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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijat 

käyttävät alkoholia. Tavoitteena on selvittää, kuinka suuria määriä alkoholia, missä ja 

kuinka usein nuoret juovat. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miksi nuoret juovat ja kuin-

ka suuria haittoja alkoholin käyttö nuoren elämään aiheuttaa.  

 

Tutkimuksen kohderyhmä koostui Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikön 

16–18-vuotiaista opiskelijoista. Tutkimus oli kvantitatiivinen, ja se tehtiin strukturoidul-

la kyselylomakkeella. Kysely toteutettiin syksyllä 2013 ja vastauksia tuli yhteensä 224 

kappaletta. Kerätty aineisto syötettiin ja analysoitiin Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelmalla.  

 

Tutkimustulosten mukaan nuorista osa on täysin raittiita, osa on alkoholia vähäisissä 

määrin käyttäviä ja pieni osa kuuluu alkoholin käytön osalta riskiryhmään. Tuloksista 

tulee selkeästi esille, että kavereilla sekä sosiaalisella paineella on merkittävä vaikutus 

nuorten alkoholinkäyttöön. Alkoholin aiheuttamat haitat ovat kuitenkin vähäisiä vielä 

16–18-vuotiaiden osalta. Tutkimuksista tulee selkeästi esille myös, että muut ihmiset 

eivät usein puutu nuoren alkoholin käyttöön. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoi-

den alkoholinkäyttö on lähes samalla tasolla muiden suomalaisten nuorten kanssa.  
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ABSTRACT 
 

 

Kovanen, Else. Young students alcohol use in the South Savo Vocational College of 

Pieksämäki. 78 p., 2 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumn 2014. Diaco-

nia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services, Bachelor of 

Social Services. 

 

 

 

The aim of the survey was to find out how the South Savo Vocational College students 

use alcohol. The aim is to find out how large amounts of alcohol, where and how often 

young people drink. In addition, the aim is clarify why young people drink and how the 

major disadvantages of the use of alcohol affect young people's lives. 

 

The target group consisted of South Savo Vocational College of Pieksämäki unit of 16-

18 year old students. The survey was quantitative, and it was a structured questionnaire. 

The survey was conducted in the autumn of 2013, and a total of 224 replies were re-

ceived. The material was entered into and analysed with Microsoft Excel spreadsheet.  

 

According to the results a part of the young are non-drinkers, part of the youngsters use 

alcohol normally and a small proportion were respondents with alcohol users at risk. 

The results brought out very clearly that the friends, as well as the social pressure to 

have a significant impact on young people as for the use of alcohol. Alcohol-related 

harm, however, is still limited among 16 to 18 years old. The results brought out very 

clearly also that other people often do not address the youngsters´ alcohol use.  

 

The survey shows that the South Savo Vocational College students' alcohol consump-

tion is almost on the same level as other Finnish young people. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomessa on vuosien ajan tutkittu alkoholin käyttöä ja sen haittavaikutuksia useiden eri 

käyttäjäryhmien näkökulmista, mutta Pieksämäellä ei tietääkseni ole tehty vastaavan-

laista tutkimusta nuorten alkoholinkäytöstä. Lisäksi viime aikoina usein mediassa ja eri 

tahoilla puhutaan siitä, kuinka paljon nuoret juovat alkoholia ja siten pilaavat. Pieksä-

mäkeläisen oppilaitoksen valitsin tutkimuksen kohteeksi, koska halusin tehdä tutkimuk-

sen omaan kotikaupunkiini liittyen. 

 

Mielestäni oli tärkeää tutkia alkoholin käytön määriä, vakavuutta ja vaikutuksia juuri 

16–18-vuotiaiden nuorten kohdalla, koska he ovat lähellä täysi-ikäisyyttä, jolloin alko-

holin käyttäminen muuttuu lailliseksi. Mikäli alkoholin käyttö on alaikäisenä runsasta 

tai taipuvaista holtittomuuteen, niin se voi hyvinkin helposti ryöstäytyä käsistä, kun 

baarien ovet avautuvat ja kaupoista saa laillisesti kannettua kaljalaatikon ulos.   

 

Useimmiten 18-vuotiat jäävät pois kouluympäristöstä valmistuttuaan ammattiin, ja hei-

dän elämäänsä sekä toimintaansa yhteiskunnassa ei sen jälkeen välttämättä ole kukaan 

niin sanotusti valvomassa. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että keskiasteen kouluissa, kuten 

Etelä-Savon ammattiopistossa, puututtaisiin varhaisessa vaiheessa alkoholin käytön 

aiheuttamiin ongelmiin. Mielestäni on myös kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka nuor-

ten alkoholinkäytössä tulee jo varhain esille viitteitä mahdollisuudesta alkoholiriippu-

vuuden kehittymiseen.   

 

Opinnäytetyössäni selvitän kattavasti noin puolelta Etelä-Savon ammattiopiston opiske-

lijoista, kuinka he käyttävät alkoholia. Kvantitatiivinen (määrällinen) tutkimus mahdol-

listi laajan kyselyn toteuttamisen. Näin ollen oppilaitos saa käyttöönsä runsaasti hyödyl-

listä tietoa, kuinka suuressa määrin alkoholi mahdollisesti vaikuttaa heidän opiskeli-

joidensa opiskeluun, työkykyyn sekä muuhun elämään. Mielestäni oppilaitoksen on 

merkittävää tietää, kuinka suuressa määrin alkoholin käytön haitat esiintyvät heidän 

opiskelijoidensa keskuudessa, koska silloin varhainen puuttuminen sekä asian puheeksi 

otto on helpompaa.  
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2 NUORUUS JA NUORET 

 

 

Nuoruus on lapsuuden ja aikuisuuden väliin ajoittuva ihmisen merkittävän kokonaisval-

taisen kehityksen aika. Nuoruusiän alussa oleva, noin 2,5 vuoden mittainen, murrosikä 

tuo nimensä mukaisesti nuoren elämään valtavan murrosvaiheen. Hormonitoiminnan ja 

fyysisen kasvun muuttuminen sekä sukupuolinen ja seksuaalinen kypsyminen haastaa 

nuoren psyykkistä tasapainoa. Murrosikä on sopeutumista näihin sisäisiin ja ulkoisiin 

muutoksiin, jotka vievät aikuisuutta kohti. (Aalberg & Siimes 2007, 15.) 

 

 

2.1 Nuoruusiän vaiheet 

 

Nuoruusiän määrittely vaihtelee käytettävän kirjallisuuden mukaan. Nuorisolaki määrit-

telee nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat (Nuorisolaki 2006). Nuoruusaika voidaan jakaa 

esimerkiksi kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat varhaisnuoruus 11–14-vuotiaana, kes-

kinuoruus 15–18-vuotiaana ja myöhäisnuoruus 19–25-vuotiaana. Ikävuosien perusteella 

tehtyä tarkkaa määrittelyä olennaisempaa on eri ikävaiheissa tapahtuva kehitys. Ikävai-

heet pätevät suurelta osin fyysistä kehitystä tarkasteltaessa. Nuoruuden alkaminen voi-

daan määritellä selkeämmin biologisista muutoksista, mutta nuoruusiän loppumisen 

arvioiminen on haastavampaa. Sosiaalinen kehitys kulkee usein aluksi samankaltaisesti, 

mutta etenkin persoonallisuuden kehittyminen saattaa nuorten välillä erota suurestikin, 

erityisesti myöhäisnuoruudeksi määritellyssä ikävaiheessa. (Aaltonen, Ojanen, Vihunen 

& Vilén 2003, 18.)  

 

Erityisesti varhaisnuoruus on ristiriitojen aikaa. Itsenäistymisen tarve kasvaa, mutta 

toisaalta nuori haluaa olla yhä riippuvainen vanhemmistaan. Ristiriitojen aiheuttama 

aaltoilu kuvastuu ajoittaisena itsenäisyyden korostamisena. (Aalberg & Siimes 2007, 

68–69.) Keskinuoruus, eli niin sanottu varsinainen nuoruus, ajoittuu ihmisen elämän-

kaaressa peruskoulun päättymisen aikaan. Tällöin nuorella on osittain hallinnassaan 

varhaisnuoruuden kehitysvaiheet ja hän on alkanut hyväksyä moninaiset muutokset it-

sessään. Keskinuoruudessa vanhemmat ja muut auktoriteetit, kuten opettajat, eivät enää 

saa osakseen nuoren ihailua, vaan nuori rakentaa voimakkaasti omaa identiteettiään ja 

tulevaisuuttaan. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 78.) Nuori voi kokea van-
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hempiensa lisäksi myös muiden aikuisten olevan nimenomaan hänen itsenäistymisensä 

tiellä ennemmin kuin sitä tukemassa. Vanhempien ihmisten sijaan nuoren oman ikä-

ryhmän jäsenet ovat olennaisessa osassa minuuden muotoutumisessa. (Aalberg & Sii-

mes 2007, 70–73.) 

 

Tutkimukseni varsinainen kohderyhmä ovat keskinuoruutta elävät 16–18-vuotiaat nuo-

ret, jotka opiskelevat keskiasteen oppilaitoksessa. Valitsin tutkimukseni kohderyhmäksi 

juuri tämän ikäryhmän, koska mielestäni alkoholin käyttö 16–18 vuoden iässä on mer-

kittävä tekijä siinä, millaiseksi nuoren alkoholin käyttö muotoutuu täysi-ikäisyyden jäl-

keen, jälkinuoruudessa sekä aikuisena. Mielenkiintoista on saada selville syitä opiskelu-

aikaiseen alkoholinkäyttöön, tietoa käytön runsaudesta sekä tilanteen vakavuudesta aja-

tellen mahdollista alkavaa riippuvuutta.  

 

Jälkinuoruus on aika, jolloin aiemmat nuoruusvaiheiden kokemukset jäsentyvät ja hah-

mottuvat kokonaisuudeksi. Irrottautuminen vanhemmista on edennyt ratkaisevasti, ja 

nuori pystyy kohtaamaan vanhempansa neutraalimmin. Jälkinuoruudessa nuori sijoittaa 

itsensä lapsuudenperhettä laajempaan ympäristöön, yhteiskuntaan. Nuori alkaa kantaa 

vastuuta yhtenä yhteiskunnan jäsenenä. (Aalberg & Siimes 2007, 71.) 

 

 

2.2 Kavereiden merkitys nuoren elämässä 

 

Nuoruuden eri vaiheissa ikätoverien sekä ryhmien merkitys on olennaista nuoren kas-

vulle ja kehitykselle. Vanhemmista irrottautuessaan nuoret täyttävät vanhempien jättä-

män tyhjiön usein turvautumalla ikätovereihinsa. Oman ikäisten muodostama ryhmä on 

välttämätön kehityksellinen vaihe nuoren kasvussa kohti aikuisuutta. Ryhmään kuulu-

minen antaa nuorelle rohkeutta toimia siten, miten ei yksilöinä uskaltaisi. Ryhmä tuo 

turvaa, jonka nuori on aiemmin saanut vanhemmiltaan. Huomioitavaa on, että kaiken-

laiset ryhmät eivät tue nuoren kehitystä tarkoituksenmukaisella tavalla, vaan voivat 

myös omalta osaltaan olemuksellaan estää ja heikentää kehitystä tai ohjata nuoren kehi-

tyksen ja kasvun väärille raiteille. Mikäli ryhmän jäsenet eivät kehity, vaan jäävät taan-

tuneeseen tilaan tarjoamaan lapsenomaisia yllykkeitä, se estää myös jäsentensä kasva-

mista. (Aalberg & Siimes 2007, 71–73.)  
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Kaverit kuuluvat etenkin nuorten vapaa-aikaan olennaisesti. Kavereiden kanssa ei vält-

tämättä tehdä mitään erityistä, vaan oleillaan. (Manninen & Joensuu 2012, 13.) Nuoret 

arvostavat kaverisuhteitaan suuresti ja he kokevat saavansa kaverisuhteista enemmän 

tyytyväisyyttä kuin koulutuksesta, työstä tai aineellisesta hyvinvoinnista. Kavereiden 

kanssa vietetyn ajan kokevat tärkeimpänä erityisesti 15–19-vuotiaat nuoret. (Myllynie-

mi 2009, 30.)  

 

 

2.3 Suomalaisten nuorten tilanne nykypäivänä 

 

Vuonna 2010 keskimääräinen 16–18-vuotiaiden ikäluokka oli noin 66 900 nuorta 

(Kumpulainen, Portin & Kyrö 2012, 83). Allianssi kokoaa joka toinen vuosi Nuorista 

Suomessa – julkaisun, joka on tilastokooste nuorista ja heidän elinoloistaan sekä ase-

mastaan. Julkaisu kattaa kaikki alle 29-vuotiaat. Enemmistöllä nuorista hyvinvointi on 

lisääntynyt. Valitettavasti osalla nuorista menee kuitenkin aiempaa huonommin ja heille 

kasautuu vakavia ongelmia. Vuoden 2012 tutkimuksessa 15–24 vuotiaista yli 80 % ko-

kee terveydentilansa hyväksi. Nuorten ja heidän vanhempiensa välit ovat enimmäkseen 

hyvät ja suurin osa nuorista viihtyy koulussa. Mielenterveysongelmien vuoksi nuoria 

siirtyy eläkkeelle enemmän kuin koskaan. Nuorten asunnottomuus on lisääntynyt viime 

vuosina. Vanhempien alkoholinkäyttö aiheuttaa ongelmia joka neljännelle suomalais-

nuorelle. Allianssi ry:n vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan nuorten alkoholin-

käyttö on vähentynyt vuoden 2000 jälkeen ja myös täysraittiiden nuorten osuus on li-

sääntynyt. (Manninen & Joensuu 2012, 7–8.) Vuonna 2007 Pieksämäellä oli 15–19-

vuotiaita nuoria 1310, joista 181 oli jäänyt koulutuksen ulkopuolelle. Ennusteen mu-

kaan vuonna 2020 alle 20-vuotiaita lapsia ja nuoria on 17,5 prosenttia kunnan väestöstä. 

(Pieksämäen kaupunki 2009, 8, 26.)    
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3 ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO PIEKSÄMÄELLÄ 

 

 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (1998) määrittelee ammatillisen peruskoulutuk-

sen tarkoituksen olevan työllisyyden edistäminen ja yrittäjyyden sekä elinikäisen oppi-

misen tukeminen. Ammatillinen peruskoulutus johtaa ammatilliseen tutkintoon. (Laki 

ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998.) Ammatillinen peruskoulutus on kolmivuoti-

nen, laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, ja se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden am-

mattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin. Nuorten tutkintoihin sisältyy vähintään 20 

opintoviikon laajuinen työssä oppimisen jakso. Vuodesta 2006 alkaen ammatillisessa 

peruskoulutuksessa opiskelijan ammatillista osaamista on arvioitu, muun arvioinnin 

ohella, opiskelijan käytännön työtehtävissä antamien ammattiosaamisen näyttöjen pe-

rusteella. (Kumpulainen & Portin 2012, 128.) Opiskelijaksi koulutukseen voidaan ottaa 

henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän. Opiskelijaksi ei voida ottaa 

henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liitty-

viin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyös-

sä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden 

päihteiden käytön ehkäisemiseksi sekä päihdeongelmiin puuttumiseksi. (Laki ammatil-

lisesta peruskoulutuksesta 1998.)  

 

Vuonna 2010 peruskoulun päättäneistä 91 % sijoittui välittömästi jatkamaan koulutus-

taan. Näistä 45 %, eli 108 400 opiskelijaa, sijoittui ammatilliseen koulutukseen. (Kum-

pulainen ym. 2012, 93; Kumpulainen & Portin 2012, 123.) Tutkimusyhteistyön aloitta-

essani vuonna 2013 Etelä-Savon ammattiopiston oppilaitoksessa Pieksämäellä oli pe-

rustutkintoa opiskelemassa noin 460 opiskelijaa. Lukukaudella 2013–2014, jolloin tut-

kimukseni kyselyn toteutin, 1. luokalla oli noin 170 opiskelijaa, 2. luokalla noin 150 

opiskelijaa ja 3. luokalla noin 140 opiskelijaa. (Jarmo Pohjolainen, henkilökohtainen 

tiedonanto 23.10.2014.) 

 

Koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, mikäli opiskelija toistuvasti vaa-

rantaa toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja on siten soveltumaton toimimaan 

opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai on ilmeistä, että opiskelija ei terveydenti-

laltaan eikä toimintakyvyltään täytä lain mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. 
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(Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998.) Koulutuksen keskeyttäminen on ylei-

sempää ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiokoulutuksessa. Vuonna 2006 nuorille 

suunnatun ammatillisen koulutuksen aloittaneista 63 prosenttia valmistui vuoden 2009 

loppuun mennessä. (Kumpulainen ym. 2012, 93.) Etelä-Savon ammattiopiston Pieksä-

mäen yksikön opiskelijoista vuosittain noin 8-12 % keskeyttää opintonsa. Kyselyn to-

teuttamisen aikaan meneillään olevalla lukukaudella 2013–2014 opintonsa keskeyttänei-

tä oli 10 %. (Jarmo Pohjolainen, henkilökohtainen tiedonanto 23.10.2014.) 

 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta velvoittaa koulutuksen järjestäjää järjestämään 

myös oppilashuollon oppilailleen. (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998.) Suo-

messa vuonna 2013 ammatillisen oppilaitoksen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin 

opiskelijoille tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan koulukuraattorin, psykologin, ter-

veydenhoitajan sekä koululääkärin vastaanotolle pääseminen on vaikeaa. Kyselyyn vas-

tanneista (N=34776) 31 % piti vaikeana koulupsykologille pääsemistä ja 31 % piti vai-

keana koululääkärin vastaanotolle pääsemistä. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013.) 

Etelä-Savon ammattiopistossa Pieksämäellä on kattavat opiskelijapalvelut, joita kaikkia 

opiskelijat käyttävät paljon. Opinto-ohjaaja on tavattavissa jatkuvasti. Kuraattorinpalve-

luita on saatavilla 4,5 päivänä viikossa. Terveydenhoitaja on tavoitettavissa aina ja lää-

käri noin kahtena päivänä kuukaudessa. Pieksämäen kaupungin Nuorisotoimen etsivät 

nuorisotyöntekijät on tavattavissa kahden tunnin ajan viikoittain. Kunnallisen tervey-

denhuollon nuorten erikoissairaanhoitaja on tavattavissa kaksi tuntia kahden viikon ai-

kana. Opiskelijapalveluista huolimatta osa opiskelijoista keskeyttää opintonsa. (Jarmo 

Pohjolainen, henkilökohtainen tiedonanto 23.10.2014.) 
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4 ALKOHOLIN KÄYTTÖ JA SEN VAIKUTUKSET 

 

 

Päihteet voidaan jaotella usealla tavalla. Päihdettä käytetään yleisnimenä kaikille kemi-

allisille aineille, jotka elimistöön joutuessaan aiheuttavat päihtymyksen tai humalatilan 

tunteen. Alkoholi ja tupakka määritellään Suomessa sosiaalisiksi päihteiksi. Ne ovat 

rajoitetusti sallittuja lain mukaan, mutta niitä ei saa antaa tai myydä alle 18-vuotiaille. 

(Dahl & Hirschovits 2002, 5.) Alkoholi, eli etyylialkoholi, on huume. Alkoholi kuuluu 

huumekategorioiden ryhmään depressantit. Depressantit lamaannuttavat keskushermos-

ton toimintaa. Alkoholi aiheuttaa todistettavasti sekä psyykkistä että fyysistä riippuvuut-

ta. (Rogers & Goldstein 2012, 23–24.)  

 

Suurin osa suomalaisista käyttää alkoholia. Alkoholin kokonaiskulutus on yli kaksinker-

taistunut viimeisen 30 vuoden aikana. (Lappalainen-Lehto, Romu & Taskinen 2007, 9.) 

Vuonna 2008 alkoholin kokonaiskulutus Suomessa oli 10,4 litraa sataprosenttista alko-

holia asukasta kohti. Vuodesta 2000 alkoholin kokonaiskulutus on lisääntynyt noin 1,6 

litraa eli 15 % asukasta kohti. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos i.a.a.) Alkoholia käyt-

täviä on eniten nuorten aikuisten sekä keski-ikäisten miesten joukossa. Alkoholin suur-

kuluttajia on noin 0,5 miljoonaa henkilöä. Alkoholin käyttötapa on usein yhteydessä 

käyttöpaikkaan. Alkoholia voi käyttää missä tahansa: kotona, ravintolassa, puistossa, 

mökillä, juhlatilaisuudessa tai anniskelupaikassa. (Lappalainen-Lehto ym. 2007, 9–14.)  

 

 

4.1 Miksi alkoholia käytetään? 

 

Alkoholi on vuosisatojen ajan liittynyt yhdessä olemiseen. Yhä yleisiin alkoholin käy-

tön tilanteisiin liittyy odotukset vapaasta ja tiiviistä yhdessäolosta. Alkoholi vaikuttaa 

kemiallisesti keskushermostoon ja mieleen eli siihen, miltä asiat tuntuvat. Itsetarkkailu 

hellittää, ja olo on rennompi. Alkoholin vaikutuksen alaisena on helpompi tarttua het-
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keen ja tunnelmaan. Juominen myös yhdistää porukan, koska yhdessä juodessa, ja hu-

maltuessa, kaikki tietävät mitä tilanteessa kuuluu tehdä. Tunteet toisia kohtaan on il-

maistava teoin tai sanoin. Alkoholin käyttö liittyy siis vahvasti kaverisuhteiden vahvis-

tamiseen ja tämän vuoksi se on myös houkuttelevaa. Juominen antaa luvan tehdä asioita 

ja jakaa tunteita, joita arjen keskellä ei tehdä. Viehätys alkoholin juomiseen perustuu 

useimmiten hyvään seuraan, ja juomistilanteet mahdollistavat yhteenkuuluvuuden tun-

teiden kokemisen muiden kanssa. Vanhat kaverit tuntuvat alkoholi käytettäessä erityi-

sen läheisiltä. Uudet ihmiset ovat mielenkiintoisia, ja kaikkiin on helpompi tutustua, 

koska olo on itsevarma. (Maunu i.a.) 

 

Suomessa, kuten muuallakin, alkoholia juodaan usein silloin, kun kaveriporukat ko-

koontuvat. Alkoholi rentouttaa ja antaa rohkeutta lähestyä ihmisiä, sekä tuo tunteen, että 

ollaan kaikki yhtä suurta ryhmää. Alkoholi myös nostaa mielialaa, ja hetkellinen surulli-

suus tai alakulo helpottaa juodessa. Alkoholinkäyttö on tapa kokea asioita yhdessä. 

Juomistilanteen tapahtumien kertaus vahvistaa samalla tavalla kaveripiiriin kuulumisen 

tunnetta sekä me-henkeä. (Selin i.a.) Alkoholin juomiseen liittyvät mielikuvat ovat 

kirkkaita ja houkuttelevat ihmisiä juomaan, yhä uudestaan. Tämä on suomalaisen juo-

miskulttuurin erikoisuus. Juomisen tiedetään olevan yhtä aikaa hyvää ja pahaa, yhteen-

kuuluvuuden tunnetta rakentava ja rikkova. Tämän vuoksi ihmiset juovat alkoholia niin 

runsaasti, vaikka tuntevatkin usein painetta, syyllisyyttä ja häpeää. (Maunu i.a.) 

 

Nuorten alkoholin käyttöön liittyy usein sosiaalinen paine. Sosiaalinen paine on tunne, 

että pitäisi tehdä samoin kuin muut, vaikka ei oikeastaan haluaisi. Usein tällöin haluttai-

siin tavoitella yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja kuulua porukkaan, mutta ei juuri alko-

holin käytöllä. Juomisen sosiaalista painetta täytyisi torjua sosiaalisilla keinoilla, ei al-

koholin vastustamisella tai alkoholia käyttävien ihmisen torjumisella. Tehokkain tapa 

torjua alkoholin käytön sosiaalista painetta, on huolehtia siitä, että kaveriporukkaa yh-

distää muukin kuin ainoastaan juominen. Mitä suuremman roolin päihteet saavat yh-

teenkuuluvuuden lisääjänä, sitä vaarallisempi tilanne on. Henkilöt, jotka vahvasti koke-

vat kuuluvansa kaveriporukkaan tavallisessa arjessa, eivät koe niin kovaa sosiaalista 

painetta juomiseen. (Maunu i.a.) 
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4.2 Alkoholin haitalliset vaikutukset nuorelle 

 

Vuosina 2008–2011 Kansallisen Alkoholiohjelman keskeinen toimilinja on ollut puut-

tuminen nuorten alkoholin käyttöön entistä varhaisemmin ja herkemmin. Nuorten alko-

holinkäytöstä aiheutuvia haittoja on ehkäisty myös puuttumalla alkoholin välittämiseen 

sekä aloitusiän myöhentämiseen. Nuorten osalta on tähdätty erityisesti humalajuomisen 

vähentämiseen. Vuonna 2001 Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Terveys 2015 

-kansanterveysohjelmasta. Tämä päätös on linjannut suomalaista terveyspolitiikkaamme 

myös lasten ja nuorten ikäryhmän osalta tavoitteena päihteiden käytön vähentäminen. 

(Raisamo, Pere, Lindfors, Tiirikainen & Rimpelä 2011, 15.)  

 

Alaikäisten juominen on yleistynyt epidemian omaiseksi. Alkoholi on vaarallisin päih-

de, jota yhteiskunnassamme nykyisin käytetään. (Rogers & Goldstein 2012, 23–24.) 

Kuuden alkoholiannoksen juominen yhdellä käyttökerralla merkitsee usein tottumatto-

malle nuorelle humaltumista (Metso, Ahlström, Huhtanen, Leppänen & Pietilä 2009, 

16). Vastoin yleistä olettamusta nuorten sisäelimet kestävät alkoholia suhteellisen hy-

vin. Aikuisia herkemmin nuorille kuitenkin aiheutuu liiallisesta juomisesta erilaisia kes-

kushermostoperäisiä haittoja, kuten vaikutuksia aivoihin. Keskushermoston kärsimises-

tä johtuvia ovat esimerkiksi väsymys sekä masennus. Aineena alkoholi masentaa ja vä-

syttää vielä noin kolme vuorokautta runsaan juomisen jälkeen, ja pidempäänkin, mikäli 

alkoholin käyttö jatkuu. (Selin i.a.) Lapsilla ja nuorilla elimistö ei kestä alkoholin veren-

sokeria laskevaa vaikutusta niin hyvin kuin aikuisilla. Tämän vuoksi nuorten humala-

juominen voi aiheuttaa krapulaoireita, kuten janontunnetta, mielentilan häiriöitä, pään-

särkyä sekä väsymystä. (Wechsler, Davenport, Dowdall, Moeykens & Castillo 1994; 

Windle 2003; Kiianmaa 2010.) Tutkimusten mukaan varhaisessa nuoruudessa aloitettu 

alkoholinkäyttö on yhteydessä nuorten tapaturma-alttiuteen (Hingson, Heeren, Jamanka 

& Howland. 2000). Tappeluihin osallistuminen, niissä loukkaantuminen sekä toisten 

vahingoittaminen näyttävät tutkimusten perusteella liittyvän vahvasti nuorten toistuvaan 

alkoholinkäyttöön ja humalajuomiseen (Swahn, Simon, Hamming & Guerrero 2004; 

Mattila, Parkkari, Lintonen, Kannus & Rimpelä 2005).  
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Muistihäiriöt ovat keskeisimpiä humalan välittömistä aivovaikutuksista. Muistihäiriössä 

henkilö menettää muistinsa tietyltä ajanjaksolta kokonaan tai osittain menettämättä kui-

tenkaan tajuntaansa. (Lee, Sungwom & Dai Jin 2009.) Nämä muistihäiriöt näyttävät 

liittyvän nopeaan veren alkoholipitoisuuden nousuun (White 2003; Lee ym. 2009). 

Huomioitavaa on, että alkoholinkäytöstä aiheutuneiden muistihäiriöiden aikana nuoren 

riskikäyttäytyminen saattaa ilmetä muun muassa seksuaalisena aktiivisuutena, vanda-

lismina ja väkivaltaisuutena (White, Signer, Kraus & Swartzwelder 2004). Alkoholin 

käytöstä aiheutuvia riskejä ja haittoja ovat myös ihmissuhdeongelmat, onnettomuudet, 

rikollisuus sekä rikosten kohteeksi joutuminen (Selin i.a). Ajokortti-iän saavuttaneilla 

18–19-vuotiailla suomalaisnuorilla rattijuopumuspidätykset ovat kaksi kertaa yleisem-

piä koko muuhun väestöön verrattuna. Rattijuopumukset ovat yleisiä myös 15–17-

vuotiaiden ikäryhmissä. (Impinen 2011.)  

 

Humalajuomiseen liittyvä sammuminen on yhteydessä veren korkeaan alkoholipitoisuu-

teen (Sillanaukee, Eriksson, Seppä & Kiianmaa 1996). Hermoston toiminta alkaa la-

maantua alkoholipitoisuuden noustessa yli yhden promillen, jolloin reagointi hidastuu ja 

puhe alkaa sammaltaa. Kun veren alkoholipitoisuus nousee yli kahden promillen kivun 

tunne vähenee ja tajunta heikentyy. Tyypillisesti 2,5–3,5 promillen humalassa henkilön 

tajunta katoaa ja henkilö sammuu. Hengenvaarallinen alkoholimyrkytys on kyseessä, 

kun veren alkoholipitoisuus nousee yli neljän promillen. Alkoholiin tottumattomilla, 

kuten nuorilla, hengenvaarallisen alkoholimyrkytyksen raja saattaa olla vain kolme 

promillea. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos i.a.b.) Sammumiseen liittyvää kotimaista 

sekä kansainvälistä tutkimusta on saatavilla vähäisesti, sillä aihe on varsin huonosti tut-

kittu, sekä nuorten että aikuisväestön osalta. Kuitenkin tutkimuksissa alaikäisten suoma-

laisnuorten vastauksissa fysiologiset haittojen ilmeneminen on tullut selkeästi esille. 

(White 2003; White ym. 2004; Lee ym. 2009.) Fyysisistä alkoholihaitoista pahoinvointi 

ja oksentaminen ovat varsin tyypillisiä nuorille (Windle 2003).  

 

Alkoholi on yksi suurimmista ongelmista Suomessa työikäisten ihmisten yleisimpänä 

kuolinsyynä. Suomalaisessa seurantatutkimuksessa on todettu, että varhain aloitettu 

alkoholinkäyttö sekä humalahakuinen juomatapa nuoruudessa oli yhteydessä aikuisiän 

runsaaseen alkoholinkäyttöön, ongelmakäyttöön sekä riippuvuusongelmiin Alkoholi 
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aiheuttaa alaikäisillä viisi kertaa todennäköisemmin riippuvuutta kuin aikuisilla. (Selin 

i.a.) Tutkimustiedon mukaan liiallisen alkoholinkäytön on todettu olevan yhteydessä 

esimerkiksi oppimisvaikeuksiin sekä heikentyneeseen kykyyn tehdä päätöksiä aikuisiäl-

lä. (Huurre ym. 2010; Raisamo ym. 2011, 15). Alkoholinkäytön sekä alemman sosiaali-

sen aseman yhdistelmä on jo elämänkulun varsin varhaisessa vaiheessa huomattava ter-

veydellinen riskitekijä (Tigerstedt 2007, 8).  

 

Vastuu alkoholinkäytöstä on aina vanhemmilla ja muilla aikuisilla. Ensisijaisesti, omaan 

ja muiden ihmisten, alkoholinkäyttöön puuttuminen ei ole nuoren tehtävä. Alaikäisenä 

alkoholista kieltäytyminen parantaa seurauksia: koulu sujuu paremmin, masentumisriski 

pienenee ja sosiaaliset suhteet pysyvät helpommin kunnossa. Nuorten raittius ja kohtuu-

juominen voivat estää tehokkaimmin alkoholin aikuisiällä mahdollisesti aiheuttamia 

haittoja. (Selin i.a.) 
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5 NUORET ALKOHOLINKÄYTTÄJINÄ 

 

 

5.1 Nuorten alkoholinkäyttöä tutkittu jo pitkään 

 

Tunnetuimmat ja yleisimmät kyselytutkimukset nuorten alkoholin käytöstä ovat Nuor-

ten terveystapatutkimus (NTTT), Eurooppalainen koululaistutkimus (ESPAD) sekä 

Kouluterveyskysely. Näiden edellä mainittujen tutkimusten selvittämä kansanterveys-

näkökulma on tutkittu tarkasti. Kuitenkin nuorten alkoholin käyttöä tarkasteleva kvalita-

tiivinen, laadullinen, tutkimus on ollut vähäistä. Nuorten alkoholin käytön tutkiminen 

on lisääntynyt 1970-luvulla. (Salasuo & Tigerstedt 2007, 9–10.)  

 

Nuorten terveystapatutkimus on valtakunnallinen nuorten terveyttä ja terveystottumuk-

sia seuraava tutkimus. Tutkimus tehdään vertailukelpoisin menetelmin joka toinen vuo-

si. Ensimmäinen tutkimus on tehty vuonna 1977. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat 12–

18-vuotiaat nuoret. (Salasuo & Tigerstedt 2007, 15.) Tutkimus on kattava, koska esi-

merkiksi vuoden 2011 tutkimukseen vastasi yli 4566 nuorta, joka on 47 % kyselyn koh-

deryhmästä. Nuorten terveystapatutkimuksessa toteutuu myös jatkuvan seurannan mer-

kitys, jolloin tiedot nuorten muuttuvista juomatavoista tulevat paremmin selville. Nuor-

ten terveystapatutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorten terveyden edistämistyön ja ter-

veyspolitiikan perustaksi sekä terveyspoliittisten tavoitteiden toteutumisen arviointiin. 

(Raisamo ym. 2011, 3, 15.)  

 

Eurooppalainen koululaistutkimus (myöhemmin käytetty nimikettä ESPAD) on ollut 

käytössä vuodesta 1990 (Salasuo & Tigerstedt 2007, 18). Suomi on ollut mukana 23–35 

Euroopan maassa tehdyssä ESPAD-tutkimuksessa vuosina 1995, 1999, 2003, 2007 ja 

2011. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat tutkimusvuonna 16 vuotta täyttävät nuoret, joi-

den päihteiden käyttöä tutkimuksella selvitetään. (Metso ym. 2009, 3.) ESPAD on ainoa 

tutkimus, jonka keskeinen sisältö on nuorten päihteiden käyttö, käyttötavat sekä päih-

deasenteet. ESPAD-tutkimuksessa tarkastellaan nimenomaan päihteiden käytön aloi-

tusikää, alkoholin hankintatapoja, päihteiden käyttöön liittyviä riskejä sekä alkoholin 

käytön vuoksi ilmenneitä ongelmia. (Metso ym. 2009, 9.) 
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Kouluterveyskyselyn ensisijainen suora tehtävä on palvella kouluja, kuntia, maakuntia 

sekä läänejä. Kouluterveyskyselyllä saadaan jatkuvasti tärkeää perustietoa muun muassa 

nuorten juomatavoista sekä alkoholijuomien hankinnasta. Kouluterveyskysely toteute-

taan peruskoulussa 8. ja 9. luokka-asteilla sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 

ensimmäisellä sekä toisella vuosikurssilla. (Salasuo & Tigerstedt 2007, 17.) 

 

 

5.2 Nuorten alkoholin hankintatavat ja käyttöpaikka 

 

ESPAD -tutkimuksessa vuonna 2007 selvitettiin, millä tavalla nuoret olivat viimeisim-

mällä käyttökerrallaan saaneet hankituksi alkoholia. Tutkimusten perusteella nuoret 

hankkivat alkoholia yleisimmin pyytämällä kavereita tai sisaruksia ostamaan juomat. 

Tällaiset ostot ovat jonkin verran vähentyneet, mutta vuoden 2007 tutkimuksen mukaan 

alaikäisistä pojista 27 % ja tytöistä 38 % sai juomansa sisarusten tai kavereiden ostama-

na. Vastanneista pojista 5 % ja tytöistä 9 % kertoo vanhemman ostaneen alkoholi-

juomat, ja 8 % kertoo tuntemattoman henkilön ostaneen tai tarjonneen alkoholia. Tut-

kimuksen mukaan muutamat alaikäiset nuoret, pojista 8 % ja tytöistä 3 %, olivat itse 

ostaneet juomia alkoholin myyntipaikoista. Vanhemmilta alkoholia ottaneita oli pojissa 

sekä tytöissä 10 % vastanneista. (Metso ym. 2009, 26, 71.) Vuoden 2011 ESPAD -

tutkimuksessa ilmeni, että nuorten käsityksen mukaan alkoholin saatavuus on vaikeutu-

nut, verrattuna edellisten vuosien tutkimustuloksiin. Vuoden 2003 ESPAD -tutkimuksen 

mukaan 50 % nuorista katsoi, että heidän olisi halutessaan hyvin helppo saada alkoho-

lia, kun vuonna 2011 vastaava tulos oli enää 37 %. (Raitasalo, Huhtanen & Ahlström 

2012, 73.) 

 

Kaikkina ESPAD – tutkimuksen toteutus vuosina yleisin alkoholin käyttöpaikka 15–16-

vuotiailla on ollut toisen koti. Vuonna 2007 pojista 38 % ja tytöistä 48 % kertoo nautti-

neensa viimeisimmän kerran alkoholia jonkun toisen kotona. Omassa kotona alkoholia 

oli nauttinut pojista 28 % ja tytöistä 26 %. Ulkona juominen on vähentynyt vuosien 

myötä hieman, mutta edelleen pojista 23 % ja tytöistä 21 % kertoo juoneensa ulkona 

viimeisimmällä alkoholin käyttökerralla. Muutamat nuorista (3 %) kertoivat myös juo-

neensa alkoholia viimeksi baarissa.  (Metso ym. 2009, 26, 71.) 

 

 



19 
 

5.3 Nuorten raittius lisääntynyt 2000-luvulla 

 

Suomalaisten nuorten terveyttä ja terveystottumuksia seuraavien tietojärjestelmien mu-

kaan nuorten päihteiden käytön kehityssuunta on ollut 2000-luvulla pääosin myöntei-

nen. Raittius on yleistynyt 2000-luvulla. Alkoholin käyttö sekä humalajuominen ovat 

vähentyneet nuorimmissa ikäryhmissä, mutta 18-vuotiaiden alkoholin käyttö on yhä 

yleistä. (Raisamo ym. 2011, 15.) Nuorisokulttuurissa on vähitellen havaittavissa orasta-

via alkoholikriittisyyden merkkejä. Alkoholikriittisyys sekä muutokset alkoholin käyttö-

tavoissa voidaan tulkita johtuvaksi siitä, että nuorilla on yksinkertaisesti yhä enemmän 

muuta tekemistä. Esimerkiksi Internetin käyttö vie yhä enemmän nuorten aikaa. (Läh-

teenmaa 2007, 89–90.) 

 

16-vuotiaiden raittiiden poikien ja tyttöjen osuus on vielä pieni verrattuna nuorempiin 

ikäluokkiin. 14–16-vuotiaiden poikien osalta kuukausittainen tosi humalan juominen on 

vähentynyt vuosituhannen taitteen jälkeen. Vuosina 2009–2011 16-vuotiaista raittiiden 

poikien osuudet olivat lähes samat vuosina 2009 (26 %) ja 2011 (27 %). Tyttöjen osuu-

det kyseisinä vuosina olivat 21 % ja 24 %. Raittiiden nuorten osuus on kasvanut kaikis-

sa muissa ikäryhmissä ja molemmilla sukupuolilla paitsi 18-vuotiaissa. 18-vuotiaiden 

poikien alkoholin käyttö on pysynyt vakiona, kun taas 18-vuotiailla tytöillä juominen on 

lisääntynyt vuosia 2009–2010 lukuun ottamatta. Vuonna 2011 täysi-ikäisistä pojista 

ainoastaan 10 % ja tytöistä 6 % ilmoitti, ettei juo lainkaan alkoholijuomia. Raittiiden 

18-vuotiaiden tyttöjen osuus pieneni vuodesta 2009 (8 %) kahdella prosentilla. Vuoden 

2011 tutkimuksessa 14–18-vuotiaista useampi pojista kuin tytöistä ilmoitti olevansa 

raitis. (Raisamo ym. 2011, 3, 15, 32.) 

 

 

5.4 Alkoholia käyttävät 16–18-vuotiaat nuoret 

 

Nuorten asenneilmasto on viimeksi kuluneen kahden vuosikymmenen aikana muuttunut 

selvästi alkoholimyönteisemmäksi. Yhä useampi nuori pitää alkoholia tavalliseen elä-

mään kuuluvana. Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa 16-vuotiaista pojista 42 % ja 

tytöistä 54 % ilmoitti juovansa alkoholia kerran kuukaudessa tai useammin. 18-

vuotiailla vastaavat luvut olivat pojilla 75 % ja tytöillä 76 %. Vuosien 2009–2011 tut-

kimusten perusteella 16-vuotiaista pojista 15 % ja tytöistä 18 % joi kuukausittain itsensä 
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humalaan. Samana ajanjaksona 18-vuotiaiden ikäryhmässä kuukausittainen humalajuo-

minen oli yleisempää pojilla (38 %) kuin tytöillä (32 %). Vuonna 2009 kuukausittain 

tosi humalan 18-vuotiaista tytöistä joi 21 % ja 19 % vuonna 2011. (Raisamo ym. 2011, 

32–36.)  

 

Vuoden 2011 ESPAD – tutkimuksen mukaan elinaikanaan humalan juoneita oli tytöistä 

60 % ja pojista 58 % (Raitasalo ym. 2012, 73). Vuoden 2007 vastaavan tutkimuksen 

mukaan 16-vuotiaista pojista 18 % oli juonut elinaikanaan 1-2 kertaa tosi humalan (hor-

junut, sammaltanut, oksentanut, menettänyt muistin). Tytöillä vastaava luku oli 19 %. 

Samasta ikäluokasta 3-5 kertaa tosi humalan oli juonut 11 % pojista ja 14 % tytöistä. 

(Metso ym. 58.) Kouluterveyskyselyn mukaan koko maan ammatillisten oppilaitosten 

ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opiskelevista vähintään kerran kuukaudessa tosi 

humalan juoneita oli lukuvuonna 2010–2011 noin 39 % vastaajista ja vuonna 2013 vas-

taava luku oli 35 % (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013). 

 

ESPAD – tutkimuksen mukaan vuonna 2007 runsas kymmenesosa nuorista humaltui 

viikoittain (Metso ym. 3). Viikoittain juovien 14–18-vuotiaiden osuus kääntyi laskuun 

vuosina 2009–2011. Vuonna 2011 viikoittain juovien poikien osuus oli alimmillaan 

koko 2000-luvulla. 16-vuotiaista nuorista vuonna 2011 viikoittain humalan joi 2-3 % 

vastanneista. 18-vuotiaista pojista vähintään kerran viikossa humalan joi 9 % vuosina 

2009 ja 2011. Vuonna 2009 samanikäisistä tytöistä viikoittain humalan joi 6 % ja vuon-

na 2011 tulos oli 5 %.  (Raisamo ym. 2011, 33–36.) 

 

Vuonna 2008 Terveys ry:n tekemän valtakunnallisen kyselyn mukaan nuoret pitävät 

alkoholinkäyttöä normaalina osana nuoruutta ja nuorisokulttuuria. Nuoret eivät näe al-

koholin käyttöä terveyttään vaarantavana tekijänä. Nuorille hauskanpito on tärkein syy 

käyttää päihteitä. Muita syitä nuoret kertovat olevan ongelmien ja huolten hallitseminen 

sekä masennuksen ja pahan olon lievittäminen. Terveys ry:n tekemän kyselyn mukaan 

kaikille nuorten käyttäjätyypeille yhteistä oli se, että alkoholi kuuluu normaaliin elä-

mään. (Huttunen 2009, 50–51.)  

 

 

 

 



21 
 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMA 

 

 

Tutkimuksella tarkoituksena on selvittää kokonaisvaltaisesti Etelä-Savon ammattiopis-

ton Pieksämäen yksikössä opiskelevien nuorten alkoholinkäyttöä. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on myös lisätä tietoisuutta pieksämäkeläisten, ja muidenkin paikkakuntien, 

nuorten vanhempien sekä nuorten parissa työskentelevien keskuudessa.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja kuinka usein Etelä-Savon am-

mattiopiston Pieksämäellä opiskelevat opiskelijat käyttävät alkoholia. Tavoitteena on 

selvittää myös, mikä on syynä alkoholinkäyttöön, kuka alaikäisille hankkii alkoholia 

sekä millaisia haittoja alkoholinkäyttö aiheuttaa on nuorten elämään. Tutkimuksessa 

vertaillaan kohderyhmään kuuluvien ikäryhmien välisiä eroja tutkimuskysymyksissä 

selvitettyjen muuttujien, kuten alkoholin määrän, käyttöpaikan, alkoholin käyttötihey-

den, alkoholinkäytön syiden sekä aiheutuneiden haittojen, suhteen. Alkoholinkäytön 

haittoja pyrin melko suppeasti selvittämään fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haitto-

jen osalta. 

 

 

Tutkimusongelmani ovat seuraavat: 

 

1.  Kuka Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikön opiskelijoille hankkii al-

koholijuomat ja missä alkoholia käytetään?  

 

2.  Miksi Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikössä opiskelevat nuoret 

käyttävät alkoholia?  

 

3.  Millaista Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikön opiskelijoiden alko-

holin käyttö on määrällisesti, tiheydeltään sekä humalahakuisuudeltaan eri ikä-

ryhmillä? 

 

4.  Kuinka yleisiä ovat alkoholin käytön fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat Ete-

lä-Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikön opiskelijoiden osalta?  
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Tutkimuksen tavoitteena on saada kattavasti tietoa Etelä-Savon ammattiopiston Piek-

sämäen oppilaitoksen oppilashuollon työntekijöiden sekä opettajien käyttöön. Kuitenkin 

tutkimustuloksista voivat hyötyä kaikki, jotka työskentelevät Pieksämäellä nuorten pa-

rissa. Useat Pieksämäen kaupungin eri yksiköt, kuten nuorisotoimi, päihdepoliklinikka, 

sosiaalitoimi, lastensuojelu sekä perheneuvola, voivat saada tutkimuksesta ajankohtaista 

tietoa oman työnsä tueksi. Lisäksi myös poliisiviranomaisille voi olla tutkimustuloksista 

hyötyä. Tämä tutkimus on itselleni hyvin merkittävä, koska päihdetyö kiinnostaa minua 

tulevaisuuden työkenttää silmällä pitäen.  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

7.1 Tutkimuskohteen ja -paikan valinta 

 

Tutkimuskohteen valinta oli selkeä. Tiesin jo varhaisessa vaiheessa, että haluan tehdä 

päihteisiin liittyvän tutkimuksen, jonka kohderyhmänä ovat nuoret. Olin myös päättä-

nyt, että haluan tehdä tutkimuksen jonkin pieksämäkeläisen yhteistyötahon kanssa, että 

tuloksista olisi mahdollisesti hyötyä kotipaikkakunnalleni. Tutkimukseni kohderyhmäk-

si valikoituivat 16–18-vuotiaat Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen toimipisteessä 

ammatillista tutkintoa opiskelevat opiskelijat.  

 

Tutkimuspaikan valinnan kanssa oli haasteita jonkin verran. Aluksi suunnittelin tekevä-

ni tutkimuksen Pieksämäen Perheneuvolan asiakasperheiden nuorille. Kun selvitin tut-

kimuksen tavoitetta sekä toteutusta Perheneuvolan yhteyshenkilön kanssa, nousi haas-

teeksi perheiden suostuminen tutkimukseen ja siten tarvittavan tutkimusjoukon saami-

nen tutkimukseen. Päätin vaihtaa tutkimuksen toteutusympäristöä. Tutkimuskohteeksi 

olin suunnitellut kahden oppilaitoksen, Pieksämäen lukion sekä Etelä-Savon ammat-

tiopiston, opiskelijoita. Tällöin vaihtoehtona oli opinnäytetyön tekeminen yhteistyössä 

Pieksämäen Nuorisotoimen kanssa. Kuitenkin resurssien sekä aikataulutuksen haasteel-

lisuuden vuoksi päädyin rajaamaan tutkimuskohdettani ja tekemään tutkimukseni kos-

kien ainoastaan Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoita. Tämän kohderyhmän rajaa-

misen vuoksi Etelä-Savon ammattiopiston kanssa yhteistyösopimuksen tekeminen oli 

mielekkäin vaihtoehto. Syksyllä 2013 tein opinnäytetyöni yhteistyösopimuksen Etelä-

Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikön yhteyshenkilön kanssa. 

 

 

7.2 Kvantitatiivinen tutkimus 

 

Tutkimuksen lähestymistapa on kvantitatiivinen. Kvantitatiivisesta tutkimuksesta käyte-

tään myös nimitystä tilastollinen tai määrällinen tutkimus. Kvantitatiivisella tutkimuk-

sella pyritään selvittämään lukumääriin ja prosenttiotoksiin liittyviä kysymyksiä. (Heik-

kilä 2010, 16.) Määrällinen tutkimus siis vastaa kysymyksiin kuinka moni, kuinka pal-
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jon ja kuinka usein (Vilkka 2007, 14). Oleellista kvantitatiivisessa tutkimuksessa on 

käsitteiden selkeä määrittely, tutustuminen aikaisempiin tutkimuksiin sekä niistä tehtyi-

hin johtopäätöksiin perehtyminen (Hirsjärvi; Remes & Sajavaara ym. 2005, 131). Mää-

rällisessä tutkimuksessa on tärkeää tietää tarkasti, mitä ollaan tutkimassa ja sen vuoksi 

käsitteiden määritteleminen on oleellista (Vilkka 2007, 36–37). Aineisto täytyy pystyä 

laittamaan myös taulukkomuotoon sekä muokata tilastollisesti käsiteltäväksi. Tutkimus-

tuloksia kuvaillaan tilastollisen analysoinnin menetelmin täydentäen esimerkiksi erilais-

ten graafisten kuvioiden sekä taulukoiden avulla. (Hirsjärvi ym. 2005, 183.) 

 

Tutkimukseni alkuvaiheessa määrittelin käsitteet ja perehdyin aikaisempiin tutkimuksiin 

ennen kyselylomakkeen työstämistä. Valitsin tilastollisen menetelmän sekä aineiston 

keruutavaksi kyselyn, koska tutkimuksen aiheen kohderyhmä on laaja ja halusin katta-

van otoksen, jolloin tulokset ovat kattavampia. Lisäksi mahdollisuus vastata kyselylo-

makkeeseen nimettömänä oli tekijä, jolla pyrin vaikuttamaan vastausten luotettavuu-

teen, sekä saamaan hyvän vastausprosentin kyselyyn. Päätettyäni tehdä tutkimus itse-

näisesti, enkä parina tai ryhmänä, esimerkiksi haastattelututkimus ei tullut kysymykseen 

resurssien pienuuden vuoksi. Myöskään anonyymius ei olisi toteutunut haastattelutut-

kimuksella. Kyselyllä toteutettu aineiston keruu tuntui minulle myös luontevimmalta. 

 

 

7.2.1 Kyselylomakkeen laatiminen 

 

Aiheen valittuani ja käsitteisiin perehdyttyäni suunnittelin kyselylomakkeen. Suunnitte-

luni tueksi perehdyin muihin päihteiden käyttöön liittyviin kyselyihin. Kysymysten 

muotoiluun ja asetteluun otin vinkkejä päihteiden käyttöä mittaavasta AUDIT-kyselystä 

(Maailman terveysjärjestö WHO i.a.b.), Päihdelinkin juomatapatestistä (Päihdelinkki 

i.a.) sekä alkoholiriippuvuuden tasoa selvittävästä SADD-kyselystä (Raistrick, Dunbar 

& Davidson 1983). Tunnetuin ja eniten käytetty AUDIT – testi mittaa riskijuomista 

sekä alkoholihaittojen varhaista ilmaantumista. Testillä saadaan eroteltua vähän juovat 

niistä, joiden juomisen aiheuttama riski on koholla. Näin siis löydetään ne, joiden juo-

minen on vasta alkanut aiheuttaa ongelmia ja voidaan ehkäistä ongelmien paheneminen. 

(Maailman terveysjärjestö WHO i.a.b.) 
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Työstin kyselylomakkeen ensimmäisen version itsenäisesti. Kyselylomakkeen ensim-

mäisen version jälkeen muokkasin lomaketta yhteistyössä tietotekniikasta ja tilastolli-

sesta tutkimuksesta vastaavan opettajan kanssa. Tutkimuksen alussa opinnäytetyötäni 

ohjaava opettaja kertoi myös mielipiteensä kyselylomakkeen kysymysten asetteluun 

liittyen. Muokkasin lomaketta joidenkin kysymysten, vastausvaihtoehtojen sekä asette-

lun osalta muutaman kerran ja tarkistutin vielä lopullisen version tilastollisesta tutki-

muksesta vastaavalla opettajalla.  

 

Kyselylomake on vakioitu eli kyseessä on Survey-tutkimus. Kaikilta kyselyyn vastaajil-

ta kysyttiin samat kysymykset täsmälleen samassa muodossa. (Vilkka 2005, 73.) Käytin 

kyselyssäni pääosin strukturoituja kysymyksiä eli lomakkeessa on valmiit vastausvaih-

toehdot. Valmiit vastausvaihtoehdot myös nopeuttavat kyselyyn vastaamista sekä mah-

dollistivat kysymysten runsauden tulosten purkamisen kannalta. (Valli 2001, 30–31.) 

Näistä valmiista vastausvaihtoehdoista vastaaja valitsee yhden omaa tilannettaan eniten 

kuvaavan vastauksen. Strukturoitujen kysymysten käyttäminen helpottaa myös tulosten 

purkamista sekä analysointia. Avointen kysymysten litterointiin sekä analysointiin eivät 

omat resurssini olisi riittäneet. Kyselyä suunnitellessani minulle oli tärkeää tehdä kyse-

lystä helposti ja nopeasti vastattava, koska kohderyhmänä ovat nuoret, joiden motivaa-

tio ja keskittyminen kyselyyn vastaamiseen eivät välttämättä ole kovin suuret.  

 

Kyselyssä on ainoastaan yksi avoin kysymys, koska päädyin selvittämään vastaajan iän 

avoimella kysymyksellä. Tämä sen vuoksi, että tiesin vastaajien olevan todella eri-

ikäisiä ja tarvitsin vastaukset, joissa on selkeästi erotettavissa kolme peräkkäistä ikä-

ryhmää, 16–18-vuotiaat. Ikää koskevien vastausvaihtoehtojen määrittäminen oli mieles-

täni tarpeetonta, koska vastaajan iän selvittäminen avoimena kysymyksenä on yksinker-

taista ja selkeää. Ikäryhmien luokittelu analysointia varten on myös yksinkertaista, joten 

avoimesta kysymyksestä ei aiheutunut niin sanottua ylimääräistä työtä.  

 

Laatiessani kyselylomaketta kiinnitin huomiota myös lomakkeen kysymysten järjestyk-

sen loogisuuteen sekä selkeään ulkoasuun. Kyselylomakkeen alkupuolelle sijoitin hel-

pommat kysymykset alkoholin käytön niin sanotuista peruspiirteistä, kun taas loppuun 

sijoittui vakavammat kysymykset, jotka koskevat juomisen haitallisia seurauksia. Tut-

kimukseni kyselylomakkeessa on 22 kysymystä (liite 1) ja ne on numeroitu juoksevasti. 

Ensimmäiset kolme kysymystä selvittävät vastaajan taustatietoja: sukupuoli, ikä sekä 
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kotikunta. Taustatietojen jälkeen lomakkeessa siirrytään varsinaisiin tutkimusongelmiin 

liittyviin kysymyksiin. Kysymykset 4–10 selvittävät nuoren alkoholinkäyttöä eri puolil-

ta: kenen kanssa ja missä juodaan, kuka alkoholijuomat ostaa, miksi juodaan, kuinka 

paljon ja kuinka usein alkoholia käytetään. Kysymykset 11–12 selvittävät juomisen ai-

heuttamia haitallisia fyysisiä seurauksia, kuten itsensä satuttamista sekä alkoholin naut-

timisen aikana tajunnan menetystä eli sammumista. Kysymykset 13–21 selvittävät juo-

misen aiheuttamia haitallisia seurauksia psyykkiseltä ja sosiaaliselta puolelta, kuten 

syyllisyyttä, muiden huolestumista sekä humalahakuisuutta ja myös mahdollista alkavaa 

riippuvuutta. Kysymys 22 selventää, kuinka nuoret suhtautuvat kavereidensa alkoholin-

käyttöön.  

 

 

7.2.2 Aineiston keruu 

 

Etelä-Savon ammattiopiston henkilökunta toteutti aineiston keruun syksyllä 2013. Neu-

vottelin yhteistyötahon yhteyshenkilön kanssa aineiston keruun toteuttamisesta ja to-

tesimme, että vaivattominta ja sujuvinta on toteuttaa aineiston keruu oppilaitoksen toi-

mesta. Pohdimme myös, että kyselyyn vastaajien määrä on suurempi, mikäli oppilaitos 

toteuttaa kyselyn opiskelun ohessa. Oppilaitoksen ryhmänohjaajat toteuttivat kyselyn 

omien ryhmiensä oppilaille kontrolloidusti ryhmänohjaustunnin aikana. Tutkimukseni 

kysely toteutettiin eri koulutusalojen opiskelijoille ja mahdollisuuksien mukaan oppilai-

toksen kaikille opiskelijoille, jotta saatiin mahdollisimman laaja sekä monipuolinen otos 

kohderyhmästä.  

 

Ennen aineiston keruuta kyselystä tiedotettiin Wilma-opintorekisterin kautta opiskeli-

joille sekä alaikäisten opiskelijoiden huoltajille. Ryhmänohjaajat saivat sähköpostitse 

kyselylomakkeen, saatekirjeen tekstin sekä ohjeet kyselyn toteuttamisesta tutkimukseni 

yhteyshenkilöltä. Yhteyshenkilöni kirjoitti ohjeisiin myös seuraavasti: ”Huolehdi, että 

myös ne usein poissaolevat vastaisivat tähän kyselyyn.” Näin pyrimme saamaan tutki-

muksen tulokset mahdollisimman totuudenmukaisiksi. Ryhmänohjaavat tulostivat tar-

vittavan määrän kyselylomakkeita oman ryhmänsä oppilaille sekä lukivat kirjoittamani 

saatekirjeen (liite 2) tekstin oppilaille ennen kyselyn toteuttamista. Oppilaat palauttivat 

kyselylomakkeet opettajalle heti vastattuaan kysymyksiin, joten vastaukset saatiin no-
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peasti ja vastausprosentti oli hyvä. Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 290 kappaletta. 

Otoksen kokoon vaikuttavat ajankäyttöseikat, mutta oppilaitoksen toteuttaessa kyselyn 

näin suuri otos oli mahdollinen. Jo kyselylomaketta työstäessäni suunnittelin hyödyntä-

väni tutkimuksessa frekvenssejä eli prosenttiosuuksia sekä ristiintaulukointia tulosten 

avaamisessa ja vertailussa, joten vastauksia oli saatava senkin vuoksi riittävän paljon.  

 

 

7.2.3 Aineiston analysointi ja tulosten raportointi 

 

Tarkastin havaintoaineiston ennen aineiston purkamisen aloittamista. Havaintoaineistos-

ta hylkäsin kohderyhmän ikäryhmän ulkopuolella olevat vastauslomakkeet. Hylättyjä 

vastauslomakkeita kaikista 290 vastauksesta oli 66 kappaletta ja ne olivat 15-vuotiailta 

sekä yli 18-vuotiailta kyselyyn osallistujilta. Harkitsin kohderyhmän muuttamista ja 

alkuperäisen kohderyhmän ulkopuolella olevan aineiston ottamista mukaan tutkimuk-

seen, mutta aineistoa tutkiessani päädyin tulokseen ettei se ollut tarkoituksenmukaista, 

koska yksittäiset tai vähäiset vastaukset eri ikäluokkien edustajilta eivät tuo todenmu-

kaista eikä kovinkaan tarpeellista tietoa tutkimustuloksiin.  

 

Tutkimusaineiston purin Microsoft Excel -taulukkolaskentaohjelmaan elokuussa 2014. 

Tuloksia purkaessani jouduin jättämään melko paljon yksittäisten kysymysten vastauk-

sia aineiston analysoinnin ulkopuolelle, koska ne olivat tulkinnanvaraisia. Näissä tul-

kinnanvaraisissa vastauksissa vastaaja oli vastannut ohjeiden vastaisesti merkitsemällä 

useamman kuin yhden vastauksen, ja silloin jätin kokonaan vastauksen huomioimatta. 

En kuitenkaan joutunut hylkäämään kokonaisia lomakkeita virheellisten vastausten 

vuoksi, koska virheet olivat melko yksittäisiä.  

 

Purkamisen jälkeen yhteistyössä tilastollisista tutkimusmenetelmistä vastaavan opetta-

jan kanssa pohdimme tutkimustulosten analysointia. Tutkimusaineisto on niin laaja, että 

oli tarkoituksenmukaista analysoida tulokset SPSS-ohjelmalla. Aineiston analysoinnin, 

sekä raportin kirjoittamisen, tutkimuksen tulosten osalta toteutin lokakuussa 2014. Kir-

jallisten tutkimustulosten lisäksi tein palkkidiagrammeja selkeyttämään tulosten luke-

mista.  
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8 LUOTETTAVUUS, PÄTEVYYS JA EETTISYYS 

 

 

8.1 Luotettavuus ja pätevyys 

 

Perusvaatimuksena hyvään kvantitatiiviseen tutkimukseen on reliabiliteetti eli luotetta-

vuus sekä validiteetti eli pätevyys (Heikkilä 2010, 29─30). Reliabiliteetissa tarkastel-

laan mittaukseen liittyviä seikkoja sekä tarkkuutta tutkimuksen toteutuksen eri vaiheis-

sa. Tarkka toteutus varmistaa sen, ettei tutkimukseen sisälly satunnaisvirheitä. (Vilkka 

2007, 149.) Tutkimuksen validiudella tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä 

tutkimuksessa on tarkoitus mitata. Käytännössä validiteetin tutkimuksen onnistuminen 

edellyttää tutkijan onnistunutta tutkimusteorian siirtämistä kyselylomakkeelle. (Vilkka 

2007, 150.) Tulosten luotettavuus sekä pätevyys voi vaihdella, vaikka tutkimuksissa 

pyritään aina välttämään virheiden syntymistä. Tämän vuoksi tutkimuksessa on tärkeää 

arvioida tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2005, 216.) 

 

Tutkimuksessani käytin huolellisuutta ja tarkkuutta koko ajan teoreettisen viitekehyksen 

rakentamisesta aineiston purkamiseen ja analysointiin saakka. Raportin kirjoittamisessa 

olen pyrkinyt kirjoittamaan selkeästi ja helppolukuisesti. Kyselylomakkeen viimeisessä 

versiossa itselleni tapahtui virhe kysymyksessä neljä (4), jonka vaihtoehdon viisi (5) 

valitsevat saivat siirtyä kyselyn viimeiseen kysymykseen suoraan. Olin kyselylomaketta 

muokatessani unohtanut muokata vaihtoehdon oikeaan muotoon. Kirjoitin kyselylo-

makkeeseen vaihtoehtoon viisi (5) tekstin ”voit siirtyä kysymykseen numero 23”, kun 

tekstin piti olla ”voit siirtyä kysymykseen numero 22”. Tämän vuoksi kysymykseen 22 

tuli ainoastaan vähän vastauksia, joten kyseisen kysymyksen tulokset jäivät vähäiseksi, 

eivätkä ole sen vuoksi niin kattavia kuin muissa kysymyksissä. 

 

Tavoitteenani oli tehdä mahdollisimman validiteetti tutkimus. Pyrin avaamaan käsitteet 

mahdollisimman tarkasti, jotta tutkittava kohderyhmä sekä tutkimuksen tarkoitus olisi-

vat selkeitä itselleni, mutta myös lukijoille. Käsitteiden avaaminen tarkasti oli mielestä-

ni haasteellista, koska käsitteet ovat itselleni niin tuttuja. Kyselylomakkeen tekovaihees-

sa peilasin kysymyksiäni tutkimaani teoriatietoon ja tarkastelin monelta kannalta, että 
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saan varmasti tietoa juuri tarvittavista asioista. Valmiit vastausvaihtoehdot kysymyksis-

sä oli tietoinen valinta, koska näin ollen vastauksia pystytään vertailemaan keskenään 

luotettavasti. Valmiit vastausvaihtoehdot myös auttavat vastaajia tunnistamaan kyseessä 

olevan asian (Hirsjärvi ym. 2005, 190). 

 

Tutkijan tärkeitä ominaisuuksia ovat kriittisyys ja tarkkuus. Tulokset tulee tulkita tar-

kasti, tekemättä liian suuria yleistyksiä sekä olemalla objektiivinen, jotteivät omat asen-

teet tai käsitteet vaikuta tutkimustuloksiin. Tutkijan on hyvä käyttää analysointimene-

telmiä, jotka ovat tuttuja. (Heikkilä 2010, 30.) Syötin aineiston taulukkolaskentaohjel-

maan erityistä huolellisuutta käyttäen ja käyttämäni analysointimenetelmä oli minulle 

entuudestaan tuttu. Aineiston kävin läpi vielä yksitellen tarkastaen, ettei syöttövaiheessa 

tapahtunut huolimattomuusvirheitä. Aineiston luotettavuutta lisää myös se, että testasin 

viimeisimmän kyselylomakkeen version kahdella kohderyhmän ikäryhmään kuuluvalla 

henkilöllä. Heidän palautteensa perusteella varmistuin siitä, että kysely on ymmärrettä-

vä ja selkeä 16–18 –vuotiaita vastaajia ajatellen.  

 

 

8.2 Tutkimuseettiset näkökulmat 

 

Tietämys eettisistä periaatteista sekä niiden noudattamisesta olivat minun vastuullani, 

koska olen tutkimuksen tekijä. Toteutin tutkimukseni eettisesti oikein. Diakonia-

ammattikorkeakoulussa opiskellessani arvot sekä eettinen asenne ovat olleet läsnä jat-

kuvasti, joten niitä oli johdonmukaista noudattaa tutkimuksenkin osalta. Tutkimuspro-

sessissa eettinen asenne tulee esille työn aiheen valinnassa, tiedonhankinnassa, aineiston 

keruussa sekä tulosten kirjaamisessa. Diakonia-ammattikorkeakoulussa tutkimusproses-

sin eettisyydellä tarkoitetaan tutkijan tapoja suhtautua tutkimukseen, ongelmiin, ja ihmi-

siin, joiden elämästä tutkimusta tehdään. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) 

Tutkijan tehtävä on noudattaa yleisesti sovittuja ohjeita eettisyydestä. Toimiessaan eet-

tisten periaatteiden mukaan tutkijan on annettava ihmiselle mahdollisuus päättää tutki-

mukseen osallistumisesta itsenäisesti. (Kuula 2006, 26.)  

Tutkimuksessani en henkilökohtaisesti kohdannut tutkimukseen osallistuvia henkilöitä, 

joten eettisyyden haasteita ei siltä osin ollut. Kyselyyn osallistuminen oli Etelä-Savon 

ammattiopiston opiskelijoille vapaaehtoista. Myös alaikäisten opiskelijoiden vanhem-
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milla oli mahdollisuus kieltää lastaan osallistumasta tutkimukseen. Tiedonhankinnassa 

sekä kyselyn toteuttamisessa noudatin hyvän tutkimuseettisyyden periaatteita. Käytin 

aikaisempia tutkimuksia sekä aineistoja lähteinä asianmukaisesti, merkiten lähdeviitteet 

sekä lähdeluettelon tiedot asiallisesti Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjallisen työn 

ohjeiden mukaisesti. Toimin myös työelämän yhteistyökumppanina olevan oppilaitok-

sen toiveiden mukaisesti heidän pyytäessään, että oppilaitos toteuttaisi aineiston keruun, 

koska heidän kannaltaan aineiston keruu oli siten vaivattominta. 

 

Tutkimustoimintaan liittyvä hyvä eettisyys edellyttää, että aineiston keräämisessä on 

huomioitava luottamuksellisuus ja aineistoin asianmukainen tallentaminen. Tutkimuk-

seen osallistuville on kerrottava tutkimuksen toteuttajasta sekä perustiedot tutkimukses-

ta. Tutkimuksen kyselyyn vastaaville on kerrottava mistä tutkimuksessa on kyse, mihin 

tietoja käytetään. (Tervakari 2005.) Tutkimusaineisto kerättiin asianmukaisesti. Saate-

kirjeessä oli tiedot, minkälaisesta tutkimuksesta on kyse, minkä vuoksi ja mihin opin-

toihin liittyen teen tutkimusta sekä maininta vastausten käsittelemisestä luottamukselli-

sina ja tulosten julkaisemisesta ainoastaan kokonaistuloksina. Kyselylomakkeiden tu-

lokset olivat analysointikelpoisia kaikkien kohderyhmään kuuluvien vastaajien osalta ja 

tulkitsin tulokset vääristelemättä, kriittisesti yleistäen sekä rehellisesti. Tutkimusaineisto 

säilytettiin ja tallennettiin huolellisesti. Kaikki aineisto tuhotaan käyttökelvottomaksi 

tutkimustulosten raportoinnin sekä julkistamisen jälkeen.   

 

Eettisesti kunnollisen tutkimuksen tutkimustuloksia ei keksitä, vääristellä eikä kaunis-

tella. Tuloksia on kriittisesti yleistettävä sekä tulkittava. Tutkimustulosten raportoinnin 

on oltava luotettavaa eli käytetyt menetelmät on kerrottava huolellisesti ja selkeästi sekä 

mahdolliset puutteet on tuotava esiin rehellisesti. (Tervakari 2005.) Tutkimuksen tekijän 

on tärkeää olla kriittinen sekä ajattelussa että toiminnassa. Tutkimuksesta tietoja koh-

taan täytyy olla pohtiva ja kyseenalaistava. Tutkimustuloksia on tarpeenmukaista arvi-

oida useammasta näkökulmasta. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 13.) Tutkimus-

prosessin aikana en antanut omien mielipiteideni tai asenteideni vaikuttaa tutkimuksen 

tekoon enkä lopputulokseen. Raportti, mukaan lukien tutkimuksen tulokset, ovat kirjattu 

niin kuin ne aineiston pohjalta ovat. Johtopäätöksissä sekä yhteenvedossa pyrin tarkas-

telemaan tutkimustuloksia useasta eri näkökulmasta.  
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9 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

9.1 Vastaajien taustatiedot 

 

Tutkimukseen osallistui 224 Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijaa. Opiskelijat olivat 

viidestätoista eri opiskelijaryhmästä ja siten vastaajia oli kaikilta eri luokka-asteilta sekä 

useilta eri koulutusaloilta. Vastaajista (N=224) naisia oli 64 ja miehiä 160. Vastaajia oli 

kolmesta eri ikäluokasta. Vastaajista (N=224) 16-vuotiaita oli lähes puolet (47 %) eli 

106 vastaajaa. Vastaajista (N=224) 17-vuotiaita oli vajaa kolmannes (n=66) ja 18-

vuotiaita reilu viidennes (n=52). Vastaajista (N=224) 164 (73 %) kertoi kotikuntansa 

olevan Pieksämäki ja loput kuusikymmentä (27 %) vastaajaa ovat kirjoilla muilla paik-

kakunnilla. (Ks. taulukko 1.)  

 

TAULUKKO 1. Vastaajien taustatiedot 

Sukupuoli (n=224) 

Miehiä 

Naisia 

n 

160 

64 

% 

71 

29 

Ikä (n=224) 

16 vuotta 

17 vuotta 

18 vuotta 

n 

106 

66 

52 

% 

47 

30 

23 

Kotikunta (n=224) 

Pieksämäki 

Joku muu 

n 

164 

60 

% 

73 

27 

 

 

9.2 Raittiiden nuorten osuus opiskelijoista 

 

Ensimmäisessä tutkimusongelmia kartoittavassa kysymyksessä selvitettiin sitä, kenen 

seurassa nuori käyttää alkoholia vai käyttääkö lainkaan. Tähän kysymykseen neljä (liite 

1) tuli kymmenen virheellistä vastausta. Kyselyyn vastanneista (N=224) kolmannes (34 

%) eli 72 vastaajaa kertoi, ettei käytä lainkaan alkoholia. Kysymykseen vastanneista 16-
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vuotiaista (n=103) 43 % ilmoitti olevansa raittiita. 17-vuotiaista vastaajista (n=63) rait-

tiiden osuus oli 37 %. 18-vuotiaista kysymykseen vastanneista (n=48) 10 % kertoi, ettei 

käytä lainkaan alkoholia. (Ks. kuvio 1.) Raittiita kysymykseen vastanneista miehistä 

(N=153) oli 39 % (n=59) ja vastanneista naisista (n=61) 21 % (n=13).  

 

 

KUVIO 1. Kuinka suuri osa ikäryhmästä ei käytä alkoholia lainkaan? (%) 

 

 

9.3 Kenen seurassa alkoholia käytetään 

 

Kysymyslomakkeen kysymykset 4–9 selvittävät alkoholin käytön peruspiirteitä eli käyt-

tötapoja. Alkoholin käyttötapoihin kuuluvat muun muassa vastaukset kysymyksiin ke-

nen kanssa, missä, miksi ja kuinka usein sekä paljon alkoholia käytetään. Alkoholin 

käytön käyttötapoja määrittelevissä kysymyksissä eivät siis luonnollisestikaan ole mu-

kana ne vastaajat (n=72), jotka ovat kertoneet, etteivät käytä alkoholia.  

 

Kysymyslomakkeen kysymys neljä (4) selvitti, missä seurassa nuori käyttää alkoholia 

vai käyttääkö lainkaan. Kysymykseen vastanneista, alkoholia käyttävistä, 16-vuotiaista 

(N=59) 94 % (n=55) kertovat juovansa alkoholia kavereiden seurassa. Samasta ikäluo-

kasta alkoholia vanhempien seurassa käyttäviä oli 3 % eli 2 vastaajista (N=59). Samoin 

3 % 16-vuotiaista vastaajista (N=59) kertoo juovansa alkoholia tuntemattomien seuras-

sa. (kuvio 2) 17-vuotiaista vastaajista (N=40) 96 % (n=38) kertoo käyttävänsä alkoholia 

kavereiden seurassa. Yksi (2 %) 17-vuotiaista (N=40) kertoo juovansa yksin ja yksi (2 
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%) nuorista juo vanhempiensa seurassa. 18-vuotiaista, alkoholia käyttävistä, kysymyk-

seen vastaajista (N=43) 96 % (n=41) ilmoitti juovansa alkoholia useimmiten kavereiden 

seurassa. Kukaan täysi-ikäisistä vastaajista (n=43) ei kerro juovansa alkoholia vanhem-

piensa eikä tuntemattomien seurassa, mutta kaksi (4 %) vastaajista (n=43) kertoi juo-

vansa yksin. (Ks. kuvio 2.) 

 

 

KUVIO 2. Kenen seurassa nuoret käyttävät alkoholia? (%) 

 

 

9.4 Kuka alkoholijuomat nuorille ostaa ja missä ne juodaan 

 

Kysymyksessä viisi (5) selvitetään, kuka alkoholijuomat useimmiten nuorille ostaa. 

Kysymykseen tuli 136 hyväksyttävää vastausta ja 16 virheellistä vastausta. 68 % koko 

16-vuotiaiden ikäryhmästä (N=53) kertoi kaverin ostavan alkoholijuomat useimmiten. 

Tuntematon henkilö (11 %) sekä kaverin kaveri (11 %) ovat seuraavaksi yleisimmät 

hankitakanavat. 8 % vastaajista kertoo vanhempien ostavan alkoholia ja 2 % myöntää 

ostavansa juomansa itse. (Ks. kuvio 3.) 

 

17-vuotiailla vastaajilla (N=39) tulokset menevät lähes samalla tavalla kuin 16-

vuotiaillakin. 85 % vastaajista (N=39) saa juomansa kaverin kautta. Vanhemmat ostavat 

alkoholia 5 %:lle 17-vuotiaista ja 5 % hankkii alkoholia kaverin kaverin kautta.  Loput 5 
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% vastaajista (N=39) ostaa juomansa tuntemattoman henkilön avulla tai itse. Täysi-

ikäisyyden saavuttaneista 18-vuotiaista vastaajista (N=44) 93 % hankkii alkoholijuo-

mansa itse. Vanhemmat ostavat alkoholia 5 %:lle ja kaverit 2 %:lle täysi-ikäisistä vas-

taajista (N=44). (Ks. kuvio 3.)   

 

 

KUVIO 3. Kuka nuorille useimmiten hankkii alkoholia? (%) 

 

 

Kyselyn kysymys kuusi (6) kartoittaa paikkoja missä nuoret useimmiten käyttävät alko-

holia. Alkoholin ostajaa selvittävän kysymyksen tavoin tämä kysymys oli sellainen, 

johon tuli paljon virheellisiä vastauksia. Hylättyjä tuloksia oli 28 kappaletta ja hyväk-

syttyjä vastauksia 124 kappaletta. Vastaajista (N=124) 49 % kertoo juovansa alkoholia 

kaverinsa luona.  

 

16-vuotiaista kysymykseen vastanneista (N=50) 59 % kertoo juovansa alkoholia kaverin 

luona. 16-vuotiaiden vastausten (N=50) perusteella toiseksi eniten (26 %) alkoholia 

juodaan ulkona tai kaupungilla. Kotona juovia vastaajista (N=50) on 10 % ja 6 % kertoo 

juovansa jossain muualla. 17-vuotiaiden vastaajien (N=36) tulokset ovat lähes saman-

laiset kuin 16-vuotiaidenkin. 56 % vastaajista (N=36) käyttää alkoholia useimmiten 

kaverin luona, 33 % ulkona tai kaupungilla ja 6 % juo alkoholia kotonaan. Myös 17-

vuotiaista 6 % kertoo juovansa jossain muualla. 18-vuotiaiden vastaajien (N=38) tulok-
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set ovat huomattavasti tasaisemmin eri paikkojen välillä, kuin nuoremmilla ikäluokilla. 

18-vuotiaista vastaajista (N=38) 32 % juo kaverin luona, 26 % baarissa ja 18 % koto-

naan. Täysi-ikäisistä vastaajista (N=38) 13 % kertoo juovansa ulkona tai kaupungilla ja 

11 % juo alkoholijuomansa jossain muualla. (Ks. kuvio 4.) 

 

 

KUVIO 4. Missä nuoret useimmiten juovat alkoholia? (%) 

 

 

9.5 Syyt alkoholinkäyttöön 

 

Kyselyn seitsemännen (7) kysymyksen tarkoituksena oli selvittää mikä on nuorten suu-

rin syy siihen, että he juovat alkoholia. 138 kyselyyn vastanneista (N=224) antoi hyväk-

sytyn tuloksen alkoholin käytön syitä kartoittavaan kysymykseen. Vastanneista (n=138) 

68 % kertoo syyn käyttöön olevan alkoholin rentouttava vaikutus ja sen käytön tuoma 

hyvä olo. Kysymykseen vastanneista 16-vuotiaista (n=57) 63 % sanoo juovansa juuri 

rentouttavan vaikutuksen vuoksi. Samasta ikäryhmästä 26 % juo alkoholia, koska se 

maistuu hyvälle ja 11 % juo, koska kaveritkin juovat. (Ks. kuvio 5.) 

 

17-vuotiaista vastaajista (n=38) 66 % juo alkoholia, koska se rentouttaa ja tuo hyvän 

olon. Saman ikäryhmän vastaajista 24 % käyttää alkoholia, koska se maistuu hyvälle ja 

8 %, koska kaveritkin juovat. Yksi (3 %) 17-vuotiaista kysymykseen vastanneista 
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(n=38) kertoo juovansa, koska ei halua olla ”pelkuri”. 18-vuotiaista kysymykseen vas-

tanneista (n=43) 77 % juo rentoutuakseen ja saavuttaakseen hyvän olon. 14 % vastan-

neista (n=43) juo hyvän maun vuoksi ja 7 %, koska kaveritkin juovat. Yksi (2 %) vas-

tanneista 18-vuotiaista (n=43) kertoo juovansa, koska pelkää menettävänsä ystävänsä, 

mikäli ei juo heidän kanssaan. (Ks. kuvio 5.) 

 

 

KUVIO 5. Mikä on suurin syy juoda alkoholia? (%) 

 

 

9.6 Nuorten alkoholinkäyttö tiheys sekä kertakohtaiset alkoholimäärät 

 

Alkoholin juomatiheyttä kartoittavaan kysymykseen kahdeksan (8) hyväksyttyjä vasta-

uksia saatiin 150 kappaletta. 48 % kaikista kysymykseen vastanneista (N=150) käyttää 

alkoholia 2–4 kertaa kuukaudessa. 16-vuotiaista vastaajista (n=61) 53 % kertoo juovan-

sa alkoholi kerran kuukaudessa tai harvemmin. 2–4 kertaa kuukaudessa juovien osuus 

on 44 % ikäryhmästä. 16-vuotiaista vastaajista (n=61) yksi (1,5 %) kertoo juovansa 2–3 

kertaa viikossa ja myös yksi (1,5 %) vastaaja vastasi juovansa joka päivä. (Ks. kuvio 6.) 

 

17-vuotiaista kysymykseen vastanneista (n=43) 51 % juo alkoholia kerran kuukaudessa 

tai harvemmin. Samasta ikäryhmästä 2–4 kertaa kuukaudessa juovia on 40 % vastaajista 

(n=43). 17-vuotiaista vastaajista 3 henkilöä (7 %) kertoo käyttävänsä alkoholia 2–3 ker-
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taa viikossa ja yksi vastaajista (2 %) 4–5 kertaa viikossa. 18-vuotiaista vastaajista 

(n=46) kerran kuussa tai harvemmin alkoholia käyttää 30 %. Täysi-ikäisten ikäryhmästä 

61 % vastaajista (n=46) juo alkoholia 2–4 kertaa kuukaudessa.  Kysymykseen vastan-

neista 18-vuotiaista 9 % kertoo käyttävänsä alkoholia 2–3 kertaa viikossa. (Ks. kuvio 6.) 

 

 

KUVIO 6. Kuinka usein nuoret juovat alkoholia? (%) 

 

 

Nuorten alkoholin peruspiirteitä ja tyypillisiä käyttötapoja selvittävistä kysymyksistä 

viimeinen, kyselylomakkeen kysymys numero yhdeksän (9), selvittää, kuinka paljon 

nuoret käyttävät alkoholia yhdellä käyttökerralla. Lähes puolet (47 %) kaikista kysy-

mykseen vastanneista (N=148) kertoo juovansa yhdellä käyttökerralla 9–10 annosta tai 

enemmän. 16-vuotiaista vastaajista (n=61) 1–2 annosta kerrallaan juovia on 12 % ja 3–4 

annosta juovia myös 12 %. Alkoholia käyttävien 16-vuotiaiden ryhmästä (n=61) 23 % 

juo 5–6 annosta yhdellä alkoholin käyttökerralla ja 19 % kertoo juovansa 7–8 annosta 

kerrallaan. 16-vuotiaista vastaajista (n=61) 9–10 annosta tai enemmän kertoo juovansa 

34 % vastaajista eli yhteensä 21 henkilöä. (Ks. kuvio 7.) 

17-vuotiaista vastaajista (n=41) 10 % kertoo juovansa 1–2 annosta yhdellä alkoholin 
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4 annosta juovia on 13 % ja 5–6 annosta juovia 11 %. Täysi-ikäisistä vastaajista 7–8 

annosta juovien osuus on 15 %. 9–10 annosta tai enemmän kertoo juovansa 50 % 18-

vuotiaista vastaajista (n=46). (Ks. kuvio 7.) 

 

 

KUVIO 7. Kuinka paljon alkoholia juodaan yhdellä käyttökerralla? (%) 

 

Tutkimukseni kyselyssä kysymys 10 täydentää kysymystä yhdeksän (9), mutta kuuluu 

kuitenkin alkoholin käytön haittoja kartoittaviin kysymyksiin. Kysymyksellä selvite-

tään, kuinka usein vastaajat juovat 10 tai useampia annoksia yhdellä käyttökerralla. Täl-

lä kysymyksellä saadaan tieto, kuinka usein vastaajat, jotka juovat 9–10 annosta tai 

enemmän, juovat yli 10 annosta.  

 

Kyselyyn vastanneista alkoholia käyttävistä nuorista (N=152) 143 vastasi tähän kysy-

mykseen hyväksytysti. Virheellisiä vastauksia oli yhdeksän (9) kappaletta. Kaikista vas-

taajista (N=143) lähes puolet (48 %) kertoo juovansa yli 10 annosta kerran kuukaudessa 

tai harvemmin ja 31 % (n=44) ilmoitti juovansa yli 10 annosta 1–2 kertaa kuukaudessa.  

16-vuotiaista kysymykseen vastaajista (n=60) 13 % ilmoittaa, ettei koskaan juo yli 

kymmentä annosta. Samasta ikäryhmästä (n=60) harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

yli 10 annosta juovia on 58 % (n=35). 16-vuotiaista (n=60) 12 vastaajaa (20 %) ilmoit-

taa juovansa yli 10 annosta 1-2 kertaa kuukaudessa ja 7 % (n=4) kertoo ottavansa yli 10 

annosta kerran viikossa. Yksi 16-vuotiaista vastaajista (n=60) (2 %) kertoo juovansa yli 

10 annosta päivittäin tai lähes päivittäin. 17-vuotiaiden ikäryhmän vastaajista (n=35) 17 

% (n=6) on ilmoittanut, ettei juo koskaan yli kymmentä annosta. 43 % (n=15) vastaajis-
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ta (n=35) kertoo juovansa yli 10 annosta kerran kuukaudessa tai harvemmin ja 37 % 

(n=13) kertoo juovansa yli 10 annosta 1–2 kertaa kuukaudessa. Yksi (3 %) 17-vuotiaista 

vastaajista (n=35) kertoo juovansa kerran viikossa yli 10 annosta. (Ks. kuvio 8.) 

 

18-vuotiaista vastaajista (n=47) 15 % (n=7) ilmoittaa, ettei juo yli kymmentä annosta 

koskaan. 40 % (n=19) vastaajista (n=47) kertoo juovansa yli 10 annosta harvemmin 

kuin kerran kuukaudessa. Samoin 40 % (n=19) vastaajista (n=47) ilmoittaa juovansa yli 

kymmenen annosta 1–2 kertaa kuukaudessa. Kerran viikossa yli kymmenen annosta juo 

2 vastaajaa (4 %) 18-vuotiaiden ikäryhmästä. Kukaan 18-vuotiaista vastaajista (n=47) ei 

kerro juovansa yli 10 annosta päivittäin tai lähes päivittäin. (Ks. kuvio 8.) 

 

 

KUVIO 8. Kuinka usein nuoret juovat yli 10 annosta alkoholia? (%) 

 

 

9.7 Alkoholin käytön aiheuttamat fyysiset haitalliset seuraukset 
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ihmisiä. Kyselyyn vastanneista alkoholia käyttävistä nuorista (N=152) 143 vastasi tähän 

kysymykseen hyväksytysti. Virheellisiä vastauksia oli yhdeksän kappaletta. Kaikki vas-

taukset huomioiden (N=143) ei tullut lainkaan vastauksia, että vastaaja olisi satutta-
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nut/loukannut itseään tai muita alkoholin käytön seurauksena usein tai lähes aina. Kai-

kista vastaajista (N=143) 69 % ilmoitti, ettei loukkaantumisia ole tapahtunut koskaan. 

31 % vastaajista (N=143) ilmoitti oman alkoholin käytön seurauksena loukkaantumisia 

tulleen joskus. 

 

16-vuotiaiden kysymykseen vastanneiden (N=61) osalta loukkaantumisia on tapahtunut 

joskus 17 (28 %) henkilölle ja ”ei koskaan” -vastauksen antoi 44 henkilöä (72 %). 17-

vuotiaiden vastaajien (N=35) ryhmästä ”joskus” – vastauksia oli 24 vastaajalta (69 %) 

ja ”ei koskaan” – vastauksia tuli 11 (31 %). 18-vuotiaiden ikäryhmästä (N=47) 66 % 

(n=31) ilmoitti, ettei ole koskaan satuttanut itseään tai muita ja 34 % (n=16) ilmoitti 

satuttaneensa joskus. (Ks. kuvio 9.) 

 

 

KUVIO 9. Kuinka usein nuori on oman alkoholinkäytön seurauksena on satuttanut itse-

ään tai muita? (%) 

 

 

Kysymyksessä 12 (liite 1) kartoitetaan, kuinka usein alkoholin käyttö on aiheuttanut 

kesken alkoholin käytön aiheuttanut sammumisen, eli jonkinasteisen alkoholimyrkytyk-
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käyttävistä nuorista (N=152) 143 vastasi tähän kysymykseen hyväksytysti. Virheellisiä 

vastauksia oli 9 kappaletta. Kaikista vastaajista (N=143) 70 % (n=100) ilmoittaa, ettei 

ole alkoholin käytön seurauksena koskaan sammunut kesken käyttötilanteen.  

 

66 

34 

69 

31 

72 

28 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ei koskaan

Joskus

16-vuotiaat

17-vuotiaat

18-vuotiaat



41 
 

16-vuotiaiden ikäryhmästä (N=61) 72 % (n=44) vastanneista ei ole sammunut koskaan. 

26 % (n=16) kertoo sammuneensa joskus ja yksi (2 %) 16-vuotiaista vastaajista kertoo 

sammuvansa lähes aina. 17-vuotiaiden ikäryhmästä (N=35) 63 % (n=22) ilmoittaa, ettei 

ole sammunut koskaan. 31 % (n=11) 17-vuotiaista (N=35) kertoo sammuvansa joskus. 

Yksi (3 %) vastaajista (N=35) kertoo sammuvansa usein ja samoin yksi (3 %) vastaajis-

ta kertoo sammuvansa lähes aina kesken alkoholin käytön. 18-vuotiaista vastaajista 

(N=47) 72 % (n=34) ilmoitti, etteivät he ole sammuneet koskaan. 26 % (n=12) täysi-

ikäisistä vastaajista ilmoitti sammuvansa joskus ja 2 % (n=1) vastaajista (N=47) ilmoitti 

sammuvansa usein. (Ks. kuvio 10.) 

 

 

KUVIO 10. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana alkoholin käyttö on aiheuttanut 

sammumisen? (%) 

 

 

Kysymyksellä 16 (liite 1) on selvitetty, kuinka usein kävi niin, että edeltäneen vuoden 

aikana alkoholin käytön seurauksena on lähtenyt muisti, ettei pystynyt muistamaan 

kaikkea alkoholinkäytön ajalta. Kysymykseen vastanneista (N=152) 150 henkilöä vasta-

si tähän kysymykseen hyväksytysti. Virheellisiä vastauksia oli 2 kappaletta.  

 

16-vuotiaiden vastauksista (N=61) ilmenee, että 46 % (n=28) vastaajista ei ole menettä-

nyt muistiaan edeltäneen vuoden aikana. Lähes saman verran, 40 % (n=25) 16-

vuotiaista menettää muistinsa harvemmin kuin kerran kuussa. Kuusi (10 %) saman ikä-
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ryhmän (N=61) vastaajaa kertoi menettävänsä muistin 1–2 kertaa kuukaudessa. Yksi (2 

%) 16-vuotiaista vastaajista (N=61) kertoo alkoholin käytön seurauksena menettävänsä 

muistin kerran viikossa ja yksi (2 %) vastaajista päivittäin tai lähes päivittäin. 17-

vuotiaista vastaajista (N=42) 43 % (n=18) vastaajista ei ole menettänyt muistiaan edel-

täneen vuoden aikana. Hieman useampi, 48 % (n=20), 17-vuotiaista vastaajista (N=42) 

kertoo menettävänsä muistin harvemmin kuin kerran kuussa. Kolme (7 %) saman ikä-

ryhmän vastaajaa kertoo menettävänsä muistin 1–2 kertaa kuukaudessa. Yksi (3 %) 17-

vuotiaista vastaajista (N=42) kertoo alkoholin käytön seurauksena menettävänsä muistin 

kerran viikossa. 18-vuotiaiden ikäryhmästä (N= 47) 38 % (n=18) vastaajista ei ole me-

nettänyt muistiaan edeltäneen vuoden aikana. Yli puolet, 51 % (n=24), 18-vuotiaista 

menettää muistin harvemmin kuin kerran kuussa. 11 % (n=5) täysi-ikäisistä vastaajista 

(N=47) kertoo menettävänsä muistin 1–2 kertaa kuukaudessa. (Ks. kuvio 11.) 

 

 

 

KUVIO 11. Kuinka usein muisti on lähtenyt viimeisen vuoden aikana alkoholin käytön 

seurauksena (%) 

 

 

9.8 Nuorten juomisessa ilmenevät alkoholiriippuvuuden piirteet 

 

Kysymykset 13–15 ja 19–21 kartoittavat nuorten alkoholin käytössä ilmeneviä alkoholi-

riippuvuuden piirteitä kyselyä edeltäneen vuoden ajalta. Kysymykset 13–15 selvittävät 

ottavatko nuoret alkoholin käyttöä seuraavana aamuna alkoholia, niin sanottuja ”korja-
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usryyppyjä”, päästäkseen käyntiin, juovatko he useampia päiviä peräkkäin sekä jääkö 

heiltä alkoholin käytön vuoksi velvollisuudet, kuten koulunkäynti, hoitamatta. Vastauk-

sista selviää, tapahtuuko nuorille edellä mainittuja asioita, ja jos tapahtuu, niin kuinka 

usein. Kysymykset 19–21 selvittävät humalahakuisuutta, alkoholinkäyttöä mahdollista-

via suunnitelmia sekä piittaamatonta juomista. Vastauksista tulee ilmi, kuinka usein 

nuoret juovat niin sanotusti mitä tahansa, kunhan saavat itsensä humalaan ja kuinka 

usein nuoret suunnittelevat päivänsä, että pääsevät juomaan. Lisäksi selviää, kuinka 

usein nuoret juovat miten paljon tahansa piittaamatta siitä, mitä seuraavana päivänä pi-

täisi tehdä.  

 

 

9.8.1 Korjausryyppy ja juomaputket 

 

Kyselylomakkeen kysymyksellä 13 (liite 1) selvitetään kuinka usein viime vuoden ai-

kana vastaajat ottivat alkoholinkäyttöä seuraavana aamuna alkoholia saadakseen olonsa 

paremmaksi ja päästäkseen ”käyntiin”. Kysymykseen saatiin kaikilta vastaajilta 

(N=152) 142 hyväksyttyä vastausta. Kymmenen vastausta hylättiin. Kaikista vastaajista 

(N=152) 88 % (n=125) ilmoitti, ettei ole koskaan viimeisen vuoden aikana ottanut ”kra-

pularyyppyä”. Kukaan vastaajista (N=152) ei ole kuluneen vuoden aikana ottanut ”kor-

jaavia” alkoholiannoksia viikoittain eikä päivittäin.  

 

16-vuotiaista vastaajista (N=61) 56 henkilöä (92 %) ilmoitti, ettei koskaan viimeisen 

vuoden aikana ole ottanut aamuisin alkoholia. 5 % (n=3) vastaajista (N=61) ilmoitti, 

että on ottanut ”krapularyypyn” viimeisen vuoden aikana harvemmin kuin kerran kuu-

kaudessa. Kaksi (3 %) 16-vuotiasta (N=61) ilmoitti ottaneensa 1–2 kertaa kuukaudessa 

alkoholin käyttöä seuraavana aamuna lisää alkoholia korjatakseen oloaan. (Ks. kuvio 

12.) 

 

17-vuotiaista vastaajista (N=34) 26 henkilöä (77 %) ilmoitti viimeisen vuoden aikana 

ole ottanut ”korjaavia” alkoholiannoksia. Kuusi (5 %) saman ikäryhmän vastaajista 

(N=34) kertoi ottavansa alkoholia aamuisin harvemmin kuin kerran kuussa, kun taas 

kaksi (3 %) vastaajista (n=34) kertoo ottaneensa ”krapularyyppyjä” 1–2 kertaa kuukau-

dessa viimeisen vuoden aikana. 18-vuotiaiden vastaajien ryhmästä (N=47) 43 henkilöä 

(92 %) kertoo, etteivät he ole kyselyä edeltäneen vuoden aikana ottaneet aamuisia alko-
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holiannoksia. 6 % (n=3) vastaajista (N=47) kertoo ottaneensa edeltäneen vuoden aikana 

”krapularyyppyjä” harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Yksi (2 %) 18-vuotiaista vas-

taajista (N=47) kertoo tarvinneensa kyselyä edeltäneen vuoden aikana alkoholia aamui-

sin 1–2 kertaa kuukaudessa, että pääsee ”käyntiin”. (Ks. kuvio 12.) 

 

 

KUVIO 12. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana on otettu ”krapularyyppy”? (%) 

 

Kysymyksellä 14 (liite 1) selvitetään, juovatko kyselyyn vastaavat nuoret useamman 

vuorokauden peräkkäin, eli niin sanottuja ”putkia”. Kysymykseen saatiin 141 hyväksyt-

tävää vastausta kaikista vastauksista (N=152). Virheellisiä vastauksia oli 11 kappaletta. 

Yli puolet (55 %) kaikista vastaajista (N=141) kertoi, etteivät ole viimeisen vuoden ai-

kana koskaan juoneet useampaa vuorokautta peräkkäin.  

 

16-vuotiaista vastaajista (N=61) 56 % (n=34) ilmoitti, ettei ole koskaan viimeisen vuo-

den aikana juonut alkoholia useampana vuorokautena peräkkäin. Ikäryhmän vastaajista 

36 % (n=22) kertoo juoneensa useamman vuorokauden peräkkäin harvemmin kuin ker-

ran kuukaudessa. 1–2 kertaa kuukaudessa useamman vuorokauden peräkkäin juoneita 

oli 7 % (n=4) ja yksi (1 %) vastaajista (N=61) ilmoitti juoneensa kerran viikossa use-

amman päivän peräkkäin edeltäneen vuoden aikana. (Ks. kuvio 13.) 

 

17-vuotiaiden ikäryhmästä 45 % (n=15) vastaajista (N=33) kertoi, ettei ole juonut alko-

holia useampaa vuorokautta peräkkäin viimeisen vuoden aikana ja saman verran (45 %) 

oli vastaajia (n=15), jotka kertoivat juovansa alkoholia useamman päivän peräkkäin 
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harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kaikista 17-vuotiaista vastaajista (N=33) kaksi 

henkilöä (6 %) kertoi juovansa useamman vuorokauden peräkkäin 1–2 kertaa kuukau-

dessa. Yksi (3 %) 17-vuotias kertoi juovansa kerran viikossa useamman päivän peräk-

käin. 62 % (n=29) 18-vuotiaista (N=47) ilmoitti, ettei ole koskaan kuluneen vuoden 

aikana juonut alkoholia useita vuorokausia peräkkäin. Samasta täysi-ikäisten ikäryh-

mästä 32 % (n=15) vastaajista (N=47) kertoi juoneensa alkoholia useamman vuorokau-

den peräkkäin harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Kolme henkilöä (6 %) kertoi juo-

neensa edeltäneen vuoden aikana 1–2 kertaa kuussa useamman vuorokauden peräkkäin. 

(Ks. kuvio 13.) 

 

 

KUVIO 13. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana joit alkoholia useamman vuorokau-

den peräkkäin? (%) 

 

 

9.8.2 Tekemättömät tehtävät  

 

Kyselyn 15. kysymys (liite 1) kartoittaa vastaajien velvollisuuksien ja tehtävien laimin-

lyömistä alkoholin käytön seurauksena. Vastauksista selviää, ovatko vastaajat jättäneet 

edeltäneen vuoden aikana alkoholin käytön vuoksi hoitamatta heille kuuluvia tehtäviä ja 

velvollisuuksia, kuten koulunkäynti. Kysymykseen tuli 142 hyväksyttävää vastausta. 

Virheellisiä vastauksia oli kymmenen kappaletta. Kaikista vastaajista (N=142) 83 % 

kertoo, ettei heiltä ole jäänyt asioita hoitamatta alkoholin käytön takia. 
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87 % (n=53) 16-vuotiaista (N=61) kertoo, ettei heiltä ole jäänyt edeltävän vuoden aika-

na asioita hoitamatta. Kuusi (9 %) vastaajista (N=61) kertoo, että heiltä on jäänyt heille 

kuuluvia tehtäviä silloin tällöin hoitamatta alkoholin käytön seurauksena. Yksi (2 %) 

16-vuotiaista vastaajista (N=61) on ilmoittanut, että asiat ovat jääneet hoitamatta lähes 

aina ja samoin yksi (2 %) vastaajista kertoo, että asiat ovat jääneet edeltäneen vuoden 

aikana hoitamatta aina kun on juonut alkoholia. (Ks. kuvio 14.) 

 

17-vuotiaista vastaajista (N=34) 85 % (n=29) kertoo, etteivät tehtävät ole jääneet hoita-

matta koskaan edeltäneen vuoden aikana. 15 % (n=5) kyseisen ikäryhmän vastaajista 

(N=34) kertoo asioiden jääneen hoitamatta silloin tällöin. 79 % (n=37) täysi-ikäisistä 

vastaajista (N=47) ilmoitti, että asiat eivät ole jäänee hoitamatta edellisen vuoden aikana 

alkoholin käytön vuoksi. Yhdeksän (19 %) 18-vuotiaista vastaajista (N=47) kertoo asi-

oiden jääneen hoitamatta silloin tällöin ja yksi (2 %) vastaajista kertoo asioiden jääneen 

hoitamatta edeltäneen vuoden aikana useamman kerran. (Ks. kuvio 14.) 

 

 

KUVIO 14. Kuinka usein tehtävät ovat jääneet edellisen vuoden aikana hoitamatta al-

koholin käytön seurauksena? (%) 

 

 

9.8.3 Humalahakuinen juominen 

 

Kysymys 19 (liite 1) selvitti, kuinka usein vastaajat ovat koko elinikänään juoneet alko-

holia humalahakuisesti, ainoastaan päihtyäkseen, välittämättä siitä mitä juovat. Kysy-

mykseen saatiin 150 hyväksyttyä vastausta kaikista vastaajista (N=152). Virheellisiä 
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vastauksia oli kaksi (2). 44 % (n=66) vastaajista (N=150) ilmoitti, ettei ole koskaan juo-

nut alkoholia humalahakuisesti välittämättä siitä mitä juo. 

 

16-vuotiaista vastaajista (N=61) lähes puolet 43 % (n=26) kertoi, etteivät he ole koskaan 

juoneet humalahakuisesti ja samoin 43 % (n=26) ilmoitti, että he ovat juoneet joskus 

humalahakuisesti välittämättä siitä mitä juovat. Neljä (6 %) vastaajista (N=61) vastasi 

juoneensa usein humalahakuisesti ja viisi (8 %) ikäryhmästä ilmoitti näin tapahtuvan 

lähes aina. (Ks. kuvio 15.) 

 

Lähes puolet, 48 % (n=20), 17-vuotiaista vastaajista (N=42) ilmoitti, etteivät he ole 

koskaan juoneet humalahakuisesti. 38 % (n=16) kertoi juoneensa humalahakuisesti jos-

kus. Neljä (9 %) 17-vuotiaista (N=42) ilmoitti juoneensa usein humalahakuisesti ja kak-

si (5 %) kertoi alkoholin juomisen olevan humalahakuista lähes aina, kun he ovat juo-

neet. 17-vuotiaista yli puolet (52 %) ovat juoneet humalahakuisesti, välittämättä siitä 

mitä juovat, joskus, usein tai lähes aina. Täysi-ikäisistä vastaajista (N=47) 43 % (n=20) 

ei ole koskaan juonut humalahakuisesti. Humalahakuisesti joskus juoneita 18-vuotiaista 

(N=47) on 36 % (n=17). Kuusi (13 %) vastaajista (N=47) ilmoitti juoneensa usein hu-

malahakuisesti ja neljä (9 %) kertoi juoneensa lähes aina tavoitellen humalatilaa. (Ks. 

kuvio 15.) 

 

 

KUVIO 15. Kuinka usein nuoret ovat juoneet humalahakuisesti? (%) 
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9.8.4 Juomisen suunnitteleminen sekä välinpitämättömyys seurauksista 

 

Kysymyksellä 20 selvitin, kuinka usein vastaajat suunnittelevat päiviään siten, että pää-

sevät juomaan alkoholia. Kysymykseen tuli 150 hyväksyttävää vastausta kaikista vasta-

uksista (N=152). Virheellisiä vastauksia oli kaksi. 39 % kaikista vastaajista (N=150) 

ilmoitti, ettei koskaan suunnittele päivärytmiään mahdollistaakseen alkoholin käytön. 

16-vuotiaista kysymykseen vastanneista (N=61) 23 % (n=14) ei koskaan suunnittele 

päiväänsä alkoholin käytön mukaan. 64 % (n=39) vastaajista (N=61) kertoi suunnittele-

vansa joskus. Kuusi henkilöä (10 %) 16-vuotiaiden ikäryhmästä kertoi suunnittelevansa 

päivänsä alkoholin käytön mukaan usein ja kaksi (3 %) lähes aina. (Ks. kuvio 16.)  

 

17-vuotiaista (N=42) puolet (50 %) ei ole koskaan suunnitellut päiväänsä alkoholin 

käyttöä miettien, kun taas 43 % (n=18) kertoo suunnittelevansa joskus aikaa ja paikkaa 

alkoholinkäytölle. 17-vuotiaista vastaajista (N=42) kaksi (5 %) suunnittelee päivänsä 

alkoholin käytölle suotuisaksi usein ja yksi (2 %) vastaajista lähes aina. Täysi-

ikäisyyden saavuttaneista vastaajista (N=47) yli puolet (51 %) ilmoitti, ettei koskaan 

suunnittele alkoholin käytön mukaan päiväänsä. 45 % (n=21) kertoi suunnittelevansa 

joskus päivänsä alkoholin käytön mukaan. Yksi (2 %) 18-vuotiaista vastaajista (N=47) 

suunnittelee päivänsä alkoholin käytön mukaan usein ja samoin tekee yksi (2 %) vastaa-

jista lähes aina. (Ks. kuvio 16.) 

 

 

KUVIO 16. Kuinka usein suunnittelet päiväsi sen mukaan, missä ja milloin voit käyttää 

alkoholia? (%) 
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Kysymys 21 (liite 1) selvitti, kuinka usein nuoret juovat, miten paljon haluavat, piittaa-

matta siitä, mitä seuraavana päivänä pitäisi tehdä. Tällä kysymyksellä on tarkoituksena 

selvittää, miten usein vastaajat asettavat juomisen etusijalle, piittaamatta velvollisuuk-

sistaan. Kysymykseen tuli 150 hyväksyttyä vastausta kaikista kysymykseen vastanneista 

(N=152). Kaksi vastauksista oli virheellisiä. 16-vuotiaista vastaajista (N=61) yli puolet 

(51 %) ilmoitti, etteivät he koskaan juo alkoholia piittaamatta seuraavasta päivästä, kun 

taas 30 % (n=18) vastanneista 16-vuotiaista kertoi joskus juovansa piittaamatta seuraa-

vasta päivästä. Ikäryhmästä 11 % (n=7) kertoi usein juovansa riippumatta seuraavasta 

päivästä. Viisi (8 %) 16-vuotiaista vastaajista (N=61) ilmoitti juovansa lähes aina miten 

paljon haluavat, riippumatta seuraavan päivän tehtävistä. (Ks. kuvio 17.) 

 

17-vuotiaista (N=42) 57 % (n=24) kertoi, etteivät he juo koskaan miten paljon haluavat, 

riippumatta seuraavan päivänsä tehtävistä. Joskus piittaamatta huomisesta juovia 17-

vuotiaista (N=42) on 36 % (n=15). Kolme (7 %) 17-vuotiaiden ikäryhmästä kertoi juo-

vansa lähes aina alkoholia kuinka paljon haluaa, riippumatta seuraavasta päivästä. 18-

vuotiaiden ikäryhmästä (N=47) 62 % (n=29) ilmoitti, etteivät he koskaan juo miten pal-

jon haluavat miettimättä seuraavaa päivää. 32 % (n=15) täysi-ikäisistä (N=47) juo jos-

kus ja 4 % (n=2) juo usein alkoholia miten paljon haluaa, piittaamatta seuraavasta päi-

västä. Yksi (2 %) 18-vuotiaista vastaajista ilmoitti lähes aina juovansa miten paljon hu-

vittaa riippumatta seuraavan päivän tehtävistä. (Ks. kuvio 17.) 

 

 

KUVIO 17. Kuinka usein eri ikäryhmät juovat, miten paljon haluavat, piittaamatta seu-

raavasta päivästä? (%) 

 

62 

32 

4 

2 

57 

36 

0 

7 

51 

30 

11 

5 

0 10 20 30 40 50 60 70

Ei koskaan

Joskus

Usein

Lähes aina

16-vuotiaat

17-vuotiaat

18-vuotiaat



50 
 

9.9 Alkoholinkäytöstä seuraavat psyykkiset ja sosiaaliset haitat 

 

Kysymyksillä 17–18 (liite 1) kartoitettiin suppeasti alkoholin käytön aiheuttamia 

psyykkisiä sekä sosiaalisia haittoja. Psyykkisten haittojen osalta kyselyyn sisällytin ky-

symyksen alkoholin aiheuttamista katumuksen tai syyllisyyden tunteista. Kysymyksestä 

selviää kuinka usein vastaajat ovat tunteneet katumusta tai syyllisyyttä alkoholin juomi-

sen jälkeen. Sosiaalisten haittojen osalta muotoilin kysymyksen siitä, ovatko muut hen-

kilöt, kuten viranomaiset tai vanhemmat, ottaneet alkoholinkäytön puheeksi nuoren 

kanssa ja huomauttaneet liiallisesta alkoholinkäytöstä. Vastauksista myös selviää, kuka 

alkoholinkäytöstä on huomauttanut.  

 

Kysymys 17 (liite 1) selvittää kuinka usein viimeksi kuluneen vuoden aikana vastaaja 

on kokenut syyllisyyttä tai katumusta alkoholin juomisen jälkeen. Kysymykseen tuli 

hyväksyttyjä vastauksia 150 kappaletta kysymykseen vastanneilta (N=152). Kaksi vas-

tausta oli virheellisiä. Kukaan vastaajista ei ilmoittanut tunteneensa syyllisyyttä tai ka-

tumusta kerran viikossa.  

16-vuotiaiden ikäryhmästä (N=61) 77 % (n=47) ilmoitti, etteivät he ole koskaan edelli-

sen vuoden aikana kertaakaan tunteneet katumusta tai syyllisyyttä alkoholinkäytön jäl-

keen. 23 % (n=14) kertoi tunteneensa katumusta tai syyllisyyttä alkoholin käytöstään 

harvemmin kuin kerran kuukaudessa edeltäneen vuoden aikana. 16-vuotiaista kukaan ei 

edeltäneen vuoden aikana tuntenut katumusta kuukausittain tai useammin. 17-

vuotiaiden joukosta (N=42) 71 % (n=30) ei koskaan edeltäneen vuoden aikana ollut 

tuntenut syyllisyyttä tai katumusta alkoholia käytettyään. Harvemmin kuin kerran kuu-

kaudessa syyllisyyttä tai katumusta tunteneiden osuus 17-vuotiaista vastaajista (N=42) 

oli noin neljännes, 24 % (n=10). Kaksi (5 %) ikäryhmästä (N=42) ilmoitti tunteneensa 

edeltäneen vuoden aikana alkoholin käytön jälkeen syyllisyyttä tai katumusta 1–2 kertaa 

kuukaudessa. (Ks. kuvio 18.) 

 

18-vuotiaista vastaajista (N=47) 68 % (n=32) ilmoitti, ettei ollut kertaakaan edeltäneen 

vuoden aikana tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisestaan. Täysi-ikäisistä 26 % 

(n=12) kertoi tunteneensa katumusta tai syyllisyyttä harvemmin kuin kerran kuukaudes-

sa kyselyä edeltäneen vuoden aikana. Kaksi (4 %) 18-vuotiaista vastaajista (N=47) il-

moitti tunteneensa katumusta tai syyllisyyttä 1-2 kertaa kuukaudessa. Yksi (2 %) täysi-
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ikäisistä vastaajista koki syyllisyyttä päivittäin tai lähes päivittäin juomisensa jälkeen 

edeltäneen vuoden aikana. (Ks. kuvio 18.)  

 

 

KUVIO 18. Kuinka usein edeltäneen vuoden aikana alkoholin käytön jälkeen nuoret 

ovat tunteneet katumusta tai syyllisyyttä? (%) 

 

Kysymys 18 (liite 1) kartoittaa kuinka monen nuoren alkoholin käyttöön ulkopuoliset 

ovat puuttuneet ottamalla sen puheeksi ja huomauttamalla asiasta. Tuloksista selviää 

myös se, kuka on huomauttanut nuoren alkoholin käytöstä. Tämän kysymyksen vasta-

ukset kuvaavat suppeasti sen, onko alkoholinkäyttö aiheuttanut nuorelle sosiaalisia hait-

toja. Kysymykseen tuli yhteensä 148 hyväksyttävää vastausta kaikista vastauksista 

(N=152). Virheellisiä vastauksia oli neljä (4).     

 

16-vuotiaista vastaajista (N=59) 78 % (n=46) ilmoitti, ettei heidän alkoholin käytöstä 

ole koskaan huomautettu. Kaksi (3 %) 16-vuotiaista (N=59) kertoi vanhempi-

en/sukulaisten huomauttaneen nuoren alkoholin käytöstä. Neljälle (7 %) vastanneista 

kaverit ovat ottaneet puheeksi vastaajan alkoholin käytön. Yksi (2 %) 16-vuotiaista vas-

taajista (N=59) kertoi opettajan huomauttaneen alkoholin käytöstä. 7 % (n=4) 16-

vuotiaiden ikäryhmästä (N=59) ilmoitti viranomaisen, kuten poliisin tai sosiaalityönte-

kijän, huomauttaneen nuorta alkoholin käytöstä. Lääkäri tai terveyden hoitaja on ottanut 

alkoholin käytön puheeksi kahden (3 %) kyselyyn vastannen 16-vuotiaan kanssa. (Ks. 

kuvio 19.) 
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17-vuotiaista vastaajista (N=42) 79 % (n=33) ilmoitti, ettei heidän alkoholin käytöstä 

ole koskaan huomautettu. 14 % (n=6) 17-vuotiaista vastaajista (N=42) kertoi vanhempi-

en/sukulaisten huomauttaneen alkoholin käytöstä. Kolmelle (7 %) vastanneista kaverit 

ovat huomauttaneet alkoholin käytöstä. 18-vuotiaista vastaajista (N=47) 87 % (n=41) 

ilmoitti, ettei heidän alkoholin käytöstä ole koskaan huomautettu. Kaksi (4 %) täysi-

ikäisistä (N=47) kertoi vanhempien/sukulaisten huomauttaneen nuoren alkoholin käy-

töstä. Samoin kaksi (4 %) 18-vuotiaiden ikäryhmästä (N=47) ilmoitti viranomaisen 

huomauttaneen alkoholin käytöstä. Lääkäri tai terveyden hoitaja on ottanut alkoholin 

käytön puheeksi kahden (4 %) kyselyyn vastanneen täysi-ikäisen vastaajan (N=47) 

kanssa. (Ks. kuvio 19.) 

 

 

KUVIO 19. Onko alkoholin käytöstä huomautettu ja kuka on huomauttanut? (%) 

 

 

9.10 Huoli kavereiden alkoholinkäytöstä 

 

Kysymyksellä 22 (liite 1) selvitin, kuinka usein nuoret ovat huolissaan jonkun/joidenkin 

koulukavereidensa alkoholin käytöstä. Tähän kysymykseen saivat vastata kaikki, myös 

raittiit, kyselyyn osallistuneet. Kaikista kyselyyn vastanneista (N=224) 162 vastasi hy-

väksytysti kysymykseen. Virheellisiä tai puuttuvia vastauksia oli 62 kappaletta. Puuttu-

via vastauksia tuli todennäköisesti sen vuoksi paljon, koska minulle tapahtui huolimat-

tomuusvirhe lopullisen version viimeisessä muokkauksessa neljännen (4) kysymyksen 
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(liite 1) kohdalla. Vastaajia, jotka eivät käytä alkoholia, kehotin siirtymään kysymyk-

seen 23, vaikka koko kyselyn viimeinen, tässä kyseessä oleva, kysymys on numero 22.  

Kuitenkin 162 vastausta on riittävä määrä tulosten vertailun kannalta. 

 

16-vuotiaista vastaajista (N=71) 65 % (n=46) ilmoitti, ettei ole koskaan huolissaan kou-

lukavereidensa alkoholin käytöstä. 27 % (n=19) samasta ikäryhmästä kertoi joskus ole-

vansa huolissaan koulukavereistaan. Viisi (7 %) 16-vuotiaista vastaajista (N=71) on 

huolissaan usein ja yksi (1 %) vastaajista on lähes aina huolissaan koulukavereidensa 

alkoholinkäytöstä. (Ks. kuvio 20.) 

 

17-vuotiaista vastaajista (N=42) 57 % (n=24) ei ole koskaan huolissaan koulukave-

reidensa alkoholin käytöstä. 38 % (n=16) 17-vuotiaiden ikäryhmästä (N=42) kertoi ole-

vansa joskus huolissaan koulukavereidensa alkoholinkäytöstä. Yksi (2 %) vastaajista 

ilmoitti olevansa huolissaan usein ja samoin yksi (2 %) vastaajista on lähes aina huolis-

saan koulukavereidensa alkoholinkäytöstä. 18-vuotiaista kysymykseen vastanneista 

(N=49) 57 % (n=28) ei ole koskaan huolissaan koulukavereidensa alkoholinkäytöstä. 39 

% (n=19) täysi-ikäisistä vastaajista (N=49) on huolissaan joskus. Yksi (2 %) vastaajista 

(N=49) on huolissaan usein ja samoin yksi (2 %) vastaajista on huolissaan lähes aina 

koulukavereidensa alkoholinkäytöstä. (Ks. kuvio 20.) 

 

 

KUVIO 20. Kuinka usein vastaajat ovat huolissaan koulukavereidensa alkoholin käy-

töstä? (%) 
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10 TULOSTEN TARKASTELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  

 

 

10.1 Nuorista osa raittiita ja osa juo alkoholia rentoutuakseen  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella raittiiden osuus on melko pieni, mutta kuitenkin sa-

malla tasolla kuin valtakunnallisestikin. Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoiden 

missään ikäryhmässä raittiiden nuorten osuus ei ylitä 50 %. Tuloksista näkee myös sel-

keästi, kuinka raittiiden nuorten osuus vähenee iän karttumisen myötä. Tulosten mukaan 

16-vuotiaista raittiita oli 43 %, 17-vuotiaista 37 % ja 18-vuotiaista enää 10 %. Tämän 

perusteella voidaan olettaa, että vanhempien auktoriteetti ja huolenpito sekä alkoholin 

hankinnan haasteet alaikäisenä pitävät yllä omalta osaltaan alaikäisten raittiiden määrää. 

Kun alkoholin käyttäminen ja hankkiminen on laillista 18 vuoden ikäisenä, niin raittii-

den osuus on pienentynyt selkeästi alaikäisten ikäryhmiin verrattuna. Myös opiskeluun 

panostaminen sekä nykypäivän asenneilmapiirin muuttuminen alkoholivastaisempaan 

suuntaan todennäköisesti vaikuttaa omalta osaltaan raittiiden nuorten määrään. Tutki-

muksen tuloksia verrattaessa vuoden 2011 ESPAD-tutkimuksen tuloksiin on havaitta-

vissa, että raittiiden osuus Pieksämäellä Etelä-Savon ammattiopistossa opiskelevilla on 

kutakuinkin samalla tasolla muiden suomalaisten nuorten kanssa. Kuten ESPAD-

tutkimuksessakin, tuloksista on selkeästi nähtävissä, että 18-vuotiaiden alkoholin käyttö 

on todella yleistä. (Raisamo ym. 2011, 15.) 

 

16–18-vuotiaista nuorista suurin osa, jokaisesta ikäryhmästä yli puolet, kuitenkin käyt-

tää alkoholia. Selkeästi suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista juo alkoholia rentou-

tuakseen. Yli 60 % kaikista ikäryhmistä juo rentoutuakseen tai sen vuoksi, että alkoholi 

tuo hyvän olon. Tutkimuksen tulosten perusteella on selvää, että lähes kaikilla nuorilla 

kavereiden kanssa juominen ja rentoutuminen ovat tavoitteena, kuten aikuisillakin. Vie-

hätys alkoholin juomiseen perustuu hyvään seuraan ja juomistilanteet mahdollistavat 

yhteenkuuluvuuden tunteiden kokemisen muiden kanssa. Nuorilla alkoholin käytössä 

korostuu ryhmän merkitys: ryhmään kuuluminen sekä ryhmän me-hengestä nauttimi-

nen. (Maunu i.a.) Alkoholi vaikuttaa keskushermostoon ja siten rentouttaa sekä antaa 
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rohkeutta lähestyä ihmisiä sekä tuo tunteen, että ollaan kaikki yhtä suurta ryhmää. Al-

koholin juominen antaa luvan tehdä asioita ja jakaa tunteita. (Maunu i.a.)  

 

 

10.2 Useiden nuorten juominen säännöllistä ja humalahakuista 

 

16- ja 17-vuotiaiden ikäryhmistä yli puolet kertoi juovansa alkoholia kerran kuukaudes-

sa tai harvemmin, mutta 2-4 kertaa kuukaudessa juovia on kuitenkin noin 40 % kum-

mastakin ikäryhmästä. 18-vuotiaiden ikäryhmästä enää 30 % vastaajista juo kerran kuu-

kaudessa tai harvemmin ja samasta ikäryhmästä yli 60 % juo 2–4 kertaa kuukaudessa. 

Näin ollen, juomakertojen tiheyden kasvaessa täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen, 

voidaan päätellä, että vanhempien kanssa asuminen, vanhempien kasvatuksellisesti aset-

tamat rajat sekä auktoriteetti vaikuttavat nuorten alkoholinkäyttöön jossain määrin. Vas-

tuu alkoholinkäytöstä on aina vanhemmilla ja muilla aikuisilla (Selin i.a). Alkoholia 

käyttäviä on kuitenkin iso osa 16–18-vuotiaista keskinuoruuden vaihetta elävistä nuoris-

ta. Keskinuoruuden aikana vanhemmat ja muut auktoriteetit eivät enää saa osakseen 

nuoren ihailua, vaan nuori rakentaa voimakkaasti omaa identiteettiään ja tulevaisuuttaan 

aikuisena. (Nurmiranta ym. 2009, 78.)  

 

Lähes puolet (47 %) kaikista kertakohtaisia alkoholimääriä kartoittavaan kysymykseen 

vastanneista, kertoi juovansa yhdellä käyttökerralla 9–10 annosta tai enemmän. Jo nuo-

rimmista, 16-vuotiaista, lähes viidennes ilmoitti juovansa 7–8 annosta kerrallaan ja yli 

kolmannes 16-vuotiaista vastaajista kertoi juovansa yli yhdeksän annosta yhdellä käyt-

tökerralla. 17-vuotiailla 9–10 annoksen juominen kerralla on vieläkin yleisempää kuin 

16-vuotiailla. Reilusti yli puolet 17-vuotiaista juo useimmiten yli yhdeksän annosta ker-

rallaan. 18-vuotiaiden kohdalla vähintään 9–10 annosta juovien osuus on 50 % ikäryh-

mästä. Kuuden alkoholiannoksen juominen yhdellä käyttökerralla merkitsee usein tot-

tumattomalle nuorelle humaltumista (Metso ym. 2009, 16). Määrien suuruudesta ja vas-

taajien nuoren iän perusteella päädyin johtopäätökseen, että useat nuorista juovat itsensä 
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humalaan, silloin kun käyttävät alkoholia. Tätä johtopäätöstä tukevat aikaisemmat tut-

kimukset. Vuoden 2009 Nuorten terveystapatutkimuksen tulosten mukaan 16-vuotiaista 

noin viidennes ja 18-vuotiaista noin kolmannes, juo itsensä tosi humalaan kerran kuu-

kaudessa tai useammin (Ahlstöm & Karvonen i.a). Alkoholin juominen humalahakui-

sesti on merkittävä riskitekijä nuorten elämässä, koska alkoholi aiheuttaa alaikäisillä 

viisi kertaa todennäköisemmin riippuvuutta kuin aikuisilla. Alkoholin käytön merkittä-

viä riskejä ja haittoja ovat myös ihmissuhdeongelmat, onnettomuudet sekä rikosten koh-

teeksi joutuminen. (Selin i.a.) 

 

Tulosten perusteella voidaan myös todeta, että kertakohtaiset alkoholimäärät kasvavat 

16 ja 17 ikävuoden välillä. Mielestäni tämä osittain johtuu siitä, että alkoholia on alettu 

käyttää jo ennen 16 vuoden ikää. Tutkimusten mukaan vuonna 1995 pojista 69 % ja 

tytöistä 52 % oli maistanut olutta vähintään lasillisen ennen kuin täytti 14 vuotta. Vuon-

na 2007 vastaavat osuudet oli pojilla 40 % ja tytöillä 29 %. (Ahlstöm & Karvonen 

i.a.) Todella nuorena aloitettu alkoholinkäyttö aiheuttaa sen, että alkoholin sietokyky, 

toleranssi, on jo 16–18-vuotiaana noussut niin, että aikaisemmin riittänyt alkoholimäärä 

ei enää riitä tuomaan samantasoista humalatilaa kuin nuorempana. Tulosten, kuten al-

koholimäärien sekä suhteellisen vähäisten kyselyssä ilmenneiden fyysisten haittojen 

perusteella ja aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että alaikäiset nuo-

ret, jotka juovat 9–10 annosta tai enemmän kerrallaan, eivät ole aivan tottumattomia 

alkoholinkäyttäjiä.  

 

Kuitenkin 18-vuotiaissa yli 9–10 annosta juovia on vähemmän kuin 17-vuotiaissa. Tut-

kimuksen tulosten mukaan lähes kolmannes 18-vuotiaista juo alkoholia anniskelupai-

koissa. Alkoholilain mukaan anniskeluluvan saaneissa anniskelupaikoissa 18-vuotiaat 

voivat juoda jo väkeviäkin alkoholijuomia, mutta anniskelupaikassa ei kuitenkaan saa 

tarjoilla alkoholijuomia henkilölle, joka on selvästi päihtynyt. (Alkoholilaki 1994.) Joh-

topäätöksenä olettaisin, että alkoholia käyttävien 18-vuotiaiden annosmäärän pienenty-

minen 17-vuotiaisiin verrattuna, selittyy osittain alkoholin käytön siirtymisellä kontrol-

loituun ympäristöön. Myös aikuistuminen, sekä esimerkiksi ajokortin saaminen, voivat 

olla alkoholinkäyttöä hillitseviä tekijöitä.    
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10.3 Kavereiden ja sosiaalisen paineen vaikutus alkoholinkäyttöön merkittävä 

 

Tutkimustuloksista tulee selkeästi esille, kuinka suuri kavereiden vaikutus on 16–18-

vuotiaisiin nuoriin ja heidän alkoholinkäyttöönsä. Alkoholia hankkivat kaverit, alkoho-

lia juodaan kavereiden seurassa sekä useimmiten vielä kaverin luona. Jokaisesta ikä-

ryhmästä tuloksena on yli 90 % vastaajista, jotka kertoivat käyttävänsä alkoholia kave-

reiden seurassa. Yksin tai vanhempiensa seurassa alkoholia käyttäviä oli kaikista vastaa-

jista vain muutama prosentti. Yli puolet niin 16- kuin 17-vuotiaistakin käyttää alkoholia 

kaverin luona. 18-vuotiaista vastaajistakin suurin osa (32 %) juo alkoholia useimmiten 

kavereiden luona. Tämän perusteella Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijat eivät eroa 

muista samanikäisistä nuorista. Kaikkina ESPAD – tutkimuksen toteutus vuosina ylei-

sin alkoholin nauttimispaikka nuorilla on ollut toisen koti. (Metso ym. 2009, 26, 71.) 

Kaveripiirin alkoholinkäyttö ja halu kuulua kaveriporukkaan vaikuttaa selkeästi nuorten 

juomiseen. Sosiaalinen paine alkoholin käyttöön on yleistä ja usein tällöin haluttaisiin 

tavoitella yhteenkuuluvuuden kokemuksia ja kuulua porukkaan, mutta ei juuri alkoholin 

käytöllä. (Maunu i.a.) Sosiaalisen paineen olemassaolo selittää pääosin myös tutkimuk-

sessa selvinneen tuloksen, että alkoholia juodaan kavereiden seurassa. Nuoremmilla 

ikäryhmillä kavereiden alkoholinkäytön ja sosiaalisen paineen vaikutus nuoren omaan 

alkoholinkäyttöön on suurempi kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Joillakin nuorilla sosiaa-

linen paine alkoholin käyttöön on erittäin selkeä ja voimakas. 16-vuotiaista 11 % vas-

taajista kertoi juovansa alkoholia, koska kaveritkin juovat. 18-vuotiaista enää 7 % il-

moitti juovansa kavereiden alkoholin käytön vuoksi. Kavereiden vaikutusta nuoren al-

koholinkäyttöön selittää mielestäni suuresti normaalit nuoruuden kehitysvaiheet. Nuo-

ruudessa on tärkeää kuulua ryhmään, rakentaa omaa identiteettiään sekä toimia ryhmäs-

sä (Aalberg & Siimes 2007). Nuoret arvostavat kaverisuhteitaan suuresti ja he kokevat 

saavansa kaverisuhteista enemmän tyytyväisyyttä kuin koulutuksesta tai aineellisesta 

hyvinvoinnista. Kavereiden kanssa vietetyn ajan kokevat tärkeimpänä erityisesti 15–19-

vuotiaat nuoret. (Myllyniemi 2009, 30.) Juomistilanteen tapahtumien kertaus eli ”känni-

jutut” vahvistavat samalla tavalla kaveripiiriin kuulumisen tunnetta sekä me-henkeä 

(Selin i.a). 16–18-vuotiaiden alkoholinkäyttö siis kuuluu yhtenä osana nuoruuteen, ai-

kuistumiseen sekä itsenäistymiseen.  
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Kaverit tai kaverin kaverit ostavat useimmiten juomat 16- ja 17-vuotiaille tutkimukseen 

osallistuneille nuorille. Kavereiden tai kaverin kaverin hankkiessa alkoholijuomia nuo-

rille voidaan päätellä, että monella alaikäisellä nuorella on laaja kaveripiiri, johon kuu-

luu myös täysi-ikäisiä henkilöitä. Tutkimukseni tulokset alkoholin hankintatavoista ovat 

samansuuntaisia, kuin valtakunnallisissakin tutkimuksissa. ESPAD – tutkimuksen mu-

kaan nuoret hankkivat yleisimmin alkoholia kavereidensa avustuksella. (Metso ym. 

2009, 26, 71.) 

 

 

10.4 Nuorten alkoholinkäytöstä aiheutuneet fyysiset haitat kohtuullisissa rajoissa  

 

Vahingoittumisia tai loukkaantumisia itselle tai muille ei nuorten vastausten mukaan ole 

sattunut kovinkaan usein. Kaikkien ikäryhmien vastaajista joskus itseään tai muita satut-

taneita oli 31 % vastaajista. Joka kolmannes alkoholia käyttävistä nuorista siis satuttaa 

itsensä tai muita joskus, kukaan vastaajista ei ilmoittanut loukkaantumisia sattuvan 

usein tai lähes aina. Suomessa tapaturmatilastoissa 15–24-vuotiaiden nuorten humala-

juominen näkyy selvästi (Johnson & Richter 2002.), joten loukkaantumisia voisi olettaa 

sattuvan useammalle nuorelle.  

 

Sammumisia on kaikissa ikäryhmässä tapahtunut reilusti alle puolelle kyselyyn vastan-

neista. Sammumista koskeneeseen kysymykseen vastanneista 70 % ei ole sammunut 

koskaan alkoholin käytön seurauksena. 16-vuotiaista 72 % ei ole sammunut koskaan, 

kun taas 17-vuotiaiden vastaava tulos on 63 %. 18-vuotiaiden osalta sammumisia on 

sattunut vain 28 %:lle vastaajista. Ainoastaan muutamille kaikkien ikäryhmien nuorista 

on tapahtunut sammumisia usein tai lähes aina. Kaikista ikäryhmistä noin 40 % vastaa-

jista ei ole menettänyt muistiaan koskaan alkoholin käytön seurauksena.  

 

Lähes puolet alkoholia käyttävistä 16- ja 17-vuotiaista kyselyyn vastanneista kertoi, 

ettei ole koskaan menettänyt muistiaan, ja samoin lähes puolet, kertoi menettäneensä 

muistin illan tapahtumista harvemmin kuin kerran kuukaudessa. 18-vuotiaista vastaajis-

ta muistiaan ei ole menettänyt koskaan 38 % vastaajista. Jokaisessa ikäryhmässä on 

myös 1-2 kertaa kuukaudessa muistinsa alkoholinvuoksi menettäviä nuoria. Täysi-

ikäisistä vastaajista hieman useampi on menettänyt muistinsa 1–2 kertaa kuukaudessa 
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verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Mielestäni tähän voi vaikuttaa anniskelupaikoissa 

18-vuotiaillekin myytävät väkevät alkoholijuomat (Alkoholilaki 1994.), jolloin alkoho-

linkäyttö voi johtaa herkemmin sammumiseen.  

 

 

10.5 Alkoholiriippuvuuden riskitekijöitä havaittavissa 

 

Kyselyssäni selvittämiäni alkoholiriippuvuuden varhaisista merkeistä kertovia piirteitä 

ja riskitekijöitä löytyi jonkin verran Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoiden alkoho-

linkäyttötottumuksista. ”Korjausryyppyjä”, eli alkoholin käyttöä seuraavana aamuna 

otettavia alkoholiannoksia, ottaa pieni osa jokaisen ikäryhmän vastaajista. Osa nuorista 

ottaa ”krapularyypyn” 1-2 kertaa kuukaudessa ja osa harvemmin kuin kerran kuukau-

dessa. Useamman päivän peräkkäin juovien osuus selittää osaltaan tuota aamuisten al-

koholiannosten ottamista. 55 % kaikista vastaajista ilmoitti, ettei ole koskaan edeltäneen 

vuoden aikana juonut useampaa päivää peräkkäin, mikä tarkoittaa, että 45 % kaikista 

vastaajista on joskus, tai useinkin, kuluneen vuoden aikana juonut alkoholia useamman 

päivän peräkkäin. 16-vuotiaista 7 % kertoi juovansa useamman päivän peräkkäin 1-2 

kertaa kuukaudessa. 17-vuotiaiden ikäryhmässä oli vähiten nuoria, jotka eivät ole edel-

täneen vuoden aikana juoneet useampaa vuorokautta peräkkäin. Jokaisessa ikäryhmässä 

on harvemmin kuin kerran kuukaudessa useamman päivän peräkkäin alkoholia juovia 

nuoria. Tulos alkoholin käytöstä useampana päivänä peräkkäin ei ole aivan luotettava, 

koska osa nuorista on saattanut käsittää kysymyksen väärin. Osa vastaajista on voinut 

ymmärtää kysymyksen siten, että kahden illan peräkkäinen alkoholinkäyttö on niin sa-

nottu ”ryyppyputki”, vaikka kysymyksellä on tarkoitettu juomisen jatkamista heti alko-

holinkäyttö illan jälkeen seuraavana aamuna.  

 

Alkoholin käytön vuoksi tavallisesti tehtäviin kuuluvia asioita, kuten koulunkäynti, jää 

hoitamatta eniten 18-vuotiailta vastaajilta. 16-vuotiaista 13 % ilmoitti asioiden joskus 

jäävän hoitamatta, kun 18-vuotiaista osuus oli 19 %. Tämän voi selittää mielestäni osit-

tain se, että 18-vuotiaat saavat baareissa myös vahvoja alkoholijuomia, joten heidän 

humalansa voi olla huomattavasti kovempi kuin nuoremmilla mahdollisesti mietoja al-

koholijuomia juovilla.  
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Nuorista osa juo humalahakuisesti, välittämättä siitä mitä juo. Usein piittaamatta juovia 

on eniten 18-vuotiaissa vastaajissa. Myös 16-vuotiaat juovat joskus piittaamatta siitä, 

mitä juovat. Osa nuorista juo myös piittaamatta seuraavan päivän tehtävistään, kuten 

koulunkäynnistä. Usein piittaamatta juovia on 16-vuotiaista 11 %. Joskus piittaamatta 

juovia on 17- ja 18-vuotiaista yli 30 % kummastakin ikäryhmästä. Tällainen piittaamat-

tomuus seuraavan päivän velvollisuuksista johtaa pahimmissa tapauksissa opintojen 

keskeyttämiseen, sosiaalisten suhteiden rikkoutumiseen sekä elämänhallinnan vaikeu-

tumiseen, kun velvollisuudet jäävät alkoholin käytön vuoksi hoitamatta. Etelä-Savon 

ammattiopistossa vuosittain opintonsa keskeyttäneitä on 8–12 % opiskelijoista (Jarmo 

Pohjolainen, henkilökohtainen tiedonanto 23.10.2014.), mikä voi osaltaan johtua siitä, 

että alkoholin vuoksi nuori on lyönyt opintonsa laimin.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella on selvää, että jo 16–18-vuotiaiden alkoholinkäytössä 

on havaittavissa varhaisia merkkejä ja piirteitä alkoholiriippuvuudesta. Velvollisuuksia 

jää hoitamatta jo nuorena, ”korjausryyppyjä”, osa nuorista tuntee katumusta tai syylli-

syyttä alkoholinkäytöstään sekä useamman päivän alkoholinkäyttöä kuuluu jo alaikäis-

ten nuorten elämään. Alkoholia myös juodaan piittaamatta siitä, mitä juodaan, kunhan 

tullaan humalaan. Nämä ovat selkeitä merkkejä alkoholiriippuvuuden varhaisessa vai-

heessa ja näitä samoja asioita kysytään valtakunnallisesti terveydenhuollon puolella 

SADD -testillä, mikäli on epäilys, että alkoholin käyttäminen on muodostunut vaka-

vammaksi ongelmaksi (Raistrick ym. 1983).   

 

 

10.6 Aikuisten vastuu nuorten alkoholinkäytöstä ei toteudu riittävästi 

 

Yli 70 % kaikista kyselyyn vastanneista alkoholia käyttävistä nuorista ilmoitti, ettei hei-

tä ole koskaan huomautettu heidän alkoholin käytöstään. Osalle nuorista tietysti ei ole 

kovin suurta tarvetta huomauttaa, koska heidän alkoholinkäyttönsä on järkevissä rajois-

sa, mutta osalle nuorista olisi tutkimuksen tulosten perusteella aivan aiheellista ottaa 

alkoholinkäyttö puheeksi. Kaverit ovat osalle 16- ja 17-vuotiaalle ottanut alkoholinkäy-
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tön puheeksi. Osa 16- ja 18-vuotiaista ilmoitti, että alkoholinkäyttö on tullut puheeksi 

viranomaisten, kuten poliisin tai sosiaalityöntekijän, kanssa. Terveydenhoitaja tai lääkä-

ri oli puuttunut muutamien nuorten alkoholinkäyttöön. Opettajat harvoin puuttuvat 

nuorten alkoholin käyttöön, koska ainoastaan yksi 16-vuotias kertoi opettajan ottaneen 

alkoholin käytön puheeksi. Vanhemmat ja sukulaiset ovat puuttuneet nuorten alkoho-

linkäyttöön joidenkin nuorten kohdalla. Jokaisen ikäryhmän vastaajista pienehkö osa oli 

saanut vanhemmiltaan tai sukulaisiltaan huomautuksia alkoholinkäytöstään.  

 

Nuoret itse eivät tutkimuksen tulosten perusteella myöskään usein ole huolissaan kave-

reidensa alkoholinkäytöstä. Tämä tukee mielestäni ajatusta, että nuoret pitävät alkoho-

linkäyttöä normaalina elämään kuuluvana asiana. Nuorista yli 50 % jokaisesta ikäryh-

mästä ilmoitti, ettei ole koskaan huolissaan kavereidensa alkoholinkäytöstä. 16-

vuotiaista alle 30 % on joskus ollut huolissaan ja 17- ja 18-vuotiaiden ikäryhmistä yli 30 

% kertoi joskus olevansa huolissaan kavereidensa alkoholinkäytöstä. Näiden tulosten 

perusteella näkisin, että nuoret eivät koe kavereidensa alkoholinkäytön olevan heidän 

vastuullaan, niin kuin se ei olekaan. Vastuu alkoholinkäytöstä on aina vanhemmilla ja 

muilla aikuisilla. Ensisijaisesti omaan ja muiden ihmisten alkoholinkäyttöön puuttumi-

nen ei ole nuoren tehtävä. (Selin i.a.)  

 

Vaikka vastuu alkoholinkäytöstä on vanhemmilla, kuitenkin osa jokaisen ikäryhmän 

nuorista ilmoitti, että he saavat alkoholijuomansa vanhemmiltaan. Osa alaikäisistäkin 

nuorista myös käyttää alkoholia kotonaan. Alaikäisten alkoholinkäyttö kotona on van-

hempien mahdollistama tilanne. Kyselyn tulosten perusteella 10 % 16-vuotiaista ja 6 % 

17-vuotiaista juo alkoholia useimmiten kotonaan ja pieni osa heistä kertoi juovansa al-

koholia useimmiten vanhempiensa seurassa. 16-vuotiaista 8 % ilmoitti vanhempien 

useimmiten ostavan alkoholijuomat heille. Kyselyyn vastanneista suurin piirtein yhtä 

suuri osa saa alkoholijuomansa vanhemmiltaan, kuin muutkin suomalaiset nuoret. ES-

PAD -tutkimuksen tulosten mukaan 16-vuotiaista pojista 5 % ja tytöistä 9 % saa alkoho-

lijuomat vanhemmiltaan (Metso ym. 2009, 71). 
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11 POHDINTAA TUTKIMUKSEEN LIITTYEN 

 

 

11.1 Pohdintaa tutkimuksen tuloksista 

 

Tuloksia miettiessäni kokonaisuutena voisin karkeasti jakaa vastaajat kolmeen ryh-

mään: raittiit, joilla ei ole ongelmia alkoholin kanssa, kohtuuden rajoissa alkoholia käyt-

tävät, joille on korkeintaan satunnaista haittaa alkoholinkäytöstä sekä niihin riskiryhmän 

nuoriin, joilla käyttö ei pysy kohtuukäytön rajoissa millään ja heille on kertynyt jo jon-

kin verran ongelmia alkoholinkäytöstä. Osa nuorista ottaa ”krapularyypyn” 1–2 kertaa 

kuukaudessa ja osa harvemmin kuin kerran kuukaudessa, mutta entäpä jos tilanne on, 

että 1–2 kertaa kuukaudessa alkoholia juova ottaa krapularyypyn 1–2 kertaa kuukaudes-

sa? Tai useamman päivän peräkkäin 1–2 kertaa kuukaudessa juo 1–2 kertaa kuukaudes-

sa? Entä jos tälle nuorelle jää ”putki päälle” ja nuori juo aina useamman päivän peräk-

käin silloin, kun ottaa vähänkin? 

 

Tutkimuksestani tuli selkeästi esille, että 18-vuotiaat juovat pääsääntöisesti määrällisesti 

enemmän sekä useammin, kuin nuorempiin ikäryhmiin kuuluvat nuoret. Tämä kertoo 

mielestäni siitä, että vanhempien kasvatus sekä auktoriteetti sekä alaikäisenä alkoholin 

juomisen laittomuus vaikuttavat alaikäisten alkoholinkäyttöön. Voidaan myös päätellä, 

että useimmiten vanhempien luona asuvat 16- ja 17-vuotiaat eivät saa tilaisuuksia alko-

holinkäyttöön niin usein, kuin jo täysi-ikäiset ja omista asioistaan päättävät nuoret. Esi-

merkiksi useamman kerran viikossa alkoholia käyttäviä on täysi-ikäisissä enemmän, 

kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Vanhempien kontrolli on mielestäni merkittävä tekijä 

alaikäisten alkoholin käytön hillitsemisessä.  

 

Mielestäni on huolestuttavaa, että osalla alaikäisellä nuorella alkoholin käyttö on use-

amman kerran kuukaudessa tai viikoittain tapahtuvaa. Muutamien vastausten mukaan 

alkoholinkäyttöä on useana päivänä viikossa tai jopa päivittäin, joka on jo mielestäni 

erittäin hälyttävää. Tutkimuksen tuloksia pohtiessani, ja syytä näin runsaalle alkoholin-

käytölle miettiessäni, mieleeni tuli muutama vaihtoehto tälle alaikäisten 2–3 kertaa vii-

kossa tai jopa päivittäiselle tai lähes päivittäiselle alkoholin käytölle. Nuoret ovat voi-

neet vastata kyselyyn miten sattuu vitsinä, joka olisi todennäköistä, mikäli vastauksia 
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olisi vain pari, mutta näitä vastauksia on kuudelta henkilöltä. Näin ollen en pidä toden-

näköisenä, että kaikki 6 vastausta olisivat piloillaan tehtyjä. Toinen mieleeni tullut aja-

tus on, että nämä nuoret voivat asua omillaan tai asuntolassa, jolloin alkoholin käyttö on 

mahdollista ilman vanhempien valvontaa. Onhan tietysti myös mahdollista, että nämä 

usein juovat nuoret asuvat vanhemman/vanhempiensa kanssa kotona, mutta vanhemman 

vanhemmuus sekä oma tilanne eivät ole riittävän kunnossa ja eikä sen vuoksi kasvatus 

ja suhtautuminen nuoren elämään, ole hyvällä mallilla.  

 

Kavereiden merkitys nuorten alkoholinkäyttöön voi mielestäni olla positiivinen tai ne-

gatiivinen asia. Osalla nuorista on varmasti raittiita kavereita, jotka ovat mukana poru-

kassa myös silloin, kun toiset käyttävät alkoholia. Tämä mielestäni selittäisi osaltaan 

sen, ettei loukkaantumisia satu kovinkaan usein, vaikka käytetyt alkoholimäärät ovat 

runsaita nuorten ikään ja alkoholin sietokykyyn nähden. Raittiit kaveriporukan jäsenet 

todennäköisesti huolehtivat niistä eniten humalassa olevista kavereista. Me-henki sekä 

kaveriporukan tiiviys siis on ehdottomasti positiivinen asia joiltain osin. Kuitenkin run-

saasti alkoholia käyttävä kaveriporukka voi olla negatiivinenkin asia nuoren elämässä. 

Voin kuvitella, että mikäli muut kaveripiiristä ovat suunnittelemassa alkoholin käyttöä 

tulevaksi viikonlopuksi, niin on varmasti vaikeaa olla mahdollisesti se ainoa kieltäytyjä 

ja erottua siten muista ikätovereista. Kuitenkin, mikäli uskaltaa tai joutuu kieltäytymään 

mukanaolosta, niin tunne ulkopuolisuudesta jatkuu seuraavina päivinä, kun juhlimassa 

olleet puhuvat ”kännijuttuja” ja puivat tapahtumia. Tämä nuoruuteen kuuluva halu kuu-

lua joukkoon, kaveripiiriin ja ryhmään samaistuminen aiheuttaa mielestäni melko suurta 

sosiaalista painetta nuorten keskuudessa. Mieleeni tuli ajatus siitä, että mikäli kaveri-

ryhmään kuuluvia raittiita nuoria on illanvietoissa mukana, niin ei varmasti ole kaukaa 

haettua, että he voivat pyrkiä ja kokea kuuluvansa porukkaan huolehtimalla humalassa 

olevista kavereistaan sekä kuskaamalla alkoholia juoneita kavereita esimerkiksi mopoil-

laan. On ehdottomasti positiivinen asia, ottaen huomioon nuorten käyttämät alkoholi-

määrät, ettei vahinkoja satu nuorille kuin korkeintaan joskus. 

 

Huolestuttavaa mielestäni on, että osa nuorista kokee sosiaalisen paineen niin suurena, 

että he ilmoittivat kyselyssä käyttävänsä alkoholia, koska kaveritkin käyttävät. Näissä 

tapauksissa todennäköisesti kaveriporukkaan kuuluminen on haasteellista, ryhmään 

kuulumisesta epävarmuutta sekä itsetunto suhteellisen heikko ja näitä puutteita pyritään 
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vahvistamaan käyttämällä alkoholia kavereiden seurassa. Erittäin huolestuttava tulos 

oli, että eräs 18-vuotias juo alkoholia, koska pelkää menettävänsä ystävänsä. Tällöin 

sosiaalinen paine on valtava. Nuori juo, vaikkei todennäköisesti lainkaan haluaisi, koska 

pelkää muuten olevansa kokonaan ilman ystäviä. Huomioin tuloksista myös sen, että 

suurempi osa naisista kuin miehistä käyttää alkoholia, koska kaveritkin juovat. Mieles-

täni on mahdollista, että naisilla on suuremmat sosiaaliset paineet taakkanaan. Nuoret 

naiset saattavat olla herkempiä ulkoisille niin sanotuille vaatimuksille, koska nykypäi-

vänä ulkonäköön, koulutukseen ja taloudelliseen tilanteeseen kohdistuvia paineita on 

todella paljon.  

 

Tutkimusteni tulosten perusteella tulee mielikuva, että nuoren alkoholinkäyttöön puutu-

taan vasta sitten, kun tilanne on jo huolestuttava. Osa nuorista luultavasti pystyy pitä-

mään alkoholin käyttönsä hyvinkin salassa vanhemmiltaan sekä opettajiltaan, mikä saat-

taa selittää sen, ettei alkoholinkäyttöön kovinkaan monen kohdalla ole puututtu. Alko-

holinkäyttöön puuttuminen kertoo selkeästi, että juominen on aiheuttanut hankaluuksia 

joidenkin nuorten elämässä, koska muut ihmiset ovat jo huomanneet jonkin olevan pie-

lessä. Mutta kokonaiskuvaa katsottaessa tilanne vaikuttaisi alkoholin haittavaikutusten 

suhteen kohtuulliselta, koska sammumisia, muistin menetyksiä ja loukkaantumisia ei 

ole kovinkaan paljon sattunut nuorten alkoholinkäytön puitteissa. Toisaalta näin vähäis-

ten sammumisten ja muistin menetysten määrä suhteutettuna nuorten ilmoittamiin käyt-

tämiinsä alkoholimääriin voi mahdollisesti olla merkki siitä, että nuorten toleranssi eli 

alkoholin sietokyky, saattaa olla hyvinkin korkea. 

 

Alkoholinkäytön aiheuttama syyllisyys ja katumus lisääntyvät iän karttuessa. Harvempi 

16-vuotiaista katuu alkoholin käyttöään verrattuna 17- ja 18 vuotiaisiin vastaajiin. 16-

vuotiaista noin viidennes katuu alkoholin käyttöään harvemmin kuin kerran kuukaudes-

sa, mutta osa 18-vuotiaista katuu tai tuntee syyllisyyttä 1-2 kertaa kuukaudessa tai jopa 

päivittäin. Tällaisten tulosten uskon pohjautuvan siihen, että 16-vuotiaat eivät osaa näh-

dä alkoholinkäytössään riskejä eikä mitään kielteistä. 16-vuotiaana se on todennäköises-

ti ainoastaan hienoa ja jännittävää, aikuismaista. 18-vuotiaana aikuistuneempana oman 

juomisen vaikutus muuhun elämään voidaan kokea haitallisena, mikä aiheuttaa katu-

musta. Myös taloudellisen tilanteen heikkeneminen 18-vuotiaana alkoholin käytön 

vuoksi voi olla syynä katumukseen tai syyllisyyteen. Alkoholin juominen baareissa ei 
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ole edullista, varsinkaan opiskelijan kukkarolle. Mikäli laskujen, mahdollisesti jopa yk-

sin asuvan opiskelijan vuokran, maksaminen on haasteellista parin baarissa vietetyn 

illan vuoksi, niin luultavasti silloin alkoholin käytöstä seuraa katumusta ja syyllisyyttä.   

 

Selvää on, että liian varhain aloitetun alkoholin käytön vaikutukset nuorten elämään 

voivat olla tuhoisia jo lyhyenkin käyttöhistorian jälkeen. Mielipiteeni on, että alkoholi ei 

kuulu alaikäisten elämään lainkaan, vaikka nuoret pitävätkin alkoholia normaaliin elä-

mään ja nuoruuteen kuuluvana osana. Yleiskuvaa katsottuna kuitenkin Etelä-Savon 

ammattiopiston nuorten alkoholin käyttö on samaa tasoa kuin muidenkin suomalaisten 

nuorten. Vaikkakaan se ei ole mikään peruste sille, että tilanne olisi hyvä, mutta kuiten-

kaan tilanne alkoholinkäytön suhteen Etelä-Savon ammattiopistossa Pieksämäellä opis-

kelevien nuorten osalta ei ole sen pahempi kuin muualla Suomessa.  

 

 

11.2 Pohdintaa tutkimusongelmien toteutumisesta 

 

Kotimainen tutkimus alaikäisten nuorten alkoholihaitoista ja muusta riskikäyttäytymi-

sestä on ollut jokseenkin niukkaa ja sen vuoksi tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa 16–

18-vuotiaiden suomalaisnuorten kokemista alkoholihaitoista ja niiden yleisyydestä. 

Mielestäni tutkimukseni antoi hyvin vastauksia tutkimusongelmiksi asettamiini kysy-

myksiini. Tarkoitukseni oli kartoittaa Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijoiden alko-

holinkäyttöä. Tutkimusongelmiani olivat kuka nuorille hankkii alkoholia ja missä sitä 

käytetään, miksi nuoret käyttävät alkoholia, kuinka paljon ja kuinka usein nuoret juovat 

ja kuinka yleisiä alkoholin käytön haitat ovat nuorten keskuudessa. Tuloksista ilmenee 

selkeästi, kuinka paljon ja millä tavoin oppilaitoksen opiskelijoina olevat 16–18-

vuotiaat käyttävät alkoholia sekä mitä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja alkoho-

linkäyttö aiheuttaa.  

 

Vastaajia jokaisesta ikäryhmästä oli riittävästi, joten tulokset ovat kattavia. Kohderyh-

män nuorista valtaosan kotipaikkakunta on Pieksämäki, mutta myös muiden paikkakun-

tien nuoria on mukana tutkimuksessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan mielestäni yleistää 

laajemminkin kuin ainoastaan ammattiopiston opiskelijoita koskevaksi. Koska vastaus-

ten määrä oli niin suuri ja vastaajista suurin osa oli pieksämäkeläisiä eivätkä tulokset 
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eronneet merkittävästi miltään osin valtakunnallisista tuloksista, niin tuloksia voi mie-

lestäni harkiten yleistää koskemaan kaikkia pieksämäkeläisiä 16–18-vuotiaita nuoria.  

 

  

11.3 Ideoita jatkotutkimuksista 

 

Tutkimusta tehdessä itselleni heräsi valtavasti kysymyksiä. Muutamia niistä olisi erit-

täin mielenkiintoista tutkia lisää. Mikäli kaverit eivät näin merkittävästi mahdollistaisi 

alkoholin hankintaa tai käyttöpaikkaa kuinka paljon vähemmän nuoret käyttäisivät al-

koholia? Tai kuinka nuoret silloin mahdollistaisivat alkoholinkäytön? Etenkin näiden 

runsaammin alkoholikäyttävien osalta heräsi runsaasti kysymyksiä ja olisi mielenkiin-

toista saada lisää tutkimustietoa. Kuinka paljon he käyttävät opiskelijapalveluita? Ovat-

ko he päihdepalveluiden piirissä? Millainen tausta, elämäntilanne sekä perhe runsaasti 

alkoholia käyttävillä nuorilla on? 

 

Toivoisin, että joku tulevaisuudessa opinnäytetyötä tekevä, esimerkiksi Diakonia-

ammattikorkeakoulun opiskelija, tekisi jatkotutkimuksen Etelä-Savon ammattikoulu-

laisten alkoholinkäyttöön liittyen. Mielestäni olisi tarpeellista tehdä tutkimusta juuri 

näiden paljon alkoholia käyttävien nuorten osalta. Olen sitä mieltä, että esimerkiksi 

haastattelu olisi hyvä keino kartoittaa nuorten tilannetta tarkemmin suhteessa alkoholin-

käyttöön, jolloin tulokset olisivat tarkempia sekä monipuolisempia. Olisi erittäin mie-

lenkiintoista saada runsaammin alkoholia käyttävien nuorten osalta tuloksia muun mu-

assa siitä, mikä aiheuttaa runsaan humalahakuisen juomisen, miten suuresti sosiaalinen 

paine vaikuttaa alkoholin käyttöön ja kuinka vanhemmat suhtautuvat nuorten runsaa-

seen alkoholinkäyttöön. 

 

 

11.4 Ammatillinen kasvuni opinnäytetyöprosessissa 

 

Opinnäytetyöprosessi oli noin puolitoista vuotta kestävä prosessi, jonka aloitin keväällä 

2013. Tutkimusprosessi oli mahdottoman pitkä ja osittain hyvin raskas. Kuitenkin pidän 

opinnäytetyö prosessia opettavaisena ja erittäin mielenkiintoisena. Tein tutkimuksen 

yksin tietoisesti, vaikka opettajat siitä varoittivatkin opinnäytetyöstä puhuttaessa ennen 
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prosessin alkua. En kadu, että tein opinnäytetyöni yksin, koska olen opiskelujen aikana 

huomannut, kuinka paljon haasteita ja aikataulu ongelmia pari- sekä ryhmätyönä tehtyi-

hin koulutehtäviin sisältyy. Haasteita oli yksin tehdessäkin ihan riittävästi.  

 

Pyrin tekemään tutkimukseni sekä kirjoittamaan raportin objektiivisesti. Tutkimuksen 

tekijänä näkemykseni tulee kuitenkin jollain tavoin esille tulosten tarkastelussa sekä 

johtopäätöksissä. Pohdinta on täysin omia ajatuksiani, näkemyksiäni sekä kokemuksiani 

tutkimuksesta, tuloksista sekä tutkimukseen liittyvistä aiheista. Objektiivisuus oli ajoit-

tain haasteellista, koska itselläni on runsaasti kokemusta lähipiirin keskuudessa esiinty-

neestä runsaasta alkoholinkäytöstä sekä sen aiheuttamista haitoista.  

 

En ole koskaan aiemmin tehnyt tutkimusta, joten olin vähän alkuvaiheessa eksyksissä, 

että mitä pitää tehdä, mutta neuvoa voi aina pyytää ja lopulta tuli valmista. Tutkimukse-

ni on erittäin laaja kokonaisuus ja osittain aiheiden käsitteleminen jää ehkä hieman pin-

nalliseksi, mutta mielestäni tärkeimpiä ovat kyselyyn saadut tulokset, jotka olen kaikki 

kirjoittanut auki. Tulokset ovat minusta tärkeimpiä etenkin Etelä-Savon ammattiopiston 

kannalta, jotta he näkevät selkeästi, millaista heidän opiskelijoidensa alkoholinkäyttö 

on. Ja mahdollisessa seuraavassa tutkimuksessani osaan sitten rajata aihetta paremmin, 

jotta resurssit riittävät paremmin. 

 

Itselleni negatiivista palautetta annan siitä, että yhteydenpitoni opinnäytetyöprosessia 

ohjaavan opettajan sekä työelämän yhteistyökumppanin kanssa oli olematonta. Opin 

kuitenkin tämän prosessin aikana sen, että teen asioita ja työt etenevät, mutta en tar-

peeksi hyvin osaa ottaa huomioon muita prosessiin tai työtehtävään liittyviä tahoja. Tie-

dottamisen ja viestinnän tehokkuus sekä säännöllisyys ovat siis tulevia kehittämisen 

kohteita omassa työskentelyssäni. 

 
Opinnäytetyö on luettavissa kirjallisena versiona Diakonia-ammattikorkeakoulun Piek-

sämäen yksikön kirjastossa sekä elektronisessa muodossa koulumme Theseus-

tietokannassa. Lisäksi oman kirjallisen kappaleen saa myös Etelä-Savon ammattiopiston 

Pieksämäen yksikön henkilökunta. Tahdon erityisesti kiittää Etelä-Savon ammattiopis-

ton Pieksämäen yksikön opettajia kyselyn nopeasta ja asianmukaisesta toteutuksesta 

sekä koulutuspäällikkö Jarmo Pohjolaista opinnäytetyöni käytännön järjestelyistä oppi-

laitoksen puolella ja kärsivällisyydestä pitkittyneen opinnäytetyönprosessin vuoksi.  



68 
 

LÄHTEET 

 

 

Aalberg, Veikko & Siimes, Martti 2007. Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen nai-

seksi tai mieheksi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Nemo. 

 

Aalto, Tuija & Uusisaari, Marylka Yoe 2009. Nettielämää – Sosiaalisen median maail-

mat. Jyväskylä: BJT Kustannus. 

 

Aaltonen, Kimmo 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. Helsinki: Tieto-

sanoma. 

 

Aaltonen, Marja; Ojanen, Tuija; Vihunen, Riitta & Vilén, Marika 2003. Nuoren aika. 

Helsinki: WSOY. 

 

Ahlström, Salme & Karvonen, Sakari i.a. Miten nuoret juovat? Viitattu 17.11.2014. 

http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-

riippuvuudet/alkoholi/alkoholitutkimus/suomi-juo/ika-ja-juominen/miten-

nuoret-juovat-#nuorten 

 

Alkoholilaki 1994. 8.12.1994/1143 Viitattu 17.11.2014. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941143 

 

Dahl, Päivi & Hirschovits, Tanja 2002. Tästä on kyse – Tietoa päihteistä. 4. painos. 

Helsinki: YAD Young Against Drugs ry. 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä. Opas Diakonia-

ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä varten. 5. uud. laitos. Helsinki: Dia-

konia-ammattikorkeakoulu.  

Heikkilä, Tarja 2010. Tilastollinen tutkimus. 7.–8. p. Helsinki: Edita.  

 



69 
 

Hingson R, Heeren T, Jamanka A & Howland J 2000. Age of drinking onset and unin-

tentional injury involvement after drinking. The Journal of the American 

Medical Association, 284:1527–1533. 

 

Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2005. Tutki ja kirjoita. 11. p. Hel-

sinki: Tammi.  

 

Huttunen, Terttu 2009. Keittoomisen syynä on keittoomisen ilo. Uudenmaan ja Hämeen 

nuoret kertovat näkemyksistään nuorten päihteiden käytöstä. Terveys ry:n 

tiedote 31.3.2009.  

 

Impinen, Antti 2011. Arrested Drunk Drivers: Trends, social background, recidivism 

and mortality. National Institute for Health and Welfare, Research 63. Hel-

sinki: Finland. 

 

Johnson P & Richter L 2002. The relationship between smoking, drinking, and adoles-

cents’ self-perceived health and frequency of hospitalization: analyses from 

the 1997 National Houshold Survey on Drugs Abuse. Journal of Adolescent 

Health, 30:175–183. 

Kiianmaa, Kalervo 2010. Alkoholin vaikutusmekanismit, riippuvuuden syntyminen ja 

perinnöllisyys. Teoksessa: Alkoholiriippuvuus. Seppä Kaija, Alho Hannu & 

Kiianmaa Kalervo (toim.). Helsinki: Duodecim. 

 

Kumpulainen, Timo; Portin, Marianne & Kyrö, Matti 2012. Koulutukseen hakeutumi-

nen ja opintojen kulku toisella asteella. Teoksessa: Koulutuksen tilastollinen 

vuosikirja 2011. Koulutuksen seurantaraportit 2012:5. Helsinki: Opetushal-

litus. Viitattu 3.11.2013. 

http://www.oph.fi/download/141011_Koulutuksen_tilastollinen_vuosikirja_

2011.pdf 

 

 

http://www.oph.fi/download/141011_Koulutuksen_tilastollinen_vuosikirja_2011.pdf
http://www.oph.fi/download/141011_Koulutuksen_tilastollinen_vuosikirja_2011.pdf


70 
 

Kumpulainen, Timo & Portin, Marianne 2012. Ammatillinen koulutus. Teoksessa: Kou-

lutuksen tilastollinen vuosikirja 2011. Koulutuksen seurantaraportit 2012:5. 

Helsinki: Opetushallitus. Viitattu 3.11.2013. 

http://www.oph.fi/download/141011_Koulutuksen_tilastollinen_vuosikirja_

2011.pdf 

 

Kuula, Arja 2006. Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: 

Vastapaino.  

 

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998. 21.8.1998/630. Viitattu 12.9.2014. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630 

 

Lappalainen-Lehto, Riitta; Romu Maija-Liisa & Taskinen, Mailis 2007. Haasteena päih-

teet. Ammatillisen päihdetyön perusteita. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 

Oy. 

Lee H, Sungwom R & Dai Jin K 2009.Alcohol-induced blackout. International Journal 

of Environmental Research and Public Health, 6:2783–2792. 

Lähteenmaa, Jaana 2007. Jos alkoholinkäyttö olisikin ”out”. Teoksessa Nuoret ja alko-

holi. Alkoholi- ja huumetutkijainseura & Nuorisotutkimusverkosto/ Nuori-

sotutkimusseura. Julkaisuja 75. Helsinki: Hakapaino Oy.  

Maailman terveysjärjestö WHO i.a.a. Testit. Lisätietoa. Alkoholin käytön riskit (AU-

DIT). Viitattu 15.3.2013. 

http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit_lisatieto.htm 

Maailman terveysjärjestö WHO i.a.b. Alkoholin käytön riskit (AUDIT). Viitattu 

15.3.2013. http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit 

Manninen, Hanna-Mari & Joensuu, Olli 2012. Nuorten hyvinvointi on yhteinen asia. 

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry. Julkaisussa Nuorista Suomessa 

2012. Viitattu 13.8.2013. http://primapaper.fi/allianssi/muita-

julkaisuja/ns2012/primapaper 

http://www.oph.fi/download/141011_Koulutuksen_tilastollinen_vuosikirja_2011.pdf
http://www.oph.fi/download/141011_Koulutuksen_tilastollinen_vuosikirja_2011.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
http://www.paihdelinkki.fi/testaa/audit_lisatieto.htm


71 
 

Mattila V, Parkkari J, Lintonen T, Kannus P & Rimpelä A 2005. Occurrence of vio-

lence and violence-related injuries among 12–18 years-old Finns. Scandina-

vian Journal of Public Health, 33:307–313. 

Maunu, Antti i.a. Juomisen sosiaalinen paine. Viitattu 10.3.2013 

http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/juomisen-

sosiaalinen-paine 

Metso, Leena; Ahlström, Salme; Huhtanen, Petri; Leppänen, Minna & Pietilä, Eija 

2009. Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2007 ESPAD -tutkimusten 

tulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportti 6/2009. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. Viitattu 10.9.2013. http://www.thl.fi/thl-

client/pdfs/1bdd2d77-b36d-499c-b8de-dd714abf80d8 

 

Myllyniemi, Sami 2009. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Opetusmi-

nisteriö. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura: julkaisuja 92. 

Nuorisoasiain neuvottelukunta: julkaisuja 40. Helsinki: Yliopistopaino Oy. 

Viitattu 14.3.2014. http://tietoanuorista.fi/wp-

content/uploads/2013/05/3Aika_vapaalla_-_Nuorten_vapaa-

aikatutkimus_2009.pdf 

 

Nuorisolaki 2006. 72/27.1.2006. Viitattu 12.4.2013. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072 

 

Nurmiranta, Hanna; Leppämäki, Päivi & Horppu, Sari 2009. Kehityspsykologiaa lap-

suudesta vanhuuteen. Helsinki: Kirjapaja 

 

Pieksämäen kaupunki 2009. Lasten ja nuorten Pieksämäki – hyvinvointisuunnitelma 

2009–2013. Pieksämäki: Pieksämäen kaupunki.   

 

Pohjolainen, Jarmo 2014. Koulutuspäällikkö. Etelä-Savon ammattiopisto. Pieksämäki. 

Henkilökohtainen tiedonanto. Sähköpostikysely. 23.10.2014. 

 

http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/juomisen-sosiaalinen-paine
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/juomisen-sosiaalinen-paine
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072


72 
 

Päihdelinkki i.a. Juomatapatesti. Viitattu 15.3.2013. 

http://www.paihdelinkki.fi/testaa/juomatapatesti 

Raisamo, Susanna; Pere, Lasse; Lindfors, Pirjo; Tiirikainen, Mikko & Rimpelä, Arja 

2011. Nuorten terveystapatutkimus 2011. Nuorten tupakkatuotteiden ja 

päihteiden käyttö 1977–2011. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 

muistiota 2011:10. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.  

Raistrick, D., Dunbar G. & Davidson, R. (1983): Development of a questionnaire to 

measure alcohol dependence, British Journal of Addiction, 78, 89–95.  

Raitasalo, Kirsimarja; Huhtanen Petri & Ahlstöm, Salme 2012. Nuorten päihteiden 

käyttö sekä käsitykset niihin liittyvistä riskeistä ja saatavuudesta. Suomen 

ESPAD-aineiston tuloksia 1995–2011. Viitattu 17.11.2014. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102916/raitasalo.pdf?sequence

=1 

Rogers, Peter D. & Goldstein, Lea 2012. Tunnista nuoren huume- ja alkoholiongelmat. 

Helsinki: Minerva Kustannus Oy. 

 

Salasuo, Mikko & Tigerstedt, Cristoffer 2007. Miten nuorten juomista on tutkittu 1950–

2007? Teoksessa Nuoret ja alkoholi. Alkoholi- ja huumetutkijainseura & 

Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 75. Helsinki: 

Hakapaino Oy.  

Selin, Anne i.a. Miksi alkoholia juodaan? Viitattu 10.4.2013. 

http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-

alkoholia-juodaan 

 

Sillanaukee, Pekka; Eriksson, Peter; Seppä, Kaija & Kiianmaa, Kalervo 1996. Humala 

ja sen haitat. Helsinki: Duodecim. 112:1909-1917. 

 

Swahn M, Simon T, Hamming B & Guerrero J 2004. Alcohol-consumption behaviors 

and risk for physical fighting and injuries among adolescent drinkers. Ad-

dictive Behaviors, 29:959–963. 

http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan


73 
 

Tervakari, Anne-Maritta 2005. Hypermedian jatko-opinto seminaari. Viitattu 30.3.2013. 

http://matriisi.ee.tut.fi/hmopetus/hmjatkosems04/liitteet/JOS_hypermedia_T

ervakari140105.pdf 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos i.a.a. Mitä tilastot kertovat suomalaisten alkoholinkäy-

töstä? Viitattu 16.11.2014. http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-

riippuvuudet/alkoholi/alkoholitutkimus/suomi-juo/mita-tilastot-kertovat-

suomalaisten-alkoholinkaytosta-#alkoholi 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos i.a.b. Miten humala vaikuttaa elimistössä? Viitattu 

16.11.2014. http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-

riippuvuudet/alkoholi/tietoa-alkoholista/alkoholi-ja-terveys/miten-humala-

vaikuttaa-elimistossa- 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2011. Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteet-

tömyyden edistämiseksi – toimintaohjeita 2011. Viitattu 19.5.2013. 

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/a20fe9f6-b934-4385-81ec-1f47cb1d9ad0 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2013. Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden 

opiskelijoiden hyvinvointi 2008/2009─2013. Kouluterveyskysely. Viitattu 

12.10.2013. 

http://www.thl.fi/attachments/kouluterveyskysely/Tulokset/ktkysely_kokom

aa_2008_2013_aol.pdf 

 

Tigerstedt, Cristoffer 2007. Nuoret ja alkoholi. Alkoholi- ja huumetutkijainseura & 

Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 75. Helsinki: 

Hakapaino Oy.  

 

Vilkka, Hanna 2007. Tutki ja mittaa: määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: 

Tammi.  

Valli, Raine 2001. Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.  

 

http://matriisi.ee.tut.fi/hmopetus/hmjatkosems04/liitteet/JOS_hypermedia_Tervakari140105.pdf
http://matriisi.ee.tut.fi/hmopetus/hmjatkosems04/liitteet/JOS_hypermedia_Tervakari140105.pdf
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/tietoa-alkoholista/alkoholi-ja-terveys/miten-humala-vaikuttaa-elimistossa-
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/tietoa-alkoholista/alkoholi-ja-terveys/miten-humala-vaikuttaa-elimistossa-
http://www.thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/tietoa-alkoholista/alkoholi-ja-terveys/miten-humala-vaikuttaa-elimistossa-
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/a20fe9f6-b934-4385-81ec-1f47cb1d9ad0
http://www.thl.fi/attachments/kouluterveyskysely/Tulokset/ktkysely_kokomaa_2008_2013_aol.pdf
http://www.thl.fi/attachments/kouluterveyskysely/Tulokset/ktkysely_kokomaa_2008_2013_aol.pdf


74 
 

Wechsler, H; Davenport, A; Dowdall, G; Moeykens, B & Castillo, S 1994. Health and 

behavioural consequences of binge drinking in college: a national survey of 

students at 140 campuses. The Journal of the American Medical Associa-

tion, 272:1672–1677. 

White AM 2003. What happened? Alcohol, memory blackouts, and the brain. Alcohol 

Research and Health, 27:186–196. 

White AM, Signer ML, Kraus CL & Swartzwelder H.S 2004. Experiential aspects of 

alcohol-induced blackouts among college students. The American Journal of 

Drug and Alcohol Abuse, 30:205–224.  

Windle, M 2003. Alcohol use among adolescents and young adults. Alcohol Research 

& Health, 27:79–85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

LIITE 1 

KYSELY ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ 

Ympyröi yksi (1) vaihtoehto, joka vas-

taa parhaiten alkoholin käyttöäsi. 

 

1. Olen  

1. Mies 

2. Nainen 

 

 

2. Olen    vuotta. 

 

 

3. Kotikuntani on  

1. Pieksämäki 

2. Joku muu  

 

4. Juon alkoholia useimmiten 

1. vanhempien seurassa 

2. yksin 

3. kavereiden seurassa 

4. tuntemattomien seurassa 

5. en juo alkoholia  

(voit siirtyä kysymykseen 

numero 23.)  

 

5. Alkoholijuomani minulle useim-

miten ostaa  

1.  vanhempani 

2.  kaverini 

3.  kaverin kaveri 

4.  joku tuntematon 

5.  minä itse 

 

6. Juon alkoholia useimmiten  

1. kotona 

2. ulkona/kaupungilla 

3. kaverin luona 

4. baarissa 

5. jossain muualla 

 

7. Suurin syy, että juon alkoholia 

on, että   

1. kaverini juovat 

2. alkoholi maistuu hyvälle 

3. alkoholi rentouttaa/tuo hy-

vän olon 

4. en halua olla ”pelkuri” 

5. pelkään menettäväni ystä-

väni, jos en juo heidän 

kanssaan 

 

 

8. Kuinka usein juot olutta, vii-

niä tai muita alkoholijuomia? 

(Ota mukaan myös kerrat jol-

loin juot vain vähän) 

 

1. noin kerran kuussa tai har-

vemmin 

2. 2-4 kertaa kuussa 

3. 2-3 kertaa viikossa 

4. 4-5 kertaa viikossa 

5. joka päivä 

 

9. Alkoholiannos on 33 cl pul-

lo/tölkki olutta, lonkeroa tai 

siideriä tai viina-annos 4 cl tai 

viiniä 12 cl. Kun juon alkoho-

lia, juon 

1. 1-2 annosta 

2. 3-4 annosta 

3. 5-6 annosta 

4. 7-8 annosta 

5. 9-10 annosta tai enem-

män 
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10.  Kuinka usein olet juonut ker-

ralla (esim. yhden illan aika-

na) kymmenen tai useampia 

annoksia? 

 

1. en koskaan 

2. harvemmin kuin kerran 

kuussa 

3. 1-2 kertaa kuussa 

4. kerran viikossa 

5. päivittäin tai lähes päivit-

täin 

 

11.  Oletko itse tai onko joku muu 

satuttanut tai loukannut itse-

ään sinun alkoholinkäyttösi 

seurauksena? 

 

1. ei koskaan / en koskaan 

2. joskus 

3. usein 

4. lähes aina 

 

 

12.  Kuinka usein viime vuoden 

aikana olet runsaan juomisen 

vuoksi sammunut kesken il-

lan? 

 

1.  ei koskaan /en koskaan 

2. joskus 

3. usein 

4. lähes aina 

 

 

 

 

13.  Kuinka usein viime vuoden 

aikana runsaan juomisen jäl-

keen tarvitsit aamulla alkoho-

lia päästäksesi ”käyntiin”? 

1. en koskaan 

2. harvemmin kuin kerran 

kuussa 

3. 1-2 kertaa kuussa 

4. kerran viikossa 

5. päivittäin tai lähes päivit-

täin 

 

14.  Kuinka usein viime vuoden 

aikana sinulle kävi niin, että 

kun aloitit juomisen, joit use-

amman vuorokauden peräk-

käin? 

1. en koskaan 

2. harvemmin kuin kerran 

kuussa 

3. 1-2 kertaa kuussa 

4. kerran viikossa 

5. päivittäin tai lähes päivittäin 

 

15.  Kuinka usein viime vuoden 

aikana et ole juomisesi vuoksi 

saanut tehtyä jotain, mikä ta-

vallisesti kuuluu tehtäviisi 

(esim. mennyt kouluun)? 

1. ei koskaan 

2. silloin tällöin 

3. useamman kerran 

4. lähes aina 

5. aina kun olen juonut 
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16. Kuinka usein viime vuoden aika-

na sinulle kävi niin, että et juomi-

sen vuoksi pystynyt muistamaan 

illan tapahtumia? 

1. en koskaan 

2. harvemmin kuin kerran kuussa 

3. 1-2 kertaa kuussa 

4. kerran viikossa 

5. päivittäin tai lähes päivittäin 

 

17. Kuinka usein viime vuoden aika-

na tunsit syyllisyyttä tai katumus-

ta juomisen jälkeen? 

1. en koskaan 

2. harvemmin kuin kerran kuussa 

3. 1-2 kertaa kuussa 

4. kerran viikossa 

5. päivittäin tai lähes päivittäin 

 

18.  Minua on huomautettu alkoholin 

käytöstäni. Asian ovat ottaneet 

puheeksi useimmiten 

1. ei ole huomautettu 

2. vanhempani/ sukulaiseni 

3. kaverini 

4. opettajani 

5. viranomainen (esim. poliisi, 

sosiaali- tai nuorisotyönteki-

jä) 

6. terveydenhoitaja/lääkäri  

 

 

19.     Juotko alkoholia humalahakui-

sesti, ainoastaan päihtyäksesi, 

välittämättä siitä, mitä juot? 

1. ei koskaan /en koskaan 

2. joskus 

3. usein 

4. lähes aina 

 

20. Suunnitteletko päiväsi sen mu-

kaan, milloin ja missä voit juo-

da? 

1. ei koskaan /en koskaan 

2. joskus 

3. usein 

4. lähes aina  

 

21.  Juotko miten paljon haluat riip-

pumatta siitä, mitä seuraavana 

päivän pitäisi tehdä? 

1. ei koskaan /en koskaan 

2. joskus 

3. usein 

4. lähes aina 

 

22.  Oletko huolissasi jon-

kun/joidenkin koulukaverisi al-

koholinkäytöstä? 

1. en koskaan 

2. joskus 

3. usein 

4. lähes aina 
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LIITE 2 

 

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU  SAATE 

Pieksämäen yksikkö 

Sosiaalialan koulutusohjelma   Syksy 2013 

 

Arvoisa Etelä-Savon ammattiopiston opiskelija 

 

Olen Sosionomi (AMK) opiskelija Diakonia-ammattikorkeakoulusta, vii-

meiseltä vuosikurssilta. Teen opintoihini kuuluvaa opinnäytetyötä Pieksä-

mäkeläisten nuorten alkoholin käytöstä. Tutkimukseni toimeksiantajana on 

Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen yksikkö ja tarkoituksena on kar-

toittaa pieksämäkeläisten nuorten alkoholin kulutusta ja syitä alkoholin 

käyttöön.  

Vastaamalla oheiseen kyselyyn voitte vaikuttaa Pieksämäen nuorten palve-

luiden sekä päihdepalveluiden kehittämiseen. Samalla annatte arvokasta 

apua opinnäytetyöni onnistumiseksi.  

Antamanne vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti sekä ni-

mettömänä. Tulokset julkaistaan ainoastaan kokonaistuloksina, joten ke-

nenkään yksittäisen vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista.  

 

Vastatessanne pyrkikää valitsemaan yksi (1) lähinnä omaa tilannettan-

ne/ajatteluanne kuvaava vaihtoehto ja ympyröikää se selkeästi.  

Vastaamisenne jälkeen pyydän palauttamaan lomakkeen ryhmänohjaajal-

lenne.  

 

Kiitos etukäteen vastauksistanne!  

 

Else Kovanen 
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