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Johdanto

Tässä artikkelissa luodaan kansainvälisten re-
kisteri- ja kyselytutkimusten perusteella katsaus 
maahanmuuttajataustaisiin ryhmiin kuuluvien 
nuorten alkoholinkäyttötapoihin ja niiden muu-
toksiin läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret muodosta-
vat nykyisin merkittävän osan erityisesti suurten 
kaupunkien lapsista ja nuorista (esim. Helsingin 
kaupungin tietokeskus 2011). Katsauksen tarkoi-
tus on antaa eväitä ymmärtää maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten alkoholinkäyttöä ja sen taus-
tatekijöitä myös Suomessa.

Alkoholin käyttö on suomalaisille nuorille ta-
vallista. Eurooppalaisen koululaisten päihdeky-
selyn (ESPAD) mukaan 15–16-vuotiaista po-
jista oli vuonna 2011 käyttänyt alkoholia edel-
tävän 12 kuukauden aikana noin 83 prosent-
tia ja tytöistä noin 84 prosenttia. Kyselyä edel-
täneen 30 päivän aikana vastaajista noin puolet 
oli käyttänyt alkoholia ja kolmasosa ollut huma-
lassa. (Raitasalo & al. 2012.) Nuorten juomata-
vat eivät juuri vaihtele sosioekonomisen aseman 
mukaan (Karvonen 2010), mutta alkoholinkäy-
tössä on kuitenkin tiettyjä ryhmä- ja aluekoh-
taisia eroja (Ahlström & al. 2008; Tigerstedt & 
al. 2008). Toisaalta nuorten alkoholinkäyttö on 
2000-luvulla vähentynyt, mikä heijastaa euroop-
palaista kehitystä (Tigerstedt & al. 2008). Käy-
tön väheneminen on liitetty maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten oletettuun vähäisempään ku-

lutukseen (esim. Pedersen & Kolstad 2000; Läh-
teenmaa 2007). 

Suomen maahanmuuttajat ja heidän lapsen-
sa ovat taustoiltaan erilaisia: heitä erottaa lähtö-
maan, muuttosyyn ja muuttoiän lisäksi lähtöalu-
eiden alkoholinkäyttötavat. Suomen kymmenen 
suurinta maahanmuuttajataustaista ryhmää ovat 
rekisteröidyn äidinkielen mukaan venäjä, viro, 
somalia, englanti, arabia, kurdi, kiina, albania, 
thai ja vietnam (Suomen virallinen tilasto). Näis-
tä lähtöalueista Venäjä ja Viro ovat suuren, Aasi-
an maat keskitason (naisten vähäisen) ja musli-
mimaat lähes olemattoman alkoholinkulutuksen 
maita (WHO 2011). Muuttajat siis tuovat mu-
kanaan erilaisia alkoholikulttuureja ja asenteita 
alkoholinkäyttöön. Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten alkoholinkäytöstä on toistaiseksi tehty 
Suomessa yksi selvitys, jossa valtaväestöön kuu-
luvista vastaajista 85 prosenttia raportoi käyttä-
neensä alkoholia, mutta maahanmuuttajataustai-
sista (irakilaiset, kurdit, venäläiset, kosovolaiset 
ja virolaiset) 65 prosenttia (Degni & al. 2010). 
Kohtuullisen suuri osuus maahanmuuttajataus-
taisista siis raportoi alkoholin käyttöä. 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten juoma-
tapoja voi lähestyä sekä terveys- ja riskikäyttäy-
tymisenä että integraation osoittimena. Valtavä-
estöä koskevassa tutkimuksessa nuoruuden run-
saalla alkoholinkäytöllä on yhteys sekä nuoruu-
den että aikuisiän huono-osaisuuteen (ks. Huur-
re & al. 2011). Toisaalta, koska alkoholi on ta-
vanomainen osa suomalaista nuoruutta, positii-
vinen terveyskäyttäytyminen voi tarkoittaa maa-
hanmuuttajataustaiselle nuorelle ulkopuolisuutta 
valtaväestön vapaa-ajanviettotavoista ja tärkeis-
tä verkostoista. Lisäksi alkoholinkäyttötapoja se-
littää sekä perheen että ystävien vaikutus (Lin-
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tonen 2011). Yksinkertaistaen voi ajatella, että 
erilaisen alkoholikulttuurin maista lähtöisin ole-
vat maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat per-
heen alkoholikulttuurin ja vertaisryhmien alko-
holikulttuurin välissä. 

Katsauksen tausta ja strategia 

Katsauksen taustalla on ajatus assimilaatiosta. 
Niin sanotun uuden assimilaatiotutkimuksen 
(Alba & Nee 1997) hengessä termillä tarkoite-
taan valtaväestön ja maahanmuuttajataustaisten 
ryhmien vähittäistä samanlaistumista eri ulottu-
vuuksilla. Muutoksen suunta (positiivinen/edul-
linen–negatiivinen/epäedullinen) riippuu tutkit-
tavasta ilmiöstä (Greenman & Xie 2008; Malin 
2011). Muutos on useimmiten positiivinen, esi-
merkiksi koulutustaso nousee toisessa sukupol-
vessa. Terveyteen, elintapoihin ja riskikäyttäy-
tymiseen muutto toiseen maahan voi kuitenkin 
vaikuttaa negatiivisesti. (Greenman & Xie 2008.) 
Lisäksi vastaanottava maan instituutioiden toi-
mintatavat, politiikat ja asenneilmapiiri vaikut-
tavat usein enemmän kuin oletettu etnisen ryh-
män tai kulttuurin olemus (Crul & Schneider 
2010). Alkoholinkäyttöön vaikuttaa, millaises-
ta alkoholikulttuurista muutetaan ja millaiseen 
alkoholikulttuuriin ja vertaisryhmiin päädytään 
eli millaisille asuinalueille tai mihin maahan lo-
pulta sijoitutaan. 

Katsaus noudattaa laadullisen tutkimuskat-
sauksen strategiaa (Kallio 2006). Katsausta var-
ten neljästä tietokannasta (Web of Science, SocIn-
dex, PsycInfo ja Academic Search Premier) etsittiin 
tieteellisissä lehdissä ilmestyneet, englanninkie-
liset, kvantitatiiviset, kysely- tai rekisteriaineis-
toihin perustuvat artikkelit vuosilta 1990–2012. 
Lisäksi käytiin läpi löydettyjen artikkelien lähde-
luettelot ja kolmen tieteellisen lehden (Etnicity 
in Substance Abuse, Ethnicity & Health ja Journal 
of Immigrant and Minority Health) vuosikerrat. 
Suomen suurimmista maahanmuuttajataustaisis-
ta ryhmistä ei löydy käytännössä ollenkaan aikai-
sempaa tutkimusta, joten katsaus kohdistettiin 
tiettyihin vastaanottaviin maihin. Valituiksi tuli-
vat Pohjoismaat, Baltian maat ja Länsi-Euroopan 
perinteiset maahanmuuttomaat Saksa, Hollanti, 
Iso-Britannia ja Ranska sekä Yhdysvallat ja Ka-
nada. Yhdysvallat otettiin mukaan erityisesti sik-
si, että siellä tutkimusta on tehty paljon. Haus-
sa löytyneiden artikkelien lähdeviitteistä mukaan 

tuli yksi artikkeli Australiasta, Uudesta Seelannis-
ta ja Espanjasta. Haut tehtiin erilaisilla hakusana-
kombinaatioilla. Kohderyhmäksi rajattiin ”nuo-
ret” (12–18-vuotiaat). Sisällöllisesti etsittiin alko-
holinkäyttöä ja sen vaihtelua selittäviä artikkelei-
ta, jolloin pois jäivät artikkelit, jotka käsittelivät 
alkoholinkäytön yhteyttä erilaisiin hyvinvointi-
indikaattoreihin tai käytön ehkäisyä.

Hauilla löytyi 736 artikkelia, joista poistettiin 
kaksoiskappaleet (251). Otsikkotason tarkaste-
lussa hylättiin 177 artikkelia. Abstraktitason tar-
kastelussa hylättiin 192 artikkelia (hylkäyspe-
rusteita olivat väärä maa, väärä etninen ryhmä 
tai ikäryhmä, alkoholin käytön ehkäisy, yhteys 
huono-osaisuuteen ja sairastavuuteen, palvelujen 
käyttö tai metodologia). Jäljelle jääneestä 116 ar-
tikkelista poistettiin vielä tarkentuneiden tutki-
muskysymysten vuoksi 45 artikkelia. Tarkaste-
luun valikoituu siis 71 artikkelia, joista 7 ei ol-
lut saatavilla. Lopulliseen katsaukseen luettiin 64 
artikkelia.

Artikkelit luokiteltiin induktiivisesti teemoi-
hin. Osa artikkeleista raportoi etnisten ja uskon-
nollisten ryhmien välisiä ja sisäisiä eroja. Selittä-
vinä tekijöinä artikkeleissa käsiteltiin sosioeko-
nomista asemaa ja maahanmuuttoon liittyviä te-
kijöitä, eli asuinvuosia ja maahanmuuton suku-
polvea ja akkulturaatiota (oman kulttuurin suo-
siminen vs. asuinmaan kulttuurin suosiminen). 
Lisäksi tarkasteltiin kontekstin, eli asuinalueen, 
koulun ja ystäväpiirin yhteyttä alkoholinkäyt-
töön. Alla katsauksen tulokset esitellään näiden 
teemojen mukaan.

Kokonaisuudessaan alkoholin käytön ero-
jen tarkastelu näyttää olevan kasvava tutkimus-
ala. Suurin osa tutkimuksesta on tehty Yhdysval-
loissa, mikä vaikeuttaa hieman tulosten vertailua 
Suomeen. Tulosten vertailuun vaikuttaa myös ai-
neistojen ja menetelmien erilaisuus. Osa artik-
keleista perustui laajoihin kyselyaineistoihin, osa 
pienempiin otoksiin. Osassa vastaajat rekrytoi-
tiin sattumavaraisesti asuinalueilla, joissa halut-
tuun etniseen ryhmään kuuluvia ihmisiä asui pal-
jon (street sample). Myös alkoholin käyttöä mit-
taavat mittarit vaihtelivat. Yleisimmin käytet-
tiin raittiutta (elinikäinen tai edellisen vuoden 
käyttö), juomisen useutta (edeltävien 30 päivän 
tai edellisen vuoden kulutus) ja humalajuomis-
ta (elinikäinen tai edellisen vuoden humalajuo-
minen). Myös selittäviä tekijöitä, kuten akkultu-
raatiota tai ystävien juomatapoja, mitattiin erilai-
silla mittareilla eri tutkimuksissa. Lisäksi tutkitta-
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vat ryhmät luokiteltiin eri lailla eri maissa. Jois-
sain käytettiin lähtömaaperusteisia etnisiä ryh-
miä, joissain suurempia luokkia, kuten ”aasialai-
nen” tai ”ei-länsimaalainen”. Otosten, mittarei-
den ja tutkittujen ryhmien erilaisuuden vuok-
si tutkimuksia on melko vaikea vertailla, mutta 
päälinjat ovat toisaalta helposti identifioitavissa. 

Etniset ja uskonnolliset erot 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten alkoholin-
käyttötavat heijastavat (vanhempien) lähtömait-
ten tottumuksia. Pohjoismaissa ”ei-länsimaalai-
set” nuoret raportoivat vähemmän elinikäistä al-
koholinkäyttöä kuin valtaväestö (Amundsen & 
al. 2005; Holmberg & Hellberg 2008; Pedersen 
& Kolstadt 2000), ja muissa maissa vähemmän 
alkoholia käyttivät aasialaiset, afrikkalaistaustai-
set mustat, turkkilaiset, marokkolaiset, surinami-
laiset, arabiankieliset ja eteläamerikkalaiset (lati-
not) (Marsiglia & al. 2008; Rissel & al. 2000; 
Rodham & al. 2005; Stillwell & al. 2004; van 
Tubergen & al. 2010; Wallace & al. 2002). Toi-
saalta Yhdysvalloissa on viitteitä, että eteläame-
rikkalaisten kulutus on ohittamassa valkoisen 
valtaväestön (Shih & al. 2010). Korkeamman 
kulutuksen maista muuttaneet käyttävät alkoho-
lia joko yhtä paljon tai enemmän kuin valtaväes-
tö. Näitä ovat esimerkiksi venäläistaustaiset Sak-
sassa (Donath & al. 2011), suomalaiset (aikuiset) 
Ruotsissa (Leão & al. 2006) ja korealaiset Yhdys-
valloissa (Cook & al. 2009).

Yhden luetun artikkelin tulokset poikkesivat 
hypoteesista, jonka mukaan nuorten kulutus hei-
jastelee vanhempien lähtömaiden kulutusta (Don-
ath & al. 2011). Tässä saksalaistutkimuksessa viet-
namilaistaustaisten (88 prosenttia kokeillut alko-
holia) ja iranilaistaustaisten (85 prosenttia) nuor-
ten raportoima elinikäinen alkoholinkäyttö oli 
suunnilleen samaa tasoa kuin saksalaisnuorten 
(95 prosenttia). Myös esimerkiksi turkkilaistaus-
taisista 60 prosenttia oli kokeillut alkoholia ja af-
ganistanilaistaustaisista 54 prosenttia. Tutkimuk-
sessa ei kuitenkaan tarkasteltu taustamuuttujana 
sukupuolta, asuinaikaa tai sukupolvea. Kansainvä-
listen avioliittojen lasten (toinen vanhempi maa-
hanmuuttaja, toinen valtaväestöä) alkoholinkäyt-
tötavat muistuttivat valtaväestöä verrattuna kah-
den maahanmuuttajan lapsiin (esimerkiksi Ruot-
sissa suomalais-ruotsalaisten ja suomalais-suoma-
laisten avioliittojen lapset). (Leão & al. 2011; Sa-

kai & al. 2010; van Tubergen & al. 2010.) 
Toisaalta saman etnisen ryhmän alkoholin 

käyttö vaihtelee maittain. Saksassa turkkilais-
taustaisista vastaajista 60 prosenttia oli käyttänyt 
alkoholia (Donath & al. 2011), Hollannissa 30 
prosenttia (van Tubergen & al. 2010). Yhdysval-
loissa 20 prosenttia vietnamilaisista vastaajista ra-
portoi käyttäneensä alkoholia (Lim & al. 2011), 
Norjassa ja Saksassa 68 ja 80 prosenttia (Amund-
sen & al. 2005; Donath & al. 2011). Vietnami-
laisten vertailuissa aineistot olivat kuitenkin hy-
vin erityyppisiä (street sample vs. edustava otos). 

Uskonnollisista ryhmistä muslimien alkoho-
linkäyttö oli vähäisintä (Amundsen & al. 2005; 
Bradby & Williams 2006; Denscombe & Druc-
quer 2000), ja joskus raittiiden muslimityttö-
jen osuus läheni 100 prosenttia. (Denscombe & 
Drucquer 2000.) Ryhmän sisällä on kuitenkin 
suuria lähtömaittaisia ja asuinmaittaista eroa (van 
Tubergen & al. 2010; Donath & al. 2011 ja edel-
lä). Raittius ei ole yhtä voimakkaasti yhteydes-
sä muihin uskontoihin, vaan esimerkiksi sikhien 
ja hindujen juomatavat Isossa-Britanniassa muis-
tuttivat kristityn vertailuryhmän tapoja (Bradby 
& Williams 2006).

Uskonto sinällään ei kuitenkaan selitä yksilön 
juomiskäyttäytymistä vaan uskonnollisuus. Tä-
mä yhteys on havaittu myös suomalaisten kristit-
tyjen nuorten keskuudessa (Winter & al. 2002). 
Esimerkiksi Norjassa sekä kristityistä että mus-
limeista ne, jotka kokivat uskonnon tärkeäksi, 
olivat todennäköisemmin raittiita (Amundsen 
& al. 2005; myös Dotinga & al. 2006, Orford 
& al. 2004; Pedersen & Kolstadt 2000). Han-
nah Bradby ja Rory Williams (2006) toteavat, 
että nuorten aikuistuessa yleinen uskonnollis-
kulttuurinen raittius oli vähentynyt ja raittiu-
den taustalta löytyi pikemminkin henkilökoh-
taiset uskonnolliset normit, etenkin miehillä (vrt. 
Heim & al. 2004). 

Toisaalta näyttää siltä, että samalla kun ryh-
mien väliset alkoholinkäyttötapojen erot tasoit-
tuvat, ryhmät eriytyvät sisäisesti. Kuva maahan-
muuttajataustaisiin etnisiin ryhmiin kuuluvien 
nuorten juomatavoista näyttää erilaiselta, kun 
tarkastellaan vain niitä, jotka ylipäätään rapor-
toivat alkoholinkäyttöä. Nämä vastaajat näyttä-
vät juovan ja humaltuvan yhtä usein kuin valta-
väestö, tai ainakin ero valtaväestöön on huomat-
tavasti pienempi kuin raittiudessa (Amundsen & 
al. 2005; Hahm & al. 2004; Orford 2004; Rod-
ham & al., 2005; van Tubergen & al. 2010). Esi-
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merkiksi Carolin Donath ja kumppanit (2011; 
myös Heim & al. 2004) havaitsivat, että humala-
juominen oli yleisintä islaminuskoisten kohdalla, 
joista suurin osa kuitenkin oli raittiita. Myös su-
kupuolten väliset erot näyttävät tasoittuvan, eikä 
alkoholia käytävien tyttöjen ja poikien välillä ol-
lut eroja (Heim 2004). Maahanmuuttajataustai-
set nuoret, jotka alkavat käyttää alkoholia, näyt-
tävät päätyvän samanlaisiin käyttötapoihin kuin 
valtaväestö. 

Muutosten taustaa

Ikä, sukupuoli ja sosioekonominen asema
Edelliset tulokset ovat ikävakioituja, koska alko-
holinkäyttö kasvaa teini-iästä aikuisuuden kyn-
nykselle. Suomessa, kuten myös muissa Euroo-
pan maissa, valtaväestön tyttöjen juominen on 
hieman runsaampaa kuin poikien (Raitasalo & 
al. 2011), mutta maahanmuuttajataustaisilla ty-
töillä tilanne on usein päinvastainen (Pedersen & 
Kolstadt 2000; van Tubergen & al. 2010). Tyt-
töjen raittiutta näyttää vahvistavan perheeseen ja 
omaan etniseen ryhmään sitoutuminen, jonka 
voi tulkita perinteisempänä naisen asemana (Pe-
dersen & Kolstadt 2000; Orford & al. 2004, vrt. 
Fosados & al. 2007). Valtaväestön ja maahan-
muuttajataustaisten väliset erot ovat siis suurem-
pia tyttöjen kuin poikien kohdalla.

Perheiden sosioekonomisen aseman yhteys 
nuorten alkoholin käyttöön ei ole selkeä. Suo-
messa yhteyttä ei ole havaittu (Karvonen 2010), 
ja esimerkiksi Yhdysvalloissa vanhempien alem-
pi koulutus on riskitekijä lähinnä valkoiselle val-
taväestölle (Bachman 2011; Stewart & Power 
2003). Norjalaistutkimuksessa alempien sosio-
ekonomisten ryhmien suurempi raittius puoles-
taan selittyi etnisyydellä (ei-länsimaisuudella), 
koska maahanmuuttajataustaiset ovat yliedustet-
tuina alemmissa sosioekonomisissa luokissa (Pe-
dersen & Kolstadt 2000). Toisaalta, koska alko-
holinkäyttö on kuluttamista, se on myös maa-
hanmuuttajilla yhteydessä nuoren käytettävis-
sä oleviin tuloihin (Cook & al. 2009; Suomes-
sa Karvonen 2010).

Asuinvuodet, sukupolvi ja akkulturaatio
Asuinvuodet ja sukupolvi (eli onko syntynyt 
asuinmaassa vai ulkomailla) ovat lähes yksiselit-
teisesti yhteydessä siihen, että alkoholin käyttö-
tavat alkavat lähentyä valtaväestön tapoja. Enem-

män juovilla alkoholinkäyttö vähenee, vähem-
män juovilla lisääntyy. Kehitys näyttää saman-
laiselta Yhdysvalloissa ja Euroopassa. (Amund-
sen & al. 2005; Bradby & Williams 2006; Di 
Cosmo & al. 2011; Cavanagh 2007; Cook & al. 
2009: Greenman & Xie 2008, 120; Gfroerer & 
Tan 2003; Leão & al. 2006; Prado & al. 2009; 
Svensson 2010.) Yhteys ei kuitenkaan ole täysin 
suoraviivainen, vaan esimerkiksi Tara Warnerin 
ja kumppaneiden (2010) tutkimuksessa Chica-
gosta ensimmäiseen sukupolveen kuuluvat mek-
sikolaisnuoret käyttivät todennäköisimmin alko-
holia kuin toiseen tai kolmanteen sukupolveen 
kuuluvat (ks. myös Greenman & Xie 2008). 

Toisaalta kehitys on eri ryhmillä erilaista. Esi-
merkiksi Ellen Amundsenin ja kumppaneiden 
(2005) havaintojen mukaan sekä ensimmäisen 
että toisen sukupolven tytöistä yhteensä 16 pro-
senttia oli käyttänyt alkoholia. Ryhmittäin tar-
kasteltuna ryhmäkohtaiset sukupolvittaiset muu-
tokset näyttivät kuitenkin hyvin erilaiselta. Pa-
kistanilaistaustaisten toisen sukupolven tyttöjen 
alkoholinkäyttö oli edelleen vähäistä verrattuna 
ensimmäiseen sukupolveen, mutta vietnamilais-
taustaisista alkoholia käytti yhtä suuri osa kuin 
valtaväestön nuorista (mts. 1460). 

Akkulturaatio on sosiaalipsykologisen maa-
hanmuuttotutkimuksen klassinen käsite, jolla 
tarkoitetaan tapaa suosia joko asuinmaan kult-
tuuria, omaa kulttuuria tai kumpaakin. Tällöin 
asuinmaan kulttuurin suosiminen (akkulturoi-
tuminen) tarkoittaa sallivampaa suhdetta alko-
holinkäyttöön ja mahdollisesti runsaampaa juo-
mista. Akkulturoituneet käyttivätkin useimmiten 
enemmän alkoholia (Cook & al. 2009; Hahm & 
al. 2004). Kuten sukupolven kohdalla, yhteys ei 
kuitenkaan ollut selkeä, vaan myös päinvastaisia 
tuloksia löytyi (Fosados 2007). 

Ystävien ja perheen vaikutus 
Yhteyttä sukupolven, asuinvuosien, akkulturaa-
tion ja alkoholinkäytön välillä onkin tarkastel-
tu suhteessa ystäväpiireihin (Cavanagh 2007; 
Greenman & Xie 2008). Ystäväpiirin etninen ra-
kenne vaikutti juomatapoihin. Ystävät oman et-
nisen ryhmän ulkopuolella tarkoittavat usein ys-
tävyyttä nuorten kanssa, jotka käyttävät alkoho-
lia (Greenman & Xie 2008). Ystäväpiirin etnisen 
rakenteen sijasta merkittävämpää näytti kuiten-
kin olevan ystävien konkreettiset alkoholinkäyt-
tötavat etnisestä ryhmästä, sukupolvesta tai esi-
merkiksi sosioekonomisesta asemasta riippumat-
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ta. (Au & al. 2000; Cavanagh 2007; Cook & 
al. 2009; Dotinga & al. 2006; Fang & al. 2011; 
Hahm & al. 2004.) Esimerkiksi Warnerin ja 
kumppaneiden (2010) tutkimuksessa, jossa en-
simmäinen sukupolvi joi enemmän kuin muut, 
ystävien oletettu alkoholinkäyttö oli yhteydessä 
nuoren alkoholinkäytön riskiin kaikilla sukupol-
villa. Tällöin ystävät muusta kuin omasta etnises-
tä ryhmästä suojasivat alkoholinkäytöltä (myös 
Greenman & Xie 2008; Lim & al. 2011; Prado 
& al. 2009). Ystäväpiirin vaikutukselta puoles-
taan suojaa perhetekijät, kuten vanhempien tie-
toisuus lastensa tekemisistä (parental monitoring) 
ja hyvät perhesuhteet (Dotinga & al. 2006; Par-
sai & al. 2010; Voisine & al. 2008). 

Koulun oppilasprofiili 
Ystäväpiirin lisäksi koulun oppilasprofiili on yh-
teydessä alkoholinkäyttöön, mutta hieman eri ta-
valla eri etnisissä ryhmissä. Esimerkiksi suurem-
pi raittiiden (muslimien) osuus koulussa vähensi 
Norjassa erityisesti valtaväestön nuorten juomis-
ta (Amundsen & al. 2005). Hollannissa muiden 
oppilaiden raittius vähensi myös ei-muslimitaus-
taisten vähemmistöjen alkoholinkäyttöä, mutta 
tutkimuksessa erottui myös pieni marokkolais-
taustaisten ryhmä, jonka alkoholinkäyttöä kou-
lun muslimivoittoinen oppilasprofiili lisäsi (van 
Tubergen & al. 2010). Yhdysvalloissa koulun et-
ninen rakenne lähinnä lisäsi suojaavaa vaikutusta 
niiden ryhmien kohdalla, jotka muutenkin käyt-
tivät vähemmän alkoholia (Kulis & al. 2004; 
myös Monshouwer & al. 2007). Tulokset Ruot-
sista kertovat, että vaikutussuhteet jakautuvat: 
ruotsalaisten ja eurooppalaistaustaisten nuor-
ten juomistavat ovat yhteydessä toisiinsa, mut-
ta eivät ei-eurooppalaisten oppilaiden alkoholin 
käyttöön (Svensson 2010; myös Amundsen & 
al. 2005). 

Keskustelu

Etnisten ryhmien ja uskontoryhmien välillä on 
alkoholinkäytössä selviä eroja, ja erot heijastavat 
lähtömaiden erilaisia alkoholikulttuureja. Muu-
tosta puolestaan selittävät asuinaika ja sukupol-
vi. Katsaus siis vahvistaa ajatusta vähittäisestä as-
similaatiosta eli samanlaistumisesta. Alkoholin-
käyttötavat muuttuvat kohti valtaväestön tapoja, 
oli kyse sitten suuremman käytön vähenemisestä 
tai vähäisemmän käytön kasvamisesta. Uskonto 

(erityisesti tytöillä), ystävien raittius ja vanhem-
pien kontrolli suojasivat juomistapojen muutok-
selta. Raittiiden maahanmuuttajataustaisten läs-
näolo lisäsi joissain tapauksissa muiden raitti-
utta, mikä tukee ajatusta, että eurooppalaisten 
nuorten juomisen vähentyminen liittyy maahan-
muuttoon. Toisaalta alkoholia käyttävien maa-
hanmuuttajataustaisten juomatavat muistuttivat 
alkoholia juovan valtaväestön tapoja. 

Toisaalta etnisten ryhmien terveyskäyttäytymi-
sen erot eivät tule esiin, jos tutkimuksessa käyte-
tään laajoja väestöryhmiä, kuten ”ei-länsimaalai-
nen”, ”aasialainen” (Greenman & Xie 2008) tai 
Suomessa ”vieraskielinen”. Eri lähtömaiden et-
nisten ryhmien pienuudet esimerkiksi Suomes-
sa vaikeuttavat kuitenkin ryhmien välisiä vertai-
luja. Yksi ratkaisu on käyttää järkevästi luokitel-
tuja laajempia lähtöalueita ryhmien välisten ero-
jen tarkasteluun. 

Merkittävä huomio katsauksessa on konteks-
tuaalisten tekijöiden vaikutus alkoholinkäyttöta-
poihin. Ystävien juomatavat vaikuttavat toisiin-
sa, jolloin on väliä kenen kanssa ystävystyy. Osas-
sa artikkeleita oli viitteitä siihen, että kouluissa ja 
asuinalueilla kaveripiireihin muodostuu jakolin-
joja kulttuuristen taustojen mukaan ja käyttäyty-
minen yhdenmukaistuu näitä jakolinjoja pitkin. 
Raittiit saattavat eriytyä omaksi ryhmäkseen tai 
syntyy pieniä maahanmuuttajataustaisten nuor-
ten alkoholimyönteisiä kulttuureja. Näiden ja-
kolinjojen muodostuminen vaatii lisätutkimus-
ta, samoin kuin alkoholinkäytön rooli linjojen 
muodostumisessa. 

Eriytyvät juomatavat kertovat myös siitä, et-
tä maat eivät ole kulttuuriltaan yhtenäisiä, ei-
kä kulttuuri ja väestöryhmä, jonka kanssa ollaan 
kanssakäymisessä, ole aina samanlainen. Suomi-
kaan ei ole väestöltään yhtenäinen, vaan nuoret 
elävät erilaisissa sosioekonomisissa, kulttuurisis-
sa ja etnisissä ympäristöissä, joissa suhde alkoho-
liin, vapaa-aikaan tai koulunkäyntiin voivat ol-
la hyvin erilaisia. Suurissa maahanmuuttajakau-
pungeissa (esim. New York tai  Amsterdam) maa-
hanmuuttajavaltaiset asuinalueet ja koulut ovat 
hyvin erilainen kasvuympäristö kuin valtaväes-
tön enimmäkseen asuttamat alueet. Katsauksen 
mukaan ne usein suojaavat alkoholinkäytöltä, 
samalla kun ne tarjoavat vähemmän kontakte-
ja valtaväestöön. Silti on viitteitä, että eriytyneil-
lä alueilla voi syntyä maahanmuuttajataustais-
ten omia, alkoholinkäyttöön kannustavia kult-
tuureja. Nämä kysymykset eivät ole epäolennai-
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sia Suomessakaan, vaikka asuinalueiden eriyty-
minen on Suomessa lähes olematonta verrattu-
na esimerkiksi Yhdysvaltojen suurkaupunkeihin 
(Vilkama 2010). 

Kansallisella tasolla huomio kiinnittyy siihen, 
että samat etniset ryhmät käyttävät alkoholia eri 
tavoin eri maissa. Tulokset ovat alustavia ja perus-
tuivat artikkeleissa erilaisiin aineistoihin. Samalla 
ne ovat kuitenkin linjassa esimerkiksi koulutus-
tuloksia eri maissa vertailevien tutkimusten kans-
sa. Etninen ryhmä tai sen oletettu kulttuuri eivät 
sinänsä selitä esimerkiksi koulutuksessa havaittu-
ja ryhmäkohtaisia eroja, vaan siihen vaikuttavat 

myös maan kulttuuri ja esimerkiksi instituutioi-
den, kuten koulujärjestelmän, toiminta. (Crul & 
Schneider 2010.) Sama kontekstivaikutus näyt-
tää pätevän alkoholinkäyttötapoihin, vaikka me-
kanismeja on selvitettävä lisää.

Alkoholinkäyttö on osa muuttuvia suomalai-
sia nuorisokulttuureja, ja alkoholinkäytön eriy-
tyminen ansaitsee jatkotutkimusta. Tämän vuok-
si on selvitettävä lisää sekä maahanmuuttajataus-
taisten että valtaväestön nuorten strategioita sel-
vitä kulttuurissa, joka kannustaa alkoholinkäyt-
töön ja jossa alkoholi liittyy vapaa-aikaan ja ys-
tävyyssuhteisiin. 
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Katsauksessa todetaan, että etnisten ryhmien ja us-
kontoryhmien alkoholinkäyttötavoissa on eroja, ja 
maahanmuuttajataustaisiin ryhmiin kuuluvat nuoret 

käyttävät pääsääntöisesti vähemmän alkoholia kuin 
valtaväestö. Osalla ryhmistä erityisesti raittiiden tyttö-
jen osuudet lähenevät 100 prosenttia. Alkoholinkäyt-
tötavat kuitenkin muuttuvat asuinvuosien ja sukupol-
ven mukaan niin, että käyttö lähenee valtaväestön ta-
poja. Erityisesti ne nuoret, jotka käyttävät alkoholia, 
päätyvät valtaväestöä vastaaviin käyttötapoihin. Pelkkä 
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mät saattavat käyttää alkoholia eri maissa eri tavoin. 
Alkoholinkäyttötapoja ei selitä vain kulttuuriset tavat, 
vaan myös kansallinen konteksti ja alkoholikulttuuri. 
Maahanmuuttajataustaisten nuorten alkoholinkäyttö-
tapoja ja nuorten suhdetta nuorisokulttuureihin, joissa 
alkoholia käytetään, on syytä tutkia enemmän.

Avainsanat: nuoret, maahanmuuttajat, alkoholin-
käyttö, etniset ryhmät, laadullinen tutkimuskatsaus.
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