The 
discrimination brought by substance abuse was reflected to family life, community 
attitudes and health care services. Equality between men and women was not achieved 
and women were still seen as a caretaker of the family, not as an independent member 
or as a breadwinner.  
 
The current drug treatment services did not meet with the needs of women. According 
to the study results, the quality and amount of drug treatment services varied and the 
women were not aware of the availability of services. Providing of the treatment 
services was relied on different organizations and the provided activity was typically 
project based. Bringing preventive measures to services was adduced. To improve the 
substance abuse services there should be training for the health care staff, improvements 
for making the cooperation between organizations better as well as focusing on 
preventive measures such as education and distribution programmes. Providing an 
employment opportunity after treatment period could decrease women’s risks to return 
as a drug user. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on päihteitä käyttävien naisten kokemukset omasta elämäs-

tään. Tutkimuksessa kuvataan, millaisena näyttäytyy naisten asema Nepalissa päihteitä 

käyttävien naisten kokemana sekä millaista syrjintää he kokevat naisina sekä päihteiden 

käyttäjinä. Lisäksi kuvataan, millaisia vaikutuksia syrjinnällä on ollut naisten elämään, 

millaisia onnen ja ilon aiheita he löytävät elämästään ja millaisena naiset näkevät tule-

vaisuuden. Päihdehoitopalvelutarpeita kartoitetaan, kootaan ja kuvataan naisten koke-

musten perusteella.  

 

Tutkimuksessa keskeistä on kaksi työharjoittelujaksoa Kathmandussa, Nepalissa päih-

teitä käyttävien naisten parissa, jossa haastattelututkimus toteutettiin. Päihteitä käyttävi-

en naisten kokemasta syrjinnästä, sen vaikutuksista ja naisten tarpeista päihdehoitopal-

veluille ei ole julkaistu riittävästi materiaalia suomeksi. Aiemmista tutkimuksista poike-

ten tavoitteena on tuoda päihteitä käyttävien naisten ääni kuuluviin ja tuottaa tietoa nais-

ten kokemuksista. Tutkimuksen näkökulmana toimii naisten omien kokemusten merki-

tys naisille suunnattuja palveluja kehitettäessä ja naisten kohtaamien ongelmien ymmär-

tämisessä. Teoreettisen tiedon tarkastelun näkökulmaan vaikuttaa Nepalin status kehi-

tysmaana. 

 

Teoriasisällön tavoitteena on luoda kuvaa sekä Nepalin kulttuurista että yhteiskunnan 

tekijöistä, jotka toimivat esteenä tasa-arvon toteutumiselle. Teoreettisessa osassa otetaan 

huomioon maan vahva yhteisöllinen kulttuuri, jossa perhe ja suku ovat tärkeässä ase-

massa ja määrittelevät yksilön elämää suuresti. Perheessä ja suvussa koettu yhteisölli-

syys määrittelee minuutta ja yhteisön ulkopuolelle joutumista pelätään suuresti. Päihtei-

tä käyttävät naiset ovat vaarassa jäädä näiden tärkeiden yhteisöjen ulkopuolelle. Tällöin 

syrjäytymisen riski moninkertaistuu. Tutkimuksessa termillä yhteisö viitataan naisten 

elinympäristön jäseniin. Siihen kuuluu tärkeimpänä perhe, ystävät ja sukulaiset. Lisäksi 

yhteisön jäseniksi luetaan tuttavat ja asuinalueen lähiympäristön ihmiset. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi suomenkielisen oppaan tuottaminen aiheesta. Aihe 

on ajankohtainen monien eri järjestöjen tukiessa Nepalissa tehtävää kehitysyhteistyötä 

erityisesti naisten aseman parantamiseksi. Opinnäytetyö on suunnattu nepalilaisten, eri-
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tyisesti päihteitä käyttävien naisten, parissa työskenteleville suomalaisille, jotka halua-

vat ymmärtää haastavaa asiakasryhmäänsä laaja-alaisemmin. Naisten päihdeongelman 

ei tulisi olla tabu, vaan naisten aseman parantamiseksi myös päihdeongelman huomioi-

minen ja hoitaminen tulee ottaa kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa huomioon.  

 

Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä nepalilaisen järjestön Dristi Nepalin kanssa, joka 

tekee työtä ja tarjoaa palveluja päihteitä käyttäville naisille. Tutkimuksen tuloksista luo-

daan englanninkielinen yhteenveto Dristi Nepalille, joka lähettää tutkimustulokset toi-

minnan rahoittajilleen. Tutkimustulosten avulla toiminnan jatkuvuuden tarpeellisuutta 

pyritään perustelemaan. 

 

Tutkimuksessa puhutaan päihteitä käyttävistä naisista huumeiden käyttäjien sijaan. Ne-

palissa huumeet ja alkoholi muodostavat yhtenäisen kulutuksen, eikä englanninkielinen 

materiaali usein tee eroa sanojen päihde ja huume välillä. HIV-positiivisuutta käsitel-

lään tutkimuksessa suppeasti, sillä suonensisäisten huumeiden käyttöä ja HIV:n yhteyttä 

on käsitelty laaja-alaisesti useissa aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. WHO 2008 & 

UNODC 2011).  
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2 NEPAL 

 

 

Nepal on Intian ja Kiinan välissä sijaitseva sisämaavaltio. Maa jakautuu kolmeen eri 

alueeseen: vuoristoalue pohjoisessa kattaa kuudesosan maan pinta-alasta, kukkula-alue 

kaksi kolmasosaa pinta-alasta ja alankoalue Terai kuudesosan. Vuoristoalue kuuluu 

Himalajan vuoristoon ja kulkee Nepalin pohjoisimmasta osasta aina Tiibetin rajaa vas-

ten. Vuoristossa lämpötila laskee talvisin pakkasen puolelle, eikä usein nouse yli 16 

celsiusasteen. Alueella asuu alle kymmenesosa Nepalin väestöstä. (Suomen suurlähetys-

tö, Kathmandu 2011.) Maan pinta-ala on 147 181 km2. Se vastaa kooltaan Kreikkaa. 

Nepalin lumiraja on noin 5000 metrissä ja maan pinta-alasta 15 % on lumen peitossa. 

(Ulkoasiainministeriö 2013c.) 

 

Nepalin väestöstä suurin osa asuu maaseudulla. Kukkula-alue on kukkuloiden ja joki-

laaksojen aluetta. Se on lähes täysin maanviljelykäytössä. Maasto on vaikeaa ja tekee 

viljelemisessä käytettävien apuvälineiden käyttämisen vaikeaksi, ellei mahdottomaksi. 

Alueen ilmasto on lauhkeaa ja lämpötila vaihtelee 0–30 celsiusasteen välillä. Nepalin 

viljelysmaista ja väestöstä puolet asuu alankoalue Terailla, joka on Ganges-joen valu-

ma-aluetta. Metsissä ja alueen kansallispuistoissa elää tiikereitä, norsuja ja sarvi-

kuonoja. Ilmasto on kostean subtrooppinen ja lämpötila vaihtelee 5–47 celsiusasteen 

välillä. (Suomen suurlähetystö, Kathmandu 2011.) 

 

Kathmandun laakso sijaitsee 1350 metrin korkeudessa. Laaksoon kuuluvat myös Patan 

ja Bhaktapur: erilliset kaupungit, jotka ennen olivat omia kuningaskuntiaan. Kathman-

dun laakson virallinen väkiluku on noin 1,5 miljoonaa. Väkilukuun vaikuttaa suuresti 

Kathmandun laakson rekisteröimättömät asukkaat. Todellisuudessa väkiluku on virallis-

ta lukua suurempi. Nepalin väkiluku vuonna 2011 oli noin 26,5 miljoonaa, josta 37 pro-

senttia oli alle 14-vuotiaita. Nepalilaiset saavat keskimäärin 2,7 lasta ja eliniän ennuste 

on 69,1 vuotta. Lapsikuolleisuus on edelleen korkea. (Suomen suurlähetystö, Kathman-

du 2011.) 
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2.1 Yhteiskunta ja kulttuuri 

 

Nepalilaista yhteiskuntaa määrittelee Aasian maille tyypillinen kulttuuri, jossa elämä on 

perhekeskeistä. Elämän perustana toimii esi-isät, traditiot sekä sukujuuret. Perinteet 

ovat suuressa roolissa aina lapsen syntymässä, kasvatuksessa, seurustelusuhteissa sekä 

perhe-elämässä aina hautaamiseen asti. Suvun merkitys on suuri. Suvun ja perheen yh-

teydet saattavat pohjautua rakkauteen, velvollisuuteen tai kiitollisuudenvelkaan. Suku 

vaikuttaa usein vahvasti yksilön päätöksentekoon ja elämän valintoihin. Yksilölle pa-

hinta on, jos suku ei enää hyväksy tätä joukkoonsa. Tällöin henkilö joutuu tärkeimpien 

elämänarvojensa ulkopuolelle. Sukunsa hylkäämiä pidetään yhteiskunnallisesti epäon-

nistuneina, toisinaan myös rikollisina. (Remes 1997, 27.) 

 

Perhe ja suku asettavat myös rajat moraalille. Perhettä tai sukua vastaan rikkominen voi 

vaikeuttaa suunnattomasti yksilön omaa tulevaisuutta. Suvun ja perheen tarjotessa tu-

kea, voi ihminen selvitä kovistakin olosuhteista. Perhesiteiden vaikutus näkyy myös 

henkilövalinnoissa sekä päätösten teon takana. Henkilösuhteiden verkostot vaikuttavat 

esimerkiksi henkilövalintoihin työelämässä. Käsitys sukulaisuudesta ei kuitenkaan aina 

täsmää biologisen ajattelutavan kanssa. Nepalissa ajatellaan, että sukuyhteyteen kasve-

taan ja muokkaudutaan. Euroopassa kutsumme tätä ystävyydeksi, mutta Nepalissa se on 

veljeyttä ja sisaruutta. Käsite perhe voi siis pitää sisällään joukon ystäviä sekä biologisia 

sukulaisia. (Remes 1997, 28–32.) Yhteisö koostuu usein perheen ja suvun jäsenten li-

säksi kotipaikan lähistön ihmisistä, jotka usein ottavat osaa lasten kasvatukseen sekä 

huolien jakamiseen ja niihin puuttumiseen. 

 

Nepalilaiset jakautuvat yli sataan etniseen tai kastiin perustuvaan ryhmään, joista suu-

rimmat ovat chhetrit, brahmanit, magarit, tharut, tamangit ja newarit. Kastijärjestelmä 

on virallisesti kielletty, mutta se vaikuttaa suuresti sosiaaliseen kanssakäymiseen. Nepa-

lin virallinen kieli on nepali, mutta maassa puhutaan lisäksi noin sataa eri kieltä. Kath-

mandun laaksossa melkein puolella laakson väestöstä on äidinkielenä newari. Englannin 

kieltä osaa kaupunkien koulutettu väestö, mutta virastoissa tai liikkeissä asiointi eng-

lanniksi on yhä hankalaa. (Suomen suurlähetystö Kathmandu 2011.) 
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YK:n kehitysohjelman mukaan Nepal on inhimillisen kehityksen indeksissä 157:ksi 

kehittynein maa 187:stä mukana olleesta maasta. (Suomen suurlähetystö Kathmandu 

2011.) Nepalin peruskouluikäisistä lapsista noin 93 % aloittaa koulunkäynnin, mutta 

vain 78 % koulun aloittaneista jatkaa viidennelle luokalle asti (Ulkoasiainministeriö 

2006). Yli 700 000:lla nepalilaisella lapsella ei ole mahdollisuutta koulunkäyntiin. Kou-

lun aloittaneista joka viidennes keskeyttää jo ensimmäisen lukuvuoden aikana (Sengling 

2008, 51). Peruskoulua on kymmenen luokkaa, jota seuraa valtakunnalliset päättöko-

keet. Koulunkäynti on ilmaista, mutta kokeista peritään maksu. Yliopistoja on Nepalissa 

viisi. Koulunkäynnin haasteena on opiskelujen jatkumattomuus kymmenenteen luok-

kaan asti sekä se, etteivät alakasteihin kuuluvat perheet lähetä tyttöjään kouluun. (Ulko-

asiainministeriö 2006.) 

 

Kansainvälisessä vertailussa Nepal on koulutuksen suhteen heikoilla. Vain Nigeriassa, 

Sudanissa ja Somaliassa lapset käyvät koulua harvemmin. Koulutusjärjestelmän ala-

arvoisuus on suuri ongelma kehitysmaissa. Pääsyinä ovat köyhyys ja kehittymätön inf-

rastruktuuri. Nepalin vuoristoalueella asuu paljon lapsia, jotka eivät omista syntymäto-

distusta tai passia, joten heitä ei löydy väestörekisteristä. Lapsen täyttäessä kuusi vuotta 

vanhemmat päättävät, lähettävätkö he lapsen kouluun. Mikäli he eivät lähetä, sitä ei 

yleensä edes huomata. Nepalin aikuisväestöstä joka toinen on lukutaidoton maan oppi-

velvollisuudesta huolimatta. (Sengling 2008, 51.) Nepalin kehityksen esteenä toimii 

lisäksi erilaisiin myytteihin uskominen. Koulukirjat opettavat lapsille vanhoja, hallitsi-

joita ihailevia tarinoita, joilla ei enää ole totuuspohjaa. (Thapa 2008, 14.) 

 

Nepalilaisten maailmaa järkytti, ja historian suuntaa muutti, vuonna 2001 tapahtunut 

kuninkaallisten joukkosurma. Kruununprinssi Dipendra ampui perheensä ja itsensä. 

Dipendra vajosi koomaan ja kuninkaan ollessa kuollut julistettiin Dipendra kruununpe-

rimysjärjestyksen mukaan kuninkaaksi. Dipendra ei herännyt koomasta ja hänen kuo-

lemansa jälkeen kuninkaaksi nousi hänen setänsä Gyanendra Bir Bikram Shah. Gy-

anendra otti itselleen valtaa ohi hallituksen jäsenten sekä erotti demokraattisesti virkan-

sa saaneen pääministerin. (Emt., 15–18.)  

 

Vuonna 2006 demokratialiike syntyi radikaalin kommunistiliikkeen toimesta, joka vaati 

demokratiaa ja kuningas Gyanendran luopumista kruunusta. Vaatimukset saivat taak-
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sensa laajan kannatuksen, jolloin miljoonat ihmiset liittyivät mielenosoituksiin. Huhti-

kuussa 2006 kuninkaalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin myöntää tappionsa ja de-

mokratia palautui Nepaliin. (Emt., 15–18.) Nepalin poliittinen tilanne on jälleen kärjis-

tymässä marraskuussa 2013 käytävien vaalien vuoksi. Kommunistipuolue CPN Maoist 

vastusti vaaleja ja on tunnettu yhteistyökyvyttömyydestä muiden puolueiden kanssa. 

Vaaliäänestykset ovat käynnistyneet väkivaltaisissa merkeissä. Kaduilta on löydetty 

pommeja, autoja on poltettu ja väkivaltaisten yhteenottojen määrä on lisääntynyt. (BBC 

2013.) 

 

 

2.2 Köyhyyden ilmenemismuodot 

 

Tutkimusten mukaan alle 2,5 miljardia ihmistä elää reilulla puolellatoista eurolla päi-

vässä ja äärimmäisessä köyhyydessä elää 1,3 miljardia ihmistä. Usein köyhyyttä määri-

teltäessä käytetään mittareina ihmisen tuloja ja varallisuutta. Maailmanpankki määritte-

lee ihmisen köyhäksi, kun tämä joutuu selviytymään alle eurolla päivässä. Köyhyys on 

moniulotteinen termi. Riittämätön ravinto, terveys ja koulutus sekä heikko asema yh-

teiskunnassa ja vähäiset oikeudet voidaan myös laskea köyhyydeksi. Kehitysmaissa 

köyhyys on usein absoluuttista. Tällöin ihminen ei pysty huolehtimaan itsestään perus-

tarpeidensa vaatimalla tavalla. Teollisuusmaissa köyhyys on usein suhteellista, jolloin 

köyhät eivät pysty saavuttamaan yhteiskunnan minimielintasoa. (Ulkoministeriön kehi-

tysviestintä 2012.) 

 

Etelä-Aasian alueella asuu viidennes maapallon väestöstä. Alueen maita yhdistää yksi 

tekijä: köyhyys. Etelä-Aasian maat kärsivät levottomuuksista johtuen niissä vallitsevista 

oloista. Vallanpitäjien ongelmana on pääsääntöisesti välinpitämättömyys ihmisten pe-

rustarpeista huolehtimisesta, kuten ravinnon ja asunnon tarpeesta. Puhdas juomavesi, 

hygienia, koulujärjestelmä ja terveyshuolto eivät ole kaikille tasapuolisesti saatavilla. 

(WFS 1994, 131–133.) 

 

Köyhyyden haaste on, että sen syyt ja seuraukset nivoutuvat toisiinsa. Väestönkasvu 

aiheuttaa köyhyyttä sekä perheessä että yhteiskunnassa, kun resursseja joudutaan jaka-

maan suuremmalle joukolle ihmisiä. Väestönkasvu kuitenkin tuo turvaa köyhille per-
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heille vanhuuden turvan sekä työssäkäyvien muodossa. Köyhä ihminen on vaarassa 

syrjäytyä opinnoista ja työelämästä, sillä nälkä estää toiminnan. Tämä heikentää ennes-

tään ihmisen mahdollisuuksia parantaa omaa toimeentuloaan. (Ulkoministeriön kehitys-

viestintä 2012.) 

 

Vuonna 1951 Nepalissa ei ollut kouluja, sairaaloita, teitä, viestintäliikennettä, sähköä tai 

teollisuutta. Tämän jälkeen maa on kehittynyt, mutta väestön pääelinkeinona toimii 

edelleen maanviljely. Länsimaalaiset vaikutteet näkyvät erityisesti Kathmandussa, jossa 

turismi on ollut kasvussa. (U.S. Department of State 2012.) 

 

Maan kehityksestä huolimatta epätasa-arvo on suurta eri ryhmien välillä. Maaseudulla 

asuvien köyhyysaste on yli kolme kertaa suurempi kuin kaupungissa asuvien. Syrjäseu-

duilla on pulaa peruspalveluista ja matkat esimerkiksi terveysasemille ovat pitkiä. Köy-

hyyteen ei vaikuta ainoastaan asuinpaikka, vaan myös kasti, etninen tausta sekä suku-

puoli. (Ulkoasiainministeriön kehitysviestintä 2013.) Nepalin sijainti suurten maiden, 

Intian ja Kiinan, vieressä vaikuttaa suuresti maan jokapäiväiseen elämään. Intian mark-

kinat heijastuvat suoraan myös Nepalin hintatasoon. Intian katkaistessa esimerkiksi 

bensakuljetukset maahan, hinnat nousevat välittömästi ja luovat pimeiden markkinoiden 

verkostoja. Ei ole epätavallista, ettei bensiiniä saa ostettua moniin päiviin. 

 

Nepalissa käyty sisällissota vaikuttaa maan köyhyystilastoihin. Vuonna 1996 sodan 

alkaessa nepalilaisista kaksi kolmasosaa eli alle 1,25 dollarilla päivässä. Vuonna 2010 

luku oli laskenut 25 prosenttiin. (Ulkoasiainministeriön kehitysviestintä 2013.) Köyhyys 

ilmenee myös runsaana korruptiona. Transparency International’s Corruption Percepti-

on Index (CPI) on luokitellut Nepalin korruptiotason sijalle 154, vain 29 muuta maata 

pärjäsi heikommin. Korruption määrä on noussut hälyttävästi vuodesta 2004, eikä se 

enää ole sidonnaista vain valtionjohdon jäseniin, vaan on arkipäivää myös yksityisen ja 

julkisen sektorin yrityksissä. (Ulkoasiainministeriö 2013a, 8.) 

 

Aliravitsemus on syynä 60 %:ssa lapsikuolemista. Lapsikuolemia lisäävät myös huono 

sanitaatiotaso sekä huonot terveyspalvelut. (Ulkoasiainministeriö 2013b.) Lääkäreitä on 

kaksi kymmentätuhatta asukasta kohden. (Ulkoasiainministeriö 2006.) Synnyttävistä tai 

raskaana olevista naisista 170 naista 100 000:sta kuolee. Monet naisista päätyvät syn-
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nyttämään kotona, sillä matka terveysasemalle on liian pitkä. (Ulkoasiainministeriö 

2013b.) 

 

Puhdasta vettä on käytössä 80 %:lla nepalilaisista. Hanavesi on likaista. Hanaveden 

juominen tai sen käyttö saattaa aiheuttaa ripulin tai bakteeri-infektion. Siitä voi myös 

saada hepatiitin tai suolistomadon. Useimmat joet ovat saastuneet. (Feller 2008, 138.) 

Suomi on mukana tukemassa Unicefin vesiohjelmaa Nepalissa vuoteen 2015 asti. Ve-

siohjelman tärkeimmiksi tavoitteiksi on määritelty kattavampi sanitaatiotaso, suunni-

telmallinen eteneminen vesi-, sanitaatio-, ja hygienia-asioissa, vessojen rakentaminen 

kouluihin sekä käsienpesutapojen kehittäminen. Sanitaatiokasvatus on ollut tarpeen eri-

tyisesti läntisessä Nepalissa, missä vuoden 2009 ripulitautiepidemia koitui lähes 400:n 

ihmisen kohtaloksi. (Saarinen 2012.)  

 

 

2.3 Syrjintä ja stigmatisointi 

 

Syrjintä on käsitteenä laaja ja se voidaan jakaa esimerkiksi välittömään, välilliseen tai 

institutionaaliseen syrjintään. Syrjintä tarkoittaa sellaista henkilön tai ryhmän eriarvoista 

kohtelua, jolle ei ole hyväksyttävää, objektiivista ja kohtuullista perustetta. Välitön syr-

jintä tarkoittaa tilannetta, jossa yksilöä tai ryhmää kohdellaan eri tavoin kielletyllä pe-

rusteella. Välillinen syrjintä tarkoittaa tilannetta, jossa neutraalilta vaikuttava kohtelu tai 

käytäntö johtaa syrjivään lopputulokseen. Mikäli jokin menettely, käytäntö tai päätös 

johtaa tilanteeseen, jossa jokin ryhmä joutuu eriarvoiseen asemaan, täyttää tämä syrjin-

nän määritelmän. Institutionalisoitu syrjintä tarkoittaa yrityksen, organisaation tai yh-

teiskunnan käytäntöjä, joiden vaikutukset ovat tarkoituksellisesti syrjiviä. (Makkonen 

2003, 11.) 

 

Naisten syrjintä tarkoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja sen perusteella poissul-

kevaa toimintaa tai rajoittamista, jonka vaikutuksena tai tarkoituksena on heikentää yh-

täläisten oikeuksien tunnustamista ja toteutumista. Tähän lukeutuvat ihmisoikeudellis-

ten ja perusvapauksien tunnustaminen sekä toteuttaminen poliittisella, taloudellisella, 

yhteiskunnallisella, sivistyksellisellä tai muihin aloihin liittyvillä sektoreilla. (Asetus 

naisten syrjinnän poistamisesta 1986.) 
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Stigma eli leimautuminen tarkoittaa tilannetta, jossa jokin yksilön identiteettiin sidok-

sissa oleva tekijä estää yksilöltä täyden sosiaalisen hyväksynnän. Stigma vaikeuttaa 

yksilön elämää yhteisössä ja vaikeuttaa sosiaalisissa tilanteissa selviytymistä. (Pelkonen 

2011, 12.) Esimerkiksi psyykkisistä ongelmistaan avoimesti puhunut voi kokea vältte-

levää käytöstä muilta tai, kuten Nepalissa, päihteitä käyttävä nainen voidaan nähdä ri-

kollisena, epäonnistuneena yksilönä päihteiden käytön vuoksi. 

 

Stigmatisoivat eli leimaavat taudit ovat tauteja, joissa yhdistyy kokemus huonommuu-

desta, moraalisesta heikkoudesta tai syyllisyydestä. Kulttuurista riippuen eri taudit voi-

vat saada leimaavan merkityksen. Kokemus stigmasta ilmenee sosiaalisten vuorovaiku-

tustilanteiden lisäksi myös yksilön subjektiivisena kokemuksena kuten syrjinnän pelko-

na ja häpeän tunteena. Häpeän tunnetta aiheuttavat erityisesti taudit, joita yhteisössä 

pidetään halveksittavana. Syyllisyys tarkoittaa jotakin psyykkistä tai konkreettista itseen 

liittyvää tekoa. Häpeä on kokonaisvaltaisempi kokemus ja koskee koko itseä. Syylli-

syyden tunnetta voi yrittää korjata teoin tai sovitusten avulla, mutta häpeän tunteen 

poissulkeminen vaatisi itsensä muuttamista toisenlaiseksi. (Kaltiala-Heino, Poutanen & 

Välimäki 2001.) Sitgmatisoivina tauteina pidetään Nepalissa erityisesti HIV-

positiivisuutta sekä sukupuolitauteja.  

 

United Nations tarkasteli vuoden 2011 tutkimuksessaan keinoja, joilla vähentää naisten 

kokemaa syrjintää Nepalissa. Tutkimuksessa tunnustettiin hallituksen pyrkimykset kohti 

tasa-arvoa luomalla kansallisia sopimuksia naisten aseman parantamiseksi ja syrjinnän 

poistamiseksi. Hallitusta muistutettiin, että naisen osallisuutta tuli tukea myös osa-

alueilla, joilla naiset eivät vielä toistaiseksi olleet päässeet vaikuttamaan, kuten politii-

kassa sekä hallinnossa. Naisille tuli turvata pääsy terveydenhuoltoon, koulutukseen ja 

työllistymiseen. Maan omistusoikeutta tuli antaa myös naisille. (United Nations 2011, 

4.) 

 

Tutkimuksen mukaan erityisesti naiset kokivat syrjintää Nepalissa syvään juurtuneiden 

stereotypioiden vuoksi. Syrjintä vaikutti naisiin sosiaalisella, kulttuurisella, uskonnolli-

sella, ekonomisella ja poliittisella tasolla. Haitalliset perinteet kuten lapsiavioliitot, 

myötäjäistavat, poikalapsien suosiminen, moniavioisuus sekä leskien syyttäminen noi-

tuudesta vaikutti naisten asemaan ja aiheutti syrjintää. Kehittämisehdotuksiksi nousi 
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yhteisön ja uskonnollisten johtajien valistaminen, jotta haitalliset perinteet lopetettaisiin. 

Perinteiden toteuttajia tuli seurata ja rangaista lainsäädännön mukaisin keinoin. Tärkeä 

rooli nähtiin myös medialla, joka voi toimillaan luoda positiivista ja syrjimätöntä kuvaa 

naiseudesta. (United Nations 2011, 4–5.) 

 

 

2.4 Uskonnot ja kastijärjestelmä 

 

Vuodesta 2006 Nepal on virallisesti ollut maallinen valtio. Väestöstä 81 prosenttia on 

hinduja, 11 prosenttia buddhalaisia ja 4 prosenttia muslimeja. Kristittyjä on joitakin 

kymmeniä tuhansia. Buddhalaisuus on saanut paljon vaikutteita hindulaisuudesta ja 

vanhat luonnonuskonnot ovat perinteineen sekoittuneet valtauskontojen rituaaleihin.  

Hinduille lehmät ovat pyhiä. Kaduilla on temppeleitä, joihin hindut vievät aamuisin 

lahjatarjottimen jumalille ja saavat otsaansa punaisen merkin, tikan. Valkoiset stupat 

ovat buddhalaisten temppeleitä. Buddhan syntymäpaikka on Keski-Nepalissa, Lum-

binissa. (Suomen suurlähetystö Kathmandu 2011.) Buddhan syntymäpaikan sijoittumi-

nen Nepaliin on nepalilaisille suuri ylpeyden aihe. 

 

Nepalissa hindujen käyttämä kastijärjestelmä kiellettiin virallisesti vuonna 1963. Silti se 

edelleen pitkälti määrittelee ihmisen paikan yhteiskunnassa. Tämä pätee erityisesti 

ylimmissä hindukasteissa, jotka pitävät tiukasti kiinni tavoistaan. Ylintä kastia ovat 

brahminit eli pappiskastiin kuuluvat. Brahminit pitävät otteeseen suurinta osaa valtion 

viroista, akateemisista paikoista sekä suurimmista yrityksistä. Perinteisesti brahminit 

noudattavat tarkkoja käyttäytymissääntöjä. Toiseksi ylin kasti on chhetrit, jotka vaikut-

tavat armeijassa sekä poliiseissa. Brahminit ja chettrit ovat hindulaisuuden konservatii-

visimmat luokat. Ylemmät kastit eivät perinteisesti syö ruokaa, joka on alempikastisen 

valmistamaa eivätkä salli alempikastisen tulla sisään taloonsa. (Suomen suurlähetystö 

Kathmandu 2011.) 

 

Kolmanteen hindujen kastiryhmään kuuluvat kauppiasheimot, jotka käyttävät myös 

alkoholia. Tähän lukeutuvat newarit sekä buddhalaiset. Newareissa on sekä hinduja että 

buddhalaisia ja buddhalaisia ovat esimerkiksi vuoristolaiskansojen ihmiset. Neljännen 

kastiryhmän muodostavat maanviljelijät, maatyöläiset sekä palkkatyöläiset eli sudrat. 
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Kastittomiksi luetaan likaista työtä tekevät, kuten teurastajat, suutarit ja kadunlakaisijat. 

(Suomen suurlähetystö Kathmandu 2011.) Heikoimmassa asemassa ovat dalitit, kastit-

tomat, joiden oikeuksia loukataan eniten. Dalitit saattavat asua erillisissä kylissä, heillä 

ei usein ole mahdollisuutta työ- tai opiskelupaikkaan, eikä heitä päästetä temppeleihin. 

Yhteinen ateriointi on edelleen tabu ja jopa koulutetut ihmiset saattavat kieltäytyä ruo-

kailemasta likaiseksi mielletyn dalitin kanssa. (Korhola 2003.) 
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3 PÄIHDEONGELMAT NEPALISSA 

 

 

3.1 Päihteet ja päihderiippuvuus 

 

Päihteiksi luetellaan psyykkisiin toimintoihin vaikuttavat aineet, joita käytetään ilman 

hoidollista tavoitetta. Päihteitä ovat alkoholi ja huumeet. Huumeita ovat tekniset liuot-

timet sekä jotkin keskushermostoon vaikuttavat aineet. Näitä ovat esimerkiksi kodeiini 

sekä varsinaiset huumausaineet. Suomen sosiaali- ja terveysministeriön laatimissa ase-

tuksissa huumausaineiksi luetaan sekä laittomat huumeet että huumausaineiksi luettavat 

lääkevalmisteet. Laittomia huumeita ovat kannabistuotteet, LSD, opiaatit, amfetamiinit 

sekä kokaiini. Huumausaineiksi luettavia lääkevalmisteita ovat vahvasti addiktoivat 

opioidipohjaiset lääkkeet sekä muut PKV-lääkkeet, kuten esimerkiksi bentsodiatsepii-

nit. (Uusi-Oukari 2007.) 

 

Monissa maissa tupakka ja alkoholi määritellään niin sanotuiksi sosiaalisiksi päihteiksi. 

Sosiaaliset päihteet ovat rajoitetusti saatavilla ja niiden saatavuutta rajoittaa laki. Suo-

messa tupakkaa ei saa myydä alle 18-vuotiaalle, eikä tupakointi ole sallittua yleisissä 

tiloissa. Alkoholia saa myydä vain myyntiluvan saaneissa paikoissa ja alkoholin myynti 

tai välittäminen alle 18-vuotiaalle on rikos. (Dahl & Hirschovits 2002, 5.) 

 

Englanninkielisessä materiaalissa huume määritellään lääkkeeksi tai toiseksi aineeksi, 

joka nieltynä tai muilla tavoin nautittuna tuottaa fysiologisen seurauksen. Sana drug 

kuvaa paitsi lääkevalmistetta myös ainetta, jota käytetään sen huumaavien tai stimu-

loivien vaikutusten vuoksi päihtymystarkoituksessa. (Oxford Dictionary 2013a.) Päih-

teiksi määritellään ne aineet ja huumeet, joita käytetään päihtymistarkoituksessa fyysi-

sen tai psyykkisen kivun lieventämiseksi. (Oxford Dictionary 2013b.) 

 

Lääkkeiden huumekäyttö (eng. drug abuse)  ja lääkeriippuvuus (eng. drug dependence) 

eivät tarkoita samaa asiaa kuin lääkkeiden väärinkäyttö (eng. drug misuse). Lääkkeiden 

väärinkäyttö on terminä väljä ja se liittyy kaikkeen aina lääkityksen laiminlyönnistä 

lääkkeiden liikakäyttöön. Lääkkeiden väärinkäytön alaryhmiksi luetaan doping ja huu-

mekäyttö. (Uusi-Oukari 2007.) 
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Päihderiippuvuus ja erityisesti huumepiireihin kiinnittyminen ei tapahdu hetkessä, vaan 

prosessinomaisesti ja huomaamatta. Kun huumeidenkäyttö muuttuu kokeilusta säännöl-

liseksi, myös sidokset kyseisiin piireihin lisääntyvät. Tätä vaihetta kutsutaan kiinnitty-

miseksi. Naisten kiinnittymistä piireihin edistää miehiltä saatu kokemus ihailluksi tule-

misesta, joka antaa tunnetta vallasta ja tilanteen hallinnasta. Huumepiirit saavat positii-

visen sävyn, joten nainen kiinnittyy niihin. Kiinnittymisvaiheessa korostuu vapaaehtoi-

suus, sillä päihteiden käytöstä nautitaan. Samalla elämä kuitenkin kapeutuu päihteiden 

käytön ja hankinnan ympärille. (Väyrynen 2007, 101–103.) 

 

Addiktiovaiheessa päihteistä haetaan hyvänolon tunteen sijaan normaalia olotilaa, jotta 

päivän saa käyntiin. Päihteet ovat elämän pääasia, jonka ympärille kaikki rakentuu. 

Kiinnijääminen poikkeavaksi mielletystä käyttäytymisestä, kuten huumeiden käytöstä, 

on merkittävä tekijä poikkeavan identiteetin omaksumiselle ja kyseiseen elämään kiin-

nittymiselle. Kokemus siirtyy osaksi identiteettiä ja sitoo yhä vahvemmin sinne, missä 

samankaltaisuutta koetaan olevan. Huumepiireihin kiinnittyminen muuttaa myös naisten 

suhdetta huumeita käyttäviin miehiin, sillä naisille riippuvuus päihteistä merkitsee usein 

riippuvuutta miehistä, jotka myös käyttävät päihteitä. Tällöin sukupuolten välinen val-

tasuhde muuttuu ja korostuu uudella tavalla. (Emt., 104–105.) 

 

Kiinnittymisen tapahduttua suhde päihteisiin muuttuu. Enää päihteet eivät symboloi 

erottautumista, nautintoa tai statusta, vaan niiden hankinta ja käyttö on kaiken keskipis-

teessä. Huumepiirien voima muuttuu sitovammaksi ja käyttäytyminen muuttuu hallit-

semattomaksi. (Väyrynen 2007, 106.) Narkomaaniksi kutsutaan henkilöä, joka käyttää 

huumausaineita päihtymistarkoituksessa ja on niistä riippuvainen. Riippuvuus eli addik-

tio tarkoittaa huumeen tai päihteen jatkuvaa käyttöä ja sille on ominaista kuusi tekijää: 

pakonomainen tarve käyttää ainetta, toleranssin eli elimistön sietokyvyn kasvu, fyysiset 

tai psyykkiset oireet käytön loppuessa sekä kyky hallita käytön määrää tai lopettamista 

on heikentynyt. Lisäksi käyttö määrittää elämää ollen sen keskeisin asia ja käyttö jatkuu 

huolimatta haitoista kuten fyysisen ja psyykkisen terveyden heikkenemisestä. (Uusi-

Oukari 2007.) 

 

Recovering Nepal, nepalilainen päihdetyötä tekevä järjestö, julkaisi vuonna 2009 tutki-

musraportin, jossa tutkittiin viittätoista eri kaupunginosaa. Kaupunginosat oli listattu 
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Nepalissa suonensisäisten huumeiden käyttäjien osalta määrältään suureksi. Tutkimuk-

sen tarkoituksena oli tunnistaa, millaisia tarpeita päihteiden käyttäjien parissa toimivilla 

palveluntuottajilla oli eri kaupunginosissa sekä oliko tehdyllä työllä saatu muutosta ai-

kaan. Tarkoituksena oli myös selvittää, kuinka työtä voi tehdä tehokkaammin ja millai-

siin asioihin tuli fokusoida tarkemmin. Tutkimustietoa kerättiin havainnoimalla palve-

lun käyttäjiä, kyselylomakkeella sekä ryhmäkeskusteluilla. (Recovering Nepal 2009, 3.) 

 

Tutkimustulosten mukaan päihteiden käyttö alkoi yleensä oraalisesti, josta se jatkui 

suonensisäisenä käyttönä. Joissakin kaupunginosissa päihteiden käyttö alkoi suoraan 

suonensisäisenä käyttönä huumeiden rajoitetun saatavuuden vuoksi. Päihteitä käyttävis-

tä naisista 80 % arvioitiin olevan avun ulkopuolella. Naiset jätettiin usein ulkopuolelle 

yhteisöstä, naisille suunnattuja hoitopalveluja ei ollut ja naiset kohtasivat seksuaalista 

häirintää. Huumeita kulkeutui Nepaliin erityisesti Intiasta ja Kiinasta, jolloin maiden 

ekonomiset tilanteet vaikuttivat myös Nepalin käyttäjäkuntaan. Kathmandun laakson 

ulkopuolella päihteiden käyttäjien oli vaikeampi päästä palvelujen piiriin. Kathmandus-

sa ongelmana oli erityisesti heikompiosaiset, joilla ei ollut varaa matkustaa palvelupis-

teen luo. (Emt., 5–8.) 

 

Tutkimustulosten mukaan suurimmat palveluntuottajat toimivat ulkomaisen tuen turvin. 

Jos ulkomainen rahallinen tuki loppui, myös toiminta lakkasi. Kathmandun laaksossa 

sekakäyttö oli yleistä. Tavallisinta oli buprenorfiinin, eri antihistamiinien ja diatsepaa-

min yhdistäminen. Huumeita käytettiin myös yksittäin, jonka lisäksi käytettiin opioidi-

pohjaista yskänlääkettä, heroiinia sekä kannabista. Käyttäjistä noin 40 % käytti huumei-

ta oraalisesti ja 70 % suonensisäisesti. Päihteiden käyttäjät olivat hakeneet eniten palve-

luja vaihtamalla puhtaita neuloja ja ruiskuja sekä vierailemalla järjestöjen klinikkatoi-

minnan piirissä. Vähiten apua oli haettu vieroituksesta sekä perusterveydenhuollosta. 

Tutkimuksen mukaan esteenä tarpeiden ja palvelun kohtaamiselle oli stigman ja syrjin-

nän pelko, epätieto olemassa olevista palveluista, päihteiden käyttäjien kiinnostuksen 

puute palveluja kohtaan, koordinaation puute sekä riittämätön ohjelmatarjonta päihtei-

den käyttäjille. (Recovering Nepal 2009, 5–8.) 
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3.2 Päihteiden käytön edistäjänä myötämielinen kulttuuri? 

 

1970-luvulla Nepal toimi hippimatkaajien kehtona. Maa oli tunnettu erityisesti kanna-

biksen polton sallivasta ilmapiiristään. Vei vuosia maan yrittäessä päästä eroon huumei-

den tuomasta negatiivisesta julkisuuskuvasta. (Ethirajan 2013.) Nepalissa kannabiksen 

polttoa pidetään edelleen melko hyväksyttävänä, vaikka viranomaiset ovat tehostaneet 

valvontaa ja pidättäneet ihmisiä kannabiksen hallussapidosta. Useimmissa ulkoilmara-

vintoloissa kannabiksen poltto on sallittua, eikä siihen puututa henkilökunnan tai viran-

omaisten toimesta. Kannabiksen polttaminen säännöllisesti ei yleensä tee nepalilaisesta 

yhteisön silmissä huumeiden- tai päihteidenkäyttäjää. Huumeiden sekakäyttöä ja erityi-

sesti suonensisäisten huumeiden käyttöä pidetään kuitenkin tuomittavana ja syrjintään 

oikeuttavana perusteena.  

 

Vuonna 2012 Nepalin rajalla takavarikoitiin tuhansia kilogrammoja kannabista, hasista, 

heroiinia ja oopiumia, jotka olivat matkalla Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Intiaan ja Kii-

naan. Yksistään kannabista rajaviranomaiset takavarikoivat vuonna 2012 yli 42 600 

kilogrammaa, joka on 30 % enemmän vuoteen 2011 verrattuna. Huumeiden kulkeutu-

mista maahan ja sieltä eteenpäin helpottaa erityisesti Nepalin avoin maaraja Intian kans-

sa. Erityisesti heroiinia kulkeutuu Nepaliin Afganistanin tai Pakistanin kautta, josta se 

matkaa Intiaan ja sieltä muihin kohteisiin. (Ethirajan 2013.) 

 

Aikaisemmin huumeiden ja päihteiden tuomat suurimmat ongelmat ovat liittyneet sala-

kuljetukseen maasta. Nyt arvioidaan, että päihteiden käyttäjien määrän nouseminen on 

suurempi ongelma Nepalissa kuin salakuljetus. Viimeisten 15 vuoden ajan päihteiden ja 

huumeiden käyttäjien määrä on kaksinkertaistunut. Hallitusta on kritisoitu sen saamat-

tomuudesta päihteiden ja niiden käytön tuoman uhkan poissulkemiseksi. (Ethirajan 

2013.)  

 

Suurin osa päihteistä on helposti saatavilla Nepalissa paikoitellen täysin puutteellisen tai 

välinpitämättömän valvonnan vuoksi. Sosiaaliset päihteet, kuten tupakka ja alkoholi, 

ovat vapaasti saatavilla, eikä niiden myynti tai välittäminen alaikäisille ole rikollista. 

Huumausaineiksi luettavia lääkeaineita, kuten diatsepaamia, saa ostettua apteekista il-

man reseptiä. Päihdekulttuuri on tullut joidenkin käyttäjäryhmien kautta julkisesti 
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Kathmandun kaduille. Kathmandun katulasten päihdekäyttäytyminen näkyy erityisesti 

suositun turistialueen Thamelin kaduilla, joilla lapset viettävät aikaa erilaisia liimoja 

imppaamalla. Teknisten liuottimien käyttö on myös päihteitä käyttävien aikuisten kes-

kuudessa suosittua.  

 

Nepalissa huumaavien lääkeaineiden myyntiä ei viranomaistaho valvo. Kritiikin mu-

kaan erityisesti huumeiden salakuljettajat ovat paremmin järjestäytyneitä kuin hallitus. 

Neljä nepalilaista ministeriötä on nimitetty taistelemaan huumeiden salakuljetusta ja 

väärinkäyttöä vastaan. Yhteistyö on vaikeaa ja työ tehotonta. Ratkaisuksi on ehdotettu 

Israelin mallin käyttöä huumeiden salakuljetuksen ja käytön ratkaisemiseksi. Israelissa 

työ on pääministerin hallinnan alla ja toimii yhteistyön kokoajana ministeriöiden teke-

mälle työlle. (Ethirajan 2013.) 

 

Nuoruus on tunnetusti omien rajojen testaamisen ja oman identiteetin etsimisen aikaa. 

Ensimmäiset päihdekokeilut tapahtuvat usein juuri nuoruusiän kynnyksellä. Syitä sii-

hen, miksi juuri nuoret kokeilevat päihteitä, on pohdittu eri näkökulmista: psykologises-

ta, sosiologisesta, lääketieteellisestä ja hengellisestä. Nuoruusikään kuuluu vaihe, jolloin 

halutaan vaikuttaa aikuisemmalta kuin mitä tosiasiassa ollaan. Päihteiden saatetaan aja-

tella olevan portti houkuttelevampien kavereiden seuraan. Syitä nuorten päihdekokei-

luihin on pohdittu monista eri näkökulmista, koska nämä selitysmallit tekevät näkyväksi 

päihteiden kokeilujen ja käytön taustoja sekä käytön syitä ja seurauksia. (Väyrynen 

2007, 73.) 

 

Päihteiden väärinkäyttö on suuri ongelma erityisesti nuorten nepalilaisten keskuudessa. 

Nuoret käyttävät suuremmissa määrin huumeita tajuamatta niiden haittavaikutuksia. 

Erityisesti marijuanan, hasiksen sekä lääkevalmisteista diatsepaamin ja buprenorfiinin 

käytön määrä on kasvussa. Suosittua on myös heroiini, joka Nepalissa tunnetaan myös 

nimellä brown sugar eli ruskea sokeri. Nepalissa arvellaan olevan noin 150 000 narko-

maania. (Ethirajan 2013.)  
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3.3 Päihdehoitojärjestelmä 

 

Nepalin päihdehoitojärjestelmän epäkohtana on sen pirstoutuneisuus monien eri järjes-

töjen kesken. Päihdehoitolaitosten tarkkaa määrää ei tiedetä, koska niiden toiminta on 

järjestöjen varassa. Tutkimuksen mukaan päihdehoitopalvelut olivat keskittyneet Kath-

mandun laaksoon. Lähes kaikki palveluntuottajat toimivat lahjoitusten turvin, joten pal-

velujen jatkuvuus oli epävarmaa. Monet päihdehoitopalveluista kärsivät kunnollisen 

päihdehoitosuunnitelman puuttumisesta eikä kansainvälisiä hoitosuosituksia noudatettu. 

(Recovering Nepal 2009, 6.) 

 

Ennaltaehkäisy, tuki ja hoitopalvelut sekä niiden yhteistyö muiden palvelujen välillä on 

tärkeää määriteltäessä hoidon onnistuvuutta päihteitä käyttävien parissa. Neljä toisiaan 

täydentävää palvelukokonaisuutta ovat välttämättömiä kokonaisvaltaisen päihdehoidon 

onnistumiseksi. Nämä ovat: yleinen terveydenhuolto, haittoja vähentävä työ, päihde-

riippuvuuden hoito ja psykososiaalinen tuki. Yleinen terveydenhuolto kattaa laajan alan 

eri ammattiryhmiä. Sen palveluksessa toimii lääkäreitä, hoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja 

muita alan edustajia. Päihdetyöntekijän virkaa ei useimmissa Aasian maissa tunneta ja 

päihdetyön osaaminen saattaa olla heikkoa. Päihderiippuvaisten hoitopalvelut saattavat 

olla yleislääkäreiden johdettavina. Hoito ei ota kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti huo-

mioon kaikkia päihteiden käyttäjän tarpeita, esimerkiksi mielenterveydellistä tukea. 

Tällä hetkellä Nepalin päihdehoitopalvelut eivät ole kaikkien saatavilla, sillä ne eivät 

ole ilmaisia. (WHO 2008, 5.) 

 

Nepalin päihdetyössä käytettävät työmenetelmät perustuvat usein terapeuttinen yhteisö-

ajatukseen ja hoito on lääkkeetöntä. Lääkkeiden sijaan pyritään muodostamaan uusia 

ajatusmalleja, pyritään emotionaaliseen tasapainoon, muuttamaan käyttäytymismalleja 

sekä rakentamaan uusia selviytymiskeinoja. Hengellinen herääminen ja yhteiskuntaan 

takaisin sopeutuminen ovat tärkeä osa prosessia. (UNDP 2010.)  

 

Julkisen terveydenhuollon negatiivinen suhtautuminen vaikeuttaa päihdeongelmien tun-

nistamista. Päihteiden käyttäjät hakevat apua julkisesta terveydenhuollosta saadakseen 

apua esimerkiksi infektioihin ja naiset hakeutuvat lääkäriin tullessaan raskaaksi. Epäasi-

allinen kohtelu saattaa karkottaa päihteiden käyttäjät kokonaan palvelujärjestelmän pii-
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ristä. WHO:n tutkimuksessa (2008, 4) stigma ja syrjintä neuvottiin ottamaan huomioon 

terveydenhuollossa seuraavin menetelmin: päihteiden käyttäjien tuli saada ihmisoikeuk-

siensa mukaista palvelua sekä terveydenhuoltohenkilökunnan tuli tunnistaa ja tiedostaa 

omat tunteensa ja ennakkoluulonsa, eikä kohdistaa niitä potilaaseen. Lisäksi päihteiden 

käyttäjille suunnatut palvelut tuli olla ilmapiiriltään ystävällisiä ja avoimia, luottamuk-

sellisuus tuli taata ja potilaiden jatko-ohjaus eri toimijoiden piiriin tuli olla toimivaa. 

 

UNODC:n tutkimuksessa (2011, 73) mainittiin, että perusterveydenhuollon ammatti-

laisten kouluttamisen tulisi tapahtua tarjoamalla faktoja päihteiden käyttäjistä ja näiden 

suhteesta terveydenhuoltopalveluihin. Päihteiden käyttäjien kokema stigma ja syrjintä 

terveydenhuollossa johti HIV-tartuntojen nousuun käyttäjien keskuudessa, kun terveys-

palveluihin ei enää hakeuduttu. Päihteiden käyttöä tulee pitää sairautena, joten sitä tulisi 

hoitaa. Terveydellinen ongelma ei ollut rikos, vaikka henkilö oli päihteiden käyttäjä. 

Terveydenhuollon ammattilaisia muistutettiin lisäksi, että päihteet ja HIV olivat jo yh-

teiskunnassa, joten niiden kieltäminen ei ollut ratkaisu. 

 

Recovering Nepalin tutkimuksessa (2009, 8) selvitettiin päihteiden käyttäjien mielipitei-

tä tärkeimmistä tukimuodoista. Tärkeimpänä ei pidetty vieroituspalvelujen saatavuutta, 

vaan ennaltaehkäisyn ohjelmia, hoidon jatkuvuutta, ympärivuorokautista klinikkatoi-

mintaa sekä kotiin vietävää vieroituspalvelua ja ohjausta. Palvelujen kehittämiseksi eh-

dotettiin matalan kynnyksen palvelupisteiden lisäämistä sekä viranomaisille suunnattua 

koulutusta päihdehoidon sekä ennaltaehkäisyn tärkeydestä. 

 

 

3.4 Päihteiden käytön vaikutukset 

 

Päihderiippuvuus on usein syynä suuriin kuolleisuuslukemiin sekä aiheuttaa suuren 

kuolleisuusriskin. Päihderiippuvuus on monimutkainen tila, jolla on sekä fyysisiä että 

psykososiaalisia haittavaikutuksia. Suonensisäisiä huumeita käyttävät altistuvat veriteit-

se tarttuville taudeille sekä terveysvaaroille, joita suonensisäisten huumeiden käyttö tuo. 

Likaiset neulat ja ruiskut voivat altistaa B-, ja C-hepatiitille sekä HIV:lle. Terveysvaa-

rana on yliannostuksen riski sekä bakteeriperäiset tulehdukset, tuberkuloosi ja sukupuo-

litaudit. (WHO 2008, 2.) 
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Useimmissa Aasian maissa HIV-virus tarttuu todennäköisimmin suonensisäisiä huumei-

ta käyttävien sekä seksityöläisten ja näiden asiakkaiden kesken. HIV-tartunnan saanei-

den määrä on erityisen suuri maissa, joissa pääsy ennaltaehkäisyyn ja vieroitushoitoon 

on rajattua, neulan- ja ruiskunvaihtopisteitä ei ole, korvaushoitoa ei ole saatavilla tai se 

on laitonta ja maan viranomaiset suhtautuvat kielteisesti huumeiden käyttöön. (Emt., 1.) 

 

WHO:n tutkimuksen mukaan (2008, 2) suonensisäisiä huumeita käyttävillä oli osalla 

todettu mielenterveydellisiä ongelmia, joita ei oltu kunnolla diagnosoitu tai hoidettu. 

Ongelmat saattoivat johtua alkoholin, kokaiinin tai opioidien käytöstä, mutta suonen-

sisäisiä huumeita käyttävät myös lääkitsivät näin itseään hoitaakseen mielenterveydelli-

siä ongelmia. Itsemurhariski suonensisäisten huumeiden käyttäjillä oli korkea, sillä he 

usein kärsivät vaikeasta masennuksesta sekä HIV-positiivisuudesta. 

 

Huumeiden käytöllä sekä HIV-positiivisuudella on fyysisten ilmenemismuotojen lisäksi 

myös laajoja sosiaalisia vaikutuksia. HIV-positiivisuus herättää pelkoa ja aiheuttaa syr-

jimistä, sillä taudissa assosioituvat vahvasti stigma ja hyljeksintä. Tämä saattaa aiheut-

taa sen, että tartunnan saanut suljetaan perheensä ja yhteisöjensä ulkopuolelle. Syrjinnän 

pelko taas voi estää tartunnan saaneita hakemasta hoitoa tai apua. Päihdeongelmasta 

kärsivää uhkaavat samat ilmiöt kuin HIV-positiivista, sillä syrjintä vaikeuttaa myös 

asunnon tai työn saantia. Mikäli naisella on sekä päihdeongelma että tartuntatauti, on 

erityisenä vaarana stigman seuraaminen myös seuraavaan sukupolveen. (Ulkoasiainmi-

nisteriö 2011.)  

 

Stigman syntyminen liittyy huumeiden käytön laittomuuteen, sitä ympäröivään sala-

myhkäisyyteen sekä siihen, ettei huumeita käyttäville usein ole tarjolla laillista suojaa. 

Huumeiden käyttäjät kokevat syrjintää erityisesti terveydenhuollossa, jonka vuoksi he 

ovat haluttomia hakemaan apua fyysisiin vaivoihin. Ihmiset, jotka ovat haavoittuvim-

massa asemassa johtuen köyhyydestä, etnisestä syrjinnästä, heikosta terveydestä, koulu-

tuksen puutteesta sekä työttömyydestä ovat suurimmassa vaarassa aloittaa päihteiden 

käytön. (WHO 2008, 3.) 
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3.5 Päihdetyön tulevaisuuden näkymät 

 

Päihteiden käyttäjät ovat haastava asiakasryhmä, eivätkä nepalilaiset naiset ole poikke-

uksia. Asiakkailla saattaa olla suuria kuvitelmia auttajista ja näiden kyvyistä ja pettymys 

voi aiheuttaa sen, etteivät he enää hakeudu palveluihin. Tulevaisuuden haasteena on, 

kuinka kannustaa naisia käyttämään palveluita. (Bhetwal 2013.) 

 

Tulevaisuus on tosin epävarma myös palvelujen tarjoajan kannalta Nepalin hallituksen 

jättäessä päihdehuollon vastuun lähes täysin ulkomaisten toimijoiden varaan. Pitkäai-

kaista rahallista tukea päihdehoitopalveluille ja -työlle ei ole, vaan useimmat ovat pro-

jektiluontoisia. Palvelujen jatkuvuus ei ole turvattua. Vieroitus- tai kuntoutusjakson 

jälkeen ongelmaksi muodostuu yhteiskunnan ja yhteisön kielteinen suhtautuminen päih-

teiden käyttäjiä kohtaan. Työllistyminen on hankalaa, eikä yrittäjyyteen anneta mahdol-

lisuuksia. Vaarana on ajautuminen takaisin päihteiden käyttöön, jonka piireissä voi saa-

vuttaa tunteen yhteenkuuluvuudesta. (UNODC 2011, 79–81.) 

 

Epävarma poliittinen tilanne tekee käytäntöjen muuttamisen tai kehittämisen erityisesti 

kunnallisissa terveyspalveluissa vaikeaksi ellei mahdottomaksi. Hallituksen jäseniä ei 

kiinnosta päihdetyön kehittäminen, eikä uutta lähestymistapaa asioiden muuttamiseksi 

ole. Päihteiden käyttäjät pelkäävät rikosoikeudellista vastuuta, sosiaalista nöyryytystä, 

syrjintää sekä perheidensä reaktioita, eivätkä hakeudu palvelujen piiriin. (Emt., 74.)  

 

Tulevaisuudessa päihdetyön haasteena on varsinaisen vieroitus-, kuntoutus- ja ennalta-

ehkäisevän työn lisäksi yhteiskunnan asenteiden muuttaminen. Stigman ja syrjinnän 

ollessa läsnä, ei ympäristö mahdollista ennaltaehkäisyä, hoitopalveluja ja HIV:n hoitoa 

sallivassa ilmapiirissä. Päihteiden käyttäjien ja näiden kumppaneiden kohtelu tulee 

muuttua, jotta päihteiden käyttäjä nähdään ihmisenä joka tarvitsee palvelua, ei rikollise-

na jota tarvitsee rangaista. Päihteiden käyttäjät ovat tärkeässä roolissa HIV:n ennaltaeh-

käisyn toimenpiteissä. Syrjinnän korvaaminen tiedolla ja tuella on tulevaisuuden kan-

nalta merkittävässä asemassa. (UNODC 2011, 112.) 
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4 NEPALILAISTEN NAISTEN ASEMA YHTEISKUNNASSA 

 

 

4.1 Nepalia velvoittavat YK:n ihmisoikeussopimukset 

 

Nepal on sitoutunut noudattamaan YK:n ihmisoikeussopimuksia. YK:n ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen mukaan ihmisoikeudet ovat yksilöllisiä ja syntyperäisiä 

oikeuksia, joita yksilöltä ei voida riistää. Ihmisoikeudet ovat samoja kaikille riippumatta 

sukupuolesta, rodusta, väristä, uskonnosta, kielestä, poliittisesta tai muuhun mielipitee-

seen liittyvästä suuntautumisesta. Ihmistä ei voida erotella omaisuuteen tai syntyperään 

perustuen. Julistuksen mukaan kaikilla on oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen eikä 

ketään saa orjuuttaa, kiduttaa, kohdella tai rangaista epäinhimillisesti tai alentavasti. 

Kaikilla tulee olla tasavertainen oikeus lain edessä sekä tulla kuulluksi ja tuomituksi 

riippumattomassa tuomioistuimessa eikä ketään saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai 

tuomita maanpakoon. (OHCHR 2013.) 

 

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan kaikilla on oltava poliitti-

sia oikeuksia kuten mielipiteen- ja sananvapaus sekä oikeus äänestää, osallistua poli-

tiikkaan ja vapaisiin vaaleihin. Jokaisella on sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. 

Näitä ovat oikeus sosiaaliturvaan, työhön ja oikeudenmukaisiin työoloihin sekä palk-

kaan, opetukseen ja riittävään lepoon. (Emt.) 

 

Nepalissa koettiin kymmenen vuoden pituinen sisällissota, joka päättyi vuonna 2006. 

Sisällissodalla pyrittiin eriarvoisuuden poistamiseen. Kuitenkin ihmisoikeusrikkomuk-

siin puututaan edelleen vähän, rankaisukeinoja ei käytetä, eikä poliisivoimiin voi luottaa 

niiden heikon läsnäolon vuoksi. (Ulkoasiainministeriö 2006.) 

 

YK:n perusoikeussopimuksen lisäksi Nepal on sitoutunut noudattamaan kolmea täyden-

tävää yleissopimusta: YK:n kansainvälistä lasten oikeuksien sopimusta (1989), YK:n 

naisten oikeuksien sopimusta (1979) sekä YK:n kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun 

kieltävää sopimusta (1984). (Mattila 2005, 17.)  
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Lasten oikeuksien sopimuksen mukaan lapsille tulee turvata samat oikeudet riippumatta 

sukupuolesta, varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, vammaisuudesta, uskonnosta tai 

muusta erottelutekijästä. Lapselle tulee taata riittävä elintaso. Lasta tulee suojella teki-

jöiltä, jotka voivat olla vahingollisia lapsen terveydelle, kasvulle tai kehitykselle. Lap-

sella on oikeus saada opetusta sekä mahdollisuus leikkiin, lepoon ja harrastuksiin. Lasta 

tulee suojella hyväksikäytöltä, myös seksuaaliselta. Lasta ei saa kohdella epäinhimilli-

sesti tai rangaista julmasti. Mikäli yllä mainittua esiintyy, tulee sopimuksen allekirjoit-

taneiden maiden toimia lapsen suojelemiseksi. (Asetus lapsen oikeuksista 1991.) 

 

YK:n kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltävän sopimuksen mukaan mikään 

poliittinen levottomuus tai sotatila ei ole oikeuttava syy kidutukselle. Sopimuksen mu-

kaan kunkin maan tulee ryhtyä tehokkaisiin lainsäädännöllisiin toimiin ehkäistäkseen 

kiduttamista. Kenenkään viranomainen käskyä ei saa käyttää oikeutuksellisena toimena 

kidutukselle ja kidutusteot tai -yritykset tulee tuomita rikollisena toimintana. (Asetus 

kidutuksesta ja muusta julmasta kohtelusta 1989.)  

 

YK:n naisten sopimus tarkentaa naisten oikeuksia kansainvälisten ihmisoikeuksien nä-

kökulmasta. Sen tavoitteena on poistaa sukupuoleen perustuva syrjintä. Sopimuksen 

mukaan tasa-arvon tulee toteutua koulutuksessa, työelämässä sekä perhesuhteissa. Nai-

silla tulee olla oikeus vapaasti valita aviopuolisonsa, solmia avioliitto vapaasta tahdos-

taan, saavuttaa yhtäläiset oikeudet avioliiton purkautuessa sekä saada samat henkilökoh-

taiset oikeudet aviopuolisona materian omistuksessa ja sukunimen valitsemisessa. So-

pimuksen mukaan lapsiavioliitot on katsottava mitättömiksi ja toimenpiteisiin on ryh-

dyttävä vähimmäisiän määräämiseksi avioliitolle. Liitot on kirjattava viralliseen väestö-

rekisteriin. (Asetus naisten syrjinnän poistamisesta 1986.)  

 

 

4.2 Naisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset 

 

Sukupuoleen kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus, joka tunnustetaan maail-

manlaajuisesti. Sukupuoleen kohdistuva väkivalta määritellään väkivallaksi miehen ja 

naisen välillä, jossa nainen on useimmiten uhri ja joka saa alkunsa vallitsevasta epätasa-

arvosta naisen ja miehen välillä. Väkivalta voi ilmetä uhkailuna, pakottamisena, pa-
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hoinpitelynä, raiskauksena tai seksuaalisena hyväksikäyttönä. Väkivalta tai sen uhka 

vaikuttaa naisten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä seksuaaliterveyteen joko 

suoraan tai välillisesti. Väkivalta tai uhka sen toteutumisesta saattaa estää naista teke-

mästä itseään koskevia päätöksiä tai valintoja. Ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisel-

la tulee olla oikeus päättää muun muassa omaan seksuaalisuuteensa ja lasten hankintaan 

liittyvistä asioista. Mikäli tämä oikeus puuttuu, se voi johtaa ei-toivottuihin raskauksiin 

sekä abortteihin. (Otoo-Oyortey 2000, 6–9.) 

 

Naisiin kohdistuva väkivalta voidaan jakaa viiteen kategoriaan: seksuaaliseen väkival-

taan, väkivaltaan tyttölapsia kohtaan, lapsiprostituutioon, naisten sukuelinten silpomi-

seen sekä varhaiseen avioliittoon. Seksuaalinen väkivalta vaihtelee raiskauksesta ei-

fyysiseen pakottamiseen. Arviolta joka kolmas nainen joutuu raiskauksen uhriksi elä-

mänsä aikana, eli yli tuhat naista raiskataan päivittäin. Naisten sukuelinten silpominen 

on naisia vammauttama traditio, joka on käytössä lähinnä Afrikan maissa. Silpomisen 

uhreja on laskettu olevan noin 100–132 miljoonaa naista. (Emt., 7.) 

 

Tyttölapset ovat vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Tyttöjen hyväksikäyttö on yksi 

yleisimpiä väkivallan muotoja, joka lisäksi heikentää tyttöjen itsetuntoa. Aasiassa noin 

miljoona lasta tarjoaa seksipalveluja aikuisille. Suurin osa lapsista on kidnapattuja tai 

seksiteollisuuteen myytyjä. Varhaiset avioliitot ovat yleisiä erityisesti Aasiassa, jossa 

19-vuotiaista tytöistä naimisissa on jo 60–70 prosenttia. Useimmilla tytöillä on hyvin 

vähän koulutusta, eikä tietoa seksuaaliterveydestä. Nuorten tyttöjen raskaudet ja synny-

tykset ovat riski, sillä nuorten kehot ovat vielä kehittymättömiä. (Otoo-Oyortey 2000, 

7.) 

 

Naisten eläessä köyhyydessä on heidän kohtalonaan tyytyminen vähäisempään ruokaan, 

lääkkeisiin, vaatetukseen ja koulutukseen. Aliravitsemuksesta huolimatta naiset tekevät 

fyysisesti raskasta työtä, kuten maanviljelyä. Naiset tulevat raskaaksi hyvin nuorena ja 

raskauksia saattaa olla useita peräkkäin. Terveyspalvelujen puute raskausaikana aiheut-

taa lasten alipainoisuutta syntymähetkellä. Monet vauvoista kuolevat ensimmäisen elin-

vuoden aikana. Poikalapsia arvostetaan, sillä pojat nähdään tulevaisuuden tulojen hank-

kijana. (WFS 1994, 134.) Tyttölapset ovat perheelle taloudellinen rasite ja tyttölapsista 

perheen tulee maksaa kalliit myötäjäiskulut sulhasen perheelle. 
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Viime vuosikymmeninä on tehty monia sopimuksia eri maiden kesken naisten kokeman 

epäinhimillisen kohtelun lopettamiseksi. Stereotyyppiset sukupuoliroolit ovat edelleen 

vallalla useimmissa maissa ja tilannetta pahentaa riittämätön lainsäädäntö ja politiikka. 

Hyvinvointimaat peräänkuuluttavat naisten aseman parantamista, sillä sen katsotaan 

olevan edellytys kaikelle muulle edistykselle. Naisten ihmisoikeuksia parantaakseen 

tulisi hallitusten poistaa naisia ja tyttöjä syrjivät lait, lisätä naisten osallistumista päätök-

sentekoon sekä parantaa heidän mahdollisuuttaan päästä koulutukseen. Taloudelliseen 

itsenäisyyteen tulee tukea sekä lisätä resursseja seksuaaliterveydenhoitoon ja tervey-

denhuoltohenkilökunnan koulutukseen. Poliittisten ohjelmien tuomien käytännön muu-

tosten vaikutusta naisiin tulee seurata. (Otoo-Oyortey 2000, 10.)  

 

Naisten kokemiin ihmisoikeusloukkauksiin kiinnitettiin huomiota United Nationin tut-

kimuksessa Nepalin tilanteesta vielä yli kymmenen vuotta myöhemmin. Tutkimuksessa 

käsiteltiin keinoja naisten kokeman syrjinnän poistamiseksi ja siitä voi lukea tarkemmin 

luvusta 2.3. Naisten aseman parantaminen ja naisten ihmisoikeustilanteen parantuminen 

on hidas prosessi, joka vaatii jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Nähtäväksi jää, ottaako 

Nepalin hallitus ohjat naisten kokeman syrjinnän poistamiseksi vai jääkö ihmisoikeusti-

lanteen edistäminen kokonaan järjestöjen ja ulkomaisten toimijoiden harteille. 

 

 

4.3 Naisten asemaan vaikuttavat tekijät 

 

Nepalissa suurena haasteena on erityisesti naisten aseman parantaminen. Vaikka tyttö-

jen koulutus on edistynyt, on naisten asema huono etenkin maaseudulla. Naiset kohtaa-

vat väkivaltaa ja erityisesti syrjäseuduilla on monia perinteitä, jotka ovat haitallisia ter-

veydelle. (Ulkoasiainministeriön kehitysviestintä 2013.) Nepalissa naisen ajatellaan 

olevan stigmatisoitu, alempiarvoinen jo naiseuden vuoksi. Stigmaa pahentaa muun mu-

assa päihteiden käyttö, HIV-positiivisuus sekä irtosuhteet. Perinteisesti naisen odotetaan 

menevän naimisiin ja perustavan perheen. Mikäli näin ei tapahdu tai nainen käyttää 

päihteitä, on stigmatisointi ja diskriminaatio joskus niin rajua, että nainen joutuu jättä-

mään yhteisönsä. Nepalissa tämä merkitsee ennen kaikkea oman itsensä menettämistä. 
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Naisten asema Nepalissa on miehiä huonompi. Naisten kuolleisuuslukemat ovat korke-

ampia ja koulutukseen pääsy heikompaa, jonka lisäksi naiset yleensä työskentelevät 

miehiä pienemmällä palkalla. Lasten saanti on tärkeää. Poikalapsia suositaan, jonka 

vuoksi tyttölapset ovat usein ensimmäisiä, jotka esimerkiksi talousvaikeuksien aikana 

otetaan pois koulusta. (Bindloss, Holden & Mayhew. 2009, 59.)  

 

Naisen elämän merkityksellisimpiä kohtia ajatellaan olevan avioituminen, jonka johdos-

ta suku järjestää suuret häät. Nepalissa solmitaan yhä sopimusavioliittoja, jotka perustu-

vat usein perheiden tai sukujen yhteisiin päämääriin. Avioliitot eivät aina perustu tuntei-

siin ja romantiikkaan, vaan puhtaasti järkeen perustuville syille, kuten taloudelliselle 

tasapainolle. Avioliiton jälkeen naisen tulee saada lapsia mahdollisimman pian ja esi-

koisen tulisi olla poika. Ajatus sukupuolten välisestä tasa-arvosta on melko kehittymä-

töntä. Perinteisesti vaimon tehtävänä on huolehtia ruoanlaitosta ja siivoamisesta sekä 

lasten hoidosta. Mies kantaa taloudellisen vastuun kodista. (Remes 1997, 33.) 

 

Naisten asemaan vaikuttaa jo lapsena tehty roolijako. Tyttölapset ovat usein vähemmän 

toivottuja, sillä pojat nähdään taloudellisen tuen vastuunkantajina. Poikien ajatellaan 

pitävän huolta vanhemmistaan, kun nämä tulevat eläkeikään. Tyttölapset muuttavat 

avioliiton jälkeen miehensä vanhempien luokse ja pitävät huolta aviomiehensä van-

hemmista. (Emt., 34.) 

 

2000-luvulla tapahtui muutoksia, jotka vaikuttavat merkittävästi naisten asemaan Nepa-

lissa: alle 35-vuotiaat naiset saivat oikeuden passihakemuksen täyttöön tarvitsematta 

siihen miehensä tai huoltajansa lupaa. Samoin turvattiin naisten oikeus perintöön. 

Vuonna 2005 tapahtui toinen suuri muutos, kun laittomaksi muuttui tapa, jossa nainen 

suljetaan kuukautisten ajaksi navettaan tai muuhun karjarakennukseen. Abortti laillistet-

tiin vuonna 2002. (Bindloss ym. 2009, 59.) 

 

Nepalissa teiniraskaudet ovat yleisiä. Avioliiton ulkopuolella syntyvät lapset ovat häpeä 

ja tällaisista raskauksista naiset yrittävät päästä eroon. Tuhannet nuoret naiset kuolevat 

synnytyksien aikana epähygieenisten olojen, auttajien ammattitaidottomuuden sekä 

nuoren ikänsä vuoksi. Nepalissa seksuaalikasvatus on hyvin olematonta johtuen voi-

makkaasta ajattelutavasta. Sen mukaan naimattomien nuorten, etenkään tyttöjen, ei tule 
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harrastaa yhdyntää, joten seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhumista ei nähdä tar-

peellisena. (Kiviluoto 2002, 23.) 

 

Tytöt joutuvat poikia todennäköisemmin ihmiskaupan uhreiksi. Jos henkilö on huijattu, 

houkuteltu väärin perustein tai pakotettu matkustamaan pois kotimaastaan ja työskente-

lemään muualla voidaan käyttää termiä ihmiskauppa (Thorbek 2003, 21). Joka vuosi 

noin 10 000–15 000 nepalilaista tyttöä päätyy ihmiskaupan myötä erilaisiin töihin, suu-

rin osa bordelleihin, tehtaisiin tai seksityöläisiksi. (Bindloss ym. 2009, 59.) Osa lapsista 

päätyy töihin mattotehtaille. Lapset ja nuoret altistuvat HIV -virukselle ja ovat vaarassa 

tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. (Kiviluoto 2002, 23.)  

 

Suomi on mukana monissa Nepalissa toteutettavissa kehityshankkeissa, joista muutama 

on suunnattu Nepalin naisten tukemiseen. Erityisesti entinen kehitysministeri Heidi 

Hautala on ottanut kantaa nepalilaisten naisten aseman ja koulutuksen parantamiseksi. 

Myös paikallisten itsensä mielestä koulutus ja oikeuksista tiedottaminen on tärkeää, 

sillä ilman koulutusta naisilla ei ole mahdollisuutta parempaan tulevaisuuteen. (Heikkilä 

2011.)  

 

 

4.4 Naiset päihteiden käyttäjäryhmänä: erityishaasteet 

 

Päihteitä, johon sisältyy myös huumausaineiden käyttöä, käyttävästä naisesta käytetään 

englanniksi nimitystä FDU – Female Drug User. Päihteitä käyttävä nainen on henkilö, 

joka on yli 18-vuotias ja on käyttänyt huumeita, kuten heroiinia tai muuta lääketieteelli-

seen tarkoitukseen käytettyä huumetta, mielihyvää tuottaakseen tai muuhun kuin lääke-

tieteelliseen tarkoitukseen, tai on haistellut liimaa vähintään kahdentoista kuukauden 

ajan. Suonensisäistä huumetta käyttävistä käytetään englanninkielisessä materiaalissa 

usein nimitystä FIDU – Female Injecting Drug User. Suonensisäisiä huumeita käyttävä 

on henkilö, joka on käyttänyt huumeita suonensisäisesti vähintään kerran kuluneen 

kuukauden aikana muusta kuin lääketieteellisestä syystä johtuen. (UNODC 2010, 15.) 

 

Naiset toimivat miesvaltaisissa päihdepiireissä seurustelukumppaneina, vaimoina tai 

ystävinä. Sukupuolierot ja niihin liittyvät valtasuhteet korostuvat ja määrittävät naisten 
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toimintaa, sillä sukupuoli raamittaa sitä. Huumepiireissä korostuvat ruumiilliset ominai-

suudet, kuten fyysinen vahvuus, liitetään usein miehiseen voimaan. Naisen on tiedostet-

tava ruumiinsa hyödyt ja haitat ja osattava käyttää niitä hyödyksi. (Väyrynen 2007, 

124.) Naisilla, joiden kumppani käyttää suonensisäisiä huumeita on suurempi vaara 

altistua sosiaalisille, fyysisille ja psykologisille seurauksille. Alttius suonensisäisten 

huumeiden käytölle nousee, elämäntyyli ja perhesuhteet kärsivät, HIV:n ja muiden tau-

tien saannin riski kohoaa. Suhde voi tarjota turvallisuuden tunnetta, kiintymystä ja suo-

jaa muutoin marginaaliryhmässä olevalle naiselle. (NDARC 2010, 55.) 

 

Seurustelusuhde vähentää naisen hyväksikäyttöriskiä ja korostaa tasa-arvoista asemaa 

miesten rinnalla. Silti naisten ja miesten tulkinnat huumekuvioissa solmituista parisuh-

teista ovat usein ristiriitaisia. Naiset kokevat seurustelun olevan molemminpuolista vä-

littämistä, rakkautta ja huolehtimista. Miehet kokevat naisten harjoittavan prostituutiota 

saadakseen huumeita. Huumepiireissä syntyneet seurustelusuhteet harvoin ovat saaneet 

alkunsa molemminpuolisesta rakkaudesta. Seurustelusuhteessa nainen hyötyy miehestä, 

joka tarjoaa turvaa, päihteitä ja jonkinlaista huolenpitoa. Suhteessa nainen voi pyrkiä 

kohti tasa-arvoisempaa kohtelua. (Väyrynen 2007,126.)  

 

Nepalissa päihteitä käyttävät naiset altistuvat perinteisille ajattelutavoille ja kulttuurisil-

le stereotypioille. Tästä syystä naiset ovat erityisen alttiita sosiaalisen stigman saamisel-

le. Nuorten vanhemmat saattavat kieltäytyä viemästä tytärtään hoitoon, sillä huumeiden 

käyttäjäksi leimautuminen voi vaikeuttaa tyttären naimisiinmenoa tulevaisuudessa. 

(Kathmandu Post 2010.)  

 

UNODC:n tutkimuksen mukaan tyypillinen nepalilainen päihteitä käyttävä nainen oli 

18–21 vuotta, heikosti koulutettu, naimaton, perheenjäseniensä luona asuva. Seksityössä 

laskettiin olevan 25 % Nepalin 6 330:sta naisesta, jotka käyttivät päihteitä. Huumeiden 

käyttö oli todennäköisesti alkanut 17-vuotiaana, suonensisäinen käyttö 18-vuotiaana. 

Suonensisäisenä huumeena käytettiin buprenorfiinia yhdessä heroiinin tai toisen huu-

meen kanssa. Huumeita käytettiin suonensisäisesti yhdessä toisten kanssa tai ryhmässä. 

Huumeita voitiin myös käyttää oraalisesti, usein mukana oli myös alkoholin käyttöä. 

Lähes kaikki rahat kuluivat huumeisiin ja alkoholiin. (UNODC 2013, 6–7.) 
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Päihteitä käyttävät miehet ovat yleensä lukumäärältään suurempi joukko, jolloin päih-

teitä käyttävät naiset jäävät ryhmänä miesten varjoon. Naisten tilanne sivuutetaan 

useimmissa tutkimuksissa tai siihen luodaan vain yleiskatsaus. Yleisesti ajatellaan, että 

naisten tulee löytää keino hyötyäkseen miehille suunnatuista päihdeohjelmista ja löytää 

niiden avulla keino ongelmiensa ratkaisemiseksi – kuten naiset tekevät monella muulla-

kin elämänsä osa-alueella. (UNODC 2013, 3) 

 

Tutkimusten mukaan päihteitä käyttävät naiset olivat miehiä suuremmassa vaarassa 

syrjäytymiseen, itsemurhan tekemiseen sekä kuolemaan päihteiden käytön seurauksena. 

Naisten päihteiden käyttö erosi miehistä. Nepalissa naiset usein käyttivät suonensisäi-

sesti lääkeaineiksi luettavia huumeita, jotka aiheuttivat nopeasti addiktiota, nostivat yli-

annostuksen riskiä sekä tuhosivat suonia. Päihteitä käyttävät naiset olivat vaarassa saada 

fyysisiä ja mielenterveydellisiä ongelmia, jotka siirtyivät seuraaville sukupolville lasten 

syntymien kautta. Lapset syntyivät ennenaikaisesti, alipainoisina, usein vahinkoraska-

uksina ja vieroitusoireisina. Naisten ollessa seksityössä riski pidätetyksi joutumisesta 

kasvoi, jolloin syrjinnän ja stigman määrä nousi entisestään. (UNODC 2013, 3.) 

 

Päihteitä käyttävät naiset olivat aiemman tutkimuksen mukaan erityisessä vaarassa syr-

jäytyä yhteiskunnasta. Naiseus ja päihteiden käyttö loivat kaksinkertaisen syrjintävaa-

ran, jonka vuoksi yhteiskuntaan integroituminen oli haastavaa. Päihteitä käyttävät naiset 

kritisoivat myös päihdepalvelujen laatua. Päihdepalvelujen koettiin olevan miehille 

suunnattuja ja naisia epäasiallisesti kohtelevia. Naiset toivat esiin päihdehoitolaitosten 

toimivan uhkana seksuaaliselle hyväksikäytölle. Ongelmaksi muodostui myös naisten 

aviomiesten päihteiden käyttö. Miehen käyttäessä päihteitä oli naisen vaikea pysyä 

päihteettömänä ja monet naisista halusivat miellyttää aviomiestään. (Recovering Nepal 

2009, 16.)  

 

United Nationin komitea CEDAW – Committee on Elimination of All Forms of Disc-

rimination against Women otti lokakuussa 2013 kantaa päihteitä käyttävien naisten ko-

kemaan syrjintään ja puutteelliseen päihdepolitiikkaan Keski-Aasian maissa. United 

Nations kritisoi erityisesti ahdasmielistä päihdelainsäädäntöä, jolla tuomittiin tuhansia 

naisia tekemistään köyhyysrikoksista, jotka kohdistuivat huumeiden käyttöön ja hallus-

sapitoon. Naisilta riistettiin oikeus terveydenhuoltoon sekä puolueettomaan oikeuden-
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käyntiin ja naiset altistuivat väkivallalle, syrjinnälle ja stigmalle. Komitea muistutti, että 

naisten päihteiden käytön takana saattoi olla monimutkaisia tapahtumaketjuja ja naisten 

vangitseminen vähäisistä rikoksista ei edistänyt tasa-arvon toteutumista. Tilanteen rat-

kaisemiseksi United Nations aikoi kehittää ihmisoikeudellisen lähestymistavan sekä 

vaikuttaa kunkin maan valtakunnalliseen että kotimaan tuomiovaltaan. (Iakobishvili 

2013.) 

 

Vuonna 2010 julkaistu NDARC:n tutkimus tehtiin yhteistyössä Saksan suurlähetystön 

kanssa. Tutkimuksessa kohdennettiin ja tarkennettiin jo olemassa olevaa tietoa päihteitä 

käyttävien naisten tarpeista sekä päihteiden käyttömotiiveista. Tutkimuksen mukaan 

naiset eivät hakeutuneet palvelujen piiriin ja tähän pyrittiin löytämään syitä palvelujen 

kehittämisen lisäksi. Tutkimusaineisto oli koottu kolmen päihdetyössä mukana olleen 

tutkijan kokemuksia kooten, jonka lisäksi teoriasisältönä käytettiin runsaasti erilaisia 

amerikkalaisia tutkimuksia. Tutkimustulokseksi muotoutui ajatus siitä, että naisille tulisi 

järjestää omat vierotuspalvelut, sillä turvallisuustekijät olivat suuri este naisten hakeu-

tumiselle hoitoon. Lisäksi hoitopalvelujen tulisi ottaa huomioon naisten elämäntilanteet 

ja olla valmiita esimerkiksi kotikäynteihin, ehkäisyneuvontaan sekä tilanteisiin, joissa 

naiset olivat raskaana tai heillä oli jo lapsia. Päihdetyön ammattihenkilökunnan suhtau-

tuessa päihteiden käyttäjiin kielteisesti jäi moni nainen ilman terveydenhuoltoa, mikä 

vaikeutti myös naisten tavoittamista. 

 

Aikaisemmat tutkimukset (ks. esim. Recovering Nepal 2009; NDARC 2010 & UNODC 

2010) käsittelevät laajasti nepalilaisten päihteitä käyttävien naisten päihdehoitotarpeita, 

mutta päihdeongelmaa on käsitelty palveluntarjoajan näkökulmasta. Päihteitä käyttävien 

naisten kokemuksia ei ole kuunneltu ottamalla tämä myös koko tutkimuksen näkökul-

maksi, vaan johtopäätökset on tehty tutkijoiden näkökulmasta käsin, keskittyen palvelu-

jen parantamiseen mahdollisimman kustannustehokkain keinoin. Työtavassa on riskinä, 

että naisten todelliset tarpeet jäävät kuulematta.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana ei ole teorian testaaminen, vaan tiedon han-

kinta, jonka kohteena on ihminen sekä tämän elämän kuvaaminen. Laadullisessa tutki-

muksessa aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti, esimerkiksi lauseille ja sanoille 

annetaan painoarvoa. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että tutkittavien 

näkökulmat tulevat esille ja laadullisen tutkimuksen metodit tukevat tätä. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 151–155.) Laadullisen tutkimuksen aineiston koko on pää-

sääntöisesti pienempi verrattuna määrälliseen tutkimukseen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

87).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on tutkittavan näkökannan ymmärtäminen. Kva-

litatiivinen tutkimusote sopii siis yksilön ymmärtämisen menetelmäksi, sillä se ei pyri 

yleisluontoisiin loppupäätelmiin. (Metsämuuronen 2006a, 88.) Lähestymistapa ja tul-

kinta ovat rationaalisia, eivät kriittisiä tai loogisuuteen pyrkiviä. Havainnointi ja mitta-

ukset tehdään luonnollisessa ympäristössä ja tutkimuksessa painotetaan subjektiivista 

näkökulmaa. (Räsänen i.a., 4.) Kvalitatiivisessa tutkimusotteessa keskeisiä tutkimusme-

todeja ovat havainnointi, tekstianalyysi, haastattelu sekä litterointi. (Metsämuuronen 

2006a, 88.) 

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, sillä tutkimuksen lähtökohtana 

on päihteitä käyttävien nepalilaisten naisten oman elämän ja kokemusten kuvaaminen 

sekä päihdehoitopalvelutarpeiden kartoittaminen. Tutkimuksessa naisten yksilöllisiä 

kokemuksia tuodaan esiin ja kuvataan myös sitaatein. Kvalitatiivisen tutkimusotteen 

keskeisiä tutkimusmetodeja on käytetty tutkimuksen tekemisessä. 

 

Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Opinnäytetyön teoriaosuu-

dessa kuvataan Nepalia laaja-alaisesti kehitysmaana sekä nostetaan esiin osa-alueita, 

jotka vaikuttavat naisia syrjivään kulttuuriin. Näitä tekijöitä kuvataan ja tarkastellaan, 

jotta naisten asemaan ja päihteiden käyttöön liittyvät eri ongelmatekijät hahmottuvat. 
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Tutkimus hyödyttää erityisesti nepalilaisten naisten parissa työskenteleviä suomalaisia, 

jotka haluavat ymmärtää haastavaa asiakasryhmäänsä laaja-alaisemmin. Suomenkielistä 

tutkimustietoa Nepalista löytyy runsaasti muihin aiheisiin kuten nepalilaisiin katulap-

siin, perhe-elämään sekä syrjäkylien ja –kaupunkien naisiin ja näiden kouluttamiseen 

liittyen. Useiden aikaisempien tutkimusten epäkohtana oli niiden keskittyvyys Aasian 

eri maihin, eikä niitä ole kohdistettu tiettyyn maahan, esimerkiksi Nepaliin (ks. esim. 

NDARC 2010; UNODC 2011 & WHO 2008). Useat englanninkielisistä tutkimuksista 

on tehty palveluntarjoajan näkökulmasta, eikä naisten omaa ääntä tuotu kuuluviin, joka 

toisi tutkimukseen inhimillisempää lähestymistapaa. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millä tavoin päihteitä käyttävät naiset kokivat syr-

jintää. Tämän lisäksi tavoitteena on kartoittaa, pääsevätkö naiset päihdehoitopalvelujen 

piiriin ja mitä vaikutuksia päihteiden käytöllä on naisten elämään. Onnen ja ilon aiheita 

naisten elämässä sekä tulevaisuuden näkymiä päihteitä käyttävien naisten kokemana 

käsitellään lopuksi. Lisäksi tavoitteena on suomenkielisen materiaalin tuottaminen ai-

heesta. Aihe on ajankohtainen monien suomalaisten tahojen tukiessa Nepalissa tehtävää 

kehitystyötä erityisesti naisten aseman parantamiseksi. 

 

 

5.2 Dristi Nepal  

 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimii Dristi Nepal, joka perustettiin vuonna 2006 

vastaamaan päihteitä käyttävien naisten tarpeisiin. Perustamisen aikana Dristi Nepal oli 

ensimmäinen voittoa tavoittelematon, paikallinen järjestö Nepalissa, joka ajoi päihteitä 

käyttävien naisten asiaa. Järjestö perustettiin päihdeongelmasta toipuvien naisten toi-

mesta ja kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään jokapäiväisessä työssä. 

 

Dristi Nepalissa työn tavoitteena on luoda huolehtiva ympäristö päihteitä käyttäville 

naisille ja heidän lapsilleen. Naisten taitoja kehitetään elämän eri osa-alueilla, toimitaan 

päihteitä käyttävien naisten oikeuksien puolestapuhujana, integroidaan naisia takaisin 

yhteiskuntaan sekä lisätään HIV ja AIDS tietoisuutta yhteisöissä. Tavoitteisiin pyritään 

tarjoamalla kuntoutusta ja neuvontaa päihteitä käyttäville, madaltamalla riskikäyttöä 

sekä tavoittamalla HIV positiivisia naisia ja näiden lapsia. Tavoitteena on yhteiskunta, 
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jossa ei koeta diskriminaatiota. (Dristi Nepal 2006.) 

 

Dristi Nepal toteuttaa jalkautuvaa työtä, yksilö- ja perheneuvontaa sekä koulutustoimin-

nan järjestämistä. Toiminta pitää sisällään klinikkatoiminnan, jossa tarjotaan peruster-

veydenhuollon palveluja päihteiden käyttäjille sekä yhteisön jäsenille. Jalkautuvassa 

työssä päihteitä käyttäviä naisia mennään tapaamaan Kathmandun kaduille, jolloin 

työntekijöillä ja vapaaehtoistyöntekijöillä on myös mahdollisuus tarjota neuvontapalve-

luja sekä pieniä terveydenhoitopalveluja. Dristi Nepalin Drop In Center (DIC) toimii 

Lazimpatin kaupunginosassa. Klinikalla jaetaan ilmaisia kondomeja, neuloja ja ruisku-

ja, annetaan seksuaalivalistusta, toteutetaan yksilö-, perhe- ja parineuvontaa sekä luo-

daan ympäristö, jossa naiset voivat tulla kohdatuksi ilman syyllistämisen pelkoa. (Dristi 

Nepal 2006.)  

 

Dristi Nepal työllistää kolme hallinnon alan henkilöä, terveydenhuollon ammattilaisen  

sekä tilanteesta riippuen noin 5–10 hengen tiimin entisiä päihteiden käyttäjiä, jotka to-

teuttavat jalkautuvaa työtä sekä osallistuvat kampanjoihin. Lisäksi taustalla toimii jouk-

ko vapaaehtoistyöntekijöitä, joista osa on entisiä päihteiden käyttäjiä. Osalla vapaaeh-

toistyöntekijöistä on sosiaali- ja terveysalan koulutus tai he ovat alan opiskelijoita. 

 

 

5.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimus kuvaa nepalilaisten päihteitä käyttävien naisten asemaa ja elämää Kathman-

dussa, Nepalissa naisten omien kokemusten kautta. Lisäksi kartoitetaan naisten koke-

muksia päihdepalveluista. Naiset ovat Nepalin päihdehoitojärjestelmässä usein unohdet-

tuna vähemmistönä, jonka vuoksi naisten palvelutarpeista ei ole julkaistu monia tutki-

muksia. Suomeksi tietoa nepalilaisista päihteitä käyttävistä naisista, näiden asemasta, 

elämästä ja palvelutarpeiden kartoittamisesta ei ole julkaistu tarpeeksi. 

 

Tutkimuskysymykset on jaettu neljään osa-alueeseen, jonka pohjalta päihteitä käyttäviä 

naisia haastateltiin. Kukin tutkimuskysymys vastaa laajempaan tutkimusongelmaan, 

jotka toimivat tutkimuksen kulmakivinä sekä perusteena sen tarpeellisuudelle. (Tauluk-

ko 1.) Tutkimusongelmat muodostuivat omassa työssä tehtyjen  havaintojen ja keskus-
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telujen sekä teoriatietoon tutustumisen perusteella. Tutkimalla näitä neljää tutkimusky-

symystä saadaan koottua päihteitä käyttävien naisten kokemuksia näiden tämänhetkises-

tä elämästä ja asemasta nepalilaisessa yhteiskunnassa.  

 

TAULUKKO 1. Tutkimuskysymykset ja niiden merkitys laajempien tutkimusongelmi-

en ratkaisussa 

TUTKIMUSKYSYMYS VASTAA TUTKIMUSONGELMAAN 

1. Millaisena näyttäytyy naisten asema 

Nepalissa päihteitä käyttävien naisten 

kokemana: eroaako se miesten elämästä, 

miksi ja miten? 

Kulttuuri ja yhteiskunta epätasa-arvoisia 

toimintaympäristöjä. Taustalla moninaisia 

tekijöitä, jotka ajavat naiset päihteiden 

käyttöön 

2. Kuinka päihteiden käyttö on vaikutta-

nut naisten elämään? 

Päihteiden käyttäjien tämän hetkistä tilan-

netta ja haasteita elämässä tutkittu vähän 

3. Ovatko naisille suunnatut hoitopalvelut 

riittäviä ja vastaavatko ne tarpeita? 

Naisille suunnatut päihdepalvelut ja –

tarpeet eivät kohtaa. Palvelutarpeita ei ole 

kartoitettu tarpeeksi 

4. Miltä näyttää päihteitä käyttävien nais-

ten tulevaisuus Nepalissa? 

Päihdepalvelujen toiminnan jatkuvuus 

epävakaata. Naisten kokemusasiantunti-

juutta ei arvosteta palveluita kehitettäessä. 

Naisten oma kokemus tulevaisuudesta 

motivoi tai lannistaa päihteistä irtautumis-

ta 

 

 

5.4 Haastatteluaineiston kerääminen 

 

Haastattelumetodin etuna verrattuna esimerkiksi paperilla täytettävään kyselyyn, on 

haastattelun joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus kysymysten toistamiseen, vää-

rinkäsitysten oikaisuun sekä kysymysten tarkentamiseen, selventämiseen sekä keskuste-

luun haastateltavan kanssa. Haastattelussa kysymykset voi esittää tutkijan aiheelliseksi 

katsomassa järjestyksessä, eikä haastattelu tuo kyselyn tapaan tunnetta kilpailutilantees-

ta, jossa haastateltu kokee tarvitsevansa konkreettista tietoa vastausten tueksi. (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 75.) 
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Työn tavoitteen ollessa naisten omien kokemusten kuvaaminen, ei täysin strukturoitu 

haastattelu olisi tuonut parhainta lopputulosta, sillä strukturoidun haastattelun kysymyk-

set ovat jo itsessään ohjaavia. Avoin haastattelu metodina puolestaan antoi liikaa tilaa, 

jolloin naiset voivat hämmentyä, eivätkä osaisi kohdentaa puhettaan oikein. Lisäksi 

vaarana olisi ollut, että osasta haastatteluista olisi tullut pitkiä ja osasta lyhyitä, verraten 

puheliaita ja hiljaisia naisia, jolloin kaikki haastattelun osa-alueet eivät tulisi tasavertai-

sesti käsitellyksi. Haastattelun teemat muodostin neljän tutkimuskysymyksen avulla 

tarkemmiksi haastattelukysymyksiksi (ks. Liite). Tutkimuskysymysten ja haastatteluai-

neiston avulla loin tutkimuksen teoriapohjaa sekä valitsin aineiston analyysimenetelmät. 

 

Haastattelutyyppinä toimi teemahaastattelu. Haastattelukysymyksiä laadittaessa oli otet-

tu huomioon tärkeimmät osa-alueet tutkimuksen kannalta eli pohdin tarkkaan, mihin 

halusin vastauksia. Haastatellut kaipasivat konkreettisia kysymyksiä, joihin heidän on 

helpompi vastata, joten haastattelun tueksi loin kysymysrungon.  

 

Haastattelut toteutin Dristi Nepalin klinikalla, jonne päihteitä käyttävät naiset tulivat 

muun muassa vaihtamaan puhtaita neuloja ja ruiskuja. Muutaman säännöllisen tapaa-

miskerran jälkeen, ja luottamussuhteen synnyttyä, pyysin naisia osallistumaan haastatte-

luun. Haastattelut toteutin suostumuksen jälkeen. Naiset käyttivät Dristi Nepalin palve-

luja, joten naisille olivat tuttuja tutkimuksen keskeiset käsitteet, kuten stigma. Termien 

merkitystä ei tarvinnut selventää naisille haastattelutilanteessa. Haastattelujen kesto 

vaihteli 15 minuutista 30 minuuttiin ja haastattelut äänitin myöhempää tarkastelua var-

ten. Naisten yksityisyyttä suojelin lisäksi tekemällä haastattelut naisille turvallisessa 

ympäristössä, klinikan hoitajan työhuoneessa. 

 

Tutkimuksen haastateltavat olivat nepalilaisia 18 vuotta täyttäneitä, päihteitä käyttäviä 

naisia. Tutkimukseen liittyvät haastattelut tein Kathmandussa, Nepalissa touko-

heinäkuussa 2013. Haastatteluihin otti osaa kaksitoista päihteitä käyttävää naista sekä 

Dristi Nepalin työntekijä. Haastatelluista päihteiden käyttäjistä kaikki olivat haastattelu-

hetkellä elämänvaiheessa, jossa päihteiden käyttö ei tuottanut akuutteja ongelmia. Päih-

tymystilalla olisi ollut negatiivisia vaikutuksia naisten keskittymiskykyyn ja mielenkiin-

toon sekä realiteettitasoon, joten haastattelujen kannalta mielekkäintä oli naisten haas-

tattelu, jotka eivät haastatteluhetkellä olleet päihtyneitä.  
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Haastatellulla työntekijällä, Narayani Bhetwalilla, ei ollut henkilökohtaista päihteiden 

käyttötaustaa ja hän työskentelee koulutustaan vastaavassa ammatissa Dristi Nepalin 

klinikalla. Työntekijän haastattelua käytin tutkimuksen tulosten yhteydessä tuomaan 

ajankohtaista ammattilaisnäkökulmaa aiheisiin. Haastattelun tein pääasiallisesti englan-

niksi.  

 

Päihteitä käyttävien naisten haastatteluista kuusi tein nepaliksi, kuusi englanniksi. Nepa-

linkielisissä haastatteluissa paikalla oli Dristi Nepalin työntekijä, joka toimi tulkkina. 

Oma nepalinkielen taitoni oli riittävä haastattelujen seuraamiseksi. Nepalinkieliset haas-

tattelut käänsin heti haastattelupäivänä englannin kielelle tulkin avustuksella. Haastatte-

lut litteroin Suomessa elokuussa 2013.  

 

Haastateltavat koostuivat kahdestatoista nepalilaisesta naisesta. Naisista seitsemän oli 

alle 30-vuotiaita ja viisi yli 30-vuotiaita. Naisista viisi oli naimissa, seitsemän naimat-

tomia. Tutkimukseen osallistuvien yhteisiä tekijöitä olivat naiseus, nepalilaisuus sekä 

päihteiden käyttö joko nykyhetkellä tai lähimenneisyydessä. Naiset asuivat joko Kath-

mandussa tai sen lähistössä, kaksi oli kotoisin maaseudun kylästä. Naisista neljä oli suo-

rittanut peruskoulun 10 luokkaa, kuusi alle 10 luokkaa peruskoulusta ja yksi alemman 

korkeakoulututkinnon. Vastaajista seitsemällä ei ollut lapsia. Erilaisissa järjestöissä 

työskenteli naisista kymmenen, kahdella ei haastatteluhetkellä ollut töitä. Uskonnoksi 

kuusi naista mainitsi hindulaisuuden, kolme buddhalaisuuden ja kolme mainitsi kannat-

tavansa kaikkia uskontoja. Yksi vastaajista mainitsi olevansa ateisti. 

 

 

5.5 Aineiston käsittely ja analyysimenetelmät 

 

Laadullinen tutkimus etenee kolmen vaiheen kautta. Ensin tutkimuskysymykset määri-

tellään, jonka jälkeen valitaan tutkimuksen laatuun sopiva aineistonkeruumenetelmä. 

Aineiston keräämisen jälkeen tehdään analysointi esimerkiksi luokittelun tai teemoitte-

lun keinoin, jonka jälkeen tehdään tutkimuksen yhteenveto eli johtopäätökset. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 75.)  
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Laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuvat usein yhtä 

aikaisesti. Aineiston analyysivaiheessa aineisto hajotetaan osiksi, josta se kootaan uu-

delleen tieteellisiksi johtopäätöksiksi. Jotta analysoinnin voi aloittaa, on aineisto ensin 

laitettava sellaiseen muotoon, jossa sen analysoiminen on mahdollista. Tällöin aineisto 

tulee litteroida eli kirjoittaa puhtaaksi. (Metsämuuronen 2006b., 122.) Aineiston analyy-

sin aloitin Suomessa elokuussa 2013 litteroimalla ja suomentamalla haastattelujen vas-

taukset. Haastatelluille henkilöille annoin numeron N1–N12. Tutkimuksen kannalta 

naisten anonyymiuden säilyttäminen oli tärkeää, joten olen aineiston analysointivai-

heessa kirjannut haastateltujen numeroinnit ylös niin, että haastateltujen henkilöiden 

profiilit oli mahdollista tunnistaa vain omasta toimestani.  

 

Sisällönanalyysi on menetelmä, jolla pyritään saamaan tiivistetty kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105). Sisällönanalyysi jakautuu eri vaiheisiin: teo-

reettiseen kirjallisuuteen tutustumiseen, aineiston sisäistämiseen sekä aineiston luokitte-

luun. Tämän jälkeen tutkimustehtävää täsmennetään, tehdään uusia luokitteluja ja tutki-

taan ilmiöiden esiintymistiheyttä. Lopulta analyysin tulosta tutkitaan sen laajemmassa 

tarkastelukehikossa luomalla tutkimuksen johtopäätökset. (Metsämuuronen 2006b., 

124.) 

 

Tutkimuskysymyksiä naisten asemasta Nepalissa, päihteitä käyttävien naisten elämästä 

sekä tulevaisuudesta käsittelin ja analysoin sisällönanalyysin keinoin käyttämällä tee-

moittelua. Tutkimuksen lähestymistapa oli siis aineistolähtöinen. Teemoittelu on sisäl-

lönanalyysin menetelmä ja aineiston järjestämisen muoto, jossa aineistosta muodoste-

taan erilaisia luokkia. Se, kuinka usein teema aineistossa esiintyy ei ole merkityksellistä, 

vaan teemoittelussa painottuu mitä kustakin teemasta on sanottu. (Tuomi ja Sarajärvi 

2002, 95.)  

 

Aineiston analyysivaiheessa taustalla oli jo teoriatietoon perehtyminen sekä aineiston ja 

tutkimuskysymysten hionta. Haastattelun kysymykset jaoin ennen haastatteluja viiteen 

teemaan: yleisiin, naisten asemaan, päihteitä käyttävien naisten elämään, hoitopalvelui-

hin sekä tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin (ks. Liite). Tämä helpotti aineiston ana-

lysointia, sillä kysymykset ohjasivat saamaan vastauksia tietyistä teemoista. Kävin 

haastatteluaineiston läpi haastatteluteema kerrallaan. Isompien haastatteluteemojen, 
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kuten päihteitä käyttävien naisten elämän sisältä etsin pienempiä yhtenäisiä teemoja, 

jotka toistuivat naisten kokemuksissa. Esimerkiksi naisten puheissa päihteiden käyttäji-

en mahdollisuuksista oli kaksi selvää teemaa: perhenäkökulmasta ja yhteisönäkökul-

masta puhuminen. Aineistoanalyysin tuottamia teemoja on kuvattu myös kappaleen 

kuusi tutkimustuloksissa, jossa on mainittu, kuinka moni naisista on tuonut haastattelus-

sa esiin saman teeman. 

 

Hoitopalvelujen tutkimustuloksia oli mielekästä analysoida määrällisin keinoin. Tällöin 

tutkimustulokset antoivat konkreettista suuntaa hoitopalvelujen tarpeesta sekä kehittä-

misestä. Tieto on erityisen hyödyllistä päihteitä käyttävien naisten parissa työskentele-

ville järjestöille ja muille toimijoille. Hoitopalvelujen tutkimustulosten analyysimene-

telmänä oli teemoittelun lisäksi kvantifiointi. Kvantifioinnissa lasketaan, kuinka monta 

kertaa sama asia tai teema esiintyy haastatteluissa tai kuinka moni haastatelluista tuo 

esiin saman teeman (Tuomi & Sarajärvi 2002, 117).  

 

Päihdehoitopalvelujen tutkimustulokset lajittelin teemoittelun ja kvantifioinnin avulla 

neljään eri teemaan: hoitopalveluihin, avun saannin vaikeuteen, ammattilaisten asentei-

siin sekä kehittämiseen. Kyseisiä teemoja naiset toivat esiin kokemuksissaan. Laskin eri 

teemojen toistuvuuden naisten puheissa ja kokosin tulokset taulukoksi (ks. Taulukko 2, 

s. 55).  
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6 PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN NAISTEN KOKEMUKSIA ELÄMÄSTÄ KATH-

MANDUSSA 

 

 

Pyysin päihteitä käyttäviä naisia kuvailemaan yleisellä tasolla naisten elämää Nepalissa. 

Haastatelluista kahdeksan totesi naisten elämän olevan huonoa, joista neljä antoi esi-

merkin verraten tilannetta miehiin. Haastatelluista yksi totesi naisten elämän olevan 

ongelmatonta, muutama totesi elämän olevan parempaa aiempaan tilanteeseen verrattu-

na. Haastatelluista yksi ei halunnut vastata kysymykseen. Eräs haastatelluista kuvasi 

naisten elämää Nepalissa seuraavasti: 

 

Naisten tilanne Nepalissa on kriittinen, toisinaan hirveä. Yhteiskuntamme 
on todella konservatiivinen. Jos nainen menee ulos miehen kanssa tai jos 
nainen pitää lyhyttä mekkoa ihmiset ajattelevat naisen olevan huonoista 
piireistä. He voivat sanoa naisen olevan prostituoitu. Jos naimisissa oleva 
nainen ottaa avioeron yhteiskunta syyttää naista. Naiset ovat turhautuneita 
ja eristyneitä, osa tekee itsemurhan. Koulutetut naiset hakeutuvat töihin 
järjestöihin, mutta kouluttamattomilla ei ole mahdollisuuksia. 

 

Naisista neljä kuvasi elämää huonoksi antaen esimerkin verraten naisten ja miesten 

elämää Nepalissa. Vastausten mukaan miehet dominoivat yhteiskunnassa päätösten te-

ossa, työssäkäynnissä ja kaikilla muilla elämän osa-alueilla. Naisten osaksi koettiin jää-

vän kotitöiden teko sekä lapsista huolehtiminen. Naiset kokivat, ettei heille kuulu samat 

oikeudet miesten kanssa, eikä naisten odoteta nousevan kapinaan tilanteen muuttami-

seksi. Kyseisiä ajatuksia esiin tuoneet neljä naista olivat kukin suorittaneet vähintään 

peruskoulun ensimmäiset kymmenen luokkaa sekä päättökokeen. Kyseisiä naisia pide-

tään nepalilaisessa mittakaavassa siis koulutettuina ja heidän vastauksistaan näkyi käsi-

tys naisten oikeuksista sekä sosiaalisesta eri-arvoisuudesta. Näiden ongelmakohtien 

ymmärtäminen ja esiin tuominen oli tyypillistä niille nepalilaisille naisille, joilla oli 

opiskelutaustaa. 

 

Vastaajista neljä kuvasi naisten elämän olevan vaikeaa, keskeneräistä ja huonoa. Vas-

taajien mukaan naisten oman toiminnan koettiin olevan osasyynä naisten heikkoon 

asemaan, sillä nepalilaiset naiset olivat välinpitämättömiä omia oikeuksiaan kohtaan. 

Vastaajat toivat esiin, että naiset ovat kyvykkäitä, mutta tarvitsevat voimaannuttamista. 
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Eräs vastaaja kuvasi naisten elämää vaikeaksi, sillä perheet eivät tue, ruoki tai pidä 

huolta tytärtensä fyysisestä terveydestä. Myös kuluista selviäminen koettiin hankalaksi, 

eikä naisten varat riittäneet vaate- ja ruokakuluihin. Näitä neljää vastaajaa yhdisti yksi 

yhteinen taustatekijä, kaikilla on lapsi. Päihteistä käyttävistä naisista osa asui yksin lap-

sensa kanssa perheen jätettyä naiset yhteisön ulkopuolelle, mikä saattaa selittää naisten 

huolet taloudellisesta tilanteesta ja kokemukset perheenjäsenten eriarvoisesta kohtelus-

ta. 

 

Vastaajista kahden mielestä naisten elämä Nepalissa oli parempaa aikaisempaan verrat-

tuna. Vastaajat kokivat naisten olevan nykyisin paremmin koulutettuja, työllistettyjä 

sekä osallistuvan aktiivisemmin politiikkaan. Vastaajat toivat esiin naisten mahdolli-

suuden toimia esimerkiksi sosiaalityön parissa, mitä naiset pitivät suurena muutoksena 

aikaisempaan verrattuna. Bhetwal, Dristi Nepalin työntekijä, oli samaa mieltä naisten 

aseman muutoksesta, sillä nykyisin naisten mahdollisuudet eivät rajoitu ainoastaan ko-

tona oloon, vaan roolit olivat muuttuneet. Nykyisin mies voi osallistua ruoanlaittoon 

naisen ollessa töissä, aiemmin tilannetta pidettiin ennenkuulumattomana. Bhetwal muis-

tutti naisten elämän olevan silti eriarvoista miesten kanssa, sillä naiset olivat yhä perin-

teisesti miehen määräyksen alaisia, jonka vuoksi useat naiset joutuivat pysyttelemään 

kotona. 

 

 

6.1 Naisten asema Nepalissa 

 

Kysymys naisten asemasta Nepalissa jakoi vastaajat. Kaksi uskoi tilanteen muuttuneen 

paremmaksi viime aikoina, neljän mielestä naisten asema Nepalissa oli huono. Vastaa-

jista kolmen mielestä tilanne oli huono, sillä naiset ovat riippuvaisia miehistä ja yksi 

vastaaja sanoi naisten aseman olevan hyvä.  

 

Vastaajista neljä kuvasi naisten aseman olevan huono, sillä naiset eivät saaneet yhtäläi-

siä oikeuksia yhteiskunnassa. Vastaajat kuvasivat tuntevansa tyhjyyttä, sillä naisten oli 

vaikea saada arvostusta yhteiskunnassa ja vaikka naiset olivat nousseet vaatimaan oike-

uksiaan, ei se johtanut kauaskantoisiin lopputuloksiin. Eräs vastaaja totesi, että naisten 

status oli niin huono, että aiheesta oli vaikea puhua. Naiset kantoivat paljon taakkaa, 
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mutta siitä ei voinut kertoa muille, sillä naisen tehtävänä oli kestää kohtalonsa hiljaises-

ti. 

 

Vastaajista kolme toi esiin kotiolot puhuttaessa naisten asemasta Nepalissa. Vastaajien 

mukaan naiset kokevat paljon perheväkivaltaa, kuten uhkailua. Kouluttamattomat naiset 

eivät kyenneet ilmaisemaan tunteitaan, mielipiteitään ja ajatuksiaan. Vastaajat toivat 

esiin naisten riippuvuuden miehistä erityisesti kylissä ja vähemmän kehittyneillä alueil-

la. Eräs vastaajista kuvaili naisten asemaa Nepalin maaseudulla: 

 

Olen surullinen myötäjäisperinteiden vuoksi. Aviomiehet uhkailevat ja 
tappavat vaimojaan ja suurin osa naisista kohtaa perheväkivaltaa. Erityi-
sesti maaseudulla naiset ovat täysin riippuvaisia miehistä. 

 

Vastaajista kahden mielestä naisten asema Nepalissa ei edelläänkään ollut hyvä, mutta 

se oli aiempaa parempi. Vastaajien kokemusten mukaan ennen naisten ei suvaittu käy-

vän viihtymistarkoituksessa ulkona ravintoloissa, mutta nykyisin naiset taistelevat yh-

teiskuntaa ja perhettä vastaan pyrkiessään kohti samoja oikeuksia miesten kanssa. 

Bhetwalin mukaan naisten huonompi asema näkyi naisten taloudellisena riippuvuutena 

miehistä.  

 

Naisten asemasta Aasiassa on tehty useita tutkimuksia (ks. esim. Saarinen & Uuksulai-

nen 2006 & ILO 2011.) ja aihetta käsitellään myös tässä tutkimuksessa. Tutkimukset 

päätyivät usein samaan lopputulokseen, joka ei Nepalin kannalta ollut yllättävä kehi-

tysmaa-statuksen vuoksi. Naisten asema oli heikko ja se näkyi jokapäiväisessä elämässä 

töiden jaossa, opiskelussa, ravinnossa ja terveyden ylläpitämisessä. Naisten kokemat 

ihmisoikeusloukkaukset olivat arkipäivää ja tämän tutkimuksen tulokset tuovat saman 

näkökulman aiheeseen. Haastatellut naiset näkivät myös positiivista muutosta nykyti-

lanteessa naisten oikeuksien kannalta, joten maan ihmisoikeustilanne saattaa olla hitaas-

ti muuttumassa kohti oikeudenmukaisempaa tilannetta. 
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6.1.1 Tasa-arvo 

 

Kysymys naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta oli kaikkien vastaajien kesken yksi-

mielinen: naiset ja miehet eivät ole tasa-arvoisia Nepalissa. Vastaajat perustelivat syitä 

kolmella eri tavalla. Vastaajista kolme vertasi naisten ja miesten tasa-arvoa viihdekäyt-

täytymisen ja sen sallittavuuden eroilla, kaksi perusteli tasa-arvoeroa naisia tukevien 

organisaatioiden puutteella. Naisista kolme toi esiin tasa-arvonäkökulmaa verraten päih-

teitä käyttävien naisten ja miesten eroja. 

 

Vastaajista kolme antoi esimerkkinä tasa-arvon toteutumattomuudesta naisten ja mies-

ten erot viihdekäyttäytymisen suhteen. Miehen lähtiessä illalla ulos ystävien kanssa ei 

tämän toimia kyseenalaistettu, mutta naisen halutessa tehdä sama perheenjäsenet kysyi-

vät syytä ja sanoivat naisen paikan olevan kotona. Vastaajat toivat esiin naisten roolin 

uhrina. Naiset saivat aina syyt niskoilleen. Jos nainen nähtiin illalla ulkona yhdessä 

miespuolisen ystävän kanssa, yhteisö ajatteli naisen kohtaavan tämän vuoksi ongelmia 

kotona ja piti tätä oikeutettuna. Bhetwal muistutti naisten viihdekäyttäytymisen vaarois-

ta iltaisin, jolloin raiskausten ja pahoinpitelyiden riski kohosi.  

 

Vastaajista kaksi kritisoi nepalilaisen yhteiskunnan asennetta, jonka mukaan naiset ja 

miehet ovat tasa-arvoisia. Vastaajien mielestä naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, mutta 

eivät Nepalissa. Moni toi esiin lauseen mies on mies ja nainen on nainen. Lause kuvas-

taa sitä ilmapiiriä, joka tasa-arvokeskustelussa vallitsee.  

 

Miehet saavat enemmän mahdollisuuksia. Miehet ovat miehiä, niin naiset 
täällä ajattelevat. Jos katsomme tätä kokonaiskuvana naiset ovat miehiä 
alempana kaikessa: taloudellisesti, päätösten teossa, itsenäiseksi pääsyssä 
sekä mahdollisuuksien saamisessa. 

 

Naisista yhden mielestä tasa-arvo ei toteudu, sillä naisilla ei ollut järjestöä tai organisaa-

tiota, joka ajaisi ja pitäisi huolta naisten asemasta. Naiset antoivat esimerkkejä myös 

arkipäivän elämästä. Miesten koettiin saavan enemmän vapauksia naisen roolin jäädessä 

vain kotonaoloon ja lapsista huolehtimiseen. Naiset kokivat, etteivät he pysty ilmaise-

maan itseään miesten tavoin. Bhetwalin mukaan naiset eivät ole Nepalissa tasa-arvoisia 

aiempaa paremmasta koulutustilanteesta huolimatta, sillä naiset saivat yhä pienempää 

palkkaa ja huonompaa terveydenhuoltoa kuin miehet.  



47 

 

Naisista kaksi kertoi tasa-arvosta päihteiden käytön näkökulmasta. Naisten kokemusten 

mukaan yhteisö suhtautui miesten päihteiden käyttöön suopeammin. Naiset kokivat 

tämän aiheuttavan eriarvoisuutta ja pitivät asiaa suurena ongelmana. Naiset kokivat on-

gelmallisena, että miesten jättäessä päihteet he alkoivat suhtautua päihteitä käyttäviin 

naisiin vihamielisesti. Aiemmat ystävyyssuhteet katkesivat ja naiset jäivät yksin. Miehet 

eivät kohdanneet samanlaista stigmaa ja syrjintää, joka vaikuttaisi miesten mahdolli-

suuksiin tulevaisuudessa päihteiden käytön jälkeen.  

 

Miehet ja naiset eivät ole tasa-arvoisia. Päihteet ovat samoja, mutta vain 
päihteitä käyttäviä naisia katsotaan paheksuen. Jos miehet käyttävät päih-
teitä yhteisö ei pidä asiaa niin negatiivisena. Jos nainen käyttää päihteitä, 
yhteisö suhtautuu paljon negatiivisemmin. Se on merkittävä ongelma. 

 

 

6.1.2 Syrjintä  

 

Sekä vuonna 2001 julkaistun Recovery Nepalin tutkimustulosten että UNODC:n vuon-

na 2011 julkaistun tutkimuksen mukaan naiset kohtasivat syrjintää Nepalissa. Päihteitä 

käyttävät naiset kohtasivat suurempaa syrjintää kuin muut. UNODC:n tutkimustulosten 

(2011, 112)  mukaan naisilla ei ollut riittävää turvaa syrjintää ja stigmatisoitumista vas-

taan. UNODC:n saman tutkimuksen mukaan päihteitä käyttävät naiset kokivat syrjintää 

erityisesti terveydenhuollossa, joka saattoi karkottaa naiset pois palvelujen piiristä. Tä-

män tutkimuksen tulokset puoltavat aiempia tutkimustuloksia aiheesta. 

 

Vastaajista yhdentoista mielestä naiset kohtasivat syrjintää Nepalissa. Naisista neljän 

syrjintäkokemukset liittyivät läheisesti päihteisiin ja sen mukanaan tuomaan stigmaan. 

Kaksi naisista oli kotoisin kylästä Kathmandun laakson ulkopuolelta ja toi näkökulmaa 

naisten syrjintään, jota vähemmän kehittyneissä kaupungeissa ja kylissä tapahtui. Vas-

taajista kuusi koki syrjintää tapahtuvan eniten perhepiirissä ja yhdeksän oli itse kokenut 

syrjintää perheenjäseneltään.  

 

Erään vastaajan vanhemmat toivoivat tyttäreltään poikalasta, jonka voisivat lähettää  

tasokkaana pidettyyn sisäoppilaitokseen. Tyttölapsen koulutus olisi toteutunut kunnalli-

sessa koulussa. Nainen koki lapsen sukupuolen arvottamisen syrjintänä. Toisen vastaa-

jan mukaan tyttöjen syrjintä alkoi jo lapsuudessa poikien saadessa parempaa koulutusta 
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ja terveydenhuoltoa. Vastaajien kokemuksissa kertautui vallalla oleva ajatus miesten 

paremmuudesta: naiset olivat huonommin koulutettuja, miehiin verrattuna lukutaidot-

tomampia, eivätkä tienneet mistä hakea apua. Osa vastaajista kertoi kokeneensa seksu-

aalista häirintää. Eräs vastaajista kertoi syrjinnästä, jota koki perheessään: 

 

Jopa isäni syrji minua. Hän sanoi, että olen tytär joten en voi tehdä mitään. 
Olen tarkoitettu kotia varten, joten minun täytyy pysyä kotona. Olen tytär, 
mutta minun olisi pitänyt syntyä pojaksi. Olen kohdannut syrjintää vain 
perheenjäseniltäni. 

 

Kylissä ja vähemmän kehittyneissä kaupungeissa syrjintä näkyi erään vastaajan mukaan 

kansainvälistynyttä Kathmandua selkeämmin. Kylissä useimmat tytöt suljettiin edelleen 

navettoihin kuukautisten ajaksi, vaikka kyseinen puhtausrituaalitoiminta on ollut laissa 

kiellettyä jo vuosia. Kylissä kastijärjestelmän merkitys jokapäiväisessä elämässä kasvoi, 

eivätkä esimerkiksi alimman kastiryhmän naiset saaneet koskea temppeleihin. Eräs vas-

taajista toi esiin kokeneensa syrjintää kastinsa sekä yksinhuoltajuutensa vuoksi. Naimat-

tomat äidit ovat Nepalissa edelleen poikkeus ja yksinhuoltajaäiteihin suhtaudutaan tästä 

syystä kielteisesti. 

 

Monissa vastauksissa tuli esiin päihteitä käyttävien naisten kokema syrjintä perheessä 

sekä terveyspalvelujen piirissä. Naiset toivat esiin kokemuksiaan, joissa heiltä oli kiel-

letty pääsy terveyspalveluihin suonensisäisten huumeidenkäytön paljastuttua. Naiset oli 

käsketty poistumaan sairaalasta tai heitä oli pyydetty odottamaan hetki, jonka jälkeen 

naisia oli odotutettu tuntien ajan. Naisista yksi kertoi tarkemmin kokemuksestaan kun-

nallisessa sairaalassa: 

 

Käyttäessäni huumeita olin raskaana ja minun piti mennä sairaalaan tar-
kastuskäynnille, jotta lapsen syntymäaika voidaan määrittää. Lääkäri ja 
hoitajat käyttivät injektiota ja näkivät käsivarsieni pistosjäljet. Lääkäri ky-
syi mitä ne ovat ja käytänkö huumeita. Kielsin käyttäväni, sillä tiesin lää-
kärin muuten syrjivän minua. Lääkäri jatkoi painostamalla asiaa minulta, 
sillä suoneni olivat paenneet. Lopulta tunnustin asian. He huusivat minulle 
ja minua hävetti, koska mieheni ja hänen perheensä olivat paikalla. Sen 
päivän piti olla minun onnellinen hetkeni, mutta tunsin valtavaa syylli-
syyttä. 
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Eräs vastaaja toi esiin naisten kokeman syrjinnän päihdehoitoon pääsyssä. Jos perheessä 

pojalla oli päihdeongelma, perhe koki sen vuoksi ongelmia, mutta perheellä oli myös 

ratkaisukeinoja tilanteeseen. Miehet saivat usein apua vieroitusklinikoilta ja kuntoutus-

palveluista. Jos tyttärellä oli päihdeongelma, perhe yritti piilottaa asian ja kieltää tyttöä 

puhumasta siitä. Vastaajan kokemuksen mukaan tytöt saatettiin lukita huoneisiinsa päi-

väkausiksi ja vieroitushoitoon meno pyrittiin estämään, jotta tyttö ei tuottaisi perheel-

leen lisää häpeää. 

 

 

6.2 Päihteiden käytön tuomat muutokset elämään  

 

Päihteiden käyttö vaikuttaa paitsi fyysiseen terveyteen, myös sosiaalisiin suhteisiin sekä 

työhön, vapaa-aikaan, opiskeluun ja muihin elämän osa-alueisiin. Tästä olettamuksesta  

kysyin naisilta, kuinka he kuvailisivat niitä mahdollisuuksia, joita päihteitä käyttävillä 

naisilla oli tasapainoisen elämän saamiseksi. Naisista 11 vastasi, ettei päihteitä käyttä-

villä naisilla ollut samanlaisia mahdollisuuksia työn, perhe-elämän ja koulutuksen suh-

teen kuin valtaväestön naisilla. Naisista kuusi kertoi päihteiden käytön tuomista muu-

toksista perhesuhteiden kautta ja neljä naista kertoi kokemistaan ongelmista yhteisön 

suhtauduttua heihin kielteisesti. Eräs vastaajista kuvasi tilannetta, jossa yhteisön ja van-

hempien käytös oli tuomitsevaa ja elämää vaikeuttavaa: 

 

Elämä on todella vaikeaa. Halusin opiskella ja saada koulutusta, mutta 
päihteiden käyttö toi huonoa vaikutelmaa, enkä saanut opiskelupaikkaa. 
Vanhempani eivät halunneet esitellä ystävilleen minua tyttärenään, koska 
käytän päihteitä. Täällä on vaikea olla. 

 

Tutkimuksessa esiin tulleiden kokemusten mukaan Nepalissa naiset kokivat syrjintää 

pelkästään naiseuden vuoksi, eivätkä tästä syystä olleet samanvertaisessa asemassa 

miesten kanssa. Päihteitä käyttävät naiset olivat vielä suuremmassa vaarassa jäädä eri-

näisten mahdollisuuksien ulkopuolelle. Päihteiden käyttäjäksi leimautuminen saattaa 

vaikuttaa opintoihin jos naisen pääsy kouluun evättiin päihdeongelman vuoksi. Töiden 

saanti vaikeutui, sillä päihteiden käyttö leimasi naisen pitkäksi aikaa vielä päihdeon-

gelman päätyttyä.  
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Päihteitä käytettiin myös lääkitsemään perheessä koettuja vääryyksiä. Traumatisoituneet 

naiset eivät osanneet hakea apua, eikä kaikilla siihen ollut taloudellisesti varaa. Ratkai-

suna käytettiin päihteitä, joilla paettiin hetkeksi todellisuutta. Bhetwalin mukaan päih-

teiden käyttö vaikeutti suuresti työnsaantia, joten saadakseen rahaa päihteisiin naiset 

turvautuivat varastamiseen, seksityöhön tai rikosten tekemiseen. 

 

Vastaajista viisi kertoi päihteiden käytön vaikutuksesta perhe-elämään. Naisia oli muun 

muassa kielletty asumasta kotona päihteiden käytön vuoksi, heitä oli pahoinpidelty ja 

nöyryytetty. Naiset kertoivat pelkäävänsä erityisesti naapureitaan, jotka usein kertoivat 

esimerkiksi tyttöjen tupakoinnista näiden vanhemmille. Eräs naisista kertoi kokemuk-

sestaan, jossa kolmea tyttöä pidettiin hotellissa. Heille sanottiin, että tyttöjen tulee mak-

saa 83 000 rupiaa, noin 840 euroa, eivätkä tytöt voineet lähteä ennen kuin summa on 

maksettu. Naiset olivat suonensisäisten huumeiden käyttäjiä, perheenjäsentensä hyl-

käämiä ja heidät pakotettiin seksityöhön velan maksamiseksi. Yksi naisista kuvasi päih-

teiden käytön, rahan ja perhesuhteiden yhtälöä seuraavanlaisesti: 

 

Nepalissa on kahdenlaisia päihteiden käyttäjiä: toiset ovat todella rikkaita 
ja toiset todella köyhiä. Rikkaiden naisten perheet saattavat asua ulkomail-
la ja naiset asuvat yksin hienoissa taloissa, heillä on rahaa ja kaikkea. 
Köyhät aloittavat päihteiden käytön yleensä alkoholilla, sitten polttamalla 
marijuanaa, jonka jälkeen he siirtyvät koviin huumeisiin. Köyhät ja rikkaat 
päihteiden käyttäjät jakavat saman ystäväpiirin ja saadakseen samanlaisen 
elämäntyylin köyhät ryhtyvät seksityöhön tai he varastavat. He antavat 
osan saamistaan rahoista vanhemmille ja niin kauan kuin rahaa tulee perhe 
ei kysele mitään. Kun rahantulo loppuu perhe alkaa kysyä, mihin olet me-
nossa. He eivät ymmärrä, mistä raha on peräisin. 

 

Naisista neljän mielestä päihteiden käyttäjien mahdollisuuksia tasapainoiseen elämään 

vaikeuttivat yhteisössä vallitsevat asenteet. Naiset kokivat saaneensa kaksinkertaisen 

stigman, koska ovat naisia ja käyttävät päihteitä. Stigman vaikutus ylsi kaikkeen: opin-

toihin, työhön, ystävyyssuhteisiin ja perhe-elämään. Yhteisön kielteinen suhtautuminen 

vaikutti naisten elämään suuresti. Yhteisössä koettu juoruilu vaikeutti naisten elämää ja 

yhteisön jäsenet saattoivat todeta naisille etteivät halua lastensa näkevän heitä ja ottavan 

huonoa esimerkkiä. Yhteisö ei tarjonnut apua päihteitä käyttäville naisille, jotka tarvit-

sivat rahaa lähettääkseen lapsensa kouluun. 
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Naisista kaksi toi esiin näkökulmaa päihteiden käytön lopettamisesta ja sen vaikutukses-

ta elämään. Eräs vastaaja kertoi, että monet päihteiden käyttäjät eivät tienneet minne 

mennä apua saadakseen tai löytääkseen töitä. Toisen vastaajan mielestä päihteiden käyt-

täjille oli olemassa kaikki tarvittavat palvelut jos he näkivät hieman vaivaa niiden löy-

tämiseksi. Päihteitä käyttävien naisten elämässä erityisenä riskitekijänä naiset itse näki-

vät HIV-infektion saannin, jonka jälkeen useat tuttavat olivat menettäneet elämänhalun-

sa ja pilanneet elämänsä holtittomalla käytöksellä. 

 

 

6.2.1 Päihteiden käytön tuomat elämää vaikeuttavat tekijät 

 

Naiset käsittelevät päihteiden käytön tuomia ongelmia sosiaalisten käsitteiden kautta, 

sillä vastaukset jakautuivat jälleen kolmeen ryhmään. Päihteiden käyttö oli vaikeuttanut 

naisten elämää, sillä perhesuhteet kärsivät, yhteisön jäsenten asenteet olivat negatiivisia 

ja naiset olivat kokeneet traumaattisia miessuhteita. Nepalilaiset päihteitä käyttävät nai-

set siis ulkoistivat ongelmiaan tai kykenivät ajattelemaan vain muiden parasta, mikä 

toisaalta oli naiselle tyypillinen ajattelumalli nepalilaisessa kulttuurissa.  

 

Naiset kokivat syrjintää myös aviomiestensä perheiden jäseniltä. Vastaajista yksi kuvasi 

aviomiehensä perheen negatiivista ja ymmärtämätöntä suhtautumistapaa päihteisiin: 

 

Kun olimme menossa naimisiin aviomieheni sanoi, että minun pitäisi 
unohtaa menneisyyteni. Jos mieheni perhe saisi tietää siitä, hän selvittäisi 
tilanteen. Yhdentoista kuukauden jälkeen mieheni äiti sai selville päih-
teidenkäyttötaustani. Hänen äitinsä haukkui minua. Mieheni ja hänen äi-
tinsä riitelivät ja lopulta minun täytyi lähteä talosta. Olen yrittänyt vakuut-
taa heitä, että olen muuttunut. He eivät ikinä ymmärrä minua. He ovat 
vanhasta kulttuurista ja sanovat, että tuon huonoa vaikutelmaa, joten en 
voi asua heidän luonaan. 

 

Naisten vastauksista kävi ilmi perhesuhteiden huononemisen suuri vaikutus naisten 

elämään. Naiset kokivat syrjintää myös aviomiestensä perheiden jäseniltä. Perheenjäse-

net menettivät luottamuksensa naisia kohtaan, jonka lisäksi rahapula pakotti naiset epä-

toivoisiin tekoihin. Vastaajista yksi kertoi joutuneensa raiskatuksi hakiessaan huumeita 

epäluotettavalta henkilöltä, toinen menetti poikaystävänsä huumeiden yliannostukselle. 

Traumaattiset kokemukset aiheuttivat masennusta ja itsetunto-ongelmia. 
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Eräs vastaajista kuului varakkaaseen perheeseen. Naisen vastaus poikkesi muista. Nai-

nen kertoi, että käyttäessään päihteitä raha ei ollut ongelma. Rahaa järjestyi oman mate-

rian myynnillä ja myyntiin meni muun muassa skootteri ja kultakorut. Vanhemmilleen 

nainen valehteli, että tarvitsi rahaa koulun lukukausimaksuihin. Eräs naisista kertoi 

päihteiden käytön vaikutuksista perhesuhteisiin: 

 

Olen kohdannut paljon ongelmia kotona päihteiden käytön vuoksi. Valeh-
telin vanhemmilleni, että juon vain alkoholia, mutta he saivat selville, että 
käytän myös huumeita. Kun he saivat sen selville he löivät minua. He sa-
noivat, ettei minun pitäisi käyttää huumeita. Sen jälkeen meillä oli kotona 
paljon huutamista, uhkailua ja riitelyä. 

 

Eräs vastaajista kertoi elämänsä muuttuneen sinä päivänä, kun tämä ymmärsi ihmisten 

vihaavan päihteiden, erityisesti huumeiden käyttäjiä. Päihteiden käytön piilottelu oli 

välttämätöntä, mutta käytön muuttuessa addiktioksi yhteisö ja perhe saivat asian selvil-

le, joka synnytti stigmaa ja diskriminaatiota naista kohtaan. Tämä toimi sysäyksenä 

päihteistä irtautumiselle. Vastaajat kokivat myös poliisilta asiatonta käyttäytymistä. 

Yksi naisista kertoi kokemustaan, jossa poliisi pidätti naisen huumeiden käytön vuoksi 

ja kohteli tätä niin rajusi, että nainen loukkaantui, vaikkei tehnyt vastarintaa pidätyksen 

yhteydessä. 

 

Rahatilanteen heikentyessä ja päihteiden käytön jatkuessa useat naiset olivat pakotettuja 

etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja rahan saamiseksi. Naisista kolme kertoi ajautuneensa 

seksityöhön. Naiset olivat pakotettuja seksityön lisäksi viettämään öitä huumediile-

reidensä luona. Naiset kertoivat miesten käyttäneen naisia hyväksi sekä fyysisesti että 

psyykkisesti. Yksi vastaajista kuvasi miehiä kotkiksi, joiden kynsistä naisten piti pelas-

taa itsensä. 

 

 

6.2.2 Syrjinnän kokemusten vaikutus elämään 

 

Haastateltujen mukaan syrjintä oli näkyvintä perhepiireissä sekä yhteisössä. Erään vas-

taajan mukaan selän takana juoruilu tuntui pahimmalta. Perheenjäsenet eivät koskaan 

puhuneet päihteiden käytöstä naisen läsnä ollessa, mutta kaikki sukulaisia myöten 

haukkuivat naista tämän selän takana. Haastatteluissa naiset toivat esiin, että yhteisö luo 
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usein syrjivän ilmapiirin, joka lopulta vaikuttaa myös perheen käyttäytymiseen perheen-

jäsenten pelätessä yhteisön ulkopuolelle jäämistä. Eräs naisista kertoi yhteisön syrjiväs-

tä käytöksestä: 

 

Käyttäessäni päihteitä ihmiset katsoivat minua pahasti. Päihteiden käyttö 
oli äidilleni yllätys ja hän pelkäsi minua. Kun äitini lähti kaupungille yh-
teisön jäsenet tulivat kysymään häneltä missä hänen tyttärensä on, se joka 
käyttää huumeita. Yhteisössä puhuttiin minusta paljon pahaa selkäni taka-
na. 

 

Päihteiden käyttöön liittyi paljon salailua, valehtelua ja ongelman kieltämistä. Naisia 

syrjittiin perhetapaamisissa, koulussa ja ystäväpiireissä. Naiset toivat esiin toivottomuu-

den tunnetta, joka syntyi yhteisön ja perheen suhtautuessa naiseen yhä negatiivisesti, 

vaikka tämä oli jo toipumisen polulla päihteiden käytöstä. Naiset kokivat leimautuneen-

sa päihteiden käyttäjiksi koko loppuelämäkseen. Eräs vastaajista kertoi yhteisön usein 

leimaavan naisen ja ajattelevan, että tämä oli käyttänyt päihteitä aikaisemmin, joten 

tulee käyttämään niitä uudestaan vielä myöhemmin. Tällainen yhteisöstä koettu syrjintä 

heikensi naisten itsetuntoa ja sai naiset pakenemaan syvemmälle päihdepiireihin. 

 

Eräs vastaajista kertoi olleensa päihteitä käyttäessään monen eri miehen kanssa, jotka 

antoivat paljon tyhjiä lupauksia ja käyttivät naista fyysisesti hyväksi. Nainen arveli, että 

ilman kokemiaan sosiaalisia paineita ja pettymyksiä miesten kanssa, elämä olisi toisen-

laista nyt. Toinen vastaaja kertoi kipeimmäksi muistokseen syrjinnän kokemuksesta, 

kun perheen jäsenet sanoivat naisen olevan parempi kuolleena, koska tuottaa niin paljon 

ongelmia perheeseen. Itsetunto-ongelmat, tunne arvottomuudesta ja toivottomuudesta 

nousivat esiin kaikkien naisten kertomuksista. Yksi naisista kuvasi syrjinnän kokemus-

ten aiheuttaneen suuren haavan ja pelon oman itsensä ja persoonansa menettämisestä.  

 

Erään haastatellun kohdalla syrjintä toimi myös suurena motivaationa päihteiden käytön 

lopettamiselle. Nainen koki syrjintää joka puolelta ja oli vihattu yhteisössään. Tilanteen 

muuttamiseksi nainen päätti lopettaa päihteiden käytön. Toinen vastaaja kertoi mietteli-

äänä, ettei oikeastaan kokenut syrjintää, koska ei välittänyt muiden mielipiteistä. Kaikki 

aika ja energia kului rahan hankkimiseen huumeita varten. Eräs vastaaja kertoi poliisin 

syrjinnästä, jolla oli naisen elämässä kauaskantoisia seurauksia: 
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Yhtenä päivänä poliisi pidätti minut ja ystäväni. Ystäväni olivat miehiä ja 
minä olin ainoa nainen. Poliisi löysi miehiltä huumeita ja sanoi näille, että 
päästää heidät menemään, mutta heidän tulee jättää minut yksin. Luulen, 
että poliisi aikoi pahoinpidellä minut, sitä tapahtuu usein. Onneksi ystävä-
ni eivät jättäneet minua. Tuota päivää en unohda koskaan, se on vaikutta-
nut minuun sekä luottamukseeni virkavaltaa kohtaan suuresti. 

 

Elämään eniten vaikuttaneet kokemukset liittyvät naisten haastattelujen perusteella juuri 

perheenjäsenten sanomisiin ja hylkäämisen kokemuksiin. Osa naisista suri perheen-

jäsenten välien katkeamista, erityisesti isät ja veljet katkaisivat välejään naisiin päihtei-

den käytön tultua ilmi. Päihteiden käytön loputtua perheenjäsenet eivät silti suostuneet 

kohtaamaan naista, mikä sai heidät tuntemaan olonsa yksinäiseksi ja hylätyksi. 

 

 

6.3 Hoitopalvelut 

 

Naisten kokemuksia päihdehoitopalveluista on kartoitettu tasa-arvonäkökulman ja ke-

hittämishaasteiden kautta. Naisten vastauksista on koottu taulukko aiheiden esiintyvyy-

den mukaan (ks. Taulukko 2, s. 55). Kokemuksia on avattu tarkemmin kunkin aiheko-

konaisuuden alaluvussa. 

 

Vastaajista viisi ei tiennyt, mistä hakea päihdehuollon palveluja kuntoutus- tai vieroi-

tushoitoa varten. Vastauksista nousi esiin perheen ja sukulaisten merkitys päihdehoitoon 

hakeutumisessa. Naisista kuusi toi haastattelussa esiin, että hakeutui ensimmäisen ker-

ran päihdepalvelujen piiriin sukulaisen tai ystävän ohjaamana. Sukulaiset ja ystävät 

suosittelivat hoitopaikkoja, joissa näiden tuttava oli aikaisemmin käynyt ja saanut hoi-

toa. Vastaajista yksi oli viety päihdehoitoon poliisin toimesta, muutamat karkasivat kes-

ken hoitojakson. Naisista yksi kertoi aikovansa lopettaa huumeiden käytön klinikkatoi-

minnan ja sieltä saadun ohjauksen avulla, ei kuntoutus- tai vieroituspalveluihin hakeu-

tumalla. Kaksi vastaajista ei ollut hakenut eikä aio hakea apua vieroituspalveluista. 
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TAULUKKO 2. Päihteitä käyttävien naisten kokemuksia päihdehoitopalveluista  

AIHEEN ESIINTYVYYS VASTAAJIEN PUHEISSA, 12 VASTAAJAA 
Päihdehoitopalvelut Yht. 
Hoitopalvelut  
Ei tiedä, mistä hakea apua 6 
Tietää, mistä hakea apua 5 
Ei koe avuntarvetta 2 
Esteet avun hakemiselle  
Päihdepalvelut eivät vastaa tarpeita 3 
Haki apua ja sai apua 3 
Lopetti käytön omatoimisesti 2 
Palvelupiste on suljettu 1 
Ammattilaisten asenteet  
Kohtelu tasavertaista 10 
Ei mielipidettä 2 
Kohtelu ei tasavertaista 1 
Kehittämisehdotukset  
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 4 
Uudet keskukset tai päihdehoitolaitokset 4 
Ei mielipidettä 3 
Ilmainen hoito 2 
Mahdollisuus työhön hoitojakson jälkeen 2 
Rahoituksen turvaaminen 2 
Vain naisia töissä hoitolaitoksissa 2 
Tiivis yhteistyö eri toimijoiden ja perheen välillä 1 
Ohjauksen lisääminen 1 

Omaisten huomiointi 1 
Väljempi kuri 1 
 

Bhetwalin mukaan päihdehoitojärjestelmän suurin ongelma oli ohjelmien jatkuvuuden 

ja hoitokäytäntöjen puute. Ennaltaehkäisyn keinot olivat puutteellisia, eikä naisten on-

gelmia kyetty ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon. Terveyttä edistävät ohjelmat ja 

ravinnollinen tuki olisivat tärkeitä. Bhetwal ei uskonut tilanteen muuttuvan mikäli halli-

tus jatkoi välinpitämätöntä suhtautumista päihteiden käyttäjiä kohtaan. 
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Naisista kaksi mainitsi vieroitushoitopaikakseen Richmond Fellowship Nepalin, jonka 

naisille suunnattu päihdehoitolaitos suljettiin syyskuussa 2012 rahoituspulan vuoksi.  

Eräs vastaaja kertoi omista kokemuksistaan eräässä toisessa vieroituskeskuksessa seu-

raavasti: 

 

En tiennyt mistä hakea apua päihteiden käytön lopettamiselle. Käytettyäni 
11 vuotta eri päihteitä ystäväni sanoi minulle, että minun pitäisi mennä 
vieroitukseen. En tiennyt mitä se tarkoittaa. Hän selitti kaiken minulle ja 
antoi yhteyshenkilön numeron. Soitin sinne ja he kutsuivat minut käy-
mään. Sain neuvontaa ja olin onnellinen. Se hoitokerta ei vielä ollut me-
nestys minulle, mutta ainakin tiedän, että vieroitusyksikkö on olemassa jos 
sitä tarvitsen. 

 

Oman motivaation merkitys päihteiden käytön lopettamiseksi ja hoitoon hakeutumiseksi 

ei noussut naisten puheista esiin. Naisista kaksi kertoi lopettaneensa päihteiden käytön 

omasta päätöksestään, ei toisten osapuolten hoitoon ohjaamana. Eräs naisista kertoi ol-

leensa ilmaisessa päihdehoidossa 17 kuukautta. Kokemuksia löytyi myös päihdehoidos-

ta karkaamisesta. Osalle päihdehoidosta pakeneminen toimi herätyksenä päihteiden käy-

tön aiheuttamista hankaluuksista ja koki ymmärryksen päihteiden käytön lopettamisesta 

olevan omasta tahdosta kiinni. Lapsensa vuoksi eräs nainen teki päätöksen päihteiden 

käytön lopettamisesta ja palasi päihdehoitoon. 

 

 

6.3.1 Esteet avun hakemiselle ja ammattilaisten asenteet 

 

Vastaajista kaksi sai riittävästi apua hakeutuessaan päihdepalveluihin vieroitushoitoon. 

Vastaajista kolmen kokemusten mukaan nykyiset päihdepalvelut eivät vastanneet päih-

teitä käyttävien naisten tarpeita. Eräs vastaajista kertoi käyneensä päihdehoitojaksolla 

kuusi tai kahdeksan kertaa ja joutui keskeyttämään hoidon asenneongelmien vuoksi. 

Naista veti puoleensa hoitopaikan olot ja kuvaili päihdehoitolaitosta viiden tähden ho-

telliksi, jossa sai joka päivä ottaa kylvyn. Toinen vastaaja kritisoi päihdehoitolaitosten 

henkilökuntaa, joiden asenteen nainen koki tukevaksi vain niin kauan, kun päihteistä 

pysyi erossa.  

 

Haastattelussa nousi esiin naisten pelko mennä päihdepalveluihin ja kuinka kertoa hoi-

toon lähtemisestä perheenjäsenille. Laitoshoidon sijaan naiset halusivat turvautua avo-
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palveluihin, kuten klinikkatoimintaan ja erilaisiin ryhmiin. Päivisin auki olevat eri jär-

jestöjen ylläpitämät toimintapisteet ja klinikat olivat naisille tärkeitä ja toiminnan ansi-

osta kaksi naista oli kyennyt lopettamaan päihteiden käytön hetkellisesti ilman laitos-

hoidon tarvetta. Naisista yksi kuvasi kokemuksiaan päihdepalveluista ja sen tuomasta 

motivaatiosta: 

 

Ollessani katkaisuhoidossa ei heillä ollut naisille suunnattua ohjelmaa. Sil-
ti he eivät uhkailleet, käyttäneet rangaistuksia tai painostaneet. Minulla oli 
tahdonvoimani ja he auttoivat minua. He kohtelivat minua hyvin ja odot-
tavat, että pärjään. Haluan todistaa heille, että pystyn siihen. 

 

Vastaajista suurin osa, 11 naista, koki saavansa tasa-arvoista kohtelua päihdepalveluis-

sa. Naisten kokemusten mukaan naiset ja miehet saivat samanlaista hoitoa ja päihde-

huollon henkilökunta kohteli asiakkaitaan tasa-arvoisesti arvottamatta asiakasryhmiä 

sukupuolen mukaan. Erään vastaajan mielestä naisten ja miesten ongelmia ei eriytetty 

tarpeeksi, joka johti tilanteeseen, että naisten päihdehoitopalveluissa saattoi olla mies-

työntekijöitä. Miestyöntekijöiden olo teki naisasiakkaiden olon vaivaantuneeksi. 

 

Vuonna 2011 julkaistun NDARC:n tutkimustulosten mukaan naisille tulisi järjestää 

omat vierotuspalvelut, sillä turvallisuustekijät olivat suuri este naisten hakeutumiselle 

hoitoon. Omien tutkimustulosten mukaan tilanne oli erilainen. Naiset eivät kokeneet 

hoitoon hakeutumisen olevan vaarallista, eikä turvallisuustekijöitä mainittu syyksi hoi-

toon hakeutumattomuudelle. Naiset mainitsivat miespuolisten työntekijöiden läsnäolon 

olevan häiritsevää ja epämukavaa, sillä naiset halusivat käsitellä aiheita, joita miesten 

seurassa ei ajateltu olevan soveliasta käsitellä. Eräs vastaaja muisteli kokemustaan päih-

dehoidosta ja siellä saamastaan kohtelusta: 

 

Mielestäni sain hyvää hoitoa, koska se oli ilmaista. Sain paljon tietoa. Lo-
pulta karkasin hoitopaikasta, sillä ilmapiiri ei ollut hyvä. Olen silti hyvissä 
väleissä kaikkien kanssa, joten se ei ollut iso ongelma. 

 

Naisten kertomuksissa korostui, että päihdehoitolaitoksissa naisia ymmärretään ja hei-

dän tarpeensa päihteiden käyttäjinä otetaan huomioon. Tästä esimerkkinä annettiin jat-

kuvan tupakoinnin salliminen, joka oli tapana usealla naisista. Naiset nostivat suurem-

maksi ongelmaksi kohtelun virastoissa tai muissa julkisissa palveluissa, joissa päihtei-

den käyttäjiä ei kohdella asiallisesti. 
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6.3.2 Hoitopalvelujen kehittäminen 

 

Vastaajista kolme kannatti hoitopalvelujen kehittämistä, mutta eivät osanneet antaa 

konkreettisia kehittämisehdotuksia. Naisista kaksi kertoi omien kokemustensa mukaan 

päihteitä käyttävien naisten määrän vähenevän niillä alueilla, joilla palveluita on saata-

villa, mutta määrän nousevan niillä alueilla, joilla naisille ei ole tarjolla päihdepalveluja.  

 

Vieroitushoitoyksiköitä kaivattiin enemmän myös Kathmandun laakson alueelle, mutta 

tärkeäksi nousi myös ennaltaehkäisevän työn merkitys sekä erityisesti syrjintää ehkäise-

vän työn tekeminen. Yhteistyön lisäämistä kaivattiin erityisesti naisten puolisoiden, 

turvakotien ja kriisityön välillä. Eräs naisista ehdotti päihdehoitopaikan rakentamista 

kaupunkialueen ulkopuolelle, jotta hoidossa olevat naiset eivät palveluihin mennessään 

altistuisi stigmatisoitumiselle. 

 

Naisten puheissa toistuivat samat teemat. Rahoitustilanne oli epävakaa ja useimmat 

päihdeohjelmat ei oltu suunniteltu päihteitä käyttävien naisten tarpeisiin. Lähestymista-

pa päihdeohjelmissa oli väärä, sillä niissä ei otettu naisten ja miesten erilaisia tarpeita 

huomioon päihdehoitopalveluja suunniteltaessa. Rahoitustilanteen epävakaus aiheutti 

palvelukatkoksia ja naisten kokemusten mukaan rahaa tulisi suunnata myös neulojen- ja 

ruiskujenvaihtopisteisiin, kondomijakeluun ja klinikkatoimintaan. Naiset epäilivät, ettei 

kaikki päihdetoiminnalle suunnattu raha tavoita tehtävää työtä, vaan osa menee johtaji-

en ja esimiesten taskuihin. Naiset kaipasivat tarkkaa taloudellista seurantaa, jonka tulisi 

olla myös rahaa lähettävän tahon intressinä.  

 

Vastaajien puheista nousi esiin päihdehoitolaitoksissa koetut tilanteet, joissa osa henki-

lökunnasta oli miehiä. Miesten läsnäolo koettiin häiritseväksi. Naisten mukaan ihanneti-

lanne olisi, jos päihdehoitolaitoksen perustaja olisi itse entinen päihteiden käyttäjä, joka 

ymmärtäisi naisten tunteita. Myös muiden työntekijöiden tulisi olla naisia ja henkilö-

kohtaista ohjausta tulisi tarjota enemmän. Päihdehoitolaitoksen liian tiukat säännöt ai-

heuttivat naisille hoitomotivaation alenemista. Kokemuksestaan tiukoista säännöistä 

sekä oman motivaation merkityksestä kertoi eräs vastaajista seuraavasti: 
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Kun päätin lopettaa päihteiden käytön hakeuduin katkaisuhoitoon, mutta 
karkasin sieltä 4–5 päivän jälkeen. Olen perheestä, jossa minun ei tarvitse 
tehdä mitään. Katkaisuhoidossa meidän piti tehdä kaikki työt itse. Siksi 
karkasin. Seuraavana päivänä poliisit pidättivät minut. Sen jälkeen aloin 
ajatella, että päihteiden käytön lopettamista täytyy haluta, sitä ei voi mää-
rätä.  

 

Naiset korostivat ilmaisen päihdehoidon merkitystä, sillä kaikilla ei ole varaa maksaa 

päihdehoidon 15 000 rupian, noin 152 euron kuukausimaksua. Naisten mielestä muuta-

man kuukauden pituisen laitoshoitojakson jälkeen naisia pitäisi tukea työllistymisessä, 

jotta kynnys päihteiden käytön jatkamiselle nousisi vielä korkeammaksi.   

 

Recovery Nepalin tutkimuksen mukaan (2009, 6) päihdepalvelujen suurimpana ongel-

mana oli niiden keskittyminen Kathmandun laakson alueelle jättäen syrjäisemmät kau-

pungit avun ulkopuolelle. Palvelujen saatavuutta isommaksi ongelmaksi nousi oman 

tutkimuksen mukaan naisten epätietoisuus siitä, mistä palveluja voi hakea. Palvelujen 

tarve ja saatavuus eivät kohtaa, mikäli naiset eivät ole tietoisia miltä taholta hakea apua.  

 

 

6.4 Onnea ja iloa tuottavat asiat elämässä 

 

Vastaajista kaksi määritteli suurimmaksi onnen aiheeksi työn ja sen tuoman taloudelli-

sen turvan, jonka ansiosta naiset eivät enää olleet taloudellisesti riippuvaisia muista. 

Haastatelluista viisi kertoi elämänsä olevan hyvää juuri nyt, koska naiset osasivat arvos-

taa itseään sekä olivat saaneet perheenjäsenten luottamuksen takaisin. Erityisesti van-

hempien hyväksyntä koettiin suurena onnen aiheena ja elämään vaikuttavana tekijänä. 

 

Vastaajista kolme kertoi löytäneensä puolison päihteiden käytön lopettamisen tai käytön 

vähentämisen jälkeen. Yhteisön suhtautuminen oli muuttunut positiivisemmaksi muu-

tamaa naista kohtaan, sillä he aloittivat työt järjestössä. Eräs naisista haluaisi työllään 

antaa viestin koko nepalilaiselle yhteisölle, ettei negatiivinen suhtautuminen edesauta 

päihteitä käyttävien asiaa, vaan huolenpito on avainasemassa toipumisprosessissa. Työn 

merkitys, työssä koettu hyväksyntä sekä oman työpanoksen arvostaminen koettiin tär-

keäksi. Vastaajista yksi kertoi elämästään ja kuvasi työn suurta merkitystä hyvinvoinnin 

ja itsensä tärkeäksi tuntemisen tekijänä: 
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Elämäni on muuttunut valtavasti. Ystäväni avulla sain suunnan siitä, mitä 
minun tulee tehdä. Tunsin, että on paljon naisia, jotka tarvitsevat apua. 
Kutsun itseäni kaikesta selviytyjäksi. Olen kokenut perheväkivaltaa sekä 
eroja parisuhteissa ja perhe-elämässä. Olen ollut todella yksin. Jotkut ovat 
jopa kutsuneet minua yläluokan prostituoiduksi. Siihen aikaan en kyennyt 
puolustamaan itseäni, enkä ollut valmistautunut taistelemaan syrjintää vas-
taan. Nyt aina kun näen apua tarvitsevan naisen sanon, että olen täällä si-
nua varten, koska kukaan ei auttanut minua, kun sitä tarvitsin. Tunnen, et-
tä minun täytyy olla joku. 

 

Kaikki haastattelun naiset olivat saaneet apua joko järjestöiltä tai vieroitushoitolaitok-

sista ja kokemustensa avulla naiset kokivat pystyvänsä paremmin käsittelemään tuntei-

taan. Vastaajista kaksi oli aloittanut opiskelunsa uudelleen. Syrjintää naiset kokivat toi-

sinaan, mutta kokivat nyt olevansa vahvempia fyysisesti ja psyykkisesti. 

 

Tulevaisuudesta puhuminen osoittautui naisten kohdalla vaikeimmaksi. Naiset vaikutti-

vat elävän vahvasti tässä hetkessä, eivätkä olleet vielä suunnanneet ajatuksiaan tule-

vaan. Kysymys millaisia hyviä asioita naisten elämässä oli tällä hetkellä sai monet nai-

sista hymyilemään ujosti. Hyviä asioita ei usein tuotu esiin julkisesti. Kahta vastaajaa 

lukuun ottamatta kaikki naiset löysivät elämästään positiivisia asioita, jotka olivat il-

maantuneet elämään päihteiden käytön lopettamisen tai vähentämisen jälkeen. 

 

 

6.5 Päihteitä käyttävien naisten tulevaisuus Nepalissa 

 

Vastaajista neljä oli ottanut asiakseen päihteitä käyttävien naisten parissa työskentelyn 

ja tekivät kokopäiväisesti töitä naisten aseman parantamiseksi. Naiset toivoivat järjestö-

jen tulevan kuuluisiksi, jotta järjestöt voisivat tarjota kaikkia tärkeitä palveluja, kuten 

ohjausta sekä motivoida naisia lopettamaan päihteiden käytön. Naisten puheista nousi 

esiin vahvasti tasa-arvon edistäminen ja useat halusivat jakaa viestiä naisten ja miesten 

tasa-arvosta sekä perheväkivallan vääryydestä. 

 

Naiset uskoivat voivansa omasta elämästään kertomalla ja omalla esimerkillään auttaa 

muita päihteitä käyttäviä naisia. Osa vastaajista oli toteuttanut ohjaustapaamisia ja saa-

nut niistä kiitosta asiakkailtaan, mikä kohotti naisten itsetuntoa. Naisista kaksi kamppai-

li aktiivisesti oman päihdeongelman parissa, eikä kyennyt ajattelemaan, kuinka voisi 
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jatkossa auttaa muita. Kuudella oli jatkosuunnitelmia naisten parissa tehtävälle työlle. 

Neljä haaveili oman järjestön perustamisesta ja esimiehenä olosta. Naisten perustamat 

järjestöt tarjoaisivat palveluja päihteitä käyttäville naisille ja tukisivat naisten kouluttau-

tumista sekä työllistymistä.  

 

Mielipiteet päihteitä käyttävien naisten tulevaisuudesta Nepalissa jakoi vastaajat kahtia. 

Vastaajista seitsemän mielestä päihteitä käyttävien naisten tulevaisuus oli huono tai 

tulevaisuutta ei ollut, sillä naisille suunnatut kaksi vieroitushoitolaitosta olivat maksulli-

sia, eikä naisilla ollut varaa hakeutua niihin. Hoidon ilmaisuus nähtiin tärkeänä tekijänä, 

sillä naiset tiesivät omien kokemustensa kautta, että varaa hoitomaksuihin oli vain har-

valla. Kahden vastaajan mielestä päihteitä käyttävien naisten tulevaisuus olisi hyvä, jos 

palveluihin, niiden tuottamiseen ja sisältöön panostettaisiin enemmän. Nepalin hallituk-

sen osallistuminen päihdehoitokuluihin nähtiin tärkeäksi, mutta hallituksen ei uskottu 

osallistuvan kuluihin ilman jatkuvaa painostusta. Vastaajista yksi pohti päihteitä käyttä-

vien naisten tulevaisuutta: 

 

Pystyn näkemään tulevaisuuden valoisana, sillä työskentelemme kovasti 
saadaksemme hyvät palvelut. Ainakin katkaisuhoitoa, kriisityötä ja klinik-
katoimintaa tulee olla. Uskon, että neljän tai viiden vuoden päästä meillä 
on tarvittavat palvelut. Rahoituksen saaminen päihteitä käyttävien naisten 
palveluille ei tule tapahtumaan jos hallitusta ei painosteta. Naisten oikeuk-
sia loukataan. Naiset eivät saa kunnollista hoitoa, lainopillista tukea tai 
palveluja kansalaisina. Syrjintä, jota naiset kokevat naiseuden, päihteiden 
käytön, seksityön tai HIV-positiivisuuden vuoksi on suuri este. Tämän es-
teen vuoksi naiset eivät halua saattaa itseään alttiiksi yhteiskunnassamme. 

 

Tulevaisuuden haasteeksi koettiin lukumäärältään lisääntyvien päihteiden käyttäjien 

sekä seksityössä olevien tavoittaminen. Yhä useammat seksityössä olevat käyttävät 

suonensisäisiä huumeita. Naisten tavoittaminen koettiin tärkeäksi, mutta työ oli vasta 

alkamassa. Uusien päihteiden käyttäjien tavoittaminen ja palvelujen piiriin saaminen 

koettiin haastavaksi, sillä päihteiden käyttäjät pelkäsivät paljastumista ja sen mahdolli-

sesti mukanaan tuomaa stigmaa.  

 

Naisista neljä mainitsi tulevaisuuden tavoitteekseen järjestössä työskentelyn. Sosiaali-

työn tekeminen tuntui naisista merkitykselliseltä ja muiden auttaminen toi naisille ilon 

ja onnistumisen kokemuksia. Tulevaisuuden suunta ei ollut kaikille selvä. Naisista viisi 
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mainitsi, ettei halunnut vielä suunnitella tulevaisuutta. Syiksi naiset perustelivat, ettei 

kukaan tiennyt mitä tulee tapahtumaan huomenna. Vastauksista korostui naisten tässä 

hetkessä eläminen, joka nousi esiin myös aiemmin tutkimuksen aikana. Bhetwal mainit-

si tulevaisuudessa nuorten tietoisuuden lisäämisen päihteiden haitoista olevan tärkeää ja 

uskoi ennaltaehkäisyn vaikuttavan päihdetilastoihin niitä laskevana tekijänä. 

 

Vastaajista kahden tulevaisuuden tavoitteet liittyivät äitiyteen. Lapsen kasvattaminen, 

kouluttaminen ja päihteettömän elämän eläminen koettiin tärkeäksi. Eräs vastaajista 

kertoi pelkäävänsä lastensa reaktiota, kun nämä kuulevat äitinsä menneisyydestä. Rat-

kaisuksi nainen kertoi, että yrittää tehdä paljon hyvää, jotta lapset voivat nähdä, miten 

asiat ovat nyt, eivätkä ainoastaan keskity siihen, miten ne olivat ennen. Naisista kaksi 

mainitsi tulevaisuuden tavoitteekseen ulkomaille lähdön. Ulkomaille lähtö nähtiin ennen 

kaikkea keinona, jolla ansaita rahaa perheelle. Ulkomaihin liittyi myös epärealistisia 

ajatuksia, kuten erään vastaajan puheista käy ilmi, kun tämä kuvasi unelmaansa verraten 

nepalilaisten ja ulkomaisten naisten tasa-arvoa: 

 

Mielestäni myös naisilla pitäisi olla vapaus, ei ainoastaan miehillä. Ilma-
piirin pitäisi olla sellainen. Naisilla pitäisi olla samat vapaudet, nyt vain 
miehet saavat mennä iltaisin ulos, mennä naimisiin kahdesti, vain miehet 
voivat rakastaa ja erota. Toivon, että minulla voisi olla viisi tai kuusi 
aviomiestä kotona, kuten ulkomailla voi olla. Ja naisilla pitäisi olla samat 
oikeudet kuin heillä ulkomailla on. 

 

Vastaajista yksi näki tulevaisuuden toivottomana, sillä monet naiset käyttivät yhä päih-

teitä. Naisista kaksi toi esiin ajatuksen elämän sujumisesta hyvin niin kauan, kun elämä 

pysyi päihteettömänä. Materiaan keskittymisen koettiin hallitsevan yhteiskuntaa ja vie-

vän paljon aikaa varsinaiseen elämään keskittymiseltä. Tyytyväisyyttä koettiin haetta-

van vain materian kautta ja henkisen tasapainon tärkeys oli unohdettu. Naisista yhdeltä 

kysyttäessä kuinka tämä näki oman tulevaisuutensa nainen hymyili ujosti, piiloutui hui-

vinsa taakse ja vastasi sen takaa: haluaisin joskus päästä naimisiin, muuta en kaipaa. 
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7 YHTEENVETO PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN NAISTEN TARPEISTA JA TOI-

VEISTA 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata nepalilaisten päihteitä käyttävien naisten asemaa ja 

elämää Kathmandussa, Nepalissa naisten omien kokemusten kautta. Tutkimuksen ta-

voitteena oli lisäksi kartoittaa naisten päihdepalvelutarpeita. Suomenkielisen materiaalin 

tuottaminen aiheesta oli opinnäytetyön tavoitteena, koska aiheesta ei ole aiemmin jul-

kaistu riittävästi materiaalia suomeksi. 

 

Tutkimustulokset osoittivat, että päihteitä käyttävät naiset olivat pääasiassa tyytymät-

tömiä elämäänsä Nepalissa. Tyytymättömyys ei johtunut ainoastaan päihteiden käytön 

tuomista muutoksista elämään, vaan naisten yleinen alempiarvoisuus nepalilaisessa yh-

teiskunnassa vaikeutti naisten elämää ja mahdollisuuksia suuresti. 

 

 

7.1 Tasa-arvoisen elinympäristön merkitys 

 

Tutkimustulosten perusteella naiset pitivät tärkeänä erityisesti vanhempansa ja sisarus-

tensa mielipiteitä. Vanhempien taholta koettu hylkäämisen tunne aiheutti naisille trau-

maattisen kokemuksen. Myös yhteisön merkitys korostui. Päihteiden käyttäjäksi lei-

mautuminen ei ainoastaan heikentänyt naisen itsensä, vaan koko perheen statusta yhtei-

sössä. Tilannetta haluttiin vältellä äärimmilleen, joka johti tilanteisiin joissa naisia ei 

päästetty hoitoon eivätkä he sinne hakeutuneet julkisen häpeän pelossa. 

 

Tutkimuksessa kaikki haastatellut naiset olivat samaa mieltä siitä, ettei naisten ja mies-

ten välinen tasa-arvo toteudu Nepalissa. Erityisen ongelmalliseksi tasa-arvon toteutu-

mattomuuden teki sen tuoma naisten syrjintä, joka usein sai alkunsa jo lapsuudessa 

naisten jäädessä heikommalle ravinnolle, saaden vain vähäistä terveydellistä huoltoa jos 

lainkaan ja naisten päästessä poikia heikommin koulutusjärjestelmän piiriin. Naisen 

elämän tarkoituksena nähtiin edelleen kotiäitinä olo ja onnistunut äitiys tuntui määrittä-

vän naisten identiteettiä. Toisaalta vaikka haastattelun naiset kritisoivat naisen roolia 

vain kotiäitinä, toivat naiset silti esiin tulevaisuuden haaveekseen hyvänä äitinä olon ja 
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perheen perustamisen. Perheen perustamista pidettiin siis tärkeänä, vaikka sen tiedettiin 

heikentävän naisten mahdollisuuksia työllistymiseen ja itsenäisyyteen. Naiset käsitteli-

vät päihdeongelmaa sen sosiaalisten haittojen, kuten syrjinnän ja stigmatisoitumisen 

kautta. Päihteiden käytön tuomia fyysisiä vaikutuksia naiset vain sivusivat haastatteluis-

sa ja silloinkin yleensä osana syrjintäkokemusta. Naiset antoivat tutkimuksessa vaiku-

telman, että he kärsivät enemmän päihteiden käytön tuomista sosiaalisista haitoista kuin 

fyysisistä seurauksista, mitä ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole tuotu esiin. 

 

Vaikka tutkimus käsittelee päihteitä käyttävien naisten kokemuksia elämästä Kathman-

dussa, kokevat myös päihteitä käyttävät miehet syrjintää ja leimautumista. Vuonna 2013 

Nepalissa arvioidaan olevan 91 534 päihteiden käyttäjää, joista 6 330 on naisia 

(UNODC 2013, 2). Päihteitä käyttävät miehet ovat siis suuri enemmistö. Myös miehiin 

kohdistuu yhteiskunnan odotuksia taloudellisen turvan tuojana ja päihteiden käyttö hei-

kentää miesten perhesuhteita, fyysistä kuntoa sekä henkistä vointia. 

 

Nepalissa yhä vallalla olevan kastijärjestelmäsysteemin ajatellaan hindulaisuuteen kuu-

luvaksi. Kastijärjestelmälle ja sen vaikutuksille altistuvat silti myös Nepalin buddhalai-

set ja muut uskontoryhmät. Kastin vaikutus näkyy erityisesti avioliittotilanteissa van-

hempien valitessa puolisoa lapsilleen. Päihteitä käyttävät naiset toivat esiin, että kastiin 

perustuva syrjintä aiheutti entistä suuremman vaaran yhteiskunnasta syrjäytymiseen, 

kun syrjintää koettiin lisäksi päihteiden käytön ja tartuntatautipositiivisuuden vuoksi. 

 

Aiempiin tutkimuksiin verrattuna erona oli naisten tuomat kokemukset julkisesta ter-

veydenhuollosta, jossa syrjintää koettiin runsaasti. Aiempien tutkimusten mukaan nais-

ten kokema syrjintä julkisen terveydenhuollon piirissä oli ollut lähinnä yksittäistapauk-

sia, ei laajamittaista syrjintää. Omien tutkimustulosten mukaan naisten kokema syrjintä 

terveydenhuollossa on vaikuttanut suuresti naisten elämään tuottaen häpeää, syyllisyyttä 

sekä nostanut kynnystä hakeutua terveyspalveluihin uudelleen. Tilanteen muuttamiseksi 

terveydenhuollon henkilökunta tarvitsisi jatkuvaa tietoisuuden lisäämistä ja koulutusta 

päihteistä, tartuntataudeista sekä päihteitä käyttävän kohtaamisesta. 

 

Yhteiskunnalliset muutokset ja asenteiden vaihtuminen on hidasta ja sen täytyy tapahtua 

kansakunnan itsensä toimesta. Tasa-arvon toteutumiseksi tehdään töitä vielä vuosien 
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ajan, jonka jälkeen tilanne ei välttämättä silti miellytä länsimaalaisesta näkökulmasta 

asiaa katsovaa. Nepalissa naisten asemaan ja syrjintään vaikuttaa muun muassa uskonto, 

kulttuuri, kasti, perhe, yhteisö, asuinpaikka, päihteiden käyttö ja tartuntataudit. Monet 

eri asiat joista kaikkiin tulisi muutosten osua, jotta naisten elämä muuttuisi tasa-

arvoisemmaksi. 

 

Päihteitä käyttävät naiset ovat Nepalissa marginaalisessa asemassa. Marginalisaatio 

tuottaa usein huono-osaisuutta ja  marginaaliryhmät, eli valtavirrasta ulkopuolelle jää-

neet, kokevat usein normaalin elämän olevan mahdotonta saavuttaa (Jokinen & Raitaka-

ri 2011). Päihteitä käyttävien naisten kuuluminen marginaaliryhmään Nepalissa hanka-

loittaa naisten arkea ja syrjäyttää naisia yhteiskunnasta. Nepalilainen yhteiskunta on 

yhteisölähtöinen, jolloin perheen ja suvun tuki nähdään suurena voimavarana. Päihtei-

den käyttö rikkoo normaaliksi koettua elämää, jonka seurauksena nainen saattaa joutua 

elintärkeiden yhteisöjen ulkopuolelle. Yhteisöjen ulkopuolelle jäänti aiheuttaa suurta 

häpeää maassa, jossa yhteisöjen, perheen ja suvun rooli sekä merkitys ovat voimakkaita. 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan naiset kaipasivat enemmän ennaltaehkäiseviä palveluja, 

joiden merkityksen laajuutta aiemmissa tutkimuksissa ei ole tuotu esiin. Recovery Ne-

palin (2009) tutkimuksessa ennaltaehkäisyn tarpeesta mainittiin. Ennaltaehkäisy nähtiin 

tärkeänä erityisesti varhaisnuoruudessa sekä päihteiden kulutuksen ollessa vielä alkoho-

lin käyttöä tai ei-suonensisäisten huumeiden käyttöä. Suonensisäisten huumeiden käy-

tön alettua ennaltaehkäisyä kaivattiin erityisesti terveys- ja seksuaalipalveluissa sekä 

ohjauspalveluissa.  

 

Ennaltaehkäisyn tulisi toteutua kouluissa, sillä aiemman tutkimuksen mukaan (UNODC 

2013) päihteiden käyttö aloitetaan jo nuorena. Järjestöjen ylläpitämä klinikkatoiminta 

koettiin tutkimuksen mukaan tehokkaaksi ja päihdehoitolaitoksia miellyttävämmäksi 

paikaksi avun hakemiselle. Klinikkatoiminnan toivottiin pitävän enemmän sisällään 

seksuaaliterveydestä valistamista, kuten kondomien jakelua sekä seksuaaliterveydestä 

ohjeistamista.  
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7.2 Päihdehoitopalveluiden kehittäminen 

 

Kartoitin naisten kokemuksia päihdehoitopalveluista ja tutkimustulokset kokosin tau-

lukkoon (ks. Taulukko 2, s. 55). Naisista suurin osa ei tiennyt mistä hakea vieroituspal-

veluja ja naisista kuusi toi haastattelussa esiin hakeutuneensa ensimmäisen kerran vie-

roitushoitoon sukulaisen tai jonkun muun ohjaamana. Naisten epätietoisuus palveluista 

näkyi myös naisten kommenteista, joissa he kaipasivat naisten asiaa ajavia järjestöjä. 

Kyseisiä järjestöjä on olemassa Nepalissa melko monta, mutta ne eivät ole onnistuneet 

tavoittamaan naisia. 

 

Päihdehoitopalveluissa kehittämisen kohteena on tietoisuuden lisääminen olemassa ole-

vista palveluista, niiden sijainneista ja tiedon tuomisesta naisille. Jopa palveluntuottajil-

le on epäselvää, missä ja minkälaista palvelua eri järjestöt tuottavat. Uusien vieroitus-

palvelujen tuottamisen sijaan tulee tehdä yhteistyötä, kartoittaa ja tuoda tieto asiakas-

ryhmille. Recovery Nepalin (2009) ja NDARN:n (2010) tutkimukset viittasivat turvalli-

suustekijöiden olevan suurin syy naisten hakeutumattomuudelle katkaisuhoitoon. Oman 

tutkimuksen mukaan suurimpana esteenä oli tietämättömyys palvelujen saatavuudesta. 

 

Päihdehoitopalvelujen ongelmana on niiden rahoitusjärjestelmä, joka on pakon sanele-

ma. Nepalin hallituksen suhtautuessa välinpitämättömästi päihdehoitojärjestelmän ke-

hittämistä kohtaan on useimmat päihdehoitolaitokset pakotettuja hakemaan toiminnal-

leen rahoitusta ulkomailta. Päihdepalvelujen ongelma on niiden projektiluontoisuus, 

sillä useimmat niiden tuottajista ja rahoittajista ovat järjestöjä. Tuen loppuessa myös 

toiminta loppuu ja tuki on viimeaikoina loppunut erityisesti naisille suunnatuilta päih-

dehoitolaitoksilta.  

 

Toiminnan tulosten todentaminen merkitykselliseksi on haastavaa, sillä naisten toipu-

misprosessi on usein pitkä. Eri järjestöjen yhteistyössä toteutettu päihdehoitolaitos toisi 

taloudellisesti turvallisemman tilanteen, sillä yhden järjestön vetäytyessä toiminnasta 

olisi muita järjestöjä jäljellä tukemassa toimintaa. Palveluntuottajien tulee keskittyä 

myös kehittämään päihdepalveluista päihteitä käyttävien naisten tarpeita palvelevia, 

sillä naiset ja miehet eivät jaa samoja ongelmia. Tutkimuksen tulosten mukaan naiset 

kaipaavat enemmän erityisesti keskusteluja sekä henkilökuntaa, joka edustaa samaa 
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sukupuolta. Miesten läsnäolon henkilökunnan roolissa naiset kokivat epämiellyttävänä 

ja esteenä avoimelle keskustelulle sekä omien tunteiden ja ajatusten julkituonnille. 

 

Päihteitä käyttävillä naisilla ei suurimmalla osalla ole varaa maksaa kymmenien tuhan-

sien rupioiden, eli satojen eurojen, suuruisia kuukausimaksuja hoitopalveluista. Hoito-

palvelujen rahoitus tulee järjestää niin, että naisilla on mahdollisuus ilmaiseen vieroi-

tushoitoon sekä sen jälkeisiin tukitoimiin. Tutkimuksen tulosten mukaan naiset kaipaa-

vat työllistymismahdollisuutta vieroitus- ja kuntoutushoitojakson jälkeen, sillä päihteitä 

käyttävien naisten työllistyminen omatoimisesti on hankalaa. Paluu arkielämään saattaa 

altistaa päihteiden käytön aloittamiselle uudelleen, jos päiville ei löydy mielekästä sisäl-

töä tai tekemistä. 
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8 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen aineiston analyysin perusteella päihteitä käyttävät naiset ovat pääsääntöi-

sesti tyytymättömiä elämäänsä Kathmandussa. Naiset kokivat syrjintää, josta erityisesti 

perheenjäseniltä koettu syrjintä hankaloitti naisten elämää. Yhteisössä koettu syrjintä 

vaikutti naisten elämään vielä päihteiden käytön lopettamisen jälkeen ja vaikeutti nais-

ten työllistymistä. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitys koettiin suureksi. Eniten 

toivottiin haittoja vähentäviä palveluja, kuten kondomien jakoa ja seksuaalivalistusta 

päihteiden käyttäjille suunnattuna. Palvelujen helppo saatavuus erityisesti terveys- ja 

seksuaalipalveluissa koettiin tärkeäksi.  

 

Päihdehoitopalvelujen suurimmiksi epäkohdiksi nousi kaksi asiaa: epätietoisuus palve-

luista sekä laitoshoidon maksullisuus. Päihdehoitolaitoksissa naiset olivat pääsääntöi-

sesti tyytyväisiä saamaansa kohteluun, mutta kaipasivat sukupuolisensitiivisempää lä-

hestymistapaa sekä ohjelmien räätälöintiä naisten tarpeille sopivammaksi. Vieroitushoi-

don esteenä nähtiin raha, sillä useimmat päihteiden käyttäjistä ovat kyvyttömiä maksa-

maan kallista kuukausimaksua laitoshoitopalvelusta.  

 

 

8.1 Tasa-arvoisuuden edistäminen ja yhteistyöverkostojen kehittäminen 

 

Tutkimukseen vastanneiden mukaan syrjintä, stigmatisointi ja päihdepalvelujen riittä-

mättömyys vaikeuttivat naisten elämää. Naiset altistuivat perinteisille odotuksille naisen 

roolista kotona ja päihteiden käyttö loi stigman, joka rikkoi monia perhesuhteita. Päih-

teitä käyttävät naiset kokivat enemmän syrjintää kuin muut ja naisten omaa jaksamista 

vaikeutti usein perheen negatiivinen suhtautuminen päihteisiin. Yhteisön luoma stigma 

vaikutti naisten elämään vaikeuttaen naisten paluuta työhön tai opiskeluun. Naiset toivat 

esiin taloudellista riippuvuuttaan miehistä, sillä mies saattoi rahoittaa omaa sekä naisen 

päihteiden käyttöä tai toimia naisen parittajana. 

 

Naisilla oli myös epärealistisia ajatuksia syrjinnästä ja sen oikeutuksista. Eräs vastaaja 

toi ilmi kokemuksen, jossa oli menossa ystävänsä luokse, mutta naista ei päästetty sisäl-
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le ystävän taloon, koska nainen käytti huumeita. Toinen vastaaja kertoi kokemuksesta, 

jossa naista ei miehen perheen toimesta hyväksytty tämän vaimoksi naisen päihteiden 

käytön takia. Naiset kokivat toiminnan syrjivänä. Toiminnan syrjivästä luonteesta voi 

olla montaa mieltä, mutta lähtökohtaisesti ajateltuna useammat vanhemmat tuskin halu-

aisivat päästää päihteitä käyttävää nuorta kotiinsa tai hyväksyisivät päihteitä käyttävän 

puolison lapselleen. Päihteitä käyttävillä oli suuri herkkyys tulkita normaali rajojen 

asettaminen syrjinnäksi. 

 

Syrjinnän kokemukset erityisesti perheen piirissä olivat haastatelluille kipeitä kokemuk-

sia. Syrjintään liittyi usein monia eri piirteitä. Naisia syrjittiin naiseuden ja päihdeon-

gelman vuoksi. Toisaalta vastaajat kritisoivat naisten asemaa sekä ajatusta, että naisen 

tulee olla kotona ja huolehtia kodista ja perheestä miehen käydessä töissä. Silti moni 

vastaajista toivoi itselleen tulevaisuudessa aviomiestä ja perhettä, mikä nähtiin usein 

esteenä naisten haaveille taloudellisesta itsenäisyydestä. Muutama vastaajista toi esiin 

kokemuksiaan syrjinnästä, jota he kokivat yksinhuoltajuuden vuoksi. Yksinhuoltajuutta 

pidetään Nepalissa outona ja yksinhuoltajaäidit kokevat syyllistämistä. Yksinhuoltajuu-

den ajatellaan olevan tulosta naisen epäsoveliaasta toiminnasta. Aiheesta ei ole tehty 

monia tutkimuksia, joten päihteitä käyttävien yksinhuoltajaäitien tilanteesta ja palvelu-

tarpeista olisi aihetta jatkotutkimukselle. 

 

Perheessä ja yhteisössä koettu syrjintä johtuu yhteiskunnan rakenteesta, vallallaan ole-

vasta kastijärjestelmästä sekä päihdeongelman mieltämisestä rikolliseksi toiminnaksi. 

Kouluttaminen ja ajatusmallien muuttaminen saattaa kestää sukupolvien ajan, mutta 

yhteisön jäsenten kouluttaminen ja yhteisössä tehtävä työ suvaitsevaisuuden puolesta 

voisi olla kannattavaa. Haastatteluissa naiset toivat esiin vain sosiaalisia ongelmiaan, 

eivät pistosinfektioista aiheutuneita ongelmia tai muita fyysisiä vaivoja. Naiset kokivat 

suurimpana huolenaiheena perheen ja yhteisön suhtautumisen, joten suvaitsevuuden 

lisäämiseksi tehtävä työ osoittautui merkitykselliseksi. 

 

Naisten osallisuuden kehittäminen on tulevaisuuden työssä tärkeää. Yhteisölähtöinen 

kulttuuri luo maailman, jossa osallisuuden merkitys on suuri. Päihteiden käyttö rikkoo 

naisten osallisuutta sekä vaikeuttaa takaisin integroitumista perheeseen, sukuun ja yhtei-
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söön. Mikäli nainen kokee, ettei kuulu osaksi perhe- tai sukuyhteisöä, on syrjäytymis-

riski vaarassa moninkertaistua.  

 

Naiset kokivat päihdepalvelujen saatavuuden huonoksi. Palvelut ja tarve eivät kohtaa, 

sillä useimmat naisista eivät tienneet mistä hakea apua. Järjestöjen ylläpitämä klinikka-

toiminta koettiin tärkeäksi ja sieltä saatava palvelu hyödylliseksi. Naiset ilmaisivat ko-

kevansa syrjintää erityisesti kunnallisessa terveydenhuollossa, jossa suonensisäisen 

huumeiden käytön tultua ilmi naisia syyllistettiin tarpeettoman julmasti. 

 

Monet eri järjestöt tuottavat Nepalin päihdepalveluja. Osa on suunnattu ainoastaan nai-

sille, osa sekä naisille että miehille. Järjestöstä huolimatta toiminnalla on usein yksi 

yhteinen piirre: projektiluontoisuus. Rahoituksen toiminnalle tullessa ulkomaisilta ra-

hoittajilta on toiminnan jatkuvuus epävarmaa. Päihdepalveluja on saatavilla Kathman-

dussa, mutta kylissä ja kaukaisemmissa kaupungeissa tilanne on huonompi. Kathman-

dussa palveluntarjoajien määrä ja palvelujen laatu eivät kohtaa.  

 

Päihteitä käyttävien naisten tavoittaminen tiedon jakamiseksi on haastavaa, sillä naiset 

eivät halua tuoda julki päihdeongelmaansa. Palveluntarjoajia on monia, mutta naiset 

olivat silti epätietoisia palvelujen saatavuudesta. Tulevaisuudessa huomiota tulisi kiin-

nittää järjestöjen väliseen yhteistyöhön, jossa palveluja keskitettäisiin ja keskityttäisiin 

tiedon jakamiseen naisille käyttäen apuna jalkautuvaa työtä. Tiedon jakaminen ja järjes-

tön toiminnan mainostaminen Internetissä tai erilaisissa tapahtumissa on usein hyödy-

töntä asiakkaiden näkökulmasta, sillä naisilla ei usein ole pääsyä Internetiin, eivätkä he 

mene julkisiin tapahtumiin etsimään tietoa. Järjestöjen käyttämät kokemusasiantuntijat 

tietävät mistä tavoittaa naisia ja kuinka lähestyä heitä, mutta toiminnan tulisi myös tar-

jota mahdollisuus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tapaamiselle. 

 

Järjestöjen välinen yhteistyö voisi mahdollistaa päihdelaitoshoidon toteutumisen ilmai-

seksi. Laitoshoidon tulisi olla kaikkien sitä tarvitsevien ulottuvissa, ei ainoastaan niiden, 

joilla on varaa maksaa siitä. Järjestöjen yhteistyön avulla Nepalin valtaapitäviä tulee 

painostaa voimakkaammin ja tehokkaammin pitävän päihdehuoltolainsäädännön teke-

miseksi ja asian ajamiseksi. Yhteistyö vähentäisi lisäksi palvelurakoja, jossa yhden jär-

jestön vetäytyessä pois toiminnasta naiset eivät jäisi ilman palveluja, vaan heidät voisi 
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ohjata yhteistyöjärjestön palvelujen piiriin. Eri järjestöjen välisen yhteistyön aloittami-

nen on toistaiseksi jäänyt puheen asteelle tai satunnaisten tapaamisten järjestämiselle. 

Rahoittajilta tuleva paine yhteistyön käynnistämisestä toisi tulosta ja nopeuttaisi asioi-

den käynnistämistä. 

 

Palveluntarjoajien välinen yhteistyö on kuitenkin hankalaa, sillä rahoituksen tullessa 

ulkomailta myös suurin päätösvalta on siellä. Ulkomaisten toimijoiden vakuuttaminen 

yhteistyön hyödyllisyydestä ja taloudellisesta vaikuttavuudesta on hankalaa ja hidasta. 

Yhteistyön käynnistäminen saattaa kestää monia vuosia, sillä päätökset kiertävät monen 

eri ulkomaisen tahon kautta. Toisaalta, Nepalin päihdepolitiikka ja päihdepalvelujärjes-

telmä ei ole juurikaan kehittynyt moniin vuosiin, joten muutosten teko on hidas proses-

si. 

 

Naiset toivat esiin halua työllistyä vieroitushoitojakson jälkeen ja tukea työllistymiselle 

toivottiin järjestöjen toiminnalta. Naisten toive on realistinen, sillä päihteiden käyttäjät 

stigmatisoituvat helposti ja töiden saanti vaikeutuu. Naisten sitoutuminen työhön on 

kuitenkin epävarmaa, eikä työ usein ole ratkaisu päihteistä erossa pysymiseksi. Yhtei-

sön valistaminen on tärkeää, jotta naiset pääsisivät takaisin yhteiskunnan jäseniksi mah-

dollisimman vaivattomasti päihdeongelmasta huolimatta. 

 

Ennaltaehkäisevien toimien merkityksellisyys korostui haastatteluissa. Ennaltaehkäise-

vät toimenpiteet tulisi viedä kouluihin, joissa tulisi toteuttaa päihdevalistusta nuorille. 

Päihteiden käytön alettua naiset toivoivat valistusta erityisesti terveyteen ja seksuaali-

suuteen, kuten turvalliseen seksiin ja tartuntatauteihin liittyvissä asioissa. Ilmaisten 

kondomien sekä ruiskujen ja neulojen jakelu nähtiin hyvänä asiana. Järjestöt eivät voi 

ottaa koko vastuuta Nepalin päihdehuoltojärjestelmän toimivuudesta. Ennaltaehkäisevi-

en toimenpiteiden ja haittoja vähentävän työn tulisi olla hallituksen organisoimaa sekä 

toteuttamaa, ja sen vaikuttavuutta ja laatua tulee arvioida säännöllisesti.  
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8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimustyötä tehtäessä tärkeää on tutkijan rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus sekä eet-

tisesti hyväksyttävät tiedonhankintamenetelmät. Lisäksi tutkijan tulee ottaa huomioon 

aiemmin tutkittu tieto. Mikäli tutkija syyllistyy piittaamattomuuteen hyvästä tieteellises-

tä käytännöstä, eli laiminlyö tutkimuksen suorittamista, tai syyllistyy vilppiin eli vääris-

telyyn, katsotaan näiden olevan hyvän tieteellisen käytännön vastaisia. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella uskottavuuden, tutkimustulosten siirret-

tävyyden, varmuuden sekä vahvistuvuuden kautta. Varmuus tarkoittaa tutkijan ennak-

ko-oletusten huomioimista. Vahvistuvuudessa tulkinnat saavat tukea aiemmin tehdyistä 

tutkimuksista. (Silius & Tervakari 2006, 3.) Olen pyrkinyt tutkimuksen toistettavuuteen 

tarkan tutkimusprosessin kuvailun avulla, mutta tutkimuksen kohdistuessa yksilöiden 

kokemuksiin voi tilanne ja tutkimustulokset muuttua ajan sekä eri tutkimusten myötä. 

Tutkimuksen sisällön validius on otettu huomioon linkittämällä teoria haastatteluista 

esiin nousseisiin teemoihin sekä käsittelemällä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä myös 

teoreettisesti.  

 

Lähdemateriaalin valitsemisessa olen kiinnittänyt huomiota lähteiden luotettavuuteen ja 

ajantasaisuuteen. Olen valinnut kirjoittajia, jotka ovat asiantuntijoita omalla alallaan ja 

joiden tuotokset mielestäni kestävät kriittistä tarkastelua. Tutkimuksen teossa jouduin 

turvautumaan moniin Internetin sivustoihin aiheesta löytyvän tiedon vähäisyyden vuok-

si. Valitsin sivustoja, joiden takana oli tunnettu toimija tai jonka kirjoittaja oli minulle 

tuttu aiempien opintojen vuoksi. Muutaman lähteen valitsin, vaikka tieto oli melko van-

haa. Koin, ettei aiheen sisältö ollut muuttunut vuosien aikana niin radikaalisti, etten ky-

seisiä lähteitä voisi käyttää. 

 

Haastatteluissa käytetty tulkkaus luo vaaran tutkimuksen uskottavuuden alenemiselle, 

sillä tulkintojen kääntäminen voi olla hankalaa. Riskinä on, että nepalinkielisistä haas-

tatteluista jokin kohta jää kääntämättä tai tulkitsematta. Minimoidakseni riskin kävimme 

haastattelut läpi yhdessä tulkin kanssa lause kerrallaan. Kokonaiskuvan haastatteluista 

ymmärsin jo haastattelutilanteessa. Ennen tutkimuksen aloittamista oletin, että naiset 
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eivät hakeudu hoitopalveluihin siellä koetun väkivallanpelon takia. Tutkimuksen aikana 

syyksi hoitopalveluihin hakemattomuudelle osoittautui kuitenkin tietämättömyys palve-

luista. 

 

Opinnäytetyön luotettavuutta pohtiessa on etuna sekä haittana se, ettei aiheesta ole vielä 

runsaasti aikaisempaa tutkimustietoa. Aiemman tutkitun tiedon huomioiminen on help-

poa, koska sitä on niukasti saatavilla. Toisaalta, koska tietoa on niukasti saatavilla on 

vaarana sellaisiin tutkimuksiin turvautuminen, joiden tutkimustulokset ovat vääristelty-

jä. Oma tutkimus kuitenkin tuotti samansuuntaisia tuloksia aiempien tutkimusten kanssa 

ja yhtymäkohtia on käsitelty tekstissä. 

 

Tutkimustoiminnan eettisyys koostuu sekä käytännön tutkimustyöstä että aiheen valin-

nasta. Tutkimustoiminnan eettisyyteen vaikuttaa myös tutkittavien henkilöiden kohtelu 

sekä rehellisyys. (Silius & Tervakari 2006, 17.) Aihe on valittu päihteitä käyttäviä naisia 

ajatellen ja haastateltaville kerrottiin tutkimuksen tavoitteet. Naisia ei painostettu osal-

listumaan haastatteluun ja epäonnistunut haastattelu olisi saattanut tuottaa haittaa järjes-

tön toiminnalle, jos naiset eivät enää sen vuoksi halunneet hakea sieltä palveluja. Ennen 

haastattelun alkua naisille kerrottiin uudelleen haastattelun tavoite, joka myös nauhoitet-

tiin.  

 

Haastattelujen tekohetkellä olin jo omaksunut järjestössä toimineen työkulttuurin, jossa 

naisia ei niinkään kohdella asiakkaina, vaan sisarina. Tämä teki lähestymistavasta luon-

nollisemman ja inhimillisemmän. Jos olisin toteuttanut haastattelut muutaman kuukau-

den sisällä Nepaliin saapumisesta, en olisi ehtinyt omaksua paikallista työkulttuuria, 

enkä olisi osannut kohdella naisia riittävällä herkkyydellä haastattelutilanteissa ja joka-

päiväisissä asiakaskohtaamisissa.  

 

Tutkimuksen haastatteluosuuden suoritin anonyymisti kysymällä haastateltavilta ainoas-

taan tietoja, joiden perusteella haastateltavat eivät ole tunnistettavissa. Yksityisyyttä 

suojelin kääntämällä nepalinkielisen haastattelut englanniksi saman työntekijän kanssa, 

joka oli paikalla tulkkina myös haastattelutilanteessa. Haastattelutallenteita on kuunnel-

tu vain kyseisen työntekijän ja minun kesken.  
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Haastatellut naiset olivat tulkkina toimineelle työntekijälle tuttuja, joten haastatteluissa 

naisten tuottamat kokemukset eivät olleet työntekijälle uusia. Haastatteluissa on mah-

dollista, että naiset ovat antaneet esimerkkejä oman elämänsä ulkopuolelta, joka ei ollut 

haastatteluissa tarkoituksena. Toivon, että luottamuksellinen hoitosuhde edesauttoi nais-

ten kokemusta kertoa asioista ja kokemuksistaan avoimesti.  

 

Haastattelun kohdistuessa naisten kokemuksiin, ei naisten oman teoreettisen tiedon 

määrään, naiset kykenivät kertomaan rehellisemmin elämästään. Tarve tutkimuksen 

teolle syntyi omassa työssä tehtyjen havaintojen perusteella päihteitä käyttävien naisten 

parissa, mutta haastattelut tehtiin naisten ehdoilla. Tämä näkyi haastattelutilanteissa 

joustavuudessa. Jos haastateltu halusi keskeyttää haastattelun tupakkatauon ajaksi tai 

halusi sytyttää tupakan kesken haastattelun, se oli sallittua. Jos haastateltu ei osannut 

vastata kysymykseen, tuntui turhautuvan tai säikähtävän, en vastauksen saantia ryhtynyt 

painostamaan. Osa haastatelluista kysyi aluksi rahallista palkkiota haastattelun antami-

sesta. Tutuille henkilöille naiset olivat kuitenkin valmiita antamaan haastattelun ilman 

korvausta. Tutkimuksen ajaksi ostin tupakka-askin, josta naiset saivat halutessaan tut-

kimuksen aikana polttaa tupakan tai kaksi. 

 

Teemahaastattelu on usein metodina toimiva, mutta mahdollistaa vastauksille, jotka 

eivät kestä johdonmukaista ja luotettavaa tarkastelua. Haastateltavat saattavat vastata 

tavalla, jonka olettavat haastattelijan haluavan kuulla tai antaa keksittyjä tai oman elä-

män ulkopuolelta tulevia esimerkkejä oman tarinan värittämiseksi. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) Haastatteluissa etuna oli, että tulkkina toiminut työn-

tekijä tunsi naiset entuudestaan. Naiset tunsivat myös minut, joten haastattelutilanteessa 

emme olleet toisillemme täysin tuntemattomia. Haastattelun kysymykset oli valittu huo-

lella ja yhteistyössä Dristi Nepalin kanssa. Haastattelulomakkeen toimivuuden testasin 

yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa, jonka palautteen perusteella muokkasin kysymy-

sasettelua. Koen, että 12 naisen ja yhden työntekijän haastatteluotos on riittävä tutki-

muksen luotettavuuden kannalta. 

 

Haastattelut äänitettiin, mikä epäilytti joitakin haastateltavista. Teoriassa tämä mahdol-

listi, etteivät kaikki haastatellut kertoneet itsestään tiedon vuotamisen pelossa niin pal-

jon, kuin olisivat kertoneet ilman äänittämistä. Naiset kuitenkin tuntuivat unohtavan 
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nopeasti pöydällä olevan puhelimen, joka äänitti keskustelun. Keskustelu eteni ensin 

yleisistä kysymyksistä henkilökohtaisempiin, joten naisilla oli aikaa tottua haastatteluti-

lanteeseen. Haastattelujen äänitteet ja niiden litteroinnit on tallennettu opinnäytetyölle 

tarkoitetulle muistitikulle. 

 

 

8.3 Opinnäytetyön prosessi ja oma ammatillinen kasvu 

  

Opinnäytetyöprosessi oli erittäin haasteellinen. Päihteitä käyttävien naisten haastatteluja 

oli aluksi vaikea saada, sillä he ovat epäluuloisia tutkijoita ja näiden motiiveja kohtaan. 

Opinnäytetyöprosessin alussa, talvella 2013 sain tukea sekä opettajilta että Dristi Nepa-

lin henkilökunnalta, jotka auttoivat luotettavien tutkimusten etsimisessä sekä lähdeai-

neiston löytämisessä. Opinnäytetyö valmistui melko tiiviissä aikataulussa haastattelujen 

teon jälkeen, mikä oli raskasta. Aineiston sisäistäminen ei tuottanut suuria hankaluuk-

sia, sillä minulla oli jo ennestään tietoa Nepalista, sen kulttuurista ja päihdeongelmien 

tuomista moninaisista ongelmista. Tämä helpotti aiheen tiivistämistä, rajaamista sekä 

työskentelyn aloittamista. 

 

Aihe on itselleni tärkeä. Ensimmäisen työharjoittelujakson jälkeen minulle oli selvää, 

että haluan tehdä työtä nepalilaisen päihteitä käyttävien naisten tilanteen parantamisek-

si. Opinnäytetyöprosessi oli tuolloin aluillaan ja saatuani luvan lähteä toiselle työhar-

joittelujaksolle Nepaliin hioin aiheesta selkeän kokonaisuuden opinnäytetyötä varten. 

Minulle oli tärkeää, että tutkimustulokset eivät ainoastaan hyödytä Dristi Nepalia, vaan 

myös niitä lukuisia suomalaisia järjestöjä, jotka toimivat Nepalissa. Koin suomenkieli-

sen materiaalin tuottamisen aiheesta tärkeäksi.  

 

Aluksi pohdin, millaista teoriatietoa ja aiempia tutkimuksia voin käyttää omassa tutki-

muksessani. Aiemmin tehdyistä tutkimuksista suurin osa on tehty palveluntarjoajan 

näkökulmasta käsin, joten tutkimustuloksia on saatettu vääristellä paremman taloudelli-

sen tuen toivossa. Valitsin lähteiksi kansainvälisten toimijoiden tuotoksia, joiden uskoin 

kestävän kriittistä tarkastelua paikallisia, nepalilaisia tuotoksia paremmin. Koin tärkeäk-

si, että tutkimuksen teoriasisältö tuki naisten haastatteluissa ilmi tulleita teemoja. Tästä 
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syystä teoriasisältö koki muutoksia, lisäyksiä ja poistamisia koko opinnäytetyöprosessin 

ajan.  

 

Teoriasisällön pääpiirteisen hahmottamisen jälkeen laadin haastattelurungon, jonka hy-

väksytin sekä ohjaavalla opettajalla että Dristi Nepalin esimiehellä. Testasin haastattelu-

runkoa Dristi Nepalin kokemusasiantuntijan kanssa, joka ehdotti lomakkeeseen paran-

nuksia. Laaja-alaisemmat kysymykset muutin tarkemmiksi. 

 

Haastattelut toteutin Kathmandussa touko-heinäkuussa 2013. Haastattelut litteroin heti 

elokuussa Suomeen palattuani. Haastatteluaineistoa purkaessani koin suurta motivaatio-

ta tutkimuksen teolle. Koin naisten tuottaneen arvokasta tietoa omista kokemuksistaan 

ja halusin tuoda sen esille. Osa vastaajista ei halunnut tai osannut kommentoida kaikkiin 

kysymyksiin, joka ei tullut yllätyksenä. Pohdin kuitenkin, vaikuttiko tulkkaus tai kieli-

muuri siihen, etten saanut kaikkea arvokasta tietoa tallennetuksi. Ehkä vastaajat vieras-

tivat äänitystilannetta tai pelkäsivät nauhoitteen leviävän ja tekevän heidän tilanteensa 

hankalaksi. Toisaalta en halunnut valita vastaajia vain sen mukaisesti, että haastatteluun 

olisivat valikoituneet vain ne, jotka osaavat englantia. Tämä olisi vaikeuttanut haastatel-

tavien saatavuutta ja rajannut pois kouluttamattomat naiset. 

 

Tutkimuksen loppuvaiheessa tuntui, että opinnäytetyö muodostui laajemmaksi, kuin 

alussa suunnittelin. Toisaalta päihteitä käyttävien naisten asemaan ja elämään liittyy 

monia eri tekijöitä, joista kaikista halusin muodostaa laajan yleiskuvan ongelmien mo-

nimuotoisuuden ymmärtämiseksi. Tutkimuksen haasteena oli yksin työskentely, koska 

aihe oli laaja ja raskas yksin työstettäväksi. Yksintyöskentely kuitenkin mahdollisti tii-

viin työskentelytahdin. Koin sen mieluisaksi, sillä aineisto oli vielä tuoreena mielessä ja 

sitä oli helpompi tarkastella. Vastuun jakaminen erityisesti teoriasisällön tekemisessä ja 

pohdintaosuudessa olisi ollut mukava jakaa toisen kanssa. 

 

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti suunnittelin tutkimuksen valmistumisajankohdan 

tapahtuvan puolta vuotta myöhemmin. En koe tiiviin työskentelytahdin vaikuttaneen 

opinnäytetyön onnistumiseen, sillä en tehnyt opinnäytetyötä kiireellä. Opin paljon tut-

kimuksen tekemisestä, aikaisemman teoriatiedon suhteuttamisesta omaan työhön, ai-

neiston analyysimenetelmistä sekä raportoinnista. Erityisesti koin aineiston analyysin 



77 

 

antoisaksi ja oman tutkimuksen tulokset hahmottuivat analyysin työläässä vaiheessa 

aivan uudella tavalla. Työskentelyssä pyrin käyttämään ajanmukaista teoriatietoa aina 

siltä osin, kun se oli mahdollista.  

 

Jos tekisin tutkimuksen uudestaan valitsisin isomman haastatteluryhmän päihteitä käyt-

täviä naisia. Tällöin tutkimustulokset olisivat laajemmassa mittakaavassa vertailukel-

poisempia. Työskentelisin naisten parissa ensin pitkäjänteisemmin, jotta naiset kokisivat 

uskaltautuvansa kertoa kokemuksistaan ja elämästään avoimemmin. Haastattelisin eri 

järjestöjen työntekijöitä, jotta näkökulma ei jäisi vain yhden järjestön mielipiteiden va-

raan. Haluaisin myös sisällyttää tutkimukseen päihteitä käyttävien naisten kokemuksia 

Kathmandun laakson ulkopuolelta. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana kehityin ammatillisesti sosionomina. Opinnäytetyön aihe 

koostui monista sosionomin ydinosaamisalueista. Sosionomin (AMK) kompetenssien 

mukaan sosionomin tulee ottaa huomioon yksilöllisyys sekä edistää tasa-arvoa, suvait-

sevaisuutta sekä pyrkiä huono-osaisuuden ehkäisemiseen. (Sosiaaliportti i.a.) Nämä 

aiheet nousevat opinnäytetyössä esiin, sillä epätasa-arvoa ja huono-osaisuutta käsittelin 

ja analysoin tutkimuksessa. Lisäksi tutkimuksessa tarkoituksena on kehittää palvelupro-

sesseja tuomalla ajankohtaista tietoa asiakkaiden tarpeista. Tutkimuksessa käytin tutki-

vaa ja kehittävää työotetta ja tutkimuksen tarve on perusteltua. Tutkimus tuottaa uutta 

tietoa ja sen prosessi on ollut suunniteltu.  

 

Sosionomin (AMK) kompetensseista johtamisosaamisen todentaminen ei tule tutkimuk-

sesta ilmi. Tutkimus ei kuitenkaan ole tavoitteiltaan siihen pyrkivä, sillä tutkimuksen 

tavoitteena ei ole esimerkiksi hallinnon tai esimiestyön varsinainen tarkasteleminen ja 

kehittäminen. Tutkimus kuitenkin sivuaa aiheita, jotka ovat esimiestyön ydinaluetta, 

sillä tutkimuksessa kehittämiskohteena käsittelin palvelujärjestelmän eri toimijoita. 

 

Kulttuurien välinen kompetenssi tarkoittaa valmiuksia, joita tarvitaan luontevissa vuo-

rovaikutustilanteissa eri kulttuurien välillä. Kulttuurien välinen kompetenssi muodostuu 

neljästä eri ulottuvuudesta: asenteista, tietoisuudesta, taidoista ja toiminnasta. Kulttuuri-

en välinen pätevyys tarkoittaa kykyä ottaa kaikki nämä osa-alueet huomioon. (Lumio 

2009, 32.) 
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Omien asenteiden tarkasteleminen saattaa olla hankalaa, sillä osa asenteista on tiedos-

tamattomia (Lumio 2009, 33). En koe, että minulla olisi ollut ennakkoasenteita nepali-

laista yhteiskuntaa tai kulttuuria kohtaan, sillä lähtiessäni maahan ensimmäistä kertaa en 

tiennyt siitä kovin paljoa. Nepalissa koin hämmästystä päihdehoitojärjestelmän 

toimimattomuudesta ja päihteitä käyttävien naisten heikosta asemasta. Palattuani 

Suomeen huomasin asenteideni koventuneen suomalaista päihdehoitojärjestelmää ja 

erityisesti vieroitushoitoprosessia kohtaan: Suomessa vieroitushoitoon pääsee melko 

helposti, sitä ei asiakkaan tarvitse täysin kustantaa itse, eikä todellista motivaatiota päih-

teiden käytön lopettamiseksi aina edellytetä. Se tuntui suurelta vääryydeltä. Nepalissa 

tapasin päihteitä käyttäviä naisia ja miehiä, jotka halusivat vieroitushoitoon, mutta 

taloudellisesti siihen ei ollut mahdollisuutta. 

 

Tietoisuus tarkoittaa oman itsen ja toisten kulttuurien tuntemusta. Tietoisuus on ennak-

koluulojen, asenteiden ja oletusten tunnistamista. Kulttuurien välisen kompetenssin tai-

dot tarkoittaa kykyä arvioida kriittisesti omaa ja toisten toimintaa, kykyä asettautua tois-

ten asemaan ja tuntea myötätuntoa, sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin sekä vuorovai-

kutustaitojen hallintaa. Toiminnan tasolla kulttuurien välisen kompetenssin osaaminen 

näkyy, kun kulttuurien väliset tiedot ja taidot on omaksuttu. (Lumio 2009, 33.)  

 

Suomessa tehdessäni päihdetyötä olen omaksunut tietynlaisen työroolin. Siinä asiak-

kaalle jaetaan tietoa omasta itsestä vain yleisellä tasolla, ja silloinkin niin minimaalisesti 

kuin mahdollista. Tällä turvataan oma elämää ja vapaa-aika. Päihteiden käyttäjien paris-

sa työskenneltäessä usein rempseä asenne ja huumori on auttanut monessa tilanteessa. 

Työssä on oppinut kyseenalaistamaan ja epäilemään asiakkaan sanomisia erityisesti 

vieroitushoidon alkupuolella.  

 

Nepalissa minun piti muuttaa työrooliani ja lähestymistapaani. Päihteitä käyttävät naiset 

olivat pelokkaita, joten lähestymistavan täytyi muuttua rempseästä rauhallisemmaksi. 

Ajatus sisaruudesta kantoi myös arjen työssä ja usein asiakkaat tiesivät työntekijöiden 

elämästä melko paljonkin asioita. Vierastin ajatusta, että kertoisin asiakkaalle omasta 

elämästäni, vaikka he vilpittömän kiinnostuneilta vaikuttivatkin. Vierastin myös ajatus-

ta, että muut työntekijät olettivat minun jakavan tietoa elämästäni asiakkaille, kuten 

missä asun Kathmandussa ja kenen kanssa. Aluksi suhtauduin liiankin varautuneesti 
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naisiin ja heidän kysymyksiin. Koen silti, että sopeutumista ja vuorovaikutustilanteiden 

sujuvuutta edisti molemminpuolinen kiinnostus, jota itse koin ja jota naiset kokivat mi-

nua kohtaan.  

 

Sosionomin (AMK) kehittävä osaamisote jatkuu vielä opinnäytetyön julkaisun jälkeen 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta niin Suomessa kuin Nepalissa. Suomessa opin-

näytetyötä on tarkoitus toimittaa järjestöille, jotka toimivat Nepalissa päihteitä käyttävi-

en naisten parissa. Moniammatillisessa työryhmässä työskentely on mahdollistanut tut-

kimuksen tekemisen ja erilaisessa kulttuurissa työskentely on tuonut uutta näkökulmaa 

omaan työskentelytapaan. Nepalissa palveluohjauksen kehittäminen ja ennaltaehkäise-

vät menetelmät ovat tulevaisuuden haasteita, joihin sosionomit voivat työllään vaikut-

taa. 

 

Oma tietämys ihmisoikeuksista ja Nepalin hallinnon välinpitämättömyyden vaikutusten 

laajuudesta sekä oman työn merkityksellisyydestä on lisääntynyt tutkimuksen myötä. 

Opin kohtaamaan päihteitä käyttäviä naisia ja havaitsemaan heidän tarpeitaan paremmin 

sekä tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Lisäksi ymmärrän laadun ja vaikuttavuu-

den arvioinnin tärkeyden työssä, joka muutoin saattaa loppua jos toiminnan vaikutuksia 

ei pystytä todentamaan. Tutkimuksen tekeminen vahvisti ajatusta, että haluan tulevai-

suudessa työskennellä Nepalissa ja tutkimuksen aihe on tärkeä. Toivon, että tutkimuk-

sesta on hyötyä työssä, jota tehdään päihteitä käyttävien naisten aseman parantamiseksi 

sekä päihdepalveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. 
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LIITE: Haastattelurunko 

 

 

This questionnaire is for thesis purpose. The thesis focuses on situation and life of fe-
male drug users in Nepal. All answers are confidential and anonymous, so individual 
answers cannot be recognized. Thank you for your help.     
 
1 BASIC INFORMATION  
- Age 
- Marital status 
- Amount of children 
- Education  
- Work 
- Religion 
 
 
2 WOMEN’S STATUS IN NEPAL 
- How would you describe women’s life in Nepal? 
- How do you feel women’s status is in Nepal? 
- Are women equal to men? How do their statuses differ? 
- Are women experiencing discrimination? What kind of? 
 
 
3 LIFE OF THE FEMALE DRUG USERS  
- How would you describe the possibilities that female drug users have? (Work, educa-
tion, steady family life.)  
- What kind of threats/difficulties does drug use bring to your life? 
- Have you experienced discrimination /stigma? What kind of and what was the situa-
tion? How has the discrimination experience affected your life? 
- How would you describe your life now? How has it changed? 
 
 
4 TREATMENT SERVICES 
- Do you know where to seek help for rehabilitation if you decide to leave drugs? 
- Have you ever looked for help regarding this matter? Did you get help? If not, why? 
- What stops you looking for help? 
- Do you trust that officials, employees would treat you equally at treatment services? 
- How would you improve the treatment services so that it would be easier/more con-
venient to go there? 
 
 
5 FUTURE 
- What good things do you have in your life? 
- How do you see the future of female drug users in Nepal? 
- What could be your contribution for the women in Nepal? 
- What kind of dreams, wishes and goals do you have for the future? 
- How is your future going to be? 


