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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää seinäjokelaisten nuorten mielipiteitä kan-
nabiksen saatavuudesta ja hyväksyttävyydestä suhteessa alkoholiin. Työn teoreet-
tisessa viitekehyksessä kerrotaan päihteistä ja niiden käytön vaikutuksista, päih-
teistä suomalaisessa yhteiskunnassa, nuoren kehityksestä sekä päihdekasvatuk-
sesta ja alaikäisiin kohdistuvasta päihdetyöstä. Tutkimusosuudessa esitellään tutki-
muksen taustat ja tutkimusprosessi, käytetty tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu, 
tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus sekä tutkimusaineiston analysointi. Tutkimus 
toteutettiin yhteistyössä Seinäjoen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.  

Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Ai-
neisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa seinäjokelaista yhdeksäsluokkalaista 
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helppo hankkia alaikäisenä. Kehittämiskohteiksi nousivat moniammatillisen päihde-
kasvatuksen merkityksen vahvistaminen ja sosiaalityönomaisen työskentelyn lisää-
minen nuorten parissa. 

Avainsanat: alkoholi, kannabis, nuori, ennaltaehkäisevä työ  



 

 

3 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: School of Health Care and Social Work 

Degree programme: Degree Programme in Social Services 

Authors: Myllykangas Annika and Olkkola Elina 

Title of thesis: ”Probably you can’t die due to cannabis”: Opinions of adolescents 
living in Seinäjoki about availability and acceptability of cannabis in comparison to 
alcohol 

Supervisor: Hemminki Arja  

Year: 2018  Number of pages: 79 Number of appendices: 5 

The aim of this thesis is to find out opinions of adolescents living in Seinäjoki about 
availability and acceptability of cannabis in comparison to alcohol. Intoxicants and 
effects of their use, intoxicants in Finnish society, development of adolescent and 
intoxicant education, and social work with intoxicants directed at minors are pre-
sented in the theoretical framework of the thesis. The research part of the thesis 
includes background and process of the research, research method and collection 
of material, ethicalness and reliability of the research and the analysis of the col-
lected material. The research was conducted in cooperation with the Youth Services 
of City of Seinäjoki. 

Qualitative research method was used in this thesis. Material was collected by in-
terviewing eight ninth-graders living in Seinäjoki. There were four girls and four boys 
participating in the study. The focus interview was selected as the interview method. 
This thesis is based on these material collecting methods. 

According to the findings of the research, the attitudes regarding cannabis have 
been changing to more acceptable in general and adolescents tend to experiment 
with intoxicants with a low-threshold. Adolescents are still using alcohol, although 
cannabis starts to become more common in the area of Seinäjoki. The findings re-
veal that in addition to alcohol, cannabis is rather easy to get as a minor. To establish 
the significance of multiprofessional intoxicant education and to increase social work 
among the adolescents stood out as targets for improving. 

Keywords: alcohol, cannabis, young, preventative work 



 

 

4 

SISÄLTÖ 

Opinnäytetyön tiivistelmä ..................................................................... 2 

Thesis abstract .................................................................................... 3 

SISÄLTÖ ............................................................................................. 4 

Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo .......................................................... 6 

1 JOHDANTO .................................................................................... 7 

2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT .............................................. 8 

2.1 Aiheen rajaus .............................................................................................. 8 

2.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset ......................................... 8 

3 PÄIHTEET JA NIIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET ......................... 10 

3.1 Alkoholi päihteenä ..................................................................................... 10 

3.2 Kannabis päihteenä .................................................................................. 12 

3.3 Yhteiskäyttö ja porttiteoria ......................................................................... 14 

3.4 Riippuvuus ................................................................................................ 15 

3.4.1 Riippuvuuden vaiheet ..................................................................... 17 

3.4.2 Riippuvuuden muodot ..................................................................... 18 

3.5 Päihteiden käytön aloittaminen ja päihderiippuvuus nuorella .................... 19 

4 PÄIHTEET SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA .................... 23 

4.1 Päihdelainsäädäntö ja –politiikka .............................................................. 23 

4.2 Suomalainen päihdekulttuuri ..................................................................... 24 

4.3 Alkoholi ja kannabis suomalaisten nuorten keskuudessa ......................... 26 

5 NUOREN KEHITYS JA PÄIHTEET ............................................... 29 

5.1 Nuoruus ja siihen liittyvät kehitystehtävät .................................................. 29 

5.2 Nuoren fyysinen kehitys ............................................................................ 30 

5.3 Nuoren psyykkinen kehitys ....................................................................... 31 

5.4 Nuoren sosiaalinen kehitys ....................................................................... 32 

5.5 Alkoholin ja kannabiksen vaikutus nuoreen .............................................. 34 

6 PÄIHDEKASVATUS JA ALAIKÄISIIN KOHDISTUVA PÄIHDETYÖ .. 36 

6.1 Ehkäisevä päihdetyö ................................................................................. 36 

6.2 Päihdekasvatus ......................................................................................... 37 

6.3 Päihdekasvatuksessa käytettävät menetelmät ......................................... 38 



 

 

5 

6.4 Nuoren päihdeongelman varhainen tunnistaminen ................................... 39 

6.5 Alaikäisten parissa tehtävä päihdetyö ....................................................... 40 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ........................................................ 43 

7.1 Tutkimuksen yhteistyötaho ja tutkimusprosessi ........................................ 43 

7.2 Laadullinen tutkimus ja aineistonkeruu ..................................................... 44 

7.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ....................................................... 46 

7.4 Tutkimusaineiston analysointi ................................................................... 49 

8 TUTKIMUSTULOKSET ................................................................. 51 

8.1 Haastateltujen päihdetaustat ja mielipiteet alkoholista sekä kannabiksesta ... 51 

8.2 Kannabiksen näkyvyys nuorten näkökulmasta Seinäjoella ....................... 52 

8.3 Kannabiksen hyväksyttävyys sekä alkoholin ja kannabiksen rinnakkain 

asettelu ..................................................................................................... 53 

8.4 Tutkimustulosten yhteenveto .................................................................... 55 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................... 57 

9.1 Alkoholiin ja kannabikseen liittyvät asenteet nuorten keskuudessa .......... 57 

9.2 Kannabiksen näkyvyys nuorten keskuudessa ........................................... 59 

9.3 Nuorten päihdeasenteiden huomioiminen ja varhainen puuttuminen ........ 61 

10 POHDINTA ................................................................................... 63 

LÄHTEET .......................................................................................... 66 

LIITTEET ........................................................................................... 74 

 



 

 

6 

Kuvio- ja taulukkoluettelo 

Kuvio 1. Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia kannabiksen polton hyväksymisestä 

ikäisillään (THL, 2018.) ......................................................................................... 28 

Kuvio 2. Nuoren kehityksen osa-alueet. ................................................................ 30 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset. ................................................. 56 

 



 

 

7 

1 JOHDANTO 

… mitä ny oon käsittäny, niin se kuuluukin siihe, että nuorempana mais-
tellaan ja näin. (H7) 

Halusimme valita tämän opinnäytetyön aiheeksi molempia kiinnostavan ja ajankoh-

taisen teeman. Toista meistä kiinnostaa erityisesti nuorten parissa tehtävä työ ja 

toista puolestaan mielenterveys- ja päihdetyö. Tämän kautta syntyi ajatus yhdistää 

nämä kaksi aihealuetta ja päädyimme valitsemaan aiheeksi nuorten päihdekäyttäy-

tymisen. Opinnäytetyöhön valikoitunut aihe tuntui hyvälle myös sen vuoksi, että se 

tarjosi molemmille hyvän mahdollisuuden syventää tietoutta kahdelta eri sektorilta. 

Päihteillä on paljon negatiivisia vaikutuksia nuoren kokonaisvaltaiseen kehitykseen 

(Marttunen & von der Pahlen 2013.) Yksilöön kohdistuvien haittojen lisäksi korjaava 

työ tulee yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi verrattuna ennaltaehkäisevään 

työhön. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä tuoda tätä ilmiötä paremmin esiin nuorten 

parissa työskenteleville ammattilaisille. Toivomme, että tämän opinnäytetyön kautta 

ymmärrettäisiin entistä paremmin ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen 

merkitys kokonaisuudessaan. 

Tämä opinnäytetyö alkaa työn lähtökohtien avaamisella, minkä jälkeen siirrytään 

teoriaosuuteen. Teoriaosuudessa ensimmäiseksi käsitellään päihteitä ja niiden käy-

tön vaikutuksia, missä kiinnitetään huomiota myös riippuvuuden käsitteeseen. Toi-

sena tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan päihdekulttuuria ja lainsäädäntöä. 

Kolmantena kerrotaan nuoruudesta kehitysvaiheena ja päihteiden vaikutuksesta sii-

hen. Viimeisenä osiona teoriaosuudessa avataan, mitä on päihdekasvatus ja ala-

ikäisiin kohdistuva päihdetyö. Teoriaosuuden jälkeen tulee tutkimusosuus, jossa 

käydään läpi tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Teoriaosuutta sovitetaan yhteen 

työn lopussa olevassa Johtopäätökset -luvussa. Pohdinnassa on käyty läpi opin-

näytetyöprosessia ja peilattu työskentelyä sosiaalialan ammattikorkeakoulun kom-

petensseihin.  
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 

Aiheen rajauksessa on mietitty sosiaalialan näkökulmaa nuorten parissa työsken-

nellessä. Lisäksi koimme, että rajauksessa oli tärkeää huomioida aiheen yhteiskun-

nallinen merkitys, mikä näyttäytyy työssämme muun muassa ennaltaehkäisevän 

työn ja nopean puuttumisen näkökulmissa. Luvun lopussa esitellään työn tavoitteet 

ja tutkimuskysymykset. 

2.1 Aiheen rajaus 

Opinnäytetyö on rajattu nuoriin ja heidän päihdekäyttäytymiseensä. Nuorten parissa 

tehtävä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tunnistaminen ovat hyvin merkittäviä asi-

oita niin yksilön kuin koko yhteiskuntammekin kannalta. Näkemyksemme mukaan 

nuoriin kohdistuva ennaltaehkäisevä työ tukee muun muassa nuoren mielenter-

veyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämän lisäksi halusimme tuoda riippuvuu-

den käsitteen osaksi työtä, koska riippuvuus liittyy keskeisesti päihteiden käyttöön. 

Olemme myös havainneet, että riippuvuutta esiintyy tänä päivänä joka ikäryhmässä.  

Päihteiksi tässä opinnäytetyössä on rajattu kannabis ja alkoholi, koska olemme huo-

manneet työkokemuksemme kautta näiden päihteiden olevan melko yleisiä nuorten 

keskuudessa. Lisäksi olemme työkentillä kuulleet paljon näiden päihteiden vastak-

kain asettelua, minkä vuoksi tässä opinnäytetyössä tuodaan näkökulmaa myös tä-

hän ilmiöön. Nikotiinituotteet, muut laittomat huumeet ja impattavat aineet on rajattu 

pois, jotta työstä ei olisi tullut liian laaja. 

2.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, onko nuorten alkoholin kulutuksen vähene-

misellä yhteyttä kannabiksen suosioon. Tavoitteena oli myös perehtyä seinäjoke-

laisten nuorten tämän hetken päihdeasenteisiin ja siihen, mihin suuntaan asenteet 

ovat muuttuneet. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa ajankohtaista tietoa nuor-
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ten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Ajatuksena on rohkaista eri ammattilai-

sia ja etenkin nuorten kanssa työskenteleviä toimimaan aktiivisesti nuorten ennalta-

ehkäisevän päihdetyön ja päihdekasvatuksen hyväksi.  

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. 

Opinnäytetyössä on hyödynnetty teemoittelua ja aihealueet ovat haastateltavien 

omat taustat päihteiden käytön näkökulmasta, kannabiksen näkyvyys Seinäjoella, 

kannabiksen hyväksyttävyys sekä alkoholin ja kannabiksen rinnakkain asettelu.  

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:  

1. Onko alkoholin kulutus vähentynyt ja kannabiksen käyttö li-

sääntynyt nuorten mielestä Seinäjoella viime vuosina? 

2. Millaisena päihteenä nuoret pitävät kannabista? 

3. Ovatko asenteet muuttuneet kannabista kohtaan positiivi-

semmiksi nuorten mielestä viime vuosina? 
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3 PÄIHTEET JA NIIDEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET  

Päihteet ovat sellaisia aineita, jotka vaikuttavat käyttäjänsä psyykkiseen toimintaky-

kyyn ja joita käytetään ilman hoidollista tarkoitusta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

THL 2016.) Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyön aiheen kannalta keskeisim-

mät päihteet, minkä jälkeen tuodaan näkökulmaa kyseisten päihteiden yhteiskäyt-

töön liittyviä seikkoja. Päihteiden käytön seurauksena riski riippuvuuden syntymi-

selle kasvaa, minkä vuoksi luvun lopussa paneudutaan myös riippuvuuden käsit-

teeseen. 

3.1 Alkoholi päihteenä 

Sosiaali- ja terveysministeriön (28.2.2018) mukaan Suomessa uudistettu alkoholi-

laki astui voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018. Yhteiskuntamme alkoholilain (L 

1102/2017) ensimmäisen luvun ensimmäisessä pykälässä määritellään, että lain 

tarkoituksena on vähentää alkoholipitoisten aineiden kuluttamista rajoittamalla ja 

valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa. Aalto (2010, 11) tuo esiin, että Suo-

messa asuvista aikuisista yli 90 prosenttia nauttii alkoholia vähintään yhden kerran 

viikossa ja alkoholia käyttävien osuus on miehillä 27 sekä naisilla 17 prosenttia. 

Suurimmalle osalle alkoholin juominen ei tuota ongelmia, mutta siitä huolimatta al-

koholiongelmat ovat kuitenkin yleisiä. 

Päihteenä alkoholi on yhteiskunnassamme laillinen, mutta sen käyttäminen on kui-

tenkin kielletty alle 18-vuotiailta. Väkevien juomien ostamisen ikäraja on 20 vuotta. 

Kaikissa alkoholia sisältävissä juomissa on sama vaikuttava ainesosa, joka on puh-

das alkoholi eli etyylialkoholi. (Päihdelinkki, [viitattu 20.7.2018].) Alkoholipitoiset juo-

mat valmistetaan viljoista ja erilaisista hedelmistä käyttämällä tai tislaamalla (Ehkäi-

sevä päihdetyö ry, [viitattu 18.7.2018].) Alkoholia sisältävät juomat jaotellaan mie-

toihin ja väkeviin. Suomessa suosituimpiin alkoholijuomiin kuuluvat olut, erilaiset sii-

derit ja viinit. (Päihdelinkki, [viitattu 20.7.2018].) 

Kun alkoholia käyttää pieniä määriä, sen vaikutus on usein piristävä ja jaksamista 

parantava. Jos alkoholin käyttö tapahtuu ruokailun yhteydessä, imeytyy se elimis-

töön hitaammin. Nousuhumalaan kuuluva piristyminen ja alkoholin käytön mukana 
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tuoma sosiaalisuus saattavat olla juomiseen vaikuttavia tekijöitä. Kun veren alkoho-

lipitoisuus ja päihtyminen lisääntyvät, nousevat alkoholin tuomat vaikutukset hallit-

seviksi. Aivotoiminnan alentumisen johdosta vaikutuksia ilmenee ihmisen henki-

sessä toiminnassa ja liikkeiden säätelyssä. (Kiianmaa 2010, 18.) 

Alkoholi kulkee verenkierron välityksen kautta aivoihin vaikuttaen näin ihmisen kes-

kushermoston toimintaan aiheuttaen siellä akuutteja ja kroonisia vaurioita. Alkoholin 

käytössä piilee useita haittoja terveyteen ja on tuotukin esiin, että se liittyy yli kuu-

teenkymmeneen erilaiseen terveydelliseen ongelmaan. Runsas alkoholin käyttö voi 

aiheuttaa esimerkiksi masennusta, ahdistusta, unettomuutta, hermostoon liittyviä 

häiriöitä, vatsasairauksia tai kohonnutta verenpainetta. Päihteenä alkoholi aiheuttaa 

riippuvuutta ja on hyvin tavallista, että riippuvuuden kehittymisen seurauksena syn-

tyy myös erilaisia sairauksia, kuten maksakirroosi, haimatulehdus tai syöpiä. (Aalto 

2010, 12.) 

Myös Kiianmaa (2010,18) painottaa alkoholin tuomia negatiivisia vaikutuksia käyt-

täjän aivoihin. Hänen mukaansa päihtymistila aiheutuu aivojen lamaantumisesta al-

koholin käytön johdosta. Alkoholin vaikutuksiin vaikuttavat ensisijaisesti käytetty al-

koholimäärä ja verenalkoholipitoisuus, mutta myös muilla tekijöillä on merkitystä. 

Päihtymisen tehokkuuteen vaikuttavat sukupuoli, ruumiinpaino ja ikä. Päihtyminen 

saattaa olla voimakkaampaa myös esimerkiksi hormonaalisten ja muiden fysiologis-

ten syiden takia, kuten univajeen vuoksi.  

Holmberg (2010, 16–17) on nostanut esiin näkökulmaa geneettisistä muutoksista, 

jotka saattavat olla yhtenä tekijänä alkoholismin syntyyn. Suomalaisesta perimästä 

on tullut esiin kolme geenimuotoa, jotka voivat kytkeytyä yhteen alkoholismin kehit-

tymisessä. Yksi näistä tutkituista geenimuodoista on normaalia vallitsevampi alko-

holisteilla, minkä vuoksi se altistaakin alkoholismille. Holmberg (2010) nostaakin 

esiin Lindin ym. (2008) näkökulmaa siitä, että nämä kaksi muuta geenimuotoa ovat 

sen sijaan suojaavia, sillä niiden ilmeneminen on epätavallista alkoholisteilla, kun 

tätä verrataan muuhun väestöön. Holmberg (2010) tekeekin tästä johtopäätöksen 

toteamalla, että yhteiskunnassamme monilla on perinnöllinen alttius alkoholismiin. 

Tämä havainto rinnastaakin alkoholismin hoitamisen esimerkiksi kakkostyypin dia-

beteksen ja skitsofrenian hoitoon, sillä myös näiden sairauksien oireiden alkami-

seen vaikuttaa perimä.  
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3.2 Kannabis päihteenä 

Kannabis on yleisnimitys hamppukasveista saataville valmisteille. Esimerkiksi mari-

huana valmistetaan kasvin pilkotuista lehdistä, kukinnoista ja varsista, hasis puoles-

taan on kasvin pihkamaista nestettä. (Päihdelinkki, [viitattu 28.7.2018].) Kannabis 

määritellään Suomen huumausainelain (L 2008/373) pykälän kolme mukaisesti 

huumausaineeksi, eli sen käyttö, ostaminen, myynti ja hallussapito ovat laissa kiel-

lettyä. Päihdelinkissä ([viitattu 28.7.2018)] on nostettu esiin näkökulma siitä, että 

vaikka kannabis ei ole muodostunut kansanterveydelliseksi ongelmaksi, se on kui-

tenkin alle 20-vuotiailla nuorilla päihteiden käytön vuoksi yleisin hoitoon hakeutumi-

seen johtanut syy. Lisäksi Hakkaraisen ja Karjalaisen (2017, 19) mukaan kannabis 

on tällä hetkellä käytetyin huumausaine Suomessa. 

Kannabiksen tuottamat vaikutukset voivat vaihdella käyttötavan, valmisteen, lajik-

keen, käyttöympäristön, käyttäjän kokemuksen ja henkilökohtaisen herkkyyden mu-

kaan (Päihdelinkki.fi, [viitattu 28.7.2018].) Näiden lisäksi Kannussaari (8.11.2016) 

on esittänyt artikkelissaan, että vaikutukset ovat erilaiset riippuen siitä, käyttääkö 

kannabista yhtä aikaa esimerkiksi alkoholin kanssa, sillä kannabis vahvistaa alko-

holin vaikutusta. 

Kannussaaren (8.11.2016) mukaan kannabiksen käytön tarkoitusperänä voi olla 

rentoutumisen, mielihyvän ja päihtymyksen hakeminen. Osalle ihmisistä vaikutukset 

voivat olla hyvinkin positiivisia, mutta joillekin täysin päinvastaista jo käytön alkuvai-

heessa. Välittömiä vaikutuksia ovat puheliaisuus, naurukohtaukset, estojen katoa-

minen ja nälkä. Käyttäjän syke kiihtyy ja silmät voivat verestää. Nurjan puolen vai-

kutuksista Kannussaari on esittänyt muun muassa pahoinvoinnin, jumittamisen, 

uneliaisuuden ja masennuksen kaltaisen oireilun. Lisäksi Kannabiksen polttaminen 

lisää keuhkosyöpäriskiä ja sen käyttö saattaa toimia mielenterveysongelmien lau-

kaisijana. Kannussaari on myös nostanut esiin nuoren näkökulman siitä, että pa-

himmassa tapauksessa kannabiksen käyttö voi vaikuttaa nuoren opiskelu- tai työ-

paikan saamiseen. Kannabis saattaa lisäksi näkyä huumeseuloissa pitkään sen lo-

pettamisen jälkeen. 

Rikostorjuntapäällikkö Sinkkonen on Savon Sanomissa Tenhusen (15.11.2014) te-

kemässä haastattelussa todennut, että synteettistä kannabista on tavattu jo ympäri 
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Suomea. Synteettinen kannabis ei ole mikään yksi aine, vaan esimerkiksi Euroo-

passa sitä on ainakin sata erilaista yhdistelmää. Synteettinen kannabis kulkee ka-

tukaupassa etenkin tuotenimillä Spice, Jwh, Jwho ja Jehova. Sinkkosen 

(15.11.2014) mukaan synteettinen kannabis on noussut laajasti julkisuuteen Ruot-

sissa tapahtuneen yliannostuskuoleman vuoksi. Sen sijaan kasviperäisestä kanna-

biksesta ei voi saada kuolettavaa yliannostusta. Aiemmin kannabiskasvien huume-

pitoisuudet ovat olleet paljon alhaisempia, mutta nykyiset lajikkeet ovat jalostuksen 

vuoksi saatu vahvemmiksi, uusi synteettinen kannabis on kuitenkin sitäkin vahvem-

paa. 

Psykoosialttius kasvaa päihteiden ja etenkin kannabiksen käytön seurauksena eri-

tyisesti henkilöillä, joilla on muutenkin riski sairastumiseen, esimerkiksi perinnölli-

sistä tai kasvuolosuhteista johtuvista syistä (Mielenterveystalo, [viitattu 29.7.2018].) 

Kannabiksen käyttäjien psykoosiin sairastumista ovat esittäneet Iso-Britanniassa 

myös Schoeler ym. (2016) tutkimuksessa, johon osallistui 256 ensimmäisen kerran 

kannabiksen käytön seurauksena psykoosiin sairastunutta 18–65-vuotiasta poti-

lasta. Tutkimuksessa seurattiin potilaita kahden vuoden ajan ensimmäisestä sairas-

tumisesta. Tutkimustuloksissa ilmeni, että psykoosi uusiutui todennäköisemmin po-

tilailla, jotka jatkoivat kannabiksen käyttöä sairastumisen jälkeen. 

Archives of General Psychiatry -lehdessä on vuonna 2011 julkaistu tutkimustuloksia 

Australiassa suoritetusta meta-analyysitutkimuksesta. Tutkimuksen havainnot ovat 

perustuneet 83:n tutkimuksen yhteisanalyysiin, johon osallistui yhteensä yli 8000 

kannabista tai muita päihdyttäviä aineita käyttävää ja 14000 päihteetöntä henkilöä. 

Saatujen tulosten perusteella kannabiksen käyttö edistää psykoosin puhkeamista ja 

saattaa altistaa sairastumiselle biologisten ja ympäristötekijöiden johdosta. Lisäksi 

tutkimuksessa on todettu, että nuoruus on erityisen herkkää aikaa, sillä kannabiksen 

on epäilty sotkevan nuoren aivojen kehitystä. (Kannabis aikaistaa psykoosin puh-

keamista, 8.12.2011.) 

Ylen uutisissa Ruokokoski (9.11.2015) on haastatellut viranomaisia ja päihdetyön-

tekijöitä. Haastattelun mukaan ammattilaiset ovat huolissaan siitä, että nuorten 

asenteen ovat muuttuneet positiivisemmiksi kannabista kohtaan. Rikoskomisario 

Uusitalo (9.11.2015) Itä-Suomen poliisista on haastattelussa kertonut, että nuoret 

lähes vähättelevät sitä, että kannabis on huume. Nuorten voi olla jopa helpompi 
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hankkia kannabista kuin alkoholia. Uusitalo on myös nostanut esiin, että vaikka kan-

nabis ei aiheuta yhtä nopeasti fyysistä riippuvuutta kuin opiaatit, psyykkinen riippu-

vuus kehittyy samalla tavalla kuin muihinkin päihteisiin. Kannabiksen aiheuttamat 

haitat ovat haastattelussa sosiaalityöntekijä Komulaisen (9.11.2015) mukaan 

useimmiten sosiaalisia, kuten Kannussaarikin (8.11.2016) on tuonut esille. Komu-

laisen mukaan seurauksena voi olla esimerkiksi koulusta erottaminen. 

Tacke (1.9.2009) on artikkelissaan todennut, että kannabiksen ja alkoholiin keski-

näinen vertaileminen päihteinä ovat nykyään tavallisia puheenaiheita. Hän on huo-

mioinut, että kannabiksen käyttäjä saattaa tuoda esiin omaa näkökantaa siitä, että 

kannabis saa aikaan huomattavasti vähemmän terveydellisiä ja yhteiskunnallisia 

haittoja verrattua alkoholiin. Tacke kuitenkin tyrmää tämän kaltaiset ajatukset, sillä 

hänen mukaansa kyseiset puheet eivät todista kannabiksen harmittomuutta millään 

tasolla. 

Kannabis aiheuttaa fyysisten ja psyykkisten haittavaikutuksien lisäksi myös sosiaa-

lisia haittoja käyttäjälleen. Huumausaineiden käyttöön liittyy tietty sosiaalinen ver-

kosto, josta voi olla vaikea irrottautua. Tällaisissa kaveripiireissä liikkuminen edes-

auttaa huumeiden, kuten kannabiksen hankkimista, mikä puolestaan voi johtaa vel-

kojen syntymiseen ja edelleen rikoskierteeseen. Lisäksi nykyään on alettu kiinnittä-

mään entistä enemmän huomiota päihteiden käytön tuomiin haittoihin läheisten ja 

yhteiskunnan näkökulmasta. (THL 13.10.2014.) 

3.3 Yhteiskäyttö ja porttiteoria 

Päihdepsykiatri Kemppinen ([viitattu 24.9.2018]) on blogikirjoituksessaan puhunut 

siitä, että puhtaasti yhtä päihdettä käyttäviä on etenkin Suomessa hyvin vähän. 

Kemppinen ei kertomansa mukaan ole itse yli kahdenkymmenen vuoden työuransa 

aikana tavannut työssään yhtään sellaista asiakasta, joka ei käyttäisi kannabiksen 

lisäksi mitään muuta päihdettä. Päihdelinkissä onkin ([viitattu 28.7.2018]) tuotu esiin 

kannabiksen ja yhtäaikaisesti muiden keskushermostoon lamauttavasti vaikuttavien 

aineiden samanaikaisen käytön vaaroja. Yhtäaikainen käyttö saattaa alentaa käyt-

täjän tajunnan tasoa ja näin ollen lisätä tapaturmariskiä. Kannussaari (8.11.2016) 

on puolestaan artikkelissaan esittänyt alkoholin ja kannabiksen yhteisvaikutusten 



 

 

15 

aiheuttavan helposti pahoinvointia ja oksentelua. Tämän lisäksi se voi lisätä alttiutta 

päihderiippuvuuden syntymiselle. 

Hakkarainen, Perälä ja Metso (2011, 159) ovat julkaisussaan tuoneet esiin Hakka-

raisen ja Metson (2009) aiemmin tekemän huomion siitä, että alkoholin käyttö on 

tutkimusten mukaan keskimääräistä runsaampaa kannabiksen käyttäjillä. Hakkarai-

nen on lisäksi myöhemmin yhdessä Karjalaisen (2017, 26) kanssa todennut, että 

tutkimusten mukaan todennäköisyys kannabiskokeiluihin tai sen käyttöön on sitä 

suurempi, mitä useammin henkilöllä on ollut alkoholin kulutuskertoja takanaan.  

Youth against drugs ry (YAD) (2014) on verkkosivullaan käsitellyt porttiteoriaa, joka 

tarkoittaa sitä, että yhden päihteen käyttö lisää todennäköisyyttä kokeilla myös 

muita päihteitä. YAD painottaa näkevänsä porttiteorian enemmänkin tilastollisena 

ilmiönä, eikä se ole heidän näkemyksensä mukaan suoraa verrannollinen yksittäi-

seen ihmiseen. Päihteiden kokeiluun ja käyttöön vaikuttavat paljolti esimerkiksi lä-

hipiiri, syrjäytyneisyys, huono-osaisuus, masennus, asenteet ja päihteiden saata-

vuus. Nuorena aloitettu alkoholin käyttö tai tupakoiminen eivät automaattisesti johda 

kannabiskokeiluihin. Tilastollisesti kuitenkin suurin osa suomalaisista huumeiden 

ongelmakäyttäjistä ovat aloittaneet tupakoinnilla ja siirtyneet kannabiksen käytön 

kautta muihin aineisiin. Myös Hakkarainen ja Karjalainen (2017, 26) ovat eri tutki-

musten kautta todenneet, että riski kovempiin päihteisiin siirtymisessä on olemassa. 

Lapin päihdeklinikan johtaja Virtanen on Ahosen tekemässä haastattelussa 

(16.5.2016) tuonut esiin oman kantansa porttiteoriaan. Virtanen itse on haastatte-

lussa sitä mieltä, että porttiteoria pitää hyvinkin paikkaansa, mietojen päihteiden 

käyttö toimii siltana vahvoihin päihteisiin. Virtasen mukaan porttiteoria näkyy päih-

dehuollossa, mutta toteaa kuitenkin, että kaikista alkoholin käyttäjistä ei tule ongel-

makäyttäjiä. Jotkut ovat herkempiä riippuvuuksille, jos elämä sattuu kolhimaan tai 

sosiaaliset suhteet vetävät mukaansa. 

3.4  Riippuvuus  

Päihde- ja huumeriippuvainen ei pysty omasta halustaan riippumatta rajoittamaan 

tai kokonaan lopettamaan aineen käyttöä, vaikka tietäisikin siitä koituvat haitat. 
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Päihderiippuvaisen päivittäinen aika kuluu usein päihteen hankintaan, käyttöön tai 

käytön jälkeiseen toipumiseen. Päihde- ja lääkeriippuvuus luokitellaan addik-

toivaksi, jos jokapäiväiset aineen käyttömäärät ovat suuria ja jos se rajoittaa henki-

lön elämää niin, että hän on valmis tekemään päivittäisen annosmäärän vuoksi mitä 

tahansa. (Duodecim, [viitattu 10.9.2018].) 

Sinkkosen (2010, 210, 212) mukaan riippuvuus on ihmiselle luontaista. Ensimmäi-

nen riippuvuus elämälle ja henkiinjäämiselle muodostuu vauvan sekä äidin välille. 

Sinkkosen mukaan aine, joka aiheuttaa ihmiselle riippuvuutta, aktivoi aina samoja 

aivoratoja, ja se onkin merkittävä seikka ihmisen perustoimintojen kannalta. Perus-

toiminnoilla hän tarkoittaa esimerkiksi syömistä, toisten ihmisten kohtaamista tai 

seksiä. Havio, Inkinen ja Partanen (2008, 40–41) ovat puolestaan tarkastelleet riip-

puvuutta oppimispsykologisten teorioiden kautta, joiden mukaan positiivisen vahvis-

tamisen kautta ihmiselle syntyy myönteisiä ja kielteisiä riippuvuuksia. Myönteisellä 

riippuvuudella he tarkoittavat juurikin ihmisen luontaista omien tarpeiden tyydyttä-

mistä ja kykyä toimia vastavuoroisissa ihmissuhteissa, mistä Sinkkonenkin (mts.) 

kertoo. 

Sinkkosen (2010, 212) mukaan riippuvuutta aiheuttavan toiminnon yhteydessä ai-

vojen välittäjäaineen dopamiinitaso nousee, mikä kasvattaa mielihyvän tunnetta. 

Tällaisen kokemuksen jälkeen ihmisen aivot muistavat mielihyvän tuntemuksen ja 

haluavat saman kokemuksen uudelleen. Normaalissa elämässä dopamiinitaso ko-

hoaa tavallisista jokapäiväisistä asioista, jotka tuovat hyvää mieltä. Näitä asioita voi-

vat olla esimerkiksi läheisen ihmisen kohtaaminen tai hyvän ruoan tuoksu.  

Riippuvuus alkaa syntyä silloin, kun ihminen luopuu luontaisista tavoistaan tyydyttää 

omat tunne-elämän tarpeensa. Tällöin ihminen unohtaa yhteydenpidon muihin ih-

misiin, omaan yhteisöönsä, omaan itseensä ja itseään korkeampiin hengellisiin voi-

miin. (Nakken 2015, 42–43.) Havio ym. (2008, 42) puhuvatkin tässä kohtaa kieltei-

sestä riippuvuudesta, joka ilmenee sellaisena pakonomaisena toimintona, johon liit-

tyy lopettamisen jälkeen voimakas tarve aloittaa toiminto yhä uudelleen. Lisäksi vie-

roitusoireet, syyllisyyden ja häpeän tunteet liittyvät vahvasti kielteiseen riippuvuu-

teen.  
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Aalto-Setälä, Marttunen ja Pelkonen (2003, 4) toteavat, että jos ensikertalaista ja 

säännöllistä käyttäjää verrataan päihteen käytössä, voivat vaikutukset olla hyvin eri-

laisia. Tällöin myös toivottu vaikutus voi tarvita molemmilla osapuolilla erilaisen an-

nosmäärän. Tammi ja Raento (2013, 9) tuovat esiin näkökulman addiktiosta, joka 

voi parhaimmillaan vapauttaa tai saada aikaan nautintoa, mutta pahimmillaan se voi 

kahlita ja tuottaa kärsimystä. Nakken (2015, 11) määrittelee addiktin sellaiseksi hen-

kilöksi, joka kokee kiihotusta tietynlaisissa mielialanmuutoksissa tai humalatiloissa. 

Addiction Centerin (4.8.2018) mukaan sanat addiktio ja riippuvuus sekoitetaan hel-

posti keskenään, mutta niihin liittyy myös eroja. 

Lääkäriliitto ([viitattu 17.8.2018]) korostaa riippuvuuden olevan leimaava sairaus, 

joka näyttäytyy useilla elämänaloilla. Riippuvuuden hoidon täytyy täyttää samat lää-

ketieteelliset, hoidolliset ja eettiset vaatimukset, jotka otetaan huomioon muidenkin 

pitkäaikaissairauksien hoidossa. Nakken (2015, 32–33) tuo esiin, että riippuvuuden 

syntyminen muovaa siitä elämäntavan, joka vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti. 

Monet riippuvuusprosessiin ajautuvat ihmiset kärsivät riippuvuudesta lopun elämää, 

mutta muutos on kuitenkin mahdollinen tietoisen elämäntapavaihdoksen ja oikean 

avun kautta. Nakken (mts.) nimeääkin teoksessaan tätä elämäntavan muutosta toi-

pumiseksi.  

Tammi ja Raento (2013, 7) tuovat kuitenkin esiin näkökulman, jossa he toteavat, 

että yhteiskunnassamme ja luterilaisessa kulttuurissa riippuvuutta sairastavan hen-

kilön on hankala puhua tilanteestaan sen häpeällisyyden ja leimatuksi tulemisen pe-

lon vuoksi. Havio ym. (2008, 42) mukaan kyse on kielteisestä riippumattomuudesta, 

jossa riippuvaisella henkilöllä on vaikeuksia tai haluttomuutta hakea apua.  

3.4.1 Riippuvuuden vaiheet  

Nakken (2015, 32–33) tarkastelee riippuvuutta prosessina ja hän jakaa sen kolmeen 

eri vaiheeseen. Riippuvuuden ensimmäisen vaiheen Nakken nimeää sisäisen muu-

toksen vaiheeksi. Tässä vaiheessa tapahtuu pysyviä muutoksia ihmisen persoonal-

lisuudessa. Nakken (2015, 34, 39) tuokin esiin, että tässä vaiheessa riippuvainen 
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tuntee aineiden tai tapahtumien seurauksena mielialassaan muutoksen. Nakken ko-

rostaakin, että ensimmäisessä vaiheessa esiin nousee vahvasti addiktiivisen per-

soonallisuuden kehittyminen. 

 

Toiseksi riippuvuusprosessin vaiheeksi Nakken (2015, 54–55) määrittelee ihmisen 

elämäntavan muuttumisen. Tässä vaiheessa riippuvaisen käyttäytyminen korostuu 

ja tilanteissa tulee vahvasti esiin sisäisen kontrollin häviäminen. Nakken (2015, 67, 

69, 70) toteaa, että toisessa vaiheessa riippuvainen luulee pystyvänsä kontrolloi-

maan omaa riippuvuuttaan. Tässä vaiheessa riippuvainen huomaakin, mitä riippu-

vuus voi saada aikaan ja lopulta hän antautuu riippuvuudelle. Riippuvaisen käyttäy-

tyminen muuttaa muotoaan hyökkääväksi, vetäytyväksi, valehtelevaksi ja kiel-

teiseksi. Käytös edellyttää pahaa oloa, joka antaa aiheen seuraavaan päihdeput-

keen tai muuhun riippuvaiseen toimintaan. Läheiset havaitsevat riippuvuusongel-

man tavallisesti vasta siinä vaiheessa, kun sairastuminen on jo tapahtunut.  

 

Viimeisen eli kolmannen vaiheen Nakken (2015, 79–80) määrittelee elämän romah-

tamisena. Siinä riippuvuus onnistuu saamaan aikaan kipua, pelkoa, häpeää, yksi-

näisyyttä ja vihaa. Kolmannessa vaiheessa riippuvuuspersoonallisuus on vallannut 

kokonaan riippuvaisen oman kontrollikyvyn. Tässä vaiheessa riippuvaisen elämä 

alkaa särkyä sen stressaavan tilanteen takia, jonka saa aikaan lisääntyvä riippuvai-

nen toiminta. Nakken (mts.) tuokin esiin, että kolmannessa vaiheessa riippuvaisen 

toiminnan toteuttaminen ei enää tuota samanlaista mielihyvän tunnetta, kuin aiem-

min. Tässä vaiheessa riippuvaisen toiminnassa tulevat esiin riskialttiit ja hengen-

vaaralliset puolet, jotka eivät koske vain itse riippuvaista, vaan mukaan kuuluvat 

myös hänen läheisensä.  

3.4.2 Riippuvuuden muodot  

Holmberg (2010, 40) jaottelee riippuvuuden neljään erilaiseen päällekkäiseen ulot-

tuvuuteen, joista riippuvainen voi kärsiä. Holmbergin (2010, 41) mukaan onkin mah-

dollista, että riippuvuus voi ilmetä ihmisellä jokaisessa näissä määritellyssä ulottu-

vuudessa tai vain joissain niistä. On tärkeää, että nämä riippuvuuden ulottuvuudet 
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huomioidaan ihmisen ollessa riippuvainen monista eri päihteistä ja myös silloin, kun 

hän on toipumassa niiden käytöstä.  

Holmbergin (2010, 40) mukaan fyysinen riippuvuus ilmenee päihderiippuvaisella 

niin, että hänen elimistönsä on päihteiden käytön seurauksena tottunut käytettävään 

aineeseen. Tällöin käyttäjän elimistö on sopeutunut fysiologisesti päihteiden vaiku-

tukseen, joka ilmenee esimerkiksi välittäjäaineiden ja aivotoiminnan muutoksina. 

Kun käyttäjä käyttää päihdettä pitkään, hänellä kasvaa altistuksen seurauksena 

myös fyysinen toleranssi. Aalto-Setälä ym. (2003, 4) mukaan toleranssi tarkoittaa 

sitä, että päihdettä käyttävällä henkilöllä on syntynyt päihdettä kohtaan sietokyky. 

Jos päihdettä käyttää vähän tai käyttö loppuu kokonaan, tällöin toleranssi häviää 

hiljalleen. Holmberg (2010, 40) nostaakin esiin, että jos päihteiden tuoma vaikutus 

loppuu äkillisesti, se tuottaa fyysisiä vieroitusoireita päihdekohtaisesti. 

Psyykkinen riippuvuus päihteitä kohtaan näkyy käyttöhimona tai pakonomaisena ta-

pana ja tällöin onkin mahdollista, että käyttö ei edellytä välttämättä minkäänlaisia 

fyysisiä vieroitusoireita. Psyykkiseen riippuvuuden syntymiseen liittyvät ihmisen tun-

nereaktiot, ongelmanratkaisutaidot, päättely, päätöksenteko ja valitseminen. Psyyk-

kisessä riippuvuudessa käyttäjä odottaa aina psyykkistä mielihyvää. Sosiaalisesta 

riippuvuudesta puhuessa tarkoitetaan sellaista päihteiden käyttöä, jossa päihteiden 

käytön yhteydessä sosiaaliset suhteet vahvistuvat. Monesti päihteiden käyttäjillä on 

omat ryhmänsä, jossa päihteiden käyttö on heitä yhdistävä tekijä. Sosiaalinen riip-

puvuus pohjautuu vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin. Henkinen riippuvuus puo-

lestaan liittyy henkilön ajatusmaailmaan, elämänkatsomukseen tai ilmapiiriin, joka 

koskee päihteiden käyttöä. Tällä tarkoitetaan päihteiden käytön mukana tulevia ar-

voja, uskomuksia, ihanteita ja henkisyyttä tai hengellisyyttä. (Holmberg 2010, 40.) 

3.5 Päihteiden käytön aloittaminen ja päihderiippuvuus nuorella 

Nuorten keskuudessa päihteet ovat kiinnostavia ja kiehtovia, koska ne ovat vielä 

kiellettyjä. Päihteet kuvastavat nuorille aikuisuutta ja aikuisille hyväksyttävää valin-

nanvapautta. Nuoruudessa on ominaista se, että nuori elää hetkessä, minkä vuoksi 

päihteiden kokeileminen voi tuntua hyvältä ajatukselta. (Nuorten mielenterveystalo, 

[viitattu 13.8.2018].) Sinkkonen (2010, 219) toteaa, että nuorella on taipumus etsiä 
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vahvoja elämyksiä ja uudenlaisia kokemuksia, joka puoltaa sitä, että nuori haluaa 

intohimoisesti kokeilla kaikkea. Hänen mielestään sana kokeilla on huolestuttava, 

sillä nuorella kokeileminen tarkoittaa tekemistä eikä tekemisen miettimistä.  

Aalto-Setälä ym. (2003, 11) tukevat Sinkkosen (2010) ajatusta siitä, että nuorella 

saattaa olla erityinen tarve hakea toistuvasti uudenlaisia elämyksiä ja tämän kautta 

nuori saattaakin kokea päihtymisen houkuttavana ajatuksena.  Frjöd ym. (2009, 4) 

tuovat teoksessaan esiin näkökulman nuoruusikään kuuluvasta rajojen etsimisestä 

ja riskinotosta. He tukevatkin Aalto-Setälän ym. (2003) ajatuksia siitä, että useat 

nuoret kokeilevat riskinottoa erityisesti päihteitä käyttämällä. Aalto-Setälä ym. 

(2003, 9) kuvaavat, että monien päihteiden yhtäaikaisen käyttö on tavanomaista 

nuorilla. Heidän mukaansa tutkimuksissa on todettu humalakokeilujen ja etenkin 

matalan humalaiän liittyvän myös muiden päihteiden kokeilemiseen. 

Erityisiä syitä päihteiden käytölle nuoruudessa voivat olla esimerkiksi turvattomuu-

den tunne lapsuudessa, yksinäisyys, valvomaton vapaa-aika, koulunkäynnin haas-

teet, impulssikontrollin puuttuminen, luotettavien aikuiskontaktien vähäisyys, suuri 

päihteiden kulutus omassa lähipiirissä, päihteiden saaminen helposti tai jatkuva her-

kistyminen päihteen seuraamuksille. (YAD ry, [viitattu 2.8.2018].) Siegler ym. (2010, 

516) ovatkin nostaneet esiin Allenin ym. (2006) näkökulman nuoren herkkyydestä 

läheisten ystävien vaikutukselle ja painostukselle. Aalto-Setälä ym. (2003, 11) lisää-

vät vielä, että riskiä päihteiden käytön aloittamiseen ja sen myötä päihdehäiriön syn-

tymiseen kasvattavat kaveriporukan epäsosiaalisuus, rikollisuus tai muu ongelma-

käyttäytyminen. 

Fröjd ym. (2009, 5) tuovat esiin myös sen, että päihteiden käyttäminen on sidoksissa 

useisiin mielenterveydellisiin ongelmiin. Heidän mukaansa mielenterveysongelma 

voi olla seurauksena päihteiden käyttämiseen. Mahdollista on myös se, että päih-

teiden käyttö voi edistää mielenterveyshäiriöiden alkamista. Myös Marttunen ja von 

der Pahlen (2013) kertovat samasta näkökulmasta. Heidän mukaansa erityisesti 

ADHD ja käytöshäiriöt voivat altistaa myöhemmille päihdehäiriöille. Marttunen ja 

von der Pahlen (2013) painottavatkin näiden häiriöiden ehkäisyn ja tehokkaan hoi-

don tärkeyttä, sillä ne voivat alentaa myöhemmän päihdehäiriön muodostumista. 
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Toisaalta Aalto-Setälä ym. (2003, 10) ovat kirjoituksessaan esittäneet päihteiden 

käyttöön liittyviä suojaavia tekijöitä, joiden on huomattu olevan kytköksissä nuoren 

alhaisempaan todennäköisyyteen päihteiden käytölle. YAD ry ([viitattu 2.8.2018]) on 

verkkosivullaan määritellyt myös päihteiltä suojaavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi 

turvallinen ja huolehtiva perhe sekä kasvuympäristö, hyvät sosiaaliset taidot ja ver-

kostot, onnistumiset, hyvä itsetunto ja positiivinen minäkuva tai tavat löytää päihtee-

töntä hyvää oloa.  

Aalto-Setälän ym. (2003, 4) mukaan itse päihderiippuvuus syntyy nuorella niin, että 

päihde tuottaa tyydyttävän olotilan psyykkisesti, sosiaalisesti tai fyysisesti. Aalto-

Setälä ym. (2003) toteavatkin, että riippuvuus päihteitä kohtaan voi kehittyä useilla 

tavoilla. He kuvaavat, että psyykkisessä riippuvuudessa nuori kokee, ettei pysty elä-

mään enää ilman ainetta. Sosiaalisessa riippuvuudessa puolestaan nuoren päihtei-

den käyttö saattaa perustua kavereiden hyväksynnälle, tai sille, että nuori haluaa 

kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuori voi olla myös fyysisesti riippuvainen päih-

teistä, jolloin hänen elimistönsä reagoi vieroitusoirein, jos hän ei käytä päihdettä 

säännöllisesti. Aalto-Setälä ym. (2003, 4) mainitsevat kuitenkin, että päihteestä ai-

heutuvat vaikutukset ovat jokaisella nuorella yksilöllisiä ja siihen vaikuttavat useat 

eri tekijät. 

Kun puhutaan päihdeongelmien riskitekijöistä, tarkoitetaan silloin niitä tekijöitä, jotka 

ovat kytköksissä nuoren todennäköisempään päihteiden käyttöön. Geneettisyys, 

nuoren persoonallisuuteen kuuluvat ominaispiirteet, erilaiset ympäristötekijät tai lap-

suuden perheeseen ja sen toimintakykyyn liittyvät tekijät kuuluvat nuoren päihdeon-

gelmien riskitekijöihin. Edellä mainituilla tekijöillä on erilainen merkitys riippuen nuo-

ren ikä- ja kehitysvaiheesta. (Aalto-Setälä ym. 2003, 10.) 

Vanhempien riippuvuusongelmat lisäävät myös lasten riskiä päätyä myöhemmin 

riippuvaiseksi. Molempien vanhempien ollessa riippuvaisia, kasvaa riski entises-

tään. Riippuvuus onkin yksi lapsen kaltoinkohtelun muodoista, sillä riippuvaisen 

vanhemman omat tarpeet menevät lapsen kehitystarpeiden ohi. (Nakken 2015 143, 

149.) Aalto-Setälä ym. (2003, 11) lisäävät, että nuori voi mallioppia vanhemmiltaan 

tai lähipiiristään humalahakuista juomistapaa. Lisäksi tutkimukset ovat myös osoit-

taneet, että riitaisa tai kotona ilmenevä huono ilmapiiri, vanhemman puutteelliset 
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kommunikaatiotaidot tai muilla tavoin riittämätön vanhemmuus voivat olla niitä teki-

jöitä, jotka voivat altistaa nuoren päihdehäiriön kehittymiselle. 

Marttunen ja von der Pahlen (2013) ovat samaa mieltä DeWitin ym. (2000) kanssa 

siitä, että aikaisin aloitettu alkoholin käyttö on keskeinen myöhempien päihdeongel-

mien ja -häriöiden riskitekijä huolimatta siitä, millaiset lapsuudenperheen tai oman 

käyttäytymisen taustatekijät ovat.  Aalto-Setälä ym. (2003, 3) toteavat kuitenkin, että 

nuorten päihdekokeilut ovat tavallisia ja suurimmalle osalle nuorista ne eivät aiheuta 

riippuvuutta tai johda haitalliseen käyttöön. Vaikka Mannerheimin lastensuojeluliiton 

nuortennetissä (11.9.2018) kerrotaankin, että päihderiippuvuus kehittyy nuorelle no-

peammin kuin aikuiselle, on Savolainen (2008, 170) kuitenkin esittänyt, että todelli-

nen päihderiippuvuus on loppujen lopuksi melko harvinaista lapsilla ja nuorilla. 
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4 PÄIHTEET SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA  

Minkälainen vaikutus valtion lainsäädännöllä on yleisiin asenteisiin, kun alkoholi on 

laillinen päihde, mutta kannabis ei ja vaikuttaako tämä kokeilunhaluisiin sekä ute-

liaisiin nuoriin. Ainakin voidaan yleisesti ottaen todeta, että kulttuuri, missä elämme, 

vaikuttaa oleellisesti myös nuorten ajatuksiin ja asenteisiin. Tässä luvussa tarkas-

tellaankin, kuinka päihteet näyttäytyvät yhteiskunnassamme lakien ja vallitsevan 

kulttuurin näkökulmasta. 

4.1 Päihdelainsäädäntö ja –politiikka 

Soikkelin (2001, 9–10) mukaan Suomen huumepolitiikka pohjautuu kansalliseen 

lainsäädäntöömme ja kansainvälisiin yleissopimuksiin. YK:n vuosina 1961 ja 1971 

laaditut yleissopimukset perustavat kivijalan huumausaineiden käytön, tuottamisen 

ja kaupan seurannalle. Vanha-Majamaa (2018, 134–139) on puolestaan tuonut 

esiin, että vuonna 1966 määritellyssä laissa huumeiden käyttäminen oli luvatonta, 

ja vuonna 1972 Suomeen tuli voimaan yhteiskuntamme ensimmäinen huumausai-

nelaki. Lain kautta kannabista käyttävät tuomittiin viimeistään rikollisiksi ja syrjäytet-

tiin aiempaa syvemmälle yhteiskunnan marginaaliin. 

Suomen Rikoslain (L 1889/39) luvun 50 toisessa pykälässä on määritelty huumaus-

aineen käyttörikokseksi laiton käyttö, omaa käyttöä varten hallussa pitäminen tai 

yritys hankkia huumausainetta vähäisenkään määrän. Lakia rikkonut henkilö on tä-

män lain mukaan tuomittava huumausaineen käyttörikoksesta sakkoon tai vankeu-

teen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Rikoslain (L 1889/39) 50. luvussa avataan, 

mitä huumausainerikoksella tarkoitetaan. Laissa eritellään laittomaksi määritellyt 

huumausaineet. Lisäksi Rikoslain viidennessä pykälässä määritellään huumausai-

neiden ja erittäin vaarallisten huumausaineiden ero. Suomen huumausainelaissa (L 

2008/373) on määritelty valtion huumausainevalvonnan keskeisimmät periaatteet.  

Suomen huumausainelain tavoitteena onkin huumausaineiden laittoman tuonnin, 

viennin, valmistuksen, levittämisen ja käytön ehkäiseminen sekä muiden huumaan-

tumistarkoituksessa käytettävien aineiden aiheuttamien terveysriskien vähentämi-

nen. 
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Soikkelin (2001,11) mukaan, raittiustyölaki velvoittaa ennaltaehkäisevään päihde-

työhön moniammatillisesti kaikissa Suomen kunnissa. Vuonna 2015 on laadittu laki 

ennaltaehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (L 2008/373), minkä mukaan julki-

nen valta huolehtii tämän lain mukaisesti alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja 

muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien 

haittojen ehkäisystä yhteistyössä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Päihdehuol-

tolaki puolestaan (L 1986/41) velvoittaa kuntia sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

järjestämään päihdehuollon palveluita kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Tämän 

lain tavoitteena onkin ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen 

liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lisäksi sen tarkoituksena on edistää 

päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. 

4.2 Suomalainen päihdekulttuuri  

Suomalaista päihdekulttuuria voidaan pitää edelleen suuriltaosin alkoholikeskei-

senä. Kulttuurissamme alkoholin käyttö on yleisesti hyväksyttävää aikuisten kes-

kuudessa ja siitä kieltäytymistä pidetään edelleen normista poikkeamisena. (Havio, 

ym. 2008, 93.) Suomalaisten alkoholin käyttö on Havion ym. (2008, 94) mukaan yhä 

päihtymishakuista ja alkoholin sietokyvyn ihannoimista. Tilastollisesti katsottuna 

Weckrothin (2001, 40) mukaan alkoholin tuottamia kuolemantapauksia on edelleen 

yli kymmenkertaisesti verrattuna huumeiden aiheuttamiin kuolemantapauksiin. 

Myös muissa päihteiden aiheuttamien haittojen tilastoinneissa näkyy sama suhde 

alkoholin ja huumeiden välillä. 

Suomessa huumeiden käyttöä pidetään yleisesti ottaen negatiivisena ja haitalli-

sena, sekä se nähdään pääasiallisesti laittomana toimintana. Nuorison keskuu-

dessa huumeilla on jokseenkin kuitenkin erilainen asema verrattuna aikuisiin. (Ha-

vio ym. 2008, 95.) THL:n teettämän Kansallisen huumevuosiraportin mukaan huu-

meiden käyttö on arkipäiväistynyt myös nuorten keskuudessa. Huumeilla on aiem-

paa vahvempi asema nuorten juhlinnassa sekä päihteiden ongelmakäytössä. (Var-

jonen 2015, 29–30.) 

Weckroth (2001, 38) tuo esiin, että huumeiden käytön tilastoiminen on aloitettu val-

tiossamme 1960-luvulta lähtien. Tällöin nousi esiin huoli nuorten kannabiksen ja 
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muiden huumeiden käyttömäärien lisääntymisestä. Päihdelinkin (2011) mukaan 

1970-luvun alkupuolen jälkeen päihteiden käyttö väheni ja pysyi kauan melko tasai-

sena. Kun Suomessa siirryttiin 1990-luvulle, oli huumeiden käytössä havaittavissa 

selkeää kasvua. Tällöin huumeiden kulutus ja siihen liittyvät haitat nousivat uudelle 

asteelle ja kannabiksen kulutus kaksinkertaistui. Kannabis onkin tällä hetkellä Suo-

messa eniten käytetyin huumausaine (Päihdelinkki, [viitattu 28.7.2018].) Myös 

Weckroth (2001, 39) on todennut, että suurin osa suomalaisten huumeiden käytöstä 

pyörii kannabistuotteiden ympärillä.  

Kansainvälisessä huumevuosiraportissa on ilmennyt, että viimeisen vuoden sisällä 

kannabista kokeilleiden määrä on kasvanut jonkin verran. Erityisesti vuosina 2002–

2010 25–34-vuotiaiden kannabiskokeilujen osuus kasvoi lähes kolminkertaiseksi 

entiseen nähden. Tämä viittaa siihen, että kannabiksen käytön liittäminen yksin-

omaan nuorisokulttuuriin alkaa heikentyä. Sukupuolijakauman kannabiksen käy-

tössä erottaa vasta myöhemmässä ikäryhmässä, sillä nuorten keskuudessa suku-

puolieroa ei vielä juurikaan ole näkyvissä.  Myöhemmin miehet nousevat tilastoissa 

selkeästi naisten ohi. Huomioitavaa on myös se, että 25–34-vuotiailla naisilla viime-

aikainen käyttö on vähentynyt jyrkästi. (Varjonen 2015, 29–30.) 

Havio, ym. (2008, 97–98) ovat teoksessaan nostaneet esiin yhteiskuntaamme liitty-

viä päihdehaittoja. Heidän mukaansa etenkin alkoholin suurkuluttajien joukko ai-

heuttaa kansantaloudellisesti katsottuna merkittävän suuria haittoja. On myös huo-

mioitavaa, että itse päihdeongelmaisen lisäksi läheiset ovat usein avun tarpeessa, 

mikä myös osaltaan vaikuttaa kansantalouteen. Lisäksi päihteiden ongelmakäyttö 

tuo mukanaan muun muassa sosiaalisia ongelmia, toimeentulovaikeuksia, väkival-

tatilanteita, rikollisuutta ja riskejä tieliikenteeseen.  

Holmberg (2010, 17) on arvioinut tutkimustulosten perusteella, että Suomen väestö 

ja päättäjät ovat huolissaan kansalaisten päihteiden käytöstä ja sen lisääntymisestä 

tulevaisuudessa. Hän on myös tuonut esiin näkökulman siitä, että päihdeongelmaa 

pidetään vielä nykyäänkin kaikesta tutkimustiedosta huolimatta kovasti itse aiheu-

tettuna asiana. Yleinen ajatus on edelleen se, että ongelmat korjaantuisivat, jos 

päihdeongelmaiset osaisivat vain ottaa niin sanotusti itseään niskasta kiinni. Tutki-

muksissa on kuitenkin noussut esiin geneettiset muutokset, jotka suomalaisessa 

geeniperimässä saattavat liittyä alkoholismin ilmentymiseen. 
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4.3 Alkoholi ja kannabis suomalaisten nuorten keskuudessa    

Österbergin, Mäkelän ja Sepän (2013) mukaan suomalaisten nuorten juomatapojen 

kehitys on käynyt läpi moninaisten vaiheiden kirjon. Juomatavat muuttuivat paljon 

1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa alkoholin kulutuksen laajentuessa nuoriso-

kulttuuriin. 1970-luvun loppupuolella asenteet juomista kohtaan tiukentuivat, mutta 

1980-luvun puolivälin jälkeen nuorten alkoholinkulutuksesta muodostui noin 15 vuo-

den mittainen kasvuaalto. 2000-luvulle siirryttäessä nuorten raittius on kasvanut 

huomattavasti ja 14- ja 16-vuotiailla nuorilla juomistiheys sekä humalahakuinen juo-

minen ovat muuttuneet alenevaan suuntaan.  

Myös Lehto, Katainen ja Maunu (2012) tuovat THL:n yhteiskuntapolitiikan julkai-

sussa 6/2012 esiin Raitasalon ja Simosen (2011) näkemyksen siitä, että humala-

juominen yhteiskunnassamme nuorten keskuudessa on vähentynyt ja raittiiden 

määrä lisääntynyt. Lehto ym. (2012) nostavat julkaisussa esiin kuitenkin Raisamon 

ym. (2011) tuoman näkemyksen siitä, että alkoholinkäyttö kuuluu kuitenkin yhteis-

kuntamme nuorten elämään vahvasti. Heidän mukaansa 16-vuotiaista noin puolet 

käyttää alkoholia ainakin kerran kuukaudessa. 

THL on (2016) on raportoinut Espad-tutkimuksesta, jossa on tutkittu eurooppalais-

ten koululaisten päihteiden käyttöä. Espad-tutkimuksen mukaan raittiiden määrä yh-

deksäsluokkalaisten keskuudessa on kasvanut kahdessakymmenessä vuodessa 

noin kymmenesosasta neljännekseen. Kun vuosia 1995 ja 2015 oli verrattu tutki-

muksessa keskenään, oli vuonna 1995 noin puolet nuorista nauttinut alkoholia ai-

nakin kuusi annosta kerrallaan edellisen 30 päivän aikana, kun taas vuonna 2015 

näin oli tehnyt enää neljännes nuorista. Kun tyttöjen ja poikien välisiä eroja verra-

taan päihtymishakuisessa juomisessa, ovat erot vähäisiä. Ahlström ja Karvonen 

(2016) tuovat puolestaan esiin nuortenlinkin nettisivulla terveystapatutkimuksen 

(2015), jonka mukaan 12-vuotiaista nuorista 98 prosenttia on raittiita. 14-vuotiaiden 

ikäryhmästä 78 prosenttia oli raittiita, mutta 16-vuotiaiden joukosta enää noin 41 

prosenttia oli täysin raittiita. 18-vuotiaiden ikäryhmästä raittiita oli enää alle 13 pro-

senttia.  

Vanha-Majamaa (2018, 134–139) toteaa kannabiksen tulleen Suomeen 1960-luvun 

alkupuolella muun nuorisokulttuurin mukana. Sen aikaisen Seura-lehden mukaan 
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vuonna 1965 huumausaineiden käyttäminen oli kytkeytymässä nuorten suomalais-

ten taiteilijoiden ja opiskelijoiden joukkoon. Von der Pahlenin ja Marttusen (2012, 

215) mukaan kannabis on laittomana huumeena sellainen, jota kokeillaan yleensä 

huumausaineista ensimmäisenä. Heidän mukaansa kannabiksen kokeilu ajoittuu 

15–16 vuoden tietämille, mutta noin 1 prosentti on tuonut esiin, että on käyttänyt 

kannabista jo ollessaan 13-vuotias. Helsingin kaupungin nuorisoasemalla työsken-

televän Niemelä (2017) toteaakin, että yhä pienemmät lapset kokeilevat kannabista, 

sillä he luulevat sen olevan vaaraton luonnontuote. Hänen mukaansa huumetta on 

helppo saada ja se on edullista. 

Espad-tutkimuksessa nousi esiin, että peruskoulun yhdeksäsluokkalaisilla kanna-

biskokeilut ja sen käyttö ovat pysyneet samanlaisina. Vuonna 2015 pojista kymme-

nen prosenttia ja tytöistä seitsemän prosenttia oli jossain vaiheessa elämässään 

maistanut kannabista. On myös noussut esiin, että kannabiskokeiluihin yhdistetään 

aiempaa vähemmän vaaroja. Tutkimuksen mukaan muiden lainvastaisten huumei-

den käyttö on 15–16-vuotiailla nuorilla epätavallista, sillä ainoastaan kolme prosent-

tia nuorista kertoi joskus kokeilleensa jotakin toista huumausainetta kuin kanna-

bista. (THL, 2016.) 

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan Seinäjoen 8.- ja 9.-luokkalaisista 8,4 

prosenttia hyväksyy ikäisillään kannabiksen polton. Kuviossa 1. havainnollistetaan 

kouluterveyskyselystä saatuja tuloksia. Tulosten mukaan tytöistä 5,6 prosenttia oli 

vastannut myöntävästi, kun taas poikien vastauksista 11 prosenttia oli myönteisiä. 

Koko Suomen 8. ja 9. tulokset ovat hiukan myönteisemmät, sillä kokonaisuudes-

saan myönteisiä vastauksia on saatu yhteensä 14,5 prosenttia, joista tyttöjen osuus 

on ollut 7,1 prosenttia ja poikien 14,5 prosenttia. Näyttää siis siltä, että niin paikalli-

sesti kuin valtakunnallisestikin pojat suhtautuvat myönteisemmin kannabikseen. Pe-

ruskoulunsa päättäneillä nuorilla voidaan todeta selkeää hyväksynnän kasvua kan-

nabista kohtaan. (THL, 2018.) 
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Kuvio 1. Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia kannabiksen polton hyväksymisestä 
ikäisillään (THL, 2018.) 
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5 NUOREN KEHITYS JA PÄIHTEET 

Tässä luvussa käydään läpi nuoruuden vaiheet ja nuoruuteen liittyviä tärkeimpiä 

kehitystehtäviä. Lopuksi käsitellään sitä, kuinka päihteet vaikuttavat nuoreen, jonka 

kokonaisvaltainen kehitys on vielä kesken. 

5.1 Nuoruus ja siihen liittyvät kehitystehtävät 

THL:n (2016) sekä Marttunen ja Kaltiala-Heino (2011, 562) jaottelevat nuoruuden 

varhais-, keski- ja myöhäisnuoruuteen. Varhaisnuoruuteen luetaan kuuluvaksi 12–

14-vuotiaat, keskinuoruuteen 15–17-vuotiaat ja myöhäisnuoruuteen 18–22 vuotiaat. 

Marttunen ja Kaltiala-Heino (2011, 564) toteavat keskinuoruuden alkavan siinä vai-

heessa, kun nuori ei koe enää tarvetta taistella lapsuudessa esiintyviä yllytyksiä 

vastaan. Nuori kokee myös tässä vaiheessa pääosin hyväksyntää seksuaalisesti 

muuttunutta kehoansa kohtaan. Marttusen (2009) mukaan keskinuoruuden merkit-

tävin kehitystehtävä näkyy muutoksessa suhteessa vanhempiin, omaan itseen ja 

omaan seksuaalisuuteen. 

Aaltonen ym. (2003, 51) ovat tuoneet esiin ihmisen kokonaisvaltaisuuden, sillä ih-

minen koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kokonaisuudesta. Fyysi-

seen osa-alueeseen luetaan kuuluvaksi ihmisen kasvu ja motorinen kehitys. Nuorta 

tarkasteltaessa merkittävimmät fyysiset muutokset ovat kasvu, murrosikä ja siihen 

liittyvät hormonaaliset muutokset. Psyykkiseen kehitykseen kuuluvat kognitiivinen 

ja persoonallisuuden kehitys. Kognitiivinen kehitys tarkoittaa muun muassa ajatte-

lun, muistin, oppimisen, motivaation ja havaitsemisen kehittymistä. Persoonallisuu-

den kehittyminen puolestaan käsittää minäkuvan kehittymisen. Sosiaalinen kehitys 

kattaa esimerkiksi yksilön vuorovaikutustaidot, jotka ovat nuoruuden yksi kehitys-

haaste. Nuoren kokonaisvaltaiseen kasvuun vaikuttavat vahvasti niin ympäristö kuin 

perimäkin, eikä eri osa-alueita pystytä erottelemaan todellisuudessa yksiselitteisesti 

toisistaan, sillä jokainen osa-alue nivoutuu yhteen monin erilaisin tavoin. Kuvio 2. 

havainnollistaa nuoren kehityksen osa-alueita. 
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Kuvio 2. Nuoren kehityksen osa-alueet. 

5.2 Nuoren fyysinen kehitys 

Tiina Lehtinen ja Ismo Lehtinen (2007,18) kertovat murrosiän fyysisten muutosten 

alkavan yksilöllisesti, aikaa tai tahtia katsomatta. MLL:n ([viitattu 15.9.2018]) mu-

kaan keskinuoruudessa nuori yrittää totutella hyväksymään kehossa tapahtuvia fyy-

sisiä muutoksia. Ylisaari (2017, 15–16) toteaakin, että keskinuoruudessa nuoren 

seksuaalinen kehitys on keskeisenä kehityksen kohteena. Jotta nuori pystyy siirty-

mään aikuisen asemaan, hänen täytyy käydä läpi lapsuuden aikaiset seksuaaliset 

käsityksensä, pelkonsa ja uhkansa. Nuori pystyy käsittelemään nämä asiat mieliku-

vien, itsetyydytyksen ja asioiden kokeilemisen avulla. Ylisaari (2017) tuo esiin, että 

nuoruudessa koetaan vahvasti epäröintiä omasta naisellisuudesta tai miehisyy-

destä, mikä näkyy omien fyysisten muutosten kyseenalaistamisena. 

15-vuotiaat tytöt ovat jo kypsyneet fyysisesti lapsen kehosta aikuiseksi. Tässä iässä 

jotkut tytöt saattavatkin kritisoida oman kehon muutoksia ja nolostelevat muuttuvia 

muotojaan. Joillain tytöillä kuukautiset saattavat alkaa vasta 16–17 vuoden ikäi-

senä, joka voikin olla nuorelle henkinen taakka muiden kavereiden nopeamman ke-

hityksen vuoksi. Poikien murrosiän alkamisaika on puolestaan vähän myöhemmin 

FYYSINEN 

PSYYKKINEN SOSIAALINEN 

Kuvio 2. Nuoren kehityksen osa-alueet. 
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kuin tytöillä, minkä takia pojat kehittyvätkin vielä keskinuoruudessa fyysisesti pal-

jonkin. Fyysinen kasvu näkyy pituuskasvuna, joka jatkuu keskimäärin 18 ikävuoteen 

saakka. Jotkut pojat saattavat näyttää ulkoisesti mieheltä yhdeksännellä luokalla, 

jotkut kehittyvät hitaammin ja matka pojan kehosta mieheksi vaatii vielä aikaa. (MLL, 

[viitattu 15.9.2018].) 

5.3 Nuoren psyykkinen kehitys 

Psyykkisen kehityksen prosessi käynnistyy murrosiässä, jolloin keskeisintä on van-

hemmista irtaantuminen ja omaksi persoonaksi kehittyminen. Nuorella alkaa löytyä 

omia mielipiteitä, asenteita ja mieltymyksiä. Keskinuoruuden tärkeimpänä tehtävänä 

onkin luoda yhtenäinen ja ristiriidaton identiteetti (MLL, [viitattu 15.9.2018].) Aalto-

nen ym. (2003, 60) ovat sitä mieltä, että nuoruutta tulisi tarkastella sellaisena vai-

heena, jossa voimakaskin tiedon kritisointi ja oman oppimisen kyseenalaistaminen 

kuuluvat luonnollisena osana kyseiseen vaiheeseen. Asioiden kritisoiminen voi 

myös tarkoittaa itsenäisen ajattelun harjoittelemista. Huoltajien ja kasvattajien olisi-

kin tärkeää tiedostaa tämä puoli ja sen kautta tukea nuorta itsenäiseen ajatteluun. 

Nuori viettää elämästään suuren osan koulussa, joten koulu vaikuttaa suuresti nuo-

ren oppimisen, ajattelun ja moraalin kehittymiseen (Aaltonen 2003, 68-69.) Kron-

qvist ja Pulkkinen (2007, 169–170) ovat tuoneet esiin, että nuori saattaa myös antaa 

esimerkiksi muille sellaisen käsityksen, että koulu ei kiinnostaisi, vaikka todellisuus 

olisikin päinvastainen. Ristiriitojen takana on yleensä haaveita, toiveita epävar-

muutta ja pelkoakin. Nuoren ajattelua on myös kuvattu nuoruuden egosentrismiksi, 

mikä tarkoittaa minäkeskeisyyttä. Nuoren kohdalla egosentrisyys näkyy nuoren käy-

töksessä esimerkiksi kriittisyytenä auktoriteettia kohtaan, lisäksi nuoren on vaikea 

sietää kritiikkiä ja vikojen löytäminen toisista on helppoa. 

Nurmen ym. (2014, 146–147) mukaan ihmisen ajattelutaidot alkavat kehittyä mer-

kittävästi toisen elinvuosikymmenen alkuvaiheessa aivojen kypsymisen johdosta. 

Ajattelutaitojen kehittyminen luo perustaa kiinnostukselle ja kyvyn maailmankuvan 

sekä ideologian rakentamiselle. Varhaisnuoruuden edetessä ajattelussa tapahtuu 

siis laadullinen muutos entiseen nähden, minkä johdosta nuori kykenee paremmin 
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hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja omaa tulevaisuuttaan. Kronqvist ja Pulkki-

nen (2007, 170) ovatkin tuoneet esiin Piaget’n kehitysteorian, jonka mukaan nuo-

ruusiässä nuori päästää irti konkreettisesta ajattelutavasta ja ajattelu muuttuu abst-

raktiksi ajatteluksi. 

Puhuttaessa nuoren persoonallisuuden kehityksestä, puhutaan usein myös oman 

identiteetin etsimisestä. Identiteetillä tarkoitetaan sitä, miten ihminen kokee itsensä 

yksilöllisesti ja suhteessa toisiin (Kronqvist & Pulkkinen 2007,172.) MLL:n ([viitattu 

15.9.2018)] mukaan nuori käy läpi itsekseen omaa identiteettiään ja osaakin jo tar-

kastella itseään erilaisista näkökulmista, myös ulkopuolisen silmistä katsottuna. 

Nuori kokeilee, valikoi ja testaa asioita, joiden kautta hän pystyy jäsentää ja selkiyt-

tää omaa identiteettiään. 

Kronqvist ja Pulkkinen (2007,174) ovat tuoneet esiin, että rakentaessaan minäkäsi-

tystä ja identiteettiään, nuori arvioi luonnostaan itseään suhteessa kehityshaasteis-

saan onnistumiseen. Onnistumiskokemusten kautta nuoren itseluottamus alkaa 

vahvistua, minkä vuoksi positiivinen palaute on tärkeää. Huomioitavaa on myös se, 

että ympäristön asettamat liian kovat paineet ja odotukset saattavat kuormittaa 

nuorta. Epäonnistumisten kohdalla nuoren olisikin tärkeää pystyä peilaamaan aja-

tuksiaan aikuisten sekä ikäistensä kanssa ja muokata sen avulla tavoitteitaan rea-

listisemmiksi. 

5.4 Nuoren sosiaalinen kehitys  

Keskinuoruus on nuoren elämässä sellaista aikaa, jolloin kaverisuhteet kehittyvät ja 

niiden merkitys muuttuu varhaisnuoruutta läheisemmäksi. Kavereiden merkitys 

kääntyy tärkeämmäksi, koska nuori alkaa itsenäistyä ja tämän seurauksena myös 

suhde vanhempiin muuttaa muotoaan. (MLL [viitattu 15.9.2018].) Kronqvistin ja 

Pulkkisen (2007,181) mukaan nuoren ja vanhemman välille syntyy usein ristiriitoja, 

kun nuori irtautuu vanhemmistaan. Nuori käy samalla läpi kognitiivisten taitojen ke-

hitystä, joka lisää hänen kykyään ajatella ihmissuhteita. Nuoren ajatukset muuttuvat 

myös kriittisempään suuntaan. Tällöin nuoren omat ajatukset ja vanhempien ajatuk-

set lisäävät erimielisyyksiä heidän välillään ja nuoren emotionaalinen suhde van-
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hempia kohtaan muuttuu. Nuori ja vanhempi kokevatkin paljon erimielisyyksiä ja rii-

toja, jotka usein koskevat nuoren vapauksia tai hänelle määriteltyjä rajoja. Nuori 

saattaakin tämän vuoksi kokea, etteivät vanhemmat ymmärrä häntä.  

MLL:n ([viitattu 15.9.2018]) mukaan nuori hakeekin kaverijoukostaan läheisyyttä ja 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, joita hän on saanut kotona perheeltä ja vanhemmilta. 

Kaveriporukkaan kuuluminen on tärkeä osa nuoren identiteetin kehitystä. Nuoren 

kaveripiiri muuttuu pieneksi ja intensiiviseksi porukaksi, joilla on samoja kiinnostuk-

sen kohteita. Kaverisuhteet ovat pysyviä ja onkin mahdollista, että ne ovat pitkäai-

kaisia. MLL:n mukaan nuoruudessa kaveriporukoita yhteen liittävät samanlaiset ar-

vot, asenteet ja ajattelutavat. Nuorille on myös ominaista käydä läpi kavereiden 

kanssa sellaisia asioita, joista eivät ehkä halua keskustella kotona vanhempien 

kanssa. Marttunen ja Kaltiala-Heino (2011, 564) korostavat kuitenkin keskinuoruu-

den olevan herkkä ajanjakso, minkä vuoksi nuori ottaakin ero- ja hylkäämiskoke-

mukset raskaasti. Onkin tärkeää, että vanhemmat antavat edelleen nuorelle huo-

lenpitoa ja rajaavat häntä. 

Kronqvist ja Pulkkinen (2007, 184) tuovat esiin murrosiässä tyttöjen ja poikien välisiä 

eroja kaverisuhteissa, sillä useimmiten pojat viettävät aikaa isommissa ryhmissä, 

kun tytöt taas pienemmissä kahden tai kolmen hengen ryhmissä. Näin ollen tytöt 

muodostavatkin keskenään läheisempiä vuorovaikutussuhteita poikiin verrattuna. 

Tyttöjen ystävyyssuhteista ilmeneekin emotionaalinen läheisyys ja aikaa vietetään-

kin yhdessä jutellen, uskoutuen ja tukien toista. Tyttöjen riidellessä esiin tulevat ris-

tiriitaisuudet ihmissuhteissa, ja tämä onkin ominaista vain tyttöjen riitelyssä. Pojille 

ominaista on mennä yhdessä pelaamaan tai kilpailemaan ja heidän jutteluidensa 

aiheet ja riidat liittyvät useimmiten koulu- ja urheilusuorituksiin.  

Keskinuoruudessa nuoren ajattelu selkiytyy ja nuoren sanavarasto alkaa täyttyä 

abstrakteista käsitteistä. Nuori miettii myös arvoja ja ideologioita painokkaasti sekä 

kriittisesti, jonka vuoksi nuori pitääkin kiinni omista ajatuksistaan viimeiseen asti. 

Vaikka nuori kehittyykin ajattelutaidoissa, on ajattelutapa kuitenkin vielä 15-vuoti-

aana usein mustavalkoista, mikä tarkoittaa nuoren mielestä asioiden olevan hyviä 

tai huonoja. Nuori oppii kuitenkin nopeasti ajattelemaan asioita aikaisempaa moni-

naisemmin ja tällöin mukaan tulevat myös erilaiset näkökulmat sekä ongelmanrat-
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kaisukyvyn kehittyminen. Sosiaaliseen kehitykseen kuuluu myös moraalisen ajatte-

lun kehitys, mikä kestää koko nuoruusiän, ja se jatkuukin varhaisaikuisuuteen 

saakka. Moraalista ajattelua kehittävät sellaiset tilanteet, joissa nuoren täytyy ottaa 

itse vastuuta, yhdistää yhteen moninaisia näkökulmia ja tehdä oikeudenmukaisia 

ratkaisuja. (MLL, [viitattu 15.9.2018].) 

5.5 Alkoholin ja kannabiksen vaikutus nuoreen 

Nuoren aivot ovat täysin kypsyneet vasta 20-vuotiaana, minkä vuoksi päihteet häi-

ritsevät nuoren aivojen kehitystä (Ehyt ry, [viitattu 18.7.2018].) Marttusen ja von der 

Pahlenin (2013) näkemyksen mukaan päihteiden runsas käyttö vaikuttaa kognitii-

visten taitojen heikentymisen lisäksi myös emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen. Lisäksi nuorena aloitettu päihteiden käyttö lisää alttiutta vakavalle 

riskikäyttäytymiselle ja myöhempien mielenterveyshäiriöiden puhkeamiselle. Tiina 

Lehtinen ja Ismo Lehtinen (2007, 121) ovat todenneet, että pahimmillaan nuorten 

päihteiden käyttö voi johtaa esimerkiksi onnettomuuksiin, harkitsemattomiin sek-

sisuhteisiin, ilkivaltaan ja rikolliseen elämään. Myös Sinkkonen (2012, 208) koros-

taa, että vakavia vammautumisia ja kuolemaan päättyviä onnettomuuksia sattuu. 

Päihteet ovatkin yhteydessä tappeluihin, onnettomuuksiin sekä väkivaltaisuuteen. 

Alkoholin tuomat vaikutukset ovat moninkertaiset nuorella, jos tätä rinnastetaan ai-

kuiseen, sillä nuoren yhden promillen humala vastaa aikuisen kahden promillen hu-

malatilaa. (Ehyt ry, [viitattu 18.7.2018].) Marttunen ja von der Pahlen (2013) ovat 

nostaneet esiin Penttilän (2013) kannan siitä, että humaltumistarkoituksessa tapah-

tuva juominen voi heikentää muistia ja oppimiskykyä pysyvällä tavalla. Sinkkosen 

(2012, 208) mukaan Suomessa päätyy kymmeniä nuoria terveydenhuoltoon hoidet-

tavaksi joka vuosi alkoholimyrkytyksen vuoksi, jolloin nuoren tila voi olla tällöin hen-

genvaarallinen. Kuitenkaan kaikki myrkytystilassa olevat nuoret eivät hakeudu sai-

raalahoitoon, vaan humalatila nukutaan pois yöpymällä kotona tai kaverien luona. 

Sinkkonen toteaakin suomalaisten nuorten päihtymistilaan asti juomisen olevan 

huomattava kansanterveydellinen haaste. 

Kannabiksen käyttö on yhdistetty nuorilla yleiseen apaattisuuteen, motivaation puut-

teeseen sekä heikkoon opiskelu- ja työmotivaatioon. On myös löydetty viitteitä siitä, 
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että kannabiksen runsas käyttö saattaa haitata puolustusjärjestelmän toimintaa ja 

vaikuttaa heikentävästi myös seksuaalisuuteen sekä lisääntymiskykyyn. (Päihde-

linkki, [viitattu 28.7.2018].) Seksuaalisuuden ja lisääntymiskyvyn laskua tukee myös 

Savolaisen (2008, 168) nostama näkökulma siitä, että päihteiden käyttö voi vaikut-

taa nuoren sukupuoli- ja kasvuhormonituotantoon häiritsevästi. 

Ahlblad (8.3.2010) on lääkärilehden artikkelissaan nostanut esiin australialaisessa 

tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tutkimus on tehty 14- ja 21-vuotiaille henkilöille 

Queenslandin yliopistoon kuuluvassa Brain Institutessa, missä selvitettiin tutkitta-

vien mielenterveyttä ja huumeidenkäyttöä. Kyselyihin osallistui 3800 nuorta äitei-

neen. Kyseisen tutkimuksen mukaan nuorilla oli kaksinkertainen riski sairastua skit-

sofreniaan aloitettuaan kannabiksen käytön 14–15 vuoden iässä verrattuna sellai-

siin nuoriin, jotka eivät olleet käyttäneet kannabista. 
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6 PÄIHDEKASVATUS JA ALAIKÄISIIN KOHDISTUVA PÄIHDETYÖ  

Tämän luvun tarkoituksena on avata sitä, mitä velvollisuuksia kunnilla on päihdetyön 

järjestämisessä nuorten näkökulmasta. Luvussa tuodaan esiin ehkäisevän päihde-

työn ja päihdekasvatuksen tilannetta sekä sitä, kuinka sitä toteutetaan. Lopuksi käy-

dään läpi varhaisen tunnistamisen kulmakiviä ja alaikäisen asiakkaan päihdetyön 

prosessia. 

6.1 Ehkäisevä päihdetyö  

Lastensuojelulain (L 13.4.2007/417) toisessa pykälässä tuodaan esiin, että lapsen 

vanhemmilla tai muilla huoltajilla on ensisijaisesti vastuu lapsen hyvinvoinnista. 

Päihdelinkki ([viitattu 6.8.2018]) korostaa, että nuorilla ei ole riittävästi tietoa tai ko-

kemusta päihteistä, jonka vuoksi niiden turvallinen kokeileminen tuottaa haasteita. 

Onkin tärkeää, että vanhemmat käyvät keskustelua kotona nuoren kanssa turvalli-

sesta päihteiden kokeilusta. 

Valtiolla ja kunnilla on lakiin pohjautuva vastuu tuottaa sellaiset rakenteet, jotka te-

kevät mahdolliseksi ehkäisevän päihdetyön tuottamisen. (THL, 22.3.2018.) Pylkkä-

sen, Viitasen ja Vuohelaisen (2009, 3) mukaan ehkäisevän päihdetyön pääperiaat-

teisiin kuuluvat ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistamalla päih-

teettömiä elintapoja sekä se, että pyritään vähentämään päihteiden kulutusta ja ku-

lutuksesta ilmeneviä haittoja. Usein ehkäisevää työtä tehdään erityisesti nuorten 

ikäryhmien parissa. Vaikka näin toimitaan, nuorten kanssa tehtävälle ehkäisevälle 

päihdetyölle ei ole kuitenkaan tarkennettu selkeäpiirteistä määritelmää, joka täytyisi 

olla. Ehkäisevää päihdetyötä nuorten kanssa toteutetaan yhteiskunnassamme kui-

tenkin mittavasti ja se on arvostettua.  

Pylkkänen, Viitanen ja Vuohelainen (2009, 4) toteavat, että nuorisoalan ehkäise-

västä päihdetyöstä puhuttaessa, sen lainsäädöllinen lähtökohta tulee esiin perus-

tuslaissa (L 731/1999) määrätyistä perusoikeuksista. Hyvinvointioikeudet takaavat 

jokaisen ihmisarvoisen elämän perusedellytykset, joita ovat toimeentulo, koulutus 

sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Yhdenvertaisuus ja osallistumisoikeudet ovat 
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myös jokaisen perusoikeuksia. Kun tehdään laaja päätelmä asian tiimoilta, ehkäi-

sevä päihdetyö kuuluu yhteiskuntamme kansalaisten hyvinvointioikeuksiin ja sa-

malla se osaltaan turvaa yhdenvertaisuus- ja perusoikeuksien täyttymisen.  

Laajasalo ja Pirkola (2012, 50) tuovat raportissaan esiin, kuinka merkittävässä ase-

massa ehkäiseminen ja myöhentäminen ovat nuoren päihteiden käytön aloittami-

sessa, sillä ne vähentävät riskiä sairastua päihdehäiriöön aikuisiässä. Viitasen 

(2010, 47) mukaan nuoriin kohdistuvan ehkäisevän päihdetyön erottaa aikuisten 

kanssa tehtävästä työstä etenkin sen kasvatuksellisesta toiminta-ajatuksesta ja las-

tensuojelulaissa sekä nuorisolaissa esiin tulevasta säädösperustasta.  

Nuorten kanssa työskentelyssä heidän päihdeasenteisiinsa yritetään vaikuttaa ko-

konaisvaltaisesti jo varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi täytyy muistaa, että nuo-

risoalan ehkäisevä päihdetyö tarvitsee omanlaisensa menetelmät ja osaamisen nii-

den suuntaamisessa nuorille. Ehkäisevä päihdetyö täytyy nähdä niin, että sillä on 

lähtemätön rooli nuorisokasvatuksessa ja sen täytyy saavuttaa aina uudet ikäryh-

mät. Päihdetyötä ei tehdä vain kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa, vaan sitä 

tehdään myös esimerkiksi oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja kulttuuri- ja vapaa-ajan 

toiminnassa. Myös järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin palveluntarjoajilla kuulu-

vat omat päihdetyöhön liittyvät toiminnot. (Pylkkänen ym. 2009, 3, 9, 13.) 

6.2 Päihdekasvatus  

Päihdekasvatuksessa painottuvat intensiivisyys, kesto ja toisto. Jos tietoisku on ker-

taluontoinen, saa se aikaan kuuntelijassa enintään hetkellisiä vaikutuksia. Yhden-

suuntaisen luennoinnin sijasta opetuksen täytyisi olla luonteeltaan vuorovaikutteista 

ja keskustelevaa. Päihdekasvatus antaa laadukkaita tuloksia, jos toimintatapana 

käytetään elämäntaito-opetusta. Koulun täyttäessä kasvatuksellisen työnsä hyvin 

se valmistaa nuoria heille tarvittavilla elämäntaidoilla, jotka turvaavat heitä päih-

teidenkin haitoilta. Päihdeopetus kuuluu terveydentiedon opetukseen ja käytän-

nössä oppilaitoksen tehtäviin kuuluu vastata päihdekasvatuksesta itsenäisesti ja 

moniammatillisesti yhteistyössä koulun omien tahojen avulla. Oppilaitoksella on kui-

tenkin mahdollista liittää omaan tarjontaansa ulkopuolisia tahoja sekä ammattilaisia 

kertaluontoisilla luennoilla tai tilaisuuksilla. (THL 2017.) 



 

 

38 

Monesti peruskouluissa vastuuvelvollisuus päihdekasvatuksesta siirretään jollekin 

koulun ulkopuolelta tulevalle ammattilaiselle. Peruskoulussa työskentelevät ammat-

tilaiset eivät koe päihdekasvatuksen sisältyvän heidän työhönsä, sille ei ole aikaa 

muun opetuksen rinnalla tai sitten työntekijät eivät koe ammattitaitonsa riittävän sen 

toteuttamiseen. Tämän vuoksi päihteisiin liittyvä työ saattaa jäädä kertaluontoiseksi, 

sitä on harvakseltaan tai sitä toteutetaan vain tarpeen mukaan. Näin käydessä on 

mahdollista, että kasvatusprosessiin ei synny riittävää pitkäjänteisyyttä ja kokonais-

valtaisuutta. Koulun ulkopuolelta tulevat ammattilaiset eivät myöskään aina ehdi tar-

peeksi tutustua kohderyhmän nuoriin, minkä johdosta luottamusta ja vuorovaikutus-

suhdetta ei ehdi muodostua. (Pylkkänen ym. 2009, 22.)  

Pylkkäsen ym. (2009, 20) mukaan päihdekasvatus pitää sisällään päihdetietoutta 

niin kuin päihdevalistuskin, mutta päihdekasvatuksessa täytyy olla laajempi tavoite 

kuin ainoastaan päihdetiedon antaminen. Päihdekasvatuksessa täytyy olla elämän-

taitoja ja arvoja tarkastelevaa ohjausta sekä sen täytyy järjestää päihteettömiä toi-

minta- ja vapaa-ajanviettotapoja nuorille. Kasvatuksellinen tähtäin on se, että nuo-

relle opetetaan vastuullista asennetta päihteitä kohtaan, jonka avulla hän pystyy itse 

tietoisesti rajoittamaan päihteiden käyttöään ja olemaan tietoinen käytön aiheutu-

vista riskeistä tarpeeksi kattavasti. Normann ym. (2015, 15) tuovat esiin, että kaiken 

järjestettävän päihdekasvatuksen täytyy olla nuorta kohtaan kunnioittavaa. Asioista 

täytyy puhua rehellisesti ottaen huomioon se, että jaettu tieto ei tuota nuorelle pel-

koa tai ahdistusta. Kun päihdekasvatuksen sisältöä rakennetaan, tulee materiaalien 

valinnassa ottaa huomioon nuorten herkkyys.  

6.3 Päihdekasvatuksessa käytettävät menetelmät  

Normannin ym. (2015, 17) mukaan nuorten ehkäisevässä päihdetyössä hyödynne-

tään monenlaisia menetelmiä, kuten pelejä, draamaa, kampanjoita, kilpailuja, tee-

maviikkoja ja vertaisvalistusta. Toteutustapoja on siis lähes yhtä paljon kuin alan 

työntekijöitäkin. Pylkkänen ym. (2009, 16) kutsuvat menetelmiä nimillä työkalu, työ-

väline, toimintaprosessi tai intervention totutustapa. Pylkkänen ym. (2009, 16) ovat-

kin todenneet, että menetelmä tulee valita asiakkaan, asiakkaan tavoitteiden ja käy-
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tössä olevien resurssien mukaisesti. Valinnassa tulee huomioida myös menetel-

mien soveltuvuus asiakkaan ikä- ja kehitystasoon nähden. Menetelmiä voidaan to-

teuttaa nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä niin yksilölle kuin ryhmällekin. 

Normann ym. (2015,17) toteavat, että eri menetelmien käyttäminen voi tuoda päih-

dekasvatukseen uudenlaisia näkökulmia ja uutta voimaa, joiden kautta voidaan 

saada heräteltyä nuoren mielenkiinto aihetta kohtaan. Normann ym. (2015, 17) ko-

rostavat kuitenkin sitä, että päihdekasvatus ei aina vaadi onnistuakseen erityisiä 

menetelmiä. Tärkeintä on se, mitä tavoitellaan ja saadaan aikaan. Työskentelyn 

kautta nuori saa aikuisen tuella eväitä päihdekäyttöön liittyvissä tilanteissa vastuul-

liseen ja harkittuun toimimiseen. Pylkkäsen ym. (2009, 3, 9) mukaan nuorten aihee-

ton syyllistäminen tai mustamaalaaminen päihteiden käytön poikkeuksellisena on-

gelmaryhmänä ei ole sopivaa. Päihdetyötä tehdessä moralisointi, leimaaminen ja 

syyllistyminen ovat ilmenneet huonoiksi toimintatavoiksi, jos halutaan vaikuttaa 

päihteiden käyttöön. Tämä pitää paikkansa ikäryhmästä riippumatta. 

Pylkkänen ym. (2009, 18) ovat nostaneet esiin huolen siitä, että yleisen ennaltaeh-

käisyn haasteena on useimmiten se, että päihdetietous ei herätä riskiryhmiin kuulu-

vissa nuorissa riittävästi mielenkiintoa. Joskus voi käydä niin, että päihdevalistus 

aiheuttaa nuoressa mielenkiinnon päihdekokeiluihin. Tällainen tapahtumakuvio on 

yksi esimerkki väärän menetelmän valinnasta kyseiselle kohderyhmälle. 

6.4 Nuoren päihdeongelman varhainen tunnistaminen  

Aalto-Setälä ym. (2003, 12) ovat todenneet, että nuoruusiässä esiintyvä mielialojen 

vaihtelu ja käytöksen arvaamattomuus kuuluvat jossain määrin nuorten tavalliseen 

elämään. Näiden nuoruuteen yleisesti kuuluvien piirteiden vuoksi aikuisen voi olla 

hyvin vaikea tunnistaa nuoresta päihteidenkäytön merkkejä. Päihdekäyttöä on kui-

tenkin syytä epäillä, jos nuoren käytös muuttuu esimerkiksi sulkeutuneemmaksi, vä-

syneemmäksi, vihamielisemmäksi tai yhteistyöhaluttomammaksi. Syytä huoleen on 

myös silloin, jos nuoren käytös omia perheenjäseniä kohtaan muuttuu yhtäkkiä, ka-

veripiiri vaihtuu tai koulunkäynti alkaa kärsiä. Myös nuoren rahankäyttöön on tär-

keää kiinnittää huomiota. 
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Sinkkonen (2012, 217) on puolestaan todennut, että nuoren päihdeongelman ha-

vaitsemisen edellytyksenä on nuoren näkeminen riittävän usein ja riittävän kauan 

kerrallaan. Hän myös painottaa, että vanhempien on uskallettava tehdä johtopää-

töksiä havainnoistaan riittävän ajoissa. Havainnointi on kuitenkin hankalaa, jos nuori 

on vähän kotona ja käytös on salailevaa, mutta toisaalta tällainen ilmiö on myös yksi 

hälyttävä merkki. 

Päihdeongelmien mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja niihin tarttuminen eh-

käisee pahempien ongelmien syntymistä. Lisäksi se helpottaa jo olemassa olevien 

ongelmien selvittämisessä, kun päihteen käyttäjä ei ole vielä ehtinyt kuluttaa voima-

varojaan loppuun päihteiden käytön seurauksena. (THL, 2016.) Pirskanen (2011, 

11) on korostanut, että terveydenhoitajilta edellytetään herkkyyttä tunnistaa nuorten 

asenteet ja sen hetkinen päihdetietous. Nuorilla on helposti tapana sanoa tietävänsä 

asioista, vaikka todellisuudessa tilanne saattaa olla täysin päinvastainen. Lisäksi 

yhteinen keskustelu ja asioiden perusteleminen helpottavat nuorta ymmärtämään 

varhaisen puuttumisen ja tuen merkityksen nuoren oman hyvinvoinnin kannalta. 

6.5 Alaikäisten parissa tehtävä päihdetyö 

Marttusen ja von der Pahlenin (2013) mukaan päihdehäiriöitä voidaan ehkäistä mo-

nin eri tavoin, kuten päihdepoliittisin päätöksin. Esimerkiksi hintapolitiikka, alkoholin 

saatavuus ja ikärajat kuuluvat näihin päätöksiin. THL:n (2015) verkkosivulla on to-

dettu, että kuntien järjestämä ehkäisevä lastensuojelu edistää ja turvaa lapsen kas-

vua, kehitystä sekä hyvinvointia ilman lastensuojelullista asiakkuutta. Ehkäisevän 

lastensuojelun piiriin kuuluvat muun muassa opetus, nuorisotyö, päiväkoti, neuvolat 

ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Jos lapsella on lastensuojelun asiak-

kuus, tarjotaan edellä mainittuja tukimuotoja osana avo-, sijais- tai jälkihuoltoa. 

Myös Marttunen ja von der Pahlen (2013) tuovat esiin, että terveyttä edistävää ja 

häiriöitä ehkäisevää työtä toteutetaan tukemalla lapsiperheitä neuvolassa, päiväko-

deissa ja kouluissa. Lisäksi kouluissa voidaan tukea lasten ja nuorten psykososiaa-

lista kehitystä tietoisesti. 

Ojala ja Lempiö (1.3.2016, 9) ovat työssään nostaneet esiin Niemelän ym. (2008) 

esittämän näkökulman, jossa painotetaan nuorten päihteiden käyttöön puuttumista 
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yhteiskunnan tasolla. Päihteiden käyttöä ja riskikäyttäytymistä pitäisi selvittää ja ar-

vioida eri ikävaiheissa toistuvana käytäntönä. Lisäksi koulun terveydenhuollon 

ohella tulisi tehdä kartoitusta myös muissa sosiaali- ja terveyspalveluiden pisteissä 

sekä oikeus- ja työvoimapalveluissa. Erityisesti tulisi kiinnittää huomio lastensuoje-

lun piirissä oleviin, koulusta tippuneisiin ja rikostaustaustallisiin nuoriin. 

Savolaisen (2008, 168) mukaan jo pelkkiin päihdekokeiluihin täytyy puuttua välittö-

mästi. Päihteistä tulisi puhua ennaltaehkäisevästi kuitenkin tuputtamatta liikaa, sillä 

liiallinenkaan päihdekasvatus ei välttämättä ole hyväksi, koska se voi myös lisätä 

kiinnostusta päihteitä kohtaan. Savolainen (2008, 169) myös nostaa esiin Pirskasen 

(2007) näkemyksen kouluterveydenhoitajien ja opettajien ehkäisevän päihdetyön 

merkittävyydestä. 

Lapsen tai nuoren päihdehoidossa huomioidaan lastensuojelulaki, mielenterveys-

laki ja päihdehuoltolaki, yleisimmin kuitenkin sovelletaan lastensuojelulakia. Kun-

nilla on vastuu järjestää päihdehoito, mikä on johtanut siihen, että resurssit ja toi-

mintatavat vaihtelevat kunnittain. Apua nuoren päihdeongelmaan voi lähteä etsi-

mään ensisijaisesti kouluterveydenhuollosta tai kääntyä nuorisotyön puoleen. Ene-

nevissä määrin pyritään siihen, että päihde- ja mielenterveysongelmat hoidettaisiin 

samassa paikassa, sillä ne kulkevat yleisesti käsi kädessä. (Suomen mielenterveys-

seura, [viitattu 8.8.2018].) Myös Fröjd ym. (2009, 33) mukaan päihdehoidossa pääs-

täisiin parhaisiin tuloksiin yhdistämällä saman katon alle moniammatillisesti sekä 

nuorisopsykiatrian että päihdehoidon asiantuntemus. Nuorten mielenterveys- ja 

päihdepalvelujen toteuttaminen samassa paikasta edesauttaa molemmista häiri-

öistä kärsivien avun ja hoidon saamista. 

Pirskanen (2011, 11) painottaa, että päihteitä käyttävää nuorta ja hänen perhettään 

ei tule jättää yksin, vaan heidät tulee ohjata hoitoon kunnan tai koulun päihdestra-

tegian mukaisesti. Jotta tällainen työskentely on mahdollista, se edellyttää muun 

muassa yhteisten linjausten sopimista yhteistyötahojen kuten päihdehoidon ja las-

tensuojelun kanssa. Tacke (2006, 142) on nostanut esiin, että puuttuminen tulee 

olla avointa, tuomitsematonta ja johdonmukaista. Avoimen keskustelun kautta nuori 

saa tietoa haitoista ja erilaisista keinoista ongelmasta ylipääsemiseen. Mitä nope-

ammin puuttuminen tapahtuu, sitä todennäköisemmin avopuolen hoitotoimet 

yleensä riittävät. Lisäksi on otettavaa huomioon, että muutos ei tapahdu hetkessä, 
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vaan siihen tarvitaan aikaa ja monta vaihetta. Suomen mielenterveysseura ([viitattu 

8.8.2018]) painottaa, että alaikäisen päihdehoidon tavoitteena on aina päihteettö-

myys, jota tavoitellaan pienin askelin.  

Tacke (2006, 142) toteaa, että henkilökunnan positiivisella ja kannustavalla asen-

teella on suuri merkitys hoidon onnistumisen kannalta. Epäonnistumisen tapahtu-

essa tulee työntekijän välttää lietsomista tai moralisointia. Nuori voi joissain tapauk-

sissa tarvita vahvempaa apua, jolloin kyseeseen tulee katkaisu ja/tai kuntoutushoito 

laitoksessa. Kun nuori on päihteiden vuoksi avun piirissä, tulee viranomaisen tehdä 

lastensuojelulain 40. pykälän mukainen lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelun kes-

kusliiton ([viitattu 8.8.2018]) mukaan tilanteesta riippuen asiakkaasta tehdään joko 

sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi tai lastensuojelutarpeen selvi-

tys. 

On myös tärkeää huomioida nuoren päihteidenkäytön, päihdehaitan ja varsinaisen 

päihderiippuvuuden eroavaisuudet. Päihdehäiriöstä kärsivän nuoren hoitaminen 

kuuluu erityisosaamisen piiriin ja se tulisi hoitaa avo- tai laitoshoidon avuin niin, että 

toteutus on nuoren kannalta riittävän turvallista. Hoitoympäristö valitaan tarjolla ole-

vien vaihtoehtojen sekä tilanteen vakavuuden mukaan. Päihdehäiriöistä nuorta hoi-

detaan useiden erilaisten menetelmien keinoin, joista esimerkkinä psykososiaalisiin 

menetelmiin kuuluvat yksilö- ja ryhmähoidot. (Savolainen 2008, 170 -171.) 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käydään ensin läpi tutkimuksen taustaa ja siihen liittyvää prosessia. 

Tämän jälkeen avataan käytetty tutkimusmenetelmä ja tuodaan esiin, kuinka saatu 

tutkimusaineisto on kerätty. Lisäksi kerrotaan, kuinka eettisyys ja luotettavuus on 

huomioitu tutkimusprosessissa sekä tutkimusaineiston analysoinnista. 

7.1 Tutkimuksen yhteistyötaho ja tutkimusprosessi  

Opinnäytetyön yhteistyötahona toimi Seinäjoen kaupungin nuorisopalvelut ja yhteis-

työhenkilönä nuorisopalvelupäällikkö Raija Lambacka. Yhteistyöstä kirjoitettiin tutki-

muslupa-anomus ja –sopimus. Tutkimuslupa-anomuksesta on kopio liitteessä 5. 

Seinäjoen nuorisopalveluilla on tällä hetkellä kuusi nuorisotilaa ympäri Seinäjokea. 

(Seinäjoen kaupunki, [viitattu 22.9.2018].) Ammattinetin ([viitattu 22.9.2018]) mu-

kaan nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua kohti aikuisuutta kokonais-

valtaisesti. Nuorisotyötä toteutetaan moniammatillisesti eri tahojen kanssa. 

Seinäjoen nuorisopalvelut toimivat toisen opinnäytetyön tekijän työnantajana ja tä-

män lisäksi se on mahdollistanut molempien valtaistavan sosiaalityön harjoittelun. 

Yhteistyö Seinäjoen nuorisopalveluiden kanssa muodostuikin luontevasti tuttuuden 

lisäksi myös opinnäytetyön aiheen johdosta, sillä tutkimuskohteena oli nuoret. Yh-

teistyö opinnäytetyöprosessin alussa alkoi yhteydenotolla nuorisopalvelupäällikkö 

Lambackaan, joka hyväksyi tutkimussuunnitelman ja myönsi tutkimusluvan vuoden 

2018 keväällä. Yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa on sujunut mielestämme hyvin 

ja olemme pitäneet heidät ajan tasalla opinnäytetyöprosessin edetessä. Teoriaosan 

valmistuttua lähetimme sen sähköpostilla Lambackalle kommentoitavaksi. Saimme 

nuorisopalveluilta takaisin kannustavaa ja rakentavaa palautetta, mikä on otettu 

huomioon opinnäytetyössä. 

Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Aineiston keruumenetel-

mäksi valikoitui teemahaastattelu, mikä mahdollisti aidon ja rehellisen kohtaamisen 

nuorten kanssa. Teemahaastattelurunko löytyy liitteestä 1. Tarkoituksena oli löytää 

haastateltavaksi kahdeksan yhdeksäsluokkalaista nuorta ympäri Seinäjokea. Lam-
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backa oli myöntyväinen siihen, että nuorilla ei tarvitse olla suhteita nuorisopalvelui-

hin, vaan tärkeintä oli hänen mielestään se, että saadaan seinäjokelaisten nuorten 

ääni kuuluviin. 

Haastateltavat löytyivät helposti nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten 

kautta. Haastateltavista neljä oli tyttöjä ja neljä poikia. Haastattelut toteutettiin yksi-

löhaastatteluina sellaisissa tiloissa, jossa oli huomioitu tutkimukseen liittyvät eettiset 

ja luottamukselliset seikat. Haastattelun runkona toimivat teemoihin jaetut kysymyk-

set, jotka olivat kaikille haastateltaville samat. Haastateltavat eivät tienneet kysy-

myksiä etukäteen. Haastattelut nauhoitettiin nauhurilla, eivätkä haastateltavat tien-

neet kysymyksiä etukäteen. Tutkimusaineisto kerättiin kevään 2018 aikana ja litte-

roinnit tapahtuivat kahden kuukauden kuluessa haastatteluiden jälkeen.  

7.2 Laadullinen tutkimus ja aineistonkeruu 

Puusa ja Juuti (2011, 47–48) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa keskitytään 

tarkastelemaan yksittäisiä tapauksia ja siinä oleellista on tutkimukseen osallistujien 

oman näkökulman korostaminen. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tärkein ero 

heidän mukaansa onkin siinä, että määrällinen tutkimus sisältää oletuksen siitä, että 

kohde on riippumaton teoriasta ja tutkijasta. Puusa ja Juuti (mts.) toteavat kuitenkin, 

että tutkimusmenetelmä on vain väline, eikä mikään arvo tai tavoite itsessään. Teo-

riatiedolla on Puusan ja Juutin (2011, 54) mukaan tärkeä rooli laadullisessa tutki-

muksessa, sillä tutkijalla tulee olla teoreettinen ymmärrys tutkittavasta kohteesta. 

Tästä syystä tähän opinnäytetyöhön on koottu alkuun kattava teoriakokonaisuus, 

jonka pohjalta tutkittavaa ilmiötä on ollut helppo lähestyä. Tarpeeksi kattava teoria-

osuus helpottaa tutkijaa myös myöhemmässä vaiheessa johtopäätöksien muodos-

tamisessa. 

Laadullisen tutkimuksen tutkimuskohteet ovat useimmiten näkymättömiä, abstrak-

teja, ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa alkunsa saaneita, tulkinnallisia 

sekä aikaan ja paikkaan sidottuja ilmiöitä. Laadullisella tutkimuksella ei pystytä kos-

kaan saavuttamaan yleistettävää totuutta, vaan ilmiöstä löytyy jatkuvasti uusia puo-

lia ja erilaisia tulkintamahdollisuuksia. (Puusa & Juuti 2011, 31.) Laadullisessa tut-
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kimuksessa kaiken tarkoituksena on siis saada selville tutkittavien näkökulma tutkit-

tavaan asiaan. Laadulliseen tutkimukseen valitaankin harkinnanvaraisesti pieni 

joukko sellaisia henkilöitä, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman kat-

tavasti, heillä on kokemusta tutkittavasta asiasta tai he edustavat tutkimuksen kan-

nalta jotain tiettyä ryhmää. (Puusa & Juuti 2011, 52–55.) Tämän vuoksi tämän opin-

näytetyön tutkimusosuuteen valikoitui opinnäytetyön aiheen ikäryhmän edustajia, 

jotta tutkimukseen saataisiin ajankohtaista näkökulmaa aiheen asiantuntijoilta. 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 71) mukaan laadullisessa tutkimuksessa käytetyim-

mät aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, havainnointi, kysely ja dokument-

teihin perustuva tieto. Puusa ja Juuti (2011, 56) toteavatkin, että laadullisessa tutki-

muksessa on hyvä suosia sellaisia menetelmiä, joiden avulla tutkittavien ääni saa-

daan kuuluviin. Koska tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksenmukaista saada seinä-

jokelaisten nuorten näkemys esiin, oli haastattelu luonteva valinta aineistonkeruu-

menetelmäksi. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 34–35) kuvaavat haastattelua joustavaksi 

aineistonkeruumenetelmäksi, minkä vuoksi se sopii hyvin erilaisiin tutkimuksellisiin 

tarkoituksiin. Haastattelutilanteessa ollaan suorassa vuorovaikutustilanteessa tutkit-

tavan kanssa, mikä mahdollistaa tiedonhankinnan suuntaamisen, vastausten sy-

ventämisen ja tarkentamisen itse tilanteessa. Haastattelu on myös siinä tapauk-

sessa hyvä valinta, jos esimerkiksi tutkija ei etukäteen tiedä vastausten suuntia tai 

jos jo ennalta on tiedossa, että aihe tuottaa monitahoisia vastauksia. 

Tämän opinnäytetyön haastattelumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, joka to-

teutettiin yksilöhaastatteluna. Teemahaastattelu tuntui sopivalta vaihtoehdolta, 

koska se mahdollisti myös esimerkiksi tarkentavien kysymysten esittämisen tarpeen 

mukaan. Halusimme toteuttaa haastattelut yksilöllisesti, jotta haastattelutilanne olisi 

mahdollisimman luotettava ja rento. Haastateltavilta ei odotettu mitään tietynlaisia 

vastauksia, sillä kysymykset olivat avoimia eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ollut. 

Hirsjärvi & Hurme (2000, 47–48) tuovat esiin, että teemahaastattelu on puolistruk-

turoitu haastattelumenetelmä. Puolistrukturoidun siitä tekee se, että haastattelun ky-

symykset, aihepiirit ja teemat ovat kaikille haastateltaville samat. Yksityiskohtaisten 

kysymysten sijaan haastattelu etenee etukäteen valittujen teemojen mukaisesti. 

Teemahaastattelussa jokainen haastateltava saa vastata omin sanoin, eikä vas-
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tauksia ole sidottu vastausvaihtoehtoihin. Puusa (2011, 82) täsmentää, että teemo-

jen avulla tutkittava ilmiö jaetaan osa-alueisiin, joiden merkitystä ja sisältöä pyritään 

ymmärtämään tutkijan esittämien kysymysten pohjalta. 

7.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus   

Ennen tutkimuksen toteuttamista perehdyttiin ja huomioitiin tutkimukseen liittyvät 

eettiset ohjeistukset. Ohjeiden noudattaminen oli keskiössä koko tutkimusprosessin 

ajan. Toiminta on koko tutkimusprosessin ajan ollut rehellisestä, tarkkaa ja huolel-

lista. 

Hirsijärvi ja Hurme (2000, 19) tuovat esiin, että jokaisessa tutkimuksessa täytyy huo-

mioida sen eettisyys. Kun tutkimusta tehdään ihmistieteisesti, ovat eettiset kysy-

mykset läsnä koko prosessin ajan. Tämä pätee myös silloin, vaikka ihmisiä ei näh-

täisikään ja tutkimus toteutettaisiin dokumenttiaineiston avulla. Kun tutkimus toteu-

tetaan haastattelun kautta, jossa ollaan kontaktissa tutkittavien henkilöiden kanssa, 

ovat eettiset ongelmat moninaisempia. Hirsijärvi ja Hurme (2000, 20) korostavat ih-

misiin liittyvän tutkimuksen eettisiä periaatteita. He määrittelevätkin tärkeimpiin eet-

tisiin periaatteisiin informointiin perustuvan suostumuksen, luottamuksellisuuden, 

seuraukset ja yksityisyyden. Nämä eivät ole kuitenkaan ainoita eettisiä kysymyksiä, 

vaan niitä voivat olla myös esimerkiksi vallankäyttö, tutkijan toiminta ammatti-ihmi-

senä, laillisuuskysymykset ja tutkimuksen rahoitus. 

Ennen haastattelua nuorille annettiin kotiin viemiseksi saatekirje ja kirjalliset suos-

tumukset haastatteluun osallistumisesta. Suostumuslomakkeita oli kaksi, toinen 

huoltajalle ja toinen nuorelle itselleen. Saatekirje huoltajille löytyy liitteestä 2. ja huol-

tajan lupa haastattelulle sekä nuoren suostumus haastatteluun löytyvät liitteistä 3. 

ja 4. Nuoret ja heidän huoltajat allekirjoittivat sopimuspaperit, joilla he antoivat suos-

tumuksensa osallistua tutkimukseen. Haastateltavat nuoret toivat sopimukset haas-

tattelutilanteeseen. Tilastokeskuksen julkaisun (2017, 17) mukaan alle 18-vuotiaan 

lapsen vanhemmilla on oikeus päättää lapsensa puolesta, mihin he voivat osallis-

tua. Yli 15-vuotiaan lapsen haastatteluun ei lain mukaan tarvita lupaa, mutta van-

hempien mielipiteellä on kuitenkin vaikutusta sen toteuttamiseen. Opinnäytetyön 

haastateltavat olivat iältään 15–16 vuotiaita nuoria. 
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Haastattelut toteutettiin rauhallisessa niille sovituissa ympäristöissä. Tilat, joissa 

haastattelut toteutettiin, oli sovittu yhdessä nuoren ja yhteistyökumppanin kanssa. 

Tutkimuksen anonymiteetin ja luotettavuuden takaamisen vuoksi, haastattelussa 

käytettyjä tiloja ei paljasteta tässä opinnäytetyössä. Tilat olivat kuitenkin suljettuja 

eikä niissä ollut ketään muita kuulemassa. Tiloissa huomioitiin ulkoiset häiriötekijät, 

jotka pyrittiin minimoimaan. Hirsijärvi ja Hurme (2000, 127) toteavatkin, että haas-

tattelutilanteelle täytyisi varata rauhallinen paikka. Haastattelutilannetta saattaa hai-

tata muiden ihmisten läsnäolo ja riski häiritsemiselle on erittäin suuri myös silloin, 

jos ulkopuoliset pääsevät kommentoimaan haastattelua sen aikana.  

Kananen (2014, 72–73) määrittelee haastattelutilanteen vuorovaikutukselliseksi ti-

lanteeksi. Haastateltavana oleva henkilö tuo esiin tutkijalle omia kokemuksiaan tut-

kimukseen valikoituneesta aiheesta. Mitä taitavampi tutkija on, sitä enemmän hän 

saa haastateltavasta selville. On tärkeää, että haastattelutilanteessa haastatteleva 

kohtaa haastateltavan kunnioittavasti, arvostavasti ja kiinnostuneesti. Kun kohtaa-

minen muodostuu näiden periaatteiden ympärille, tuo se luottamusta haastatteluti-

lanteeseen.  

Haastattelutilanteessa tutkija on saavana osapuolena, mutta haastattelutilanne 

saattaa kuitenkin olla myös haastateltavalle positiivinen kokemus. Haastateltava voi 

kokea, että tutkija kuuntelee oikeasti hänen mielipiteitään ja yrittää oivaltaa hänen 

elämäänsä. Tutkijan täytyy muistaa, että hän ei saa kyseenalaistaa haastateltavan 

mielipiteitä tai tuoda esiin omia näkemyksiään. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 121) tuovat 

esiin myös sen, että tutkija ei saisi täyttää haastattelutilanteessa koituvia hiljaisia 

hetkiä omalla kommentoinnillaan tai mieleen tulevilla lisäkysymyksillään.  

Hirsijärvi ja Hurme (2000, 132) toteavat, että länsimaisissa kulttuureissa nuoruuteen 

liitetään aikuisten maailmasta irtaantuminen. Tämän vuoksi nuori voi kokea epä-

miellyttävänä sen, että hänen asioistaan kysellään. Tämä tekeekin haastattelutilan-

teen haastavaksi. Hirsijärven ja Hurmeen (mts.) mukaan haastattelussa tutkijan täy-

tyisi saada nuori motivoitua siihen niin, että hän olisi aidosti kiinnostunut vastaa-

maan kysymyksiin. Koska nuoruus on herkkä elämänvaihe, nuori voi ajatella haas-

tattelun edustavan koulua, vanhempia tai muita organisaatioita, jotka ovat nuoren 

kapinan kohteita. 
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On mahdollista, että tutkimuksen aikana ilmenee virheitä. Tutkijan on kuitenkin py-

rittävä siihen, että tutkimuksesta saataisiin luotettava. Vilkan (2015, 194) mukaan 

on mahdollista, että tutkimuksen aikana sen luotettavuuteen voivat vaikuttaa useat 

eri tekijät. Satunnaisvirheitä voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos haastateltava ei 

muista asioita oikein tai jos hän ymmärtää tutkijan esittämän kysymyksen väärin. 

On myös mahdollista, että tutkija ymmärtää haastateltavan vastauksen väärin tai 

tekee virheitä tallentaessaan haastattelua. Kananen (2014, 146) nostaa kuitenkin 

esiin, että laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu eroaa määrällisestä tutki-

muksesta. Laadullisessa tutkimuksessa ei pystytä arvioimaan tai laskemaan saatuja 

tuloksia, niin kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tämän vuoksi tutkijan täytyy itse 

arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuus.  

Kun tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan, käytetään silloin erilaisia mittareita. Ka-

nanen (2014, 147) kertoo teoksessaan, että tieteelliseen tutkimukseen liitetään 

usein reliabiliteetti ja validiteetti, jotka toimivat yleisimpinä luotettavuudenmittareina. 

Vilkka (2015, 193–194) on määritellyt nämä luotettavuudenmittarit ja hänen mu-

kaansa reliabiliteetti tarkoittaa luotettavuutta ja validiteetti pätevyyttä. 

Vilkka (2015, 194) tuo esiin, että reliabiliteetissa edellytetään tulosten mahdollisim-

man tarkkaa mittaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että jos mittaus tehtäisiin samalle 

henkilölle uudelleen, tulisi ilmi sama mittaustulos riippumatta tutkijasta. Myös Hirs-

järvi ja Hurme (2000, 186) määrittelevät Vilkkaa (2015) tukien reliabiliteetin käsitteen 

kahdella eri tavalla. Hirsijärvi ja Hurme (mts.) toteavat, että reliabiliteetista voidaan 

puhua silloin, jos tutkimuksen tulos on reliaabeli, eli kaksi tutkijaa on päätynyt sa-

manlaiseen tulokseen. Lisäksi he kertovat, että reliabiliteetti voidaan ymmärtää 

myös kahden rinnakkaisen tutkimusmenetelmän käytöllä, jonka kautta onnistutaan 

saamaan sama tulos. Kananen (2014, 147) tuokin esiin, että reliabiliteetti liitetään 

tutkimuksen toteutusvaiheeseen. Tämän opinnäytetyön reliabiliteettia lisää se, että 

tutkimusprosessissa on ollut mukana kaksi tutkijaa ja molemmat saivat samat tutki-

mustulokset. Lisäksi haastattelutilanteessa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että 

mitkään ulkoiset tekijät eivät vaikuttaneet haastateltavien vastauksiin. 

Kanasen (2014, 147) mukaan validiteetti tarkoittaa sitä, että sen avulla mitataan tut-

kimukseen kuuluvia oikeita asioita. Validiteetti liittyykin tutkimusasetelmaan ja sii-

hen, että aineiston analyysi onnistuttaisiin tekemään oikein. Vilkka (2015, 193) on 
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määritellyt myös validiteetin käsitteen ja korostanut, että sen avulla pystytään mit-

taamaan sitä, mikä on tutkimuksen kannalta olennaista. Tutkimus tässä opinnäyte-

työssä on validi, koska laadittuihin tutkimuskysymyksiin on saatu vastaukset.  

Vilkan (2015, 194) mukaan, tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys muodostavat mit-

tarin kokonaisluotettavuuden. Kananen (2014, 147) toteaakin, että reliabiliteetin ja 

validiteetin käsitteet eroavat laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa. Vilkka 

(2015, 194) tuo esiin Heikkilän (2004, 30), Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 186) sekä 

Hirsjärven ym. (2005, 216) näkemyksen siitä, että tutkimustuloksia ei voi yleistää 

tilastollisesti tutkimuksen pätevyysalueen ulkopuolelle. Koska opinnäytetyössämme 

on käytetty laadullista tutkimusta, ei saatuja tutkimustuloksia voida yleistää suppean 

otannan vuoksi. Huolellisella prosessin kuvauksella on kuitenkin pyritty saamaan 

mahdollisimman luotettava tulos. 

7.4 Tutkimusaineiston analysointi 

Hirsijärven ja Hurmeen (2000, 75) mukaan haastattelutilanteen tallentaminen on eh-

dotonta. Tämän opinnäytetyön haastattelutilanteet tallennettiin ääninauhuria hyö-

dyntäen. Tallennuksen seurauksena haastatteluihin pystyttiin palaamaan helposti 

jälkikäteen. Tutkimusaineistoista on huolehdittu koko opinnäytetyöprosessin ajan 

niin, ettei kukaan ulkopuolinen ole päässyt niihin käsiksi. Opinnäytetyön valmistut-

tua tutkimusaineisto poistetaan ja materiaalit hävitetään. Näin tehdessä osoitetaan 

kunnioitusta ja arvostusta haastateltavia kohtaan. 

Kun kaikki haastatteluaineisto on kerätty, täytyy se muuttaa sanasta sanaan teksti-

muotoon, jotta sitä voidaan tutkia. Tätä tapahtumaa kutsutaan litteroinniksi. Litte-

rointiin voi kulua paljon aikaa, mutta se on kannattavaa, koska litterointi mahdollistaa 

tutkijan vuoropuhelun tutkimusaineiston kanssa. Litterointi helpottaa myös analy-

sointia, aineiston ryhmittelyä ja luokittelua. (Vilkka 2015, 137.) Hirsjärvi ja Hurme 

(2000, 142) korostavat, että litteroinnissa tutkijan täytyy yrittää tavoittaa haastatel-

tavan vastauksen olennainen sisältö.  
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Aineiston litteroinnin jälkeen alkaa tutkimusaineiston analysoiminen. Ensimmäisenä 

haastatteluaineistot käytiin läpi värikyniä hyödyntäen. Värikoodien avulla pystyi hel-

pommin löytämään tekstistä tutkimuskysymyksien kannalta oleelliset asiat. Vilkka 

(2015, 163) toteaakin Anttilaan (1996, 254–256) sekä Tuomeen ja Sarajärveen 

(2002, 107–108) tukeutuen, että sisällönanalyysi on perinteisesti laadullisen tutki-

muksen metodi, jossa etsitään erilaisia merkityssuhteita- ja kokonaisuuksia. Tuomi 

ja Sarajärvi (2009, 108–111) puolestaan kertovat Miles ja Hubermanin (1994) jaka-

van sisällönanalyysin kolmivaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäinen vaihe on pelkistä-

minen eli redusointi, toinen vaihe on ryhmittely eli klusterointi ja viimeinen vaihe on 

teoreettinen käsitteleminen eli abstrahointi. 

Tämän opinnäytetyön haastattelurunko on jaettu teemoihin, jota hyödynnetään ana-

lysointivaiheessa. Tuomen ja Sarajärven (2009, 93) mukaan teemoittelussa aiheet 

jaetaan teemoihin, mikä mahdollistaa eri teemojen vertailemisen. Tämän opinnäy-

tetyön haastattelun teemakokonaisuudet muodostuivat tutkimuskysymysten kan-

nalta oleellisiin aihepiireihin. Aluksi haluttiin selvittää haastateltavien omat päihde-

taustat ja henkilökohtainen mielipide päihteistä. Tämän jälkeen keskityttiin nuorten 

keskuudessa vallitseviin yleisiin mielipiteisiin kannabiksen näkökulmasta. Viimei-

senä selvitettiin kannabiksen hyväksyttävyyttä sekä alkoholin ja kannabiksen rin-

nakkain asettelun näkökulmaa. 

Voidaan sanoa, että tämän opinnäytetyön tulosten analysointi koostui teemoitte-

lusta, jossa oli piirteitä sisällönanalyysista. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 173) kertovat 

teemoittelun tarkoittavan analyysivaiheessa sitä, että tutkija tarkastelee aineistosta 

nousevia ilmiöitä ja niiden toistuvuutta. Aineistosta nousseet ilmiöt saattavat liittyä 

teemahaastattelun teemoihin ja odotettavaa onkin, että lähtökohtateemat tulevat 

esiin. Saatujen haastatteluaineistojen analysoinnissa keskityimme hyvään keskinäi-

seen vuorovaikutukseen oikeanlaisten tulkintojen tekemisessä. Hirsjärvi ja Hurme 

(2000, 151) korostavatkin, että analysointivaiheessa tutkijan tehtävänä on pyrkiä 

haastatteluaineistojen onnistuneisiin tulkintoihin. Samaa haastatteluaineistoa on 

mahdollista tulkita erilaisin tavoin ja monista näkökulmista. Pääajatuksena on, että 

onnistuneessa tulkinnassa lukija ymmärtää haastatteluaineiston sisällön samalla ta-

valla, kuin tutkijakin on sen ymmärtänyt.  
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tämän luvun lähtökohtana on kuvata tutkimuksesta saadut tulokset. Tulokset esite-

tään omin sanoin ja niitä täydentämässä on suoria lainauksia haastateltavien hen-

kilöiden puheista. Haastateltavat ovat eroteltu toisistaan numeroimalla yhdestä kah-

deksaan ja numerot ovat merkitty H-etuliitteellä. Tunnistettavissa olevia komment-

teja ei ole työhön valikoitunut. Alaluvut ovat otsikoitu tutkimuskysymyksiin pohjau-

tuen. Tässä luvussa ei tuoda esiin teemahaastattelurungon Vapaa sana -kohtaa, 

koska siihen ei saatu vastauksia. 

8.1 Haastateltujen päihdetaustat ja mielipiteet alkoholista sekä 

kannabiksesta 

Haastattelun alussa selvitimme haastateltavien omat päihdetaustat. Vastauksista 

selvisi, että yleisimmät päihteet olivat alkoholi ja tupakka. Yhdessä vastauksesta 

nousi esiin myös sähkötupakka. Vastaajista vain yksi myönsi käyttävänsä tupakkaa 

säännöllisesti. Vastausten pohjalta voidaan todeta, että tämän ikäryhmän nuoret 

ovat kokeilunhaluisia ja ainakin jollain tasolla kiinnostuneita päihteistä. 

Oon mä ny kokeillu, mutta en ny mitenkään nyt käyttäny. (H5) 

Vastaajista suurin osa kertoi valitsevansa mieluummin alkoholin kuin kannabiksen, 

vaikka suhtautuminen kannabista kohtaan oli yli puolella neutraali ja osin hyväk-

syvä. Osa vastaajista ilmaisi, että ei itse käyttäisi kannabista, mutta hyväksyy kui-

tenkin kavereiden kannabiksen käytön. Pari haastateltavaa suhtautui kielteisesti 

pelkkään kannabikseen ja vain yksi toi esille negatiivisen suhtautumisen kaikkia 

päihteitä kohtaan. 

No alkoholi on tietenkin varsinkin meillä nuorilla sillee mun mielestä 
vähä niinku ongelma, että tosi monet sitte, munki kaverit, lähtee sitte 
ajamaan sen jälkeen. Niin sitte monella on tullu sit siitäki kaikkee mer-
kintöjä, että se on sillee vähä huono. (H2) 

Mä haluaisin kuiteskin justiin kuiteski pitää kavereista huolta, että niinku 
ei ota sitte liikaa, vaikka kannabikseen ei vissiin voi kuolla. (H2) 
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En mä tiedä kumpiko on pienempi paha, varmaan se alakoholi, mutta 
eipä ne kumpikaan hyväksi oo. (H5) 

No alkoholi on sillee mun mielestä suht koht ok, että ei se ny muuten 
mitään, mitä ny oon käsittäny, niin se kuuluukin siihen, että nuorem-
pana maistellaan ja näin. Mutta sit niinku kannabis, niinkun kaikki muut-
kin huumeet, on suoraan sanottuna päin persettä niinku, että ei niitä 
kuulu millään tavalla, ees lääkkeenä. (H7) 

8.2 Kannabiksen näkyvyys nuorten näkökulmasta Seinäjoella  

Toisen teeman käsittelyssä oli tarkoitus selvittää kannabiksen näkyvyyttä ja ylei-

syyttä Seinäjoella nuorten näkökulmasta. Jos haastateltava toi ympäripyöreästi 

esiin, että hän on tietoinen kannabiksen käytöstä tällä alueella, tarkennettiin kysy-

mystä vielä jatkokysymysten avulla. Jatkokysymysten kautta nuorten vastauksia 

saatiin täsmennettyä vastaamaan paremmin haettuihin kysymyksiin. 

Haastateltavista puolet vastasi, että heille ei ole koskaan tarjottu kannabista. Vas-

taajista kolme myönsi kuitenkin olleensa joskus sellaisessa tilanteessa, jossa heille 

oli tarjottu kannabista. Lisäksi yhdestä vastauksesta nousi esiin, että hänelle oli tar-

jottu nikotiinituotteita.  

Ei ole tarjottu, mutta tää on niin pieni paikka, että kyllä mä tietäisin mistä 
mä saisin, jos mä haluaasin, muttaku ei oo tarvetta, niin ei oo. (H7) 

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että kannabis on Seinäjoen alueella melko 

yleistä tai yleistymässä. Suurin osa haastateltavista kertoi tietävänsä paikkoja tai 

henkilöitä, minkä kautta voisi halutessaan hankkia kannabista.  

Jokku on kans vaan kokeillu tyyliin kerran pari, mut sitte taas on niitäki 
jokka käyttää sitte niinku paljon enemmän. Mut must tuntuu niinku huu-
meet ylipäätään, varsinkin kannabis nytte, ku sitä on tutkittu vähän 
enemmän ja on sanottu, et se ei oo niin haitallinen. Must tuntuu, et se 
on kyl yleistyny tosi paljon (H2).  

Jos ABC:lle menee, niin siellä varmaan voi sanoa, että joka kolmas ve-
tää semmosta. Se on oikee semmonen tukkukeskus, mistä sitä voi os-
tella. Ja kyllä mä ny tiedän ite varmaan, jos sanotaan vaikka, että jos 
mä tunnen noin sata tyyppiä, niin ehkä kymmenen niistä on käyttäny tai 
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käyttää sillon tällön. Että ei se ny kovin yleistä oo, mut on se silti aika 
yleistä (H3).  

No nykyään se on aika yleistä (H4).  

No Seinäjoella sitä kuulemma on enemmän… Niinkun jokku sano, että 
tää on niinku huumekeskus… (H7).  

Haastateltavista kaikki muut paitsi yksi kertoi tietävänsä tai tuntevansa vähintään 

yhden henkilön, joka on kokeillut tai käyttää kannabista. Tässä kohdassa nuoria 

pyydettiin tarkentamaan henkilön tai henkilöiden ikää. Vastaajista kaksi tiesi oman 

ikäisiä henkilöitä, jotka ovat vähintään kokeillet kannabista. Suurin osa vastaajista 

tiesi hieman vanhempia henkilöitä ja yksi vastaaja toi esiin tietävänsä myös itseään 

nuorempia kannabiksen käyttäjiä. 

Yks on ainakin niinku about parhaimpia kavereita, mutta en mä ny tiiä, 
ei sitä voi sanoa oikein et se käyttää, semmosta ehkä niinku tyyliin ker-
ran kolmes kuukaudes tulee joku snäppi, että on ostanu jonkun verran 
semmosta (H3).  

Joo tiedän ja nuorempiakin (H4).    

8.3 Kannabiksen hyväksyttävyys sekä alkoholin ja kannabiksen rinnakkain 

asettelu  

Haastattelun kolmannen teeman tarkoituksena oli selvittää, minkälainen maine kan-

nabiksella on yleisesti nuorten keskuudessa Seinäjoella haastateltavien näkemyk-

sen mukaan. Tässä osiossa tuodaan esiin myös sitä, onko alkoholin vaikutuksen 

alaisena matalampi kynnys kokeilla kannabista. Lisäksi opinnäytetyön aiheen ra-

jauksen kannalta oli oleellista selvittää, pidetäänkö alkoholia ja kannabista yhden-

vertaisina päihteinä. 

Vastaajista yli puolet kertoi ajattelevansa, että yleisesti ottaen nuorten keskuudessa 

on melko neutraali tai hyväksyvä suhtautuminen kannabikseen. Kaksi haastatelta-

vaa toi kuitenkin esiin, että positiivista suhtautumista olisi enemmän. Haastateltavat 

totesivat kuitenkin, että alkoholin käyttö on edelleen nuorten suosiossa ja sitä pide-

tään normaalimpana kuin kannabiksen käyttöä. 
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Aika varmaan kielteistä paitsi sitte ne, jokka sitä käyttää, nii ne kok ajan 
yrittää sitä saada, että muka laillistetaan ja tällee. (H3). 

No mitä kavereilta oon kuullu, niin ne ei hirveesti sitä oo vastaan miten-
kään, että niitten mielestä se on hienoo, ku sitä käyttää. (H4). 

Ei kai sitä nyt niin pahana pidetä vaikka niinku ny jotaki muita huumeita. 
(H5). 

No mitä mä nyt oon käsittäny, niin se on niinku sellanen aika yleinen 
loppujen lopuksi, että jos jotakin huumeita käytetään, niin se on yleensä 
se. (H7). 

Haastateltavista kolme voisi kuvitella kokeilevansa alkoholin vaikutuksen alaisena 

kannabista herkemmin kuin selvänä ollessaan. Yksi haastateltava toi esiin tilanteen, 

jossa hänelle oli tarjottu alkoholin vaikutuksen alaisena kannabista. Tilanteessa 

haastateltava oli ottanut tarjotun kannabissavukkeen vastaan, mutta omien sano-

jensa mukaan hän oli kuitenkin heittänyt savukkeen metsään. Loput vastaajista ko-

kivat, että alkoholilla ei olisi vaikutusta kannabiksen kokeilemiseen. 

Varmahan joo… (H1). 

… ihan varmasti kyllä niinku helpommin ns. lankeis. (H2). 

Oon mä kaverin synttäribileis, nii vähä olin ite ottanut kyllä alkoholia, nii 
kyllä mulle sillonki oisko joku tarjonnu, mutta oisinkohan mä, mun mie-
lestä mä nakkasin sen johonki mettähän koko sen hemmetin jutun, että 
ei poltellu sekään enää sen jälkeen sitten. (H3). 

Kyllä vaikka olis kuinka juovuksissa, niin kyllä mää yritän pitää niin, ettei 
mihinkään muuhun satu. (H5). 

Yli puolet nuorista koki, että alkoholia olisi todennäköisesti helpompi hankkia ala-

ikäisenä Seinäjoella verrattuna kannabikseen. Muutama vastaaja oli kuitenkin eri-

mieltä, sillä he kokivat molempien päihteiden hankkimisen yhtä helpoksi tai kanna-

biksen jopa helpommaksi. 

No aika varmasti alkoholia. Sitä ny varmaan aikalailla kuka vaan saa 
periaattees, jos ne vaan kysyy parilta tyypiltä, niin kyllä joku aina tietää 
jonkun tyypin, joka saa joltain tyypiltä. (H3). 
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No ehkä kannabis. En oo varma, mutta niinku veikkaisin näin. (H7) 

No molempia on aika helppo, mutta jos ei niinku tunne tollasii kavereita, 
niin en mä usko sitte, että kannabista on sit niin helppo. (H8). 

Haastatteluissa puolet nuorista toivat esiin, että nuoret vertailevat keskusteluissaan 

alkoholia ja kannabista päihteinä esimerkiksi niiden haittavaikutusten perusteella. 

Koulun välitunnit nousivat yleisimmiksi paikoiksi, joissa tällaisia keskusteluja haas-

tateltavien mielestä käydään. Osa haastateltavista toi lisäksi esiin, että kannabik-

sella voidaan myös vitsailla. Myös sosiaalinen media ja erityisesti nuorten suosima 

Snapchat-sovellus mainittiin yhtenä keskustelukanavana. Snapchat mahdollistaa 

kuvien, videoiden ja viestien lähettämisen niin, että lähetetty sisältö ei tallennu kes-

kusteluun automaattisesti. 

… siitä käydään kans vähä semmosta väittelyä, et kumpi ny on parempi 
ja kumpi huonompi, mutta musta ne molemmat on sillee vähä huo-
noja… (H2). 

… Ne jokku on niinku puhunu siitä, jotta niinku toisesta tulee krapula ja 
toisesta ei tuu… (H7). 

8.4 Tutkimustulosten yhteenveto  

Taulukossa 1. esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tutkimustulokset käy-

dään läpi tutkimuskysymyksien mukaan tulosten tarkastelun helpottamiseksi. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset. 

Onko alkoholin kulutus 

vähentynyt ja kannabik-

sen käyttö lisääntynyt 

nuorten mielestä Seinäjo-

ella viime vuosina? 

Millaisena päihteenä nuo-

ret pitävät kannabista? 

Ovatko asenteet muuttu-

neet kannabista kohtaan 

positiivisemmiksi nuor-

ten mielestä viimevuo-

sina? 

Haastateltavien oma suh-

tautuminen on myönteisem-

pää alkoholia kuin kanna-

bista kohtaan. 

Melko vaarattomana. Pe-

rusteluna esimerkiksi kan-

nabiksen laillisuus muissa 

valtioissa. 

Alkoholin vaikutuksen alai-

sena kynnys kannabiksen 

kokeiluun laskee. 

Suurimmalle osalle haasta-

teltavista ei oltu tarjottu kan-

nabista. 

Moni haastateltavista hy-

väksyi kavereiden kanna-

biksen käytön, vaikka ei itse 

käyttäisi. 

Asenne on tällä hetkellä 

neutraali tai hyväksyvä kan-

nabista kohtaan. 

Suurin osa tiesi vähintään 

yhden henkilön, joka on ko-

keillut tai käyttää kanna-

bista. 

 Suhtautuminen on menossa 

positiivisempaan suuntaan. 

Molempia päihteitä on 

melko helppo halutessaan 

hankkia alaikäisenä. 

  

Keskustelua käydään esi-

merkiksi vertailemalla kan-

nabista alkoholiin. 

  

Alkoholin käyttö on yleisem-

pää, mutta kannabiksen 

käyttö on yleistymässä. 
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9  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi tutkimustuloksia ja peilata niitä opinnäy-

tetyön teoriaosuuteen. Johtopäätökset avataan teorian ja saatujen tutkimustulosten 

vuoropuheluna. Lisäksi saatujen johtopäätösten pohjalta tuodaan esiin näkökulmaa 

varhaiseen puuttumiseen nuorten kanssa työskennellessä. 

9.1 Alkoholiin ja kannabikseen liittyvät asenteet nuorten keskuudessa 

Tutkimustuloksissa havaittiin, että nuorilla on taipumusta kokeilla päihteitä matalalla 

kynnyksellä. Tätä ilmiötä puoltaa myös Sinkkosen (2010, 219) ajatus siitä, että ko-

kemushakuisuus kuuluu nuoruuteen. Myös Nuorten mielenterveystalon 

([13.8.2018)] mukaan päihteet kuvastat aikuisuutta, jota nuoret ihannoivat. Muita 

syitä nuoren päihteiden käytölle voivat Aalto-Setälän ym. (2003, 11) mukaan olla 

esimerkiksi mallioppiminen vanhemmilta tai huonot kaveripiirit. Näkemyksemme 

mukaan myös keinottomuus omien tunteiden käsittelyyn tai huono itsetunto voivat 

lisätä kokeilunhalua. YAD ry:n ([viitattu 2.8.2018]) verkkosivuilla onkin kuvattu hyvän 

itsetunnon tärkeyttä nuoren päihteettömän elämäntavan edistämiseksi. 

Nuorten asenteet alkoholia kohtaan näyttäytyivät haastatteluissa hiukan positiivi-

sempana verrattuna kannabikseen. Yksi syy voi olla se, että alkoholi on sen lailli-

suuden vuoksi yleisimmin käytetty päihde. Vastauksissa nousi kuitenkin esiin, että 

suhtautuminen kannabikseen on suurilta osin neutraali tai hyväksyvä. Suurin osa oli 

myös sitä mieltä, että positiivinen asenne kannabista kohtaan ei ole laantumassa. 

Herää kysymys, onko nuorilla tarpeeksi tietoa kannabiksen aiheuttamista vaaroista. 

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn (THL 2018) mukaan seinäjokelaisista 8. ja 9. 

luokkalaisista nuorista 8,4 prosenttia hyväksyy oman ikäisillään kannabiksen polton. 

Vaikka kouluterveyskyselyn prosentuaalinen tulos onkin vielä suhteellisen pieni ver-

rattuna koko Suomen tulokseen, mikä oli 14,5 prosenttia, on tulevaisuuden näkymä 

huolestuttava. Opinnäytetyön tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan todeta, että jat-

kossa hyväksyttävyysprosentti on hyvin todennäköisesti kasvusuuntainen. 



 

 

58 

Haastatteluista ilmeni myös, että nuorten keskuudessa on tavallista vitsailla kanna-

biksesta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai koulun välitunnilla. Voiko yleinen 

vitsailun aihe johtaa siihen, että kannabiksen käyttöä ei pidetä niin ongelmallisena 

ja vaarallisena. Tämä herätti ajatuksia siitä, ottavatko nuoret tarpeeksi tosissaan 

päihteiden terveysriskejä ylipäätään. Huolta herättää myös se, että yli puolet haas-

tateltavista toi esiin sen, kuinka vaivatonta päihteiden hankkiminen alaikäisenä voi 

olla. Tämä ilmiö saattaisi kertoa esimerkiksi siitä, että jotkut aikuiset eivät ehkä ym-

märrä sitä, kuinka vakavia seurauksia päihteet voivat nuorelle aiheuttaa. Aikuisten 

parempi tiedottaminen ja mahdollisten seuraamusten kiristäminen saattaisi vähen-

tää alaikäisille kohdistuvaa päihdevälitystä. 

Haastateltavia pyydettiin miettimään kuvitteellista tilannetta, jossa he olisivat alko-

holin vaikutuksen alaisena ja heille tarjottaisiin kannabissavuketta. Tämän mieliku-

van kautta nuoria pyydettiin miettimään, kuinka he menettelisivät kyseisessä tilan-

teessa.  Kysymyksellä haluttiin selvittää, uskoisivatko nuoret alkoholin vaikuttavan 

omaan harkintakykyynsä. Muutama vastaajista uskoi alkoholin madaltavan kyn-

nystä merkittävästi. Kiianmaa (2010, 18) toteaakin, että päihtymistila aiheuttaa ai-

voissa lamaantumistilan, mikä vaikuttaa häiritsevästi harkitsemiskykyyn. Hakkarai-

nen ym. (2011, 159) tuovat esiin myös sen, että tutkimusten mukaan alkoholin ku-

lutus olisi runsaampaa kannabiksen käyttäjillä. Lisäksi Hakkarainen ja Karjalainen 

(2017, 26) korostavat, että todennäköisyys kannabiskokeiluihin kasvaa samassa 

suhteessa kuin alkoholin kulutuskin. 

Tutkimustulokset -kohdassa tuotiin esiin yhden haastateltavan vastausta yllä mai-

nittuun kuvitteelliseen tilanteeseen. Vastaaja kertoi olleensa vastaavanlaisessa ti-

lanteessa oikeasti. Vastaus jäi mietityttämään ja arveluttamaan, koska haastatel-

tava koki kysymyksen yhteydessä silminnähden havainnoimalla epävarmuutta. 

Haastateltava käytti puheessaan epämääräisiä termejä ja vaikutti siltä, että hän ei 

joko muistanut tilanteesta kunnolla tai että hän yritti kierrellä totuutta. Kanasen 

(2014, 71) mukaan tutkijan täytyy osata olla herkkä haastateltavan vastauksia koh-

taan lukemalla ja tulkitsemalla puheen lisäksi myös haastateltavan kehon kieltä. 

Haastateltava voi kiertää totuutta sanomalla jotain muuta, kuin mitä oikeasti tarkoit-
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taa. Ristiriitaisen vastauksen johdosta syntyi epäilys siitä, oliko haastateltava oike-

asti heittänyt vastaanottamansa kannabissavukkeen suoraan pois, vai oliko hän kui-

tenkin kokeillut sitä esimerkiksi humalatilan tai ryhmäpaineen seurauksena. 

Teoriaosuudessa on käsitelty päihteiden yhteiskäyttöä ja porttiteoriaa. Näkemyk-

semme mukaan alkoholi ja työmme ulkopuolelle jääneet nikotiinituotteet voivat jois-

sain tapauksissa johtaa kovempien aineiden käyttöön. Ahosen tekemässä haastat-

telussa (16.5.2016) Lapin päihdeklinikan johtaja Virtanen toteaa, että miedot päih-

teet saattavat toimia porttina vahvempien päihteiden käyttöön. Uskomme, että ilmiö 

voi näkyä myös nuorten keskuudessa. Tämä tuli esiin myös yllä mainitussa esimerk-

kitilanteessa. 

Haastateltavista puolet kertoivat, että alkoholia ja kannabista vertaillaan päihteinä 

haittavaikutusten perusteella. Tacke (1.9.2009) onkin todennut, että tällainen ilmiö 

on nykypäivää. Hän tuo esiin samoja asioita, mitä haastateltavatkin toivat. Esimer-

kiksi kannabiksen käyttäjät puolustelevat sen käyttöä siitä koituvilla vähemmillä hait-

tavaikutuksilla verrattuna alkoholiin. Huomiona haastatteluista nousi kuitenkin se, 

että kahdeksasta vastaajasta seitsemän kertoi käyttävänsä mieluummin alkoholia 

kuin kannabista. Toisaalta tämä puoltaa sitä, että kannabis ei ole täysin syrjäyttänyt 

alkoholia nuorten keskuudessa ainakaan Seinäjoen alueella. 

Marttunen ja von der Pahlen (2013) korostavat, että päihteet vaikuttavat nuoren ke-

hitykseen kokonaisvaltaisesti. Tämän lisäksi päihteiden käytöllä voi olla seurauksia 

nuoren tulevaisuuteen. Kannabiksen käytön vuoksi nuori voi joutua virkavallan 

kanssa tekemisiin, josta seuraa merkintä rikosrekisteriin yli 15-vuotiaalle. Rikosre-

kisterimerkintä voi vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen vaikeuttamalla esimerkiksi 

koulu- tai työpaikan saamista, asunnon hankkimista tai luottamustehtäviin pääse-

mistä. 

9.2 Kannabiksen näkyvyys nuorten keskuudessa 

Vastaajista puolet olivat sitä mieltä, että kannabis olisi Seinäjoen alueella yleisty-

mässä. Tätä puoltaa myös se, että kannabis on tällä hetkellä käytetyin huumausaine 

Suomessa Hakkaraisen ja Karjalaisen (2017, 19) mukaan. Haastateltavista puolet 
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toivat esiin, että he eivät ole koskaan joutuneet tilanteeseen, jossa olisi tarjottu kan-

nabista. Espad-tutkimuksen (THL 2016) mukaan kannabiksen kokeilut ja sen käyttö 

ovat pysyneet samanlaisina vuosina 1995 ja 2015. Tämän perusteella tehdä johto-

päätöksen siitä, että kannabiksen käyttö tai kokeilu ei ole vähentymässä. Espad-

tutkimuksen tulokset ovat kolmen vuoden takaisia, minkä vuoksi haastateltujen 

nuorten näkemyksessä saattaisi olla perää. Suurin osa haastateltavista kertoi myös 

tietävänsä tai tuntevansa vähintään yhden henkilön, joka on kokeillut tai käyttää 

kannabista. Lisäksi yksi haastateltavista kertoi tietävänsä itseänsä nuorempia kan-

nabiksen käyttäjiä Seinäjoella. Myös Helsingin kaupungin nuorisoasemalla työsken-

televä Niemelä (2017) on tuonut esiin samaa asiaa siitä, että yhä nuoremmat lapset 

kokeilevat kannabista. Päihdelinkin ([viitattu 28.7.2018]) mukaan kannabis onkin 

alle 20-vuotiailla nuorilla yleisin hoitoon hakeutumisen syy silloin, kun kyse on päih-

teiden käytöstä.  

Tämän perusteella voisi ajatella, että kannabiksesta ilmeneviä terveyshaittoja ei 

välttämättä pidetä niin vaarallisina kuin ne todella ovat. Mielenterveystalon ([viitattu 

29.7.2018]) mukaan kannabiksen käytön seurauksena henkilön psykoosialttius kas-

vaa. Mielestämme terveysriskejä ei kuitenkaan tulisi vähätellä, koska seuraukset 

voivat olla pysyviä. Toisaalta kevyen suhtautumisen syynä voi olla se, että nuorilla 

ei ole tarpeeksi tietämystä. Haastattelutilanteessa tehtiin havaintoja haastateltavien 

arastelevasta olemuksesta, kun puhuttiin kannabiksesta. On mahdollista, että ar-

kuus johtui tietämättömyydestä tai vaihtoehtoehtoisesti luottamussuhteen puut-

teesta.  

Nuoret toivat haastatteluissa esille, että keskustelua kannabiksesta käydään paljon 

sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi kannabiksen käyttäjillä on omat verkkosivus-

tonsa, jossa puhutaan kannabiksesta positiiviseen sävyyn. Lisäksi internet antaa 

mahdollisuuden anonyymiseen keskusteluun, mikä voi vaikuttaa negatiivisella ta-

valla nuoren käyttäytymiseen ja asenteisiin. Tämän vuoksi olisi erityisen tärkeää, 

että nuorille opetettaisiin kriittistä medialukutaitoa tarpeeksi kattavasti. Medialuku-

taidolla tarkoitamme lähdekriittisyyttä sekä oikean ja väärän tiedon tunnistamista. 
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9.3 Nuorten päihdeasenteiden huomioiminen ja varhainen puuttuminen 

Haastattelutilanteissa osa nuorista nosti esiin, että päihteistä ei ole kovin paljoa pu-

huttu esimerkiksi koulussa. THL:n (2017) mukaan kouluilla on velvollisuus moniam-

matilliseen päihdeopetukseen. Pylkkänen ym. (2009, 22) toteavat kuitenkin, että pe-

ruskoulussa työskentelevät eivät koe päihdekasvatuksen kuuluvan heidän työnku-

vaansa. Tällöin vastuu päihdekasvatuksesta siirretään usein koulun ulkopuoliselle 

taholle. 

Haastattelukysymyksissä ei erikseen kysytty mitään päihdekasvatukseen liittyvää, 

mutta nuoret toivat silti asian esiin. Tämä jäikin hiukan mietityttämään, että onko 

tämänhetkinen päihdekasvatus riittävää ja toteutetaanko sitä moniammatillisesti. 

Näkemyksemme mukaan olisi tärkeää, että nuoria osallistettaisiin keskustelemaan 

päihteistä dialogisella otteella ilman turhaa moralisointia. Savolainen (2008, 168) 

kehottaakin, että päihteistä tulisi puhua ennaltaehkäisevästi kuitenkin tuputtamatta 

sitä liikaa. Mielestämme luottamussuhde on tärkeä osa päihdekasvatusprosessin 

onnistumisen kannalta, sillä kokemuksemme mukaan hyvässä luottamussuhteessa 

myös vuorovaikutussuhde toimii paremmin. 

Päihdekasvatusvastuuta tulisi jakaa koulun lisäksi tasapuolisesti myös muiden toi-

mijoiden kesken. Tämä lisäisi nuoren päihdetietoutta ja asioista puheeksi ottaminen 

helpottuisi. Moniammatillinen päihdekasvatus tukisi nuorta löytämään sellaisen luo-

tettavan aikuisen, kenen kanssa pystyisi keskustelemaan vaikeustakin aisoista. 

Päihdekasvatus tulisi kuulua myös vanhemmille ja huoltajille, jotta he pystyisivät 

tunnistamaan paremmin mahdollisia päihteisiin liittyviä ongelmia jo varhaisessa vai-

heessa. Sinkkonen (2012, 217) painottaakin, että vanhempien olisi uskallettava 

tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan riittävän ajoissa. 

Teoriaosuudessa on tuotu esiin Savolaisen (2008, 168) näkemys siitä, että jo pelk-

kiin päihdekokeiluihin täytyisi puuttua välittömästi. Savolaiseen ja tutkimustulok-

siimme nojaten nuorten parissa työskentelevien tulisi mielestämme rohkeasti tarttua 

huolta herättäviin tilanteisiin. Aalto-Setälä ym. (2003,4) mukaan myös nuorelle voi 

kehittyä päihderiippuvuus, minkä vuoksi näemme tärkeänä sen, että ammattilaiset 

tiedostavat tämän ennaltaehkäisevää työtä tehdessä. 
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Savolaiseen (2008, 168) tukeutuen näkemyksemme mukaan myös lastensuojeluil-

moitus tulisi tehdä aina herkästi, sillä se on yksi tärkeä varhaisen puuttumisen keino. 

Lastensuojeluilmoituksen tekemistä ei tulisi arastella, sillä se ei tarkoita automaat-

tista lastensuojelun asiakkuutta. Lisäksi korostamme lastensuojelulain (L 

13.4.2007/417) ilmoitusvelvollisuutta, joka määritellään pykälässä 25. Ilmoitusvel-

vollisuus koskee esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta, ope-

tustoimea, nuorisotoimea sekä poliisitoimea.  
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10  POHDINTA  

Opinnäytetyöprosessi on sujunut alusta alkaen ongelmitta ja aikataulutus on onnis-

tunut muiden opintojen ohella hyvin, vaikka ajoittain päivät ovat olleet hyvin täysiä. 

Alkuperäinen valmistumisajankohta olisi ollut vasta keväällä 2019, joten opinnäyte-

työnprosessi on ollut päällekkäin muiden opintojen kanssa. Opinnäytetyön aiheen 

rajaus tuntui aluksi haasteelliselta, koska mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen 

olisi ollut monia. Päädyimme lopulta tähän aiheeseen, sillä uskomme tämän hyö-

dyttävän molempia vielä pitkään valmistumisen jälkeenkin tulevina sosiaalialan am-

mattilaisina. 

Tutkimuskysymysten laatiminen tuotti aluksi päänvaivaa, sillä vaarana oli liian joh-

dattelevat kysymykset. Kysymykset täytyi laatia niin, että saisimme oikeanlaisia vas-

tauksia etsimiimme tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksella haluttiin selvittää, ovatko 

asenteet ja suosio kannabista kohtaan muuttuneet positiivisemmiksi, sekä onko 

kannabis päihteenä syrjäyttämässä alkoholia. Onnistuimme kuitenkin omasta mie-

lestämme hyvin, vaikka nuoret olivatkin vähäsanaisia.  

Meitä jäi hieman harmittamaan se, kun tutkimusosa jäi teoriaosaan verrattuna sup-

peammaksi. Jotta olisimme pystyneet välttämään tämän tilanteen, olisi haastatelta-

via täytynyt olla ainakin kymmenen. Emme kuitenkaan osanneet ennakoida tätä, 

vaan uskoimme, että kahdeksan haastateltavaa riittää tarpeeksi kattavaan tutkimus-

aineistoon. Onneksi kuitenkin saimme suhteellisen hyvin vastauksia tärkeimpiin ky-

symyksiimme ja pystyimme analysoimaan tuloksia. 

Litteroinnin aikana nousi esiin, että haastattelurunkoa olisi voinut vielä kehittää pa-

remmaksi. Esimerkiksi olisimme voineet kysyä enemmän alkoholiin liittyviä kysy-

myksiä, mikä olisi helpottanut valittujen päihteiden vastakkain asettelua analysoin-

tivaiheessa. Rajauksen vuoksi alkoholikysymykset jäivät kuitenkin vähemmälle, sillä 

tarkoituksena oli keksittyä enemmän kannabikseen. Tämäkin on lopulta makukysy-

mys, josta voisi olla monta eri mieltä. 

Työskentelyprosessi on ollut opettavainen ja mukaansa tempaavaa. Tiesimme jo 

etukäteen, että työskentely yhdessä tulee olemaan luontevaa samanhenkisyyden ja 

samankaltaisten työskentelytapojen vuoksi. Opinnäytetyöprosessin aikana parista 
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on ollut paljon apua ajatustenjaon ja vertaistuen kannalta. Lisäksi parityöskentely 

on tukenut silloin, kun itsestä on tuntunut, että kaikki junnaa vain paikallaan. 

Olemme tarkistaneet toistemme kirjoittamia tekstejä ja jakaneet ideoita sekä paran-

nusehdotuksia. Tällainen työskentely on kehittänyt meitä kirjoittajina paljon, mikä on 

hyväksi myös tulevaisuuden kannalta. 

Tätä opinnäytetyötä peilataan sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetens-

seihin (Sosiaalialan ammattikorkeakoulun kompetenssit, 29.4.2016.) Kompetens-

seihin kuuluvat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaa-

lialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, 

tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä työyhteisö-, johtamis- ja 

yrittäjyysosaaminen. 

Eettinen osaaminen on suuressa roolissa tässä opinnäytetyön prosessissa erityi-

sesti haastatteluissa, litteroinneissa ja tulosten esittelyssä. Asiakastyön osaaminen 

on näyttäytynyt tilanteissa, jossa olemme kohdanneet haastateltavat. Sosiaalialan 

palvelujärjestelmäosaaminen tulee esiin kattavassa teoriaosassa. Haastattelutilan-

teissa olemme kuulleet nuoria, joka lisää kriittistä ja osallistavaa yhteiskuntaosaa-

mista. Koko opinnäytetyön prosessi pohjautuu tutkimukselliseen kehittämis- ja inno-

vaatio-osaamiseen, koska olemme suunnitelleet ja toteuttaneet tutkimuksen tavoit-

teellisesti. Itsensä johtaminen, parityöskentely, työnlaadun, tulosten ja vaikutusten 

arviointi ovat olleet keskiössä opinnäytetyöprosessin ajan. Nämä sisältyvät työyh-

teisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaamiseen. 

Opinnäytetyöprosessin loppusuoralla kuulimme, että eräs viranomaistaho on yh-

dellä suomalaisella paikkakunnalla työssään kohdannut huolestuttavaa kanna-

bismyönteisyyttä nuorten keskuudessa. Heidän mukaansa paikkakunnan nuoret 

suosivat selkeästi enemmän kannabista päihtymistarkoituksessa kuin alkoholia. 

Nuoret ovat perustelleet kannabiksen käyttöä sillä, että kannabiksen käyttö on hei-

dän mielestään huomaamattomampaa. Tämä kentältä tullut tieto vahvistaa sitä, 

kuinka tärkeä ja ajankohtainen opinnäytetyömme aihe onkaan. 

Tutkimustamme voisi jatkaa monelta eri näkökulmalta ja sen voisi kohdistaa use-

ampiin eri organisaatioihin tai viranomaistahoihin. Jos tutkimusta haluaisi jatkaa yh-
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teistyökumppanimme kanssa, voisi sen toteuttaa vielä uudelleen määrällisenä tutki-

muksena, jolloin saataisiin kattavampi aineisto suuremmalta joukolta. Kattavampi 

aineisto mahdollistaisi tulosten paremman yleistettävyyden. Lisäksi voitaisiin tutkia 

sosiaalityönomaista työskentelyä nuorisotyössä päihdekasvatuksen näkökulmasta. 

Tutkimusta voisi myös kohdistaa kouluille tutkimalla, kuinka päihdekasvatusta to-

teutetaan koulun näkökulmasta. 
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LIITE 1. Teemahaastattelurunko  

Haastateltavan omat taustat päihteidenkäytössä ja henkilökohtainen mielipide päih-

teistä 

Käytätkö jotain päihteitä? Jos niin mitä ja kuinka usein? 

Mitä mieltä olet alkoholista ja kannabiksesta päihteinä? 

Minkälainen asenne sinulla on kannabista kohtaan? 

Kannabiksen näkyvyys Seinäjoella  

Onko sinulle tarjottu kannabista? Kuinka menettelit tilanteessa? 

Kuinka yleistä nuorten kannabiksen käyttö on sinun mielestäsi Seinäjoella? 

Tiedätkö tai tunnetko sellaisia henkilöitä, jotka ovat kokeilleet tai käyttävät kannabista sinun 

ikäluokastasi? 

Minkälainen maine kannabiksella on päihteenä tällä hetkellä nuorten keskuudessa? 

Kannabiksen hyväksyttävyys sekä alkoholin ja kannabiksen rinnakkain asettelu  

Koetko, että alkoholin vaikutuksen alaisena voisit kokeilla matalammalla kynnyksellä kan-

nabista? 

Kumpaa on helpompi näkemyksesi mukaan hankkia alaikäisenä alkoholia vai kannabista?  

Vertaillaanko alkoholia ja kannabista keskenään? Millä tavoin niitä verrataan ja millaisissa 

tilanteissa? Oletko ollut itse tällaisessa keskustelussa mukana? 

Minkälainen maine kannabiksella on päihteenä tällä hetkellä nuorten keskuudessa? 

Vapaa sana 

Mitä muuta haluat sanoa nuorten alkoholin ja/tai kannabiksen käytöstä? 
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LIITE 2. Saatekirje huoltajille 
 

OPINNÄYTETYÖ NUORTEN AJATUKSISTA JA ASENTEISTA PÄIHTEISIIN 

 

Hei! Olemme kaksi sosionomi (AMK) -opiskelijaa Seinäjoen ammattikorkeakou-

lusta. Teemme tällä hetkellä opinnäytetyötä, jota varten keräämme aineistoa yhdek-

säsluokkalaisten nuorten päihdetietoudesta sekä asenteista niitä kohtaan.  

Haastattelut toteutamme toukokuun aikana nuoren kanssa yhdessä sovitussa ti-

lassa. Tarkempi aika sovitaan jokaisen kanssa henkilökohtaisesti. Haastatteluti-

lanne äänitetään, jotta pystymme palaamaan vastauksiin vielä jälkeenpäin. Haas-

tattelu on luottamuksellinen ja se tehdään nimettömänä. Nuorten vastaukset jäävät 

vain meille ja tuhoamme äänitteet heti, kun olemme saaneet analysoitua ne opin-

näytetyötämme varten. Opinnäytetyöhön päätyvät asiat esitetään niin, että nuorta 

ei voi tunnistaa siitä. Käymme läpi kaikki nämä asiat nuoren kanssa ennen haastat-

telua.  

Jos hyväksytte lapsenne osallistumisen haastatteluun, pyydämme teitä allekirjoitta-

maan ohessa olevan kirjallisen suostumuksen, jonka tarvitsemme ennen haastatte-

lun suorittamista. Pyydämme myös haastateltavilta kirjallisen suostumuksen haas-

tattelua varten. 

Ohessa vielä yhteistietomme, jos teille herää kysymyksiä asiaan liittyen.  

Kiitoksia avustanne! 

 

Terveisin:  

Annika Myllykangas & Elina Olkkola, sosionomiopiskelijat, SeAMK 

annika.myllykangas@seamk.fi, elina.olkkola@seamk.fi 
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LIITE 3. Huoltajan lupa haastattelulle 

HUOLTAJAN LUPA HAASTATTELULLE 

 

Annan suostumukseni alaikäisen lapseni osallistumiselle haastatteluun, joka ääni-

tetään. Haastattelussa kerätään tietoa yhdeksäsluokkalaisten nuorten päihdetietou-

desta sekä asenteista niitä kohtaan. 

- Haastattelua käytetään vain tutkimusmateriaalina opinnäytetyöhön. 

- Haastattelu äänitetään, jonka jälkeen se kirjoitetaan puhtaaksi kirjalliseen 

muotoon. Äänitteet tuhotaan, kun tarvittava aineisto on hyödynnetty työhön.  

- Haastattelu on luottamuksellinen, eikä kukaan muu kuule tai näe haastatte-

lussa syntynyttä materiaalia kuin opinnäytetyön kirjoittajat. 

- Haastateltavan henkilön henkilöllisyys ei tule julki missään vaiheessa.  

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys  

 

 

Paikka ja päivänmäärä 

 

 

Opinnäytetyön tekijät:  

Annika Myllykangas  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  

Sosiaalialan tutkimusohjelma  

Sosionomi (AMK) – tutkinto  

 

Elina Olkkola  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan tutkimusohjelma 

Sosionomi (AMK) – tutkinto  
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LIITE 4. Nuoren suostumus haastattelulle 

NUOREN SUOSTUMUS HAASTATTELULLE  

 

Annan suostumukseni äänitykseen haastattelun aikana, jossa kerätään tietoa yh-

deksäsluokkalaisten nuorten päihdetietoudesta sekä asenteista niitä kohtaan.  

- Haastattelua käytetään vain tutkimusmateriaalina opinnäytetyöhön. 

- Haastattelu äänitetään, jonka jälkeen se kirjoitetaan puhtaaksi kirjalliseen 

muotoon. Äänitteet tuhotaan, kun tarvittava aineisto on hyödynnetty työhön.  

- Haastattelu on luottamuksellinen, eikä kukaan muu kuule tai näe haastatte-

lussa syntynyttä materiaalia kuin opinnäytetyön kirjoittajat. 

- Haastateltavan henkilön henkilöllisyys ei tule julki missään vaiheessa.  

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Paikka ja päivänmäärä 

 

 

Opinnäytetyön tekijät:  

Annika Myllykangas  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  

Sosiaalialan tutkimusohjelma  

Sosionomi (AMK) – tutkinto  

 

Elina Olkkola  

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan tutkimusohjelma 

Sosionomi (AMK) – tutkinto 
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LIITE 5. Tutkimuslupa-anomus  

 


