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Perhe on avainasemassa nuoren terveyden edistämisessä, sillä hyviin terveystottu-
muksiin ja elintapoihin kasvetaan. Nuorten terveyden edistäminen ja elintapasai-
rauksien ehkäiseminen kuuluvat myös kouluterveydenhoitajan tehtäviin. Opinnäy-
tetyön tarkoituksena oli selvittää nuorten elintapoja sekä näkemyksiä perheen elin-
tapojen merkityksestä nuoren omiin terveyttä koskeviin valintoihin. Opinnäytetyön 
tavoitteena on kehittää kouluterveydenhoitajan antamaa terveyttä edistävää oh-
jausta nuorelle ja hänen perheelleen, jotta elintapasairauksien ehkäiseminen olisi 
tehokkaampaa. Tavoitteena on myös korostaa perheen merkitystä nuorten elinta-
pojen muodostumisessa sekä luoda mahdollisesti uusia ohjausmenetelmiä koulu-
terveydenhoitajan työhön. Opinnäytetyössä tutkittiin, millainen merkitys perheen 
elintavoilla on nuoren omiin elintapoihin nuorten kokemana. Lisäksi selvitettiin, min-
kälaisin menetelmin kouluterveydenhoitaja oli nuorten mielestä ohjannut heitä ter-
veellisiin elintapoihin ja kuinka kouluterveydenhoitaja voisi nuorten mielestä ohjata 
vanhempia tukemaan nuoria terveellisiin elintapoihin. Opinnäytetyö toteutettiin 
kvantitatiivisena kyselytutkimuksena kahdessa yläkoulussa Etelä-Pohjanmaalla 
osana BaltCityPrevention-hanketta. 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella vanhempien esimerkin ja kannustuksen ko-
ettiin vaikuttavan huomattavasti nuorten liikkumiseen ja ravitsemukseen, mutta 
nuorten päihteidenkäyttöön perheen ei nähty juurikaan vaikuttavan. Koulutervey-
denhoitajan käytetyin ohjausmenetelmä nuorille oli henkilökohtainen terveyskes-
kustelu, mutta huomattavalle määrälle vastanneista ei ollut annettu lainkaan elinta-
poihin liittyvää ohjausta. Kouluterveydenhoitajan toivottiin keskustelevan vanhem-
pien kanssa nuorten elintavoista. Tarpeelliseksi koettiin kouluterveydenhoitajan an-
tama ohjaus vanhemmille elintapojen puheeksi ottamiseen nuorten kanssa. Tehok-
kaina keinoina pidettiin kouluterveydenhoitajan antamia konkreettisia esimerkkejä, 
neuvoja ja materiaalien jakamista. Tulokset osoittavat, että vastaisuudessa koulu-
terveydenhoitajan ohjausta eri elintavoista olisi hyvä antaa nuorille monipuolisesti 
riippumatta nuorten sen hetkisistä elintavoista. Kouluterveydenhoitajan käyttämiä 
ohjausmenetelmiä tulisi kehittää ja yhteyttä vanhempien kanssa lisätä.  

Avainsanat: nuori, perhe, elintavat, liikunta, ravitsemus, alkoholi, tupakka, koulu-
terveydenhoitaja, ohjausmenetelmät 
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Family plays a key role in advancing adolescent health, for health habits and lifestyle 
are acquired at home. Along with the family, school nurses contribute to the health 
promotion and thus to the prevention of non-communicable diseases (NCDs) in ad-
olescents. The aim of this thesis was to investigate Finnish adolescent lifestyle and 
adolescent perspectives on the impact of their family lifestyle on their own health 
choices. The objective of this thesis is to improve health promotion and counseling 
in school health care, for both the adolescents and their parents, in order to prevent 
NCDs in a more efficient manner. Furthermore, another objective is to highlight the 
influence of family impact and engagement on adolescent lifestyle development, 
and to create new counseling methods for school nurses. In this thesis, the family 
impact on lifestyle was investigated from adolescent perspective. Moreover, we also 
explored the preferred counseling methods of school nurses in health promotion for 
adolescents and parents. This thesis is part of the BaltCityPrevention project, and it 
was carried out as a quantitative questionnaire study in two upper comprehensive 
schools in South Ostrobothnia, Finland.  

According to the survey results, parents’ examples and support were considered 
notably significant to adolescent lifestyle and physical activity. However, similar fam-
ily impact was not detected regarding substance use. Concerning adolescent life-
style, the most common counseling method of school nurses was personal discus-
sion on health matters with the adolescent, yet it should be noted that a remarkable 
group of adolescents participating in the survey had not received any lifestyle coun-
seling at all. Providing counseling and education on healthy lifestyles also for par-
ents was highly recommended by the surveyed adolescents. The importance of con-
crete examples, advice, toolkits and distribution of materials was emphasized in the 
survey results. The adolescents participating the survey reported having experi-
enced the impact of family lifestyle on their own lifestyle and health choices. In the 
future, versatile school nurse counseling should be provided to all adolescents, re-
gardless of their current lifestyle. In addition, counseling methods for school nurses 
should be improved and communication with parents further enhanced. 
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1 JOHDANTO 

Vanhemmat ja perhe vaikuttavat nuoren hyvinvointiin. Nuoren hyvä suhde vanhem-

piinsa sekä perheen hänelle antama tuki edistävät nuoren hyvinvointia, sillä hyviin 

terveystottumuksiin ja elintapoihin kasvetaan. (Nuoret 2018.) Hyvät perhesuhteet 

toimivat näin yhtenä nuoren terveyden edistäjänä, sillä lapsuudessa ja nuoruudessa 

opitut tavat ja terveystottumukset sekä elinympäristö vaikuttavat myös aikuisuu-

dessa (Terveydenhoitaja 2018). Elintapasairauksien aiheuttaman terveyshaasteen 

ratkaisemisessa sekä elintapasairauksien syntymisen estämisessä terveellisten 

elintapojen edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen ennalta ovat vaikuttavimpia 

sekä myös kustannustehokkaimpia keinoja. Terveyden edistämiseen ja sairauksien 

ennaltaehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ovat vastuussa terveydenhuollon ammat-

tilaiset. (Heikkilä 2018.) Terveydenhuollon ammattilaisiin lukeutuvat koulutervey-

denhoitajat (Haarala ym. 2015, 290). 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää nuorten elintapoja sekä näkemyksiä per-

heen elintapojen merkityksestä nuoren omiin terveyttä koskeviin valintoihin. Opin-

näytetyön tavoitteena on kehittää kouluterveydenhoitajan antamaa terveyttä edistä-

vää ohjausta nuorelle ja hänen perheelleen, jotta elintapasairauksien ehkäiseminen 

olisi tehokkaampaa. Tavoitteena on myös korostaa perheen merkitystä nuorten elin-

tapojen muodostumisessa sekä luoda mahdollisesti uusia ohjausmenetelmiä koulu-

terveydenhoitajan työhön. Opinnäytetyön tiedonkeruu on toteutettu kyselylomak-

keilla Kauhajoen yhteiskoulun sekä Ilmajoella sijaitsevan Jaakko Ilkan koulun 7.–9.-

luokkalaisilta oppilailta. 

Opinnäytetyö on tehty osana BaltCityPrevention-hanketta, jossa Itämeren kaupun-

git etsivät työkaluja elintapasairauksien ehkäisyyn. Opinnäytetyötä voivat hyödyntää 

kouluterveydenhoitajat sekä myös muut terveydenhuollon ammattilaiset ja nuorten 

vanhemmat. Opinnäytetyöllä pyritään löytämään kouluterveydenhoitajille vaikutta-

via terveyden edistämisen menetelmiä, joiden avulla he voivat tukea nuorten van-

hempia yläkouluikäisen terveyden edistämisessä. Tämän vuoksi tässä opinnäyte-

työssä perheen merkitystä nuoren omiin terveyttä koskeviin valintoihin on haluttu 

tarkastella yleisellä tasolla. 
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2 PERHEEN MERKITYS NUOREN ELINTAPAVALINTOIHIN 

2.1 Nuori osana perhettä 

Perhe muodostuu yhdessä asuvista avio- tai avoliitossa olevista tai parisuhteensa 

rekisteröineistä henkilöistä sekä mahdollisesti heidän lapsistansa tai jommastakum-

masta vanhemmasta lapsineen. Vain kaksi sukupolvea voi kuulua samaan perhee-

seen, ja lapsiperheiksi kutsutaan niitä perheitä, joissa on vähintään yksi alle 18-

vuotias kotona asuva lapsi. (Tilastokeskus, [viitattu 28.3.2018].) Perhe on elävä ja 

kehittyvä kokonaisuus, ja erilaiset muutokset peilautuvat perhe-elämään, lapsen ja 

vanhemman väliseen suhteeseen sekä vanhemmuuteen (Storvik-Sydänmaa ym. 

2015, 81). 

Vanhemmuus voi olla biologista, juridista, sosiaalista tai psykologista. Biologinen 

vanhempi tarkoittaa lapsen kantajaa ja synnyttäjää tai siittäjää, kun taas juridinen 

vanhemmuus edellyttää adoption, isyyden tunnustamisen tai vahvistamisen tai avio-

liiton isyysolettaman. Sosiaalisen ja psykologisen vanhemmuuden lähtökohtana on 

lapsen ja vanhemman keskinäinen suhde ja arkielämän vuorovaikutus, mutta psy-

kologinen vanhempi määräytyy sen perusteella, kenet lapsi itse kokee vanhemmak-

seen. (Vanhemmuuden roolit, [viitattu 20.4.2018].) Storvik-Sydänmaa ym. (2015, 

82) nostavat esiin vanhemmuuden roolikartan, jonka mukaan vanhemmuudella on 

viisi pääroolia, joita ovat huoltaja, rakkauden ja rajojen asettaja, ihmissuhdeosaaja 

sekä elämän opettaja. Roolikartta on vanhempien tukena kasvatuksessa sekä am-

mattilaisen apuna vanhemmuuden arvioinnissa. Se mahdollistaa tunnistamaan it-

sestään erilaisia puolia sekä kehittämistä vaativia osa-alueita. Tarkoituksena on pi-

tää roolit keskenään tasapainossa.  

Nuoria ovat nuorisolain (L 21.12.2016/1285) mukaan alle 29-vuotiaat. Makkonen 

(2016) taas esittää nuoruusiän olevan ikävuosien 12 ja 22 välillä alkanut kehitys-

vaihe lapsuuden ja aikuisuuden välillä. Hänen mukaansa nuori irrottautuu sen ai-

kana vanhemmistaan ja jäsentää itseään uudella tavalla ikätoverien ja vertaisryh-

mien avulla. Storvik-Sydänmaa ym. (2015, 69) sen sijaan määrittelevät nuoriksi 12–

18-vuotiaat. Nuoruusiän alkamista ja ajankohtaa parhaiten määrittelevät kuitenkin 

biologiset ja fyysiset muutokset (Klockars 2011, 18). 



10 

 

Nuoren biologinen kehitys aikaansaa murrosiän eli puberteetin alkamisen. Murros-

iässä nuoren keho ja ajattelu alkavat kehittyä aikuismaisemmiksi. (Storvik-Sydän-

maa ym. 2015, 69.) Nuoruus on voimakas ja nopea fyysisten, psyykkisten, sosiaa-

listen ja kognitiivisten muutosten vaihe. Nuoruuden aikana tapahtuvia fyysisiä muu-

toksia ovat esimerkiksi kasvu ja monimuotoisten elinjärjestelmien, kuten lisäänty-

miselinten ja aivojen, kypsyminen. (DiClemente, Santelli & Crosby 2009, 4.) Muita 

fyysisiä muutoksia ovat nuoren nopea kasvu, sukupuolikypsyyden saavuttaminen, 

johon liittyy sukupuolielinten kasvu ja tytöillä kuukautiskierron alkaminen sekä pojilla 

siemennesteen kehittyminen, karvoituksen kasvaminen kainaloihin ja häpyalueelle, 

tytöillä rintojen kehittyminen sekä pojilla äänenmurros ja parrankasvu. Nuori joutuu 

muodostamaan itsestään uuden kehonkuvan eli näkemyksen kehonsa ominaisuuk-

sista ja koosta. Nuori kiinnittää yhä enemmän huomiota ulkonäköönsä, ja toisten 

antama hyväksyntä nuoren ulkomuodosta koetaan tärkeäksi. (Storvik-Sydänmaa 

ym. 2015, 69–70.)  

Murrosiässä fyysiset muutokset luovat biologisen pohjan myös muulle kehitykselle. 

Karttuva elämänkokemus ja fyysiset muutokset mahdollistavat arviointikyvyn kehit-

tymisen, jolloin nuori oppii määrittelemään esimerkiksi ympäristönsä riskejä ja tur-

vallisuutta. Aivojen kypsymisen tuloksena myös kognitiiviset taidot kehittyvät. Aikui-

suus kiehtoo ja nuoren suhde maailmaan muuttuu, jolloin myös ikätoverien merkitys 

nuoren elämässä korostuu. Oman identiteetin löytäminen ja vakiinnuttaminen sekä 

itsenäistyminen ovat nuoruuden suurimpia haasteita, mutta välttämättömiä vaiheita. 

Oman identiteetin löytäminen vaatii itsetutkiskelua ja erilaisten sosiaalisten roolien 

kokeilua. (DiClemente ym. 2009, 4.) Nuori tekee enemmän omia valintoja ja toimii 

niiden mukaan, mikä on osa minäkuvan muodostamista (Storvik-Sydänmaa ym. 

2015, 71).  

Storvik-Sydänmaa ym. (2015, 75) esittävät, että nuoruudessa koetaan tarvetta kuu-

lua jollekulle, kuten vanhemmille ja perheelle, mutta yhtäaikaisesti koetaan tarvetta 

olla osana myös jotain perheen ulkopuolelle kuuluvaa kuten kaveriporukkaa. Per-

heen yhtenä tehtävänä on olla nuoren apuna ja tehdä irtautuminen mahdollisimman 

kivuttomaksi.  
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2.2 Elintapojen muodostuminen  

Vanhemmat ja perhe vaikuttavat nuoren hyvinvointiin. Nuoren hyvä suhde vanhem-

piinsa sekä perheen hänelle antama tuki edistävät nuoren hyvinvointia, sillä hyviin 

terveystottumuksiin ja elintapoihin kasvetaan. (Nuoret 2018.) Elintavat, josta käyte-

tään myös termiä terveyskäyttäytyminen, pitää sisällään liikunnan, ruokatottumuk-

set, alkoholinkäytön ja tupakoinnin (Elintavat 2017). Epäterveelliset elintavat voivat 

aiheuttaa erilaisia elintapasairauksiksi kutsuttavia tauteja, kuten metabolisen oireyh-

tymän tai tyypin kaksi diabeteksen (Duodecim Sanakirjat, [viitattu 18.6.2018]). Mo-

net sairaudet ovat ehkäistävissä terveellisin elintavoin (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2008).  

Terveellisillä elintavoilla voidaan ehkäistä myös kansantauteja, jotka ovat koko vä-

estön terveydentilalle merkittäviä sairauksia. Ne ovat yleisimpiä kuolemia aiheutta-

via tauteja ja vaikuttavat myös työkykyyn. Työkyvyttömyys sekä kansantautien hoi-

toon vaaditut terveydenhuollon palvelut aiheuttavat suuria kustannuksia, joten kan-

santaudit vaikuttavat myös kansantalouteen. Kroonisista eli pitkäaikaisista tai pysy-

vistä taudeista sydän- ja verisuonitaudit, syöpätaudit, krooniset keuhkosairaudet, 

astma ja allergia, diabetes, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä 

mielenterveyden ongelmat kuuluvat Suomen kansantauteihin. (Yleistietoa kansan-

taudeista 2015.) Elintavat ovat epäterveellisinä keskeisiä kansantautien aiheuttajia, 

mutta terveellisinä ne ovat kansantaudeilta suojaavia tekijöitä (Elintavat 2017). 

Elintapojen muodostuminen alkaa jo lapsuudessa, ja kasvaessaan lapsi omaksuu 

erilaisia elintapoja sekä terveystottumuksia (Nuoret 2018). Lapsuuden elinolot ja 

olosuhteet vaikuttavat merkittävästi ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin koko elä-

mänkaarella (Kaikkonen ym. 2012, 175). Perheen hyvinvointi on perusta lapsen 

myöhemmälle hyvinvoinnille (Nuoret 2018). DiClemente ym. (2009, 4) tuovat esille, 

että nuoruudessa kartoitetaan omaa suhdetta erilaisiin terveyteen lyhyellä tai pi-

demmällä tähtäimellä vaikuttaviin asioihin, kuten alkoholinkäyttöön ja tupakointiin. 

Nuoruusiässä terveyskäyttäytyminen on riskialttiimpaa ja nuoruuden riskikäyttäyty-

misellä voi olla suuri vaikutus terveyteen aikuisuudessa. Nurmi ym. (2014) kertovat, 

että monien tutkimusten tuloksien mukaan nuoren vanhemmilla ja heidän käyttämil-

lään kasvatuskäytännöillä on yhteyttä nuoren ajatteluun ja toimintatapoihin. Myös 
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samoissa ystäväpiireissä aikaansa viettävät nuoret ovat samankaltaisia, mikä ker-

too siitä, että nuoret omaksuvat malleja, ajatuksia sekä toimintatapoja vanhem-

piensa lisäksi myös ystäviltään. 

Terveyttä edistävien elintapojen omaksumiseen sekä ylläpitämiseen on vaikutusta 

myös minäpystyvyydellä. Se on luottamusta omaan kykyyn tehdä valintoja ja on yk-

silön toiminnan sekä motivaation ydin. Minäpystyvyys on suorassa vaikutuksessa 

esimerkiksi fyysiseen aktiivisuuteen, ruokavalioon ja alkoholinkäytön tai tupakoinnin 

aloittamiseen. Nuoren minäpystyvyyteen vaikuttavat sekä subjektiiviset että ympä-

ristöön liittyvät tekijät. Subjektiivisia tekijöitä ovat nuoren aikaisemmat suoriutumiset 

ja niistä saadut kokemukset, mutta myös muiden tarkkailu ja omien kykyjen vertailu 

muiden ihmisten kykyihin sekä mallin ottaminen. Ympäristöön liittyviä tekijöitä ovat 

ympäristön antama rohkaisu ja kommentit sekä tuki tai kannustus omasta suoriutu-

misesta. Saadun palautteen lisäksi minäpystyvyyteen vaikuttavat aikuisten tavat ja 

toiminta, avun saamisen mahdollisuus sekä suoritettavaan tehtävään liittyvät tekijät, 

kuten sen helppous tai vaikeus. (Nyman ym. 2016, 30–31.) 

Terveyseroja ilmenee sukupuolten sekä ikä- ja sosiaaliryhmien välillä. Esimerkiksi 

kaikissa ikäryhmissä miesten kuolleisuus on suurempaa kuin naisilla, ja runsas al-

koholinkäyttö ja tupakointi ovat yleisempiä alemmissa sosiaaliryhmissä. Terveys-

eroihin vaikuttavat myös työttömyys, joka altistaa etenkin mielenterveyden häiriöille, 

sekä siviilisääty. Keskimäärin kaikista siviilisäädyistä terveimpiä ovat naimisissa ole-

vat, mikä johtuu luultavimmin parisuhteen ja perheen antamasta sosiaalisesta tu-

esta ja kannustuksesta terveellisiin elintapoihin. (Jaatinen & Raudasoja 2017, 12–

13.) Lapsuudessa ja nuoruudessa varsinaisia terveyseroja havaitaan vielä vähän, 

mutta vanhempien koulutustasolla nähdään kuitenkin olevan merkitystä lasten ja 

nuorten terveyteen sekä terveystottumuksiin. Vanhempien korkea koulutustaso ja 

nuorten hyvä koulumenestys ovat yhteydessä nuoren hyvään terveyteen. Nuorilla 

koulutusvalinnat seuraavat pitkälti vanhempien koulutusta, joten sosiaalinen asema 

sekä elintavat ovat osittain perinnöllisiä. Nuorilla koulutusvalinta on yhteydessä ter-

veyseroihin, sillä esimerkiksi ammattikoululaisilla humalahakuinen juominen sekä 

tupakointi on yleisempää kuin lukiolaisilla. (Koulutus 2015.) Wissin ym. (2017, 2) 

mukaan vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä ne nuoret, jotka määrittelivät per-

heensä taloudellisen tilanteen huonoksi, tunsivat terveydentilansa keskinkertaiseksi 
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tai huonoksi neljä kertaa todennäköisemmin kuin he, jotka katsoivat perheen talou-

dellisen tilanteen hyväksi. 

2.3 Liikunta nuoruudessa 

Liikunta vaikuttaa monipuolisesti terveyteen, sillä se vähentää sydän- ja verisuoni-

tautien, kuten verenpainetaudin ja aivohalvauksen, ilmaantuvuutta. Aineenvaihdun-

taan ja energiankulutukseen vaikuttamalla liikunta tehostaa painonpudotusta ja -

hallintaa, mutta vähentää myös tyypin kaksi diabetekseen sairastumisen riskiä. Näi-

den lisäksi liikunta on hyväksi tuki- ja liikuntaelimistölle monin tavoin, sillä liikunta 

vaikuttaa muun muassa luun tiheyteen positiivisesti. (Jaatinen & Raudasoja 2017, 

15.) Lapsilla ja nuorilla liikunta kehittää erityisesti tuki- ja liikuntaelimistöä sekä psy-

kososiaalisia taitoja, joita ovat esimerkiksi vuorovaikutustaidot ja toisten huomioon 

ottaminen. Nuorilla luustoa ja lihaksistoa kehittävä liikunta on erityisen tärkeää kas-

vupyrähdyksen aikana, jotta luustoon saadaan riittävästi lujuutta ja rakennetta aikui-

suuteen mennessä, mikä puolestaan ehkäisee osteoporoosia myöhemmällä iällä. 

Tämän takia murrosiässä tulisi harrastaa paljon hyppyjä, pyrähdyksiä ja suunnan-

muutoksia sisältäviä liikuntamuotoja. (Fogelholm 2011, 84–86.)  

Liikunta voidaan jaotella terveys- ja kuntoliikuntaan. Terveysliikunnaksi kutsutaan 

liikuntaa, joka ylläpitää terveyttä ja ehkäisee sairauksia. (Jaatinen & Raudasoja 

2017, 13.) Sille ominaista ovat säännöllisyys eli päivittäinen liikunnan harrastami-

nen, jatkuvuus ja kohtuullinen kuormittavuus, joka saadaan jo puolen tunnin päivit-

täisestä fyysisestä aktiivisuudesta. Terveysliikuntaa ovat esimerkiksi vapaa-ajan 

harrastukset, reipas kävely ja työhön liittyvät fyysiset ponnistelut, mutta myös arki-

liikunta. (Laukkanen, [viitattu 7.12.2018].) Arkiliikunnaksi voidaan laskea esimerkiksi 

työ- ja koulumatkojen kävely, pyöräily sekä kotityöt (Myllyniemi 2012, 52). Kuntolii-

kunta on fyysistä kuntoa kohottavaa liikuntaa (Jaatinen & Raudasoja 2017, 13–14). 

Sitä tulisi harrastaa vähintään hikoilua ja hengästymistä aiheuttavalla teholla. Kevy-

empi liikunta ei korvaa tehokasta kuntoliikuntaa, vaikka sitä harrastettaisiin määräl-

lisesti enemmän. (Laukkanen, [viitattu 7.12.2018].) 

Lasten ja nuorten liikunnallisen aktiivisuuden yksi keskeisistä taustatekijöistä on 

oma koettu liikunnallinen pätevyys, joka tarkoittaa sitä, millaiseksi ihminen kokee 
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edellytyksensä onnistua fyysistä toimintaa ja motoriikkaa vaativista suorituksista. 

Kokemus pätevyydestä kehittyy vuorovaikutuksessa psykologisen, sosiaalisen ja 

fyysisen ympäristön kanssa. Suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä 

selvittävän LIITU-tutkimuksen mukaan suomalaisten lasten ja nuorten koettu liikun-

nallinen pätevyys laskee ikävuosien lisääntyessä. Tutkimuksen tuloksia selittänee 

se, että murrosiässä nuoret ovat herkkiä kaikenlaiselle vertailulle, ja fyysinen aktii-

visuus vähenee murrosiän aikana. Tästä syystä etenkin nuorille on erityisen tärkeää 

tarjota yksilöllisen onnistumisen kokemuksia sekä luoda hyviä liikuntakokemuksia. 

(Hirvensalo ym. 2016, 36, 40.) 

Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä on laatinut Nuori Suomen kanssa 

vuonna 2008 liikuntasuositukset kouluikäisille eli 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. 

Suositusten mukaan 13–18-vuotiailla päivittäisen fyysisen aktiivisuuden minimi-

määrä on pienempi kuin nuoremmilla lapsilla eli vähintään 1–1,5 tuntia, mutta suo-

siteltavaa on liikkua useita tunteja. Liikunnan tulisi olla monipuolista sisältäen rei-

pasta liikuntaa kohtuullisella teholla, jolloin hengitys ja sydämen syke kiihtyvät sekä 

tehokasta liikuntaa korkealla teholla, jolloin hengitys ja sydämen syke kiihtyvät huo-

mattavasti. Monipuolinen liikunta edistää fyysisten ominaisuuksien tasapainoista 

kehittymistä, ja tehokas liikunta on elimistölle vaikuttavampaa kuin kevyt tai reipas 

liikunta. Nuorilla se toteutuu useimmiten eri urheilulajeja harrastamalla omaehtoi-

sesti tai urheiluseurassa. Heidän olisi tärkeää löytää itselleen mieleinen liikuntahar-

rastus saadakseen riittävästi tehokasta liikuntaa, sillä nuoren arki ei sisällä enää 

paljoakaan tilanteita, joissa sydämen syke nousisi kunnolla. Nuoruudessa auktori-

teeteista irrottautuminen ja rajojen kokeileminen näkyvät myös omaehtoisuutena lii-

kuntaa kohtaan, minkä takia on tärkeää, että nuori saa itse suunnitella ja toteuttaa 

liikuntaa. Nuorille liikkuminen ryhmässä tai joukkueessa on erinomainen vaihtoehto, 

sillä nuoruus on vertaisryhmiin hakeutumisen vaihe. (Ahonen ym. 2008, 19–20.)  

Suositusten mukaisesti liikkuvien lasten ja nuorten määrä on LIITU-tutkimuksen pe-

rusteella kasvanut vuodesta 2014, mutta edelleen vain kolmasosa harrastaa liikun-

taa suositusten mukaisesti (Kokko ym. 2016, 4). Tutkimuksessa tuodaan esille myös 

esteitä liikunnan harrastamiselle, joita nuoret ilmoittavat sitä enemmän, mitä van-

hempia he ovat. Ensisijaisin este on kiinnostavan liikunnan ohjauksen puute kodin 

läheisyydessä sekä harrastamisen kalleus. (Hirvensalo ym. 2016, 40.) Pettersenin 
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(2009) mukaan suurempituloisissa perheissä lasten liikunnallinen osallistuminen on 

todennäköisempää kuin matalatuloisissa perheissä. LIITU-tutkimuksessa vähän liik-

kuvat lapset ja nuoret raportoivat suurimmaksi osaksi esteitä, jotka koskevat omaa 

kehollisuutta sekä kokemusta omasta liikunnallisesta pätevyydestä. Tämän takia 

heidän liikunnallisuuttansa tulisi tukea sekä koulussa että kotona ja järjestää har-

rastuksia, joihin nuoren on helppo osallistua. Muita mainittuja esteitä liikunnalle ovat 

muun muassa ajan puute, viitsimättömyys, kavereiden harrastamattomuus, harras-

tuksiin kulkemisen vaikeus ja se, että koululiikunta ei innosta. (Hirvensalo ym. 2016, 

40.)  

Nuoren liikuntainnostusta lisäävät vanhempien osoittama hyväksyntä liikuntaa koh-

taan, nuoren rohkaiseminen liikkumiseen, vanhemman toimiminen liikkumisen mal-

lina, nuoren opettaminen sekä liikkumiseen tukeminen harrastuskuluja maksamalla 

ja harrastuksiin kuljettamalla. Lapsuudessa ja nuoruudessa omaksuttu hyvä liikun-

nallinen aktiivisuus säilyy todennäköisesti myös aikuisuudessa, ja vanhempien li-

säksi sisarusten sekä kaveripiirin antama tuki lisäävät lapsen liikkumista. (Rajala 

ym. 2010, 4–7.) Vanhempien tärkeä rooli lapsen liikkumiseen selviää myös vuonna 

2012 toteutetussa Nuorisobarometrissa. Tulosten mukaan liikunnallisesti aktiivisten 

vanhempien lapset ovat muita aktiivisempia liikkumaan myös tulevaisuudessa. 

Kyse ei ole niinkään kannustamisesta liikuntaharrastuksiin, vaan yhdessä liikkumi-

sesta eli vanhempien tarjoamasta malliesimerkistä. Nuorisobarometrin tuloksista 

kuitenkin selviää, että jopa puolet tutkimuksen nuorista kokee perheen yhteisen liik-

kumisen harvinaiseksi, ja vain vajaassa kymmenesosassa perheistä liikutaan hyvin 

usein yhdessä. (Myllyniemi 2012, 56–57.) Nuorisobarometri on selvittänyt myös 

nuorten ja heidän vanhempiensa liikuntaa koskevien mielipiteiden yhtäläisyyttä. Vä-

hintään puolet nuorista sekä heidän vanhemmistaan kokee, että mielipiteet ovat 

keskenään joko jokseenkin tai täysin samanlaisia. Nuoret arvioivat mielipiteet erilai-

semmiksi kuin vanhemmat. (Simpura 2012, 201.) Tukimuodoista vanhempien an-

tama sosiaalinen tuki, johon kuuluvat emotionaalinen sekä välineellinen tuki, vähe-

nevät LIITU-tutkimuksen mukaan lapsen vanhetessa. Tästä huolimatta liikuntaan 

kannustaminen ja liikuntakulujen maksaminen pysyvät yleisinä tukimuotoina jopa 

15-vuotiaisiin asti. (Palomäki ym. 2016, 41, 45.)  
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2.4 Ravitsemus nuoruudessa 

Ravitsemussuosituksia on laadittu useille eri kohderyhmille ja kaikissa on keskei-

sintä se, että ravinnon tulisi olla monipuolista, tasapainoista, kohtuullista ja nautitta-

vaa. Nykypäivänä on saatavilla paljon vaihtoehtoja, ja terveellisiä valintoja voi olla 

vaikea tehdä. Ravinnolla on kuitenkin suuri rooli pitkäaikaissairauksien synnyssä, 

sillä ravintotekijät vaikuttavat muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien riskiteki-

jöihin sekä korkeaan verenpaineeseen. (Jaatinen & Raudasoja 2017, 16–17.) 

Vuonna 2016 laadittu Syödään yhdessä -ruokasuositus lapsiperheille (2016, 7, 15, 

18–33) on kansallinen suositus lasten, lapsiperheiden, raskaana olevien ja imettä-

vien ruokavalioista. Sen mukaan säännöllinen ruokailurytmi on terveellisen syömi-

sen perusta. Joka aterialla tulisi syödä kasviksia, hedelmiä tai marjoja. Vilja syödään 

pääosin runsaskuituisina täysjyvätuotteina. Maitovalmisteista valitaan rasvattomat 

tai vähärasvaiset vaihtoehdot ja kasviöljyjä sekä kasviöljypohjaisia rasvoja syödään 

päivittäin. Sokeria ja suolaa käytetään niukasti ja janojuomana toimii vesi. Lautas-

malli auttaa täysipainoisen aterian kokoamisessa ja sen mukaan lautanen jaetaan 

kolmeen lohkoon: puoli lautasellista tuoreita ja kypsiä kasviksia, neljäsosa perunaa 

tai viljalisäkettä ja neljäsosa kalaa, lihaa tai kasviproteiinia. Ateriaa täydennetään 

täysjyväleivällä ja ruokajuomalla.  

Syödään yhdessä -ruokasuositusten mukaan nuoren omaa kykyä pärjätä itsenäi-

sesti ruokailusta usein yliarvioidaan ja on tavallista, että vastuu ruokailusta siirretään 

lapselle itselleen varhain, jopa jo ensimmäisinä kouluvuosina. Itsenäistymistä ja 

identiteetin etsimistä toteutetaan ruoka- ja juomakulttuurin kautta ja nuori hankkii 

kokemuksia perheen ulkopuolelta. Kavereiden vaikutus sekä heiltä saadun hyväk-

synnän merkitys kasvaa. Aikuisten tulee huolehtia yläkouluikäiselle säännöllisen, 

terveellisen ja monipuolisen ruuan saannista, sillä nuori itse valitsee todennäköi-

semmin niitä vaihtoehtoja, jotka eivät ole terveyden kannalta parhaimpia vaihtoeh-

toja. On tärkeää, että kotona sovitaan kasvatuskäytännöt ja lapsen terveellisiä va-

lintoja tukevat rajat esimerkiksi makeisten ja energiajuomien nauttimisessa. Nuo-

ruuden kokeilut näkyvät ruokailussa esimerkiksi kouluruokailun laiminlyöntinä ja ne 

ovat yleensä tilapäisiä sekä normaaleja itsenäistymiskehityksen vaiheita. Nuori on 

kuitenkin kasvuiässä, minkä takia huonot ruokatottumukset tulee havaita. Ne voivat 
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pitkällä tähtäimellä aiheuttaa ongelmia ja sairauksia, mutta on muistettava, että ter-

veysriskeillä tai sairauksilla pelotteleminen ei yleensä ole nuorille toimiva tapa. Ai-

kuisten esimerkki säilyy hyvänä tai huonona syömismallina, vaikka nuori hetkelli-

sesti kapinoisi perheen ruokakulttuuria vastaan. (Syödään yhdessä -ruokasuosituk-

set lapsiperheille 2016, 92.) Nuorisobarometriin osallistuneista nuorista sekä heidän 

vanhemmistaan vähintään puolet kokee nuorten ja heidän vanhempiensa mielipi-

teet ravitsemuksesta joko jokseenkin tai täysin samanlaisiksi. Vanhemmat arvioivat 

mielipiteet erilaisemmiksi kuin nuoret. (Simpura 2012, 201.) 

Nuorten ruokakäyttäytyminen on jatkuvassa muutoksessa, mikä näkyy Nuorten ter-

veystapatutkimuksen tuloksista. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana nuoret 

ovat alkaneet noudattaa enemmän erityisruokavalioita, yhtä tai useampaa. Vuonna 

2013 vähintään yhtä erityisruokavaliota noudatti vajaa viidennes 12–18-vuotiaista 

nuorista. Erityisruokavalioiden noudattaminen on tavanomaisempaa tytöillä, kuin 

pojilla ja yleisimmin noudatetaan allergia-, laktoosi-intoleranssi-, urheilu-, kasvis- tai 

laihdutusruokavaliota. Useimmiten erityisruokavalion noudattaminen lähtee nuoren 

omasta aloitteesta. Niin nuoren kasvattajalle kuin terveydenhuollon ammattilaiselle 

nuorten ruokakäyttäytymisen jatkuva muutos on haaste, sillä ruoka- ja ravitsemus-

kasvatusta täytyy kehittää muutoksia myötäillen. (Parviainen 2017, 3–4, 54, 63.) 

Kouluterveydenhoitajien tulee arvioida nuoren ja hänen perheensä ruokatottumuk-

sia terveystarkastusten yhteydessä, sillä perhe on yleensä ensisijainen malliesi-

merkki nuoren omille terveysvalinnoille (Kaikkonen ym. 2012, 182). Kaikkonen ym. 

(2012, 182) esittävät, että perheen kesken vietetyn ajan tulisi mahdollistaa yhteisen 

päätöksenteon perhettä koskevissa asioissa, kuten ruokahankintojen suunnitte-

lussa ja ruokavalion toteutuksessa. Bergen ym. (2016) mukaan nuoren osallistumi-

sella ruuanvalmistukseen on merkittävä yhteys ruokavalion parempaan laatuun ja 

parempiin ruokailutottumuksiin. Kouluterveydenhoitajan olisi hyvä rohkaista nuorta 

olemaan perheen apuna ruuanvalmistuksessa. Nuoret saattaisivat myös hyötyä ko-

din ulkopuolisesta ruuanlaittotaitojen opettamisesta, jotta todennäköisyys osallistua 

ruuanlaittoon perheen kanssa kasvaisi. Yhteiset ateriat mahdollistavat sekä per-

heen jatkuvan vuorovaikutuksen, että ravitsevan ja monipuolisen aterian toteuttami-

sen (Kaikkonen ym. 2012, 182). Vuonna 2014 Sosiaalilääketieteellisessä aikakaus-

lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kuvataan perheaterioinnin yhteyttä kahdeksas- 
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ja yhdeksäsluokkalaisten päihteidenkäyttöön. Tutkimuksen tulosten perusteella per-

heen yhteiset ateriat ovat yhteydessä nuorten vähentyneeseen päihteidenkäyttöön 

verrattuna nuoriin, joiden perheessä ei syödä yhteisiä aterioita. Tutkimukseen osal-

listuneista nuorista hieman alle puolet (44,2 %) kertoo, että perheessä syödään yh-

teisiä aterioita iltapäivällä ja illalla. (Mure ym. 2014, 96.) Nuorisobarometrin mukaan 

yhdessä syöminen on yksi perheiden yleisimmistä yhdessäolon muodoista. Ravin-

toloissa syöminen sen sijaan on harvinaisempaa, sillä nuorista jopa 75 % käy per-

heensä kanssa yhdessä ravintolassa syömässä melko harvoin, hyvin harvoin tai ei 

koskaan. (Myllyniemi 2012, 74–75.)  

2.5 Päihteidenkäyttö nuoruudessa 

Päihteet ovat luonnollisia valmisteita tai keinotekoisesti valmistettuja aineita, joita 

käytetään piristys-, päihtymys- tai huumaustarkoituksessa. Niistä yleisimmin käytet-

tyjä Suomessa ovat alkoholi ja tupakkatuotteet. (Jaatinen & Raudasoja 2017, 19.) 

Nämä ovat myös nuorten keskuudessa eniten käytettyjä päihteitä, ja alkoholista ja 

tupakasta johtuvat lähes kaikki nuorten päihteidenkäytöstä aiheutuvat ongelmat 

(Nuorten mielenterveystalo, [viitattu 10.12.2018]). Nuorten päihteidenkäytön seu-

rantaa koskevat lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että murrosikäiset nuoret ovat 

erityisen alttiita päihdekokeiluille. Tämän seurauksena päihdekokeilut ja päihteiden-

käyttö yleistyvät huomattavasti 11–15-vuotiaina. (Myllyniemi 2012, 65.)  

Nuoruuteen ikävaiheena liittyy halu kokeilla uusia asioita (Sinkkonen 2012, 219). 

Nuoria kiinnostavat päihteet, sillä ne ovat heiltä vielä kiellettyjä, ja ne kuvastavat 

aikuisuuteen kuuluvaa valinnanvapautta. Nuorilla ei kuitenkaan ole samanlaisia val-

miuksia kuin aikuisilla ajatella päihteidenkäytön seurauksia. Tämän vuoksi päihtei-

den riskeistä ja vaaroista on kerrottava nuorille. (Nuorten mielenterveystalo, [viitattu 

10.12.2018].) Päihdekasvatus on vanhempien tehtävä, mutta se kuuluu yhtä lailla 

myös muille nuorten kanssa tekemisissä oleville henkilöille (Holmila, Raitasalo & 

Tigerstedt 2016, 7). 

Alkoholi on päihteistä käytetyin, ja se aiheuttaa alkoholiriippuvuutta sekä alkoholis-

mia, joka tarkoittaa fyysisen riippuvuuden kehittymistä. Usein alkoholin runsas ja 
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säännöllinen käyttö kasvattavat toleranssia eli sietokykyä sekä nautittujen alkoholi-

annosten määrää. Alkoholinkäyttö on yhteydessä suomalaisten terveyteen, ja nau-

titut määrät sekä käyttötapa vaikuttavat alkoholin aiheuttamiin haittoihin. Pitkään jat-

kuneena alkoholinkäyttö voi riippuvuuden lisäksi johtaa vakaviin elinvaurioihin. (Jaa-

tinen & Raudasoja 2017, 22–23.) On arvioitu, että noin kymmenesosa alkoholia 

käyttävistä nuorista jatkaa alkoholin runsasta käyttöä myös aikuisuudessa. Alkoho-

liongelmien ja alkoholiriippuvuuden kehittymisen riski on sitä suurempi, mitä nuo-

rempana alkoholinkäyttö aloitetaan. Arvioiden mukaan jokainen vuosi, joka siirtää 

alkoholinkäytön aloitusajankohtaa myöhemmäksi, vähentää myöhemmällä iällä al-

koholin haitallisen käytön riskiä 8 %:lla ja alkoholiriippuvuuden riskiä 14 %:lla. On 

tiedossa, että varsinkin alle 14-vuotiaille nuorille alkoholinkäytön aloitusajankohdan 

myöhentymisellä on paljon vaikutusta. (Niemelä 2015, 140, 144.)  

Alkoholi vaikuttaa nuoren elimistöön eri tavalla kuin aikuisella. Alkoholi laskee ve-

rensokeria, mitä nuoren elimistö kestää huonommin kuin aikuisen. Nuorena myös 

alkoholimyrkytyksen riski kasvaa, sillä kokemattomuuden vuoksi nuoret saattavat 

juoda suuria määriä alkoholia kerralla nopeasti, ja alle 15-vuotiaiden myrkytysta-

pauksista lähes kolmannes on alkoholin aiheuttamia. Alkoholinkäyttö ei aiheuta 

nuorille samanlaisia krapulan oireita kuin aikuisille, sillä oireiden ilmaantuminen vaa-

tii taustalle säännöllisemmän alkoholinkäytön. Alkoholin vaikutukset koetaan miel-

lyttävimpinä nuoruudessa eikä alkoholista tule usein välittömiä haittavaikutuksia, 

mikä lisää todennäköisyyttä käyttää alkoholia myös uudelleen. Alkoholin juominen 

nuoruudessa saattaa myös muokata aivojen toimintaa ja vaikuttaa näin muistami-

seen ja oppimiseen. Lisäksi säännöllisesti käytettynä alkoholi vaikuttaa nuorten fyy-

siseen ja psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. (Niemelä 2015, 143–144.) Nuorilla, 

jotka käyttävät runsaasti alkoholia, koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet, mielentervey-

den ongelmat, tapaturmat ja rikokset ovat yleisiä. Säännöllinen alkoholinkäyttö nuo-

ruudessa voi ennakoida syrjäytymistä ja sairastuvuutta sekä alentaa elinikää. (Nie-

melä 2015, 139.) 

Ensimmäiset alkoholikokeilut tapahtuvat usein murrosiässä ja erityisesti 13–15-vuo-

den iässä monet nuoret kokeilevat alkoholia. Siirtymävaihe kuudennelta luokalta 

yläkouluun on riskiajankohta alkoholikokeilujen kannalta. Alkoholikokeilujen aloitta-

misiän lievää nousua voidaan kuitenkin nähdä tapahtuneen 2000-luvun aikana sekä 
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Suomessa että kansainvälisesti. Nuorten alkoholinkäytön aloittamiseen vaikuttavat 

sekä yksilölliset että ympäristöstä johtuvat tekijät. Kokeilunhalun voidaan nähdä ole-

van tärkein nuoresta itsestään lähtöisin oleva syy alkoholinkäytön aloittamiseen. 

(Niemelä 2015, 140–141.) Alkoholi herättää usein kiinnostusta nuorten keskuu-

dessa, sillä suurin osa nuorista on nähnyt aikuisten tai toisten nuorten käyttävän 

sitä. Tämän takia nuorilla herää usein halu alkoholin kokeiluun. (Rogers & Goldstein 

2012, 42.) Nuoreen ulkopuolelta vaikuttavia tekijöitä ovat vanhempien ja ystävien 

alkoholia koskevat asenteet sekä alkoholin saatavuus ja hinta (Niemelä 2015, 141). 

Iowan yliopistossa toteutettu tutkimus tuo esille, että ne nuoret, jotka ovat saaneet 

heidän ensimmäisen juomansa kaveriltaan, käyttävät alkoholia todennäköisemmin 

myös tulevaisuudessa verrattuna niihin nuoriin, jotka ovat saaneet ensimmäisen al-

koholijuomansa joltain muulta henkilöltä (University of Iowa Health Care, [viitattu 

11.12.2018]). 

Alkoholia käyttävistä nuorista enemmistö käyttää alkoholia sosiaalisissa tilanteissa 

ja ensisijaisesti hauskanpidon vuoksi osana juhlimiskulttuuria. Nuoret juovat harvoin 

yksin. Kavereiden alkoholiin liittyvillä asenteilla ja heidän tavoillaan käyttää alkoholia 

on suuri vaikutus nuorten alkoholinkäyttöön. Nuoret juovat yleensä yhdellä juomis-

kerralla useita erilaisia alkoholijuomia, mutta eniten he käyttävät olutta ja siideriä. 

Paikat, joissa nuoret yleisimmin nauttivat alkoholia, ovat oma koti, kavereiden koti, 

julkiset paikat tai jokin paikka ulkona. Nuorten humalahakuinen juominen on yleistä 

kansallisina juhlapäivinä ja koulujen päättäjäispäivinä. Nuorten keskuudessa alko-

holinkäyttö on pojilla yleisempää kuin tytöillä. Alkoholin sosiaalista käyttöä harvinai-

sempaa nuorten keskuudessa on alkoholin käyttäminen itselääkinnällisenä keinona. 

Myös pidempiaikaiset ongelmat nuorten elämässä voivat olla syinä alkoholinkäy-

tölle. (Niemelä 2015, 140–143.) 

Yläkouluikäisten nuorten alkoholinkäyttöä on kartoitettu vuoden 2017 kouluterveys-

kyselyssä. Tutkimustuloksista käy ilmi, että kahdeksannella ja yhdeksännellä luo-

kalla olevista nuorista 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin. Pari ker-

taa kuukaudessa alkoholia käyttää nuorista 9,3 % ja noin kerran kuukaudessa 7,1 

%. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa alkoholia juovia nuoria on 16,9 % ja alko-

holia ei käytä lainkaan 61,7 % nuorista. (Kouluterveyskyselyn tulokset nuorilla 
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2018.) Vuoden 2012 Nuorisobarometri osoittaa nuorten keskuudessa tyttöjen ole-

van hieman raittiimpia kuin pojat, mutta erot eivät ole tutkimuksen mukaan suuria 

(Myllyniemi 2012, 65). Myös vuonna 2017 toteutettu terveystapatutkimus tukee tätä 

näkemystä, sillä sen mukaan tyttöjen ja poikien alkoholinkäytön erot ovat pieniä, 

joskin poikien keskuudessa alkoholia käyttävien määrä on yleensä hieman suu-

rempi. Tutkimus näyttää, että raittiiden osuus pienenee iän lisääntyessä eri ikäryh-

miä vertailtaessa. (Kinnunen ym. 2017, 49.) 

Suomalaiset nuoret juovat humalahakuisemmin kuin muut eurooppalaiset nuoret 

(Niemelä 2015, 141). Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan perus-

opetuksen kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista nuorista kerran viikossa tai use-

ammin itsensä tosi humalaan juo 2,7 % nuorista. Noin yhdestä kahteen kertaan 

kuukaudessa 7,5 % nuorista juo humalahakuisesti ja edellä mainittuja kertoja har-

vemmin yläkouluikäisistä nuorista itsensä tosi humalaan juo 17,4 %. Yläkouluikäi-

sistä nuorista 10,8 % ei ole ollut humalassa. (Kouluterveyskyselyn tulokset nuorilla 

2018.)  

Nuoret kokevat alkoholin hankkimisen olevan helpompaa kuin mitä se vanhempien 

käsityksen mukaan on (Niemelä 2015, 141). Alkoholilaki (L 28.12.2017/1102) mää-

rää, ettei nuorella saa olla hallussaan alkoholijuomia, ja niiden luovuttaminen sekä 

välittäminen nuorelle on kielletty. Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päih-

teidenkäytöstä (ESPAD) on tutkinut nuorten keinoja saada alkoholia viimeisimmällä 

juomiskerralla. Kyseisen tutkimuksen mukaan nuorten yleisin keino saada alkoholia 

on pyytää kavereita tai sisaruksia hankkimaan tai tarjoamaan sitä nuorelle. Toiseksi 

yleisimmin alkoholia saadaan jonkun muun tutun henkilön kautta, mutta myös tun-

temattomat henkilöt ostavat tai tarjoavat nuorelle alkoholia. (Raitasalo, Huhtanen & 

Miekkala 2015, 28.) Nuorista monet saavat alkoholia kuitenkin suoraan omilta van-

hemmiltaan (Nuorten mielenterveystalo, [viitattu 10.12.2018]). Vanhemmat saatta-

vat perustella alkoholin ostamista nuorelle sillä, että näin he tietävät, mitä nuori juo 

(Niemelä 2015, 151). ESPAD-tutkimuksen mukaan se, että vanhemmat ostavat al-

koholijuomia nuorelle, on vähentynyt huomattavasti, mutta alkoholin tarjoaminen 

nuorelle on pysynyt yleisempänä. Nuoret saattavat tutkimuksen mukaan myös ottaa 

kotoa alkoholijuomia joko luvalla tai ilman lupaa. (Raitasalo, Huhtanen & Miekkala 
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2015, 28–29.) Nuorten kuluttamaan alkoholin määrään ei kuitenkaan vaikuta se, 

keneltä nuori on alkoholia saanut (Niemelä 2015, 151). 

Vanhempien antama huolenpito ja nuorten tarpeisiin vastaaminen suojaavat nuorta 

alkoholiongelmilta, kun taas välinpitämättömyys ja kurinpitoon liittyvä epäjohdonmu-

kaisuus lisäävät riskiä nuorten alkoholiongelmille. Todennäköisyyttä nuoren alkoho-

linkäytölle lisäävät perheen myönteinen suhtautuminen päihteisiin ja salliva asenne 

nuorten päihteidenkäyttöä kohtaan. (Niemelä 2015, 145.) Myös Piispan (2017, 29) 

tutkimus todistaa perheellä olevan vaikutusta nuorten alkoholinkäyttöön, sillä tutki-

muksen mukaan perheenjäsenten alkoholinkäyttö kotona alentaa nuorten kynnystä 

alkoholikokeiluille. Vanhempi, jonka alkoholinkäyttö on runsasta, voi omalla esimer-

killään osoittaa nuorelle runsaan alkoholinkäytön olevan hyväksyttävää (Alkoholi 

2017). Toisaalta Piispan (2017, 29) tutkimus osoittaa myös sen, että etenkin runsas 

perheenjäsenten alkoholinkäyttö saattaa vaikuttaa sen taustalla, ettei nuori käytä 

lainkaan alkoholia. Taipumus päihderiippuvuuteen on periytyvää, minkä takia päih-

deongelmat nuorten vanhemmilla ja sisaruksilla lisäävät myös nuorten päihdehäiri-

öiden mahdollisuutta. Myös vanhempien avioero lisää nuorten alkoholinkäyttöä. 

(Niemelä 2015, 145–146.) 

Vanhempien tavat käyttää alkoholia ja heidän alkoholiin liittyvät näkemyksensä toi-

mivat perustana nuorten omalle alkoholinkäytölle. Tämän vuoksi päihdekasvatuk-

sen tekee haasteelliseksi se, jos vanhempien oma alkoholikäyttäytyminen eroaa 

siitä, mitä he nuorelle opettavat. Vanhempien alkoholinkäytön tulisi olla sellaista, 

josta nuori voi ottaa mallia. Nuoren alkoholinkäytöstä vastuu on vanhemmilla, mutta 

vanhempien ja yläkouluikäisten nuorten väliset alkoholiin liittyvät keskustelut ovat 

harvinaisia. Monet vanhemmat ajattelevat nuorten käyttävän todellista vähemmän 

alkoholia, eivätkä he ole huolissaan nuorten lähitulevaisuuden alkoholikokeiluista. 

Alkoholikokeiluja tiedetään olevan vähiten sellaisilla nuorilla, joiden vanhemmat tie-

tävät, missä ja miten nuoret viettävät vapaa-aikaansa. Nuorten alkoholinkäyttö on 

kansanterveydellinen haaste, ja nuorten alkoholinkäyttöön puuttuminen sekä alko-

holin ongelmakäytön tunnistaminen ovat keskeisessä osassa haasteen ratkaisemi-

sessa. (Niemelä 2015, 139, 151–152.) 
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Alkoholin lisäksi tupakkatuotteet lukeutuvat paljon käytettyihin päihteisiin (Jaatinen 

& Raudasoja 2017, 19). Tupakkatuotteiden käytön nähdään olevan suurin yksittäi-

nen terveysriski, joka liittyy elintapoihin (Soine-Rajanummi, Vehkalahti & Ollila 2017, 

7). Tupakka koostuu useista terveydelle vahingollisista ja syöpää aiheuttavista ai-

neista, kuten terva-aineista ja hiilimonoksidista eli häkästä. Terva-aineet aiheuttavat 

yskää, keuhkoputken limakalvon tulehdusta, keuhkolaajentumaa, kroonista keuh-

koahtaumaa ja keuhkosyöpää. Häkä puolestaan vaurioittaa verisuonten seinämiä 

ja luo suuremman riskin sepelvaltimotaudin tai sydäninfarktin kehittymiselle. Näiden 

lisäksi tupakka sisältää nikotiinia, joka vaikuttaa elintoimintoihin ja suurina annok-

sina aiheuttaa nikotiinimyrkytyksen. Passiivinen tupakointi tarkoittaa tupakansavulle 

altistumista, ja joissakin tapauksissa se voi olla yhtä vahingollista kuin tupakointi. 

Lapset sairastuvat muita helpommin hengitystietulehduksiin, mikäli passiivinen tu-

pakointi on runsasta. (Jaatinen & Raudasoja 2017, 20–21.)  

Tupakkatuotteiden käyttö aiheuttaa riippuvuutta, ja riippuvuuden vuoksi kerran aloit-

tanut jatkaa usein tupakointia koko loppuelämän ajan. Tämän vuoksi on tärkeää 

tarkastella, mikä saa nuoren aloittamaan tupakoinnin. Tupakkatuotteiden käytön 

yleisin aloittamisajankohta on alaikäisenä tai viimeistään armeijassa. (Soine-Raja-

nummi ym. 2017, 7.) Myös Global Youth Tobacco Survey (GYTS) -tutkimus osoit-

taa, että taipumus tupakoinnin aloittamiseen ja tupakkatuotteiden käyttö lisääntyvät 

yläkoulun aikana. Enemmistö yläkouluikäisistä ei käytä tupakkaa, mutta tupakoimat-

tomista kuitenkin joka viidennellä esiintyy alttiutta tupakoinnin aloittamiseen. Tutki-

mukseen osallistuneista nuorista kaksi viidestä on kokeillut tupakkaa ja tupakkako-

keilut ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä. Seitsemäsluokkalaisista tupakointia kertoo 

kokeilleensa noin neljäsosa, kun taas yhdeksäsluokkalaisista näin kertoo tehneensä 

hieman yli puolet (Ollila, Ruokolainen & Heloma 2014, 20–21). Tupakkakokeilut ta-

pahtuvat yleensä suunnittelemattomasti kaveripiirissä (Ollila & Korhonen 2016).  

Nuorten keskuudessa tupakkatuotteista käytetään yleisimmin savukkeita (Ollila ym. 

2014, 3). Piispan (2017, 59) tutkimuksen perusteella savukkeet ovat ensimmäisenä 

kokeiltavia tupakkatuotteita ja niistä saatetaan siirtyä kokeilemaan tai käyttämään 

myös muita tupakkatuotteita. Nuorisobarometrin mukaan säännöllisesti tupakoivista 

nuorista poikia on enemmän kuin tyttöjä, mutta kaiken kaikkiaan nuorten säännölli-
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nen tupakointi on vähentynyt (Myllyniemi 2012, 66). Vuonna 2017 kouluterveysky-

selyyn osallistuneista kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 6,9 % kertoo tupa-

koivansa päivittäin (Kouluterveyskyselyn tulokset nuorilla 2018). Päivässä poltettu-

jen savukkeiden määrä on yläkouluikäisillä tyypillisesti vähäinen ja nuoret polttavat 

päivässä keskimäärin kahdesta viiteen savuketta. Ylemmillä luokilla poltettujen sa-

vukkeiden määrät ovat suurempia, mutta merkittäviä eroja luokka-asteiden välillä ei 

kuitenkaan ole. (Ollila ym. 2014, 21.) 

Yläkouluikäiset nuoret hankkivat GYTS-tutkimuksen mukaan savukkeita yleisimmin 

jonkun muun henkilön, kuin omien vanhempiensa, välityksellä tai jollain muulla ta-

valla, jota tutkimus ei tuo ilmi. Vanhemmiltaan savukkeita saavien osuus on noin 3 

%. (Ollila ym. 2014, 35–36.) Vuoden 2017 terveystapatutkimuksen tuloksista saa-

daan selville, että savukkeiden ostaminen tai saaminen kavereilta sekä sisaruksilta 

ovat yleistyneet, mutta lakimuutosten takia nuorten tupakkaostot kaupallisista läh-

teistä ovat vähentyneet (Kinnunen ym. 2017, 67). Tupakkalain mukaan alle 18-vuo-

tiaille ei saa myydä eikä muulla tavoin luovuttaa tai toimittaa tupakkatuotteita (L 

549/2016).  

Tupakoivista ja tupakoinnin lopettaneista nuorista enemmistö (67 %) ei GYTS-tutki-

muksen mukaan koe olleensa riippuvainen tupakasta ja suurin osa nuorista on aja-

tellut pystyvänsä lopettamaan tupakoinnin halutessaan. Tutkimukseen osallistu-

neista tupakoivista nuorista kuitenkin neljällä viidestä on havaittavissa tupakkariip-

puvuuden merkkejä. Kehotuksen tupakoinnin lopettamiseen on saanut 68 % tutki-

mukseen osallistuneista ja tutkimuksen mukaan kehotus kuullaan yleisimmin per-

heenjäseneltä, ystävältä tai usealta eri taholta. Tutkimus nostaa esille, että kehotus 

tupakoinnin lopettamiseen saadaan erittäin harvoin kouluterveydenhoitajalta. (Ollila 

ym. 2014, 27.) Piispa (2017, 42) kuitenkin huomauttaa, että asiasta avoimesti pu-

huminen esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tai vanhempien kanssa sekä kaverei-

den tuki auttavat tupakoinnin lopettamisessa. 

Tupakoinnin lopettaneiden lopettamispäätöksen tärkein syy on useimmiten halu pa-

rantaa omaa terveyttään ja säästää rahaa. GYTS-tutkimuksessa kaksi kolmesta 

niistä nuorista, jotka ovat viimeisen vuoden aikana tupakoineet, kertoo yrittäneensä 

vakavasti lopettaa tupakoinnin. Heistä, jotka nykyisin tupakoivat, noin puolet kertoo 

haluavansa lopettaa tupakoinnin ja heistä joka neljäs suunnittelee yrittävänsä sitä 
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kolmenkymmenen päivän kuluessa. Liki kolmasosalla ei kuitenkaan ole suunnitel-

missa yrittää lopettamista lähitulevaisuudessa. Valtaosa nuorista on sitä mieltä, että 

pystyisi halutessaan lopettamaan tupakoinnin. Yhdeksäsluokkalaiset ovat haluk-

kaimpia lopettamaan, vaikka luokka-asteiden väliset erot eivät ole suuria. Tupakoin-

nin vaarallisuudesta annetaan hyvin tietoa oppitunneilla. Kouluissa järjestetään 

myös erilaisia teemapäiviä ja tupakointia käsitteleviä tapahtumia. Lisäksi erilaiset 

tupakoimattomuuteen kannustavat kilpailut, joihin luokat voivat osallistua, ovat ylei-

siä. Kuitenkin GYTS-tutkimuksen nuorista vain 1,6 % pitää näitä tärkeimpinä syinä 

oman tupakoinnin lopettamiseen. (Ollila ym. 2014, 27, 30, 40.) 

Nuoret altistuvat tupakansavulle usein julkisilla ulkoalueilla. Sen sijaan altistuminen 

tupakansavulle kotona sisällä on vähäistä, mutta on yleistä, että nuori näkee koti-

ympäristössään omien vanhempiensa tupakointia. (Ollila ym. 2014, 32.) Vanhem-

pien suhtautuminen tupakointiin, heidän antamansa kiellot ja oma esimerkki vaikut-

tavat nuoren tupakointiin. Tämän osoittaa Piispan (2017, 29) tutkimus, jonka mu-

kaan nuoret kokevat vanhempiensa tupakoimisen syyksi sille, että myös nuoren 

oma uteliaisuus ja kokeilunhalu tupakointia kohtaan heräävät. Tutkimus osoittaa toi-

saalta vanhempien tupakoinnin vaikuttavan myös siten, ettei nuori itse halua polttaa. 

Tulos on yhtenäinen Nuorisobarometrin kanssa, sillä myös sen tulosten mukaan 

vanhempien tupakointi on yhteydessä nuorten tupakointiin (Myllyniemi 2012, 66).  

Vanhempien näkyvää tupakointia enemmän vaikutusta nuoren tupakoimisen aloit-

tamiselle on kuitenkin vanhempien antamilla tupakointisäännöillä. Nuoren riski aloit-

taa tupakointi on pienempi kodeissa, joissa tupakkakielto on täydellinen, vaikka van-

hemmista toinen tai molemmat tupakoisivat. (Rimpelä & Kannas 2016.) Tupakoinnin 

aloittamiseen vaikuttaa myös perinnöllisyys, mutta sen vaikutus nuoren tupakointiin 

vähenee ja ympäristötekijöiden vaikutus lisääntyy, kun vanhemmat tietävät, mitä 

nuoret tekevät vapaa-ajallaan. Nuoren perinnöllisyys vaikuttaa tupakoinnin aloitta-

miseen enemmän silloin, kun vanhempien kiinnostuksessa ja valvonnassa on puut-

teita. (Ollila & Korhonen 2016.) Myös Mahabee-Gittensin ym. (2013) tutkimuksen 

mukaan vanhempien tulisi aktiivisesti osallistua nuoren elämään, sillä vanhemmilta 

tulevat vaikutukset ovat nuoren tupakoinnin aloittamisen ehkäisemisessä tärkeitä 

koko nuoruuden ajan. Vanhempiin kohdistuvat tukitoimet auttavat lasten ja nuorten 
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tupakoinnin ehkäisemistä ja tämän vuoksi kouluterveydenhuollossa tulisi tarkastella 

lapsen omia näkemyksiä vanhempien elintavoista (Kaikkonen ym. 2012, 184).  

Savuton Suomi -verkoston ([viitattu 13.8.2018]), jossa ovat mukana muun muassa 

Allergia- Iho- ja Astmaliitto ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Suomen syö-

päyhdistys ry, visiona on saavuttaa savuton Suomi vuonna 2030. Vision mukaan 

työikäisestä väestöstä enintään 5 % käyttäisi tupakka- ja muita ei-lääkkeellisiä niko-

tiinituotteita vuonna 2030. Yläkouluikäiset kohtaavat usein ensimmäistä kertaa tu-

pakkatuotteet henkilökohtaisesti, minkä vuoksi yläkouluikäisten nuorten tupakoinnin 

aloittamiseen on mahdollista vaikuttaa sekä nykyhetkeä että tulevaisuutta ajatellen. 

Yläkouluässä tehdyillä ratkaisuilla on kauaskantoiset seuraukset. (Piispa 2017, 11.)  
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3 KOULUTERVEYDENHOITAJA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ 

3.1 Kouluterveydenhoitajan rooli nuoren ja perheen ohjaajana 

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat vastuussa terveyden edistämiseen ja sairauk-

sien ennaltaehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä (Heikkilä 2018). Terveyden edistämi-

nen määritellään terveydenhuoltolaissa yksilöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympä-

ristöön kohdistuvana toimintana, jonka tavoitteena on terveyden sekä työ- ja toimin-

takyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Terveyden edistämisen tavoitteena on myös 

vaikuttaa terveyden taustatekijöihin, ehkäistä sairauksia, tapaturmia ja muita ter-

veysongelmia sekä vahvistaa mielenterveyttä. Lisäksi tavoitteisiin kuuluvat väestö-

ryhmien välisten terveyserojen kaventaminen sekä suunnitelmallinen voimavarojen 

kohdentaminen terveyttä edistävällä tavalla. (L 30.12.2010/1326).  

Terveydenhuollon ammattilaisiin kuuluu kouluterveydenhoitaja, joka on kouluyhtei-

sössä työskentelevä terveydenhoitaja. Hän vastaa kouluterveydenhuollosta hoito-

työn ammattilaisena ja on näin ollen terveyden edistämisen asiantuntija. Kouluter-

veydenhoitajan työ kohdistuu yksilöihin, ryhmiin, yhteisöihin ja oppimisympäristöi-

hin. (Haarala ym. 2015, 290–291.) Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on muun mu-

assa tukea ja edistää oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä (Terveydenhoitaja 2018). 

Tarpeen vaatiessa kouluterveydenhoitajalle kuuluu ongelmien havainnointi ja niiden 

ratkaiseminen sekä perusterveydenhuollon jatkotutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2004).  

Kouluterveydenhoitajalla on työssään tärkeä rooli nuoren minäpystyvyyden tukemi-

sessa terveyden ja terveysvalintojen näkökulmasta. Kun minäpystyvyys sekä sitä 

määrittävät tekijät ymmärretään nuoren kehitykseen vaikuttavina osatekijöinä, voi-

daan tarjota yhä asiakaslähtöisempää hoitotyötä nuorelle. Kouluterveydenhoitaja 

kykenee suhtautumaan nuoreen hänen subjektiivisten tekijöidensä pohjalta sekä 

kannustamaan ja rohkaisemaan nuorta omien valintojen tekemisessä. Sen lisäksi 

kouluterveydenhoitaja voi tukea nuoren minäpystyvyyttä tarjoamalla keskustelu-

apua ja tapaamisia vastaanotollaan. (Nyman ym. 2016, 31.)  
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Kouluterveydenhoitajan työhön kuuluu myös koulun ja kodin välisen yhteistyön edis-

täminen ja kehittäminen (Terveydenhoitaja 2018). Oleellista on perhekeskeisyys, 

jossa oppilaan lisäksi kuullaan ja ohjataan myös hänen perhettään (Storvik-Sydän-

maa ym. 2015, 88). Kouluterveydenhoitajan tulee selvittää perheen hyvinvointia ja 

antaa tukea vanhemmille (Terveydenhoitaja 2018). Vanhemmat tarvitsevat tietoa 

nuoren tarpeista ja kehityksen piirteistä sekä nuoren terveyttä heikentävistä ja vah-

vistavista tekijöistä. Tämän takia heidän on tärkeää osallistua kouluterveydenhoita-

jan kanssa erilaisiin tapaamisiin, joita ovat esimerkiksi vanhempaintapahtumat. 

(Haarala ym. 2015, 291–293.) 

Vanhemmista vähintään toisen tulisi olla mukana nuoren laajoissa terveystarkas-

tuksissa (Laajat terveystarkastukset 2018). Peruskoulun jokaisella vuosiluokalla on 

järjestettävä terveystarkastus, joista laajoja ovat ensimmäisellä, viidennellä ja kah-

deksannella luokalla pidettävät terveystarkastukset. Niissä kouluterveydenhoitaja 

tekee yhteistyötä lääkärin kanssa. Terveystarkastuksista määrää valtioneuvoston 

asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja 

nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. (A 338/2011.) Ennen terveystarkas-

tusta vanhemmat saavat täytettäväksi esitietolomakkeen, jonka avulla koulutervey-

denhoitajan ja lääkärin antama ohjaus voidaan kohdistaa juuri kyseisen perheen 

yksilöllisiin tarpeisiin (Laajat terveystarkastukset 2018).  

Laajassa kouluterveystarkastuksessa keskitytään nuoren elintapoihin, koulunkäyn-

tiin ja vapaa-aikaan, mutta nuoren lisäksi tarkastuksessa syvennytään paljon myös 

perheen hyvinvointiin, elinoloihin, terveyteen ja terveystottumuksiin sekä keskinäi-

seen vuorovaikutukseen ja suhteisiin. Näiden lisäksi tehdään tutkimuksia iän ja hen-

kilökohtaisen tarpeen mukaan. (Laajat terveystarkastukset 2018.) Kahdeksannen 

luokan laajassa terveystarkastuksessa tärkeitä aihealueita ovat muun muassa päih-

teidenkäyttö ja päihteisiin suhtautuminen sekä seksuaaliterveyteen liittyvät asiat. 

Tarkastuksessa käydään läpi myös nuoren ammatinvalintaa ja jatko-opiskeluja kos-

kevat suunnitelmat. Nuoren kanssa sovitaan etukäteen, mitä asioita voidaan käydä 

läpi myös yhdessä vanhempien kanssa. (8. lk laaja tarkastus 2018.) 

Nuoren ja hänen perheensä asioita on luontevinta tarkastella aihealue kerrallaan. 

Perheenjäsenten terveys ja hyvinvointi ovat keskenään sidoksissa, minkä takia niitä 

ei voida käsitellä erillisinä ainoastaan yhtä perheenjäsentä koskevina ilmiöinä. Yksi 
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tarkasteltavista aihealueista on liikunta. (Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 40–45.) Kou-

luterveydenhoitajan ja -lääkärin tulee seurata nuorten liikunnan määrää sekä laatua 

ja verrata niitä lasten ja nuorten liikuntasuosituksiin (Ahonen 2008, 40). Myös nuo-

ren tietokoneella tai pelikoneilla viettämä aika tulee huomioida liikunnan määrää ar-

vioitaessa (Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 45). Liikunnan harrastamisen ollessa riit-

tämätöntä, tehdään nuoren kanssa kirjallinen suunnitelma monipuolisen liikunnan 

toteutumisesta ja sovitaan seurantakäynti. Parhaiten muutos nuoren liikkumisessa 

toteutuu silloin, kun koti ja opettajat tekevät yhteistyötä. (Ahonen 2008, 40–41.) Van-

hempien osallistuessa terveystarkastuksiin, voidaan selvittää heidän liikunnallista 

aktiivisuuttaan ja asenteitaan liikuntaa kohtaan sekä perheen keskenään käyttämää 

aikaa yhdessä liikkumiseen. Kouluterveydenhoitaja voi kannustaa vanhempia nuo-

ren tukemiseen ja vanhempien oman fyysisen aktiivisuuden edistämiseen, sillä 

nämä lisäävät myös nuoren liikkumista. (Terve koululainen, [viitattu 18.10.2018].) 

Nuoren liikunnan seurannan rinnalla tulee arvioida myös liikunnan ja ravitsemuksen 

suhdetta (Ahonen 2008, 40). 

Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on kartoittaa nuoren terveystottumuksia ja antaa 

ohjausta elintavoista (Terve koululainen, [viitattu 5.12.2018]). Nuoren hyvien ruoka-

tottumusten kehittymistä, ravitsemusongelmien ehkäisemistä ja tarvittaessa sairau-

den vaatiman ravitsemushoidon tukemista toteutetaan yhteistyössä koulun ja van-

hempien kanssa. Kouluterveydenhuollossa erityistä huomiota kiinnitetään niihin 

nuoriin, jotka noudattavat jotakin erityisruokavaliota, ovat yli- tai alipainoisia tai syö-

vät epäsäännöllisesti ja yksipuolisesti. (Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsi-

perheille 2016, 93.) Laajassa terveystarkastuksessa tarkastellaan nuoren ravintoai-

neiden ja energian saantia verrattuna kulutukseen ja painonkehitykseen. Tarvitta-

essa selvitetään nuoren makeisten, välipalojen sekä virvoitus- ja energiajuomien 

käyttöä. Myös perheen yhteiset ateriat sekä nuoren ravintotottumuksien suhde per-

heen ravintotottumuksiin ovat tärkeitä keskusteluteemoja. (Hakulinen-Viitanen ym. 

2012, 45.) Tietojen pohjalta voidaan kehittää ja toteuttaa erilaisia toimia terveellisen 

ravitsemuksen edistämiseksi kuten koulun välipalatarjontaa muuttamalla tai makei-

sautomaattien poistamisella (Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille 

2016, 93). Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitajan tulee selvittää 

vanhempien terveystottumusten vaikutusta vanhempien jaksamiseen ja heidän an-
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taman esimerkin vaikutusta nuoren omiin elintapoihin. Myös vanhempien mahdolli-

nen ylipaino on asia, johon tulee kiinnittää huomiota. (Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 

41.) Muren ym. (2014, 88) mukaan terveystarkastusten yhteydessä nuoren perhettä 

tulisi ohjata perheen yhteisten aterioiden vaikutuksesta hyvinvoinnille myös muun 

kuin terveellisen ravitsemuksen toteutumisen kannalta. Yhteisten aterioiden vähäi-

syys on yhteydessä nuorten päihteidenkäyttöön. 

Kouluterveydenhoitajan tulee tarkastella vanhempien terveystottumuksia päih-

teidenkäytöstä. Vanhempien päihteidenkäytöstä selvitetään, kuka päihteitä käyttää, 

mistä päihteestä on kyse ja kuinka paljon kyseinen henkilö päihteitä käyttää. Tämän 

lisäksi kouluterveydenhoitajan kuuluu keskustella siitä, kuinka vanhempien päih-

teidenkäyttö vaikuttaa nuoreen. Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on kannustaa 

nuoren vanhempaa vähentämään päihteidenkäyttöä, ja auttaa vanhempaa tarvitta-

essa saamaan apua. Vanhempien kanssa käytävien keskustelujen kantavana tee-

mana tulisi olla ajatus siitä, millaisen mallin vanhemmat haluavat antaa nuorelle 

päihteidenkäytöstä. Esimerkiksi tupakoivan vanhemman kanssa kouluterveyden-

hoitajan on hyvä puhua siitä, miten nuori vanhemman mukaan suhtautuu tämän tu-

pakointiin, ja mitä vanhempi ajattelee siitä, jos nuori aloittaa tupakoimisen. Koulu-

terveydenhoitajan tulee kartoittaa myös nuoren sisarusten terveystottumuksia, ja 

niistä erityisesti alkoholinkäyttöä ja tupakointia. Nuorelta itseltään kouluterveyden-

hoitajan pitää kysyä mahdollisista alkoholi- ja tupakkakokeiluista sekä selvittää, 

onko nuoren päihteidenkäyttö säännöllistä. Myös nuoren kaveripiirin päihteidenkäy-

tön selvittäminen on tärkeää. Kouluterveydenhoitajan tulee keskustella nuoren 

kanssa siitä, mitä mieltä nuori on omasta päihteidenkäytöstään ja miten nuori kokee 

vanhempiensa suhtautuvan nuoren päihteidenkäyttöön. Nuorelta täytyy kysyä myös 

vanhempien päihteidenkäytöstä ja kartoittaa, millainen vanhempien esimerkki on 

nuorelle.  (Hakulinen-Viitanen ym. 2012, 41–50.) Tupakoivalle nuorelle koulutervey-

denhoitajan pitää antaa selkeä kehotus lopettaa tupakointi (Ollila ym. 2014, 51–52).  

3.2 Kouluterveydenhoitajan käytössä olevat ohjausmenetelmät 

Ohjaus on hoitotyön auttamiskeino, jossa kouluterveydenhoitaja on vuorovaikutuk-

sessa asiakkaan kanssa. Se on suunnitelmallista työtä, joka tähtää muutokseen, ja 
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vaatii monenlaista osaamista ohjaajalta. Ohjauksen avulla kouluterveydenhoitaja tu-

kee asiakkaan toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Ohjauksessa tärkeää 

on se, että ohjattava saa riittävästi tietoa tehdäkseen päätöksiä. Tiedon lisäksi hä-

nen tulee ymmärtää saamansa tieto ja pystyä hyödyntämään sitä elämässään. Oh-

jauksen lähtökohtina ovat ammattietiikka, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsää-

däntö, toimintaa ohjaavat laatu- ja hoitosuositukset sekä terveys- ja hyvinvointioh-

jelmat. (Eloranta & Virkki 2011, 7–15.) Ammattilaiset käyttävät asiakkaan ohjauk-

sessa erilaisia keinoja eli ohjausmenetelmiä. Niiden valinta edellyttää sitä, että tie-

detään ohjauksen päämäärä sekä asiakkaalle parhain tapa omaksua ohjaus. Erilai-

sia ohjausmenetelmiä ovat yksilöohjaus, ryhmäohjaus sekä audiovisuaalinen eli eri-

laisten teknisten laitteiden avulla annettava ohjaus. (Kyngäs ym. 2007, 73–116.)  

Ohjausmenetelmistä yksilötasolla käytössä olevia menetelmiä ovat terveyskeskus-

telu ja -ohjaus, asiakkaan kuunteleminen ja tukeminen sekä terveyskonsulttina toi-

miminen. Terveyskeskustelun tarkoituksena on saada parempi käsitys nuoren tilan-

teesta. Se on nuoren ja kouluterveydenhoitajan välistä keskustelua, jossa pyritään 

tukemaan nuoren vahvuuksia sekä taitoa toimia terveytensä edistäjänä. Terveys-

keskustelu pohjautuu kysymyksiin, mutta siinä annetaan myös vapautta ja mahdol-

lisuus keskustelulle. Tunnistaakseen nuoren tiedon tarpeet ja kannustaakseen 

häntä arvioimaan omaa osaamistaan, tulee kouluterveydenhoitajan omata hyvät 

valmiudet vuorovaikutukseen sekä haastattelu- että keskustelumenetelmiin. Koulu-

terveydenhuollossa terveyskeskustelua nuoren kanssa tulisi käydä muun muassa 

nuoren subjektiivisesta terveydestä, kouluoloista, kotiolosuhteista, harrastuksista 

sekä iloista ja huolista. (Haarala ym. 2015, 107, 293.) Kahdenkeskeisissä terveys-

tapaamisissa kouluterveydenhoitaja ottaa selvää nuoren toimintakyvystä ja arjesta 

selviytymisestä. Lähtökohtana ovat nuoren erityistarpeet ja terveyskokemukset, joi-

den pohjalta voidaan käsitellä uusia nuoren terveyttä koskevia asioita. Nuorta ohja-

taan pohtimaan oman terveytensä tämänhetkistä ja tulevaa tilannetta, jotta nuoren 

tärkeiksi kokemat ja terveellisiin valintoihin motivoivat asiat nousisivat esille. Tär-

keää on kuitenkin käsitellä nuoren elämäntilannetta kokonaisuutena, eikä keskittyä 

vain yksittäisen terveyden riskitekijän vähentämiseen. (Storvik-Sydänmaa ym. 

2015, 88.)  
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Interventio, eli väliintulo tai toimenpide, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa johonkin, 

on yksi terveydenhuollon ammattilaisen käyttämistä ohjausmenetelmistä. Tervey-

denhuollon käyttöyhteydessä se tarkoittaa tapahtumaa, jonka avulla yritetään vai-

kuttaa yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai toimintaan. Interventiossa terveyden-

huollon ammattilainen toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa tai hänen puolestaan 

erilaisia hoitotyön näyttöön perustuvia toimintoja. Myös perhe tai muita läheisiä voi 

olla mukana, mutta usein näkökulmaa täytyy laajentaa yhteisötasolle, sillä esimer-

kiksi elintapojen muuttamisessa pelkkä yksilöön keskittynyt interventio on pitkällä 

tähtäimellä hyödytöntä. (Pölkki 2014, 3.) Niemelä (2015, 149–150) näkee asian kui-

tenkin eri tavalla, sillä hänen mukaansa koko ikäryhmälle suunnatut interventiot, esi-

merkiksi koulussa annetut päihdevalistukset, eivät itsessään vähennä päihteiden-

käytön aloittamista tai käyttöä, vaikka ne lisäävät nuorten päihdetietoisuutta. 

Nuoren ensimmäisten päihdekokeilujen jälkeen interventiona riittää puheeksiotto, 

päihteiden käytön seuranta sekä voimavarojen selvittäminen, mutta nuoren päih-

teidenkäytön ollessa jo säännöllisempää, on perusteellisempi mini-interventio tar-

peen (Niemelä 2015, 150). Mini-interventio on lyhytneuvonta alkoholin riskikulutta-

jalle. Sillä pyritään tukemaan nuorta alkoholinkäytön vähentämisessä, kun alkoholin 

kulutus on runsasta, mutta ei ole johtanut vielä mainittaviin haittoihin. Mini-interven-

tiossa kartoitetaan alkoholin kulutusta, annetaan neuvontaa ja mahdollisesti järjes-

tetään muutama seurantakäynti. (Päihdelinkki 2013.) Mini-interventio ei vastaa nuo-

ren hoidon tarpeeseen enää silloin, kun päihteidenkäyttö ja sen liitännäisongelmat 

vaarantavat nuoren kasvua ja kehitystä (Niemelä 2015, 150). 

Nuorten päihteettömyyttä edistää myös Pirskasen (2011, 3–7) esittämä varhaisen 

puuttumisen malli. Se sisältää Nuorten päihdemittarin eli ADSUMEn sekä varhaisen 

puuttumisen toimintamallin, johon kuuluvat toimintakaaviot ja interventiosuositukset.  

Päihdemittari on luotu auttamaan niin nuorta itseään kuin terveydenhuollon ammat-

tilaisia tunnistamaan sekä arvioimaan nuoren päihteidenkäyttöä. Sillä pyritään myös 

saamaan systemaattista informaatiota, jonka pohjalta terveyskeskustelua sekä tar-

vittaessa varhaista puuttumista käydään. Päihdemittari sopii kahdeksas- ja yhdek-

säsluokkalaisten sekä toisen asteen opiskelijoille. Se liitetään usein osaksi terveys-

kyselyitä, mutta sitä voidaan käyttää myös tarvittaessa, mikäli on herännyt huoli 
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nuoren päihteidenkäytöstä. Varhaisen puuttumisen mallin perustana ovat kouluter-

veydenhoitajan ammatillisuus sekä asiantuntijuus ja se vaatii kouluterveydenhoita-

jalta muun muassa kykyä ottaa vaikeat asiat puheeksi, sekä mini-intervention tai-

toja. Lisäksi nuoren tukeminen ja leimaamisen välttäminen on tärkeää (Pirskanen 

ym. 2013, 118–121). Puheeksiottoa päihteiden käytöstä tulisi tehdä kaikkialla, 

missä nuoria tavataan ja hyvänä esimerkkinä on terveystarkastus kouluterveyden-

hoitajan vastaanotolla. Varhaisessa puuttumisessa on tärkeää, että yhteistyö ja vuo-

rovaikutus koulun, nuoren sekä nuoren vanhempien kanssa toimii. (Niemelä 2015, 

150.) Pirskasen ym. (2013, 126) mukaan nuorten ryhmämuotoisilla keskusteluilla ja 

vanhempainilloilla voitaisiin monipuolistaa varhaisen puuttumisen menetelmiä.  

Yksilöohjauksen ohella myös ryhmäohjaus yleistyy käytettävänä ohjausmenetel-

mänä kouluterveydenhoitajan työssä. Kouluterveydenhoitajat käyttävät ryhmäoh-

jausta, sillä nuorten on helpompi keskustella tietyistä asioista pienissä ryhmissä. 

(Haarala ym. 2015, 206.) Ryhmämuotoista ja voimavaralähtöistä keskustelua me-

netelminä on tutkittu vuonna 2014 (Rytkönen ym. 2014, 39). Voimavaralähtöisessä 

keskustelussa pulmien ratkaiseminen ja tavoitteiden saavuttaminen tapahtuvat nuo-

ren voimavarojen eli kykyjen, taitojen sekä osaamisen pohjalta (Vänskö ym. 2011, 

82). Rytkösen ym. (2014, 39–40) tutkimus osoittaa sen, että ryhmäkeskustelu toimii 

nuorten voimavaroille myönteisenä menetelmänä ja kouluterveydenhoitajan tulisi 

rohkeasti hyödyntää sitä terveyden edistämisessä. Ryhmäkeskusteluissa, mutta 

myös muissa ohjausmenetelmissä tulee huomioida, että nuoret motivoituvat kes-

kustelemaan enemmän silloin, kun keskustelun aiheet tulevat heidän kokemuksis-

taan ja he ymmärtävät aiheiden tärkeyden sekä kytköksen omaan elämään. Tutki-

muksen nuoret pitävät voimavaralähtöistä ryhmäkeskustelua mielekkäänä, osallis-

tavana sekä voimaannuttavana menetelmänä. Heistä jopa 77 % on sitä mieltä, että 

se sopii hyvin kouluterveydenhoitajan ohjausmenetelmäksi, mutta mahdollisuutta 

kahdenkeskiselle terveyskeskustelulle pidetään silti erityisen tärkeänä.  

Ohjauksessa keskustelemisen yhteydessä hyvänä lisänä toimii audiovisuaalinen eli 

erilaisten teknisten laitteiden avulla annettava ohjaus, jonka avulla voidaan selvittää 

väärinymmärryksiä. Erilaisia audiovisuaalisia menetelmiä ovat muun muassa vi-

deot, ääninauhat ja tietokoneohjelmat. Videoilla on mahdollista antaa tehokkaam-

paa ohjausta etenkin niille, joille kirjallisten materiaalien lukeminen on hankalaa. 
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Myös puhelimen välityksellä annettu ohjaus on audiovisuaalinen menetelmä ja se 

voidaan jaotella palveluohjaukseen sekä terveyden- ja sairaanhoidon ohjaukseen. 

Palveluohjaus on palveluiden tiedottamista ja asiakkaan ohjausta terveydenhuolto-

järjestelmään. Terveyden- ja sairaanhoidon ohjaus kattaa kaiken asiakkaan tervey-

dentilaan liittyvän ohjauksen. Joukkoviestintä, johon kuuluvat muun muassa radio, 

televisio, internet ja matkapuhelimet, tarjoaa ohjaukselle nopean yhteytensä ansi-

osta välittömän saatavuuden ja vuorovaikutuksen. Sähköisten menetelmien avulla 

on helppoa myös saada nopeita seurantatietoja ja antaa palautetta. (Kyngäs ym. 

2007, 116–124.) Pirskasen ym. (2013, 119–126) tutkimuksen mukaan yhteistyö 

kouluterveydenhoitajan ja vanhempien, lääkärien, kuraattorien sekä sosiaalityönte-

kijöiden välillä on vähäistä. Erilaiset tieto- ja viestintäteknologian sovellukset kuiten-

kin helpottavat yhteistyötä kouluterveydenhuollon, kodin ja koulun välillä. Myös 

nuori voi olla yhteydessä omaan kouluterveydenhoitajaansa internetin tai kännykän 

välityksellä. Huolta herättäneiden asioiden suureksi kasvamiselta vältytään, kun 

niistä voidaan yhdessä keskustella ja etsiä tapoja huolten ratkaisemiseksi. (Haarala 

ym. 2015, 316.)  

Teknologiaa tulisi hyödyntää enemmän myös interventioissa, sillä niissä on tarvetta 

tehokkaammille ja monipuolisemmille menetelmille (Ylimäki 2015). Teknologia-

avusteisia interventioita ovat muun muassa internet, multimediapelit, videot, sähkö-

posti ja tekstiviestit. Teknologiaa ja sosiaalista mediaa on hyvä hyödyntää interven-

tioissa, sillä nuoret viettävät paljon aikaa niiden parissa. (Kaakinen 2014, 29.) Myös 

nuorten tietoisuutta terveellisistä elintavoista voidaan lisätä teknologian avulla (Haa-

rala ym. 2015, 216) ja esimerkiksi Kaakisen (2014, 29) tutkimuksessa ilmenee tek-

nologia-avusteisen elintapaintervention edistävän ylipainoisten koululaisten terveel-

listä ruokavaliota ja lisäävän liikunnan määrää.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

Opinnäyteyön tavoitteena on kehittää kouluterveydenhoitajan antamaa terveyttä 

edistävää ohjausta nuorelle ja hänen perheelleen, jotta elintapasairauksien ehkäi-

seminen olisi tehokkaampaa. Tavoitteena on myös korostaa perheen merkitystä 

nuorten elintapojen muodostumisessa sekä luoda mahdollisesti uusia ohjausmene-

telmiä kouluterveydenhoitajan työhön. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää nuorten elintapoja sekä näkemyksiä per-

heen elintapojen merkityksestä nuoren omiin terveyttä koskeviin valintoihin.  

Opinnäytetyön tutkimusongelmat: 

1. Millainen merkitys perheen elintavoilla on nuoren omiin elintapoihin nuor-

ten kokemana? 

2. Minkälaisin menetelmin kouluterveydenhoitaja on nuorten mielestä ohjan-

nut nuoria terveellisiin elintapoihin? 

3. Kuinka kouluterveydenhoitaja voisi nuorten mielestä ohjata vanhempia tu-

kemaan nuoria terveellisiin elintapoihin? 

Opinnäytetyön tutkimusongelmiin on päädytty opinnäytetyön tavoitteen ja tarkoituk-

sen pohjalta. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 126) mukaan tutkimuksen 

ongelmat voivat olla saman tasoisia, jolloin ongelmat voi esittää edellä kuvatulla ta-

valla ilman erottelua pää- ja osaongelmiin. Tutkimuksen kyselylomakkeen kysymyk-

set toimivat apukysymyksinä, joilla tutkimusongelmiin haetaan vastauksia (Kananen 

2011, 138).  

Opinnäytetyön kohderyhmä on rajattu yläkouluikäisiin nuoriin ja heidän kokemuk-

siinsa perheen merkityksestä nuoren omiin terveyttä koskeviin valintoihin sekä nuor-

ten kokemuksiin kouluterveydenhoitajien antamasta ohjauksesta. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Kvantitatiivinen tutkimusote 

Opinnäytetyön toteutuksessa on käytetty kvantitatiivista eli määrällistä tutkimus-

otetta. Määrällistä tutkimustapaa käytetään usein silloin, kun halutaan löytää tutkit-

tavaa ilmiötä selittäviä tekijöitä ja tutkia, kuinka paljon ja minkä vuoksi tiettyä ilmiötä 

joukossa esiintyy sekä selvittää merkitsevyyttä kahden eri ilmiön välillä (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2017, 60). Kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen on päädytty, 

sillä määrällisen tutkimusotteen käyttötarkoitukset soveltuvat hyvin opinnäytetyön 

tutkimusongelmien selvittämiseen. Kyseistä menetelmää käyttäen saadaan ole-

massa oleva tilanne kartoitettua (Heikkilä 2014, 15). Kvantitatiivinen tutkimusote an-

taa mahdollisuuden kysyä useita asioita suurelta määrältä vastaajia (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2009, 195).  

Kvantitatiivinen tutkimus on toteutettu poikittaistutkimuksena. Poikittaistutkimuk-

sella tarkoitetaan sitä, että tutkimusaineisto on kerätty vain kerran eikä tutkimusil-

miötä tarkastella suhteessa ajalliseen etenemiseen (Kankkunen & Vehviläinen-Jul-

kunen 2017, 56). Poikittaistutkimukseen on päädytty opinnäytetyön aiheen ja aika-

taulutuksen perusteella. Valintaan on vaikuttanut myös se, että Kankkusen ja Veh-

viläinen-Julkusen (2017, 56) mukaan hoitotieteelliset tutkimukset ovat useimmiten 

poikittaistutkimuksia. 

Tutkimusstrategiana opinnäytetyön toteutuksessa on ollut kvantitatiivinen survey-

tutkimus. Hirsjärven ym. (2009, 134, 193) mukaan survey-tutkimus on standardoitu 

aineistonkeruumenetelmä, jossa kohdehenkilöt muodostavat otoksen perusjoukon. 

Aineisto kerätään strukturoidussa muodossa kyselyn ollessa keskeisin menetelmä. 

Kyselyssä jokaiselta vastaajalta asiat kysytään täysin samalla tavalla. Tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvailla, vertailla ja selittää ilmiöitä käyttäen apuna kerättyä aineis-

toa. Opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi on valikoitunut survey-tutkimus, sillä sen 

avulla on ollut mahdollista saavuttaa opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus. Lisäksi se 

on tehokas tapa kerätä tietoa suurelta määrältä tutkittavia (Heikkilä 2014, 17). 
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5.2 Tutkimuksen otos 

Opinnäytetyö on toteutettu otantatutkimuksena. Otantatutkimuksessa perusjou-

kosta tutkitaan tietty osajoukko (Heikkilä 2014, 12–13). Tutkimuksen perusjoukko 

on yläkouluikäiset nuoret ja tästä joukosta on poimittu edustava otos. Tutkimusme-

netelmän tavoitteena on saada tuloksia, jotka voidaan yleistää koko perusjoukkoon 

(Hirsjärvi ym. 2009, 180) eli koskemaan kaikkia yläkouluikäisiä nuoria. Otantatutki-

mukseen on päädytty, sillä Heikkilä (2014, 31) toteaa teoksessaan suuren perus-

joukon tutkimisen kokonaisuudessaan olevan hyvin aikaa vievää, kallista ja moni-

mutkaista. 

Otoksen tulee olla ominaisuuksiltaan perusjoukon kanssa samanlainen (Heikkilä 

2014, 31). Tämän vuoksi tutkimuksessa on mukana kaksi eri yläkoulua Etelä-Poh-

janmaan alueelta. Etelä-Pohjanmaa on valikoitunut alueeksi, koska Seinäjoen am-

mattikorkeakoulu toimii alueen ainoana korkeakouluna. Alueen valintaan ovat vai-

kuttaneet myös aikataulu- ja kustannustekijät. Tutkimus on toteutettu yläkouluissa, 

sillä oppilaista on olemassa valmiit rekisterit. Tämä on Kanasen (2010, 97) mukaan 

edustavan otoksen edellytys. 

Otoksen on oltava riittävän suuri sekä edustava, sillä kvantitatiivinen tutkimus sel-

vittää ilmiöitä numeerisesti ja kysymysten vastaukset ilmoitetaan lukumäärinä tai 

prosenttiosuuksina (Heikkilä 2014, 15). Suuremman otoksen tulokset ovat myös 

luotettavimmin yleistettävissä koskemaan koko perusjoukkoa (Hirsjärvi ym. 2009, 

180).  Karjalaisen (2010, 33) mukaan otoskoon tulee olla vähintään sata ja jokaisen 

ryhmän koon on oltava vähintään kolmekymmentä, jos otoksessa on alaryhmiä. Li-

säksi opinnäytetyössä tarkastellaan elintavoista neljää eri tekijää, ja usean eri teki-

jän mukana oleminen kasvattaa Hirsjärven ym. (2009, 180) mukaan otoskokoa. Ho-

lopaisen ja Pulkkisen (2013, 38) tietoon perustuen otoskoon hyvin suureksi kasvat-

taminen ei ole kuitenkaan enää mielekästä. Tutkimusta tehdessä on huomioitava 

myös mahdollinen kato, eli osa lomakkeista voidaan joutua hylkäämään (Heikkilä 

2014, 42). Edellä kuvattujen syiden vuoksi otoskooksi on valikoitunut 190 otantayk-

sikköä. 

Otantamenetelmänä opinnäytetyössä on käytetty yksinkertaista ryväsotantaa. Ry-

väsotanta soveltuu tutkimuksen toteuttamiseen, sillä siinä perusjoukko koostuu jo 
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valmiista, luonnollisesti muodostuneista ryhmistä (Heikkilä 2014, 37), tässä tapauk-

sessa koululuokista. Tutkimukseen osallistuneista koululuokista on arvottu mukaan 

tulevat luokat, ja luokan kaikki oppilaat on tutkittu huomioon ottaen vanhempien ja 

oppilaiden suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Jotta tutkimus kattaisi laajasti 

yläkouluikäiset nuoret, luokat on valittu mukaan arpoen käyttäen yksinkertaista sa-

tunnaisotantaa. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa jokaisella luokalla on yhtä 

suuri todennäköisyys valikoitua mukaan tutkimukseen (Heikkilä 2014, 34). Syste-

maattinen otanta on toteutettu erikseen joka luokka-asteelle niin, että jokaista 

luokka-astetta tutkimuksessa on edustanut yhteensä kolme luokkaa tutkimukseen 

osallistuneista kouluista. Näin on poissuljettu se mahdollisuus, että jokin vuosi-

luokka jäisi tutkimuksesta kokonaan pois. 

5.3 Kyselylomakkeen laatiminen ja tiedonkeruu 

Kyselylomake antaa vastauksia siihen, mitä ihmiset tekevät yksityiselämässään ja 

mitä he kokevat, ajattelevat, tuntevat tai uskovat (Hirsjärvi ym. 2009, 185). Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää nuorilta juuri edellä kuvatun kaltaisia 

asioita. Kyselytutkimuksen voidaan katsoa olevan pääosin määrällistä tutkimusta, 

jossa tilastolliset menetelmät ovat keskeisessä osassa (Vehkalahti 2014, 13). Ai-

neistonkeruu tapahtuu useimmiten kyselylomakkeilla, joiden kysymykset ovat struk-

turoituja eli sisältävät valmiit vastausvaihtoehdot. Niistä vastaaja saa valita itselleen 

sopivimman vaihtoehdon. (Heikkilä 2014, 15.) Vastaukset ilmaistaan numeerisessa 

muodossa, vaikka kysymykset on esitetty sanallisesti. Sanallisessa muodossa on 

mahdollista antaa vastauksia sellaisiin kysymyksiin, joita ei ole käytännöllistä il-

maista numeerisesti. (Vehkalahti 2014, 13.) Tässä tutkimuksessa on käytetty kyse-

lylomaketta, joka koostuu enimmäkseen strukturoiduista kysymyksistä, mutta lo-

makkeeseen on otettu mukaan myös muutamia avoimia kysymyksiä. Avoimet vas-

taukset voivat antaa tutkimuksen kannalta tärkeää, muuten huomaamatta jäävää 

tietoa (Vehkalahti 2014, 25). Suljetut kysymykset sisältävät dikotomisia eli kaksi vas-

tausvaihtoehtoa sisältäviä kysymyksiä sekä monivalintakysymyksiä, joista vastaa-

jan on mahdollista valita yksi tai useampi vaihtoehto (Heikkilä 2014, 49). Lomak-

keessa on myös Hirsjärven ym. (2009, 199–200) teoksessaan kuvailemia sekamuo-

toisia kysymyksiä ja asteikkoihin perustuvia kysymystyyppejä. 
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Vehkalahti (2014, 12, 17–19, 23, 27) kuvaa kyselylomakkeen olevan kokoelma mit-

tareita, eli kysymyksiä ja väitteitä, joiden avulla pyritään mittaamaan erilaisia asioita 

ja ilmiöitä. Mittarit voidaan kehittää itse tai käyttää valmiita mittareita. Määrällinen 

tutkimus vaatii toteutuakseen sen, että tutkittavia asioita tulee pystyä mittaamaan 

erilaisilla mittareilla. Vehkalahti korostaa, että mitattavat käsitteet tulee muuttaa sel-

laiseen muotoon, että ne ovat ymmärrettäviä ja mitattavia. Tässä tutkimuksessa esi-

merkiksi elintapojen mittariin on sisällytetty kysymyksiä liikunnasta, ravitsemuk-

sesta, alkoholinkäytöstä ja tupakoinnista. Vehkalahden mukaan mittarit ovat koko-

naisuuksia, jotka muodostuvat yksittäisistä kysymyksistä ja yhtä asiaa mittaavista 

osioista. 

Tutkimuksen kyselylomakkeessa käytetyistä mittareista osa on itse tehtyjä ja osa 

valmiita toisista kyselylomakkeista löydettyjä hyväksi todettuja kysymyksiä. Kysely-

lomakkeessa on seitsemänkymmentä kysymystä, ja lomake on jaettu viiteen osaan. 

Ensimmäisessä osassa kysymysten numeroilla 1–8 selvitetään tutkimukseen osal-

listuvien nuorten taustatietoja. Kyselylomakkeen seuraavissa osissa kysymykset 9–

20 käsittelevät liikuntaa, 21–35 ravitsemusta, 36–49 alkoholia ja kysymykset 50–70 

tupakkaa. Kyselylomake on tarkasteltavissa opinnäytetyön liitteissä (Liite 1).  

Kyselylomakkeen toteutuksessa hyödynnettyjä tutkimuksia ovat Nuorten terveysta-

patutkimus 2017, vuoden 2017 kouluterveyskysely peruskoululaisille, Nuorisobaro-

metri 2012 ja Suomessa toteutettu Global Youth Tobacco Survey 2012 -tutkimus. 

Tutkimusten kyselylomakkeiden kysymyksiä on käytetty sekä sellaisenaan että 

muokattuina opinnäytetyön kyselylomakkeessa. Nuorten terveystapatutkimukseen 

perustuvat kysymykset ovat 4, 6, 37–39, 52, 53 ja 60–63. Kouluterveyskyselystä 

peruskouluikäisille on otettu lomakkeen kymmenes kysymys. Nuorisobarometrista 

lähtöisin ovat kysymykset 7, 9, 12 ja 25–30. Global Youth Tobacco Survey -tutki-

mukseen pohjautuvat kysymykset ovat 2, 3, 5, 50, 54–57, 59 ja 64. 

Kyselylomakkeen ulkoasun tulee Heikkilän (2014, 47) mukaan olla siisti, houkutte-

levan näköinen ja selkeä. Kyselylomakkeen väitteissä ja kysymyksissä kuuluu esit-

tää aina yksi asia kerrallaan väärinymmärrysten välttämiseksi. Vastausohjeet tulee 

kertoa yksiselitteisesti ja kysymykset jaotella ryhmittäin. Heikkilä kuvailee hyvän ky-

selylomakkeen olevan yksinkertainen ja lyhyt, mutta tutkimusongelmien kannalta 

hyödyllisiin ja välttämättömiin kysymyksiin tulisi saada vastaukset. Kyselylomake 
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kannattaa rakentaa siten, että alussa on helppoja kysymyksiä. Vehkalahti (2014, 

36) painottaa neutraalin vastausvaihtoehdon tärkeyttä kyselylomakkeessa, sillä il-

man sitä vastaaja voi helposti jättää kohdan tyhjäksi.  

Ennen tutkimuksen toteuttamista on suoritettu kyselylomakkeen testaus. Kyselyn 

laatijat eivät välttämättä kykene huomioimaan kaikkia mahdollisia ongelmatilanteita 

vastaajan näkökulmasta (Vehkalahti 2008, 48). Kyselylomake on testattu yhdellä-

toista yläkouluikäisellä nuorella, jotka eivät tulleet osallistumaan varsinaiseen tutki-

mukseen. Vastausten perusteella kyselylomakkeen ulkoasua ja sisältöä on muo-

kattu.  

Tutkimuksen kyselylomake on teetetty alaikäisille ja siitä syystä opinnäytetyön teki-

jöiden on tullut saada sekä alaikäisen että hänen huoltajansa suostumus. Kyseinen 

ohje on Helsingin julistuksen mukainen ja se on laadittu lääketieteellisen tutkimuk-

sen tarpeisiin, mutta on sopiva myös hoitotieteellisen tutkimuksen ohjeeksi. (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 212–213.) Opinnäytetyön kyselyyn on hyväk-

sytty osallistuvaksi vain ne, joiden vanhemmat ovat antaneet erillisen suostumuksen 

osallistumiseen. Suostumusta on kysytty lomakkeella (Liite 2), joka on annettu op-

pilaiden mukaan kotiin vanhemmille vietäväksi. Myös nuorten oma suostumus on 

varmistettu lomakkeella (Liite 3), jonka he ovat saaneet allekirjoittaa ennen tutki-

mukseen osallistumista ja varmistaa näin halunsa osallistua tutkimukseen. Lomak-

keeseen on liitetty saatekirje. Heikkilän (2014, 59) mukaan saatekirjeessä tulee ker-

toa tutkimuksen toteuttaja sekä hanke, johon tutkimus tehdään, tutkimuksen tavoite, 

tutkimustietojen käyttötapa ja miten vastaajat ovat valittu. Lisäksi saatekirjeessä tu-

lee mainita selvitys siitä, että tutkimus toteutetaan ehdottoman luottamuksellisesti, 

eikä vastaajien tietoja tai antamia vastauksia pääse leviämään ulkopuolisille.  

Varsinainen kyselytutkimus on toteutettu kontrolloituna kyselynä kahdessa eri ylä-

koulussa Etelä-Pohjanmaan alueella. Opinnäytetyön tekijät ovat toimittaneet kyse-

lylomakkeet henkilökohtaisesti kouluihin. Lomakkeiden mukana on jaettu opettajille 

saatekirje sekä koulukohtaiset aikataulut ja ohjeet kyselytutkimuksen toteuttami-

seen. Koulujen henkilökunnalle suunnatut lomakkeet ovat luettavissa opinnäytetyön 

liitteissä (Liitteet 4 ja 5). Kauhajoen yhteiskoulussa luokanvalvojat ovat vastanneet 

kyselytutkimuksen suorittamisesta, ja Jaakko Ilkan koulussa tutkimuksen ovat to-
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teuttaneet opinnäytetyön tekijät. Oppilaat ovat täyttäneet lomakkeet oppitunnilla tut-

kimuksen toteuttamiseen varatulla ajalla ja luokanvalvojat tai opinnäytetyön tekijät 

ovat keränneet lomakkeet oppilailta.  

5.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysivaiheessa selviää, minkälaisia vastauksia tutkimusongelmiin saa-

daan. Ennen aineiston analysoinnin aloittamista tutkimusaineisto tulee valmistella 

analysointia varten ja aineiston valmistelu aloitetaan tarkistamalla lomakkeissa 

esiintyvät tiedot. Lomakkeista katsotaan, puuttuuko niistä tietoja tai esiintyykö selviä 

virheellisyyksiä ja pohditaan myös sitä, tuleeko joku kyselylomake hylätä tutkimuk-

sesta. Ennen aineiston analyysia on mahdollista vielä täydentää tietoja esimerkiksi 

erilaisin kyselyin ja haastatteluin. (Hirsjärvi ym. 2009, 221–222.) Opinnäytetyön ky-

selytutkimuksen lomakkeista kolme on hylätty aineiston analysointivaiheessa epä-

asiallisen sisällön tai vastausten puuttumisen vuoksi. Tästä huolimatta tutkimuksen 

kannalta tarpeelliset tiedot ovat tulleet esille toteutetussa kyselytutkimuksessa. Vii-

meiseksi ennen aineiston analyysin aloittamista aineisto tulee järjestää helposti tal-

lennettavaan ja analysoitavaan muotoon (Hirsjärvi ym. 2009, 222). 

Paperisen aineistonkeruun jälkeen kyselylomakkeiden tiedot syötetään tietoko-

neelle (Heikkilä 2014, 120). Aineistosta muodostetaan muuttujia ja jokainen tutkit-

tava kohde saa jonkin arvon jokaisella muuttujalla (Hirsjärvi ym. 2009, 222). Heikki-

län (2014, 121) mukaan muuttujien muodostamisella tarkoitetaan sitä, että jokaiselle 

kysymyslomakkeessa esiintyvälle vastaukselle määritellään oma muuttuja. Ominai-

suutta, jota mitataan, kutsutaan muuttujaksi (Kananen 2008, 18). Aineiston käsitte-

lyssä on käytetty IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmaa.  

Edellä kuvatun kaltainen aineiston analysoinnin valmistelun ja aineiston analysoin-

nin järjestys sopii hyvin kvantitatiiviseen tutkimukseen, jossa aineisto on kerätty 

strukturoidulla lomakkeella (Hirsjärvi ym. 2009, 223). Analyysitapana opinnäyte-

työssä on käytetty selittämiseen pyrkivää lähestymistapaa. Tilastollinen analyysi 

sekä päätelmien tekeminen tilastollisia menetelmiä hyödyntäen soveltuvat hyvin ky-

seiseen lähestymistapaan (Hirsjärvi ym. 2009, 224). 



42 

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Taustatiedot 

Opinnäytetyön kyselytutkimukseen osallistui Kauhajoen yhteiskoulusta kuusi luok-

kaa, joissa oli yhteensä 132 oppilasta ja Ilmajoella sijaitsevasta Jaakko Ilkan kou-

lusta kolme luokkaa, joissa oli yhteensä 58 oppilasta. Kauhajoen yhteiskoulusta tut-

kimuksessa mukana olleet kuusi luokkaa sisälsivät kaksi luokkaa jokaiselta luokka-

asteelta, ja Jaakko Ilkan koulusta mukana tutkimuksessa oli yksi luokka seitsemän-

neltä, kahdeksannelta ja yhdeksänneltä luokalta. Kauhajoen yhteiskoulussa oli op-

pilaita 477 ja Jaakko Ilkan koulussa 450. Vanhempien ja oppilaiden suostumuslo-

makkeet jaettiin koulujen 190 oppilaalle. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 126 

oppilasta. Vastauksista hylättiin kolme kyselylomaketta, minkä vuoksi 123 kyselylo-

makkeesta saatu aineisto käsiteltiin käyttäen IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmaa. 

Tutkimuksen vastausprosentti oli 64,7 %. Opinnäytetyöhön on liitetty tiivistelmä saa-

duista tuloksista (Liite 6). 

Kyselytutkimukseen vastanneista yläkouluikäisistä nuorista seitsemäsluokkalaisia 

oli 28,5 % (n=35), kahdeksasluokkalaisia 39,0 % (n=48) ja yhdeksäsluokkalaisia 

32,5 % (n=40). Nuorista 54,5 % (n=67) oli tyttöjä, 43,9 % (n=54) poikia ja 1,6 % 

(n=2) muunsukupuolisia. Muunsukupuolisten osuus kyselytutkimuksessa oli hyvin 

pieni, joten tutkimuksen luotettavuuden vuoksi heidän vastauksiaan ei voitu yleistää 

kysymyksissä, joissa tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja elintavoissa. 

Tutkimukseen osallistuneista nuorista suurin osa (73,2 %, n=90) asui pääasiassa 

yhdessä molempien vanhempiensa kanssa. Vuorotellen molempien vanhempien 

luona asui 13,0 % (n=16) tutkittavista. Pääasiassa vain äidin kanssa asui 11,4 % 

(n=14) ja vain isän kanssa 2,4 % (n=3) nuorista. Nuorista 88,6 %:lla (n=109) oli 

sisaruksia, ja näistä henkilöistä 77,2 % (n=95) asui yhden tai useamman sisaruk-

sensa kanssa pääasiassa samassa paikassa ja 11,4 % (n=14) asui eri paikassa. 

Tutkittavista 9,8 %:lla (n=12) ei ollut sisaruksia, ja kysymykseen sisaruksista ei vas-

tannut kaksi tutkittavaa (1,6 %).  
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Tutkittavien vanhemmista lähes kaikki olivat työssäkäyviä. Äideistä 83,7 % (n=103) 

oli työssä olevia. Työttömiä tai pakkolomalla äideistä oli 4,1 % (n=5), opiskelijoita 

2,4 % (n=3) ja eläkkeellä tai pitkäaikaisella sairauslomalla 0,8 % (n=1). Äidin työti-

lannetta ei tiennyt 1,6 % (n=2) vastanneista. Kysymykseen jätti vastaamatta yhdek-

sän tutkittavaa (7,3 %). Isistä 91,9 % (n=113) oli työssä olevia. Työttömiä tai pakko-

lomalla isistä oli 2,4 % (n=3) ja eläkkeellä tai pitkäaikaisella sairauslomalla 0,8 % 

(n=1). Isän työtilannetta ei tiennyt 2,4 % (n=3) vastanneista. Kysymykseen jätti vas-

taamatta kolme tutkittavaa (2,4 %).  

Korkein koulutus, jonka vanhemmat olivat tutkittavien tietojen perusteella yleisimmin 

suorittaneet, oli ammatillinen oppilaitos. Äideistä 33,3 % (n=41) ja isistä 40,7 % 

(n=50) oli valmistunut ammatillisesta oppilaitoksesta. Yliopiston tai ammattikorkea-

koulun käyneitä oli äideistä 22,8 % (n=28) ja isistä 10,6 % (n=13). Kyselyyn vastan-

neiden mukaan korkeintaan lukion suorittaneita oli äideistä 4,9 % (n=6) ja isistä 4,1 

% (n=5). Vain peruskoulun tai kansakoulun oli käynyt äideistä 0,8 % (n=1) ja isistä 

3,3 % (n=4). Isistä yhdellä (0,8%) ei ollut tutkintoa. Äidin koulutusta ei tiennyt 33,3 

% (n=41) ja isän koulutusta ei tiennyt 38,2 % (n=47) tutkimukseen osallistuneista 

nuorista. Lisäksi kysymykseen korkeimmasta koulutuksesta jätti vastaamatta äidin 

koulutuksen kohdalla kuusi (4,9 %) tutkittavaa ja isän koulutuksen kohdalla kolme 

(2,4 %) tutkittavaa.  

6.2 Perheen elintapojen merkitys nuoren omiin elintapoihin 

Kyselylomakkeessa ensimmäisenä tarkasteltiin liikuntaa. Kyselytutkimukseen osal-

listuneet nuoret osoittautuivat liikunnallisesti melko aktiivisiksi. Heistä 48,8 % 

(n=60), eli lähes puolet, kertoi harrastavansa päivittäin arkiliikuntaa. Viidestä kuu-

teen päivänä viikossa arkiliikuntaa harrasti 25,2 % (n=31) ja kolmesta neljään päi-

vänä viikossa 15,4 % (n=19) nuorista. Arkiliikuntaa yhdestä kahteen päivänä vii-

kossa harrastavia oli 2,4 % (n=3) vastaajista, kuten myös harvemmin tai ei koskaan 

arkiliikuntaa harrastavia.  Vastaajista neljä (3,3 %) ei osannut arvioida, kuinka usein 

harrastaa arkiliikuntaa. (Kuvio 1.) Tulosten perusteella seitsemännellä luokalla arki-

liikuntaa harrastettiin useammin kuin kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla. 
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Myös sukupuolten välillä oli eroja liikunnan harrastamisessa, sillä tytöt harrastivat 

arkiliikuntaa useammin kuin pojat.  

Arkiliikunnan lisäksi nuorilta kysyttiin raskaamman liikunnan harrastamisesta. Hen-

gästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa harrasti päivittäin 4,1 % (n=5) vastaajista ja 

viidestä kuuteen päivänä viikossa 14,6 % (n=18) vastaajista. Suurin osa nuorista 

(37,4 %, n=46) kertoi harrastavansa hengästyttävää ja hikoiluttavaa liikuntaa kol-

mesta neljään päivänä viikossa. Yhdestä kahteen päivänä viikossa hengästyttävää 

ja hikoiluttavaa liikuntaa harrasti jopa kolmasosa (29,3 %, n=36) nuorista ja harvem-

min tai ei koskaan sitä kertoi harrastavansa 5,7 % (n=7) nuorista. Vastaajista kah-

deksan (6,5 %) ei osannut arvioida harrastamansa liikunnan määrää. (Kuvio 1.) 

Vastauksista voi huomata, että arkiliikunnan harrastamisen suhteen nuoret olivat 

aktiivisia, mutta raskaamman liikunnan harrastaminen kosketti yhä harvempia. Ku-

ten arkiliikunnan harrastamisessa, niin myös hengästyttävän ja hikoiluttavan liikun-

nan harrastamista koskevan kysymyksen tulosten perusteella tytöt olivat liikunnalli-

sempia kuin pojat, mutta luokkien välisiä eroja ei juurikaan ollut.  

 

Kuvio 1. Arkiliikunnan (n=120) sekä hengästyttävän ja hikoiluttavan liikunnan 
(n=120) harrastamisen määrä. 
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kuin yhden vaihtoehdon, minkä takia kuviossa prosenttiluvut eivät summaudu 100 

%:iin. Vastaajista 38,1 % (n=24) kertoi, ettei ole löytänyt itselleen mieleistä lajia eikä 

tämän vuoksi harrasta liikuntaa suositusten mukaisesti. Toiseksi yleisimmäksi 

syyksi nousi se, ettei liikunta kiinnosta (28,6 %, n=18). Nuorista 27% (n=17) kertoi, 

että heidän syynsä liikkumattomuudelle oli ajanpuute, mutta jopa 14,3 % (n=9) ker-

toi, ettei halua harrastaa liikuntaa. Myös perheen merkitys nousi vastauksista syyksi 

nuoren liikkumattomuudelle, sillä nuorista 12,7 % (n=8) ilmoitti, ettei heidän per-

heessänsä harrasteta liikuntaa ja 6,3 % (n=4) kertoi, että vanhemmat eivät pysty tai 

suostu kustantamaan nuoren harrastuksia.  

Perheen lisäksi myös nuoren kavereilla koetaan olevan merkitystä nuoren liikunnal-

liseen aktiivisuuteen, sillä nuorista 7,9 % (n=5) ilmoitti, ettei liiku suositusten mukai-

sesti sen takia, etteivät heidän kaverinsakaan harrasta liikuntaa. Myös kynnys lii-

kuntaharrastuksen aloittamiseen koettiin korkeana, sillä nuorista 11,1 % (n=7) ker-

toi, ettei uskalla osallistua ohjattuihin harrastuksiin. Kaksi nuorta (3,2 %) koki, että 

liikuntaharrastuksia ei ole tarpeeksi tarjolla ja yhdeksän (14,3 %) ilmoitti liikkumat-

tomuutensa syyksi jonkin muun asian, jonka he saivat halutessaan tuoda avoimessa 

kysymyksessä esille. Nuoret kertoivat, että heidän aikansa ja jaksamisensa kuluvat 

paljolti kouluun ja muihin harrastuksiin, minkä takia he eivät harrastava suositeltua 

määrää liikuntaa. Myös terveydellisiä syitä tuotiin esille, mutta muutamassa vas-

tauksessa liikkumattomuuden kerrottiin johtuvan omasta jaksamattomuudesta. 

Kaikki vastaukset ovat luettavissa tulosten tiivistelmästä (Liite 6). 

 
Kuvio 2. Syitä nuorten liikkumattomuudelle (n=60). 
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Kyselytutkimuksessa haluttiin selvittää tarkemmin perheen merkitystä nuoren liikku-

miselle. Kysyttäessä kuinka samanlaisiksi nuori koki vanhempiensa liikuntaa koske-

vat mielipiteet verrattuna hänen omiinsa, nuorista 57,8 % (n=71) arvioi mielipiteet 

täysin samanlaisiksi tai jokseenkin samanlaisiksi. Sen sijaan 21,1 % (n=26) vastaa-

jista arvioi mielipiteet jokseenkin erilaisiksi tai täysin erilaisiksi. 18,7 % (n=23) vas-

tanneista ei osannut arvioida omien sekä vanhempiensa mielipiteiden yhtäläisyyttä. 

Nuorilta kysyttiin, harrastaako toinen tai molemmat hänen vanhemmistaan säännöl-

lisesti liikuntaa. Heistä 57,7 % (n=71) kertoi, että vanhemmista vähintään toinen liik-

kuu säännöllisesti. Nuorista 25,2 % (n=31) kertoi vanhempansa liikunnan harrasta-

misen epäsäännölliseksi. Muut vastaajista eivät osanneet arvioida vanhempiensa 

liikkumista. Myös nuoren ja hänen vanhempiensa yhdessä liikkumista haluttiin sel-

vittää. Nuorista 26,0 % (n=32) kertoi liikkuvansa säännöllisesti yhdessä toisen van-

hempansa tai molempien vanhempiensa kanssa, mutta 59,3 % (n=73) vastanneista 

kuitenkin kertoi, ettei liiku vanhempiensa kanssa säännöllisesti. 

Nuorista 65,9 % (n=81) koki, että vanhemmat kannustavat nuorta liikkumaan. Vain 

9,8 % (n=12) ei kokenut saavansa kannustusta. Vanhempien antama tuki nuorten 

kokemana pysyi melko samana seitsemännellä (73,5 %, n=25) ja kahdeksannella 

(74,5 %, n=35) luokalla, mutta yhdeksännellä luokalla sitä koettiin huomattavasti 

vähemmän (52,5 %, n=21). Nuoret, jotka kokivat vanhempiensa kannustaneen heitä 

liikkumaan, saivat halutessaan kertoa, millä tavalla vanhempien kannustus näkyi. 

Avoimia vastauksia saatiin 65. Vastauksista tuli esille, että vanhemmat kannustivat 

nuorta osallistumaan ja menemään erilaisiin harrastuksiin. Myös vanhempien aito 

kiinnostus ja aktiivisuus nuoren liikkumista sekä harrastuksia kohtaan nousivat kes-

keisiksi asioiksi. Vanhemmat auttoivat nuoria etsimään mieleisiä harrastuksia tai 

harrastukseen liittyviä kisoja sekä nuoren osallistuessa kisoihin vanhemmat menivät 

niitä katsomaan. Monet nuoret kertoivat, että vanhemmat kannustavat heitä liikku-

maan kuljettamalla harrastuksiin ja kustantamalla niistä aiheutuvia kuluja. Myös 

vanhempien oma osallisuus nuorten liikkumisessa tuotiin yhtenä kannustamisen 

muotona esille. Vanhemmat saattoivat itse ehdottaa yhteisiä lenkkejä tai näyttää 

hyviä liikuntapaikkoja tai -muotoja. Eräs nuori toi esille, että vanhemmat kannustivat 

häntä liikkumaan antamalla vapauden valita itse harrastuksensa ja luvan kulkea 

niissä vapaasti. Useat nuoret kokivat, että vanhemmat kannustivat heitä kehumalla 
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onnistumisista sekä kehottamalla liikkumaan esimerkiksi pyytämällä viemään koiraa 

lenkille tai kertomalla, miksi liikkuminen on kannattavaa terveyden ja hyvinvoinnin 

kannalta. Kaikki avoimet vastaukset ovat luettavissa tiivistelmästä (Liite 6). 

Kysyttäessä, kuinka nuoret kokevat heidän perheensä esimerkillä ja/tai kannustuk-

sella olevan vaikutusta heidän omaan liikkumiseensa, vastasi 66,7 % (n=80), että 

jonkin verran tai paljon. Nuorista 18,3 % (n=22) vastasi, että kokevat vähän vaiku-

tusta ja 7,5 % (n=9) kertoi, ettei koe perheen esimerkillä ja/tai kannustuksella olevan 

mitään vaikutusta omaan liikkumiseen. Esimerkin ja/tai kannustuksen vaikutus 

omaan liikkumiseen koettiin sitä vähäisempänä, mitä vanhemmilta nuorilta kysyttiin. 

Esimerkiksi seitsemäsluokkalaisista 15,2 % (n=5) koki vaikutusta olevan paljon, kun 

yhdeksäsluokkalaisilla luku oli vain 5 % (n=2). Kolmessa lomakkeessa vastaus oli 

jätetty tyhjäksi tai ne hylättiin. (Kuvio 3.) 

 
Kuvio 3. Perheen esimerkin ja/tai kannustuksen merkitys nuoren liikkumiseen nuo-
ren kokemana (n=120). 
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terveelliseksi koki 77,2 % (n=95) nuorista. 16,3 % (n=20) ei osannut arvioida, mil-

laista perheen syöminen on ja vain 4,1 % (n=5) koki, että perheessä syödään epä-

terveellisesti. Nuorilta kysyttiin, missä määrin he itse yrittävät vaikuttaa terveelliseen 

ruokavalioon ja yli puolet vastaajista (56,9 %, n=70) kertoi, että jonkin verran. Vas-

taajista 16,3 % (n=20) kertoi yrittävänsä itse vaikuttaa ruokavalioonsa vähän ja 13,8 

% (n=17) suuressa määrin. Neljätoista nuorta (11,4 %) kertoi, ettei yritä vaikuttaa 

ruokavalioonsa ollenkaan tai ei osannut vastata kysymykseen.   

Erityisruokavalioiden noudattaminen ei ollut nuorilla kovin yleistä, sillä 82,1 % 

(n=101) ilmoitti, ettei noudata mitään tiettyä ruokavaliota. Kaikki ne nuoret, jotka il-

moittivat noudattavansa jotakin erityisruokavaliota (17,9 %, n=22), saivat tuoda nou-

dattamansa ruokavalion esille avoimessa kysymyksessä. Suurin osa heistä kertoi 

noudattavansa laktoositonta ruokavaliota. Muita saatuja vastauksia olivat kasvispai-

notteinen tai vähän lihaa sisältävä ruokavalio, nuoren itse laatima ruokavalio sekä 

vähärasvainen ruokavalio. Tytöillä erityisruokavalioiden noudattaminen oli yleisem-

pää, sillä heistä 20,9 % (n=14) ilmoitti noudattavansa jotakin tiettyä ruokavaliota, 

kun taas pojilla vastaava osuus oli 12,7 % (n=7). Jotain tiettyä ruokavaliota noudat-

tavista nuorista 40,9 % (n=9) ilmoitti, että myös heidän perheestään osa noudattaa 

samaa ruokavaliota kuin nuori itse. Yleisimmin perheessä samaa ruokavaliota nuo-

ren kanssa noudatti äiti tai sisarus, mutta kaikki vastaukset ovat luettavissa vastaus-

ten tiivistelmästä (Liite 6). Neljän nuoren (18,2 %) perheessä kaikki noudattivat sa-

maa ruokavaliota ja seitsemän nuoren (31,8 %) perheessä vain nuori itse noudatti 

jotain tiettyä ruokavaliota.   

Myös ravitsemukseen liittyvissä asioissa haluttiin selvittää, kuinka samanlaisiksi 

nuori arvioi omat mielipiteensä verrattuna vanhempiensa mielipiteisiin. Suurin osa 

vastaajista (60,2 %, n=74) koki, että omat mielipiteet ravitsemuksesta ovat jokseen-

kin samanlaiset kuin vanhemmillaan. 12,2 % (n=15) vastaajista arvioi mielipiteet 

täysin samanlaisiksi. Mielipiteet jokseenkin erilaisiksi arvioi 11,4 % (n=14) ja täysin 

erilaisiksi 1,6 % (n=2) vastaajista. Nuorista 11,4 % (n=14) ei osannut arvioida mieli-

piteiden yhtäläisyyttä.  

Perheen merkitystä nuoren omaan ravitsemukseen kartoitettiin selvittämällä heidän 

yhdessä käytettyä aikaa ravitsemusta koskevissa asioissa. Nuorista 65,8 % (n=81) 

kertoi, että heidän perheessään suunnitellaan yhdessä ruokahankintoja ja tulevia 
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aterioita hyvin usein tai melko usein. Perheistä 26,9 % (n=33) oli sellaisia, joissa 

yhdessä suunnittelua toteutettiin joko melko tai hyvin harvoin. 2,4 % (n=3) nuorista 

kertoi, ettei heidän perheessään koskaan suunnitella yhdessä edellä mainittuja asi-

oita. Saatujen vastausten perusteella perheistä 54,5 % (n=67) harrasti yhdessä ruu-

anlaittoa hyvin tai melko usein. Nuorista 42,3 % (n=52) kertoi, että heidän perhees-

sänsä laitetaan yhdessä ruokaa melko tai hyvin harvoin. Kahdessa perheessä (1,6 

%) ruokaa ei laitettu koskaan yhdessä. Kyselylomakkeessa nuorilta kysyttiin myös, 

kuinka usein heidän perheessään syödään yhdessä kotona. 32,5 % (n=40) vastasi, 

että kerran päivässä ja 26,8 % (n=33) kertoi, että useita kertoja päivässä. 8,1 % 

(n=10) nuorista kertoi perheensä syövän yhdessä viidestä kuuteen kertaa viikossa 

ja 15,4 % (n=19) kolmesta neljään kertaa viikossa. Nuorten perheistä 11,4 % (n=14) 

söi yhdessä kerran tai kaksi kertaa viikossa ja harvemmin tai ei koskaan 4,9 % 

(n=6). Tulokset kertovat myös, että suurin osa perheistä söi ulkona melko harvoin 

(49,6 %, n=61) tai hyvin harvoin (35 %, n=43). Vain 0,8 % (n=1) nuorista kertoi per-

heensä syövän ulkona hyvin usein. Melko usein ulkona kävi syömässä 7,3 % (n=9) 

perheistä. Nuorista 4,1 % (n=5) kertoi, ettei käy perheen kanssa koskaan ulkona 

syömässä. 

Enemmistö vastaajista (57,8 %, n=71) koki, että perheen esimerkillä ja/tai kannus-

tuksella oli jonkin verran tai paljon vaikutusta nuoren omaan ruokavalioon. 19,5 % 

(n=24) oli sitä mieltä, että vaikutusta on vähän ja 9,8 % (n=12) vastaajista kertoi, 

ettei koe perheen esimerkillä ja/tai kannustuksella olevan mitään vaikutusta omaan 

ruokavalioon. (Kuvio 4.) Kahdeksasluokkalaisista 66,4 % (n= 32) koki, että perheen 

esimerkillä ja/tai kannustuksella on jonkin verran tai paljon merkitystä vastaajan 

omaan ruokavalioon. Vastaava luku seitsemäsluokkalaisilla oli 48,6 % (n=17) ja yh-

deksäsluokkalaisilla 55 % (n=22). Saatujen tulosten perusteella kahdeksasluokka-

laiset siis kokivat saavansa eniten vaikutusta vanhemmilta omaan ruokavalioonsa 

verrattuna seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisiin.  
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Kuvio 4. Perheen esimerkin ja/tai kannustuksen merkitys nuoren ruokavalioon nuo-
ren kokemana (n=123). 
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alkoholia. Tutkimustuloksista oli havaittavissa alkoholikokeilujen lisääntyvän yläkou-

lun aikana. (Kuvio 5.) Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa tytöistä 58,2 % 

(n=39) ja pojista 67,9 % (n=36) oli maistanut alkoholia. 

 
Kuvio 5. Alkoholia maistaneiden nuorten osuudet luokka-asteittain (n=77). 
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Alkoholia maistaneista suurimmalle osalle ensimmäisen kerran jotakin alkoholijuo-

maa olivat tarjonneet omat vanhemmat (46,6 %, n=34). Seuraavaksi yleisimmin 

(31,5 %, n=23) alkoholia oli tarjonnut kaveri tai tuttava. Alkoholia oli itse hankkinut 

15,1 % (n=11) sitä maistaneista. Alkoholia oli saanut joltain muulta henkilöltä 4,1 % 

(n=3) ja sisarukselta 1,4 % (n=1) alkoholia kokeilleista. Ravintolassa, baarissa tai 

kahvilassa alkoholia oli ensimmäisen kerran juonut 1,4 % (n=1). (Kuvio 6.) 

Kuvio 6. Nuorten tavat saada alkoholia ensimmäisellä juomiskerralla (n=73). 
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Kuvio 7. Alkoholia nykyisin käyttävien nuorten osuudet luokka-asteittain (n=53). 
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kittiin kavereilta tai antamalla jollekulle toiselle rahaa, jotta hän ostaisi alkoholia. Jol-

lakin muulla tavalla alkoholia sai haltuunsa 19,0 % (n=8) nuorista. 4,8 % (n=2) il-

moitti saavansa alkoholia sisaruksiltaan. (Kuvio 8.) 
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Kuvio 8. Nuorten tavat hankkia alkoholia (n=42). 
 

Nuorista 26,7 % (n=12) koki vanhempiensa hyväksyvän alkoholinkäyttönsä. Yhtä 

suuri osa alkoholia käyttävistä nuorista kuitenkin ilmoitti, etteivät heidän vanhem-

pansa tiedä alkoholinkäytöstä. Suurin osa (33,3 %, n=15) vastanneista ei osannut 

sanoa, mitä mieltä heidän vanhempansa ovat. 8,9 % (n=4) nuorista ajatteli, että hei-

dän vanhempansa ovat eri mieltä alkoholinkäytöstä eli toinen hyväksyy nuoren al-

koholinkäytön ja toinen ei. Pienin osuus (4,4 %, n=2) vastanneista koki, etteivät van-

hemmat hyväksy nuoren alkoholinkäyttöä. (Kuvio 9.) Tarkastellessa luokka asteiden 

välisiä eroja voitiin huomata, että useampi nuorista koki vanhempiensa hyväksyvän 

alkoholinkäytön yhdeksännellä luokalla (13,9 %, n=5) kuin seitsemännellä luokalla 

(2,9 %, n=1).  

Kuvio 9. Vanhempien suhtautuminen nuorten alkoholinkäyttöön nuorten kokemana 
(n=45). 
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Kyselytutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten perheenjäsenten alkoholinkäyttöä. 

Tutkittavien tietojen perusteella alkoholia käytti päivittäin isistä 2,4 % (n=3) mutta 

äideistä ei yksikään. Pari kertaa viikossa alkoholia käytti isistä 17,1 % (n=21) ja äi-

deistä 8,1 % (n=10), kerran viikossa isistä 17,1 % (n=21) ja äideistä 10,6 % (n=13) 

sekä pari kertaa kuukaudessa isistä 22,0 % (n=27) ja äideistä 18,7 % (n=23). Noin 

kerran kuukaudessa alkoholia käytti isistä 4,9 % (n=6) ja äideistä 9,8 % (n=12), noin 

kerran parissa kuukaudessa isistä 7,3 % (n=9) ja äideistä 12,2 % (n=15), kolmesta 

neljään kertaan vuodessa isistä 6,5 % (n=8) ja äideistä 11,4 % (n=14) sekä kerran 

vuodessa tai harvemmin isistä 8,1 % (n=10) ja äideistä 9,8 % (n=12). Alkoholijuomia 

ei käyttänyt isistä 9,8 % (n=12) ja äideistä 14,6 % (n=18). Kysymyksiin isän ja äidin 

alkoholinkäytöstä ei osannut vastata nuorista 4,9 % (n=6), sillä he olivat jättäneet 

vastaamatta kysymykseen tai heidän vastauksensa jouduttiin hylkäämään. Tutki-

mukseen osallistuneista nuorista 28,2 % (n=31) ilmoitti jonkun sisaruksistansa käyt-

tävän alkoholia. 56,4 % (n=62) tutkittavista oli sitä mieltä, etteivät heidän sisaruk-

sensa käytä alkoholia. 14,5 % (n=16) ei osannut sanoa, käyttääkö joku sisaruksista 

alkoholia. Kysymykseen sisarusten alkoholinkäytöstä jätti vastaamatta 0,9 % (n=1).  

Perheenjäsenten alkoholinkäytön ja alkoholinkäyttöön liittyvien näkemysten merki-

tystä nuoren omiin elintapoihin ja tekemiin valintoihin selvitettiin kyselylomakkeessa 

nuorten näkökulmasta. Monet nuorista (69,9 %, n=86) kokivat, etteivät perheen-

jäsenten alkoholinkäyttö tai pidättäytyminen alkoholista sekä erilaiset alkoholiin liit-

tyvät näkemykset vaikuta nuoren omaan elämään. Kuitenkin 12,2 % (n=15) vastaa-

jista oli sitä mieltä, että edellä kuvatuilla asioilla on vaikutusta nuoren omaan alko-

holinkäyttöön ja ajatuksiin alkoholista. 13,8 % (n=17) kysymykseen vastanneista ei 

osannut sanoa mielipidettään ja 4,1 % (n=5) jätti vastaamatta kysymykseen. (Kuvio 

10.) Kysymyksessä vastaajien oli mahdollista kertoa kirjallisesti, millainen merkitys 

perheenjäsenillä on nuoren omiin elintapoihin ja tekemiin valintoihin. Avoimia vas-

tauksia kysymykseen saatiin 15, ja ne ovat luettavissa tulosten tiivistelmästä (Liite 

6).  

Vastauksista nousi esiin, millainen merkitys perheenjäsenten arvomaailmalla ja 

mielipiteillä on nuoren alkoholinkäyttöön. Vastausten mukaan perheenjäsenet vai-

kuttivat nuoren alkoholinkäyttöön joko siten, että nuori kieltäytyi alkoholista tai käytti 

alkoholia. Vanhempien ja sisarusten mielipiteiden lisäksi heidän esimerkkinsä oli 
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yhteydessä nuoren alkoholinkäyttöön, sillä vastausten mukaan nuoret ottivat mallia 

perheenjäsentensä alkoholinkäytöstä. Lisäksi nuoret kertoivat, että perheen alkoho-

linkäyttöön liittyvät näkemykset ja perheenjäsenten alkoholinkäyttö tai alkoholista 

pidättäytyminen vaikuttavat nuoren omiin elintapoihin ja tekemiin valintoihin siten, 

ettei nuori tule käyttämään alkoholia tai tulee käyttämään sitä erittäin harvoin. 

Kuvio 10. Perheenjäsenten alkoholinkäyttöön liittyvien näkemysten ja alkoholinkäy-
tön tai alkoholista pidättäytymisen vaikutus nuoren omiin elintapoihin nuoren koke-
mana (n=118). 
 

Alkoholin lisäksi päihteistä tarkasteltiin tupakkaa. Kyselytutkimukseen osallistu-

neista yläkouluikäisistä nuorista 34,1 % (n=42) oli kokeillut tupakan polttamista. 

Seitsemäsluokkalaisista 14,3 % (n=5), kahdeksasluokkalaisista 39,6 % (n=19) ja 

yhdeksäsluokkalaisista 45 % (n=18) olivat kokeilleet tupakan polttamista. Tutkimus-

tuloksista oli havaittavissa tupakkakokeilujen lisääntyvän yläkoulun aikana. (Kuvio 

11.) Sukupuolten välisiä eroja tarkasteltaessa tupakan polttamista oli kokeillut po-

jista useampi kuin tytöistä, sillä pojista 42,6 % (n=23) kertoi kokeilleensa polttaa 

tupakkaa, kun taas tyttöjen keskuudessa vastaava osuus oli 26,9 % (n=18).  
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Kuvio 11. Tupakan polttamista kokeilleiden nuorten osuudet luokka-asteittain 
(n=42). 
 

Tupakan polttamista kokeilleista nuorista suurimmalle osalle ensimmäisen tupakan 

tai mahdollisuuden kokeilla omasta tupakasta sen polttamista oli antanut nuoren 

kaveri. Nuorista 75,6 % (n=31) oli valinnut tämän vastausvaihtoehdon. Seuraavaksi 

yleisimmin tupakkakokeilun nuorelle oli mahdollistanut jokin muu henkilö (14,6 %, 

n=6). 4,9 % (n=2) nuorista kertoi jonkin muun tutun aikuisen antaneet hänelle en-

simmäisen tupakan tai luvan maistaa tupakastaan. Omalta isältään kukaan vastaa-

jista ei kertonut saaneensa mahdollisuutta kokeilla tupakan polttamista, mutta sekä 

äidiltään että veljeltään tai siskoltaan vastaajista 2,4 % (n=1) kertoi saaneensa en-

simmäisen tupakan tai kokeilleensa polttamista hänen tupakastaan. (Kuvio 12.) 

 
Kuvio 12. Nuorille ensimmäisen tupakkakokeilun mahdollistaneet henkilöt (n=41). 
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Tutkimukseen osallistuneista nuorista 11,4 % (n=14) kertoi tupakoivansa nykyisin. 

Tarkemmin eriteltynä nuorista 6,5 % (n=8) kertoi tupakoivansa kerran päivässä tai 

useammin. Kerran viikossa tai useammin, mutta ei kuitenkaan päivittäin, tupakoi 1,6 

% (n=2) vastaajista. Nuorista 3,3 % (n=4) ilmoitti tupakoivansa harvemmin kuin ker-

ran viikossa. Seitsemäsluokkalaisista kukaan ei tupakoinut nykyisin, kahdeksas-

luokkalaisista tupakoi 14,9 % (n=7) ja yhdeksäsluokkalaisista 17,9 % (n=7) (Kuvio 

13). Tyttöjen ja poikien välillä nykyisessä tupakoinnissa ei ollut suurta eroa, sillä 

tytöistä 12,1 % (n=8) kertoi tupakoivansa nykyisin ja vastaava luku poikien keskuu-

dessa oli 9,8 % (n=5). 8,1 % (n=10) vastaajista kertoi olevansa lakossa tai lopetta-

neensa tupakoinnin. Tutkimukseen osallistuneista nuorista 77,2 % (n=95) ei ollut 

koskaan tupakoinut, ja neljä henkilöä (3,3 %) ei osannut vastata kysymykseen tai 

heidän vastauksensa jouduttiin hylkäämään. 

 
Kuvio 13. Nykyisin tupakoivien nuorten osuudet luokka-asteittain (n=14). 
 
Nykyisin tupakoivat henkilöt polttivat keskimäärin kahdeksan savuketta päivässä. 

Savukkeiden määrä vaihteli yhden ja kokonaisen tupakka-askin, eli kahdenkymme-

nen savukkeen välillä. Suuruusjärjestykseen järjestettyjen havaintoarvojen keskim-

mäinen arvo, eli mediaani, oli neljä. Useimmiten esiintyvä arvo, eli moodi, oli kolme. 

Tästä voidaan tehdä havainto, että yksittäinen suuri arvo todennäköisesti vääristää 

keskiarvoa. Totuudenmukaisempaa olisi ajatella nuorten polttavan päivässä keski-

määrin pienempiä savukemääriä. 

Sen lisäksi, että kyselylomakkeessa selvitettiin, kuinka monta savuketta nuori polt-

taa päivässä, haluttiin myös tietää, mistä tupakoivat tai lakossa olevat nuoret 
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yleensä hankkivat savukkeensa. Nuorista yli puolet (64,7 %, n=11) kertoi hankki-

vansa savukkeet yleensä kavereiltaan. 29,4 % (n=5) vastaajista ilmoitti antavansa 

jollekulle toiselle rahaa, jotta hän ostaisi nuorelle tupakkaa. Jollain muulla tavalla 

savukkeita sai 5,9 % (n=1) tähän kohderyhmään kuuluvista nuorista.  

Kysyttäessä tupakoivilta nuorilta, millaisissa paikoissa tai tilanteissa he yleensä tu-

pakoivat, yleisimmin vastattiin, että kavereiden seurassa vapaa-ajalla (94,1 %, 

n=16). Nuorten oli mahdollista valita kaikki ne vastausvaihtoehdot, jotka heillä to-

teutuivat. Tästä seurasi se, että kysymykseen saatiin vastauksia yhteensä 54. Ky-

symykseen vastasi nykyisin tupakoivia mutta myös lakossa olevia tai jo tupakoinnin 

lopettaneita henkilöitä, mistä seurasi se, että vastaajia oli yhteensä 17. Vastauksista 

seuraavaksi yleisimmäksi nousi koulumatkalla tupakoiminen, jota vastaajista 52,9 

% (n=9) kertoi tehneensä. Yhtä suuri osa kertoi tupakoineensa koulualueen ulko-

puolella koulupäivän aikana. Julkisilla paikoilla ilmaisi tupakoineensa 47,1 % (n=8) 

vastaajista. Kotonaan ilmoitti tupakoineensa 35,3 % (n=6) sekä saman verran tupa-

koitiin myös muissa paikoissa, joita ei vastausvaihtoehdoissa mainittu. Huomatta-

vaa vastauksissa oli se, että kukaan ei kertonut tupakoineensa koulualueella koulu-

aikana. Tulokset on koottu kuvioon 14. Prosentit eivät summaudu 100 %:iin, sillä 

nuoret tupakoivat useissa eri paikoissa. 

Kuvio 14. Yleisimmät paikat tai tilanteet, joissa nuori tupakoi (n=17). 
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pansa tiedä nuoren tupakoinnista. 15 % (n=3) nuorista ajatteli, että heidän vanhem-

pansa hyväksyvät nuoren tupakoinnin. 10 % (n=2) vastanneista ei osannut sanoa, 

mitä mieltä heidän vanhempansa ovat. (Kuvio 15.) Kysymykseen oli vastannut myös 

muutama nuori, joka oli lakossa, lopettanut tupakoinnin tai ei ollut koskaan tupakoi-

nut. Tästä huolimatta on hyvä huomioida, kuinka eri tavoin vanhemmat suhtautuvat 

nuoren tupakointiin, ja kuinka nuoren on mahdollista tupakoida myös vanhempiensa 

tietämättä. 

Kuvio 15. Vanhempien suhtautuminen nuorten tupakointiin nuorten kokemana 
(n=20). 
 

Tupakoivista tai joskus aikaisemmin tupakoineista nuorista 29,7 % (n=11) kertoi tun-

teneensa joskus olleensa tupakoinnista riippuvainen. Kuitenkin 70,3 % (n=26) tähän 

kohderyhmään kuuluvista nuorista koki, ettei ole koskaan ollut riippuvainen tupa-

koinnista. Kysymykseen oli vastannut myös henkilöitä, jotka olivat kokeilleet tupa-

kan polttamista joskus, mutta eivät sen jälkeen olleet tupakoineet, eivätkä näin ollen 

kokeneet oloansa tupakoinnista riippuvaiseksi. Tällä hetkellä tupakoinnin halusi lo-

pettaa tupakoivista nuorista 46,2 % (n=6), mutta hieman yli puolet nuorista (53,8 %, 

n=7) ei halunnut luopua tupakanpoltosta.  

Nuorilta kysyttiin, onko kouluterveydenhoitaja kehottanut nuorta lopettamaan tupa-

koinnin. Tupakoivista, lakossa olevista ja tupakoinnin lopettaneista nuorista 9,7 % 

(n=3) vastasi, että kouluterveydenhoitaja oli kehottanut nuorta lopettamaan tupa-

koinnin. 67,7 % (n=21) nuorista kuitenkin ilmoitti, ettei kouluterveydenhoitaja ollut 
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kehottanut nuorta lopettamaan tupakointia. 22,6 % (n=7) vastaajista ei osannut sa-

noa, oliko kouluterveydenhoitaja kehottanut tupakoinnin lopettamiseen. (Kuvio 16.) 

Vastaajien määrästä on huomattavissa, että seitsemän sellaista henkilöä, joka ei 

ollut koskaan tupakoinut, on vastannut tähän kysymykseen huolimatta lomakkeen 

en ole koskaan tupakoinut -vaihtoehdosta. Tutkimustuloksista nousi kuitenkin tär-

keänä havaintona esiin se, että vain kolme vastaajaa kertoi kouluterveydenhoitajan 

kehottaneen heitä lopettamaan tupakoinnin. 

Kuvio 16. Kouluterveydenhoitajien nuorille antama kehotus tupakoinnin lopettami-
sesta (n=31). 
 

Nuorista 8,1 % (n=10) kertoi olevansa lakossa tai lopettaneensa tupakoinnin. Nuoria 

pyydettiin kertomaan, mikä oli tärkein syy siihen, että nuori päätti lopettaa tupakoin-

nin. Monet vastanneista olivat valinneet useamman vastausvaihtoehdon, vaikka ky-

symyksen tarkoituksena oli selvittää yhtä tärkeintä syytä. Vastauksista hylättiin lo-

makkeet, joihin oli valittu useampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen oli myös vas-

tannut nuoria, jotka vielä tupakoivat tai olivat vain kokeilleet tupakan polttamista jos-

kus. Tämän vuoksi vastauksista tärkeimmäksi syyksi nousi jokin muu syy, jonka 

vastanneista 46,2 % (n=6) olivat valinneet. Näin vastanneiden oli mahdollista tar-

kentaa vastaustaan, ja neljä henkilöä oli tarttunut tähän mahdollisuuteen. Vastauk-

sista nousi esiin, että nuoret olivat ymmärtäneet, ettei tupakoiminen kannata ja se 

on turhaa sekä aikaa vievää. Seuraavaksi tärkeimpänä syynä nuoret kertoivat lo-

pettaneensa tupakoinnin parantaakseen terveyttään (30,8 %, n=4). 7,7 % (n=1) 

nuorista valitsi kukin eri syyn, jotka olivat, että isä tai äiti kehotti nuorta lopettamaan 
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tupakoinnin, nuoren ystävä kehotti häntä lopettamaan tupakoinnin sekä se, että 

nuori oli lopettanut tupakoinnin säästääkseen rahaa. 

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten perheenjäsenten tupakointia. Äi-

deistä tupakoi nuorten tietämyksen mukaan nykyisin 12,2 % (n=15) ja isistä 30,9 % 

(n=38). Joskus tupakoinut mutta myöhemmin tupakoinnin lopettanut äideistä oli 

21,1 % (n=26) ja isistä 29,3 % (n=36). Äideistä ei ollut koskaan tupakoinut 61,8 % 

(n=76) ja isistä 32,5 % (n=40). Äidin tupakoinnista ei ollut tietoinen 4,1 % (n=5) nuo-

rista ja isän kohdalla vastaava osuus oli 5,7 % (n=7). Kysymykseen jätti vastaamatta 

äidin kohdalla 0,8 % (n=1) ja isän kohdalla 1,6 % (n=2) nuorista. Tutkimustulosten 

mukaan näytti siltä, että isien tupakointi oli yleisempää kuin äitien. Nuorten sisaruk-

sista viidesosa (n=22) tupakoi, mutta suurin osa (68,2 %, n=75) ei nuorten mukaan 

tupakoinut. Kysymykseen ei osannut vastata 11,8 % (n=13) sisaruksen omaavista 

nuorista.  

Sen lisäksi, että tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita perheenjäsenten tupakoinnista, 

haluttiin myös tietää, kuinka näkyvää osaa tupakoiminen perheen arjessa näyttelee. 

Nuorista lähes jokainen (91,1 %, n=112) kertoi, että heidän kotinsa sisätiloissa ei 

saa kukaan tupakoida koskaan. Joissakin paikoissa tai joskus tupakoiminen oli sal-

littua kuuden nuoren (4,9 %) kotona. Yksi vastaajista (0,8 %) ilmoitti, että kotona 

saa tupakoida vapaasti. 2,4 % (n=3) vastaajista ei osannut sanoa, että saako kodin 

sisätiloissa tupakoida. Yksi henkilö (0,8 %) jätti vastaamatta kysymykseen.  

Nuorilta kysyttiin lisäksi, kuinka usein he näkevät vanhempiensa tai sisarustensa 

tupakoimassa kotonaan. Tässä kohdassa kodilla tarkoitettiin kodin sisätilojen lisäksi 

myös kotipihaa. Nuorista 23,4 % (n=22) ilmoitti näkevänsä perheenjäsentensä tu-

pakointia kotonaan lähes päivittäin. Melkein yhtä suuri osa vastaajista (20,2 %, 

n=19) kertoi näkevänsä perheenjäsentensä tupakointia joskus kodin sisätiloissa tai 

kotipihalla. Yli puolet (56,4 %, n=53) nuorista kuitenkin vastasi, ettei näe koskaan 

vanhempiensa tai sisarustensa tupakoivan kotonaan. (Kuvio 17.) Kysymys oli tar-

koitettu nuorille, joilla on tupakoivia perheenjäseniä. Kysymykseen oli kuitenkin vas-

tannut myös muutama nuori, joiden vanhemmat tai sisarukset eivät tupakoi valiten 

en koskaan -vaihtoehdon. 
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Kuvio 17. Vanhempien ja sisarusten tupakoiminen kotona nuorten nähden (n=94). 
 

Perheenjäsenten tupakoimisen ja tupakointiin liittyvien näkemysten merkitystä nuo-

ren omiin elintapoihin ja tekemiin valintoihin selvitettiin kyselylomakkeessa nuorten 

näkökulmasta. Monet nuorista (62,6 %, n=77) kokivat, etteivät perheenjäsenten tu-

pakoiminen tai tupakoimattomuus sekä erilaiset tupakkaan liittyvät näkemykset vai-

kuta nuoren omaan elämään. Kuitenkin 18,7 % (n=23) vastaajista oli sitä mieltä, että 

edellä kuvatuilla asioilla on vaikutusta nuoren omaan tupakointiin ja tupakkaan liit-

tyviin ajatuksiin. Nuorista 16,3 % (n=20) ei osannut sanoa mielipidettään ja 2,4 % 

(n=3) jätti vastaamatta kysymykseen tai heidän vastauksensa jouduttiin hylkää-

mään. (Kuvio 18.) Tässä kysymyksessä vastaajien oli mahdollista kertoa kirjallisesti, 

millainen merkitys perheenjäsenillä on nuoren omiin elintapoihin ja tekemiin valin-

toihin. Avoimia vastauksia kysymykseen saatiin 23, ja ne ovat luettavissa tulosten 

tiivistelmästä (Liite 6). 

Avoimissa vastauksissa nuoret toivat esille, että vanhempien antamalla kasvatuk-

sella sekä heidän mielipiteillään ja asettamillaan säännöillä oli vaikutusta nuoren 

tupakointiin siten, että nuori ei tupakoinut. Nuorten tupakoimattomuuteen vaikutti 

vastausten perusteella myös se, että nuorten perheenjäsenet eivät polttaneet tu-

pakkaa. Nuorten perheenjäsenten tupakoiminenkin johti joillakuilla nuorilla siihen, 

ettei nuori itse halunnut tupakoida. Toisaalta perheenjäsenten tupakoiminen näytti 

vaikuttavan myös siten, että nuori halusi itsekin polttaa tupakkaa. Lisäksi nuoret ker-
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toivat, että perheen tupakointiin liittyvät näkemykset ja perheenjäsenten tupakoimi-

nen tai tupakoimattomuus vaikuttivat nuoren omiin elintapoihin ja tekemiin valintoi-

hin siten, että nuori ei aio koskaan tupakoida tai edes kokeilla tupakan polttamista.  

 

Kuvio 18. Perheenjäsenten tupakointiin liittyvien näkemysten ja tupakoinnin tai tu-
pakoimattomuuden vaikutus nuoren omiin elintapoihin nuoren kokemana (n=120). 

6.3 Kouluterveydenhoitajan käyttämät ohjausmenetelmät nuorelle 

Kyselylomakkeessa oltiin kiinnostuneita kouluterveydenhoitajien käyttämistä nuor-

ten elintapoihin liittyvistä ohjausmenetelmistä. Siinä nuorilta kysyttiin, minkälaisia 

menetelmiä kouluterveydenhoitaja oli käyttänyt ohjatessaan kysymykseen vastan-

nutta nuorta tai heidän tietämyksensä mukaan muita yläkouluikäisiä nuoria elinta-

poihin liittyvissä asioissa. Kyselylomakkeessa ensimmäisenä tarkasteltiin liikuntaa. 

Kysymykseen vastasi 119 nuorta, joista 46,2 % (n=55) ei ollut saanut koulutervey-

denhoitajalta minkäänlaista ohjausta liikkumiseen liittyvissä asioissa. He, jotka olivat 

saaneet ohjausta (53,8 %, n=64), saivat valita useamman vaihtoehdon kertoakseen, 

millaista ohjausta olivat saaneet. Vastauksia saatiin yhteensä 73. Yleisin kouluter-

veydenhoitajan käyttämä ohjausmenetelmä oli henkilökohtainen terveyskeskustelu, 

johon oli osallistunut 60,9 % (n=39) niistä nuorista, jotka kertoivat saaneensa jon-

kinlaista ohjausta. Henkilökohtaisen terveyskeskustelun jälkeen yleisimmäksi oh-

jausmenetelmäksi raportoitiin ryhmäkeskustelu. Sitä oli saanut 28,1 % (n=18) ohja-

tuista nuorista. Jonkinlaista ohjausta saaneista nuorista 17,2 % (n=11) kertoi saa-
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neensa jonkinlaista erilaisten teknisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta ja tä-

män vaihtoehdon valinneet saivat halutessaan kertoa tarkennusta, minkälaista tek-

nisiä laitteita hyödyntävää ohjausta kouluterveydenhoitaja oli heille antanut. Kysy-

mykseen vastasi neljä nuorta ja vastauksia saatiin yksi. Siinä eräs nuori toi esille, 

että kouluterveydenhoitaja oli käyttänyt ohjauksessaan apuna jonkinlaista peliä, 

jonka mukana pitää liikkua. Ohjausta saaneista nuorista 6,3 % (n=4) kertoi saa-

neensa jotain muuta ohjausta. Tähän vastanneet saivat kertoa avoimessa kysymyk-

sessä tarkemmin saamastaan ohjauksesta. Avoimeen kysymykseen vastanneet 

kertoivat, etteivät tiedä tai he olivat ymmärtäneet kysymyksen väärin, minkä takia 

vastausta ei voida hyödyntää. Yksi vastaajista kertoi saaneen interventiota (1,6 %).  

Nuorilta kysyttiin, minkälaisia menetelmiä kouluterveydenhoitajan tulisi heidän mie-

lestään käyttää ohjatessaan nuoria liikkumiseen liittyvissä asioissa. Kysymykseen 

vastasi 114 nuorta ja vastauksia saatiin yhteensä 157, sillä vastaajat saivat valita 

useamman vaihtoehdon. Nuorten saamien ohjausmenetelmien lisäksi nuorten toi-

veet tulevaisuudessa käytetyistä ohjausmenetelmistä näkyvät kuviosta 19. Kuvion 

prosenttiluvut eivät summaudu 100 %:iin, sillä useat eri ohjausmenetelmät saatettiin 

tunnistaa itselle käytetyiksi sekä mieluisiksi myös vastaisuudessa. Vastanneista 

nuorista jopa yli puolet, 52,6 % (n=60), kertoi toivovansa kouluterveydenhoitajalta 

henkilökohtaista terveyskeskustelua. Henkilökohtaisen terveyskeskustelun jälkeen 

eniten toivottiin ryhmäkeskustelua, jonka 39,5 % (n=45) nuorista oli valinnut. Erilais-

ten teknisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta toivoi 18,4 % (n=21) vastaajista 

ja he saivat kertoa avoimessa kysymyksessä tarkennusta toivomaansa ohjaukseen. 

Vastauksista kävi ilmi, että ohjausta kaivattaisiin jonkinlaisten pelien kautta. Tässä 

vastauksessa tarkoitettiin sellaisia pelejä, joiden mukana voi liikkua. Interventiota 

toivoi 16,7 % (n=19) vastaajista ja 10,5 % (n=12) toivoi jotain muuta ohjausta. Myös 

he, jotka vastasivat toivovansa jotain muuta ohjausta, saivat tarkentaa toivomustaan 

avoimessa kysymyksessä. Vastauksia saatiin 11. Yleinen valistaminen ja kannus-

taminen sekä liikunnan hyödyistä kertominen nousivat toivotuiksi menetelmiksi. 

Kaikki vastaukset ovat luettavissa niiden tiivistelmästä. (Liite 6).  
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Kuvio 19. Kouluterveydenhoitajien käyttämät ohjausmenetelmät nuorille liikuntaan 
liittyvissä asioissa (n=73) ja nuorten toivomat kouluterveydenhoitajan ohjausmene-
telmät (n=157). 
 

Samankaltaisia kouluterveydenhoitajan ohjausmenetelmiin liittyviä kysymyksiä oli 

myös ravitsemusta koskevassa osiossa. Kysymykseen vastasi 114 nuorta, joista 52 

(42,3 %) ei ollut saanut kouluterveydenhoitajalta minkäänlaista ohjausta ravitse-

mukseen liittyvissä asioissa. He, jotka olivat saaneet ohjausta (50,4 %, n=62) saivat 

valita useamman vaihtoehdon kertoakseen, millaista ohjausta olivat saaneet. Vas-

tauksia saatiin yhteensä 76. Ohjausta saaneista nuorista jopa 74,2 % (n=46) kertoi 

saaneensa henkilökohtaista terveyskeskustelua. Toiseksi eniten kouluterveyden-

hoitaja oli käyttänyt ryhmäkeskustelua, jota oli saanut 29 % (n=18) vastanneista 

nuorista. Erilaisten teknisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta sekä interventiota 

oli molempia vastannut 8,1 % (n=5). Vastaajista kaksi (3,2 %) kertoivat saaneensa 

jotain muuta ohjausta ja avoimessa kohdassa he saivat selventää, millaisesta oh-

jauksesta oli kyse. Vastauksista kävi ilmi, että kouluterveydenhoitaja on kertonut 

heille ravitsemuksesta yleisesti sekä mitä kannattaa syödä ja mitä ei.  

Nuorilta kysyttiin, minkälaista ohjausta he toivoisivat saavansa kouluterveydenhoi-

tajalta ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Kysymyksessä sai valita useamman vas-

tauksen vaihtoehdoista. Kouluterveydenhoitajan käyttämät sekä nuorten toivomat 

ohjausmenetelmät on koottu kuvioon 20. Kuvion prosenttiluvut eivät summaudu 100 

%:iin, sillä useat eri ohjausmenetelmät saatettiin tunnistaa itselle käytetyiksi sekä 

mieluisiksi myös vastaisuudessa. Kysymykseen vastasi 109 nuorta ja vastauksia 
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saatiin yhteensä 150. Enemmistö nuorista (62,4 %, n=68) toivoi saavansa henkilö-

kohtaista terveyskeskustelua. Toiseksi eniten (42,2 %, n=46) kouluterveydenhoita-

jalta kaivattiin ryhmäkeskustelua ja tämän jälkeen interventiota (14,7 %, n=16). Eri-

laisten teknisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta toivoi 11 % (n=12) nuorista ja 

he saivat tarkentaa avoimesti, millaista ohjausta haluaisivat. Vastauksia annettiin 

kolme ja niissä nuoret toivoivat ohjauksen apuna käytettävän videoita tai pelejä. 7,3 

% (n=8) nuorista vastasi, että haluaisivat kouluterveydenhoitajalta jotakin muuta oh-

jausta ja myös tähän he saivat vastata avoimesti tarkentaakseen, minkälaista oh-

jausta toivoisivat saavansa. Vastauksia annettiin kahdeksan. Suurin osa nuorista ei 

osannut vastata tarkemmin, mutta eräs nuori toivoi kouluterveydenhoitajan kertovan 

terveellisistä herkuista, joilla korvata epäterveellisemmät vaihtoehdot. Vastaukset 

ovat luettavissa niiden tiivistelmästä (Liite 6). 

Kuvio 20. Kouluterveydenhoitajien käyttämät ohjausmenetelmät nuorille ravitse-
mukseen liittyvissä asioissa (n=62) ja nuorten toivomat kouluterveydenhoitajan oh-
jausmenetelmät (n=109). 
 

Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien ohjaustilanteiden lisäksi kyselylomakkeessa 

oltiin kiinnostuneita kouluterveydenhoitajien käyttämistä nuorten päihteidenkäyttöön 

liittyvistä ohjausmenetelmistä. Nuorilta kysyttiin kyselylomakkeessa, minkälaisia 

menetelmiä kouluterveydenhoitaja oli käyttänyt ohjatessaan kysymykseen vastan-

nutta nuorta tai heidän tietämyksensä mukaan muita yläkouluikäisiä nuoria alkoho-

liin liittyvissä asioissa. Vastaajat saivat valita useamman vastausvaihtoehdon. Ky-

symykseen vastasi 116 nuorta ja vastauksia saatiin yhteensä 140, sillä osa nuorista 
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oli valinnut useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. Kysymykseen jätti vastaa-

matta seitsemän henkilöä. Nuorista 59.5 % (n=69) oli saanut kouluterveydenhoita-

jalta jonkinlaista alkoholiin liittyvää ohjausta. 

Nuorten mukaan yleisimmin kouluterveydenhoitajan käyttämä ohjausmenetelmä oli 

henkilökohtainen terveyskeskustelu, jota 63,8 % (n=44) jonkinlaista ohjausta saa-

neista vastaajista kertoi saaneensa. Seuraavaksi yleisin kouluterveydenhoitajan 

käyttämä menetelmä oli ryhmäkeskustelu. Ohjausta saaneista 47,8 % (n=33) kertoi 

osallistuneensa jonkinlaiseen alkoholiin liittyvään ryhmäkeskusteluun. Erilaisten 

teknisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta kertoi saaneensa 13,0 % (n=9) nuo-

rista. Vastaajien oli mahdollista kertoa tarkemmin, millaista teknisiä laitteita hyödyn-

tävää ohjausta he olivat saaneet kouluterveydenhoitajalta. Tässä kohdin erilaiset 

alkoholista kertovat videot nousivat esiin. Vastausvaihtoehdoista intervention valitsi 

7,2 % (n=5) ohjausta saaneista vastaajista. 2,9 % (n=2) kertoi saaneensa jotain 

muuta ohjausta. Myös tässä kohdin vastaajien oli mahdollista tarkentaa vastaus-

taan, ja jonkin muunlaiseksi ohjaukseksi kerrottiin kotiin annettavat laput. Huomion-

arvoista oli se, että 33,6 % (n=47) kysymykseen vastanneista ei ollut saanut alko-

holiin liittyvää ohjausta ollenkaan.  

Sen lisäksi, että kyselylomakkeen avulla selvitettiin, millaista ohjausta nuoret olivat 

saaneet kouluterveydenhoitajalta, haluttiin saada selville, minkälaisia menetelmiä 

nuorten mielestä kouluterveydenhoitajan tulisi käyttää ohjatessaan nuoria alkoholiin 

liittyvissä asioissa. Nuorten saamien ohjausmenetelmien lisäksi nuorten toiveet tu-

levaisuudessa käytetyistä ohjausmenetelmistä näkyvät kuviosta 21. Vastaajien oli 

mahdollista valita useampi vastausvaihtoehto, minkä vuoksi prosenttiluvut eivät 

summaudu 100 %:iin. Kysymykseen vastasi 110 nuorta ja vastauksia saatiin yh-

teensä 158. Kysymykseen jätti vastaamatta 13 henkilöä.  

Kyselyyn vastanneiden nuorten mielestä henkilökohtainen terveyskeskustelu olisi 

mieluisin tapa saada alkoholiin liittyvää ohjausta kouluterveydenhoitajalta. Edellä 

mainitun vastausvaihtoehdon valitsi 59,1 % (n=65) nuorista. Nuoret kokivat myös 

ryhmäkeskustelun olevan hyvä vaihtoehto, sillä sen valitsi 49,1 % (n=54) vastaa-

jista. Verrattaessa nuorten vastauksia ohjaukseen, jota kouluterveydenhoitajat oli-

vat heille antaneet, olivat toiveet samansuuntaisia. Interventiota vastaajista toivoi 
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useampi, kuin sitä oli saanut, sillä 17,3 % (n=19) vastaajista valitsi tämän vaihtoeh-

don. Lopuista vastausvaihtoehdoista erilaisten teknisten laitteiden avulla annetta-

van ohjauksen koki 10,0 % (n=11) vastaajista menetelmäksi, jota kouluterveyden-

hoitajan tulisi käyttää. 8,2 % (n=9) nuorista toivoi kouluterveydenhoitajan käyttävän 

jonkin muunlaisia kuin edellä mainittuja menetelmiä ohjatessaan nuoria alkoholiin 

liittyvissä asioissa.  

Kuvio 21. Kouluterveydenhoitajien käyttämät ohjausmenetelmät nuorille alkoholiin 
liittyvissä asioissa (n=69) ja nuorten toivomat kouluterveydenhoitajan ohjausmene-
telmät (n=110). 

Päihteistä alkoholin lisäksi kyselylomakkeessa oltiin kiinnostuneita tupakkaan liitty-

vistä kouluterveydenhoitajien käyttämistä ohjausmenetelmistä. Kysymykseen vas-

tasi 115 nuorta ja vastauksia saatiin yhteensä 136, sillä vastaajat saivat valita use-

amman vastausvaihtoehdon. Kysymykseen jätti vastaamatta viisi henkilöä, ja kol-

men henkilön vastaukset hylättiin epäselvyyden vuoksi. Nuorista 45,2 % (n=63) oli 

saanut kouluterveydenhoitajalta jonkinlaista tupakkaan liittyvää ohjausta. 

Nuorten mukaan kouluterveydenhoitajan useimmiten käyttämä ohjausmenetelmä 

oli henkilökohtainen terveyskeskustelu, jota jonkinlaista ohjausta saaneista 63,5 % 

(n=40) kertoi saaneensa. Seuraavaksi yleisin kouluterveydenhoitajan käyttämä oh-

jausmenetelmä oli ryhmäkeskustelu. Ohjausta saaneista 49,2 % (n=31) kertoi osal-

listuneensa johonkin tupakointia käsittelevään ryhmäkeskusteluun. Erilaisten tek-

nisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta kertoi saaneensa 17,5 % (n=11) nuo-

rista. Vastaajien oli mahdollista kertoa tarkemmin, millaista teknisiä laitteita hyödyn-

tävää ohjausta he olivat saaneet kouluterveydenhoitajalta. Nuoret kertoivat, että 
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heille oli näytetty tupakointia käsitteleviä videoita. Vastausvaihtoehdoista interven-

tion valitsi loput kysymykseen vastanneista (3,2 %, n=2). Kuten alkoholiin liittyvässä 

ohjauksessa, myös tässä on huomionarvoista se, että 45,2 % (n=52) nuorista ei ollut 

saanut kouluterveydenhoitajalta tupakkaan liittyvää ohjausta.  

Sen lisäksi, että kyselylomakkeen avulla selvitettiin, millaista ohjausta nuoret olivat 

saaneet kouluterveydenhoitajalta, haluttiin saada selville, minkälaisia menetelmiä 

nuorten mielestä kouluterveydenhoitajan tulisi käyttää ohjatessaan nuoria tupak-

kaan liittyvissä asioissa. Nuorten saamien ohjausmenetelmien lisäksi nuorten toi-

veet tulevaisuudessa käytetyistä ohjausmenetelmistä näkyvät kuviosta 22. Kuvion 

prosenttiluvut eivät summaudu 100 %:iin, sillä vastaajien oli mahdollista valita use-

ampi vastausvaihtoehto. Kysymykseen vastasi 111 nuorta ja vastauksia saatiin yh-

teensä 158. Kysymykseen jätti vastaamatta 12 henkilöä. 

Kyselyyn vastanneiden nuorten mielestä henkilökohtainen terveyskeskustelu olisi 

mieluisin tapa saada tupakkaan liittyvää ohjausta kouluterveydenhoitajalta. Tämän 

vastausvaihtoehdon valitsi 56,8 % (n=63) nuorista. Nuoret kokivat myös ryhmäkes-

kustelun olevan hyvä vaihtoehto, sillä sitä kannatti nuorista 46,8 % (n=52). Verrat-

taessa nuorten toivomuksia ohjaukseen, jota he olivat saaneet, nuorten toiveet to-

teutuivat tässä kohdin hyvin. Interventiota toivoi kouluterveydenhoitajan käyttävän 

vastaajista 17,1 % (n=19), mikä oli suurempi osuus kuin interventiota jo ohjausme-

netelmänä saaneilla. Teknisiä laitteita toivoi nuorista 11,7 % (n=13) kouluterveyden-

hoitajan hyödyntävän ohjauksessaan. Jonkin muunlaista ohjausta toivoi vastaajista 

9,9 % (n=11). Heidän oli mahdollista kertoa toiveistaan tarkemmin, ja yksi vastaa-

jista halusi saada erilaisia kirjeitä kotiin kouluterveydenhoitajalta. Vaikka nuorten toi-

veissa oli saada uudenlaista ohjausta, he eivät osanneet kertoa, millaista sen tulisi 

olla. Nuorten vastausten pohjalta voitiin kuitenkin ajatella, että uudenlaisten ohjaus-

menetelmien kehittäminen ja käyttäminen olisi hyödyllistä.  
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Kuvio 22. Kouluterveydenhoitajien käyttämät ohjausmenetelmät nuorille tupakkaan 
liittyvissä asioissa (n=63) ja nuorten toivomat kouluterveydenhoitajan ohjausmene-
telmät (n=111). 

6.4 Kouluterveydenhoitajan antama ohjaus nuoren vanhemmille 

Tutkimukseen osallistuneilta nuorilta kysyttiin, tietävätkö he vanhempiensa saaneen 

kouluterveydenhoitajalta tietoa nuorten liikuntamahdollisuuksista ja/tai liikuntaan 

kannustamisesta. Vastaajista 79,7 % (n=98) ei tätä tiennyt. Heitä, jotka tiesivät van-

hempien saaneen tietoa kouluterveydenhoitajalta, oli 9,8 % (n=12), kuten myös 

heitä, jotka tiesivät, etteivät vanhemmat ole saaneet tietoa. (Kuvio 23.) 

Nuoret saivat kertoa avoimen kysymyksen tavoin, millä tavalla kouluterveydenhoi-

taja voisi heidän mielestään ohjata vanhempia, jotta he voisivat tukea nuorta liikku-

miseen liittyvissä asioissa. Vastauksia kertyi sata. Monet nuoret toivoivat, että kou-

luterveydenhoitaja kannustaisi vanhempia liikkumaan yhdessä nuoren kanssa ja 

antaisi liikkumiseen liittyviä vinkkejä. Vastaajat toivat myös esille, että koulutervey-

denhoitajan olisi hyvä antaa vanhemmille tietoa liikunta- ja harrastusmahdollisuuk-

sista, jotta he voisivat auttaa nuoria löytämään mieleisen liikuntaharrastuksen. Nuo-

ret haluaisivat kouluterveydenhoitajan antavan vanhemmille ohjausta siitä, kuinka 

vanhemmat voisivat kannustaa ja olla nuoren tukena harrastuksissa.  
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Hyväksi kouluterveydenhoitajan ohjausmenetelmäksi nuoret kokivat koulutervey-

denhoitajan ja vanhempien väliset keskustelut. Muutama nuori antoi myös ehdotuk-

sen, että kouluterveydenhoitaja ottaisi vanhempiin yhteyttä esimerkiksi Wilma-vies-

tillä ja antaisi sitä kautta vanhemmille tietoa. Toisaalta monet nuorista kokivat, ettei 

vanhempien ohjaukselle ole tarvetta. Perusteena nuoret kertoivat, etteivät vanhem-

pien neuvot tai tuki ole heille tarpeellista tai vanhemmat tukevat sekä kannustavat 

nuoria jo tarpeeksi. Monet eivät myöskään tienneet tai osanneet sanoa, kuinka kou-

luterveydenhoitaja voisi antaa nuorten vanhemmille tietoa. Kaikki vastaukset ovat 

luettavissa tiivistelmästä (Liite 6). 

Samankaltaiset kysymykset esitettiin myös ravitsemusosiossa. 74 % (n=91) nuo-

rista ei tiennyt, ovatko heidän vanhempansa saaneet kouluterveydenhoitajalta tietoa 

nuorten ravitsemuksesta ja/tai tukemisesta terveelliseen syömiseen. 17,9 % (n= 22) 

tiesi vanhempien saaneen kouluterveydenhoitajalta tietoa ja 6,5 % (n=8) tiesi, ettei-

vät vanhemmat olleet saaneet tietoa. (Kuvio 23.) 

Nuoret saivat mahdollisuuden kertoa avoimeen kysymykseen, minkälaista ohjausta 

kouluterveydenhoitajat voisivat heidän mielestään antaa vanhemmille, jotta van-

hemmat voisivat tukea nuoria paremmin ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Vas-

tauksia annettiin 93. Vastauksissa tuotiin esille, että kouluterveydenhoitajan olisi 

hyvä kertoa vanhemmille yleisesti terveellisestä ravitsemuksesta sekä huonon ra-

vitsemuksen aiheuttamista haitoista ja seurauksista. Ohjausta olisi hyvä kohdistaa 

erityisesti nuorten syömiseen ja nuoruudessa esiintyviin ruokailun ongelmiin. 

Eräässä vastauksessa toivottiin, että kouluterveydenhoitaja kertoisi terveellisestä 

ruokavaliosta myös erityisruokavaliota, esimerkiksi vegaanista ruokavaliota, nou-

dattaville. Vanhempainillat tuotiin esille hyvänä tilaisuutena vanhempien ohjauk-

selle, mutta myös ravitsemuksessa kouluterveydenhoitajan lähettämä Wilma-viesti 

vanhemmille tuotiin yhtenä keinona esille. Nuorten mielestä kouluterveydenhoitajan 

konkreettiset vinkit ja esimerkit vanhemmille voisivat olla hyviä menetelmiä ohja-

tessa heitä terveellisempään ravitsemukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi reseptit ja 

muut ruokavinkit. Vastauksissa tuotiin esille menetelmiä, joiden avulla vanhemmat 

pystyisivät tutustumaan ravitsemukseen liittyviin asioihin myös kotona. Tämä voisi 

nuoren mielestä toteutua hyvin erilaisten lehtisten tai kirjojen avulla, joita oppilaat 

veisivät mukanaan kotiin.  
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Perheen antama esimerkki nousi muutaman nuoren vastauksista tärkeäksi, sillä he 

toivoivat kouluterveydenhoitajan kannustavan myös vanhempia syömään terveelli-

semmin. Tavallinen keskustelu vanhempien kanssa koettiin myös hyvänä menetel-

mänä. Moni nuori vastasi, ettei tiedä, kuinka kouluterveydenhoitaja voisi ohjata van-

hempia ja moni oli sitä mieltä, ettei mitenkään. Muutama nuori koki, ettei vanhem-

pien ohjaukselle ole tarvetta perustellen sitä sillä, että nuorella on jo tarpeeksi hyvä 

ravitsemus tai nuori ei koe tukea itselleen tarpeelliseksi. Eräs nuori kertoi, että hä-

nen vanhempansa tekevät päätöksensä itse, eivätkä sen takia tarvitse ohjausta. 

Kouluterveydenhoitajien toivottiin ohjaavan vanhempia myös kannustamaan nuoria 

terveellisempään ja monipuolisempaan ravitsemukseen. 

Liikuntaan ja ravitsemukseen liittyvien kysymysten lisäksi haluttiin selvittää, ovatko 

kouluterveydenhoitajat antaneet nuorten vanhemmille päihteisiin liittyvää ohjausta. 

Lisäksi toiveena oli saada tietoa, miten kouluterveydenhoitaja voisi nuorten mielestä 

ohjata nuorten vanhempia tukemaan heitä päihteidenkäyttöön liittyvissä kysymyk-

sissä. Nuorista 10,6 % (n=13) tiesi vanhempiensa saaneen kouluterveydenhoitajalta 

tietoa nuorten alkoholinkäyttöön liittyvistä asioista. Nuorista 19,5 % (n=24) tiesi, ett-

eivät hänen vanhempansa ole saaneet ohjausta. 68,3 % (n=84) nuorista ei osannut 

sanoa, ovatko vanhemmat saaneet kouluterveydenhoitajan antamaa ohjausta. Ky-

symykseen jätti vastaamatta 1,6 % (n=2). (Kuvio 23.) 

Nuorilta kysyttiin, miten kouluterveydenhoitaja voisi nuoren mielestä ohjata vanhem-

pia, jotta vanhemmat saisivat tietoa ja erilaisia keinoja, joiden avulla käsitellä nuoren 

kanssa alkoholiin liittyviä asioita. Kyselylomakkeessa kysymys oli avoin kysymys, 

johon vastaajat saivat vastata kirjallisesti. Kysymykseen saatiin 87 vastausta, ja ne 

ovat luettavissa tulosten tiivistelmästä (Liite 6). 

Vastausten perusteella nuoret toivoivat kouluterveydenhoitajan kertovan nuoren 

vanhemmille alkoholin haitoista ja alkoholinkäyttöön liittyvistä vaaroista. Nuoret toi-

voivat kouluterveydenhoitajan keskustelevan vanhempiensa kanssa myös nuorten 

alkoholinkäytöstä, ja kuinka yleistä alkoholinkäyttö on nuorten keskuudessa. Nuoret 

kokivat tarpeelliseksi, että kouluterveydenhoitaja opettaisi vanhempia, kuinka kes-

kustella nuoren kanssa alkoholiin liittyvistä asioista. Nuoret toivat esille vastauksis-

saan, että erilaisten materiaalien antaminen ja viestien lähettäminen vanhemmille 
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lisäisivät tietoa ja olisivat apuna vanhemmille nuoren kanssa alkoholista keskustel-

lessa. Nuoret ehdottivat erilaisia infovihkoja, lehtisiä sekä Wilma-viestejä. Kotiin an-

nettavien materiaalien lisäksi nousi esiin ehdotus, että vanhempien ohjauksessa 

voisi kouluterveydenhoitaja hyödyntää videoita. 

Kysyttäessä nuorilta keinoja, miten kouluterveydenhoitaja voisi ohjata heidän van-

hempiaan alkoholiin liittyvissä asioissa useissa vastauksissa nuoret toivat esille, ett-

eivät he tiedä. Joidenkin mielestä kouluterveydenhoitajan ei myöskään tarvitse oh-

jata heidän vanhempiaan. Osa perusteli vastaustaan sillä, että vanhemmat olivat jo 

keskustelleet alkoholista nuoren kanssa. Muutama nuorista koki, ettei koulutervey-

denhoitaja voi ohjata vanhempia oikein mitenkään. 

Päihteistä alkoholin lisäksi kyselylomakkeen avulla selvitettiin nuorten vanhempien 

saamaa tupakkaan liittyvää ohjausta sekä millaista ohjausta nuoret toivoivat koulu-

terveydenhoitajan antavan vanhemmilleen tupakasta. Nuorista 15,4 % (n=19) tiesi 

vanhempiensa saaneen kouluterveydenhoitajalta tietoa nuorten tupakoimiseen liit-

tyvistä asioista. Yli puolet vastaajista (58,5 %, n=72) ei kuitenkaan osannut sanoa, 

oliko kouluterveydenhoitaja ohjannut heidän vanhempiaan. 24,4 % (n=30) tiesi var-

maksi, että kouluterveydenhoitaja ei ollut antanut vanhemmille tupakkaan liittyvää 

ohjausta. Kaksi henkilöä (1,6 %) ei vastannut kysymykseen. (Kuvio 23.) 

Nuorilta kysyttiin, miten kouluterveydenhoitaja voisi nuoren mielestä ohjata vanhem-

pia, jotta vanhemmat saisivat tietoa ja erilaisia keinoja, joiden avulla käsitellä nuoren 

kanssa tupakointiin liittyviä asioita. Kyselylomakkeessa kysymys oli avoin kysymys, 

johon vastaajat saivat vastata kirjallisesti. Kysymykseen saatiin 93 vastausta, ja ne 

ovat luettavissa tulosten tiivistelmästä (Liite 6). 

Vastausten perusteella nuoret toivoivat kouluterveydenhoitajan keskustelevan nuor-

ten vanhempien kanssa ja kertovan heille tupakan haitoista sekä tupakoinnin ai-

heuttamista vaaroista. Lisäksi he toivoivat kouluterveydenhoitajan jakavan vanhem-

mille tietoa tupakoinnin yleisyydestä nuorten keskuudessa sekä passiivisen tupa-

koinnin aiheuttamista haitoista nuorelle. Nuoret halusivat myös, että koulutervey-

denhoitaja opettaisi vanhempia, kuinka nuoren kanssa olisi hyvä keskustella tupak-

kaan liittyvistä asioista. Vastauksissaan nuoret kertoivat, että kouluterveydenhoitaja 

voisi antaa vanhemmille ohjeita, kuinka vanhempi voisi auttaa nuorta lopettamaan 
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mahdollinen tupakointi. Nuoret ehdottivat vastauksissaan erilaisia keinoja, miten 

kouluterveydenhoitaja voisi ottaa yhteyttä nuoren vanhempiin ja näin jakaa tupak-

kaan liittyvää tietämystä. Nuorten mukaan erilaiset esitteet ja vihot sekä Wilma-vies-

tit olisivat tällaisia hyviä keinoja. 

Kysyttäessä nuorilta keinoja, miten kouluterveydenhoitaja voisi ohjata heidän van-

hempiaan tupakkaan liittyvissä asioissa monet vastasivat, että he eivät tiedä. Yksi 

vastaajista koki, ettei kouluterveydenhoitaja voi ohjata oikein mitenkään hänen van-

hempiaan. Joidenkin vastaajien mielestä kouluterveydenhoitajien ei myöskään tar-

vitse ohjata heidän vanhempiaan. Osa perusteli tätä vastausta sillä, että he olivat jo 

keskustelleet asiasta vanhempiensa kanssa tai nuoret kokivat tietävänsä asiasta jo 

tarpeeksi.  

Kuvio 23. Nuorten tietämys siitä, onko kouluterveydenhoitaja ohjannut nuorten van-
hempia eri elintavoista. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Tulosten tarkastelu, yhteenveto ja johtopäätökset 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella nuoret liikkuvat pääosin hyvin, sillä jopa lä-

hes puolet kertoo harrastavansa arkiliikuntaa päivittäin. Arkiliikunta on osa terveys-

liikuntaa ja sitä tulisi harrastaa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan (Laukkanen, 

[viitattu 7.12.2018]). Hikoiluttavan ja hengästyttävän liikunnan harrastaminen on kui-

tenkin vähäisempää. Päivittäisen liikunnan tulisi olla monipuolista niin kohtuullisella 

kuin korkealla teholla harrastettuna (Ahonen ym. 2008, 19–20). Huomionarvoista on 

se, että nuorista vain alle 5 % kertoo harrastavansa hengästyttävää ja hikoiluttavaa 

liikuntaa päivittäin. Liikunnan harrastamisen määrää ei luokka-asteiden välillä voi 

juurikaan verrata, sillä osuudet jakautuvat melko epätasaisesti, mutta arkiliikunnan 

harrastamisen määrän voidaan nähdä laskevan sitä enemmän, mitä korkeammalla 

luokalla nuori on. Tulosta tukee Fogelholmin (2011, 77) esittämä väite siitä, että 

fyysinen aktiivisuus vähenee murrosiässä. Fogelholm esittää myös, että pojat har-

rastavat liikuntaa useammin sekä suuremmalla teholla kuin tytöt. Kyselytutkimuksen 

tulokset ovat samansuuntaisia, sillä pojat harrastavat raskaampaa liikuntaa useam-

min kuin tytöt, mutta muuten tytöt nousevat tuloksista enemmän liikkuviksi. 

Yläkouluikäisistä yli puolet harrastaa kyselytutkimuksen perusteella liikuntaa liikun-

tasuositusten mukaisesti, joka on Ahosen (2008, 19) mukaan 1–1,5 tuntia päivässä. 

LIITU-tutkimuksessa vastaava määrä on vain kolmasosa, mutta luvun on raportoitu 

kasvaneen kyseisestä tuloksesta (Kokko ym. 2016, 4). Nuorten liikkumattomuuden 

yleisimmät syyt ovat melko samoja kuin LIITU-tutkimuksessa saadut syyt. Tässä 

kyselytutkimuksessa yleisimmiksi syiksi nousevat mieluisan lajin puute, kiinnostu-

mattomuus liikuntaa kohtaan, ajan puute tai haluttomuus liikunnan harrastamista 

kohtaan. LIITU-tutkimuksessa yleisimpiä syitä ovat kiinnostavan liikunnan ohjauk-

sen puute kodin läheisyydessä, harrastamisen kalleus sekä omaan kehollisuuteen 

liittyvät esteet (Hirvensalo ym. 2016, 40). 

Noin kaksi kolmesta nuoresta arvioi vanhempiensa harrastavan liikuntaa säännölli-

sesti, mutta moni nuori kertoo, ettei liiku säännöllisesti heidän kanssaan. Kyselytut-
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kimuksen tulosta tukee myös Nuorisobarometrin tulokset, jossa vastanneista nuo-

rista puolet kokee perheen yhteisen liikkumisen harvinaiseksi (Myllyniemi 2012, 56–

57). Yläkouluikäiset nuoret kuitenkin kokevat omat sekä vanhempiensa mielipiteet 

liikunnasta pääasiassa samankaltaisiksi. Myös Nuorisobarometrin tulos viittaa tä-

hän (Simpura 2012, 203). 

Vanhempien antama kannustus nuorelle liikuntaa koskevissa asioissa koetaan hy-

vin suurena. Kyselytutkimukseen osallistuneiden nuorten vastausten perusteella 

vanhempien antama kannustus säilyy seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla 

melko samana, mutta yhdeksännellä luokalla kannustusta koetaan jo vähemmän. 

Vanhempien kannustus nähdään liikuntaharrastuksiin osallistumisen rohkaisemi-

sena, niihin kuljettamisena ja harrastuksista aiheutuvien kulujen maksamisena. 

LIITU-tutkimuksen mukaan vanhempien antama sosiaalinen tuki vähenee lapsen 

vanhetessa, mutta kannustus ja liikuntakulujen maksaminen säilyvät yleisinä tuki-

muotoina jopa 15-vuotiaisiin asti (Palomäki ym. 2016, 45). LIITU-tutkimuksen tulok-

set tukevat osittain siis myös tämän kyselytutkimuksen tuloksia. Nuorten kokemana 

vanhempien esimerkillä ja kannustuksella on melko paljon vaikutusta nuoren liikku-

miseen. Vaikutusta koetaan kuitenkin sitä vähemmän, mitä enemmän nuorella on 

ikää. Nurmen ym. (2014) ajatukset tukevat kyselytutkimuksesta saatua tulosta, sillä 

hänen mukaansa nuoret omaksuvat vanhempien antamia malleja, ajatustapoja ja 

käytäntöjä.  

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella enemmistö yläkouluikäisistä nuorista kokee 

oman sekä perheensä syömisen terveelliseksi. Heistä myös yli puolet yrittää vaikut-

taa terveellisen ruokavalion toteutumiseen. Nuorista 17,9 % kertoo noudattavansa 

jotakin erityisruokavaliota ja yleisimmin niistä noudatetaan laktoositonta ruokava-

liota. Melko usein myös joku muu perheenjäsenistä noudattaa samaa ruokavaliota 

nuoren kanssa. Parviaisen (2017, 3, 54) tutkimuksessa erityisruokavalioita nouda-

tetaan hieman enemmän, mutta kyseisessä tutkimuksessa on tarkasteltu nuoria 18-

vuotiaisiin asti. Laktoositon ruokavalio nousee myös Parviaisen tutkimuksessa yh-

deksi yleisimmin noudatetuksi erityisruokavalioksi.  

Nuorista enemmistö kokee ravitsemukseen liittyvien mielipiteidensä olevan ainakin 

jokseenkin samanlaisia kuin vanhemmillaan. Kyselytutkimuksen tuloksia vahvistaa 

oikeaksi myös Nuorisobarometrin tulokset, joiden mukaan vähintään puolet nuorista 
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kokee mielipiteet vanhempiensa kanssa vähintään jokseenkin samanlaisiksi (Sim-

pura 2012, 203). Nuorista myös yli puolet kokee, että vanhempien antamalla esi-

merkillä sekä kannustuksella on vaikutusta nuoren omaan ruokavalioon. Tulosta tu-

kee Syödään yhdessä -ruokasuositusten (2016, 92) väite siitä, että aikuisten an-

tama esimerkki säilyy syömismallina, vaikka nuori tekisi omia valintoja.  

Perheistä jopa kahdessa kolmesta suunnitellaan yhdessä tulevia ruokahankintoja ja 

aterioita usein. On kuitenkin myös paljon perheitä, joissa yhdessä suunnittelua to-

teutetaan harvoin. Suunnittelun lisäksi myös ruokaa laitetaan yhdessä useassa per-

heessä, mutta lähes yhtä monessa perheessä ruokaa laitetaan yhdessä harvoin. 

Kyselytutkimuksen tulokset siis osoittavat, että yläkouluikäisten nuorten perheet ja-

kaantuvat ikään kuin kahtia niihin perheisiin, joissa yhteistä suunnittelua ja ruuan-

laittoa toteutetaan usein ja niihin, joissa näitä toteutetaan harvoin. Yläkouluikäisten 

nuorten perheistä huomattavasti yli puolet syö yhdessä kotona vähintään kerran 

päivässä. Myös Muren ym. (2014, 96) tutkimuksen tulokset tuovat ilmi, että per-

heistä noin puolet syö yhteisiä aterioita, mutta tähän tutkimukseen on laskettu vain 

iltapäivällä tai illalla yhdessä syödyt ateriat. Tulokset kuitenkin tukevat toisiaan, sillä 

molempien tutkimusten perheistä enemmistö syö yhteisiä aterioita päivittäin.   

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella yli puolet yläkouluikäisistä nuorista on mais-

tanut alkoholia. Yläkouluikäisistä pojista ja tytöistä yli puolet on maistanut alkoholia, 

joskin pojista noin 10 % useampi on maistanut alkoholia verrattuna tyttöihin. Tulosta 

tukevat nuorten päihteidenkäytön seurantaan tehdyt useat tutkimukset, jotka ovat 

osoittaneet murrosikäisten nuorten olevan alttiita päihdekokeiluille (Myllyniemi 

2012, 65). Ensimmäisten alkoholikokeilujen tiedetään tapahtuvan usein yläkou-

luiässä (Niemelä 2015, 140). Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat myös sen, että 

alkoholikokeilut lisääntyvät yläkoulun aikana, sillä alkoholia maistaneiden osuus on 

sitä suurempi, mitä korkeampi luokka-aste on kyseessä. Tulosta vahvistaa oikeaksi 

vuoden 2012 Nuorisobarometrin havainto siitä, että alkoholia käyttämättömien nuor-

ten osuus pienenee iän lisääntyessä eri ikäryhmiä vertailtaessa (Kinnunen ym. 

2017, 49). Tulokset myös kertovat, että alkoholia ensimmäisen kerran nuorille tar-

joavat omat vanhemmat, kaverit tai tuttavat. Nämä henkilöt muodostavat suurim-

man ryhmän alkoholia nuorille ensimmäisen kerran tarjoavista ihmisistä. Huomion-
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arvoista tuloksissa on se, että kyselytutkimukseen osallistuneista alkoholia maista-

neista nuorista huomattava määrä, lähes puolet, ovat saaneet ensimmäisen kerran 

jotakin alkoholijuomaa omilta vanhemmiltaan. Vanhemmat ovat yleisin lähde nuo-

relle saada alkoholia ensimmäisellä maistamiskerralla. 

Yläkouluikäisistä nuorista alkoholia käyttää lähes puolet. Kyselytutkimuksen tulos ei 

eroa juurikaan vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksesta (Kouluterveyskyselyn 

tulokset nuorilla 2018). Pojilla alkoholinkäyttö on yleisempää kuin tytöillä. Myös Nie-

melän (2015, 140) näkemyksen mukaan pojat käyttävät tyttöjä enemmän alkoholia. 

Vuoden 2017 terveystapatutkimuksessa ja vuoden 2012 Nuorisobarometrissa erot 

poikien ja tyttöjen alkoholinkäytössä eivät ole kuitenkaan suuria, vaikka myös näi-

den tutkimusten mukaan poikien keskuudessa alkoholia käyttävien määrä on 

yleensä hieman suurempi (Kinnunen ym. 2017, 49; Myllyniemi 2012, 65).  

Kyselytutkimuksen tulokset tuovat esille, että nuorten käyttämät alkoholimäärät 

vaihtelevat, mutta yleisimmin nuoret käyttävät alkoholia kolmesta neljään kertaan 

vuodessa. Pienin osuus nuorista käyttää alkoholia viikoittain. Tulokset vastaavat 

vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksia, sillä myös sen mukaan viikoittain alko-

holia käyttävien nuorten osuus on pienin ja suurin osa alkoholia käyttävistä nuorista 

käyttää sitä harvemmin kuin kerran kuukaudessa (Kouluterveyskyselyn tulokset 

nuorilla 2018). Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat alkoholinkäyttäjien määrän li-

sääntyvän yläkoulun aikana, sillä alkoholia käyttävien nuorten määrä kasvaa, mitä 

korkeampi luokka-aste on kyseessä. Tätä tukee edellä mainittu vuoden 2017 ter-

veystapatutkimus, jonka mukaan raittiiden osuus vähenee iän lisääntyessä (Kinnu-

nen ym. 2017, 49).  

Alkoholia käyttävistä nuorista noin puolet käyttää alkoholia siten, ettei tule huma-

laan. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella voidaan olettaa, että alkoholia käyttä-

vien nuorten keskuudessa humalahakuinen juominen ei ole kovin yleistä. Vuoden 

2017 kouluterveyskyselyn tuloksissa nähdään samankaltaisuutta, sillä sen mukaan 

alkoholia käyttävistä nuorista pienin osuus juo itsensä humalaan viikoittain ja suurin 

osa harvemmin kuin kuukausittain (Kouluterveyskyselyn tulokset nuorilla 2018). Ky-

selytutkimuksen tulokset myös osoittavat itsensä humalaan juomisen olevan poikien 

keskuudessa hieman yleisempää kuin tyttöjen, mutta ero ei ole suuri. 



79 

 

Alkoholia käyttävät nuoret hankkivat kyselytutkimuksen perusteella alkoholia eri ta-

voin vanhemmilta hankkimisen ollessa yleisintä. Seuraavaksi eniten alkoholia han-

kitaan kavereilta tai antamalla jollekulle toiselle rahaa, jotta hän ostaisi nuorelle al-

koholia. Nuoret hankkivat alkoholia usein myös jollain muulla tavalla, jota kyselylo-

makkeen vastausvaihtoehdoissa ei olla mainittu, ja pienin osuus nuorista saa alko-

holia sisaruksiltaan. Tulokset eroavat jonkin verran ESPAD-tutkimuksen tuloksista, 

jonka mukaan vanhempien alkoholijuomien ostaminen nuorille on vähentynyt, ja 

nuoret saavat yleisimmin alkoholia kavereiltaan tai sisaruksiltaan. Tutkimuksen tu-

lokset ovat yhtenäisiä ESPAD-tutkimuksen tuloksiin kuitenkin siten, että kyseisen 

tutkimuksen mukaan useat nuoret saavat alkoholia kavereiltaan, ja toiseksi yleisin 

keino sitä on saada jonkun muun tutun kautta, mutta myös tuntemattomat henkilöt 

välittävät nuorille alkoholia. (Raitasalo ym. 2015, 28–29.) Kyselytutkimuksen tulok-

sia toisaalta tukee yleinen tieto siitä, että monet nuorista saavat alkoholia suoraan 

omilta vanhemmiltaan (Nuorten mielenterveystalo, [viitattu 15.12.2018]).  

Yläkouluikäisistä nuorista noin viidesosa kokee vanhempiensa hyväksyvän nuoren 

alkoholinkäytön kyselytutkimuksen tuloksiin perustuen. Huomionarvoista on kuiten-

kin se, että yhtä suuri osa alkoholia käyttävistä nuorista kokee, etteivät heidän van-

hempansa tiedä nuoren alkoholinkäytöstä, ja suurin osa yläkouluikäisistä nuorista 

ei osaa sanoa vanhempiensa mielipidettä. Tulosta voisi selittää se, että Niemelän 

(2015, 145, 152) mukaan todennäköisyyttä nuoren alkoholinkäytölle lisäävät per-

heen myönteinen suhtautuminen päihteisiin ja salliva asenne nuorten päihteiden-

käyttöä kohtaan, mutta toisaalta vanhempien ja yläkouluikäisten nuorten väliset al-

koholiin liittyvät keskustelut ovat harvinaisia. Kyselytutkimuksen tulokset myös ker-

tovat, että nuoret kokevat vanhempiensa hyväksyvän yhdeksäsluokkalaisten alko-

holinkäytön useammin kuin seitsemäsluokkalaisten.  

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella yläkouluikäisten nuorten vanhemmista isät 

käyttävät alkoholia pääsääntöisesti useammin kuin äidit ja myös sisarusten keskuu-

dessa esiintyy päihteidenkäyttöä. Yli puolet nuorista ei koe perheenjäsenten alko-

holinkäytöllä ja alkoholiin liittyvillä näkemyksillä olevan vaikutusta omaan elämään. 

Osa nuorista kuitenkin kokee, että perheenjäsenten arvomaailmalla, mielipiteillä ja 

esimerkillä on vaikutusta nuoren alkoholinkäyttöön, sillä nuoret joko ottavat mallia 
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perheenjäsentensä alkoholinkäytöstä tai haluavat toimia eri tavoin kuin perheen-

jäsenensä. Myös Piispan (2017, 29) tutkimus osoittaa perheen alkoholinkäytöllä ole-

van vaikutusta nuoreen joko alkoholinkäyttöä edistävällä tai kieltäytymistä lisäävällä 

tavalla. Tulosta tukee myös se, että Niemelän (2015, 151) mukaan vanhempien ta-

vat käyttää alkoholia ja heidän alkoholiin liittyvät näkemyksensä toimivat perustana 

nuoren omalle alkoholinkäytölle.  

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella kolmannes yläkouluikäisistä on kokeillut tu-

pakan polttamista, ja tupakan polttamista on kokeillut pojista useampi kuin tytöistä. 

Tulokset ovat yhdenmukaisia Global Youth Tobacco Survey (GYTS) –tutkimuksen 

kanssa, jonka mukaan yläkouluikäisistä nuorista kaksi viidestä on kokeillut polttaa 

tupakkaa, ja pojilla tupakkakokeilut ovat yleisempiä kuin tytöillä (Ollila ym. 2014, 20). 

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat tupakkakokeilujen lisääntyvän yläkoulun ai-

kana. Tämän todistaa myös GYTS-tutkimus, jonka mukaan taipumus tupakoinnin 

aloittamiseen sekä tupakkatuotteiden käyttö lisääntyvät yläkoulun aikana (Ollila ym. 

2014, 20). Kyselytutkimuksen tulokset tuovat ilmi, että tupakan polttamista kokeile-

ville nuorille useimmiten kaveri tarjoaa ensimmäisen tupakan tai antaa mahdollisuu-

den kokeilla tupakan polttamista omasta tupakastaan. Tulos on yhtäpitävä Ollilan ja 

Korhosen (2016) toteamuksen kanssa siitä, että tupakkakokeilut tapahtuvat yleensä 

suunnittelemattomasti kaveripiireissä.  

Yläkouluikäisistä nuorista tupakoi kyselytutkimuksen tulosten perusteella hieman yli 

kymmenes, ja päivittäin heistä tupakoi noin puolet. Päivittäin tupakoivien nuorten 

osuus on suunnilleen sama kuin vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä (Kouluter-

veyskyselyn tulokset nuorilla 2018). Kyselytutkimuksen tulokset esittävät, että poi-

kien ja tyttöjen välillä nykyisessä tupakoinnissa ei ole suurta eroa. Tulos on ristirii-

dassa vuoden 2012 Nuorisobarometrin tulosten kanssa, sillä sen mukaan säännöl-

lisesti tupakoivista nuorista poikia on enemmän kuin tyttöjä (Myllyniemi 2012, 66). 

Kyselytutkimuksen tulokset myös osoittavat tupakoivien määrän lisääntyvän yläkou-

lun aikana, sillä tupakkaa polttavien nuorten määrä kasvaa, mitä korkeampi luokka-

aste on kyseessä. Tupakoivat nuoret polttavat keskimäärin kahdeksan savuketta 

päivässä kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Tulosta selittää vastausten suuri 

vaihteluväli, ja todennäköisempää on ajatella nuorten polttavan päivässä keskimää-

rin pienempiä savukemääriä. Tätä toteamusta tukee Ollilan ym. (2014, 21) tieto siitä, 
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että yläkouluikäisillä päivässä poltettujen savukkeiden määrä on tyypillisesti vähäi-

nen, vaikka määrät hieman suurenevat ylemmillä luokilla.  

Tupakoivat tai lakossa olevat nuoret hankkivat savukkeensa kyselytutkimuksen tu-

losten mukaan yleisimmin kavereiltaan. Kolmannes nuorista antaa jollekulle toiselle 

rahaa, jotta hän ostaisi nuorelle tupakkaa. Tulosta vahvistaa vuoden 2017 terveys-

tapatutkimus, jonka mukaan savukkeiden ostaminen tai saaminen kavereilta on 

yleistynyt (Kinnunen ym. 2017, 67). Kyselytutkimus osoittaa, että nuoret tupakoivat 

yleisemmin kavereiden seurassa vapaa-ajallaan. Nuoret tupakoivat myös koulumat-

kalla, koulualueen ulkopuolella koulupäivän aikana, julkisilla paikoilla, kotonaan 

sekä paikoissa, joita ei ole kyselylomakkeessa mainittu. Huomionarvoista vastauk-

sissa on se, että nuoret eivät tupakoi koulualueella kouluaikana.  

Tupakoivista tai joskus aikaisemmin tupakoineista nuorista kyselytutkimuksen pe-

rusteella hieman alle kolmannes on tuntenut olleensa tupakoinnista riippuvainen, 

mutta suurin osa ei ole koskaan tuntenut itseänsä riippuvaiseksi. Tulos on yhden-

mukainen GYTS-tutkimuksen kanssa, jonka mukaan tupakoivista ja tupakoinnin lo-

pettaneista nuorista enemmistö ei ole kokenut olleensa riippuvainen tupakasta (Ol-

lila ym. 2014, 27). Tupakoinnin haluaa lopettaa tupakoivista yläkouluikäisistä hie-

man alle puolet. Hyvin saman suuruinen osuus nuorista myös GYTS-tutkimuksen 

mukaan haluaa lopettaa tupakoinnin (Ollila ym. 2014, 27). Tupakoivista yläkou-

luikäisistä nuorista vain alle kymmenes on saanut kouluterveydenhoitajalta keho-

tuksen lopettaa tupakoinnin. Tulosta tukee GYTS-tutkimuksen huomio siitä, että ke-

hotus tupakoinnin lopettamiseen saadaan erittäin harvoin kouluterveydenhoitajalta 

(Ollila ym. 2014, 27).  

Tupakoinnin lopettaneiden nuorten tärkeimmäksi syyksi lopettaa tupakointi nousee 

kyselytutkimuksessa jokin muu syy, mitä lomakkeessa ei ole määritelty. Tämän ta-

kia kyselytutkimuksen tulokset toteavat nuorten lopettavan yleisimmin tupakoinnin 

sen vuoksi, että he ovat henkilökohtaisesti ymmärtäneet, ettei tupakoiminen kan-

nata tai se on turhaa ja aikaa vievää. Kolmannes nuorista on lopettanut tupakoinnin 

parantaakseen terveyttään. GYTS-tutkimuksessa tupakoinnin lopettaneiden lopet-

tamispäätöksen tärkein syy on useimmiten halu parantaa omaa terveyttään ja sääs-

tää rahaa (Ollila ym. 2014, 27). Kyselytutkimuksen tuloksen voidaan katsoa näin 

olevan samansuuntainen. 
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Yläkouluikäisten nuorten perheissä tutkimustulosten perusteella isien tupakoiminen 

on yleisempää kuin äitien, ja nuorten sisaruksista tupakoi viidesosa. Nuorista lähes 

jokainen kertoo, ettei heidän kotinsa sisätiloissa saa kukaan tupakoida koskaan. 

Yläkouluikäisistä nuorista yli puolet ei näe kotinsa sisä- tai ulkotiloissa tupakointia 

koskaan mutta noin puolet näkee lähes päivittäin tai joskus. Ollila ym. (2014, 32) 

tukevat kyselytutkimuksen tulosta tiedolla, että altistuminen tupakansavulle sisällä 

on vähäistä mutta on yleistä, että nuori näkee kotiympäristössään omien vanhem-

piensa tupakointia.  

Yläkouluikäisistä nuorista monet kokevat, ettei perheenjäsenten tupakoimiseen liit-

tyvät näkemykset tai tupakointi vaikuta nuoren omaan tupakointiin. Kuitenkin noin 

neljännes yläkouluikäisistä kokee, että edellä mainituilla asioilla on vaikutusta nuo-

ren tupakointiin. Heidän mukaansa vanhempien antamalla kasvatuksella, mielipi-

teillä, näkemyksillä, asettamilla säännöillä ja esimerkillä on vaikutusta nuoren tupa-

kointiin joko siten, että nuori tupakoi tai ei tupakoi. Tätä tukee Piispan (2017, 29) 

tutkimus, jonka mukaan vanhempien suhtautuminen tupakointiin, heidän anta-

mansa kiellot ja oma esimerkki vaikuttavat nuoren tupakointiin juuri edellä mainitulla 

tavalla. Yläkouluikäisistä nuorista noin puolet kokee kyselytutkimuksen tulosten pe-

rusteella, etteivät heidän vanhempansa hyväksy nuoren tupakointia, ja neljäsosa 

ajattelee, etteivät heidän vanhempansa tiedä nuoren tupakoinnista. Näitä pienempi 

osuus nuorista kokee, että heidän vanhempansa hyväksyy nuoren tupakoinnin.   

Opinnäytetyön yhtenä tutkimusongelmana oli selvittää, millainen merkitys perheen 

elintavoilla on nuoren omiin elintapoihin nuorten kokemana. Nuoret kokevat van-

hempien esimerkin ja kannustuksen vaikuttavan huomattavasti nuoren omaan liik-

kumiseen ja ravitsemukseen, mutta sen sijaan päihteidenkäyttöön nuoret eivät koe 

perheellä olevan yhtä suurta vaikutusta. Vaikutus nähdään liikunnan kohdalla pää-

osin vanhempien osoittaman kiinnostuksen kautta nuoren harrastuksia ja liikkumista 

kohtaan, mikä edesauttaa nuoren liikkumista. Ravitsemuksessa perheen vaikutus 

ilmenee mahdollisesti perheen yhteisten ruuanlaitto- ja ruokailuhetkien suunnittele-

misen sekä toteuttamisen myötä siten, että nuori omaksuu perheen toimintatapoja 

omaan käyttäytymiseensä. Päihteidenkäytön kohdalla vaikutus voidaan nähdä si-

ten, että nuoret ottavat joko mallia perheenjäsenten päihteidenkäytöstä tai toimivat 

tietoisesti eri tavoin kuin he. 
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Opinnäytetyössä selvitettiin myös nuorten näkemyksiä heidän ja heidän vanhem-

piensa elintapoihin liittyvistä mielipiteistä. Nuoret pitävät vanhempiensa mielipiteitä 

ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvissä asioissa pääasiassa samanlaisina kuin omia 

mielipiteitään. Nuorten päihteidenkäyttöön vanhempien suhtautuminen on nuorten 

mukaan alkoholinkäytön osalta hyväksyvämpää kuin tupakoinnin. Edellä mainittuja 

tuloksia voisi selittää sillä, että ravitsemus ja liikunta ovat nuorten arkielämään use-

ammin kuuluvia asioita kuin päihteet.  

Toisena tutkimusongelmana oli tarkastella, minkälaisin menetelmin kouluterveyden-

hoitaja on nuorten mielestä ohjannut nuoria terveellisiin elintapoihin. Koulutervey-

denhoitajan käyttämät ohjausmenetelmät yleisimmästä vähiten käytettyyn ovat hen-

kilökohtainen terveyskeskustelu, ryhmäkeskustelu, erilaisten teknisten laitteiden 

avulla annettava ohjaus, interventio sekä jokin muu ohjaus. Järjestys pätee kaikkiin 

elintapoihin annettuun ohjaukseen, lukuun ottamatta ravitsemukseen liittyvää oh-

jausta, jossa erilaisten teknisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta ja interven-

tiota on käytetty yhtä paljon. Huomattava määrä nuorista ei ole saanut koulutervey-

denhoitajalta lainkaan elintapoihin liittyvää ohjausta. Lisäksi opinnäytetyössä selvi-

tettiin nuorten toivomia ohjausmenetelmiä. Eniten nuoret toivovat henkilökohtaista 

terveyskeskustelua, tämän jälkeen ryhmäkeskustelua, interventiota, erilaisten tek-

nisten laitteiden avulla annettavaa ohjausta sekä viimeisenä jotain muuta ohjausta. 

Järjestys on samanlainen muiden paitsi liikunnan kohdalla.  

Viimeisenä tutkimusongelmana oli selvittää, miten kouluterveydenhoitaja voisi nuor-

ten mielestä ohjata vanhempia tukemaan nuoria terveellisiin elintapoihin. Nuorilta 

kysyttiin, ovatko heidän vanhempansa saaneet kouluterveydenhoitajalta ohjausta 

elintapoihin liittyvissä asioissa ja enemmistö ei tiennyt tähän vastausta. Jos ohjausta 

on nuorten tietämyksen mukaan vanhemmille annettu, on se ollut melko tasapuo-

lista kaikista elintavoista. Kouluterveydenhoitaja voisi nuorten mielestä ohjata van-

hempia keskustelemalla nuorten elintavoista sekä niihin liittyvistä mahdollisista on-

gelmista, haitoista ja vaaroista. Nuoret kokevat tarpeelliseksi vanhempien ohjauk-

sen siitä, kuinka keskustella ja kannustaa nuorta elintapoihin liittyvissä asioissa sekä 

kuinka vanhemmat voisivat myös itse noudattaa terveellisiä elintapoja. Nuorten mie-

lestä konkreettiset esimerkit, vinkit ja erilaisten materiaalien antaminen ovat tehok-
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kaita keinoja. Kouluterveydenhoitaja voisi tavoittaa vanhemmat nuoren mielestä hy-

vin henkilökohtaisella terveyskeskustelulla, yhteydenotolla jonkin palvelimen avulla 

tai tapaamalla heidät vanhempainilloissa.  

Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli löytää mahdollisesti uusia ohjausmenetelmiä 

kouluterveydenhoitajan työhön. Nuorille suunnattuja uusia menetelmiä ovat erilaiset 

liikunnalliset pelit, joiden mukana voi liikkua sekä ravitsemukseen liittyvät pelit. Van-

hemmille uusina ohjausmenetelminä nousivat esiin erilaiset infotilaisuudet, asioiden 

havainnollistaminen käytännössä, esimerkiksi lautasmallin kokoaminen, ja konk-

reettisten välineiden tarjoaminen arkeen, kuten terveellisten ja edullisten ruokare-

septien antaminen. Lisäksi erilaiset videot, infovihot ja esitteet sekä ryhmäkeskus-

telut nousivat nuorten ehdotuksista uusiksi ohjausmenetelmiksi. 

Johtopäätöksinä opinnäytetyön tulosten pohjalta voidaan esittää, että koulutervey-

denhoitajan tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota perheen elintapojen merkityk-

seen nuoren elämässä. Tämän takia perheen elintavoista tulee keskustella sekä 

nuoren että hänen perheensä kanssa ja ottaa perheen elintavat huomioon ohjauk-

sessa. Kouluterveydenhoitajan tulisi keskustella nuorten kanssa monipuolisemmin 

elintavoista ennaltaehkäisevästi ja kehittää käyttämiään ohjausmenetelmiään nuor-

ten toiveiden pohjalta. Vaikka nuoret kokevat nykyisin käytössä olevat ohjausmene-

telmät hyviksi, on myös uusien ohjausmenetelmien käytölle tarvetta. Opinnäytetyö 

osoittaa, että nuoret kokevat vanhempien ohjauksen myönteisenä asiana, sillä he 

antoivat monipuolisesti ideoita vanhempien ohjauksen kehittämiseen. 

7.2 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyömme oli aikataulutettu prosessi, jonka jokaiselle vaiheelle oli varattu 

riittävästi aikaa. Heikkilän (2014, 30) mukaan kiireellä tehty tutkimus saattaa vääris-

tää tutkimustulosta. Välttyäksemme tältä opinnäytetyöprosessi oli aikataulutettu 

vuoden mittaiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin osana hanketta ja siitä syystä opinnäy-

tetyön tekijöiden, opettajien ja toimeksiantajan välillä tehtiin kirjallinen sopimus 

(Heikkilä 2014, 25). 
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Tutkimusta tehdessään tutkijoiden on huomioitava erilaisia eettisiä kysymyksiä. Tut-

kimus on eettinen, kun se toteutetaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 23.) Tämä tarkoittaa sitä, että käytetyt tiedonhankinta- ja tutki-

musmenetelmät ovat tiedeyhteisön hyväksymiä. Käytettyjä lähdeaineistoja tarkas-

tellaan ammatillisuuden ja luotettavuuden kannalta huolellisesti. Lähdeaineistojen 

tekijöitä ja toisia tutkijoita kunnioitetaan sekä plagioinnin välttämiseksi asiat esite-

tään lähdeviitattuina ja vääristämättöminä. (Vilkka 2017.) Opinnäytetyön tiedon-

haussa käytettiin sanakirjojen ja sanastojen avulla muodostettuja hakusanoja ja tie-

donhankinta toteutettiin käyttämällä luotettavia tietokantoja. Lähteet valittiin kriitti-

sesti ja niiden luotettavuus varmistettiin. Luotettavuudella tarkoitetaan lähteen am-

matillisuutta, tieteellisyyttä, ajanmukaisuutta ja kansainvälisyyttä (Seinäjoen korkea-

koulukirjasto 2018). Opinnäytetyöhön pyrittiin valitsemaan mahdollisimman tuoreita, 

enintään kymmenen vuotta vanhoja, lähteitä. Käytetyistä lähdeaineistoista kuitenkin 

kaksi ovat tätä vanhempia, mutta niiden käyttö on perusteltu sillä, että niissä kerrotut 

asiat ovat edelleen paikkansapitäviä ja ovat siksi luotettavia. Lähteistä otettujen asi-

oiden sisällöt pidettiin samoina, vaikka ne ilmaistiin eri tavalla. Lähdeaineistojen 

merkintä tekstiviitteisiin ja lähdeluetteloon tehtiin huolellisesti.  

Tutkimuksen tulee perustua ihmisarvon kunnioittamiseen ja siihen kuuluu oleelli-

sena itsemääräämisoikeus, joka näyttäytyy siten, että tutkimukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista ja jokaisella on oikeus päättää omasta osallistumisestaan. Joihin-

kin tutkimuksiin liittyy riski, että siitä aiheutuu haittaa tutkittavalle. Tällöin on erityisen 

tärkeää, että tutkittavalle annetaan tarpeeksi tietoa tutkimuksesta. (Hirsjärvi ym. 

2009, 25.) Heikkilän (2014, 27) mukaan tutkimus tulee kuitenkin toteuttaa rehelli-

sesti, puolueettomasti sekä niin, ettei tutkimuksesta aiheudu haittaa siihen osallis-

tuville.  

Tutkimuksiin liittyy aina avoimuus, minkä vuoksi tutkimuksen tarkoitus ja käyttötapa 

kuvaillaan tutkittaville. Tulokset tulee kerätä ja esittää sellaisessa muodossa, ettei 

yksittäisen vastaajan tunnistaminen ole mahdollista. Tutkimuksen tuloksiin eivät saa 

vaikuttaa tekijöiden omat mielipiteet, arvot tai vakaumukset. Tutkimukseen tulee 

suhtautua koko prosessin ajan objektiivisesti eli puolueettomasti. (Heikkilä 2014, 

28–29.) Opinnäytetyön kyselytutkimukseen osallistuneilta nuorilta sekä heidän van-
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hemmiltaan saatiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Heille sel-

vitettiin tutkimuksen tavoite, tarkoitus ja toteutus sekä annettiin kaikki tarpeellinen 

tutkimukseen liittyvä tieto. Lisäksi tutkittaville korostettiin, että kerätyt tiedot tulevat 

vain opinnäytetyön tekijöiden käsittelyyn. Tämä vähensi tutkimukseen osallistuville 

aiheutuvia haittoja, kun nuorten antamat vastaukset eivät voineet vaikuttaa esimer-

kiksi nuoren ja hänen perheensä välisiin suhteisiin. Kyselytutkimukseen vastaami-

nen tapahtui nimettömänä ja annetut vastaukset syötettiin tilastointiohjelmaan sel-

laisina, kuin niihin oli vastattu. Opinnäytetyön tekijät suhtautuivat tutkimuksen te-

koon objektiivisesti, mikä näkyi muun muassa vastausten puolueettomana analysoi-

misena. Tutkimusprosessin jälkeen kaikki kyselylomakkeet hävitettiin asianmukai-

sesti.  

Tutkimuksen luotettavuutta mitataan validiteetilla ja reliabiliteetilla (Kananen 2011, 

118). Validiteetilla kuvataan tutkimuksen kykyä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoi-

tus mitata. Tutkimuksen validiteettiin vaikuttaa se, kuinka tarkasti mitattavien käsit-

teiden ja muuttujien määrittelyssä on onnistuttu. (Heikkilä 2014, 27.) Abstraktien kä-

sitteiden muuttaminen mitattavaan muotoon ei aina ole helppoa (Vehkalahti 2014, 

18). Tutkimuksen validiteettiin vaikuttaa myös perusjoukon tarkka määrittely, edus-

tavan otoksen saaminen, tutkimuslomakkeen onnistuminen ja vastausprosentti. 

Tutkimuslomakkeen kysymysten tulee kattaa koko tutkimusongelma. (Heikkilä 

2014, 27.) Tutkija saattaa muodostaa sellaisia kysymyksiä, jotka vastaaja ymmärtää 

eri tavalla kuin tutkija on tarkoittanut, mikä hänen tulee huomioida käsitellessään 

saatuja tuloksia (Hirsjärvi ym. 2009, 231–232).  

Opinnäytetyön tutkimusongelmien pohjalta tehdyt kysymykset pyrittiin tekemään 

niin, että ne selvittivät juuri sitä asiaa, jota tutkimuksessa haluttiin saada selville. 

Tutkimuksen perusjoukon määrittely oli selkeää, sillä perusjoukko kattaa kaikki suo-

malaiset yläkouluikäiset nuoret. Otoksen poiminnassa käytettiin yksinkertaista ry-

väsotantaa ja oppilaat valittiin mukaan arpomalla yksinkertaista satunnaisotantaa 

käyttäen. Otantamenetelmä takasi sen, että otos on edustava ja oppilaat ovat vali-

koituneet mukaan satunnaisesti. Otoksen muodostamiseen eivät voineet vaikuttaa 

koulun henkilökunta tai opinnäytetyön tekijät. Lisäksi otos edustaa perusjoukkoa hy-

vin sen vuoksi, että seitsemäs-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia oli keskenään 
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tasainen määrä, kuten myös tyttöjä ja poikia. Tutkimuslomakkeen kysymykset kat-

toivat kaikki tutkimusongelmat ja se oli vastaajien näkökulmasta selkeä, sillä aihe-

alueet oli jaoteltu. Jotkut oppilaat saattoivat kuitenkin kokea kyselylomakkeen liian 

pitkäksi. Tämän lisäksi osa tutkimuslomakkeen kysymyksistä olisivat voineet toimia 

paremmin lyhyempinä ja selkeämpinä. Tutkimusongelmien selvittämiseksi tutkimuk-

sen vastausprosentti oli riittävän hyvä ja vastauksia saatiin tarpeeksi. Ei kuitenkaan 

voida varmaksi tietää, kuinka totuudenmukaisesti ja huolellisesti lomakkeen kysy-

myksiin vastattiin ja ymmärsivätkö oppilaat kaikki kysymykset oikein. On myös epä-

varmaa, tietävätkö vastanneet nuoret, mitä kaikkea kouluterveydenhoitajan anta-

malla ohjauksella tarkoitetaan. Lomakkeen luotettavuutta pyrittiin varmistamaan esi-

testaamalla, jonka perusteella kysymyksiä muokattiin ymmärrettävämmiksi. 

Tutkimuksen hyvä reliabiliteetti takaa sen, että saadut tulokset eivät ole sattuman-

varaisia ja samat tulokset saadaan jokaisella tutkimuskerralla (Kananen 2011, 119). 

Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta ja luotettavuutta, johon vaikuttaa tutki-

muksen tekijöiden osoittama huolellisuus ja kriittisyys. Tämän vuoksi tietoja kerä-

tessä, syöttäessä sekä tulkittaessa täytyy olla erittäin tarkka virheiden välttämiseksi. 

On tärkeää, että tutkimuksen otoskoko on tarpeeksi suuri ja etenkin kyselytutkimuk-

sissa on otettava huomioon mahdollinen poistuma eli kato, joka tarkoittaa tutkimuk-

seen vastaamatta jättäneiden määrää. (Heikkilä 2014, 28.) Opinnäytetyöntoteutuk-

sessa otettiin huomioon mahdollinen kato, minkä vuoksi otoskoko oli suurempi kuin 

mitä opinnäytetyö edellyttää onnistuakseen. 

7.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että huomattava määrä yläkouluikäisistä nuorista ei 

ollut saanut lainkaan kouluterveydenhoitajilta elintapoihin liittyvää ohjausta. Tulevai-

suudessa olisi hyvä tutkia, onko samanlaista ilmiötä havaittavissa laajemmin Suo-

messa tai kansainvälisesti. Kiinnostavaa olisi myös selvittää, miten yläkouluikäiset 

nuoret ymmärtävät ohjauksen käsitteen. Vaikka kyselylomakkeessa oli määritelty 

erilaisia kouluterveydenhoitajien käyttämiä ohjausmenetelmiä, on mahdollista, että 

nuoret eivät kaikkea saamaansa ohjausta näihin sisällyttäneet. 
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Jatkotutkimusaiheena voisi myös tutkia tarkemmin, millaiset ohjausmenetelmät pal-

velevat nuorten tarpeita parhaiten, ja nimenomaan sitä, millaisia uusia ohjausmene-

telmiä tai ohjauksen tukena käytettäviä keinoja tai välineitä tulisi kehittää. Kyselytut-

kimus osoitti, että yläkouluikäiset nuoret ovat avoimia uudenlaiselle ohjaukselle. 

Kouluterveydenhoitajien antamaa ohjausta kehitettäessä on hyvä huomioida myös 

teknologian tuomat mahdollisuudet.  

Kyselytutkimus antoi laajaa tietoa sekä nuorten että heidän vanhempiensa elinta-

voista. Johtopäätökset vanhempien elintapojen merkityksestä nuoren elintapoihin 

perustuvat nuorten kokemuksiin, ja tämän vuoksi olisi tarpeen selvittää ristiintaulu-

kointia hyödyntäen näitä yhteyksiä tarkemmin, sekä tehdä myös tutkimusta, johon 

vanhemmat osallistuvat. 
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