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TIIVISTELMÄ 
 
 
Tämän kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
erään satakuntalaisen lukion alle 18-vuotiaiden 1. ja 2. luokkalaisten poikien ja 
tyttöjen päihteiden käyttöä sekä vertailla poikien ja tyttöjen päihteiden käytön ero-
ja. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden 
käytön eroista.  
 
Tutkimus tehtiin yhteistyössä erään satakuntalaisen lukion kanssa. Kyselytutki-
muksen avulla kartoitettiin nuorten päihteiden käytön kokonaistilannetta, ja tämän 
jälkeen aloitettiin vertailu poikien ja tyttöjen välillä. Kyselyyn vastasi 143 lukio-
laista, jotka olivat alle 18-vuotiaita. Vastaajista poikia oli 54 opiskelijaa ja tyttöjä 
89 opiskelijaa. Poikien vastausprosentti oli 82 % ja tyttöjen 80 %.  
 
Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään aluksi nuoruutta elämänvaiheena. Lisäk-
si tarkastellaan nuorten tämän hetkistä alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttöä. 
Lopuksi selvitettiin vielä poikien ja tyttöjen päihteiden käytön eroja aikaisempien 
tutkimusten valossa.   
 
Tutkimus osoitti, että nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden käyttö ei eroa paljoa-
kaan suomalaisesta päihdekulttuurista yleensä. Sukupuolisia eroja on havaittavissa 
vähän, sillä poikien ja tyttöjen päihteiden käyttö on hyvin samansuuntaista sekä 
tämän tutkimuksen, että aikaisempien tutkimusten mukaan. Alkoholin suhteen 
eroja sukupuolten välillä havaittiin alkoholin käytön yleisyydessä, kerralla käytet-
tyjen alkoholiannosten määrissä, yleisimmin käytetyssä alkoholijuomassa, alkoho-
lin hankintatavoissa sekä alkoholin käytön syissä. Tupakan käytön kohdalla suku-
puolisia eroja havaittiin vain tupakan maistamisessa. Huumeiden käytön kohdalla 
eroja ei havaittu.  
 
 
Avainsanat: nuoret, nuoruus, päihde, päihdekäyttö, poikien päihdekäyttö, tyttöjen 
päihdekäyttö, kvantitatiivinen tutkimus 
 
 
 
 



Lahti University of Applied Sciences 
Faculty of social and health care 
 
SEPPÄLÄ, JENNI:  Differences in Use of Intoxicants between Adolescent  
                                            Males and Females 

 – A Case Study of Intoxicant Use among First and   
Second Grade Students of an Upper Secondary School 
in Satakunta 

 
Degree Programme in Nursing, Bachelor’s thesis, 52 pages, 8 appendices 
 
Spring 2011 
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of this quantitative study was finding out the differences in the in-
toxicant use of adolescent males and females by studying how first and second 
grade students (under the age of 18) of an upper secondary school in Satakunta, 
Finland, use intoxicants. The objective was to provide information on the differ-
ences between young boys and girls when it comes to their intoxicant use.  
 
The case study was done in cooperation with an upper secondary school in Sata-
kunta. A survey was conducted to study the status of intoxicant use among the 
youth. The replies given by male and female students were compared. 143 stu-
dents replied to the survey. All of them were under the age of 18. Among the re-
spondents, 54 students were male and 89 female. The response rate among male 
students was 82% and the response rate among female students 80%.  
 
The theoretical part of the thesis focuses at first on adolescence as a phase of life, 
and then on the current alcohol, cigarette and drug use of the students. Finally, the 
theoretical part focuses on the differences of the intoxicant use between adolescent 
males and females in light of previous studies.   
 
The study proves that the way in which adolescent males and females use intoxi-
cants is not much different from the way Finns in general use intoxicants. Only a 
few differences between the sexes were observed: adolescent males and females 
use intoxicants in much the same manner both in light of this study and in light of 
previous studies. In alcohol use, differences were observed in how commonly al-
cohol is consumed, how many drinks are drunk during one day, which are the 
most commonly used alcoholic beverages, how the alcohol to be consumed is ob-
tained and why alcohol is used. A difference between males and females in the use 
of tobacco was only observed in whether or not tobacco is smoked at all. There 
were no differences between males and females in the use of drugs. 
 
 
Keywords: youth, adolescence, intoxicant, use of intoxicants, use of intoxicants 
among adolescent males, use of intoxicant among adolescent females, quantitative 
study 
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan erään satakuntalaisen lukion nuorten (alle 18-

vuotiaiden) tyttöjen ja poikien päihteiden käyttöä ja päihteiden käytön eroja. Tä-

hän aiheeseen päädyttiin, sillä nuorten päihteiden käyttö on ajankohtainen ja pal-

jon keskustelua herättävä aihe Suomessa. Päihteet kuuluvat nuorisokulttuuriin. 

Viikonloppuja vietetään kaveriporukalla ja usein seurana ovat myös päihteet.  

 

Ajatus tyttöjen ja poikien päihteiden käytön vertailuun syntyi siitä, että nykyään on 

paljon puhuttu etenkin tyttöjen ja naisten lisääntyneestä päihteiden käytöstä. Esi-

merkiksi alkoholin kulutus Suomessa on ollut aina lähes täysin miesten varassa. 

Nykyään myös naiset ovat vähitellen ryhtyneet alkoholin käyttäjiksi (Österberg & 

Mäkelä 2006). 

 

Tutkimuksen yhteistyökumppanina on eräs satakuntalainen lukio. Tähän lukioon 

päädyttiin, sillä kyseinen lukio osoitti tarpeensa tutkimukselle osallistumalla Sata-

kunnan ammattikorkeakoulussa järjestettävään opinnäytetyötoriin. Tein rehtorille 

ehdotuksen tutkimusaiheesta ja hänen mielestään heidän lukiossaan on tarvetta 

tällaiselle tutkimukselle. Opinnäytetyön tekemisestä ja yhteistyöstä sovimme luki-

on rehtorin kanssa marraskuussa 2009. 

 

Opinnäytetyö on tehty kvantitatiivisella lähestymistavalla, koska tutkittavien 

joukko on suuri ja tämä tapa antaa parhaan mahdollisen tuloksen asetettuihin tut-

kimusongelmiin. Tutkimuksessa päihteet on rajattu alkoholiin, tupakkaan ja huu-

meisiin, sillä nämä ovat yleisimmin nuorten keskuudessa esiintyvät päihteet. Tä-

män lisäksi alkoholi, tupakka ja huumeet ovat juuri ne päihteet, joiden käyttöön 

ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään pääasiassa vaikuttamaan. (Neuvoa-antavat 

2008.) Tutkimus on myös rajattu koskemaan alle 18-vuotiaita lukion opiskelijoita, 

sillä opinnäytetyö käsittelee juuri nuorten alaikäisten poikien ja tyttöjen päih-

teidenkäyttöä ja päihteiden käytön eroja.  
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Saatuja tutkimustuloksia on tarkoitus hyödyntää nuorten päihteiden käytön ennal-

taehkäisyssä, sillä päihteiden käytön varhaisella puuttumisella voimme katkaista 

nuoren ajautumisen kohti myöhempää päihteiden väärinkäyttöä (Sirola 2004, 16). 

Koska nuoret kokevat koulussa saadun terveystiedon opetuksen olevan tärkeässä 

roolissa päihteettömyyden edistämisessä, on tutkimuksen tuloksia tarkoitus hyö-

dyntää ko. lukion terveystiedontuntien suunnittelussa (Sievänen 2005, 40). Myös 

kouluterveyden hoitajalla on tärkeä rooli nuoren päihteettömyyden edistämisessä 

(Mustonen ym. 2009, 22). Näin ollen myös kouluterveydenhoitaja voi hyödyntää 

tutkimustuloksia nuorten poikien ja tyttöjen terveystarkastusten yhteydessä. 

 

Opinnäytetyössä painotetaan erityisesti Kouluterveyskyselyä (2010), Nuorten ter-

veystapatutkimusta (2009), Eurooppalaista koululaistutkimusta (2009) sekä Kirsi 

Sirolan (2004) väitöskirjaa: Porilaisten yhdeksäsluokkalaisten ja kasvattajien käsi-

tyksiä nuorten alkoholinkäytöstä ja alkoholinkäytön ehkäisystä. 
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2 NUORUUS ELÄMÄNKULUN VAIHEENA 

Nuoruus on elämänvaihe, jonka aikana nuoren lapsuudessa kehittyneet käsitykset 

itsestä muokkautuvat uusien voimavarojen varassa ja haasteiden edessä. Keskei-

senä nuoruuden ilmiönä voidaan pitää nuoren oman identiteetin ja elämän merki-

tyksen etsimistä ja muotoutumista. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 172.) Nuoruus 

voidaan nähdä hyvin vaihtelevana ajanjaksona riippuen siitä, katsotaanko ikäkaut-

ta esimerkiksi yhteiskuntatieteelliseltä vai lääketieteelliseltä kannalta (Sirola 2004, 

18).  

 

Kronqvistin ym. (2007, 166) mukaan nuoruusikä voidaan katsoa ajoittuvaksi 11–

25 ikävuoden välille. Tämä ajanjakso voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Näitä 

vaiheita ovat varhaisnuoruus (11–14-vuotiaat), keskinuoruus (14–18-vuotiaat) 

sekä myöhäisnuoruus (19–25-vuotiaat). Vertion (1992) mukaan terveyden edistä-

misen kannalta tärkeää on, että tarkastelun lähtökohtana on kunkin nuoren sen 

hetkinen kehitysvaihe. Nuoruutta ei näin ollen tulisi sitoa tiettyihin ikävuosiin. 

(Sirola 2004, 18.) 

 

Itsenäistyminen on jokaisen nuoren kohdalla yksilöllinen prosessi (Sinkkonen 

2010, 63). Oman identiteetin löytäminen ja vanhemmista irtautuminen ovat aske-

lia kohti itsenäistymistä. Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan nuo-

ruusiässä pyritään saavuttamaan eheytynyt minäidentiteetti. Minäidentiteetin saa-

vuttaminen vaatii erilaisten kehityskriisien ratkaisemista, joissa työstetään minuu-

teen liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi ammatillista tai seksuaalista identi-

teettiä. (Kronqvist ym.  2007, 172.) 

 

Nuorisotutkimuksen alueella nuoruuteen nähdään liittyvän tiettyjä ikäkaudelle 

tyypillisiä odotuksia ja oletuksia (Sirola 2004, 18).  Odotukset liittyvät yleensä 

aikuistumiseen ja siihen liittyviin rooleihin valmistautumiseen (Kronqvist ym. 

166).  Yksilöllisyytensä avulla nuorten on opittava ohjaamaan elämäänsä yhä tie-

toisemmin suhteessa ympäröivään maailmaan ja muihin ihmisiin (Friis, Eirola & 

Mannonen 2004, 44–45).  
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Nuoruusiässä sosiaalinen kehitys johtaa yleensä siihen, että nuoren asema per-

heessä ja ystävien keskuudessa muuttuu. Nuoren ja vanhempien suhde muuttuu 

etäisemmäksi ja ystävyyssuhteista tulee entistä tärkeämpiä. (Kronqvist ym. 2007, 

181.) Nuoret kritisoivat ja pyrkivät kyseenalaistamaan aiemmin elämässään hy-

väksymänsä auktoriteetit. Kodin ulkopuolella tapahtuvat asiat alkavat yhä enem-

män kiinnostaa nuoria. Kaverien parissa tutkitaan, kokeillaan ja omaksutaan ai-

kuisuuteen liittyviä arvoja, ihanteita ja käyttäytymistapoja. (Friis ym. 2004, 45.) 

Nuori elää useiden verkostojen ja sidosryhmien jäsenenä, esimerkiksi harrastuksi-

en ja koulun kautta. Nämä verkostot ja sidosryhmät saattavat olla monimuotoisia 

ja niillä saattaa olla huomattava merkitys nuoren tekemiin valintoihin. (Sirola 

2004, 19.) 

 

Elämäntapojen ja asenteiden luominen alkaa usein nuoruusiässä. Näillä elämänta-

voilla ja asenteilla on aikuisiässä terveyttä ja sairautta määräävä vaikutus. Nuorten 

elämäntapojen muotoutumisessa keskeisessä asemassa ovat vertaisryhmät, koulu, 

perhe ja muu lähiyhteisö. (Sirola 2004, 30.) Nuori tarvitsee lähelleen aikuisia, jot-

ka eivät hylkää häntä (Sinkkonen 2010, 85). 

 

Millsteinin, Petersenin & Nightingalen (1993) mukaan nuoret valmistautuvat koh-

taamaan tulevaisuuden etsimällä erilaisia vaihtoehtoja elämäänsä. Tästä johtuen 

olisikin tärkeää, että nuorille luotaisiin tulevaisuudenuskoa ja positiivisia näke-

myksiä tulevaisuudesta. Nuoret kaipaavat kunnioitusta ja tukea läheisiltä ystävil-

tään ja aikuisilta. Jotta nuori selviäisi erilaisten kokeiluvaiheiden läpi, tulisi eri-

laisten tukiverkostojen kuten kodin, koulun, harrastusten ja muun ympäröivän 

yhteisön olla tukemassa nuorta. (Sirola 2004, 30.) 

 

Nuoruuteen saattaa liittyä myös riski- ja ongelmakäyttäytymistä, joka voi johtua 

itsearvostuksen puutteesta sekä erilaisten selviytymiskeinojen etsimisestä (Sirola 

2004, 19). Kehittyminen aikuiseksi vaatii nuorelta nuoruuden kehitystehtävien 

ratkaisemista, itsenäistymistä, vastuuseen kasvamista sekä identiteetin ja oman 

paikan löytämistä yhteiskunnassa (Friis ym. 2004, 46). 
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3 NUORET PÄIHTEIDEN KÄYTTÄJINÄ 
 

Nuoruusikä on suurten muutosten aikaa. Kun nuori pyrkii itsenäistymään, hän 

kokeilee uusia käyttäytymismalleja. Nuori saattaa yrittää hypätä suoraan aikuisuu-

teen tai hän saattaa yrittää jarruttaa omaa kehitystään. Nämä edellä mainitut asiat 

ovat usein merkkejä siitä, että nuori on kehityksellisesti vaikeuksissa ja näin ollen 

avun tarpeessa. Tämä voi näkyä nuoressa epäsosiaalisuutena, käytöshäiriöinä tai 

päihteidenkäyttönä. (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 166.)  

 

Eurooppalaisen koululaistutkimuksen (ESPAD) mukaan nuoret aloittavat päihtei-

den käytön usein 11–16 vuoden iässä (Metso, Ahlström, Huhtanen, Leppänen, 

Pietilä 2009, 23–24). Useimmiten 13–15 vuoden iässä kokeillaan ensimmäistä 

kertaa alkoholia ja tupakkaa (Tammi, Aalto & Koski-Jännes 2009, 49). Osa kokei-

lee myös kannabista ja jotkut muita huumeita. Huumeiden käyttö jää kuitenkin 

useimmilla vain kokeiluksi. (Lappalainen, Romu & Taskinen 2007, 43.) Nuoren 

kohdalla päihteidenkäytön aloittamiseen vaikuttaa yläasteelle siirtymisen lisäksi 

ennen kaikkea ulkoiset tekijät, kuten kaveripiiri. Monille nuorille päihteiden käyt-

tö on myös keino vastustaa auktoriteettia ja pyrkimystä irrottautua vanhemmis-

taan. (Havio ym. 2008, 167.)  

 

Aikuisiän hyvinvoinnille luodaan perusta jo nuoruudessa. Siihen vaikuttaa nuore-

na omaksuttu terveyskäyttäytyminen. Näin ollen onkin tärkeää, että nuorten päih-

teiden käyttöön puututaan aktiivisesti. (Mustonen & Ollila 2009, 11–12.) Nuoren 

elämään kuuluvien aikuisten tulee tehdä nuorelle selväksi, että he eivät hyväksy 

päihteiden käyttöä alaikäisellä. Kouluterveydenhoitajalla, nuoren vanhemmilla, 

opettajilla, ystävillä ja muilla nuoren elämässä mukana olevilla aikuisilla, kuten 

harrastuksen valmentajalla, on tärkeä rooli päihteidenkäytön ehkäisyssä (Fröjd, 

Kaltiala-Heino, Ranta, von der Pahlen & Marttunen 2009, 32.) 
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3.1 Nuorten alkoholin käyttö 

Suomessa alkoholia voidaan pitää valtapäihteenä myös nuoruusiässä (Fröjd ym. 

2009, 17). Tästä johtuen nuorten alkoholinkäyttöä on tutkittu paljon ja tutkitaan 

edelleenkin. Tunnetuimpia näistä tutkimuksista ovat Eurooppalainen koululaistut-

kimus (ESPAD), Nuorten terveystapatutkimus (NTTT), sekä Kouluterveyskysely. 

(Salasuo & Tigerstedt 2007, 9.) Nuorten terveystapatutkimuksen (2009) mukaan 

suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on alkanut osoittaa tasaantumisen merkkejä. 

Raittius on lisääntynyt merkittävästi kaikissa ikäryhmissä ja molemmilla sukupuo-

lilla 2000-luvulla. Suurimmillaan raittius oli vuonna 2007. Vuoden 2007 jälkeen 

raittiiden nuorten määrä on kuitenkin vähentynyt kaikissa ikäryhmissä. (Rainio, 

Pere, Lindfors, Lavikainen, Saarni, Rimpelä 2009, 37, 53.) 

 

Nuorten terveystapatutkimus (2009) osoittaa, että ensimmäinen kohtaaminen al-

koholin kanssa tapahtuu usein murrosiässä eli noin 12–16 vuoden iässä (Rainio 

ym. 2009, 65). Eurooppalaisen koululaistutkimuksen (2009) mukaan alkoholin 

kokeilu ajoittuu useimmiten 13–14 ikävuoteen (Metso ym. 2009, 23). Syynä alko-

holin kokeilulla saattaa olla se, että nuori siirtyy tuolloin yläasteelle. Yläaste on 

monelle nuorelle suurten muutosten aikaa. Nuoren aikaisempi kielteinen asenne 

alkoholia kohtaan muuttuu uteliaisuudeksi ja kokeilujen mukana ehkä positiivi-

seksi. (Lappalainen-Lehto ym. 2007, 43.) Suomalaisnuoret aloittavat kodin ulko-

puoliset, itsenäiset alkoholikokeilut, varhain muihin Euroopan maihin verrattuna. 

Suomalaisnuorten ensimmäinen humaltuminen tapahtuu noin 12–14 vuotiaana. 

(Leisto & Tuomikoski-Koukkula 2005, 52.) Kansainvälistä vertailua tehdessä voi-

daan todeta, että suomalaisten nuorten humalajuominen on edelleen yleisempää 

kuin Euroopanmaissa keskimäärin (Ahlström & Karvonen 2010, 132). 

 

Alkoholia käyttävät 16–17-vuotiaat nuoret juovat alkoholia keskimäärin pari ker-

taa kuukaudessa (noin 30 % nuorista). Nuorten kouluterveyskysely (2010) osoit-

taa, että lukion 2.-luokkalaisista pojista 32 % ja tytöistä 37 % juovat alkoholia pari 

kertaa kuukaudessa. Harvemmin juovien osuus oli pojissa 15 % ja tytöissä 18 %.  

(THL 2010.) 
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Alkoholin hankkimista nuoret pitävät nykyään helppona, vaikka Suomessa alko-

holin myyminen alle 18-vuotiaille on kielletty, samoin kuin anniskelu ravintolois-

sa ja muissa anniskelupaikoissa (Metso ym. 2009, 25). Karlsson, Raitasalo, Hol-

milan (2007) tekemän kyselyn mukaan 63 % 15–17-vuotiaista nuorista vastaajista 

piti alkoholin hankkimista erittäin tai melko helppona. Hankkimista vaikeana piti 

vain pieni osa vastaajista. Nuoret kokivat alkoholin ostamisen olevan helppoa 

etenkin huoltoasemilta, kioskeilta ja päivittäistavarakaupoista. Alkosta ostamista 

taas pidettiin vaikeana, sillä siellä oli heidän mielestään suurin riski jäädä kiinni. 

(Karlsson, Raitasalo & Holmila 2007, 154–155.) Yleisin alkoholin hankintatapa 

nuorilla on ehdottomasti se, että nuoren kaverit tai sisarukset hankkivat juomat 

heille. Toisinaan omat vanhemmat tai kaverin vanhemmat saattavat hankkia ne. 

Nuori voi myös ostaa itse juomat tai ottaa juomaa vanhempien huomaamatta hei-

dän kaapeistaan. (Metso ym. 2009, 26.) 

 

Nuoren juomatapoihin vaikuttavat useat eri tekijät. Nuoren sen hetkisellä kaveri-

porukalla nähdään olevan suurin vaikutus nuoren alkoholiin suhtautumiseen. (Si-

rola 2004, 20). Alkoholin juomisella nuoret pyrkivät vahvistamaan sosiaalisuut-

taan. Humalajuominen voidaan vahvasti liittää nuorten hauskanpitoon. Näin ollen 

yhteishengen kohottaminen ja tunnelman luominen tapahtuu nuorten keskuudessa 

yleensä alkoholia juomalla. (Maunu & Simonen 2010, 88.) Myös kulttuurilla näyt-

täisi olevan merkitystä. Kulttuuri vaikuttaa erityisesti siihen, kuinka varhain päih-

teisiin tutustutaan. Leistola ym. (2005, 52–53) teettämä tutkimus osoittaa, että 

toisissa maissa alkoholikulttuuri on sallivampaa kuin Suomessa, esimerkiksi vä-

limeren maissa, joissa alkoholia käytetään ruokailujen yhteydessä. Salliva alkoho-

likulttuuri rohkaisee nuorta jo varhain aloittamaan alkoholin kokeilunsa. 

 

Viikonloppuihin sijoittuva juhliminen ja alkoholin juominen liitetään lähes aina 

yhteen nuorten keskuudessa. Näin ollen siis alkoholin juominen tapahtuu pääsään-

töisesti viikonloppuisin.  Nuoret kokevat alkoholin juomisen olevan apuvälinen 

arjesta irrottautumiseen. Alkoholi auttaa rentoutumaan ja tekee juhlista hauskem-

paa nuorten mukaan. Nuorten alkoholin käytön syitä ovat esimerkiksi juomisesta 

heräävä iloisuus ja sosiaalisuus. (Pietilä 2006, 64.) 
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Vuonna 2009 tehty Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä 

osoittaa, että Suomessa 15–16-vuotiaiden nuorten yleisin alkoholin nauttimispaik-

ka on ollut toisen nuoren koti. Noin 48 % tytöistä ja 38 % pojista on ilmoittanut 

juovansa yleensä toisen nuoren kotona. Toiseksi yleisin nuorten alkoholin nautti-

mispaikka on ollut oma koti. (Metso ym. 2009, 72.) Sekä toisen kotona, että 

omassa kodissa nautittaessa alkoholia kyseessä on usein ollut kotibileet, joihin 

nuori on osallistunut tai hän on itse järjestänyt ne. Ulkona juominen on nuorten 

keskuudessa hieman vähentynyt viime aikoina. (Metso ym. 2009, 26.) 

3.2 Nuorten tupakointi 

Kouluterveyskyselyn (2010) ja Nuorten terveystapatutkimuksen (2009) mukaan 

tupakoivien nuorten määrä on vähentynyt 2000-luvulla. Nykyään nuorten asenteet 

tupakkaa kohtaan ovat kielteisemmät kuin ennen. (Havio ym. 2008, 167). Tupak-

kaan tutustutaan yhä vanhemmalla iällä ja myös päivittäinen tupakointi aloitetaan 

myöhempään kuin aikaisempina vuosina.  Läheskään kaikki eivät enää edes kokei-

le tupakkaa: 16-vuotiaista pojista 46 % ja tytöistä 39 % eivät ole kokeilleet tupak-

kaa. Iässä ylöspäin mentäessä 18-vuotiaistakin lähes neljännes nuorista ilmoittaa, 

ettei ole kokeillut tupakkaa. (Rainio 2009; 24,58.) 

 

Nuoret aloittavat tupakkakokeilut yleensä 13–14 ikävuoden tienoilla. Niin kuin 

alkoholin, myös tupakoinnin aloitusikään vaikuttaa yläasteelle siirtyminen ja sen 

mukana tuomat asennemuutokset päihteitä kohtaan. 12–16- vuoden iässä nuoret 

aloittavat säännöllisen tupakoinnin. Tupakoinnin aloittamisen todennäköisyys 

laskee aina iän kasvaessa, sillä harva aloitta tupakoinnin enää 18. ikävuoden jäl-

keen. (Vierola 2010, 18.)  

 

Nuoret pitävät tupakoinnin aloittamista harmittomana, sillä he eivät sisäistä tupa-

kan aiheuttamia terveyshaittoja itsensä kohdalla. Nuoret ajattelevat, että tupakasta 

aiheutuvat vaaralliset terveysriskit vaikuttavat heihin vasta keski-iässä. (Vierola 

2010, 18.)  Näin ollen nuoret eivät ymmärrä tupakkakokeiluaan vaaralliseksi en-

siaskeleeksi kohti fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta (Risikko 2010, 

11).  Nikotiiniriippuvaiseksi voi tulla jo muutaman savukkeen viikoittaisella polt-
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tamisella. Terveysvalistuksen suuntaaminen yhä nuoremmille ikäryhmille olisikin 

tärkeää, jotta nuoret saataisiin ymmärtämään tupakan aiheuttamat terveysriskit. 

(Vierola 2010; 18, 21.)  

 

WHO:n tekemä kansainvälinen koululaistutkimus, jossa vertailun kohteena oli 35 

eri maata, osoittaa suomalaisten nuorten kuuluvan kärkipäähän päivittäisessä tu-

pakoinnissa. tutkimus osoittaa, että 15-vuotiaista suomalaisista pojista 21 % ja 

tytöistä 23 % tupakoivat vähintään kerran viikossa. (WHO 2008, 137.) 

 

Niin kuin alkoholin käyttöä, myös tupakointia pidetään sosiaalisena tapahtumana. 

Nuorista suurin osa tupakoi yhdessä ystäviensä kanssa. Monet nuoret tupakoivat 

koulussa välitunneilla, koulun jälkeen kotimatkalla, kotona arki- ja viikonloppuil-

toina sekä diskoissa. Yksinään tupakoiminen on myös yleistä nuorten keskuudes-

sa. Harva nuorista kertoo tupakoivansa vanhempiensa nähden. (Kemppainen, Tos-

savainen, Vartiainen, Pantelejev & Puska 2002, 34.)  

 

Kemppaisen (2007) tekemän tutkimuksen mukaan ystävien kanssa polttaminen on 

tärkein tekijä tupakan käytön jatkamiselle nuorilla (Kemppainen 2007, 75). Tupa-

kointi alkaa useimmiten 5-10 savukkeen kokeiluna.  Suurin osa nuorista jatkaa 

tupakointia, jos lähiympäristö sisältää paljon tupakointia suosivia malleja tai mah-

dollisuuksia tupakoida. Machoilu ja itsetunnon kohottaminen ovat myös asioita, 

joita nuoret nostavat tupakoinnin aloittamisen syiksi. (Vierola 2010, 21.)  

 

Nuorten tupakoinnin aloittamiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Ympäristötekijöis-

tä voidaan mainita vanhemmat, sillä vanhempien antamalla esimerkillä nähdään 

olevan merkitystä tupakoinnin aloittamiseen. Vanhempien tupakoiminen lisää 

nuoren tupakoinnin aloittamisen riskiä. Myös kavereiden tupakointi lisää riskiä. 

(Pennanen, Patja, Joronen 2006, 64.) Molempien vanhempien tupakointi alentaa 

nuorten tupakoinnin aloittamisen kynnystä reilusti verrattuna siihen, jos vanhem-

mat eivät tupakoisi lainkaan (Vierola 2010, 19). Tupakoinnin aloittamiseen vai-

kuttavat myös perintötekijät, keskushermoston herkkyys nikotiinille ja maksan 

kyky hajottaa nikotiinia (Pennanen ym. 2006, 64). 
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3.3 Nuorten huumeiden käyttö 

Suomessa huumeiden käyttö ja kokeilu lisääntyi 1990-luvulla sekä aikuisten, että 

nuorten keskuudessa. Lisääntymisen syynä katsottiin olevan nuoriso- ja sukupolvi-

ilmiö, joka liittyi teknokulttuuriin (Rönkä, Virtanen, Jääskeläinen, Hietaniemi & 

Perälä 2009, 38.) 2000-luvun lopulla nuorten huumekokeilut kuitenkin vähentyi-

vät (Rönkä ym. 2009, 7). Huumekokeilujen tasaista vähentymistä nähtiin etenkin  

15–24-vuotiaiden käyttäjäryhmässä (Nylander & Vihmo 2007, 23).  

 

Vuonna 2009 tehdyn ESPAD-tutkimuksen mukaan 15–16-vuotiasta nuorista 8 % 

oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista. Vuonna 1999 ja 2003 vastaavat 

prosenttiluvut olivat 10–11 % luokkaa.  (Rönkä ym. 2009, 41.) Moniin muihin 

Euroopan maihin verrattuna huumeiden käyttö suomalaisilla nuorilla on vähäi-

sempää, kuin muilla nuorilla (Metso ym. 2009, 3). 

 

Suomalaisten nuorten keskuudessa kannabis on yleisimmin käytetty laiton huume. 

Vuonna 2007 kannabista kokeilleiden nuorten määrä oli 8 %. ESPAD-tutkimus 

osoittaa, että alkoholin käyttö altistaa kannabiskokeiluille. Tutkimuksesta ilmenee, 

että kannabiksen ensikokeilut tapahtuvat yleensä alkoholin vaikutuksen alaisena, 

sillä tutkimuksen mukaan nuorista noin 5 % oli sekä kokeilut kannabista 1-2 ker-

taa että käyttänyt 1-2 kertaa kannabista yhdessä alkoholin kanssa. (Metso ym. 

2009, 22.) Myös tupakoinnilla katsotaan olevan huumeiden käyttökynnystä alen-

tava vaikutus. Sellaiset nuoret, jotka eivät ole koskaan tupakoineet, aloittavat har-

voin huumeiden käytön. (Vierola 2010, 34.) 

 

Nuoret aloittavat huumekokeilut yleensä kannabiksella. Nuoret, jotka kokeilevat 

kannabista, ovat yleensä yli 15-vuotiaita, keskimäärin noin 18-vuotiaita. Muiden 

huumeiden, kuten ekstaasin ja amfetamiinin, käyttö on harvinaisempaa nuorten 

keskuudessa. Niiden kokeilu aloitetaan vanhemmalla iällä. (Metso ym. 2009, 24.) 
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Huumeiden käyttö on hyvin vähäistä lukiolaisten keskuudessa. Kouluterveys-

kysely (2010) osoittaa, että pojista noin 94 % ja tytöistä noin 95 % eivät ole lain-

kaan käyttäneet huumaavia aineita. Viisi kertaa tai useammin huumeita käyttäneitä 

lukiolaisnuoria oli 2 % ja ne olivat poikia. Tytöillä vastaava luku oli 0 %. (THL 

2010.) Vähäinen huumeiden käyttö lukiolaisten keskuudessa saattaa johtua siitä, 

että hyvin koulussa menestyvien oppilaiden huumeiden käyttö on yleisesti ottaen 

harvinaisempaa, kuin huonosti menestyvien (Rönkä ym. 2009, 41). Myös asenteet 

esimerkiksi kannabiksen käyttöä kohtaan ovat kiristyneet viime vuosien aikana 

nuorten keskuudessa (Metso ym. 2009, 39).  

 

Nuoret kokevat, että esimerkiksi kannabiksen saatavuus on vaikeutunut viime 

vuosien aikana. Syynä tähän saattaa olla se, että kannabiksen tarjonta on nykyään 

vähentynyt. (Metso ym. 2009, 25.)  Huumausaineiden tarjonta nuorilla ei riipu 

pelkästään ulkopuolisesta tarjonnasta. Suurin osa huumausaineiden tarjonnasta 

tulee ystäviltä ja tuttavilta. (Rönkä ym. 2009, 42.) 

 

Huumeiden, etenkin kannabiksen, käytön voidaan katsoa kuuluvan aikaisempaa 

vahvemmin osaksi nuorten kaupunkilaisten normaalia juhlimista. (Forsell, Virta-

nen, Jääskeläinen, Alho & Partanen 2010, 37). Kannabista käytetään usein viikon-

loppuna juhlittaessa. Sitä saatetaan käyttää myös arki-iltoina, kaveriporukassa tai 

yksin ollessa. (Seppälä 2003, 38.) Suomalaisille nuorille kannabiksen käyttö on 

usein kokeilua tai viihdekäyttöä (Kekoni 2007, 231). Huumeiden käyttö ilmiönä 

on nykyään myös entistä enemmän osa nuorten arkipäivää. (Forsell ym. 2010, 37). 

 

Kekonin (2007) tekemä tutkimus osoittaa, että huumeita käytetään rentoutumiseen 

ja arjen rutiineista irrottautumiseen (Kekoni 2007, 118). Nuoret kokevat huumei-

den, kuten kannabiksen, lääkitsevän stressiä ja purkavan paineita. (Seppälä 2003, 

48.) Yhtenä kannabiksen käytön motiiveista voidaan pitää myös uteliaisuutta ja 

kokeilunhalua kannabista kohtaan (Kekoni 2007, 142). 
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4 NUORTEN POIKIEN JA TYTTÖJEN PÄIHTEIDEN KÄYTÖN EROT 

AIKAISEMPIEN TUTKIMUSTEN MUKAAN 

4.1 Erot päihteiden käytön aloitusiässä 
 

Aikaisempien tutkimusten mukaan nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden käytön 

aloitusikä eroaa vain vähän eri päihteiden kohdalla. Alkoholin käytön aloitusiän 

kohdalla eroja ei näy. ESPAD-tutkimus (2009) osoittaa, että alkoholin käytön aloi-

tusiässä ei juuri ole eroja poikien ja tyttöjen välillä. Sekä pojat että tytöt kokevat 

ensimmäisen humalansa yleensä 13–14 vuoden iässä. (Metso ym. 2009, 23.)  

 

Tupakkaan nuoret pojat ja tytöt tutustuvat myös yleensä 13–14 ikävuoden tienoil-

la. Tytöt kokeilevat tupakkaa pari vuotta poikia aikaisemmin: 64 % 14-vuotiaista 

tytöistä on kokeillut tupakkaa. (Vierola 2010, 18.). Tupakointikokeiluihin liittyvät 

sukupuoliset erot ovat tasoittuneet. Tytöt kokeilevat hieman poikia useammin tu-

pakkaa 14-, 16- ja 18- vuotiaiden ikäryhmissä. Läheskään kaikki eivät enää edes 

kokeile tupakkaa: 16-vuotiaista pojista 46 % ja tytöistä 39 % eivät ole kokeilleet 

tupakkaa. Iässä ylöspäin mentäessä 18-vuotiaistakin lähes neljännes nuorista il-

moittaa, ettei ole kokeillut tupakkaa. (Rainio 2009; 24,58.) 

 

Huumeiden käytön nuoret aloittavat usein kannabiksella. Kansallisen huumausai-

neiden seurantakeskuksen huumevuosiraportin mukaan kannabista kokeillaan eni-

ten 15–34 ikävuoden välillä. Nuorten, 15–16 vuotiaiden, kohdalla kannabiksen 

käytön aloitusiän erot eivät olleet merkittäviä poikien ja tyttöjen välillä. (Rönkä 

ym. 2009; 38,41) 
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4.2 Erot päihteiden käytön määrissä ja käytön säännöllisyydessä 
 

Päihteiden käytön määrissä voidaan nähdä joitakin eroja poikien ja tyttöjen välillä. 

ESPAD-tutkimuksessa (2009) selvitettiin nuorten käyttämää alkoholimäärää vii-

me käyttökerralla. Tutkimus osoitti, että viime käyttökerralla juotu alkoholi määrä 

oli vuonna 2007 ollut hieman suurempi pojilla, kuin tytöillä. Pojista noin 43 % 

ilmoitti juovansa kerralla yli 6 annosta alkoholia. Tytöistä vastaavasti 35 % ilmoit-

ti juovansa yli 6 annosta kerralla. Tytöistä suurin osa (39 %) ilmoitti juovansa vain 

1-2 annosta alkoholia kerralla.  Yhdellä alkoholi annoksella tarkoitetaan tutkimuk-

sessa seuraavaa: pullo olutta (33cl), lasi viiniä (12 cl) tai 4 cl väkeviä juomia sel-

laisenaan tai sekoituksena. (Metso ym. 2009, 18.) Nuorten kouluterveyskysely 

(2010) osoittaa, että lukion 2.-luokkalaisista pojista 32 % ja tytöistä 37 % juovat 

alkoholia pari kertaa kuukaudessa. Harvemmin juovien osuus oli pojissa 15 % ja 

tytöissä 18 %.  Niiden osuus, jotka eivät käyttäneet alkoholia lainkaan, oli pojilla 

hieman suurempi kuin tytöillä. (THL 2010.)  

 

Terveystapatutkimus (2009) osoittaa, että sukupuolisia eroja tupakan käytön ylei-

syydessä ei juuri ole. Pieni ero näkyy siinä, että 18-vuotiaiden poikien (29 %) päi-

vittäinen tupakointi on hieman yleisempää kuin tyttöjen (26 %). (Rainio 2009, 

60.) 

4.3 Erot päihteiden hankintatavoissa 
 

Kouluterveyskysely (2010) osoittaa, että pojat sekä tytöt pitävät alkoholin hankin-

taa yhtä helppona. Lukion 1.-luokkalaisista pojista 43 % ja tytöistä 43 % pitivät 

alkoholin hankkimista ”melko helppona”. (THL 2010.) ESPAD-tutkimus osoittaa, 

että nuori voi hankkia alkoholia usealla eri tavalla. Yleisin alkoholin hankintatapa 

nuorilla on ehdottomasti se, että nuoren kaverit tai sisarukset hankkivat juomat 

heille. Pojista 20 % ja tytöistä 38 % kertoi kavereiden tai sisarusten ostavan heille 

alkoholi juomat. Toiseksi yleisin alkoholin hankinta tapa sekä pojilla, että tytöillä 

oli se, että kaverit tai sisarukset tarjoavat alkoholijuomat. Eroja alkoholin hankinta 
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tavoissa ei juuri ole. Pieni ero näkyy siinä, että pojat ostavat hieman tyttöjä use-

ammin itse alkoholijuomansa. (Metso ym. 2009; 26, 72.)  

 

Tupakkansa nuoret hankkivat tavallisesti ostamalla ne itse kaupoista ja kioskeista 

tai vanhemmat ikätoverit ostavat niitä heillä. Sukupuolisia eroja on nähtävissä, 

sillä tutkimuksen mukaan pojista suurin osa (47 %) kertoi ostavansa tupakkansa 

itse. Tytöistä taas suurin osa (45 %) kertoi hankkivansa tupakkansa vanhempien 

ikätovereidensa avustuksella. (Kemppainen ym. 2002, 35.)  

 

Nuoret kokevat, että esimerkiksi kannabiksen saatavuus on vaikeutunut viime 

vuosien aikana. ESPAD-tutkimuksen mukaan vuonna 2007 pojista 12 % ja tytöis-

tä 11 % piti kannabiksen saatavuutta ”hyvin helppona” tai ”melko helppona”, kun 

taas vuonna 2003 vastaavat luvut olivat huomattavasti korkeammat: pojat  

17 % ja tytöt 20 % (Metso ym. 2009, 69). Kansallisen huumevuosiraportin (2009) 

mukaan suurin osa huumausaineiden tarjonnasta tulee ystäviltä ja tuttavilta. Sosi-

aalinen altistuminen huumeille on hieman yleisempää tytöillä kuin pojilla. Sosiaa-

lisella altistumisella tarkoitetaan sitä, että nuorella on tuttavapiirissään sellainen 

henkilö, joka on kokeillut tai käyttänyt huumeita. (Rönkä ym. 2009, 42.)  

4.4 Erot päihteiden käyttöpaikoissa ja -tilanteissa 
 

Alkoholin käyttö tapahtuu sekä nuorilla pojilla että tytöillä pääasiassa viikonlop-

puisin. Alkoholi liitetään usein erilaisten juhlapäivien juhlimiseen. (Pietilä 2006, 

69.) Mustosen ja Österbergin tekemän tutkimuksen mukaan nuorten alkoholin 

käyttö sijoittuu pääasiassa kotiympäristöön, kuten esimerkiksi omaan kotiin tai 

kaverin kotiin. 15–29 vuotiaista pojista 66 % ja tytöistä 63 % ilmoittivat alkoho-

linkäytön tapahtuvan kotiympäristössä. (Mustonen & Österberg 2010, 74.) Nuoret 

korostavat sukupuolesta riippumatta alkoholin käytön olevan sosiaalinen tilanne 

eli alkoholia käytetään pääasiassa kaveriporukassa (Pietilä 2006, 65).  
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Niin kuin alkoholin käyttöä, myös tupakointia pidetään sosiaalisena tapahtumana. 

Pojista 92 % ja tytöistä 93 % tupakoivat kavereiden seurassa. Nuoret tupakoivat 

koulussa välitunneilla ja koulun jälkeen kotiin mennessä. Tupakkaa poltetaan sekä 

arki, että viikonloppuiltaisin. Pojat ja tytöt tupakoivat myös ollessaan yksin. Su-

kupuolisia eroja ei tupakointitilanteissa juuri näy. (Kemppainen ym. 2002, 34.)  

4.5 Erot päihteiden käytön syissä 
 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että nuoret yrittävät vahvistaa sosiaalisuut-

taan juomalla alkoholia. Hauskanpito ja yhteishengen luominen ovat usein syinä 

nuorten juomiselle. (Maunu & Simonen 2010, 88) Maunun & Törrösen (2006, 

teoksessa Maunu ym. 2010, 89) mukaan alkoholin käytön motiiveissa ja tilanteis-

sa ei ole nähtävissä juurikaan sukupuolisia eroja. Sukupuolisia eroja näkyy pääasi-

assa siinä, miten tytöt ja pojat pohtivat, kuvaavat ja kokevat omaa juomistaan.  

 

Tupakointiin altistavat tekijät liittyvät pääasiassa lähiympäristöön sisältäviin tupa-

kointia suosiviin malleihin ja mahdollisuuteen tupakoida. (Vierola 2010, 21).  

Kemppaisen (2007) tekemän tutkimuksen mukaan ystävien kanssa polttaminen on 

tärkein tekijä tupakan käytön jatkamiselle sekä pojilla, että tytöillä (Kemppainen 

2007, 75).  

 

Huumeiden käytön syyt ovat melko yhteneväiset sukupuolten välillä. Syitä siihen, 

miksi sekä nuoret pojat, että tytöt kokeilevat huumeita ovat uteliaisuus sekä kokei-

lunhalu. Uteliaisuus ja kokeilunhalu voidaan nähdä syyksi etenkin kannabiksen 

kokeiluun. Nuoret pojat ja tytöt käyttävät huumeita myös rentoutumiseen ja arjen 

rutiineista irrottautumiseen. (Kekoni 2007; 118, 142.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden 

käyttöä sekä vertailla poikien ja tyttöjen päihteiden käytön eroja. Kyselytutkimuk-

sen avulla kartoitetaan nuorten päihteiden käytön kokonaistilannetta, ja tämän 

jälkeen aloitetaan vertailu poikien ja tyttöjen välillä. Tutkimuksen tavoitteena on 

tuottaa tietoa nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden käytön eroista. Tavoitteena on 

tuottaa tietoa sukupuolten välisistä eroista päihteiden käytön aloitusiässä, käytön 

määrissä, käytön säännöllisyydessä, hankintatavoissa, käyttöpaikoissa, käyttötilan-

teissa sekä käytön syissä.  

 

Saatuja tutkimustuloksia on tarkoitus hyödyntää nuorten päihteiden käytön ennal-

taehkäisyssä, sillä päihteiden käytön varhaisella puuttumisella voimme katkaista 

nuoren ajautumisen kohti myöhempää päihteiden väärinkäyttöä (Sirola 2004, 16). 

Saatuja tutkimustuloksia hyödynnetään lukion terveystiedontuntien suunnittelussa 

ottamalla esimerkiksi huomioon aikaisempaa enemmän terveyden edistämisen 

näkökulmaa. Sieväsen (2005) pro gradu -tutkielman mukaan nuoret kokivat kou-

lussa saadun terveystiedon opetuksen olevan tärkeässä roolissa päihteettömyyden 

edistämisessä (Sievänen 2005, 40). Terveystiedontuntien suunnittelussa saatuja 

tutkimustuloksia hyödynnettäisiin miettimällä, mitä asioita olisi tärkeä painottaa 

nuorille opiskelijoille, ja miten sukupuolten välillä ilmeneviä eroja tulisi huomioi-

da terveystiedon opetuksessa. On siis tärkeää miettiä, miten tietoa jaetaan nuorille 

pojille ja tytöille (Mustonen ym. 2009, 14). 

 

Kouluterveydenhoitajalla on tärkeä rooli nuoren päihteettömyyden edistämisessä. 

(Mustonen ym. 2009, 22.)  Kouluterveydenhoitaja voi hyödyntää saatuja tutkimus-

tuloksia opiskelijoiden terveystarkastusten yhteydessä. Kouluterveydenhuollossa 

painottuvat terveysongelmien ennaltaehkäisy, terveyden edistäminen sekä terveys-

kasvatus. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu oppilaiden fyysisestä ja psyykkisestä 

terveydestä huolehtiminen. Nuorten hyvinvointia seurataan terveystarkastusten ja 

seulontatutkimusten avulla. Terveydenhoitajan tehtävänä on ohjata, tukea ja neu-

voa nuorta terveyteen liittyvissä asioissa. (Porin kaupunki 2011.) Jos poikien ja 
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tyttöjen päihteiden käyttö eroaa selvästi toisistaan, on terveydenhoitajan hyvä 

miettiä, mistä päihteisiin liittyvistä osa-alueista on tärkeää keskustella terveystar-

kastusten yhteydessä enemmän poikien kuin tyttöjen kanssa sekä päinvastoin.  

 

Tutkimuksessa haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

 

1. Miten nuoret pojat ja tytöt käyttävät päihteitä? 

2. Miten päihteiden käyttö eroaa pojilla ja tytöillä? 

 Miten päihteiden käytön aloitusikä eroaa pojilla ja tytöillä? 

 Miten käytetty päihde määrällisesti eroaa pojilla ja tytöillä? 

 Miten päihteiden käytön säännöllisyys eroaa tytöillä ja pojilla? 

 Miten päihteiden hankintatavat eroavat pojilla ja tytöillä? 

 Minkälaisissa paikoissa pojat käyttävät päihteitä, entä tytöt? 

 Minkälaisissa tilanteissa pojat käyttävät päihteitä, entä tytöt? 

 Miten päihteiden käytön syyt eroavat pojilla ja tytöillä? 

 

 

Päihteiksi luokitellaan alkoholi, tupakka, nuuska ja erilaiset huumausaineet. Myös 

lääkkeet, dopingaineet sekä tekniset liuottimet luokitellaan päihteiksi, jos niitä 

käytetään päihtymistarkoitukseen. Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa 

alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin, sillä ne ovat suomalaisten nuorten keskuu-

dessa yleisimmin esiintyvät päihteet. Tämän lisäksi alkoholi, tupakka ja huumeet 

ovat juuri ne päihteet, joiden käyttöön ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään pääasias-

sa vaikuttamaan. (Neuvoa-antavat 2008.) 
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6 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

6.1 Tutkimuksen kohderyhmä 
 

Tutkimus on suunnattu alle 18-vuotiaille opiskelijoille. Tutkimuksen kohderyh-

mään kuuluivat kaikki erään satakuntalaisen lukion 1. ja 2. luokkalaiset opiskeli-

jat, joita oli tutkimus hetkellä 177. Lukion 3.-luokkalaiset oli jätetty kyselyn ulko-

puolelle siitä syystä, että he ovat jo täyttäneet 18 vuotta. Näin ollen tutkimukseen 

osallistuneet olivat iältään 15–17 vuotiaita.  

 

Tutkimukseen osallistui vapaaehtoisesti 149 opiskelijaa. Poikia osallistui tutki-

mukseen 54, joista 1. luokkalaisia oli 39 opiskelijaa ja 2. luokkalaisia 15 opiskeli-

jaa. Tutkimukseen osallistuneiden tyttöjen määrä oli vastaavasti 89, joista  

1. luokkalaisia oli 50 opiskelijaa ja 2. luokkalaisia 39 opiskelijaa. Tutkimukseen 

osallistuneista kuusi oli yli 18-vuotiaita, joten heidän vastauksensa jätettiin tulos-

ten analysoinnin ulkopuolelle. Näin ollen tutkimukseen hyväksyttyjä vastauslo-

makkeita palautui yhteensä 143 kappaletta.  

6.2 Tutkimusaineiston keruu ja analysointi 
 

Tutkimuksen suunnitteleminen alkoi syksyllä 2009. Aluksi kerättiin tietoa nuo-

ruudesta elämänvaiheena ja nuorten alkoholin, tupakan sekä huumeiden käytöstä. 

Lähteinä olivat tutkimukset ja kirjat. Tässä opinnäytetyössä painotetaan erityisesti 

Kouluterveyskyselyä (2010), Nuorten terveystapatutkimusta (2009), Eurooppalais-

ta koululaistutkimusta (2009) sekä Kirsi Sirolan (2004) väitöskirjaa: Porilaisten 

yhdeksäsluokkalaisten ja kasvattajien käsityksiä nuorten alkoholinkäytöstä ja al-

koholinkäytön ehkäisystä. Kouluterveyskyselyyn, Nuorten terveystapatutkimuk-

seen sekä Eurooppalaiseen koululaistutkimukseen päädyttiin siksi, että ne sisältä-

vät tuoretta, ajan tasalla olevaa tietoa nuorten tämän hetkisestä päihteiden käytös-

tä. Sirolan väitöskirjassa taas on tutkittu Satakunnan alueella asuvien nuorten 

päihteiden käyttöä, joten myös se sisälsi tärkeää tutkimustietoa oman tutkimukseni 

kannalta.  
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Viitekehyksen muotoutumisen jälkeen alkoi tutkimusosuuden toteuttaminen. Yh-

teistyökumppaniksi lupautui eräs satakuntalainen lukio. Tutkimuslupa anottiin 

tutkimukseen osallistuneen lukion rehtorilta. Tutkimuslupa myönnettiin huhti-

kuussa 2010. Tutkimuslupaa hakiessa päätin yhteistyössä rehtorin kanssa, että 

lukion nimeä ei mainittaisi tutkimuksen yhteydessä, sillä kyseessä on pienen paik-

kakunnan lukio. Tutkimuksen perusjoukkona oli lukion 15–17-vuotiaat 1. ja 2. 

luokkalaiset opiskelijat.  

 

Tämä tutkimus on tehty kvantitatiivisella lähestymistavalla, sillä se on paras me-

netelmä saada tietoa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Kvantitatiivisen tutkimuk-

sen yhtenä tarkoituksena on nimittäin vertailla ihmistä koskevia asioita (Vilkka 

2007, 19). Kvantitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan määrällistä tutkimusta. 

Tutkimuskysymys, johon haetaan ratkaisua, on aina kvantitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa saatua tutkimusaineistoa on tarkoi-

tus käsitellä tilastollisin menetelmin. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii 

hyvin suurempia ihmisryhmiä tavoittaviin tutkimuksiin. (Kananen 2008, 10–11.)  

 

Viitekehyksen muotoutumisen jälkeen alkoi kyselylomakkeiden suunnittelu. Ky-

selylomake (ks. liite 1) on seitsemän (7) sivua pitkä ja sen ensimmäisen sivun ylä-

reunassa on saatesanat opiskelijoille. Kyselylomake sisältää pääasiassa strukturoi-

tuja kysymyksiä. Strukturoiduissa kysymyksissä tutkija on valinnut vastausvaihto-

ehdot valmiiksi (Kananen 2008, 26). Valmiista vastausvaihtoehdoista opiskelijoi-

den tulee ympyröidä yksi tai useampi vaihtoehto ohjeiden mukaisesti. Kyselylo-

make sisältää myös muutamia avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset voivat 

olla rajattuja tai täysin avoimia (Kananen 2008, 25). Tässä tutkimuksessa avoimet 

kysymykset on rajattuja, sillä avoimia kysymyksiä käytetään tiedusteltaessa vas-

taajan tämän hetkistä ikää ja päihteiden käytön aloitus ikää. Kyselylomake raken-

tuu seuraavanlaisesti: Kysymysten 1-3 avulla selvitetään vastaajan taustatietoja eli 

sukupuolta, luokka-astetta ja ikää. Kysymysten 4-12 avulla selvitetään vastaajan 

alkoholin käyttöä. Kysymysten 13–21 avulla selvitetään vastaajan tupakan käyttöä 

ja kysymysten 22–28 avulla selvitetään vastaajan huumeiden käyttöä.  
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Kyselylomake esitestattiin ennen varsinaisen tutkimuksen toteuttamista. Kysely-

lomakkeen esitestaukseen osallistui neljä 16–17-vuotiasta nuorta, jotka eivät myö-

hemmin osallistuneet viralliseen tutkimukseen. Esitestauksen avulla voidaan tar-

kistaa kysymysten muotoilua ja korjata ne tarvittaessa varsinaista kyselyä varten. 

Lomakkeen kokeilua pidetään välttämättömänä onnistuneen tutkimuksen kannalta. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 204.) Esitestauksen jälkeen kyselylomakkeeseen ei tehty 

muutoksia. Virallinen tutkimus toteutettiin marraskuussa 2010.  

 

Tutkimusaineiston keräämistä varten lukiolle toimitettiin kyselylomakkeet ja ohje 

kyselylomakkeen täyttöä varten (ks. liite 2). Kyselylomakkeiden lisäksi toimitet-

tiin koululle tyhjä pahvilaatikko, johon opiskelijat palauttivat kyselylomakkeet 

niiden täytön jälkeen. Kyselylomakkeiden palautusten jälkeen opettaja sulki laati-

kon kannen ja teippasi sen vielä kiinni.   

 

Opiskelijat kokoontuivat lukion auditorioon täyttämään kyselylomakkeet. Tutki-

musaineisto kerättiin niin, että opiskelijat täyttivät heille jaetut kyselylomakkeet. 

Kyselylomakkeen jakoi opettaja, joka myös ohjeisti opiskelijoita kyselylomakkeen 

täytössä ja oli paikalla kyselylomakkeiden täytön ajan auditoriossa. Kyselylomak-

keen täyttöä varten oli varattu aikaa noin 15 minuuttia, joten jokainen opiskelija 

sai rauhassa vastata kyselyyn.  

 

Täytettyjä kyselylomakkeita palautui 149, joista karsin pois ne vastaukset, joissa 

vastaaja oli yli 18-vuotias. Näin ollen kohderyhmää vastaavia täytettyjä kyselylo-

makkeita palautui 143 kappaletta. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 81 %. 

Vastanneista tyttöjä oli 89 ja poikia 54. Tyttöjen vastausprosentiksi muodostui  

80 % ja poikien 82 %. 
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Kyselylomakkeista saatua aineistoa tarkasteltiin Microsoft Excel 2007 - taulukko-

laskentaohjelmalla syöttämällä ensin kysymysten vastaukset havaintomatriisiin. 

Aineistoa käsiteltiin tilastollisesti SPSS-ohjelmaa käyttäen. SPSS-ohjelman avulla 

voidaan toteuttaa tilastollisia analyysejä, kuten esimerkiksi ristiintaulukointia 

(FSD 2010). SPSS-ohjelmaa käyttäen suoritettiin ristiintaulukointi. Ristiintaulu-

koinnin avulla saadaan selville muuttujien välisiä riippuvuuksia (FSD 2010). Ris-

tiintaulukoinneista sukupuolten väliset tilastolliset merkittävyyserot saatiin esille 

käyttäen Khiin neliö-testiä. Testistä tarkasteltiin erityisesti p-arvoa, joka kertoo 

ovatko sukupuolten väliset erot tilastollisesti merkittäviä eri muuttujien kohdalla. 

Silloin, kun P:n arvo on alle 0,05 voidaan todeta, että erot sukupuolten välillä ovat 

tilastollisesti merkittäviä. On kuitenkin huomioitava, että P: n arvo ei kerro ristiin-

taulukoinnin sisältämien erojen sisällöllisestä merkittävyydestä. Näin ollen tutki-

jan tuleekin aina pohtia tilastollisen merkittävyyden lisäksi myös eroavaisuuksien 

suuruuden sisällöllistä merkittävyyttä. Vastuu johtopäätöksistä on lopulta aina 

tutkijalla. (FSD 2004.) Tutkimuksessa esiintyvät taulukot ja kuviot tehtiin Mic-

rosoft Excel 2007- ohjelman avulla. 

 

Tutkimuksen tulokset on tässä työssä tuotu esille niin, että kahta tutkimuskysy-

mystä on käytetty yhdessä tuloksia esitettäessä. Näin ollen poikien ja tyttöjen päih-

teiden käytön tulokset ja päihteiden käytön erojen tulokset on tuotu esille samassa 

yhteydessä. Tulokset on esitetty pääasiassa prosenttilukuina. Tupakan ja huumei-

den käyttöä koskevien kysymysten kohdalla, joissa vastaajien määrä on ollut pieni, 

on kuitenkin päädyttä esittämään tulokset kappale määrinä. Tulosten esittämisessä 

apuna on käytetty prosentti- ja frekvenssitaulukoita sekä kuvioita.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 143 opiskelijaa, joista poikia oli 54 ja tyttöjä 

89. Kyselylomake sisälsi kysymyksiä, joiden vastausvaihtoehdoista sai ympyröidä 

vain yhden vastauksen sekä kysymyksiä, joista sai valita useamman vastausvaih-

toehdon. Jotkut vastaajista eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, joten joissakin 

kysymyksissä on katoa. Kadolla tarkoitetaan sitä, että kaikki tutkimukseen vastan-

neet eivät ole suostuneet vastamaan joihinkin kysymyksiin tai ovat epähuomiossa 

jättäneet vastaamatta niihin. Opinnäytetyössä kato pitää tuoda reilusti esille. (Ka-

nanen 2008, 77–78.) Kato on tutkimustuloksia esitettäessä ilmoitettu jokaisen ky-

symyksen kohdalla erikseen.  

7.1 Vastaajien taustatiedot 
 

 

TAULUKKO 1. Vastaajien sukupuoli 

 

 

Sukupuoli Vastaajia Kaikki opiskelijat Vastaus % 

Pojat 54 66 82 % 

Tytöt 89 111 80 % 

Kaikki yhteensä 143 177 81 % 
 

 

Lukiossa, jossa kyselyni toteutin, opiskelee 1. ja 2. luokkalaisia poikia 66 ja tyttöjä 

111. Kyselyyn vastanneista poikia oli 54, joten heidän vastausprosentikseen muo-

dostui 82 %. Tyttöjä oli vastaavasti 89, joten heidän vastausprosentikseen tuli  

80 %.  
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Vastaajien luokka-astetta kysyttiin kahdella eri vastausvaihtoehdolla, joita olivat 

1. luokkalaiset ja 2. luokkalaiset. Vastanneista lukion 1. luokkalaisia oli 89 opis-

kelijaa, joista poikia oli 39 ja tyttöjä 50. Lukion 2. luokkalaisia oli vastaavasti 54 

opiskelijaa, joista poikia oli 15 ja tyttöjä 39.  

 

 

Vastaajien ikä selvitettiin avoimen kysymyksen avulla. Vastaajat olivat iältään 

15–17-vuotiaita. Vastanneista kuusi oli yli 18-vuotiaita, joten heidän vastauksensa 

jätettiin huomioimatta, koska tutkimus oli nimenomaan tarkoitettu alle 18-

vuotiaille nuorille. Pojista yksi (1) ja tytöistä yksi (1) ei vastannut lainkaan kysy-

mykseen. 

7.2 Poikien ja tyttöjen alkoholin käyttö ja alkoholin käytön erot 
 

 

 
KUVIO 1. Alkoholin käyttö 

 

Kyselyyn vastanneista pojista (N=54) ja tytöistä (N=89) suurin osa kertoi käyttä-

vänsä alkoholia (kuvio 1). Pojista alkoholia käytti 54 % ja tytöistä 76 % vastan-

neista. Sukupuolisia eroja voidaan nähdä poikien ja tyttöjen alkoholin käytössä, 

sillä tulosten mukaan alkoholin käyttö on yleisempää tytöillä kuin pojilla. Ne vas-

taajat, jotka eivät käytä alkoholia, saivat siirtyä kyselylomakkeessa suoraan kysy-

mykseen 13, koska kysymykset 5-12 olivat alkoholin käyttöön liittyviä kysymyk-

siä. 
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Avoimen kysymyksen avulla selvitettiin tutkimuksessa, minkä ikäisenä alkoholia 

käyttävät vastaajat olivat juoneet ensimmäisen kerran alkoholia. Poikien ikä vaih-

teli 10–16 vuoden välillä. Tyttöjen vastaavasti 11–16 vuoden välillä. Sekä poikien 

että tyttöjen aloitusiän keskiarvoksi tuli 14 -vuotta. Sukupuolisia eroja ei tulosten 

mukaan ole havaittavissa poikien ja tyttöjen päihteiden käytön aloitusiässä. 

 

TAULUKKO 2. Alkoholin käytön säännöllisyys 

 

 

Alkoholin käytön säännöllisyys Pojat (%) Tytöt (%) 

Kaksi kertaa viikossa tai useammin 7 % 4 % 

Kerran viikossa 4 % 3 % 

Kaksi kertaa kuukaudessa 37 % 34 % 

Kerran kuukaudessa tai harvemmin 48 % 50 % 

1-4 kertaa vuodessa 4 % 9 % 

Yhteensä 100 % 100 % 

x²=1,1; df=4; p=0,892     
 

 

Alkoholin käytön säännöllisyyttä selvitettiin kysymällä, kuinka usein alkoholia 

käyttävät nuoret (pojat n=29 ja tytöt n=68) juovat alkoholia (taulukko 2). Suurin 

osa pojista (48 %) sekä tytöistä (50 %) ilmoitti juovansa alkoholia kerran kuukau-

dessa tai harvemmin. Tulosten mukaan sukupuolten välillä ei ole eroja puhuttaes-

sa alkoholin käytön säännöllisyydestä. 

 

 

 

 

 



 25 
 

 

 

TAULUKKO 3. Alkoholiannosten määrä juomiskertoina 

 

 

Alkoholiannosten määrä juomiskertoina Pojat Tytöt 

1-2 annosta 0 % 10 % 

3-4 annosta 12 % 17 % 

5-6 annosta 27 % 46 % 

7-9 annosta 23 % 27 % 

10 annosta tai enemmän 38 % 0 % 

Yhteensä 100 % 100 % 

x²=30,6; df=4; p=0,000     
 

 

Tutkimuksessa kysyttiin strukturoidulla kysymyksellä sitä, kuinka monta annosta 

alkoholia vastaajat (pojat n=29 ja tytöt n=68) juovat yhdellä käyttökerralla (tau-

lukko 3). Jotta kaikki vastaajat ymmärtäisivät kysymyksen samalla tavalla, oli 

kysymystä alustettu kertomalla vastaajille mitä tutkimuksessa tarkoitetaan yhdellä 

alkoholiannoksella. Tässä tutkimuksessa yhdellä alkoholiannoksella tarkoitetaan 

esim. 0,33 l pulloa keskiolutta tai siideriä, reilu puolilasia (12 cl) mietoa viiniä tai 

vajaa puolilasia (8 cl) väkevää viiniä tai vajaa neljännes lasia (4 cl) väkeviä alko-

holijuomia. Suurin osa pojista (38 %) ilmoitti juovansa alkoholia kerralla kymme-

nen (10) annosta tai enemmän. Tytöistä taas kukaan ei ilmoittanut juovansa kerral-

la kymmentä (10) annosta tai enemmän. Suurin osa vastanneista tytöistä (46 %) 

ilmoitti juovansa 5-6 annosta alkoholia yhdellä käyttökerralla. Tulosten mukaan 

tyttöjen ja poikien yhdellä käyttökerralla juoduilla alkoholiannosten määrillä on 

eroja. Pojat juovat tulosten mukaan yhdellä käyttökerralla enemmän alkoholian-

noksia, kuin tytöt.  
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Alkoholia käyttävien poikien (n=29) ja tyttöjen (n=68) yleisimmin käyttämää al-

koholijuomaa selvitettiin myös tutkimuksessa. Pojista suurin osa (28 %) kertoi 

juovansa yleisimmin olutta ja lonkeroa. Tytöistä taas suurin osa (35 %) kertoi juo-

vansa yleisimmin siideriä. Toiseksi eniten tytöt ilmoittivat juovansa lonkeroa  

(24 %). Pojista siideriä, mietoa ja vahvaa viiniä sekä viinaa ilmoitti juovansa kes-

kimäärin vain 14 % kaikista kysymykseen vastanneista. Tytöistä olutta, mietoa ja 

vahvaa viiniä sekä viinaa ilmoitti vastaavasti juovansa keskimäärin yhteensä 24 % 

kaikista kysymykseen vastanneista. Sukupuolisia eroja nähdään yleisimmin käyte-

tyssä alkoholijuomassa siinä, että pojat juovat pääsääntöisesti olutta ja lonkeroa, 

kun taas tytöt juovat yleensä siideriä. Tämän kysymyksen kohdalla pojista kahdek-

san (8) ja tytöistä kaksitoista (12) olivat valinneet useamman eri vastausvaihtoeh-

don, vaikka kyselylomakkeen alussa ohjeistin heitä ympyröimään vain yhden vas-

taajalle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Jätin heidän vastaukset huomioimatta tu-

loksia esittäessäni. Pojista yksi (1) ei vastannut lainkaan kysymykseen. 

 

Seuraaviin alkoholiin liittyviin kysymyksiin (kysymykset 9-12) vastaajat saivat 

valita vastausvaihtoehdoikseen niin monta kuin he halusivat.  

 

 
KUVIO 2. Alkoholijuomien hankintatavat alkoholia käyttävillä pojilla ja tytöillä 
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Tutkimuksessa selvitettiin, miten alkoholia käyttävät vastaajat (pojat n=29 ja tytöt 

n=68) yleensä hankkivat käyttämänsä alkoholijuomat (kuvio 2). Suurin osa pojista 

(76 %) ja tytöistä (82 %) ilmoittivat kavereiden ostavan juomat heille.  Pojista  

28 % kertoi ostavansa alkoholijuomat itse. Tytöistä taas vain pieni osa (10 %) 

ilmoitti ostavansa alkoholijuomat itse. Tytöt kääntyvät kavereiden lisäksi myös 

sisarustensa tai vanhempiensa puoleen alkoholijuomien hankinnassa. Tytöistä  

22 % ilmoitti vanhempien ostavan ja 24 % sisarusten ostavan alkoholijuomia heil-

le. Tulosten mukaan sukupuolisia eroja voidaan havaita siinä, että pojat ostavat 

tyttöjä useammin alkoholijuomansa itse. Pojista yksi (1) ja tytöistä yksi (1) jätti 

vastaamatta kysymykseen. 

 

 
KUVIO 3. Alkoholin nauttimispaikat 

 

Tutkimuksessa selvitettiin missä alkoholia käyttävät nuoret (pojat n=29 ja tytöt 

n=68) yleensä nauttivat alkoholinsa (kuvio 3). Pojista 90 % ja tytöistä 84 % käyt-

tävät alkoholia pääasiassa kaverin luona. Baarissa tai ravintolassa alkoholia kertoi 

käyttävänsä vain pieni osa pojista (14 %) ja tytöistä (10 %). Kysymykseen vastan-

neilla oli myös mahdollisuus valita vastausvaihtoehdokseen kohdan: Muualla, 

missä. Tähän kysymykseen vastaajat saivat itse kertoa missä muualla, he käyttävät 

alkoholia. Tytöistä 11 % kertoi juovansa alkoholia kotibileissä tai auton kyydissä. 

Sukupuolisia eroja ei poikien ja tyttöjen välillä ole havaittavissa puhuttaessa siitä, 

missä tytöt ja pojat yleensä käyttävät alkoholia. 
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Tutkimuksessa selvitettiin kenen kanssa alkoholia käyttävät vastaajat (pojat n=29 

ja tytöt n=68) tavallisesti juovat alkoholia. Pojista 70 % ja tytöistä 94 % kertoi 

juovansa tavallisesti kaveriporukassa. Pojista 14 % ja tytöistä 24 % kertoi juovan-

sa tavallisesti parhaan kaverinsa kanssa. Tyttö- tai poikaystävänsä kanssa ilmoitti 

tavallisesti juovansa pojista 17 % ja tytöistä 16 %. Vanhempiensa kanssa ilmoitti 

juovansa vain 10 % pojista ja 3 % tytöistä. Pojista (0 %) ja tytöistä (0 %) kukaan 

ei ilmoittanut juovansa yksin. Sukupuolisia eroja ei ole nähtävissä siinä, kenen 

kanssa pojat ja tytöt nauttivat yleensä alkoholia.  

 

 
KUVIO 4. Alkoholin käytön syitä 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miksi alkoholia käyttävät vastaajat (pojat 

n=29 ja tytöt n=68) käyttävät alkoholia (kuvio 4). Tutkimus tuloksista esiin nousi 

se, että suurin osa pojista (79 %) ja tytöistä (94 %) käyttävät alkoholia hauskanpi-

toon ja juhlimiseen. Alkoholia käytetään myös rentoutumiseen, sillä pojista 38 % 

ja tytöistä 29 % ilmoittivat käyttävänsä alkoholia rentoutumiseen. Nuorista pojista  

24 % ja tytöistä 26 % kertoivat juovansa alkoholia humalan vuoksi. Sukupuolisia 

eroja voidaan havaita alkoholin käytön syistä puhuttaessa, sillä tulosten mukaan 

tytöt käyttävät poikia useammin alkoholia hauskanpitoon ja juhlimiseen. Pojista 

suurempi osa kuin tytöistä ei osannut kertoa syitä alkoholin käytölleen. 
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7.3 Poikien ja tyttöjen tupakan käyttö ja tupakan käytön erot 
 

 

Kyselyyn vastanneista tytöistä (N=89) suurin osa (62 %) kertoi maistaneensa tu-

pakkaa joskus elämänsä aikana. Näin ollen 38 % tytöistä ei ole koskaan maistanut 

tupakkaa. Vastanneista pojista (N=54) 48 % kertoi maistaneensa tupakkaa joskus 

elämänsä aikana. Pojista suurin osa (52 %) kertoi, ettei ole koskaan maistanut tu-

pakkaa.  Sukupuolisia eroja voidaan nähdä, sillä tulosten mukaan tupakan mais-

taminen on ollut tytöillä hieman poikia yleisempää.  

 

Tupakoinnin aloitusikää selvitettiin vastaajilta avoimen kysymyksen avulla. Poiki-

en tupakoinnin aloitusikä vaihteli 6-16 vuoden välillä. Tyttöjen aloitusikä vaihteli 

vastaavasti 9-17 vuoden välillä. Poikien tupakoinnin aloitusiän keskiarvoksi tuli 

12,5 vuotta. Tyttöjen keskiarvoksi tuli 13,5 vuotta. Tulosten mukaan tupakoinnin 

aloitusiässä ei ole eroja poikien ja tyttöjen välillä. Pojista neljä (4) jätti vastaamat-

ta kysymykseen. 

 

TAULUKKO 4. Poikien ja tyttöjen tupakan käyttö tutkimus hetkellä 

 

 

Tupakan käyttö Pojat Tytöt 
Kyllä 9 % 24 % 
Ei 91 % 76 % 
Yhteensä  100 % 100 % 
x²=3,8; df=1; p=0,52     

 

 

Tutkimuksessa selvitettiin strukturoidun kysymyksen avulla sitä, kuinka moni 

vastaajista (pojat N=54 ja tytöt N=89) tupakoi tällä hetkellä (taulukko 4). Vain 

pieni osa lukiolaisista tupakoi, sillä pojista vain 9 % ja tytöistä 24 % ilmoitti tupa-

koivansa tällä hetkellä. Tulosten mukaan tytöt ja pojat eivät eroa sen suhteen, 

käyttävätkö he tupakkaa vai eivät. Vastaajista ne, jotka eivät tupakoi tällä hetkellä, 

saivat siirtyä suoraan kysymykseen 22, sillä kysymykset 16–21 sisälsivät tupakan 

käyttöön liittyviä kysymyksiä. 
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Vastaajien pienestä määrästä johtuen seuraavat tupakan käyttöön liittyvät tulokset 

on esitetty kappale määrinä. 

 

TAULUKKO 5. Tupakoivien nuorten tupakoinnin säännöllisyys 

 

 

Tupakoinnin säännöllisyys Pojat Tytöt 
Päivittäin 3 12 
Viikoittain 1 1 
Pari kertaa kuukaudessa 0 3 
Kuukausittain 0 0 
Harvemmin 0 2 
Yhteensä  4 18 
x²=2,5; df=3; p=0,474     

 

 

Tutkimuksessa kysyttiin, kuinka usein tupakkaa käyttävät pojat ja tytöt tupakoivat 

(taulukko 5). Kysymykseen vastanneista pojista (n=4) ja tytöistä (n=18) suurin osa 

kertoi tupakoivansa päivittäin. Pojista kolme ja tytöistä kaksitoista kertoi tupa-

koivansa päivittäin.  Tulosten mukaan poikien ja tyttöjen välillä ei ole havaittavis-

sa eroja tupakoinnin säännöllisyydestä puhuttaessa.  

 

Tupakoivien vastaajien (pojat n=4 ja tytöt n=18) päivässä poltettujen savukkeiden 

määrää selvitettiin myös tutkimuksessa. Tupakoivista pojista kaksi ja tytöistä seit-

semän kertoi polttavansa 1-5 savuketta päivässä. 6-10 savuketta päivässä kertoi 

polttavansa tupakoivista pojista yksi ja tytöistä kolme. Yli 10 savuketta päivässä 

kertoi polttavansa tupakoivista pojista yksi ja tytöistä viisi. Tulosten mukaan poi-

kien ja tyttöjen välillä ei ole havaittavissa eroja puhuttaessa päivässä poltettujen 

savukkeiden määrästä. 

 

Seuraaviin tupakkaan liittyviin kysymyksiin (kysymykset 18–21) vastaajat saivat 

valita vastausvaihtoehdoikseen niin monta kuin he halusivat.  
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Tutkimuksessa selvitettiin, miten tytöt ja pojat hankkivat yleensä käyttämänsä 

tupakat. Kaikki tupakoivat pojat (n=4) olivat valinneet vastausvaihtoehdokseen 

sen, että kaverit ostavat heille tupakat. Myös tupakoivista tytöistä (n=18) lähes 

kaikki eli kuusitoista tyttöä kertoi kavereiden hankkivan tupakat heille. Tytöistä 

kuusi ja pojista yksi kertoi hankkivansa tupakkansa itse. Sisaruksia apuna tupakan 

hankinnassa kertoi käyttävänsä tupakoivista pojista yksi ja tupakoivista tytöistä 

neljä.  Pojista ei kukaan ja tytöistäkin vain kolme kertoi vanhempien ostavan tu-

pakat heille. Sukupuolisia eroja ei ole tulosten mukaan havaittavissa nuorten tupa-

kan hankintatavoissa.  

 

TAULUKKO 6. Tupakan polton ajankohta tupakoivilla pojilla ja tytöillä 

 

 

Tupakoinnin ajankohta Pojat Tytöt 

Kotona ollessa 3 9 

Kouluaikana 4 12 

Viikonloppuisin 3 11 

Humalassa 4 16 

Vastaajia yhteensä 4 16 
 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, milloin nuoret pojat ja tytöt tupakoivat (tau-

lukko 6). Ne tupakkaa polttavat pojat ja tytöt, jotka olivat aiemmin kertoneet tu-

pakoivansa päivittäin, olivat ympyröineet kaikki neljä vastausvaihtoehtoa. Tulos-

ten mukaan tupakkaa polttavat pojat ja tytöt eivät eroa sen suhteen, milloin he 

tupakoivat. 
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Tutkimuksessa selvitettiin nuorilta sitä, kenen kanssa he tavallisesti ovat kun he 

tupakoivat. Tupakoivista pojista (n=4) kaikki ja tupakoivista tytöistä (n=18) lähes 

kaikki, eli kuusitoista tyttöä, kertoi tupakoivansa tavallisesti kaveriporukassa. Tyt-

tö-/poikaystävänsä kanssa kertoi tupakoivansa pojista vain yksi ja tytöistä viisi. 

Vaikka nuoret tupakoivat yleensä kaveriporukassa tai tyttö-/poikaystävän kanssa, 

niin silti tupakoivista pojista kolme ja tytöistä kolmetoista kertoi tupakoivansa 

yksin. Lähes kukaan tupakoivista nuorista pojista ja tytöistä ei kertonut tupa-

koivansa vanhempiensa kanssa. Vanhempien seurassa tupakoi vain yksi tyttö. Po-

jista kukaan ei tupakoi vanhempiensa kanssa. Sukupuolisia eroja ei ole havaitta-

vissa poikien ja tyttöjen välillä. 

 

 
KUVIO 5. Tupakoinnin syyt tupakkaa polttavilla pojilla ja tytöillä 

 

Tutkimuksessa selvitettiin sitä, miksi tupakkaa polttavat pojat (n=4) ja tytöt 

(n=18) tupakoivat (kuvio 5). Pojista kaksi ja tytöistä kymmenen kertoi tupa-

koivansa, koska tupakka maistuu hyvälle. Seuran vuoksi kertoivat tupakoivansa 

pojista yksi ja tytöistä neljä. Pojista kaksi ja tytöistä kahdeksan eivät osanneet sa-

noa syytä sille, miksi he tupakoivat. Tupakan käytön syiden suhteen, pojat ja tytöt 

eivät juuri eroa toisistaan. 
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7.4 Poikien ja tyttöjen huumeiden käyttö ja niiden käytön erot 
 

 

Vastaajien (pojat N=54 ja tytöt N=89) huumeiden käyttöä selvitettiin kysymällä, 

ovatko vastaajat koskaan käyttäneet tai käyttävätkö he tällä hetkellä huumeita. 

Pojista 92 % ja tytöistä 91 % eivät ole koskaan elämänsä aikana käyttäneet huu-

meita. Huumeita on kokeillut pojista 4 % ja tytöistä 9 %.  Pojista 2 % on käyttänyt 

säännöllisesti huumeita, mutta ei käytä enää ja 2 % pojista käyttää edelleen huu-

meita. Sukupuolisia eroja ei ole havaittavissa huumeiden käytöstä puhuttaessa. 

Vastaajista ne, jotka eivät käytä olleenkaan huumeita saivat siirtyä kyselyn lop-

puun, sillä kysymykset 23–28 sisälsivät huumeiden käyttöön liittyviä kysymyksiä.  

 

Avoimen kysymyksen avulla selvitettiin sitä, minkä ikäisenä huumeita käyttäneet 

pojat ja tytöt ovat kokeilleet ensimmäisen kerran huumeita. Tyttöjen kokeiluikä 

sijoittui 14–16 vuoden välille. Poikien vastaavasti 16 vuoden ikään. Sukupuolisia 

eroja ei juuri ole havaittavissa poikien ja tyttöjen huumeiden kokeiluiässä. Pojista 

kaksi (2) ja tytöistä yksi (1) jätti vastaamatta kysymykseen.  

 

Vastaajien pienestä määrästä johtuen seuraavat huumeiden käyttöön liittyvät tu-

lokset on esitetty kappale määrinä. 

 

TAULUKKO 7. Huumeiden käytön säännöllisyys 

 

 

Huumeiden käytön säännöllisyys Pojat Tytöt 
Päivittäin 0 0 
Viikoittain 1 0 
Pari kertaa kuukaudessa 0 0 
Kuukausittain 1 1 
Harvemmin 2 7 
Yhteensä 4 8 
x²=2,4; df=2; p=0,308     
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Huumeita käyttäneistä pojista (n=4) kaksi ja tytöistä (n=8) seitsemän kertoivat, 

että he ovat käyttäneet päihteitä harvemmin kuin kuukausittain. Kukaan ei ollut 

käyttänyt huumeita päivittäin. Huumeita käyttäneistä pojista yksi oli käyttänyt 

viikoittain huumeita (taulukko 7). Tutkimuksen mukaan poikien ja tyttöjen välillä 

ei ole havaittavissa eroja huumeiden käytön säännöllisyydestä puhuttaessa.  

 

Kyselyyn vastanneiden huumeita käyttäneiden nuorten poikien (n=4) ja tyttöjen 

(n=8) yleisimmin käyttämää huumetta selvitettiin strukturoidun kysymyksen avul-

la. Huumeita käyttäneistä pojista kaksi ja tytöistä seitsemän kertoi käyttävänsä 

kannabista. Pojista kaksi kertoi käyttävänsä kokaiinia. Tytöt eivät olleet käyttäneet 

muita huumeita, kuin kannabista. Sukupuolisia eroja ei ole havaittavissa tulosten 

mukaan. Tytöistä yksi (1) jätti vastaamatta kysymykseen. 

 

Seuraaviin huumeisiin liittyviin kysymyksiin (kysymykset 26–28) vastaajat saivat 

valita vastausvaihtoehdoikseen niin monta kuin he halusivat.  

 

Huumeiden hankintatapoja selvitettiin tutkimuksessa strukturoidun kysymyksen 

avulla. Huumeita käyttäneistä pojista (n=4) kolme ja tytöistä (n=8) kuusi kertoivat 

kavereiden hankkivan huumeita heille. Pojista kaksi kertoi ostavansa huumeensa 

kadulta. Jostain muualta, kuten esimerkiksi konsertista, kertoi huumeensa hankki-

van pojista yksi ja tytöistä yksi. Kukaan nuorista ei hankkinut huumeita sisarusten 

tai Internetin välityksellä. Tyttöjen ja poikien huumeiden hankintatavat eivät juuri 

eroa tulosten mukaan toisistaan. Tytöistä yksi (1) jätti vastaamatta kysymykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 
 

TAULUKKO 8. Huumeiden käytön ajankohta huumeita käyttäneillä nuorilla 

 

 

Huumeiden käytön ajankohta Pojat Tytöt 

Kotibileissä 1 2 

Viikonloppuna 2 3 

Kouluaikana 0 1 

Kotona ollessa 1 0 

Humalassa 2 4 

Vastaajia yhteensä 4 8 

x²=1,8; df=1; p > 0,05     
 

 

Huumeita käyttäneistä pojista (n=4) ja tytöistä (n=8) suurin osa on käyttänyt huu-

meita viikonloppuisin ja humalassa (taulukko 8). Pojista kaksi ja tytöistä kolme 

kertoivat käyttävänsä huumeita viikonloppuisin. Humalassa huumeita kertoi käyt-

tävänsä pojista kaksi ja tytöistä neljä. Tytöistä kukaan ei ollut käyttänyt huumeita 

kotona, pojista vastaavasti yksi kertoi käyneensä huumeita kotonaan. Pojista ku-

kaan ei ollut käyttänyt huumeita koulussa, tytöistä taas yksi oli käyttänyt. Eroja ei 

ole havaittavissa sukupuolten välillä huumeiden käytön ajankohdasta puhuttaessa. 

Tytöistä yksi (1) jätti vastaamatta kysymykseen. 
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TAULUKKO 9. Huumeiden käytön syyt huumeita käyttäneillä nuorilla 

 

 

Huumeiden käytön syyt Pojat Tytöt 
Seuran vuoksi/kun kaveritkin käyttävät 0 1 
Masennukseen 0 0 
Yksinäisyyteen 0 0 
Rohkaisuksi 0 0 
Rentoutumiseen 2 2 
Hauskanpitoon/juhlimiseen 0 2 
Humalan vuoksi 0 0 
Haen jännitystä elämään 1 1 
Kokeilun vuoksi 1 3 
En kehtaa sanoa kavereille "ei" 0 0 
En osaa sanoa 0 1 
Vastaajia yhteensä 4 8 
x²=2,1; df=2; p > 0,05     

 

 

Huumeita käyttäneistä pojista (n=4) puolet, eli kaksi poikaa, ilmoitti huumeiden 

käytön syyksi rentoutumisen (taulukko 9). Pojat käyttävät huumeita myös kokei-

lun vuoksi sekä hakeakseen jännitystä elämään. Huumeita käyttäneistä tytöistä 

(n=8) vastaavasti suurin osa eli kolme tyttöä ilmoitti käyttävänsä huumeita kokei-

lun vuoksi. Tytöistä kaksi kertoi käyttävänsä huumeita myös hauskanpitoon ja 

juhlimiseen sekä kaksi rentoutumiseen. Eroja ei juuri ole havaittavissa sukupuol-

ten välillä. Tytöt ja pojat ovat melko yksimielisiä siitä, miksi huumeita käytetään. 

7.5 Johtopäätökset tutkimustuloksista 
 

Tutkimuksen tulokset antoivat hyödyllistä tietoa siitä, millä tavalla lukion 1. ja 2. 

luokkalaiset pojat ja tytöt käyttävät päihteitä sekä siitä, minkälaisia eroja poikien 

ja tyttöjen päihteiden käytössä on. Kun tätä tutkimusta vertaa aiempien tutkimus-

ten tuloksiin voidaan todeta, että tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin aiem-

missakin tutkimuksissa eli päihteiden käyttö ei eroa juurikaan suomalaisesta päih-

dekulttuurista yleensä.  
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Tutkimuksen mukaan poikien ja tyttöjen päihteiden käyttö on hyvin samansuun-

taista, joten sukupuolisia eroja päihteiden käytössä havaittiin melko vähän. Eniten 

sukupuolisia eroja nähtiin alkoholin käytössä. Alkoholin suhteen eroja poikien ja 

tyttöjen välillä havaittiin alkoholin käytön yleisyydessä, kerralla käytettyjen alko-

holiannosten määrissä, yleisimmin käytetyssä alkoholijuomassa, alkoholin hankin-

tatavoissa sekä alkoholin käytön syissä. Tupakan käytön kohdalla sukupuolisia 

eroja havaittiin vain tupakan maistamisessa. Huumeiden käytön kohdalla eroja ei 

ollut havaittavissa.  

 

Nuorten poikien ja tyttöjen keskuudessa alkoholia pidetään edelleen valtapäihtee-

nä, sillä suurin osa kyselyyn vastanneista pojista ja tytöistä käyttää alkoholia. Po-

jista (N=54) alkoholia käyttää yli puolet eli 54 % ja tytöistä (N=89) kolmenel-

jäsosaa eli 76 %. Tämän tutkimuksen mukaan tytöt käyttävät alkoholia hieman 

useammin kuin pojat. Tämä tulos tukee sitä väitettä, että nykyään myös naispuoli-

set henkilöt ovat ryhtyneet entistä enemmän käyttämään alkoholia (Österberg & 

Mäkelä 2006). Tutkimuksen perusteella ko. lukion nuoret juovat alkoholia hieman 

harvemmin kuin nuoret yleensä, sillä suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista 

kertoi käyttävänsä alkoholia kerran kuukaudessa tai harvemmin. Tähän johtopää-

töksen voidaan päätyä, sillä Nuorten kouluterveyskyselyn 2010 mukaan suurin osa 

nuorista käyttää alkoholia pari kertaa kuukaudessa (THL 2010). Sukupuolisia ero-

ja ei juuri näy alkoholin käytön säännöllisyydestä puhuttaessa. 

 

Tutkimus osoitti, että pojat käyttävät yhdellä käyttö kerralla useamman annoksen 

alkoholia kuin tytöt. Alkoholia käyttävistä pojista (n=29) 38 % ilmoitti juovansa 

alkoholia kerralla kymmenen (10) annosta tai enemmän. Alkoholia käyttävistä 

tytöistä taas kukaan ei ilmoittanut juovansa kerralla kymmentä (10) annosta tai 

enemmän. Koska pojat juovat yhdellä käyttö kerralla useita annoksia alkoholia, 

poikien alkoholin käyttö on humalahakuisempaa kuin tyttöjen.  
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Nuorten yleisimmin käyttämät alkoholijuomat ovat samat kuin aiemmissa tutki-

muksissa esimerkiksi Eurooppalaisessa kouluterveyskyselyssä 2009, sillä tämän 

tutkimuksen mukaan yleisimmin käytetty alkoholijuoma pojilla oli olut ja lonkero 

ja tytöillä siideri. Vaikka yleisimmin käytetty alkoholijuoma eroaakin poikien ja 

tyttöjen välillä, ko. lukion nuorten keskuudessa mietojen alkoholijuomien käyttö 

on yleisempää, kuin vahvojen alkoholijuomien. 

 

Sirolan (2004) väitöstutkimuksen mukaan nuoren kaveriporukalla nähdään olevan 

suurin vaikutus nuoren alkoholiin suhtautumiseen ja alkoholin käyttöön (Sirola 

2004, 20.) Tämä tulee esiin myös tässä tutkimuksessa, sillä sekä pojat että tytöt 

käyttävät alkoholia yleensä yhdessä kavereiden kanssa ja alkoholin nauttimispaik-

kana toimii usein kaverin koti. Myös alkoholin hankinnassa apuna ovat useimmi-

ten nuoren kaverit. Alkoholin käyttö baarissa tai ravintoloissa on hyvin vähäistä 

tutkimukseen osallistuneiden nuorten keskuudessa, sillä vain pieni osa pojista ja 

tytöistä kertoi käyttävänsä alkoholia baarissa tai ravintolassa. Tämä johtuu luulta-

vasti siitä, että vastaajat ovat alle 18-vuotiaita. Sukupuolisia eroja ei näy siinä, 

kenen kanssa nuoret juovat tai missä he juovat. Sekä pojat että tytöt käyttävät al-

koholia pääsääntöisesti yhdessä kavereiden kanssa. Eurooppalaisen kouluterveys-

kyselyn (2009) mukaan alkoholin hankintatavoissa voidaan nähdä hieman eroja 

poikien ja tyttöjen välillä, sillä tutkimuksen mukaan pojat hankkivat tyttöjä use-

ammin alkoholijuomansa itse (Metso ym. 2009, 72). Tämä tulee esiin myös tässä 

tutkimuksessa. Tytöt taas käyttävät alkoholin hankinnassa poikia useammin apuna 

sisaruksia tai omia vanhempia. 

 

Alkoholin käytöllä nuoret pojat ja tytöt pyrkivät vahvistamaan sosiaalisuuttaan 

(Maunu, Simonen 2010, 88).  Tämän tutkimuksen mukaan alkoholia käytetään 

yleensä hauskanpitoon ja juhlimiseen. Alkoholia käytetään myös rentoutumiseen 

ja seuran vuoksi. Humalajuominen voidaan myös liittää vahvasti nuorten poikien 

ja tyttöjen hauskanpitoon (Maunu, Simonen 2010, 88.). Tässä tutkimuksessa alko-

holia käyttävistä pojista 24 % ja tytöistä 26 % kertoivat juovansa alkoholia huma-

lan vuoksi. Tutkimustulosten mukaan suomalaisten nuorten juominen on edelleen 

humalahakuista.  
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Kouluterveyskyselyn (2010) ja Nuorten terveystapatutkimuksen (2009) mukaan, 

tupakoivien nuorten määrä on vähentynyt (Havio ym. 2008, 167). Tämän tutki-

muksen mukaan suurin osa pojista (91 %) ja tytöistä (76 %) eivät tupakoi tällä 

hetkellä. Nuorten terveystapatutkimus (2009) osoitti myös, että läheskään kaikki 

nuoret eivät edes kokeile enää tupakkaa. Tulokset osoittivat, että tämä tutkimus on 

yhteneväinen aikaisempien tutkimusten kanssa. Pojista yli puolet ja tytöistä alle 

puolet eivät ole koskaan maistaneet tupakkaa. Nuorten asenteet tupakkaa kohtaan 

ovat muuttuneet kielteisimmiksi ja nuoret ovat entistä enemmän tietoisempia tu-

pakan aiheuttamista terveyshaitoista (Vierola 2010, 32). Tämän tutkimuksen mu-

kaan tupakointi ja tupakan kokeilu on tytöillä hieman yleisempää kuin pojilla. 

Nuorten terveystapatutkimuksen (2009) mukaan, tytöt kokeilevat tupakkaa hieman 

poikia useammin 16-vuotiaiden ikäryhmässä (Rainio 2009, 24.)  

 

Tupakkaa käyttävistä nuorista pojista (n=4) kolme ja tytöistä (n=18) kaksitoista 

kertoi tupakoivansa päivittäin. Heistä suurin osa kertoi polttavansa 1-5 savuketta 

päivässä. Yli 10 savuketta päivässä kertoi polttavansa tupakoivista pojista yksi ja 

tytöistä viisi.  Näiden tupakka polttavien nuorten olisi tärkeää tiedostaa, että jo 

muutamaan savukkeen viikoittainen polttaminen voi aiheuttaa nikotiiniriippuvuut-

ta (Vierola 2010, 18). 

 

Kaverit ovat tärkeässä roolissa nuorten sekä poikien että tyttöjen tupakoinnissa 

(Kemppainen, Tossavainen, Vartiainen, Pantelejev & Puska 2002, 34). Tämän 

tutkimuksen mukaan tupakkaa hankitaan lähes aina kavereiden välityksellä. Myös 

tupakan polttaminen tapahtuu pääasiassa kaveriporukassa. Kemppaisen (2007) 

tekemä tutkimus, jossa tutkittiin nuorten terveyskäyttäytymistä, osoitti että ystävi-

en kanssa polttaminen on tärkein tekijä tupakan käytön jatkamiselle nuorilla 

(Kemppainen 2007, 75). 
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Kouluterveyskysely 2010 osoitti, että huumeiden käyttö on hyvin vähäistä lukio-

laisten keskuudessa (THL 2010.) Tämän tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä 

kouluterveyskyselyn kanssa, sillä tutkimukseen osallistuneista nuorista pojista 

(N=54) ja tytöistä (N=89) suurin osa ei ole koskaan elämänsä aikana käyttänyt 

huumeita. Tulosten mukaan pojista 92 % ja tytöistä 91 % eivät käytä olleenkaan 

huumeita. Huumeiden vähäinen käyttö saattaa johtua siitä, että nuorten asenteet 

huumeita kohtaan ovat kiristyneet viime vuosien aikana. Huumeiden saatavuus on 

myös hieman vaikeutunut ja tarjonta vähentynyt. (Metso ym. 2009; 25,39.)   

 

Eurooppalaisen kouluterveyskyselyn 2007 mukaan kannabista voidaan pitää nuor-

ten poikien ja tyttöjen keskuudessa yleisimmin käytettävänä huumausaineena 

(Metso ym. 2009, 24). Tässä tutkimuksessa huumeita käyttäneistä pojista (n=4) 

kaksi ja tytöistä (n=8) seitsemän kertoi käyttäneensä kannabista. Tämä saattaa 

johtua siitä, että nuoret eivät välttämättä pidä kannabiksen käyttöä yhtä pahana 

kuin kovempien huumausaineiden käyttöä.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan pojat ja tytöt käyttävät huumeita usein viikonloppui-

sin. Viikonloppuihin ajoittuvan huumeiden käytön voidaan katsoa liittyvän nuoren 

haluun rentoutua ja irrottautua arjen kiireistä (Kekoni 2007, 118). Tässä tutkimuk-

sessa rentoutuminen on huumeita käyttäneiden poikien keskuudessa yleisin syy 

huumeiden käyttöön. Tytöillä vastaavasti kokeilunhalua pidetään tärkeimpänä 

syynä huumeiden käyttöön. Eurooppalaisen koululaistutkimuksen (2009) mukaan 

alkoholin käyttö altistaa kannabiksen kokeilulle (Metso ym. 2009, 22). Tämä tulee 

esiin myös tässä tutkimuksessa, sillä tulosten mukaan pojat ja tytöt käyttävät huu-

meita yleensä humalassa. Alkoholin vaikutuksenalaisena oleminen heikentää 

nuorten poikien ja tyttöjen arviointi kykyä. Humalassa nuoren itsekontrolli heik-

kenee ja nuori kokeilee helpommin uusia asioita, sellaisiakin joita nuori ei tavalli-

sesti kokeilisi ilman alkoholin vaikutusta. (Litmanen, Pesonen, Renfors, Ryhänen 

2006, 68.)  
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 
 

Tutkimuksen luotettavuutta pyritään arvioimaan kaikissa tehdyissä tutkimuksissa. 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset eivät ole sattuman-

varaisia, vaan tutkimus voidaan tarvittaessa toistaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 231.) Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset ovat pysyviä mittauksesta 

toiseen (Vilkka 2007, 149). Tutkimuksessani tutkin koko perusjoukon ja sekä poi-

kien että tyttöjen vastausprosentti oli erittäin hyvä. Näin olleen tutkimuksen tulok-

set eivät luultavasti ole sattumanvaraisia ja tutkimus voidaan tarvittaessa toistaa.  

 

Tutkimuksen validius eli pätevyys tarkoittaa sitä, onko tutkimuksessa onnistuttu 

mittaamaan juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Tut-

kimuksen validius voidaan varmistaa käyttämällä oikeaa tutkimusmenetelmää, 

oikeaa mittaria ja mittaamalla oikeita asioita (Kananen 2008, 81). Tässä tutkimuk-

sessa päädyttiin käyttämään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, sillä se oli paras 

menetelmä saada tietoa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Aineiston keruussa 

apuna käytettiin kyselylomaketta. Kyselytutkimuksessa on jälkikäteen vaikea ar-

vioida sitä, ovatko kyselyyn vastanneet ymmärtäneet kysymykset tutkijan tarkoit-

tamalla tavalla (Hirsjärvi ym. 2009, 231–232). Kyselylomakkeen esitestausta on-

kin välttämätöntä onnistuneen tutkimuksen kannalta. (Hirsjärvi ym. 2009, 204.) 

Näin ollen kyselylomake esitettiin ennen varsinaista tutkimusta. Esitestauksen 

avulla voidaan tarkistaa kysymysten muotoilua ja korjata ne tarvittaessa varsinais-

ta kyselyä varten. (Hirsjärvi ym. 2009, 204.)  

 

Kun kyselylomakkeet käytiin läpi, huomattiin että yhden kysymyksen (kysymys 8) 

kohdalla osa vastaajista oli valinnut useamman vastausvaihtoehdon, vaikka kyse-

lylomakkeen alussa ohjeistettiin ympyröimään vain yksi vastaajalle parhaiten so-

piva vaihtoehto ko. kysymyksen kohdalta. Niiden henkilöiden, jotka olivat valin-

neet useamman vaihtoehdon, vastauksensa jätettiin huomioimatta tuloksia esitet-

täessä. 
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Kyselytutkimus toteutettiin puolenpäivän aikaan, joten vastaajien vireystila on 

ollut melko hyvä kyselyyn vastattaessa. Kysely pidettiin keskellä viikkoa, koska 

silloin oli pienin todennäköisyys, että edellinen tai tuleva viikonloppu vaikuttaisi 

tutkimustuloksiin. Kyselylomakkeiden täyttämiseen varattiin riittävästi aikaa  

(15 min.), jotta jokainen halukas sai rauhassa miettiä vastauksia kysymyksiin. Per-

soonallani en voinut myöskään vaikuttaa tutkimustuloksiin, sillä en ollut läsnä 

kyselyn toteutuksessa. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi vielä se, että opiskelijoi-

den täyttämät kyselylomakkeet suljettiin heti pahvilaatikkoon kyselyn toteutuksen 

jälkeen. Näin ollen myös opiskelijoiden anonymiteetti säilyi. Anonymiteetillä tar-

koitetaan sitä, että tutkimukseen osallistuneita nuoria ei voida tunnistaa tutkimuk-

sesta eli tutkittavat pysyvät tunnistamattomina koko tutkimuksen ajan. Aineiston 

hankkimisen, säilyttämisen sekä aineiston hävittämisen tulee tapahtua niin, että 

tutkittavien tietoja ei pääse julki, eikä heitä näin ollen voida tunnistaa. (Suo-

misanakirja.fi 2011.) Tämä tieto tulee antaa myös tutkittaville.  

 

Tutkimus oli vapaaehtoinen kaikille osallistujille, ja tämä asia kerrottiin vastaajille 

ennen kyselylomakkeiden täyttöä. Tutkimukseen osallistuvalla on oikeus kieltäy-

tyä tutkimuksesta ja hänellä on myös oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistumi-

nen milloin tahansa. (Tampereen yliopisto 2011.) Kyselylomakkeisiin tutkittavat 

vastasivat nimettömästi, jotta anonymiteetti säilyisi. Anonymiteetin säilyminen 

salassa on tärkeää, sillä vastaajat ovat alle 18-vuotiaita. Lain mukaan alle 18-

vuotiaat eivät saa käyttää eivätkä hallussapitää mitään päihteitä. Esimerkiksi kaik-

ki alkoholin käyttö on väärinkäyttöä, jos kyseessä on alaikäinen käyttäjä (Nuorten 

päihteidenkäyttö ja laki 2008). Ennen tutkimuksen tekoa selvitin myös lukion reh-

torilta tarvitseeko opiskelijoiden vanhemmilta kysyä lupaa, että opiskelijat voivat 

vastata kyselyyn. Tämä siitä syystä, että kyselyyn vastaavat henkilöt ovat alaikäi-

siä. Rehtori oli kuitenkin sitä mieltä, että vanhimmilta ei tarvinnut erikseen kysyä 

lupaa. Näin ollen tutkimuslupa myönnettiin huhtikuussa 2010.  
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9 POHDINTA 
 

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden käyttöä sekä ver-

tailtiin poikien ja tyttöjen päihteiden käytön eroja. Tutkimuksen tavoitteena oli 

tuottaa tietoa nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden käytön eroista. Tutkimuksessa 

kohderyhmä ja päihteet pyrittiin rajaamaan selkeästi. Kohderyhmään kuuluivat 

kaikki ko. lukion alle 18-vuotiaat 1. ja 2. luokkalaiset nuoret. Päihteissä keskityt-

tiin pääasiassa alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin, sillä ne ovat nuorten keskuu-

dessa yleisimmin esiintyvät päihteet. Saatuja tutkimustuloksia on tarkoitus hyö-

dyntää terveystiedontuntien suunnittelussa ottamalla esimerkiksi huomioon aikai-

sempaa enemmän terveyden edistämisen näkökulmaa. Myös kouluterveydenhoita-

jalla on tärkeä rooli nuoren päihteettömyyden edistämisessä (Mustonen ym. 2009, 

22). Näin ollen kouluterveydenhoitaja voisi myös hyödyntää saatuja tutkimustu-

loksia opiskelijoiden terveystarkastusten yhteydessä.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan nuorten poikien ja tyttöjen päihteiden käyttö ei eroa 

paljoakaan suomalaisesta päihdekulttuurista yleensä. Myöskään sukupuolten välil-

lä ei ole nähtävissä tämän tutkimuksen mukaan kovin paljon eroavaisuuksia. Su-

kupuolisia eroja nähtiin pääasiassa alkoholin käyttöön liittyvissä tuloksissa. Tupa-

kan ja huumeiden käytön kohdalla sukupuolisia eroja oli lähes mahdoton havaita, 

sillä joidenkin tupakkaan ja huumeisiin liittyvien kysymysten kohdalla vastaajien 

määrät olivat niin pienet. Tuloksia tarkastelemalla voimme todeta, että poikien ja 

tyttöjen päihteiden käyttö on hyvin samansuuntaista sekä tämän tutkimuksen että 

aikaisempien tutkimusten mukaan. Tarkastelemalla lähemmin esimerkiksi Koulu-

terveyskyselyä (2010), Nuorten terveystapatutkimusta (2009) sekä Eurooppalaista 

koululaistutkimusta (2009), voimme todeta saatujen tutkimustulosten olevan yh-

teneväisiä näiden tutkimusten kanssa.  

 

Alkoholia voidaan myös tämän tutkimuksen valossa pitää edelleen nuorten poiki-

en ja tyttöjen valtapäihteenä. Tytöt ryhtyvät yhä useammin alkoholin käyttäjiksi, 

sillä tämän tutkimuksen mukaan tytöistä suurempi osa, kuin pojista käyttää alko-

holia. Tulokset osoittivat, että täysin raittiiden nuorten määrä on melko pieni ty-

töillä. Pojilla taas raittius näyttää olevan lähes yhtä yleistä, kuin alkoholin käyttö-
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kin. Saadut tulokset osoittivat, että humalahakuinen juominen on hieman yleisem-

pää pojilla kuin tytöillä, sillä pojat juovat tyttöjä suurempia alkoholiannoksia ker-

rallaan. Syitä siihen, miksi pojat juovat yhdellä käyttökerralla useampia alkoho-

liannoksia kuin tytöt, on vaikea arvioida. Aikuisilla kerralla käytettyjen alkoho-

liannosten riskirajana pidetään neljää (4) annosta ja miehillä kuutta (6) annosta. 

Nuorilla riskiraja ei kuitenkaan ole näin selvä sukupuolten välillä, sillä tytöt kas-

vavat usein poikia nopeammin murrosiässä. Tästä johtuen tytöillä alkoholiannos-

ten riskiraja ei ole poikien riskirajaa pienempi murrosiässä. Molemmilla sukupuo-

lilla kuusi annosta on korkea riskiraja aikuisiin verrattuna. (Metso ym. 2009, 19.) 

 

Tämä tutkimus osoitti, että alkoholin käyttöä pidetään sosiaalisena tapahtumana 

sekä poikien että tyttöjen keskuudessa. Alkoholia käytetään yhdessä kavereiden 

kanssa ja usein myös kavereiden luona toisin sanoen sekä poikien että tyttöjen 

alkoholin käyttöön liittyy selvästi sosiaalinen vuorovaikutus. Myös alkoholin han-

kinta tapahtuu usein kavereiden välityksellä. Alkoholin hankinnassa pojat uskal-

tautuvat edelleen tyttöjä useammin ostamaan alkoholijuomansa itse kaupoista ja 

kioskeista. Tytöille kiinnijäämisen pelko alkoholin ostossa saattaa olla suurempi 

kuin pojilla. Näin ollen tytöt turvautuvat mieluummin kavereiden ja sisarusten 

apuun alkoholin hankinnassa (Metso ym. 2009, 26). Alkoholin käyttö on viihde-

käyttöä sekä pojilla että tytöillä eli alkoholia käytetään pääasiassa hauskanpitoon 

ja juhlimiseen. Tytöille viihdekäyttö on vielä merkittävämpää kuin pojilla. Alko-

holin avulla kohotetaan yhteishenkeä ja tutustuminen muihin nuoriin helpottuu. 

(Maunu, Simonen 2010, 88.) 

 

Tupakoinnin tulokset olivat hyvin samansuuntaiset, kuin mitä aikaisimmissakin 

tutkimuksissa. Aikaisempien tutkimusten mukaan suomalaisten tupakoivien nuor-

ten määrä on vähentynyt ja nuorten asenteet tupakkaa kohtaan ovat kiristyneet 

(Havio ym. 2008, 167). Tulosten mukaan nuorista pojista ja tytöistä vain pieni osa 

tupakoi. Nuoret kyllä saattavat kokeilla tupakkaa, mutta eivät ryhdy käyttäjiksi. 

Tytöillä tupakan kokeileminen on tutkimuksen mukaan poikia yleisempää. Tämä 

saattaa johtua siitä, että tytöt ovat poikia uteliaampi kokeilemaan eri päihteitä. 

Tytöillä myös sosiaalinen paine tupakan maistamista kohtaan saattaa olla poikia 

suurempi, sillä tytöille kavereiden hyväksyntä on todella tärkeää nuoruusiässä. 
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Nuoruusiässä nuori hakee tukea ja arvostusta tekemisilleen usein kavereiltaan. 

(Sinkkonen 2010, 57.) Muuten poikien ja tyttöjen tupakan käyttö on hyvin saman-

laista, eikä eroja tupakan käytön suhteen juuri ole havaittavissa.  

 

Mediassa puhutaan nykyään paljon huumeiden käytöstä, mutta silti huumeiden 

käyttö on edelleen hyvin vähäistä nuorten poikien ja tyttöjen keskuudessa. Nuor-

ten huumeiden käyttö ja kokeilu on selvästi vähentynyt 2000-luvulla. (Rönkä ym. 

2009, 7). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että huumeiden käyttö ei 

kuulu nuorten poikien ja tyttöjen vapaa-aikaan, sillä huumeiden käyttöä tapahtuu 

niin pienellä osalla vastaajista. Poikien ja tyttöjen asenteet esimerkiksi kannabik-

sen käyttöä kohtaan ovat kiristyneet aiempiin vuosiin verrattuna. (Metso ym. 

2009, 39). Tytöillä kiinnostus huumeiden kokeilua kohtaan nousee hieman poikia 

aikaisemmin. Tämä saattaa johtua siitä, että tytöt haluavat kokeilla rajojaan. Huu-

meiden kokeilu saatetaan liittää osaksi nuoren aikuistumisriittiä. (Väyrynen 2007, 

74.) Tutkimustulosten mukaan huumekokeilut aloitetaan yleensä kannabiksella ja 

kannabis onkin nuorten poikien ja tyttöjen keskuudessa yleisimmin käytetty huu-

mausaine. Muita huumausaineita, kuin kannabista kertoi käyttävänsä vain kaksi 

(2) huumeita käyttäneistä pojista. Huumeiden käytön suhteen poikien ja tyttöjen 

välillä ei näy eroja tämän tutkimuksen mukaan.   

 

Tutkimustuloksia tulisi hyödyntää terveystiedontuntien suunnittelussa niin, että 

pääpaino päihdeopetuksessa olisi alkoholissa. Tutkimustulosten mukaan alkoholin 

käyttö on yleisempää ko. lukion poikien ja tyttöjen keskuudessa, kuin tupakan ja 

huumeiden. Tupakan ja huumeiden käyttö osoittautui hyvin vähäiseksi ko. lukios-

sa. Nuorten kanssa tulisi keskustella rehellisesti alkoholin käytön aiheuttamista 

terveyshaitoista ja nuorena aloitetun runsaan alkoholin käytön aiheuttamista hai-

toista myöhemmin aikuisiällä. Opetustyyliin tulee myös kiinnittää huomiota, sillä 

luentomainen opetus ei aina ole paras tyyli nuoren päihdetietojen lisäämiseen. 

Opetuksessa olisi hyvä pyrkiä osallistuvaan työtapaan esimerkiksi ryhmätöitä ja 

esitelmiä tekemällä. Näin ollen nuori pääsisi itse osallistumaan ja hakemaan tietoa 

alkoholin käytöstä ja sen aiheuttamista terveyshaitoista. Koululla ja koulutervey-

denhoitajalla tulisi myös olla yhteisenä pyrkimyksenä ehkäistä alkoholinkäyttöä ja 

tämän tulisi näkyä koululla kielteisenä kantana alkoholin käyttöön. 
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Terveydenhoitajan tulisi myös keskittyä nuorten ohjauksessa ja neuvonnassa päih-

teistä erityisesti alkoholiin. Koska terveydenhoitaja seuraa vuosittain terveystar-

kastusten avulla nuorten päihteiden käyttöä, olisi hänen tärkeää kiinnittää huomio-

ta siinä esiintyviin muutoksiin nuoren kasvaessa. Terveydenhoitajalla tulee olla 

riittävästi tieto eri päihteistä, päihteiden käytöstä ja päihteiden käytön aiheuttamis-

ta terveyshaitoista, jotta hän voi keskustella niistä nuorten kanssa. Tämä tutkimus 

antaa terveydenhoitajalle hyvää tietoa siitä, miten ko. lukion pojat ja tytöt käyttä-

vät tällä hetkellä päihteitä. Tutkimustulosten mukaan terveydenhoitajan olisi hyvä 

keskustella poikien kanssa humalahakuisesta juomisesta ja sen vaikutuksista ter-

veyteen. Tyttöjen kanssa olisi vastaavasti hyvä keskustella tupakan kokeilusta ja 

siitä mahdollisesti aiheutuvasta nikotiiniriippuvuudesta.  

 

Jatkotutkimusaiheena olisi mukava tietää, miten vastaukset muuttuvat kun nämä 

tutkimukseen osallistuvat nuoret tulevat täysi-ikäisiksi. Olisivatko tulokset saman-

suuntaiset kuin nyt vai voisiko niissä havaita joitakin olennaisia muutoksia. Tut-

kimuksen voisi tehdä myös sukupuolten sijaan vertailemalla ammatillisen koulun 

ja lukion opiskelijoiden päihteiden käytön eroja. Koska opinnäytetyöni yhtenä 

tarkoituksena on hyödyntää tutkimustuloksia terveystiedontuntien suunnittelussa, 

voisi yhtenä pidemmän aikavälin jälkeisenä jatkotutkimuksena selvittää onko 

päihteiden käyttöön tullut olennaisia muutoksia tämän tutkimuksen jälkeen ko. 

lukiossa. Päihteiden käytön erojen lisäksi myös nuorten asenteita päihteiden käyt-

töä kohtaa voisi selvittää ja hakea niistä eroja poikien ja tyttöjen välille.  

 

On erittäin tärkeää, että päihteiden käytöstä tehdään tutkimuksia, koska niiden 

avulla pysymme ajan tasalla nuorten päihteiden käytöstä ja päihteiden käytössä 

esiintyvistä eroista sukupuolten välillä. On tärkeää selvittää, mihin suuntaan nuor-

ten päihteiden käyttö on ajautumassa, koska vain sitä kautta voimme puuttua 

ajoissa nuorten päihteidenkäytössä ilmeneviin ongelmiin ja voimme katkaista nuo-

ren ajautumisen kohti myöhempää päihteiden väärinkäyttöä (Sirola 2004, 16).   

Koska poikien ja tyttöjen päihteiden käytöstä löytyy myös eroja, olisi tutkimuksis-

sa hyvä keskittyä aiempaa enemmän sukupuolten väliseen vertailuun. Näin ollen 

olisimme tietoisia myös siitä, mihin suuntaan poikien ja tyttöjen päihteiden käyttö 

on ajautumassa. 
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  Hei Ulvilan lukion 1. ja 2. luokkalaiset opiskelijat!                        LIITE 1 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi (amk). Opinnäytetyöni tar-

koituksena on selvittää nuorten (alle 18-vuotiaiden) poikien ja tyttöjen päihteiden käyt-

töä sekä vertailla poikien ja tyttöjen päihteiden käytön eroja. Kohderyhmäksi valitsin 

teidät, Ulvilan lukion 1. ja 2. luokkalaiset opiskelijat. Tutkimukseni on ehdottoman luot-

tamuksellinen. Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä oppilaitoksen nimi tule tutkimuk-

sessa esiin.  Toivon sinun vastaavan mahdollisimman rehellisesti, kiitos! 

 

TAUSTATIEDOT: 

Ole hyvä ja ympyröi seuraavista oikea vaihtoehto! Kysymykseen 3 toivon sinun vastaa-

van numeroin! 

 

1. Sukupuoli: 1     tyttö 

  2     poika 

 

2. Luokka-aste: 1    lukion 1. vuosikurssi 

  2    lukion 2. vuosikurssi 

 

3. Ikä: _______ vuotta 

 

ALKOHOLI: 

Ole hyvä ja ympyröi seuraavista VAIN YKSI vaihtoehto! Kysymykseen 5 toivon sinun vas-

taavan numeroin! 

 

4. Käytätkö alkoholia: 1    kyllä 

   2    en 

 

Jos vastasit tähän kysymykseen ”en”, voit siirtyä suoraan kysymykseen 13. 

 

5. Minkä ikäisenä joit ensimmäisen kerran alkoholia:______ -vuotiaana 
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6. Kuinka usein juot alkoholia: 1    kaksi kertaa viikossa tai useammin 

   2    kerran viikossa 

   3    kaksi kertaa kuukaudessa 

   4    kerran kuukaudessa tai harvemmin 

   5    1-4 kertaa vuodessa 

 

Seuraavassa kysymyksessä yhdellä alkoholiannoksella tarkoitetaan: esim. 0,33 l 

pulloa keskiolutta tai siideriä, reilu puolilasia (12 cl) mietoa viiniä tai vajaa puoli-

lasia (8 cl) väkevää viiniä tai vajaa neljännes lasia (4 cl) väkeviä alkoholijuomia.  

 

7. Kuinka monta annosta alkoholia juot kerralla:          1    1-2 annosta 

             2    3-4 annosta 

                                                                                                         3    5-6 annosta 

             4    7-9 annosta 

             5    10 annosta tai   

                                                                                                            enemmän 

 

8. Mitä alkoholijuomaa käytät yleisimmin: 1    olutta 

    2    siideriä 

    3    lonkeroa 

    4    mietoa viiniä 

    5    vahvaa viiniä 

    6    viinaa 

 

Ole hyvä ja ympyröi seuraavista vaihtoehdoista NIIN MONTA KUIN HALUAT! 

 

9. Miten yleensä hankit alkoholijuomat: 1    Ostan itse 

               2    Vanhemmat ostavat 

               3    sisarukset ostavat 

               4    otan kotoa 

               5    kaverit ostavat 

               6    kaverin vanhemmat ostavat 

               7    ostan ”pimeiltä” markkinoilta                                                                     
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10. Missä yleensä käytät alkoholia:             1    kotona 

                2    kaverin luona 

                3    kadulla tai muualla ulkona 

                4    pubissa/baarissa/ravintolassa 

                5    muualla, missä? ___________ 

 

 

11. Kenen kanssa tavallisesti juot alkoholia:   1    kaveriporukassa 

                     2    parhaan kaverini kanssa 

                     3    tyttö- tai poikaystävän kanssa 

                                                                                        4    vanhempien kanssa 

                                              5    yksin 

 

12. Miksi käytät alkoholia:           1    Seuran vuoksi/kun kaveritkin käyttävät 

                       2    masennukseen 

                       3    yksinäisyyteen 

                       4    rohkaisuksi 

                       5    rentoutumiseen 

                       6    hauskanpitoon/juhlimiseen 

                       7    humalan vuoksi 

                       8    haen jännitystä elämään 

                       9    kokeilun vuoksi 

                      10   en kehtaa sanoa kavereille ”ei” 

                      11    kapinoin aikuisten määräyksiä vastaan 

                      12    en osaa sanoa 

 

TUPAKKA: 

Ole hyvä ja ympyröi seuraavista VAIN YKSI vaihtoehto! Kysymykseen 14 toivon sinun 

vastaavan numeroin! 

 

13. Oletko koskaan maistanut tupakkaa:        1    kyllä      2    en 
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14. Minkä ikäinen olit, kun kokeilit ensimmäisen kerran tupakkaa ________ -

vuotias 

15. Tupakoitko tällä hetkellä:  1    kyllä 

    2    en 

 

Jos vastasit kysymykseen ”en”, voit siirtyä kysymykseen 22 

 

16. Kuinka usein tupakoit: 1    päivittäin 

   2    viikoittain 

   3    pari kertaa kuukaudessa 

   4    kuukausittain 

5 harvemmin 

17. Montako savuketta poltat päivässä: 1    1-5 savuketta 

    2    6-10 savuketta 

    3    > 10 savuketta 

 

Ole hyvä ja ympyröi seuraavista vaihtoehdoista NIIN MONTA KUIN HALUAT! 

 

18. Miten yleensä hankit käyttämäsi tupakat: 1    Ostan itse 

    2    Vanhemmat ostavat 

    3     Sisarukset ostavat 

    4    Kaverit ostavat 

 

19. Milloin tupakoit:                           1    kotona ollessani 

   2    kouluaikana 

   3    viikonloppuisin 

   4    humalassa 
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20. Kenen kanssa tavallisesti olet, kun tupakoit:    1    kaveriporukassa 

                             2    tyttö- tai poikaystävän 

                                                                                                      kanssa  

                                                                                                3    vanhempien kanssa 

    4    yksin 

 

21. Miksi tupakoit:                    1    seuran vuoksi/kun kaveritkin tupakoivat 

                     2    tupakka maistuu hyvälle 

                     3    kokeilun vuoksi 

                     4    en kehtaa sanoa kavereille ”ei” 

                     5    kapinoin aikuisten määräyksiä vastaan 

                     6    en osaa sanoa 

 

HUUMEET: 

Ole hyvä ja ympyröi seuraavista VAIN YKSI vaihtoehto! Kysymykseen 23  toivon sinun 

vastaavan numeroin! 

 

22. Oletko koskaan käyttänyt tai käytätkö tällä hetkellä huumeita:       

1 kyllä, edelleen 

2    kyllä, en enää 

    3    olen kokeillut 

    4    en käytä ollenkaan 

 

Jos vastasit kysymykseen ”en käytä ollenkaan”, voit siirtyä kyselyn loppuun! 

 

23. Minkä ikäinen olit, kun kokeilit ensimmäisen kerran huumeita:____ -vuotias 
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24. Kuinka usein käytät/käytit huumeita: 1    päivittäin 

    2    viikoittain 

    3    pari kertaa kuukaudessa 

    4    kuukausittain 

    5    harvemmin 

 

 

25. Mitä huumeita käytät/käytit:                           1    kannabista 

    2    kokaiinia 

    3    ekstaasia 

    4    opiaatteja 

    5    amfetamiinia 

    6    LSD:tä 

                  7   Jotain muuta,  

                                                                                                            mitä?___________ 

 

Ole hyvä ja ympyröi seuraavista vaihtoehdoista NIIN MONTA KUIN HALUAT! 

 

26. Miten yleensä hankit käyttämäsi huumeet:        1    kavereilta 

       2    sisaruksilta 

       3    ostan kadulta 

       4    tilaan Internetistä 

       5    jostain muualta, 

                                                                 mistä?_________ 

 

 

27. Milloin yleensä käytät/käytit huumeita: 1    koti-bileissä 

    2    viikonloppuna 

    3    kouluaikana 

    4    kotona ollessani 

    5    humalassa 
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28. Miksi käytät/käytit huumeita:        1     seuran vuoksi/kun kaveritkin käyt                                                            

                                                             2     masennukseen 

         3     yksinäisyyteen 

         4     rohkaisuksi 

         5     rentoutumiseen 

         6     hauskanpitoon/juhlimiseen 

         7     humalan vuoksi 

         8     haen jännitystä elämään 

         9     kokeilun vuoksi 

         10    en kehtaa sanoa kavereille ”ei” 

         11    en osaa sanoa 

 

KIITOS VASTAUKSISTA!  
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LIITE 2 

 

Ryhmänohjaajat: 

 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksella 

sairaanhoitajaksi (AMK). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten (alle 

18-vuotiaiden) poikien ja tyttöjen päihteiden käyttöä sekä vertailla poikien ja tyt-

töjen päihteiden käytön eroja. Kohderyhmäksi olen valinnut Ulvilan lukion 1. ja 2. 

luokkalaiset opiskelijat. Tutkimusaineisto kerätään kyselylomakkeiden avulla. 

Kyselylomake sisältää pääasiassa suljettuja kysymyksiä. Kyselyiden mukana on 

tyhjä laatikko, johon valmiit lomakkeet voi laittaa. Suljetun laatikon voitte toimit-

taa rehtorille tai opinto-ohjaajalle. Haen ne pois rehtorin kanssa sovittuna ajankoh-

tana.  Kyselylomakkeiden täyttämisajankohdasta saatte lisätietoa rehtorilta. Sulke-

kaa laatikko heti lomakkeiden täyttämisen jälkeen, jotta tutkimuksen luotettavuus 

säilyy. Tutkimuksessa ei tule ilmi koulun nimeä, eikä yhdenkään opiskelijan hen-

kilötietoja. Luvan tutkimuksen tekemiseen olen saanut rehtorilta.  

 

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ! 

 

Yhteistyöterveisin: 

Jenni Seppälä 

 


