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1 Johdanto 

 

Pro gradu -tutkfimuksenfi tarkofituksena on tutkfia yläkoulufikäfisten nuorten päfihtefiden 

käyttöä ja sfitä, mfitkä sosfiaalfisen pääoman tekfijät ovat yhteydessä nuorten päfihtefiden 

käyttöön. Olen päätynyt tekemään kvantfitatfifivfisen tutkfimuksen Terveyden ja hyvfin-

vofinnfin lafitoksen kouluterveyskyselyfistä. Tutkfimuksenfi tehtävänä on kuvata, mfiten 

nuorten päfihtefiden käyttö on muuttunut vuosfina 2002–2013 ja mfitä tekfijöfitä vofidaan 

nähdä päfihtefiden käytön taustalla. Tarkasteluvuosfina ovat parfillfiset vuodet, jollofin 

kysely tehtfifin Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja Lapfissa. Lfisäksfi vuoden 2013 kyselystä 

on erotettu sama tutkfimusalue. Päfihtefiden käyttö lfisääntyy nuorfilla fiän myötä, mutta 

koko fikäryhmää koskevat tfiedot 2000-luvun alusta lähtfien on saatavfilla afinoastaan ylä-

koulufikäfisfistä. Ammattfikoululafisfille kysely on tehty ensfimmäfisen kerran vasta vuonna 

2008. Koska haluan tutkfia päfihtefiden käytön kehfittymfistä koko fikäryhmällä, kohde-

ryhmäksfi valfikofitufivat 9. luokkalafiset. Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen tekemät 

findfikaattorfit kuvaavat hyvfin päfihtefiden käytön kehfittymfistä, mutta filmfiön taustalla 

olevfia tekfijöfitä efi ole tutkfittu. Taustatekfijöfiden tuntemfisen kautta vofimme kfifinnfittää 

huomfiota päfihtefiden käyttöä vähentävfifin tafi sfitä lfisäävfifin tekfijöfihfin.  

 

Tutkfimuksessa tarkastelen nuorten päfihtefiden käyttöä ja olen kfifinnostunut perheen ja 

sosfiaalfisten suhtefiden merkfityksestä nuorten päfihdekäyttäytymfiseen. Käsfitteellfisenä 

vfifitekehyksenä tutkfimuksessanfi on sosfiaalfinen pääoma. Sosfiaalfiselle pääomalle efi ole 

olemassa yhtä kattavaa määrfitelmää. Tutkfimuksfia sosfiaalfisesta pääomasta tehdään erfi 

näkökulmfista rfifippuen sfifitä, kenen määrfitelmään tutkfija nojautuu. Nuorfia koskevassa 

tutkfimuksessa sosfiaalfinen pääoma on perfintefisten määrfitelmfien suhteen haastava, 

sfillä määrfitelmät korostavat yhtefiskuntaan ja yhtefisön tofimfintaan osallfistumfista sosfi-

aalfisen pääoman lähteenä. Nuorten mahdollfisuus vafikuttaa yhtefiskuntaan ja yhtefisöön 

on rajallfista. Alle 18-vuotfias määrfitellään lapseksfi, efikä hänellä ole äänestysofikeutta. 

Usefin yhtefisön kehfittämfinen vaatfifi polfifittfista päätöksen tekoa ja rahan suuntaamfista 

kehfitettävään kohteeseen. Polfifittfiset päätökset ovat afikufisten vallassa ja nuoret efivät 

välttämättä koe vofivansa vafikuttaa asfiofihfin.  

 

Sosfiaalfisen pääoman nähdään syntyvän verkostofissa, jofista perhe nousee merkfittäväk-

sfi pääoman lähteeksfi. Nuorten sosfiaalfisen pääoman lähteenä on vähän tutkfittu ver-
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tafissuhtefiden merkfitystä tafi nfifiden merkfitys on nähty negatfifivfisena. Kouluterveys-

kyselyn kautta vofidaan tutkfia opettajfien ja vanhempfien tuen sekä vanhempfien kontrol-

lfin merkfitystä nuoren päfihtefiden käytölle. Vertafissuhtefiden merkfitys jää hfieman kape-

aksfi tässä tutkfimuksessa. Sfitä tarkastellaan seurustelun ja nuoren lähefisten ystävfien 

kautta. 

 

Päfihtefillä tässä tutkfimuksessa tarkofitetaan alkoholfia, lääkkefitä, lfiuottfimfia ja huumefita. 

Tutkfimus koskee 9. luokkalafisfia nuorfia ja käytän jatkossa tästä fikäryhmästä tutkfimuk-

sestanfi sanaa nuoret. Luvussa 2 kartofitan afikafisempfia tutkfimuksfia koskfien nuorten 

päfihtefiden käyttöä ja päfihtefiden käytön merkfitystä nuorten elämässä. Luvussa 3 käsfit-

telen sosfiaalfisen pääoman käsfitettä ja sfifihen lfifittyvää tutkfimusta. Luku 4 käsfittelee 

tutkfimuksen kulkua. Sfifinä esfittelen afinefiston, tutkfimusmenetelmät ja tutkfimukseen 

lfifittyvät eettfiset haasteet. Luvut 5 ja 6 sfisältävät afinefiston analysofinnfin asettamfienfi 

tutkfimuskysymysten mukafisestfi ja tutkfimustulosten esfittelyn. Luvussa 7 päätän työnfi 

pohdfintaan ja tutkfimusprosessfin arvfiofintfifin. 
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2 Nuorten päfihtefiden käyttö tutkfimusten valossa 

 

2.1 Nuorten päfihtefiden käytön laajuus ja kehfitys 

 

Nuorten päfihtefiden käytön kehfittymfisestä löytyy lähfinnä määrällfisfiä tutkfimuksfia ja 

raportteja mutta myös laadullfisfia tutkfimuksfia. Kouluterveyskyselystä tehtyjä tutkfimuk-

sfia lfifittyen päfihtefiden käyttöön on tehty varsfin vähän. Kouluterveyskyselystä löytyy 

Terveyden ja hyvfinvofintfilafitoksen sfivufilta findfikaattorefita, jotka kuvaavat päfihtefiden 

käytön kehfittymfistä mutta efivät syy-yhteyksfiä. Nuorten päfihtefiden käyttöä Suomessa 

on tutkfittu myös postfikyselynä Nuorten terveystapatutkfimuksessa vuodesta 1977 läh-

tfien. Suomfi on mukana myös eurooppalafisessa koululafistutkfimuksessa nuorten päfih-

tefiden käytöstä (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD). 

Tätä tutkfimusta on tehty vuodesta 1995 lähtfien neljän vuoden välefin.  

 

Tarja Orjasnfiemen väfitöskfirja (2005) antaa hfistorfiallfisen perspektfifivfin päfihtefiden käy-

tön kehfittymfiseen kahdessa pfienessä Lapfin kunnassa. Tofista kunnfista elfi Ranuaa lefi-

maa vahva vanhofillfislestadfiolafisuus, mfikä osaltaan tuo tuloksfifin vafihtelevuutta. Tutkfi-

mus on pfitkfittäfistutkfimus vuosfilta 1984, 1994 ja 2001. Tutkfimuksen vfifimefinen vuosfi elfi 

vuosfi 2001 kuvastaa sfitä tfilannetta, josta oma tutkfimuksenfi lähtee lfifikkeelle. Vuonna 

2001 Posfiolla rafittfifiden osuus olfi keskfimäärfin sama kufin koko maassa ja Ranualla huo-

mattavastfi suurempfi. Nuorten tyttöjen humalahakufisen juomfisen lfisääntymfinen 1990-

luvulla ja tasa-arvofistumfinen pofikfien kanssa vuoteen 2001 mennessä käyvät myös tut-

kfimuksesta filmfi. Orjasnfiemen tutkfimus vahvfistaa myös afikafisemmfin saatuja tutkfimus-

tuloksfia sfifitä, että mfitä nuorempana alkoholfin käyttö alofitetaan, sfitä runsaampana sen 

käyttö jatkuu afikufisfiässä. Alkoholfin käytön kokefilun sfifirtämfinen mahdollfisfimman myö-

häfiseen vafiheeseen alentaa alkoholfin ongelmakäytön rfiskfiä afikufisuudessa.  

 

Nuorten terveystapatutkfimuksen raportfissa vuodelta 2013 tarkastellaan tupakkatuot-

tefiden ja sähkösavukkefiden käytön ylefisyyttä, tupakkaostoja sekä tupakkatuottefiden 

esfilläpfidon ja tupakkamafinonnan havafitsemfista 12–18-vuotfiafiden keskuudessa. Rapor-

tfissa tarkastellaan myös alkoholfin käyttöä ja mafinonnan havafitsemfista sekä sosfiaalfista 

altfistumfista huumefille.  Itse keskfityn alkoholfin ja mufiden päfihtefiden käytön tutkfimfi-

seen. Näfiden osalta terveystapatutkfimuksesta käy hyvfin filmfi se, kufinka nuorten alko-
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holfin käyttö ylefistyy fiän myötä. Posfitfifivfista kehfitystä on tapahtunut rafittfifiden osuuden 

lfisääntymfisessä myös vanhemmfissa fikäluokfissa. Tulosten mukaan humalajuomfinen on 

vähentynyt kafikfissa fikäryhmfissä sekä tytöfillä että pojfilla. Tfilastollfisestfi merkfittävä muu-

tos humalajuomfisen vähenemfisessä tapahtufi 14-vuotfiafilla tytöfillä sekä 16- ja 18-

vuotfiafiden kohdalla vuosfina 2011–2013. Sosfiaalfinen altfistumfinen huumefille kääntyfi 

vuosfina 2007–2011 tapahtuneen nousun jälkeen laskuun vuonna 2013. (Kfinnunen ym. 

2013, 37–45.) 

 

ESPAD-tutkfimus on eurooppalafinen nuorten päfihtefiden käyttöä koskeva seurantatut-

kfimus, jossa keskfitytään erfi vuosfina osfittafin samofihfin, osfittafin erfilafisfifin nuorten päfih-

tefiden käyttöä koskevfifin asfiofihfin. Vuoden 2009 raportfissa on verrattu päfihtefiden käyt-

töä perhetaustaan ja koulunkäyntfifin, kun tuorefimmassa raportfissa vuodelta 2012 nä-

mä tfiedot puuttuvat. Muutofin erfi vuosfien tutkfimukset vastaavat paljoltfi tofisfiaan, elfi on 

tutkfittu erfi päfihtefiden käyttöä, päfihtefiden saatavuutta, hankfintapafikkaa, nauttfimfis-

pafikkaa ja koettuja ongelmfia sekä päfihtefiden käytön alofitusfikää ja alueellfisfia eroja. 

Näfistä raportefista löytyy paljon mfielenkfifintofisfia tfietoja sosfiaalfityön näkökulmasta, 

mutta rajaan tulosten esfittelyn omaan tutkfimukseenfi lfifittyen päfihtefiden käytön kehfi-

tykseen ja perhetaustan vafikutukseen. Päfihtefiden käytön osalta tulokset ovat saman-

suuntafisfia mufiden tutkfimusten kanssa, päfihtefiden käyttö on vähentynyt, mutta vuo-

den 2007 jälkeen sekakäytön laskeva trendfi on pysähtynyt ja kannabfiksen käyttö on 

lfisääntynyt. Päfihtefiden käyttö on tutkfimusten mukaan samankaltafista tytöfillä ja pojfilla. 

Selkefin ero on lääkkefiden käytössä ja sekakäytössä, jossa tyttöjen käyttö on ylefisem-

pää kufin pofikfien. (Rafitasalo ym. 2012, 16–23.) 

 

Perhetaustan vafikutuksesta nuorten päfihtefiden käyttöön on vuoden 2007 ESPAD-

tutkfimuksessa saatu samansuuntafinen tulos kufin kouluterveyskyselystä tehdyssä 

huumefiden käyttöä koskevassa tutkfimuksessa (Luopa ym. 2000), elfi kafikkfien päfihtefi-

den käyttö on ydfinperhefissä asuvfilla nuorfilla vähäfisempää kufin yksfinhuoltajaperhefissä 

tafi uusperhefissä asuvfilla. Vanhempfien koulutustaustalla on ESPAD-tutkfimuksen mu-

kaan jonkfin verran merkfitystä nuorten päfihdekäyttäytymfiseen. Rafittfifiden määrä lfi-

sääntyfi vuosfina 2003–2007 nfifiden nuorten keskuudessa, jofiden vanhemmat olfivat kor-

keastfi koulutettuja. Samofin humalajuomfisen vähentymfinen alkofi näfiden nuorten kes-

kuudessa afiemmfin kufin mufissa ryhmfissä. Kannabfiskokefilut levfisfivät ensfin korkeastfi 
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koulutettujen vanhempfien nuorten keskuuteen 1990-luvun loppupuolella, mutta hefi-

dän joukossaan trendfi kääntyfi myös laskuun afiemmfin kufin mufiden nuorten parfissa. 

ESPAD-tutkfimuksen mukaan vanhempfien kontrollfi olfi 1990-luvun lopulla hfieman vä-

häfisempää kufin 2000-luvulla. Nuorten päfihtefiden käytön ja vanhempfien kontrollfin 

välfillä on havafittu selkeä yhteys. Nuoret, jofiden vanhemmat tfietävät nuorten perjantafi-

filtojen vfiettotavofista, käyttävät vähemmän päfihtefitä kufin ne nuoret, jofiden vanhem-

mat efivät tfiedä mfiten nuorfi vfiettää perjantafi-filtansa. (Metso ym. 2009, 33–34.) 

 

Eurooppalafisten nuorten juomfinen eroaa mafittafin. Pohjofismafista Tanska sfijofittuu enfi-

ten juovfien mafiden joukkoon. Mufissa Pohjofismafissa nuorten juomfinen on vähäfisem-

pää kufin Suomessa, joka sfijofittuu kufitenkfin koko Euroopan vertafilussa keskfiarvon ala-

puolelle. Ylefisfintä nuorten juomfinen on Tsekfissä, Tanskassa ja Saksassa. Vähfiten juovfia 

nuorfia on Islannfissa ja Yhdysvallofissa. Yhdysvaltojen ja Espanjan tfilastoja nuorten päfih-

tefiden käytöstä esfitetään tutkfimuksessa vertafiluna, vafikka ESPAD-tutkfimusta efi ole 

näfissä mafissa tehty. ESPAD-tutkfimuksessa nuorfilta on kysytty myös kerralla juotua 

alkoholfimäärää, ja Islantfia lukuun ottamatta Pohjofismafissa asuvat nuoret ovat enfiten 

kerralla juovfien nuorten joukossa. Ylefisestfi pojat jofivat kerralla enemmän kufin tytöt. 

Afinoastaan Ruotsfissa ja Islannfissa kerralla juomfisen määrä olfi sama tytöfillä ja pojfilla. 

Humalajuomfinen olfi mm. Pohjofismafissa, Isossa-Brfitannfiassa ja Irlannfissa yhtä ylefistä 

tyttöjen ja pofikfien keskuudessa. Humalajuomfisella tutkfimuksessa tarkofitettfifin selkää 

ulospäfin näkyvää humalatfilaa, mahdollfista pahaa oloa ja mufistfinmenetystä. Keskfimää-

rfin Euroopassa pofikfien humalajuomfinen olfi ylefisempää kufin tyttöjen. Humalajuomfinen 

on kufitenkfin vähentynyt Pohjofismafissa Tanskaa lukuun ottamatta vuodesta 1995 vuo-

teen 2011. (Hfibell ym. 2012, 68–80, 132–133.) 

 

Jaana Lähteenmaa (2007) hahmottelee artfikkelfissaan kolme erfilafista tulkfintaa nuorten 

alkoholfin käytön vähentymfiselle. Ensfimmäfisen tulkfinnan mukaan kysymys on hefilurfin 

palaamfisesta äärfiasennosta keskemmälle. 1990-luvun jälkfipuolfiskolla nuorten runsas 

juomfinen lfifittyfi eräänlafiseen pofikkeustfilaan ja vähenemfinen olfi merkkfi tfilanteen ta-

saantumfisesta. Tofisen tulkfinnan mukaan nuorfilla on yksfinkertafisestfi enemmän teke-

mfistä ja juomfinen on sen vuoksfi vähäfisempää. Internetfin käyttö ja pelfit vfievät entfistä 

enemmän nuorten afikaa. Kolmannen tulkfinnan mukaan nuorfisokulttuurfin sfisällä alko-

holfifin ja humalaan lfifittyvät mfielfikuvat ovat muuttuneet vähemmän vetovofimafisfiksfi. 
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Lähteenmaa vfifittaa myös vanhempfien kontrollfin lfisääntymfiseen, mutta hän efi usko 

tämän selfittävän kokonaan alkoholfin käytön vähentymfistä. (Lähteenmaa 2007, 90–91.) 

Yksfikään näfistä tulkfinnofista efi varmaan yksfin pfidä pafikkaansa. Oletan kufitenkfin vah-

vfimmfin asfiaan vafikuttaneen kulttuurfisen muutoksen nuorten keskuudessa.  

 

Kfirjallfisuuteen perehtyessä syntyy vafikutelma, että tutkfijofiden kfifinnostus nuorten 

päfihtefiden käyttöön näyttää kfifinnfittyvän tyttöjen päfihtefiden käyttöön ja erfityfisestfi 

huumefiden käyttöön. Alkoholfi on edelleen nuortenkfin keskuudessa pääpäfihde ja sen 

käyttö on ylefisempää kufin huumefiden käyttö. Yhtäältä alkoholfin käytön laskeva trendfi 

nuorten keskuudessa ja tofisaalta huumefiden käytön lfisääntymfinen ovat oletettavastfi 

ohjanneet tutkfimuksen suuntautumfista huumefiden käytön tutkfimukseen.  

 

Huumefiden käyttö Suomessa on seurannut kansafinvälfisfiä vfirtauksfia. Kansafinvälfiseen 

tapaan on Suomessa filmennyt kaksfi suurempaa huumeaaltoa, ensfimmäfinen 1960-

luvulla ja vfifimefisfin 1990-luvulla. Huumefiden kokefilun ja käytön lfisääntymfinen 1990-

luvulla olfi 1960-luvun tapaan nuorfiso- ja sukupolvfi-filmfiö. Teknokulttuurfi levfisfi 1980-

luvun lopussa myös Suomeen. Ilmfiö ylefistyfi vasta 1990-luvun puolfivälfissä erfityfisestfi 

nuorten (15–34-vuotfiafiden) afikufisten keskuudessa. (Varjonen ym. 2012, 36.)  

 

Kouluterveyskyselyfistä ovat Paulfifina Luopa, Mattfi Rfimpelä ja Jukka Jokela (2000) koon-

neet tuloksfia koskfien koululafisten huumekokefiluja, suhtautumfista huumefisfifin, huu-

mefiden saatavuutta ja koulujen huumeoppfitunteja vuosfina 1996–2000. Ystävfien ja 

tuttavfien huumekokefilufista ja huumefiden tarjonnasta olfi tutkfimuksessa muodostettu 

muuttuja: sosfiaalfinen altfistumfinen huumefille. Tulosten mukaan puolet nuorfista on 

altfistunut huumefille. He joko tfietävät huumefita kokefilleen henkfilön tafi hefille on tarjot-

tu huumefita. Perherakenteella näyttäfisfi tutkfimuksen mukaan olevan merkfitystä huu-

mefiden kokefiluun. Nfifin sanotussa ydfinperheessä kasvanefiden kohdalla kokefilut olfivat 

selkeästfi harvfinafisempfia kufin mufiden perhetyyppfien kohdalla. Vanhempfien koulutuk-

sella efi ollut merkfitystä huumefiden kokefiluun. Huumekokefilut olfivat harvfinafisempfia 

nfifiden nuorten kohdalla, jofiden vanhemmat tunsfivat nuoren ystävät ja tfiesfivät, mfissä 

nuorfi vfiettää afikaansa vfifikonloppuna. Nämä tutkfimustulokset ovat samansuuntafisfia 

ESPAD-tutkfimuksen kanssa. Afinoastaan vanhempfien koulutustaustan kohdalla tulokset 

pofikkeavat tofisfistaan. Oma tutkfimuksenfi tuo ajallfisen jatkumon tähän tutkfimukseen ja 
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onkfin mfielenkfifintofista nähdä, mfiten asfiat ovat huumefiden käytön osalta kehfittyneet 

kouluterveyskyselyn mukaan. (Luopa ym. 2000, 11–36.) 

 

Kansafinvälfisen ESPAD-tutkfimuksen mukaan lafittomfien huumefiden kokefilu Euroopassa 

nuorten keskuudessa lfisääntyfi vuodesta 1995 lähtfien vuoteen 2003, mfinkä jälkeen se 

on hfieman vähentynyt. Erot mafiden välfillä ovat suuret. Vuoden 2011 tutkfimustulosten 

mukaan vähfiten lafittomfia huumefita kokefillefita nuorfia olfi Norjassa. Huumefiden kokefilu 

Yhdysvallofissa olfi huomattavastfi ylefisempää kufin Euroopassa. Yhdysvallofissa 38 % nuo-

rfista olfi kokefillut lafittomfia huumefita. Euroopan valtfiofista afinoastaan Tsekfissä, Ranskas-

sa ja Monacossa kokefilu olfi vähfintään yhtä ylefistä kufin Yhdysvallofissa. Kannabfis olfi 

tutkfimuksen mukaan enfiten käytetty huume nuorten keskuudessa. Eurooppalafisfista 

nuorfista keskfimäärfin 17 % olfi kokefillut kannabfista. Mufiden huumefiden kokefilu olfi py-

synyt suhteellfisen alhafisella tasolla ollen keskfimäärfin 6 % Euroopassa ja Suomessa 3 %. 

(Hfibell ym. 2012, 135–138, 312–321.) 

 

Muuntohuumeet ovat huumausafinefiden elfi lafittomfien päfihtefiden erfilafisfia kokeellfisfia 

muunnoksfia, jofita saadaan alkuperäfisen päfihteen kemfiallfista rakennetta muokkaamal-

la. Muuntohuumefista puhutaan desfign-päfihteenä tafi tutkfimuskemfikaalefina. Tutkfimus-

kemfikaalfilla tarkofitetaan usefin juurfi muuntohuumefita, mutta sfillä vofidaan tarkofittaa 

mfitä tahansa lääkkefiden kehfityksessä tafi tfieteellfisen tutkfimuksen apuafinefina käytettä-

vfiä yhdfistefitä. Tutkfimuskemfikaalfien alkuperäfinen käyttötarkofitus on vofinut olla täysfin 

lafillfinen, mutta jossafin vafiheessa yhdfisteen soveltuvuus päfihteeksfi on selvfinnyt, ja sfitä 

on alettu käyttää väärfin. Euroopan unfionfi on kehfittänyt Varhafisen varofituksen järjes-

telmän, jotta muuntohuumeet saatafisfifin nopeastfi todettua. Järjestelmän kautta vuon-

na 2008 filmofitettfifin 13 uutta afinetta, vuonna 2009 afinefita olfi 24 ja vuonna 2010 filmofi-

tettfifin 41 uutta afinetta. Muuntohuumefita kaupataan pääosfin finternetfin kautta lafillfise-

na huumeena. Uusfi synteettfinen afine on aluksfi täysfin lafillfinen, sfillä tullfi vofi ottaa hal-

tuunsa maahantuonnfin yhteydessä vafin afinefita, jotka on luokfiteltu lääke- tafi huuma-

usafineeksfi. Usefimmat muuntohuumeet efivät näy huumeseulofissa, mfikä osaltaan vafi-

keuttaa käyttöön puuttumfista. (Seppälä 2012, 36–37; Päfihdelfinkkfi 2015.) Kfirsfi Utoslah-

tfi (2014) kfirjofittaa artfikkelfissaan ammattfilafisten huolesta muuntohuumefiden ylefisty-

mfisestä sekä käyttäjfien auttamfisen vafikeudesta. Muuntohuumefisfifin törmätään pää-

http://fi.wikipedia.org/wiki/Huumausaine
http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ihde
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kaupunkfiseudun päfivystyksfissä vfifikofittafin. Käyttäjfissä on nuorfia, kokefilfijofita ja ongel-

makäyttäjfiä. (Utoslahtfi 2014) 

 

Rauhofittavfia lääkkefitä ja unfilääkkefitä käyttää Euroopassa ESPAD-tutkfimuksen mukaan 

keskfimäärfin 7–8 % nuorfista ja alkoholfia lääkkefiden kanssa 6 % nuorfista. Rauhofittavfien 

lääkkefiden käyttö on pysynyt afika samana vuosfien ajan. Enfiten lääkkefiden käyttö on 

vähentynyt Tanskassa, Maltalla ja Isossa-Brfitannfiassa, mutta se on huomattavastfi kas-

vanut Vfirossa. Alkoholfin ja lääkkefiden sekakäyttö on joko pysynyt samana tafi laskenut 

verrattuna ensfimmäfisen kyselyn ajankohtaan vuonna 1995. Enfiten sekakäytössä vähe-

nemfistä on tapahtunut Ruotsfissa (14 prosenttfiyksfikköä) ja Isossa-Brfitannfiassa (13 pro-

senttfiyksfikköä). Tytöt käyttävät rauhofittavfia lääkkefitä ja alkoholfia lääkkefiden kanssa 

useammfin kufin pojat. Suomalafiset nuoret käyttävät alkoholfia lääkkefiden kanssa kes-

kfimäärfin enemmän kufin eurooppalafiset nuoret. Afinoastaan Tsekfissä sekakäyttö on 

ylefisempää kufin Suomessa. (Hfibell ym. 2012, 138–142, 327.) 

 

Lfiottfimfien kokefilu suomalafisnuorten keskuudessa on noussut ESPAD-tutkfimuksen mu-

kaan vuodesta 1995 lähtfien, efikä tyttöjen ja pofikfien kesken ole juurfikaan eroja. Lfiuot-

tfimfien kokefilu näyttää suomalafisfilla nuorfilla jäävän 1–2 kertaan. Lääkkefiden ja alkoho-

lfin yhtefiskäyttö vähenfi ESPAD-tutkfimuksen mukaan vuoteen 2007 astfi, mfinkä jälkeen 

suotufinen kehfitys on kääntynyt uudelleen nousuun sekä tytöfillä että pojfilla. Vuonna 

2011 lääkkefiden ja alkoholfin kokefilu olfi yhtä ylefistä kufin lfiuottfimfienkfin kokefilu. Tytöt 

kokefilfivat alkoholfia ja lääkkefitä useammfin kufin pojat. Alkoholfin ja lääkkefiden sekakäyt-

tö jäfi yleensä 1–2 kerran kokefiluksfi nuorten keskuudessa. Kannabfiksen kokefilussa ha-

jonta käyttökerrofissa olfi suurempfi. (Rafitasalo ym. 2012, 74–78.) 

 

Suomessa on laajana väestökyselynä kartofitettu huumausafinefiden käyttöä. Leena 

Metso ym. (2012) ovat tähän afinefistoon perustuen tehneet tutkfimusta huumefiden 

käytöstä Suomessa vuosfina 1992–2010. Rauhofittavfien lääkkefiden sekä unfi- ja kfipu-

lääkkefiden väärfinkäyttö huumeena on tämän tutkfimuksen mukaan tofiseksfi ylefisfin tapa 

huumautua kannabfiksen jälkeen, ellefi alkoholfia lasketa mukaan. Lääkkefiden päfihde-

käyttö vähfintään kolmfinkertafistufi 25–34-vuotfiafilla mfiehfillä ja 15–24-vuotfiafilla nafisfilla 

vuodesta 1992 vuoteen 2010. Kannabfis on selkeästfi ylefisfin huume. Sen kokefilu on lfi-

sääntynyt samofilla fikäryhmfillä kufin lääkkefidenkfin väärfinkäyttö. Kannabfiksen kokefilu 
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alofitetaan yleensä 15–24-vuotfiaana. Kyselyyn vastannefista kerran kannabfista kokefil-

lefista nofin 20 % olfi käyttänyt kannabfista vfifimefisen vuoden afikana. Käyttöä jatkavat 

useammfin nuorfifin kufin vanhempfifin fikäryhmfifin kuuluvat, erfityfisestfi nuoret nafiset. Kovfi-

en huumefiden käytön arvfiofintfi kyselytutkfimuksen kautta on vafikeaa, sfillä kysely efi ta-

vofita vafilla asuntoa olevfia tafi lafitoksfissa elävfiä. Kovfien huumefiden käyttö lfisääntyfi 

vuodesta 1992 vuoteen 2010, mutta kehfitys on ollut selkeästfi maltfillfisempaa verrattu-

na kannabfiksen käyttöön. Kovfia huumefita on 15–69-vuotfiafista joskus elfinafikanaan 

tämän tutkfimuksen mukaan käyttänyt 2 %. (Metso ym. 2012, 18–22.) Kysefisessä tut-

kfimuksessa efi tutkfittu alkoholfin ja lääkkefiden sekakäyttöä, joka ESPAD-tutkfimuksen 

mukaan on ylefisempää Suomessa kufin pelkkfien rauhofittavfien lääkkefiden päfihdekäyttö. 

Metson ym. (2012) tutkfimus tuo hyvfin esfille sen, että nuorten nafisten lääkkefiden ja 

kannabfiksen käyttöön tulfisfi kfifinnfittää huomfiofita. Oletan, ettefi kukaan suoraan kokefile 

kovfia huumefita, vaan kynnys kokefilla myös mufita huumefita madaltuu kannabfiskokefilu-

jen jälkeen. Pfillerefiden ja kannabfiksen käyttäjät helpostfi kohtaavat myös mufita huu-

mefita, sfillä näfiden afinefiden käyttöön lfifittyvät lafittomuus ja katukauppa.  

 

Paulfifina Luopan ym. (2000, 48–50) tutkfimuksen tulokset vahvfistavat ns. porttfiteorfiaa. 

Huumefiden kokefilu olfi ylefisempää nfifillä nuorfilla, jotka tupakofivat säännöllfisestfi, käyttfi-

vät nuuskaa tafi jofivat fitsensä humalaan astfi usefin. Alkoholfin ja pfillerefiden käyttäjfistä 

kaksfi kolmasosaa olfi kokefillut myös lafittomfia huumaavfia afinefita. Tutkfimuksen pohdfin-

nassa kfifinnfitettfifin huomfiota sfifihen, että vafikka nuorten pulmat tulevat esfifin huumefi-

den käyttönä tafi kokefiluna, nuoren varsfinafiset ongelmat saattavat olla huomattavastfi 

laajemmat. 

 

 

2.2 Nuorten kokemukset päfihtefiden käytöstä 

 

Tutkfimuksfia lukfiessanfi kfifinnfitfin huomfiota sfifihen, että alafikäfisfistä tehtyjä tutkfimuksfia 

on varsfin vähän. Tofinen sefikka, mfihfin kfifinnfitfin huomfiofita olfi se, että tutkfimukset, jofita 

löysfin koskfivat usefimmfiten tyttöjen päfihtefiden käyttöä. Jarfi Lfindholm (2009) kertoo 

artfikkelfissaan polfifisfin näkökulmasta nuorten päfihtefiden käyttöön puuttumfisesta. Ar-

tfikkelfi vahvfistaa nuorten juopottelun sfifirtyneen kotfifin, pfifiloon ja sen ongelmallfisuu-

teen. Kotfibfilefissä on helpostfi myös mufita päfihtefitä tarjolla ja kynnys kokefilla päfihtefitä 
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madaltuu. Lfindholm antaa yhdenlafisen selfityksen myös sfille, mfiksfi tyttöjen päfihtefiden 

käyttöön puututaan helpommfin. Lfindholmfin mukaan polfifisfin tullessa pafikalle pojat 

sefisovat pafikallaan, lafittavat kädet syvälle taskufihfin ja yrfittävät näyttää selvältä. Tytöt 

puolestaan yrfittävät pofistua pafikalta panfifikfissa. Lfisäksfi tytöt kfiljuvat ja kfiroavat, joten 

vfirkavallan huomfio on taattu. (Lfindholm 2009, 261.) Tutkfijofiden keskfittymfinen ja vfi-

ranomafisten puuttumfinen tyttöjen päfihdekäyttäytymfiseen kertoo nähdäksenfi myös 

nfifistä perfintefisfistä roolefista, mfitä tytöfille ja pojfille asetetaan. Pofikfien alkoholfin käyttö 

on ylefisestfi hyväksyttävämpää kufin tyttöjen.  

 

Lefila Lefisto ja Suvfi Tuomfikoskfi-Koukkula (2011) ovat tutkfineet nuorten tyttöjen koke-

muksfia polfifisfin ja sosfiaalfityöntekfijöfiden puuttuessa hefidän päfihtefiden käyttöönsä. 

Haastateltavat tytöt olfivat puuttumfistfilanteessa 13–16-vuotfiafita ja tutkfimus lfifittyfi afi-

kaan, jollofin kaupungfissa olfi sfifirrytty uuteen käytäntöön lastensuojelutyössä. Polfifisfi ja 

sosfiaalfityöntekfijä pyrkfivät ottamaan huomaansa kafikkfi päfihtyneet alafikäfiset. Lfisäksfi 

turvallfisuussuunnfitelmaan olfi määrfitelty nuorfille kotfifintuloajat, jofita pyrfittfifin tekemään 

tunnetufiksfi pafikallfismedfian kautta. Haastateltujen tyttöjen kertomuksfissa putkaan 

joutumfinen yöksfi koettfifin hylkäämfisenä. Puuttumfinen afiheuttfi osassa tytöfissä uhmaa 

ja aggressfifivfista käyttäytymfistä. Näfiden tyttöjen kohdalla puuttumfistfilantefita olfi usefita 

ja ne johtfivat lastensuojelullfisfifin tofimenpfitefisfifin. Häpeän kokemukset päfihtefiden käyt-

töön puuttumfistfilantefissa lfifittyfivät vanhempfien luottamuksen pettämfiseen. Nfifitä tyttö-

jä, jotka kertofivat häpeän kokemuksfista, efi tavattu uudelleen puuttumfistfilanteessa. 

Omassa tutkfimuksessanfi kartofitan vanhempfien kontrollfin merkfitystä nuorten päfihtefi-

den käyttöön.  

 

Tfimo Koranderfin ja Jukka Törrösen (2004) artfikkelfi käsfittelee työntekfijöfiden ja nuorten 

kokemuksfia Tampereen nollatoleranssfista. Tutkfimuksen mukaan nollatoleranssfilla efi 

ollut vafikutusta nuorten päfihtefiden käyttöön. Nuoret fitse kokfivat nollatoleranssfin vaa-

tfimuksen vafikuttaneen afinoastaan sfifihen, että juomfinen olfi sfifirtynyt pfifiloon kotefihfin, 

keskustalähfiöfihfin tafi mufihfin sellafisfifin pafikkofihfin, mfissä safi juoda rauhassa. Osa nuorfis-

ta kokfi nollatoleranssfin lfisäävän turvattomuutta, koska afikufiset ja vfiranomafiset efivät 

olleet katsomassa tfilannetta. Julkfisuudessa esfitettfifin, että nuorten juomfista lähfiöfissä 

olfisfi helpompfi kontrollofida kufin julkfijuomfista keskustassa. Kenttätyöntekfijät ja sosfiaalfi-

työntekfijät olfivat tästä jokseenkfin erfi mfieltä. Yhtäältä uskottfifin vanhempfien ja afikufis-
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ten lfisääntyvään yhtefisöllfisyyden tunteeseen, mutta tofisaalta yhteys nuorfifin olfi kat-

kennut. Nuorten ja afikufisten välfinen kufilu olfi nollatoleranssfin myötä kasvanut. (Koran-

der & Törrönen 2004, 163–168.) Tutkfimuksfia lukfiessa efi vofi välttyä ajatukselta, että 

nuorten ollessa pofissa kadulta vofidaan hefidän ongelmansa unohtaa. Nuorten julkfi-

juopottelu 1980- ja 1990-luvulla lofi päättäjfille pafinefita puuttua asfiaan. Nuorten juomfi-

sen sfifirtymfinen kotfibfilefisfifin ja pfifiloon luo filluusfion sfitä, että asfia on hofidettu kuntoon. 

 

Jaana Jaatfinen (2000) on tutkfinut 13–16-vuotfiafiden nuorten kuvauksfia päfihtefiden käy-

töstä. Tutkfimus pafikantuu 1990-luvulle, jollofin päfihtefiden käyttö efi ollut vfielä vähenty-

nyt nuorten keskuudessa. Tutkfimuksessa efi eroteltu tyttöjä ja pofikfia, mutta afinefistosta 

kävfi filmfi, että tytöt olfivat päfihtefiden käytön saralla afinakfin yhtä pätevfiä ja kokenefita 

kufin pojat. Tutkfimuksesta kävfi hyvfin filmfi se, että alkoholfia pfidettfifin ylefisestfi nuoruu-

teen kuuluvana filmfiönä. Nuoret kuvasfivat sfitä lähes pakkona tafi välttämättömyytenä, 

koska kafikkfi muut nuoret juovat ja, jos haluaa kuulua joukkoon tafi päästä joukon tun-

nelmaan, efi vafihtoehtoja ole. Alkoholfi lfifitettfifin oleellfiseksfi osaksfi juhlfintaa. Vafihtoehto-

ja juomfiselle nuoret efivät ofikefin löytäneet, efikä harrastusten nähty ehkäfisevän juomfis-

ta. Jossafin määrfin päfihteettömät tfilat ja tekemfinen vofisfivat nuorten mukaan auttaa, 

mutta kafiken kafikkfiaan päfihteettömyyttä efi nähty vafihtoehtona. Tutkfimuksesta kävfi 

filmfi, että nuoret tofimfivat ryhmänä ja mfikälfi nuorfifin halutaan vafikuttaa, tulee vafikut-

tamfistyötä tehdä koko nuorfisoyhtefisöön.  

 

Lähteenmaan (2007) tulkfinta yhtäältä nuorfisokulttuurfin muuttumfisesta ja tofisaalta 

finternetfin ja pelfien merkfityksestä päfihtefiden käytön vähenemfiseen saattaa pfitää pafik-

kaansa, kun sfitä vertaa Jaatfisen tutkfimukseen. Internetfin käyttö on lfisääntynyt juurfi 

2000-luvulla. Jaatfisen tutkfimus tuo hyvfin esfille sen, kufinka tärkeää nuorfille ovat tofisten 

nuorten mfielfipfiteet. Ystävfien ja luokkatoverefiden päfihtefiden käyttöä ja sen merkfitystä 

alkoholfin käytön osalta en fitse pysty tutkfimaan. Tarkofituksenfi on pefilata nuorten päfih-

tefiden käyttöä sfifihen, onko hefillä lähefistä ystävää ja seurusteleeko nuorfi.  

 

Jaatfisen (2000) tutkfimuksessa vanhemmat nousfivat tärkefiksfi afikufisfiksfi nuorten elä-

mässä. Ylefisestfi ottaen opettajfia efi nähty tärkefinä afikufisfina, vaan hefihfin kohdfistufi 

enemmän negatfifivfisfia tuntefita. Opettajfien nähtfifin pfitäytyvän vafin opettamfisessa efikä 

hefidän koettu olevan kfifinnostunefita nuorfista fihmfisfinä. Myös suhteet sfisaruksfifin koet-
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tfifin tärkefiksfi. Tutkfimuksesta vofi Jaatfisen mukaan vetääkfin johtopäätöksen, että ne 

nuoret, jofilla efi ole tofimfivfia ja hyvfiä suhtefita vanhempfifinsa, ovat vaarassa jäädä vafille 

merkfityksellfisfiä afikufissuhtefita. Harrastusten parfissa olevat afikufissuhteet efivät tulleet 

haastattelufissa esfille. (Jaatfinen 2000, 138–139.) Tutkfimuksessanfi pefilaan nuorten päfih-

tefiden käyttöä sfifihen, kokevatko nuoret saavansa tukea vanhemmfiltaan tafi opettajfil-

taan. 

 

Marjatta Pfirskasen (2007, 79–89) tutkfimus kertoo päfihtefiden käytön polarfisofitumfises-

ta. Ne, jotka käyttävät, käyttävät yhä enemmän ja ongelmat ovat kokonafisvaltafisem-

pfia. Tutkfimuksen mukaan tavallfisfin nuorten päfihtefiden käytön syy olfi rentoutumfinen 

tafi hauskanpfito. Runsaastfi päfihtefitä käyttävät nuoret filmofittfivat syyksfi myös pahan 

olon lfievfittämfisen useammfin kufin vähän päfihtefitä käyttävät nuoret. He olfivat myös 

altfistuneet huumefille ja arvfiofivat huumefiden hankkfimfisen helpoksfi useammfin kufin 

vähän päfihtefitä käyttävät nuoret. Tutkfimuksen mukaan runsaastfi päfihtefitä käyttävfien 

nuorten perhetaustalla olfi yksfinhuoltajuutta ja vanhempfien alhafista koulutustasoa. 

Runsaastfi päfihtefitä käyttävfillä nuorfilla olfi hefikko keskusteluyhteys vanhempfifinsa, van-

hempfien valvonnassa filmenfi puuttefita ja nuorfilla olfi puuttefita omfissa ystävyyssuhtefis-

sa ja harrastuksfissa. Runsaastfi päfihtefitä käyttävät nuoret arvfiofivat terveydentfilansa 

hefikoksfi ja hefillä olfi vähän tfietoa päfihtefistä. 

 

Mfikko Salasuo (2004, 26–27, 33) on tutkfinut huumefiden käytön luonnetta haastatte-

lemalla 17–38-vuotfiafita työssäkäyvfiä tafi opfiskelfijofita. Salasuo luokfittelee huumefiden 

käytön kolmeen luokkaan: kokefilu, vfifihdekäyttö ja ongelmakäyttö, ja tutkfimus keskfit-

tyy erfityfisestfi huumefiden vfifihdekäyttöön. Vfifihdekäyttö vfifittaa sfifihen, että käyttö ta-

pahtuu vapaa-ajalla. Vfifihdekäyttö vfifittaa myös oletukseen käytön hallfittavuudesta ja 

sfifihen, että käytöllä on myöntefisestfi koettuja seurauksfia. Hfistorfiallfisestfi vfifihdekäyttö 

tarkofittfi 1970-luvulla kannabfiskulttuurfia ja 1990-luvulla tekno- ja ravekulttuurfia tafi 

klubfikulttuurfia. 

 

Huumefiden vfifihdekäyttöön kuten nuorten juomfiseenkfin lfifittyvät vahvastfi vertafisryh-

mät ja päfihtefitä käyttävän yhtefisön sfisäfiset normfit. Normfien kautta määrfittyy se, mfitä 

afinefita sekä mfissä, mfillofin ja mfiten käytetään. Juhlfimfiskulttuurfin suomalafisessa kon-

tekstfissa käytetään usefita afinefita, kuten amfetamfifinfia, ekstaasfia, kannabfista ja kokafifi-
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nfia. Se, mfinkä afinefiden käyttö on sallfittua mfissäkfin vertafisryhmässä, vafihtelee. Epävfi-

rallfinen sosfiaalfinen kontrollfi, rfituaalfit ja normfit määrfittävät huumefiden käytön hallfin-

nan tärkeäksfi, ellefi tärkefimmäksfi tekfijäksfi. Tavofitteena on, ettefi huumefista afiheudu 

käyttäjfille merkfittävfiä terveydellfisfiä, sosfiaalfisfia tafi taloudellfisfia hafittoja. Tämä tokfi efi 

pofista rfiskejä, jofita käyttöön lfifittyy. Afineet ovat lafittomfia efikä nfifiden sfisältöä valvota. 

Kokemattomfien käyttäjfien ylfiannostukset ovat mahdollfisfia, sfillä useat afineet tuntuvat 

käyttäjfissä vfifiveellä. Mfielenterveysongelmat, vafikutukset kognfitfifivfisfifin tofimfintofihfin 

kuten mufistfifin, loogfiseen ajatteluun ja päättelykykyyn on nostettu ekstaasfin pfitkäafi-

kafisvafikutuksfissa esfille. Vfifihdekäytössä olevfien afinefiden tfiedetään laukafisevan panfifik-

kfihäfirfiötä. Käyttökokemukseen ja sen jälkefiseen tfilaan lfifittyy myös ahdfistusta ja ma-

sennusta. (Salasuo 2004, 41–43; Salasuo & Rantala 2004, 160–161.) 

 

Elfina Vfirokankaan (2013) ja Sanna Väyrysen (2007) tutkfimuksfifin osallfistuvfien henkfilöfi-

den vofidaan katsoa olevan ongelmakäyttäjfiä. Hefille huumefiden käyttö on afiheuttanut 

merkfittävfiä terveydellfisfiä, sosfiaalfisfia ja taloudellfisfia ongelmfia. Vfirokankaan artfikkelfi 

huumehofidossa ollefista äfidefistä ja Sanna Väyrysen tutkfimus nuorten nafisten elämästä 

huumekuvfiofissa tuovat esfifin näfiden nafisten rfikkonafiset taustat. Vfirokankaan haastat-

telemasta 19 nafisesta 15 määrfittelfi tulevansa alkoholfistfiperheestä tafi perheestä, jossa 

afinakfin tofinen vanhemmfista käyttfi runsaastfi päfihtefitä. Lapsena koettu väkfivalta joko 

fitseen kohdfistettuna tafi vanhempfien välfisenä tulfi myös esfille. Haastatellufista afinoas-

taan yksfi kokfi vanhempfiensa yrfittäneen afina auttaa ja määrfittelfi päfihtefiden käytön 

johtuvan perheen ulkopuolfisfista asfiofista, kuten tfietynlafisesta kaverfipfifirfistä. (Vfirokan-

nas 2013, 53–59.)  

 

Väyrysen (2007, 93–121) tutkfimuksesta osa nafisfista olfi kokenut lapsena väkfivaltaa, 

finsestfin, perheessä olfi ollut alkoholfiongelmaa, vanhempfien avfioero tafi lähefisten kuo-

lema sfillofin, kun haastateltava olfi ollut varhafisnuorfi. Haastattelufista kävfi myös filmfi, 

että huumefiden käytöllä haettfifin helpotusta pahaan oloon, ahdfistukseen ja masennuk-

seen. Huumefiden käyttö näyttäytyfi nuoruudessa kapfinana valtakulttuurfia vastaan. 

Myös tarve tulla huomatuksfi ja näkyväksfi vafikkakfin väärällä tavalla tulfi esfifin haastatte-

lufissa. 
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Päfihdetutkfimuksen kannalta mfielenkfifintofinen kysymys olfisfi selvfittää mfielfialan tafi koe-

tun terveyden vafikutusta nuorten päfihtefiden käyttöön ja erfityfisestfi tyttöjen päfihtefiden 

käyttöön. Tyttöjen keskfivafikea tafi vafikea masennus on kouluterveyskyselyn tulosten 

mukaan ylefisempää kufin pofikfien ja peruskoulufikäfisten tyttöjen selkeästfi ylefisempää 

kufin mufiden. (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2015.) Kouluterveyskyselyssä on kerätty 

tfietoa nuorten kokemasta terveydentfilasta ja mfielfialasta.  Olen omassa tutkfimuksessa-

nfi päätynyt rajaamaan nämä kysymykset kufitenkfin pofis, koska asfian tarkastelu olfisfi 

vaatfinut perehtymfistä myös mfielenterveyskysymyksfifin ylefisestfi.  

 

Väyrysen (2007, 60–85) tutkfimukseen osallfistunefiden nuorten nafisten päfihtefiden käyt-

tö olfi alkanut alkoholfilla, mfinkä rfinnalle olfi melko pfian tullut huumefiden käyttö. Huu-

mefiden käyttö olfi alkanut lähes kafikfilla varhafisnuoruudessa 12–14-vuotfiaana ja kovfien 

huumefiden käyttö 15–20-vuotfiaana. Huumeet olfivat tutkfimuksen mukaan tfie vanhem-

pfien nuorten seuraan ja nuorten pyrkfimykseen afikufistua. Huumefisfifin houkuttelevana 

tekfijänä olfivat nfifitä käyttävät mfiehet, jofissa yhdfistyvät vaarallfinen elämäntapa ja mas-

kulfifinfiset tofimfintamallfit. Tytöt kertofivat tulevansa paremmfin tofimeen hfieman fitseään 

vanhempfien pofikfien kufin fikäfistensä tyttöjen kanssa. Huumekuvfiofihfin tutustumfisvafi-

heessa haastateltavat kokfivat olevansa osa nuorten ryhmää, jossa sukupuolella efi ollut 

merkfitystä ja jossa pfidettfifin hauskaa, hengafiltfifin ja poltettfifin pfilveä. Huumefiden käyt-

töön efi kukaan ollut pakottanut, mutta huumefita käyttämällä tutkfimuksessa mukana 

olleet nuoret tunsfivat kuuluvansa joukkoon ja kokfivat tulevansa hyväksytyksfi. 

 

Vfirokannas (2004, 11–17) on tutkfinut myös huumehofidossa olevfia alafikäfisfiä nuorfia. 

Tutkfimukseen osallfistuvat nuoret olfivat fiältään 14–18-vuotfiafita tyttöjä ja pofikfia. Kan-

nabfis olfi näfiden nuorten ylefisfimmfin käyttämä huume, mutta myös lääkkefiden, opfiaat-

tfien ja amfetamfifinfin käyttöä tafi näfiden sekakäyttöä nuorfilla olfi ollut. Tutkfimus sfisältää 

vfifisfi erfi tutkfimusongelmfifin tarttuvaa artfikkelfia. Oman tutkfimuksenfi kannalta mfielen-

kfifintofisfia artfikkelefita ovat normaalfiutta ja kaverfisuhtefita koskevat artfikkelfit.  

 

Vfirokankaan (2004) tutkfimuksessa nuoret määrfittelfivät normaalfin yleensä tfilaksfi, mfissä 

efi käytetä huumefita. Itsensä he usefin määrfittelfivät tuon normaalfin ulkopuolella olevfik-

sfi. Opfiskelu ja ammatfin hankkfimfinen nähtfifin normaalfina tofimfintana ja jotkut haastatel-

tavat suuntautufivat määrätfietofisestfi tähän normaalfifin palaamfiseen ja kesken jäänefi-
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den opfintojen uudelleen alofittamfiseen. Kaverfit, jotka efivät käyttäneet huumefita, ja 

nuorten omat vanhemmat sfijofittufivat pofikkeuksetta huumefiden käytön rajan tofiselle 

puolelle, normaalfin pfifirfifin. Nuoret mfielsfivät fitsensä pofikkeavfina suhteessa valtakult-

tuurfifin, jossa huumefita käyttävät nähdään pofikkeavfina. Yhtefiskunnassa vallfitsevat käsfi-

tykset vafikuttfivat nuorten ajatuksfifin omasta tfilanteestaan. (Vfirokannas 2004, 25–29.) 

 

Kaverefiden osalta jaottelu huumefita käyttävfifin ja nfifitä käyttämättömfifin olfi Vfirokan-

kaan (mt.) tutkfimuksessa selkeä. Huumefita käyttävät kaverfit nähtfifin porukkana, jossa 

vallfitsfi yhtefisymmärrys, kokemusten jakamfinen ja samojen kontrollfitofimenpfitefiden 

alafisfiksfi joutumfinen. Huumefita käyttävät kaverfit määrfiteltfifin merkfityksettömfiksfi tafi 

hefidän merkfityksensä lfifittyfi afinoastaan huumefiden käyttöön ja hankfintaan. Kaverfit, 

jotka efivät käyttäneet huumefita, sfijofittufivat usefin mennefisyyteen jäänefisfifin hyvfifin ka-

verefihfin tafi huumefiden käyttöä vahtfivfifin tafi sfitä paheksuvfifin kaverefihfin. Verrattuna 

Jaatfisen (2000) tutkfimukseen nämä nuoret efivät pyrkfineet selfittämään fitseään vfiatto-

mfiksfi tapahtumfifin tafi päfihtefiden käyttöön. Huumefiden käytön alofittamfinen kuvattfifin 

omasta alofitteesta ja kokefilunhalusta lähteneeksfi. Yksfinäfisyys nousfi haastattelufissa 

selkeästfi esfifin. Nuoret kokfivat olevansa sen normaalfin ulkopuolella, johon kuulufivat 

omat vanhemmat ja kaverfit, jotka efivät käytä huumefita, tafi vfiranomafiset. Nuoret efivät 

kokeneet kuuluvansa huumeporukofihfinkaan. (Vfirokannas 2004, 25–31.) Omassa tut-

kfimuksessanfi efi ole mahdollfista saada selvfille, käyttävätkö nuorten ystävät päfihtefitä 

vafi efivät, mutta kouluterveyskysely sfisältää tfietoja nuorten ystävyyssuhtefiden merkfi-

tyksestä ja vanhempfien tuesta ja kontrollfista. Kouluterveyskyselyssä on kysymys sfifitä, 

tfietääkö nuorfi tuttavfien joukosta jonkun, joka olfisfi käyttänyt huumefita. Koska ystävän 

ja tutun välfinen ero on fiso, efi vastauksfista vofida päätellä, käyttävätkö nuoren ystävät 

tafi kaverfiporukka huumefita. 
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3 Sosfiaalfinen pääoma käsfitteellfisenä vfifitekehyksenä 

 

3.1 Sosfiaalfisen pääoman käsfite 

 

Sosfiaalfisella pääomalla tarkofitetaan yleensä sosfiaalfisen ympärfistön tafi sosfiaalfisten 

suhtefiden sellafisfia ulottuvuuksfia, jotka edfistävät yhtefisön jäsenten välfistä vuorovafiku-

tusta ja tofimfintojen yhteensovfittamfista ja sfiten tehostavat yksfilöfiden tavofittefiden to-

teutumfista ja yhtefisön hyvfinvofintfia (Ruuskanen 2002, 5). Sosfiaalfisen pääoman käsfit-

teelle efi ole onnfistuttu laatfimaan yhtä ylefisestfi hyväksyttävää määrfitelmää (Ellonen 

2008, 31). 

 

Sosfiaalfisen pääoman tunnetufimmat teoreetfikot ovat taloustfietefilfijä Robert Putnam 

sekä sosfiologfit James Coleman ja Pfierre Bourdfieu. Putnam, Bourdfieu ja Coleman mää-

rfittelevät sosfiaalfinen pääoman erfi tavofin. (Ellonen 2008, 31.) Bourdfieu mukaan pää-

oma vofidaan jakaa kolmeen peruslajfifin: 1) taloudellfiseen pääomaan, joka on helpostfi 

muutettavfissa rahaksfi, 2) kulttuurfiseen pääomaan ja 3) sosfiaalfisfifin suhtefisfifin lfifittyvään 

sosfiaalfiseen pääomaan. Sosfiaalfinen pääoma tarkofittaa yksfilön jäsenyyttä yhtefisössä, 

jolla on yhtefiset arvot. Suhteet vofivat olla käytännön tasolla tofimfivfia, materfiaalfisfia 

ja/tafi sosfiaalfisfia vafihdon välfinefitä. (Bourdfieu 2001, 45–51.)  

 

Putnam (1993) korostaa sosfiaalfisen pääoman määrfittelyssään yhtefisöllfisyyttä. Putnam 

pfitää tärkeänä ennen kafikkea sosfiaalfisfia verkostoja, luottamusta ja normeja. Sosfiaalfi-

nen pääoma efi rakennu vafin tfiettynä ajankohtana vafikuttavfista verkostofista, normefista 

ja luottamuksesta, vaan se vofidaan määrfitellä hfistorfiallfisestfi kehfittynefiksfi käytännöfiksfi. 

(Mt., 163–176.) Putnamfin mukaan sosfiaalfisen pääoman keskefisfiä elementtejä ovat 

aktfifivfinen yhdfistystofimfinta, pafikallfisten asfiofiden seuraamfinen sekä ylefisfifin asfiofihfin 

suuntautumfinen. Putnamfille kansalafishyveet, kansalafisaktfifivfisuus sekä sosfiaalfinen ja 

yhtefisöllfinen finfrastruktuurfi ovat sosfiaalfisen pääoman rfinnakkafiskäsfittefitä. Hänen mu-

kaansa yhtefiskunnan tofimfintakykyä edfistävät yksfilöfiden vuorovafikutus ja sosfiaalfiset 

verkostot, jofiden avulla luodaan, levfitetään ja ylläpfidetään vastavuorofisuuden normeja 

ja luottamusta. (Ellonen 2008, 32; Ruuskanen 2002, 14.)  
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Putnam (2000) on tutkfinut amerfikkalafisten kansalafistofimfinnan kehfittymfistä. Polfifittfi-

nen osallfistumfinen, kansalafistofimfinta, uskonnollfinen osallfistumfinen ja vapaaehtofis-

tofimfinta ovat vähentyneet Yhdysvallofissa 1960-luvulta lähtfien. Ihmfisfillä on entfistä vä-

hemmän epävfirallfisfia suhtefita ja he vfiettävät afikaa televfisfion parfissa fihmfisten sfijaan. 

Työ on entfistä suuremmassa roolfissa fihmfisten sosfiaalfisessa elämässä johtuen pfitkfistä 

työpäfivfistä ja kodfin ulkopuolella työskentelyn lfisääntymfisestä nafisten keskuudessa. 

Putnamfin mukaan nafisten osallfistumfinen työelämään on vähentänyt sekä nafisten fit-

sensä että hefidän puolfisofidensa osallfistumfista uskonnollfiseen tofimfintaan, vapaaeh-

tofistyöhön ja ylfipäätään sosfiaalfiseen kanssakäymfiseen. 

 

James Colemanfin1(1988, 105–106) tutkfimus keskfittyy lasten, nuorten ja perhefiden 

sosfiaalfiseen pääomaan. Vafikka Coleman korostaa sosfiaalfista pääomaa yksfilön resurssfi-

na, efi hän unohda yhtefisön merkfitystä sen muodostajana. Pafikallfiset sosfiaalfiset suh-

teet korostuvat Coleman sosfiaalfisen pääoman määrfitelmfissä. Verkostot sfinällään ovat 

sosfiaalfista pääomaa. Colemanfin mukaan sosfiaalfista pääomaa tuottaa verkosto, joka 

kykenee muodostamaan ja ylläpfitämään normeja. (Ellonen 2008, 32.) 

 

Coleman (2001) erottaa kolme sosfiaalfisen pääoman muotoa: velvofitteet ja odotukset, 

finformaatfiokanavat sekä normfit ja tehokkaat sanktfiot. Vastavuorofisuuden velvofite 

mahdollfistaa palvelusten tekemfisen tofisfille sfiten, että tofimfijalle syntyy lupaus vasta-

vuorofisesta palveluksesta. Sosfiaalfinen pääoma on tfietynlafinen luottojärjestelmä, joka 

sfisältää palveluksfia ja vastapalveluksfia. Tofinen sosfiaalfisen pääoman muoto, finformaa-

tfion kulku, lfifittyy sosfiaalfisfifin suhtefisfifin. Sosfiaalfiset suhteet tarjoavat edullfisen väylän 

finformaatfion kululle. Mfitä paremmat kontaktfit fihmfisellä on, sfitä tehokkaammfin hän 

pystyy toteuttamaan tavofittefitaan. Kolmas sosfiaalfisen pääoman muoto normfit ovat 

Colemanfin mukaan tehokkafita vafin, jos nfifistä pofikkeamfinen vofidaan sanktfiofida. Nor-

meja ylläpfidetään sosfiaalfisella tuella, statuksella ja kunnfialla. Normfit vofimfistavat per-

hefiden sosfiaalfista pääomaa ja saavat sen jäsenet tofimfimaan perheen parhaaksfi. Tämä 

puolestaan ylefisestfi saa fihmfiset tofimfimaan yhtefisen hyvän puolesta. Normfien ylläpfito 

edellyttää Colemanfin mukaan sosfiaalfisten rakentefiden sulkeutunefisuutta. Kun yhtefi-

sön jäsenet tuntevat tofisensa ja pfitävät yhteyttä, vofi yhtefisö kollektfifivfisestfi rangafista 

                                                      
1
 Coleman, J. 1988. Socfial capfital fin the creatfion of human capfital. Amerfican Journal of socfiology 94, 95–
130. 
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normeja rfikkovaa jäsentä. Esfimerkkfinä Coleman käyttää lasten ja nuorten kasvatusta. 

Kun vanhemmat tuntevat tofisensa, he vofivat yhdessä asettaa ja ylläpfitää kasvatuksellfi-

sfia normeja ja sääntöjä. (Coleman 2001, 84–87.) 

 

Tutkfimuksfia sosfiaalfisesta pääomasta tehdään erfi näkökulmfista rfifippuen sfifitä, kenen 

määrfitelmään tutkfija nojautuu. Bourdfieun määrfitelmää sosfiaalfisesta pääomasta on 

arvosteltu elfitfistfiseksfi ja se on nähty vallankäytön välfineenä. Sosfiaalfinen pääoma muo-

dostuu yksfilön tuntemfien fihmfisten mukaan. Putnamfin määrfitelmän kohdalla tulee 

mufistaa, että hänen tutkfimuksensa pohjautuvat pääosfin amerfikkalafiseen keskfiluokkafi-

seen yhtefiskuntaan ja sen muuttumfiseen. Pohjofismafinen hyvfinvofintfivaltfio on lähtö-

kohtafisestfi erfilafinen kufin amerfikkalafinen yhtefiskunta. Amerfikkalafinen yhtefiskunta on 

perustunut merkfitsevästfi vapaaehtofistofimfintaan, uskonnollfisuuteen sekä kotfiäfitfiyteen. 

Perheen fisfien tehdessä pfitkfiä työpäfivfiä ovat äfidfit pfitäneet yllä sosfiaalfista pääomaa 

osallfistumalla kansalafistofimfintaan ja hyväntekeväfisyyteen. Äfitfien työssäkäynnfin lfisään-

tymfinen on Putnamfin mukaan rapauttanut sosfiaalfista pääomaa. Suomalafinen yhtefis-

kunta puolestaan on rakentunut jo pfitkään molempfien vanhempfien työssäkäyntfifin ja 

hyvfinvofintfivaltfion tarjoamfifin palvelufihfin. (Jokfivuorfi 2005; Putnam 2000; Ruuskanen 

2002.) 

 

Hyvfinvofintfivaltfion on nähty yhtäältä rapauttavan sosfiaalfista pääomaa, sfillä yksfilöfiden 

vastuu tofisfistaan vähenee. Tofisaalta hyvfinvofintfivaltfio on nähty turvaverkkona, joka 

parantaa jäsenten rfiskfinottokykyä ja sfitä kautta kohentaa taloutta ja yhtefiskunnan 

tofimfintakykyä. Hyvfinvofintfivaltfion on myös nähty muodostuvan normefista, jotka ylläpfi-

tävät kansalafisten työhön osallfistumfista, mfikä puolestaan tehostaa talouden tofimfin-

taa. Hyvfinvofintfipalvelufiden ja kolmannen sektorfin tofimfinnasta on keskusteltu paljon 

vfifime vuosfina. Kolmannelta sektorfilta odotetaan entfistä suurempaa osallfistumfista pal-

velufiden tuottamfiseen. (Ruuskanen 2002, 22–23.) 

 

Oma käsfitevalfintanfi sosfiaalfisesta pääomasta efi selkeästfi sfijofitu yhden teoreetfikon tut-

kfimustradfitfioon. Bourdfieu on tarkastellut sosfiaalfista pääomaa yksfilötasolla, joten sfifinä 

mfielessä Bordfieun määrfitelmä sopfifi tutkfimukseenfi. Putnam korostaa yhtefisöllfisyyttä, 

yhtefisössä tofimfimfista ja yhtefiskunnallfista osallfistumfista, mfikä efi kafikfilta osfin ole nuor-

ten kohdalla edes mahdollfista. Näen sosfiaalfisen pääoman nuorten kohdalla syntyvän 
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verkostofista. Hyvät sosfiaalfiset verkostot tuottavat tukea, kontrollfia ja osallfisuutta 

nuorten elämään. 

 

 

3.2 Sosfiaalfinen pääoma tutkfimuksfissa 

 

Sosfiaalfisen pääoman käsfite on varsfin nuorfi. Sfifitä efi ole yhtenäfistä määrfitelmää efikä 

käsfitystä sen mfitattavuudesta. Sosfiaalfisen pääoman mfittaamfinen perustuu ajatukseen, 

että sosfiaalfinen pääoma on kuvattavfissa määrällfisfillä findfikaattorefilla: paljonko sfitä on 

ja mfiten sen määrä vafihtelee ajassa ja pafikassa tafi erfi yhtefisöjen välfillä. Mfittaamfiseen 

perustuvan ajatuksen mukaan sosfiaalfista pääomaa vofi olla enemmän tafi vähemmän, 

jollofin sfitä ehkä vofitafisfifin myös luoda tafi rakentaa kuten mufitakfin pääomavarantoja. 

(Sfimpura 2002, 200.) Jofidenkfin mukaan (esfim. Nfiemelä 2004) sosfiaalfinen pääoma on 

mfitattava omfinafisuus, jofidenkfin (esfim. Ovaska 2003) mukaan taas efi. 

 

Sosfiaalfisen pääoman mfittaamfiseen lfifittyy kfifista sfifitä, onko sosfiaalfinen pääoma yksfilön 

tafi yhtefisön omfinafisuus vafi molempfia. Mfittaamfiseen lfifittyvä ongelma lfifittyy mm. sfifi-

hen, vofidaanko yhtefisöjen sosfiaalfista pääomaa mfitata summaamalla yksfilöfiden pää-

oma yhteen. (Alanen ym. 2005, 70.) Sosfiaalfista pääomaa on mfitattu kartofittamalla 

esfimerkfiksfi osallfistumfista, kontrollfia, verkostoja, luottamusta, asentefita, terveydentfi-

laa, tuloja ja ammattfia (Sfimpura 2002). Tfietolähteenä on käytetty haastattelu- ja kyse-

lyafinefistoja, rekfisterfitfietoja ja tfilastoja sekä erfillfisfiä, sosfiaalfisen pääoman afinefistoja. 

Valmfifit tfilastot ja afinefistot on kerätty yleensä muuta tarkofitusta varten, mfikä hefiken-

tää tulosten vertafilukelpofisuutta ja tekee mfittaamfisesta haastavaa. Yleensä sosfiaalfisen 

pääoman monfipuolfinen tarkastelu efi ole mahdollfista vafin yhden afinefiston avulla, vaan 

on käytettävä rfinnakkafin erfilafisfia ja erfitasofisfia afinefistoja. (Ifisakka & Alanen 2006, 11.)  

 

Omassa tutkfimuksessanfi en tutkfi sosfiaalfista pääomaa vaan sen yhteyttä nuorten päfih-

tefiden käyttöön. Tutkfimuksenfi on kvantfitatfifivfinen, mfinkä vuoksfi kysymys sosfiaalfisen 

pääoman mfittaamfisesta on kfifinnostava. Janne Kfivfivuorfi ja Venla Salmfi (2005) ovat teh-

neet tutkfimusta nuorten rfikoskäyttäytymfisestä ja sosfiaalfisen pääoman yhteydestä sfifi-

hen. Tutkfimus on kfifinnostava, koska sfifinä rfikoskäyttäytymfisen osana selvfitettfifin päfih-

detekoja. Päfihdetekoja tutkfimuksessa olfivat hasfiksen tafi marfihuanan käyttö, lääkkeen 
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käyttö päfihteenä, muu huumekäyttö ja humalassa ajo. Rfiskfi osallfistua päfihdetekofihfin 

olfi selvästfi suurempfi nfifiden nuorten osalta, jofiden sosfiaalfinen pääoma olfi matala. Sosfi-

aalfista pääomaa olfi kartofitettu seuraavfilla muuttujfilla: vanhempfien ja opettajfien kont-

rollfi ja tukfi, luottamus, naapuruston kontrollfi sekä vanhempfien verkostosulkeuma. 

Muuttujfien osalta efi tekokohtafisfia erfittelyjä ollut saatavfilla. Tutkfimuksen mukaan per-

herakenne, koulumenetys ja fitsekontrollfi nousfivat päfihdetekojen suhteen merkfittä-

vfimmfiksfi tekfijöfiksfi. Perherakenteen ollessa muu kufin ydfinperhe sekä tyydyttävä tafi 

hefikko koulumenestys olfivat yhteydessä päfihdetekofihfin. (Kfivfivuorfi & Salmfi 2005, 90–

98.) 

 

Colemanfin ja Putnamfin teorfiofita sosfiaalfisesta pääomasta on krfitfisofitu lfifiallfisesta yksfin-

kertafistamfisesta, koska teorfiat efivät ota huomfioon kulttuurfifin, sukupuoleen, fikään tafi 

etnfiseen taustaan lfifittyvfiä eroja (Ruuskanen 2002, 20). Perfintefisestfi sosfiaalfisen pää-

oman teorfiat pyrkfivät mahdollfisfimman ylefiseen sosfiaalfisen pääoman määrfitelmään, ja 

nfifiden lähtökohtana on afikufisten näkökulma. Sosfiaalfista pääomaa ja nuorfia koskevaa 

tutkfimusta on suhteellfisen vähän. 

 

Noora Ellonen ja Rfifikka Korkfiamäkfi (2006) ovat tehneet systemaattfisen kfirjallfisuuskat-

sauksen nuorfia ja sosfiaalfista pääomaa koskevfista tutkfimuksfista. Tutkfimuksessa he kä-

vfivät läpfi vuoteen 2004 mennessä julkafistuja kansafinvälfisfiä tfieteellfisfiä empfifirfisfiä artfik-

kelefita. Artfikkelefissa tutkfimuksen kohteena olfivat lapset tafi nuoret ja asfiasanana sosfi-

aalfinen pääoma. Katsauksessa selvfitettfifin ensfinnäkfin sfitä, mfissä lasten ja nuorten sosfi-

aalfinen pääoma syntyy elfi mfitkä ovat sosfiaalfisen pääoman lähteet. Tofisena kysymyk-

senä tarkasteltfifin, mfiten sosfiaalfinen pääoma filmenee fihmfisten välfisen kanssakäymfisen 

käytäntöfinä ja mfiten sfitä on mfitattu. Kolmantena selvfitettfifin, mfihfin sosfiaalfisen pää-

oman on nähty olevan yhteydessä. Sosfiaalfisen pääoman merkfityksestä nfimenomaan 

nuorten päfihdekäyttäytymfiseen efi löytynyt yhtään tutkfimusta. Nuorten sosfiaalfisella 

pääomalla olfi analyysfissa mukana olevfien tutkfimusten mukaan vafikutusta koulunkäyn-

tfifin, rfikollfiseen tafi efi tofivottuun käyttäytymfiseen, terveyteen, suotufisaan kehfitykseen, 

yhtefiskunnallfiseen fintegraatfioon ja selvfiytymfiseen kadulla. (Ellonen & Korkfiamäkfi 

2006, 227–229, 237.) 
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Nuorten sosfiaalfinen pääoma syntyy Ellosen ja Korkfiamäen (2006) analysofimfien tutkfi-

musten mukaan yleensä sosfiaalfisfissa verkostofissa tafi sosfiaalfisfissa suhtefissa. Suurfin osa 

artfikkelefista pafikansfi sosfiaalfisen pääoman syntyvän perheyhtefisössä. Perheellä tarkofi-

tettfifin ydfinperhettä, vanhempfia ja sfisaruksfia. Laajempfi sukuyhtefisö jäfi tarkastelun ul-

kopuolelle. Vanhempfien ja lasten välfisen vuorovafikutuksen laatu, vanhempfien ajallfi-

nen panostus lapsfifin sekä normfit nähtfifin sosfiaalfisen pääoman tekfijöfinä perheessä. So-

sfiaalfisen pääoman katsottfifin olevan myös seurausta perheen rakenteellfisfista omfinafi-

suuksfista, kuten perhemuodosta, taloudellfisesta tfilanteesta ja vanhempfien koulutus-

tasosta. (Mt., 229–230.) Vanhempfien tfilalle merkfittäväksfi nuorten sosfiaalfisen pää-

oman lähteeksfi nousfivat Tanja Tolosen (2004) tutkfimuksessa sfisarukset, ystävät, sfijafis-

vanhemmat ja vfiranomafiset. Sosfiaalfisen pääoman kannalta merkfityksellfiseksfi asfiaksfi 

nousfi tässä tutkfimuksessa sfijofituksen onnfistumfinen. Tällöfin sfijafisvanhemmfista tulfi 

nuorfille sosfiaalfisen pääoman lähde. 

 

Koulu nähtfifin perheen jälkeen yhtefisönä, jossa nuoren sosfiaalfinen pääoma muodostuu 

Ellosen ja Korkfiamäen (2006) kfirjallfisuuskatsauksessa. Kolmantena sosfiaalfisen pää-

oman lähteenä pfidettfifin asufinaluetta ja vasta neljäntenä kaverefita tafi vertafisryhmfiä. 

Vertafissuhtefiden merkfityksestä nuorten sosfiaalfisen pääomaan efi tutkfimuksfissa juurfi-

kaan selvfitetty. Vertafisryhmät näyttäytyfivät negatfifivfisena erfilafisfifin jengefihfin, kuten 

rfikollfisjengefihfin osallfisuutena, efi nfifinkään vofimavarana. (Mt. 229–244.) Perheen koros-

tamfinen jättää varjoonsa kodfin ulkopuolfisten henkfilöfiden kuten ystävfien merkfityksen 

sosfiaalfisen pääoman tuottajfina. Erfityfisestfi nuorten kohdalla ystävät ovat perheen rfin-

nalla merkfittävfiä sosfiaalfisen pääoman lähtefitä. Kouluterveyskyselyssä ystävyyssuhtefis-

ta löytyy yksfi kysymys. Tofinen kysymys, joka lfifittyy nuorten omfifin sosfiaalfisfifin suhtefisfifin, 

koskee seurustelua.  

 

Ellosen ja Korkeamäen (2006) afinefistossa sosfiaalfisen pääoman nähtfifin usefimmfiten 

filmenevän rakenteellfisfina, asenteellfisfina ja tofimfinnallfisfina pfifirtefinä. Kolmannes kfirjallfi-

suuskatsauksen artfikkelefista mfittasfi sosfiaalfista pääomaa rakenteellfisfilla tekfijöfillä. Ra-

kenteellfisfina tekfijöfinä mafinfittfifin vanhempfien koulutus, sosfioekonomfinen asema ja 

perherakenne. Perherakenteen lfisäksfi asufinafika tfietyllä alueella tafi koulunvafihtokerto-

jen määrä nähtfifin sosfiaalfista pääomaa kuvaavfina tekfijöfinä. (Mt., 233–234.) Kouluter-

veyskyselyn avulla sosfiaalfisen pääoman rakenteellfisfia tekfijöfitä vofidaan tutkfia melko 
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kattavastfi. Kysely sfisältää tfiedon vanhempfien työttömyydestä, koulutuksesta, perhera-

kenteesta, nuoren asumfisesta nykyfisellä pafikkakunnalla sekä tfiedon sfifitä, kufinka paljon 

nuorella on käytettävfissä rahaa. 

 

Rakenteellfisten tekfijöfiden on nähty olevan yhteydessä nuorten masentunefisuuteen ja 

rfikekäyttäytymfiseen. Merkfittävfiksfi masentunefisuuden taustalla olevfiksfi tekfijöfiksfi nou-

sfivat vanhempfien alhafinen koulutustaso, vanhempfien työttömyys sekä asumfinen 

muussa kufin ydfinperheessä. Aktfifivfiseen rfikekäyttäytymfiseen vafikuttfi nfifin fikään elämfi-

nen muussa kufin ydfinperheessä ja perheen taloudellfiset vafikeudet. (Ellonen 2008, 84–

87; ks. Kfivfivuorfi & Salmfi 2005.) Vanhempfien koulutuksella ja perhemuodolla on myös 

päfihdetutkfimusten mukaan merkfitystä nuorten päfihtefiden käytölle (esfim. Pfirskanen 

2007; Metso ym. 2007). 

 

Sosfiaalfiseen pääomaan lfifittyvfiä asenteellfisfia tekfijöfitä Ellosen ja Korkfiamäen (2006, 

234) analysofimfissa tutkfimuksfissa olfivat luottamus, yhteenkuuluvuuden ja turvallfisuu-

den tunteet, koulun ja kodfin filmapfifirfi ja arvot, asenteet ja arvostukset. Luottamusta 

kfirjallfisuuskatsauksen artfikkelefissa olfi tutkfittu varsfin vähän, vafikka luottamuksesta on 

muodostunut yksfi keskefisfimmfistä sosfiaalfisen pääoman keskustelua määrfittävfistä käsfit-

tefistä. Lasten ja nuorten sosfiaalfisen pääoman nähtfifin muodostuvan yhtefisön luomasta 

turvallfisuudesta ja yhteenkuuluvuuden tunteesta koulussa, vertafisryhmässä tafi asufin-

alueella. Kouluterveysafinefistosta vofi tutkfia koulun filmapfifirfiä. Mufiden asenteellfisten 

tekfijöfiden tutkfimfinen tämän afinefiston avulla efi onnfistu. 

 

Tofimfinnallfiset tekfijät Ellonen ja Korkfiamäkfi (2006) jakavat sosfiaalfiseen tukeen, sosfiaalfi-

seen kontrollfifin ja osallfistumfiseen. Sosfiaalfinen tukfi olfi kfirjallfisuuskatsauksen artfikke-

lefissa tutkfitufin sosfiaalfisen pääoman filmenemfismuoto. Vanhempfien ja lasten sekä 

opettajan ja oppfilaan suhde luokfiteltfifin tähän kategorfiaan.  Vanhempfien osallfistumfi-

nen lasten koulunkäyntfifin ja mufihfin aktfivfiteettefihfin, keskusteluyhteys elfi se, että lapsfi 

vofi puhua asfiofistaan vanhemmfilleen, kfifintymyksen osofittamfinen ja lapsen rohkafisemfi-

nen olfivat osofitus sosfiaalfisesta tuesta. (Mt., 234–235.) Kfivfivuoren ja Salmen (2005) 

tutkfimuksen mukaan vanhempfien tuella olfi merkfitystä erfityfisestfi rfikoskäyttäytymfisen 

vähenemfiseen, samofin opettajfien tuella ja kontrollfilla. Omassa tutkfimuksessanfi yhtenä 

tarkasteltavana asfiana on opettajfien tukfi ja sen mahdollfinen merkfitys nuorten päfihtefi-
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den käyttöön. Vanhempfien tukea vofin kouluterveyskyselyafinefiston avulla selvfittää 

sfillä, pystyykö nuorfi keskustelemaan vanhempfiensa kanssa omfista asfiofistaan ja saako 

nuorfi vanhemmfiltaan tukea koulunkäyntfifin lfifittyvfissä pulmatfilantefissa. Lfifitän tähän 

myös kysymykset lähefisten ystävfien määrästä ja seurustelusta, sfillä ne kuvaavat vertafi-

sen antamaa sosfiaalfista tukea. 

 

Sosfiaalfista tukea nuorten fikätoverfisuhtefissa ovat tutkfineet Korkfiamäkfi ja Ellonen 

(2010). Tutkfimuksessa kysyttfifin ystävfien määrää, seurustelusuhdetta, harrastamfista ja 

vapaa-ajanvfiettoseuraa. Vastausten perusteella nuoret jaettfifin neljään erfi ryhmään: 1) 

urhefilevfifin, 2) porukofivfifin, 3) nfifihfin, jofilla on yksfi ystävä ja 4) seurustelevfifin. Tulosten 

perusteella sosfiaalfista tukea safivat enfiten seurustelevat-ryhmään kuuluvat nuoret. 

Pofikfien osalta urhefilevat-ryhmään kuulumfinen olfi myös usefin merkkfi saadusta tuesta. 

Nuorfista sosfiaalfista tukea kokfivat saavansa melko vähän ne, jotka vfiettfivät afikaansa 

koulukaverefiden tafi nuorfisoporukan kanssa, erfityfisestfi pojat. Hefikofiten sosfiaalfista tu-

kea safivat pojat, jofilla olfi yksfi ystävä. Kafiken kafikkfiaan tytöt safivat koulutoverefilta ja 

ystävfiltä sosfiaalfista tukea selkeästfi pofikfia useammfin. Tutkfimus jättfi huomfiofimatta vfir-

tuaalfisen kanssakäymfisen. On tosfin todettu, että nuorten finternetfissä kohtaamat hen-

kfilöt ovat pääasfiassa samoja, jofita he muutofinkfin tapaavat.  

 

Sosfiaalfista kontrollfia nuoret kokfivat Ellosen ja Korkfiamäen (2006) kfirjallfisuuskatsauk-

sen artfikkelefissa pääasfiassa vanhempfiensa taholta. Tyypfillfisestfi sosfiaalfista kontrollfia 

selvfitettfifin kysymällä, paljonko lapset ajattelevat vanhempfiensa ofikeastfi tfietävän te-

kemfisfistään ja kufinka hyvfin vanhemmat tuntevat lastensa kaverfit. Asufinalueen sosfiaa-

lfista kontrollfia mfitattfifin afikufisten valmfiutena ojentaa mufitakfin kufin omfia lapsfiaan. 

Myös se, jos vanhemmat tunsfivat lastensa kaverefiden vanhemmat, osofittfi tofimfivaa 

sosfiaalfista kontrollfia. (Mt., 235–236.) Kouluterveyskyselyssä sosfiaalfisen kontrollfia fil-

mentää juurfi vanhempfien tfietofisuus nuoren fillanvfiettopafikasta ja ystävfistä. 

 

Sosfiaalfisen kontrollfin ja tuen merkfitystä nuorten masentunefisuuteen ja rfikekäyttäyty-

mfiseen on Ellonen (2008) tutkfinut lähfinnä koulun antaman sosfiaalfisen tuen ja kontrol-

lfin kautta. Tulosten mukaan koulun antamalla sosfiaalfisen tuen tasolla efi ollut merkfitys-

tä nuorten masentunefisuuteen, mutta tuen epätasafisella jakautumfisella olfi. Epätasa-

arvofinen koulufilmapfifirfi vafikuttfi negatfifivfisestfi kafikkfifin koulun oppfilafisfifin, myös nfifihfin, 
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jotka kokfivat saavansa tukea. Koulun tuottamalla sosfiaalfisella kontrollfilla olfi puoles-

taan merkfitystä pofikfien rfikekäyttäytymfisrfiskfifin. Mfitä tfiukempfi kontrollfi olfi, sfitä pfie-

nempfi rfiskfi pojfilla olfi osallfistua aktfifivfiseen rfikekäyttäytymfiseen. Kuten sosfiaalfisen tuen 

kohdalla myös kontrollfin kohdalla epätasa-arvofisuus oppfilafiden kesken afiheuttfi rfike-

käyttäytymfisen lfisääntymfistä. Tyttöjen osalta vastaavfia vafikutuksfia aktfifivfiseen rfike-

käyttäytymfiseen efi löytynyt. (Ellonen 2008, 84–89.) 

 

Osallfistumfista lasten ja nuorten sosfiaalfisen pääoman pfifirteenä olfi Ellosen ja Korkfiamä-

en (2006) analysofimfissa tutkfimuksfissa lähestytty kolmesta erfi näkökulmasta. Ensfinnä-

kfin osallfistumfisella tarkofitettfifin vanhempfien osallfistumfista lähfiyhtefisön tofimfintaan. 

Tofiseksfi osallfistumfisella tarkofitettfifin lasten osallfisuutta vertafisverkostofissa. Kolman-

neksfi ja ylefisfimmfin osallfisuudella tarkofitettfifin kansalafisosallfistumfista, esfimerkfiksfi las-

ten ja nuorten mahdollfisuutta vafikuttaa asufinaluefillaan. (Mt., 235–236.) Kouluterveys-

kysely on tehty nuorfille, joten vanhempfien osallfistumfista lähfiyhtefisön tafi koulun tofi-

mfintaan en pysty tutkfimaan. Tuntuu epätodennäköfiseltä, että vanhempfien tofimfinnalla 

lähfiyhtefisössä olfisfi merkfitystä nuorten päfihdekäyttäytymfiselle, mfikälfi tämä tofimfinta efi 

suoraan lfifity nuoren harrastuksfifin tafi vapaa-ajan vfiettoon. Myöskään nuorten osallfi-

suutta vertafisverkostofissa efi kouluterveyskyselyn avulla vofida tutkfia. Kouluterveys-

kyselyssä on kartofitettu nuorten osallfistumfista koulun tofimfintofihfin. Tutkfin osallfisuu-

den merkfitystä nuorten päfihdekäyttäytymfiseen tämän kysymyspatterfiston avulla.  

 

Rfifikka Korkfiamäkfi (2010, 140–144) on tutkfinut nuorten sosfiaalfista pääomaa vertafissuh-

tefissa. Tutkfimuksen mukaan nuoret vofivat olla osallfisfina useampaan erfi yhtefisöön, 

ryhmfittymään tafi alakulttuurfifin tarpeen mukaan. Mahdollfisuus lfifikkua ja vafihtaa yhtefi-

söä näyttäytyy vofimavarana nuoren elämässä. Yhtefisöt vofivat olla myös pofissulkevfia 

tafi rajofittavfia, jollofin kuulumattomuus ja vafihtoehdottomuus muovaavat nuoren sosfi-

aalfista pääomaa.  

  

Lasten osallfistumfista on tutkfittu Lapset asfiantuntfijofiksfi -hankkeessa, jossa Jyväskylän 

kahden asufinalueen koulufihfin perustettfifin lapsfiparlamentfit. Tämän Johanna Kfifilfin 

(2006) tutkfimuksen kohteena olfivat alakoulufikäfiset lapset ja se kuvaa mfielestänfi hyvfin 

lasten ja nuorten asemaa kansalafisfina. Kansalafisuuden käsfitteeseen on perfintefisestfi 

lfifitetty polfifittfiset, taloudellfiset ja sosfiaalfiset ofikeudet. Vafikka lasten ajatellaan olevan 
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kansalafisfia, nfifin täydet kansalafisofikeudet nuorfi saa vasta 18 vuotta täytettyään. Täysfi-

fikäfisyyden saavutettuaan nuorella on ofikeus äänestää, ofikeus ostaa alkoholfijuomfia, 

ajaa ajokorttfi tafi mennä nafimfisfifin. Alle 18-vuotfias määrfitellään Suomen lafinsäädännön 

mukaan lapseksfi. Koulun tehtävänä nähdään näfiden tulevafisuuden kansalafisten kas-

vattamfinen. (Kfifilfi 2006, 93, 165.) 

 

Kfifilfin (2006, 96–98) tutkfimuksessa mukana olleet lapset halusfivat vafikuttaa koulun ja 

asufinalueen fyysfisfifin epäkohtfifin, muutamfifin koulun sääntöfihfin sekä alueen harrastus- 

ja oleskelutfilofihfin. Lasten suunnfitelmat ja esfitykset efivät yleensä tuottaneet vastauksfia 

päätöksentekfijöfiden taholta. Pofikkeuksen tekfi kfirjasto, josta vastattfifin, mfitkä lasten 

laatfimat alofitteet vofitfifin toteuttaa ja myös perusteltfifin, mfiksfi jotafin ehdotusta efi vofitu 

toteuttaa. Vafikka vafikuttamfispyrkfimykset jäfivät yksfisuuntafisfiksfi, lapset kokfivat, että 

hefidän vafikuttamfismahdollfisuutensa ja päätösvaltansa lfisääntyfi.  

 

Olen kfifinnostunut sfifitä, mfitkä sosfiaalfisen pääoman rakenteellfiset, asenteellfiset ja tofi-

mfinnallfiset tekfijät ovat yhteydessä nuorten päfihtefiden käyttöön. Kouluterveysafinefis-

ton kautta pystyn monfipuolfisestfi tarkastelemaan rakenteellfisfia tekfijöfitä. Mufiden tekfi-

jöfiden osalta kouluterveysafinefiston mahdollfisuudet ovat hfieman kapeammat, mutta 

mfielestänfi oleellfiset afiemmfissa tutkfimuksfissa mukana olleet tekfijät afinefistosta löyty-

vät.  
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4 Tutkfimuksen toteuttamfinen 

 

4.1 Tutkfimuskysymykset 

 

Nuorten päfihtefiden käyttö nousee afika ajofin julkfisen keskustelun afiheeksfi. Erfityfisestfi 

ollaan huolfissaan huumefiden käytöstä. Tutkfimuksessanfi olen kfifinnostunut nuorten 

päfihtefiden käytön kehfittymfisestä ja sosfiaalfisen pääoman yhteydestä nuorten päfihtefi-

den käyttöön. Tutkfimuskysymyksfiksfi muodostuu: 

 

1. Mfiten nuorten päfihtefiden käyttö on kehfittynyt vuosfina 2002–2013? 

2. Mfitkä sosfiaalfisen pääoman tekfijät ovat yhteydessä nuorten päfihtefiden käyt-

töön? 

 

Jäsennän sosfiaalfista pääomaa rakenteellfisten, asenteellfisten ja tofimfinnallfisten tekfijöfi-

den kautta. Tofimfinnallfiset tekfijät sfisältävät sosfiaalfisen tuen, kontrollfin ja osallfistumfi-

sen. 

 

 

4.2 Tutkfimusafinefisto ja -menetelmät 

 

Tutkfimusafinefistonfi koostuu Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen keräämfistä kouluter-

veyskyselyfistä vuosfilta 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2013. Kouluterveyskysely on 

afiemmfin toteutettu parfillfisfina vuosfina Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa ja Lapfissa. Vuon-

na 2013 kouluterveyskysely koskfi koko maata. Rajasfin sfiksfi vuoden 2013 afinefiston kos-

kemaan samaa aluetta kufin käyttämänfi afinefistot afiemmfilta vuosfilta. Peruskoululafisten 

kouluterveyskyselyafinefisto vuosfina 2002–2013 kattofi keskfimäärfin 81 % kafikfista 8. ja 9. 

luokkalafisfista. (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2015.) 

 

Rajasfin oman tutkfimusafinefistonfi 9. luokkalafisfifin, koska koko fikäryhmää koskevat tfiedot 

2000-luvun alusta lähtfien on saatavfilla afinoastaan yläkoulufikäfisfistä. Tarkasteluvuodes-

ta rfifippuen kouluterveyskyselyyn vastannefiden 9. luokkalafisten määrä on 26 000–

30 000 pofikfien ollessa pfienenä enemmfistönä. Koko maassa kouluterveyskyselyyn vas-
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tasfi 9. luokkalafisfista vuonna 2013 yhteensä 50 156 koululafista, jofista 24 914 olfi tyttöjä 

ja 25 242 pofikfia. (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2015.) Afinefistossanfi vastaavat luvut 

vuonna 2013 olfivat 13 432 ja 13 569. Afinefisto kattaa maantfieteellfisestfi ja määrällfisestfi 

nofin puolet kyselyyn osallfistunefista 9. luokkalafisfista. 

 

Koska vastaajfista puolet on Uudenmaan maakunnasta, tefin afinefiston edustavuustar-

kastelun vuoksfi alueellfisen vertafilun maakuntfien ja erfi päfihtefiden käytön välfille. Uu-

denmaan maakunta efi noussut päfihtefiden käytön suhteen merkfittävästfi erfilafiseen 

asemaan mufihfin maakuntfifin verrattuna. Esfimerkfiksfi alkoholfin käyttö olfi ylefisfintä Kan-

ta-Hämeessä, lääkkefiden päfihdekäyttö Lapfissa ja kannabfiksen käyttö Uudellamaalla ja 

Päfijät-Hämeessä.  

 

Ensfimmäfisen tutkfimuskysymyksen osalta kyseessä on pfitkfittäfistutkfimus. Pfitkfittäfistut-

kfimuksesta on vafikea löytää lähdekfirjallfisuutta, sfillä käytettävfissä olevat metodfikfirjat 

käsfittelevät asfiaa hyvfin tfilastomatemaattfisestfi. Tarkastellessanfi nuorten päfihtefiden 

käytön kehfittymfistä käytfin menetelmänä rfistfifintaulukofintfia ja tuloksfia kuvasfin tfilasto-

graffifikan kefinofin.  

 

Rfistfifintaulukofintfi on sosfiaalfitfietefissä paljon käytetty analyysfimenetelmä, sfillä sen avul-

la vofidaan kuvata selvästfi ja havafinnollfisestfi muuttujfien yhteyksfiä (Alkula ym. 1994). 

Rfistfifintaulukofinnfin avulla selvfitfin tyttöjen ja pofikfien päfihtefiden käytön kehfittymfistä 

tutkfimusvuosfien afikana. Tulokset esfitfin tekstfin lfisäksfi graaffisestfi. Vesa Kuuselan (2000, 

8–9) mukaan kerätyn tfilastotfiedon hyödyllfisyys rfifippuu sfifitä, mfiten se esfitetään. Tfilas-

totfieto pfitäfisfi pystyä esfittämään nfifin, että tfietoa käyttävät fihmfiset ymmärtävät, mfitä 

tulokset tarkofittavat. Tfieto vofidaan esfittää joko kfirjofitettuna tekstfinä, taulukkona tafi 

tfilastokuvfiona. Rfistfifintaulukot sfinällään ovat yksfi tfiedon esfittämfisen muoto, mutta kos-

ka tässä tutkfimuksessa nfifistä syntyfi kooltaan nfifin fisoja, efi nfifiden lfifittämfinen graduteks-

tfifin ollut mfielekästä. Rfistfifintaulukot lfifitfin gradun lfifitteeksfi, josta lukfija vofi nfifitä halutes-

saan tutkfia. Kuuselan (2000, 10–12) mukaan taulukon tehtävänä on antaa objektfifivfi-

nen tfieto lukfijalle. Taulukosta lukfija vofi tehdä fitse johtopäätöksfiä tafi sen avulla vofi ar-

vfiofida tofisten johtopäätöksfiä.  
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Tfilastokuvfion tarkofituksena on välfittää tfietoa nopeastfi ja havafinnollfisestfi. Hyvfin tehty 

tfilastokuvfio kertoo usefin enemmän kufin kfirjofitettu tekstfi. Tutkfijan pfitää mufistaa, että 

kuvfion tehtävänä on välfittää tfietoa ja tfiedon pfitäfisfi välfittyä ofikefin. (Kuusela 2000, 10.) 

Alkula ym. (1994) varofittavat manfipulofinnfin mahdollfisuuksfista kuvfiofiden avulla. Kuvfio 

on tehokas mfielfikuvan välfittäjä ja tutkfijan tulee olla tfietofinen tästä.  

 

Vastataksenfi tofiseen tutkfimuskysymykseen elfi mfitkä sosfiaalfisen pääoman tekfijät ovat 

yhteydessä nuorten päfihtefiden käyttöön, sovelsfin aluksfi faktorfianalyysfia sosfiaalfista 

pääomaa kuvaavfifin muuttujfifin. Faktorfianalyysfilla vofidaan tarkastella usefiden muuttujfi-

en samanafikafista yhtefisvafihtelua. Faktorfianalyysfilla pyrfitään selvfittämään, mfillä muut-

tujfilla on keskenään samanlafista vafihtelua ja yhdfistämään nämä faktorefiksfi. Tavofittee-

na on tfifivfistää afinefistossa olevat muuttujat yksfinkertafisempaan muotoon faktorefiden 

avulla. (Nummenmaa 2009, 397.)  Kun faktorfianalyysfia käytetään summamuuttujfien 

muodostamfisen pohjana, sopfifi faktorofintfimenetelmäksfi pääkomponenttfimenetelmä, 

jolla saadaan selvfille, mfitkä muuttujat mfittaavat sfisällöltään samoja omfinafisuuksfia. 

(Vallfi 2001, 87.) Perttfi Jokfivuoren ja Rfisto Hfietalan (2007, 93) mukaan pääkomponent-

tfianalyysfi sopfifi tfilanteeseen, jossa halutaan selvfittää, mfiten suuren muuttajajoukon 

vofisfi tfifivfistää pfienempään määrään muuttujfia. 

 

Tulosten selkeyttämfiseksfi vofidaan faktorfianalyysfin tuottamat faktorfit rotatofida. Rota-

tofinnfin tarkofituksena on muuttaa faktorfiratkafisua nfifin, että muuttujan lataukset yh-

teen faktorfifin pyrfitään maksfimofimaan ja vastaavastfi lataukset mufihfin faktorefihfin mfi-

nfimofimaan. Rotaatfiomenetelmät vofidaan jakaa kahteen päätyyppfifin: suorakulmafises-

sa rotaatfiossa oletetaan, että faktorfit ovat tofisfistaan rfifippumattomfia, ja vfinokulmafises-

sa rotaatfiossa puolestaan rfifippuvuus sallfitaan. (Nummenmaa 2009, 411.) Perfintefisestfi 

empfifirfisfissä tutkfimuksfissa on käytetty varfimax- elfi suorakulmafista rotaatfiota, vafikka 

Esko Leskfisen ja Jorma Kuusfisen (1991) mukaan vfinorotaatfio olfisfi filmfiöön sopfivampfi 

vafihtoehto kasvatus- ja yhtefiskuntatfieteellfisfissä tutkfimuksfissa. Sosfiaalfisen pääoman 

muuttujfia analysofidessanfi päädyfin käyttämään pääkomponenttfifaktorofintfia vfinolla 

rotaatfiolla. 

 

Faktorfilatauksfien arvofissa efi ole mfitään ehdotonta rajaa. Alkula ym. (1994, 273) mu-

kaan alle 0,50 suurufiset lataukset efivät juurfi anna pohjaa tulkfinnalle. Nummenmaan 
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(2009, 403) mukaan taas faktorefiden latausten suuruuteen efi ole olemassa mfitään 

tfilastollfista kefinoa, vaan tutkfijan on latauksfia vertafiltaessa luotettava omaan arvfioon. 

Tutkfimuksessanfi faktorfilataukset olfivat arvoltaan välfillä 0,43–0,83. 

 

Pääkomponenttfianalyysfin jälkeen tarkfistfin muuttujfien sfisäfisen yhdenmukafisuuden elfi 

relfiabfilfiteetfin Cronbachfin alfa-kerrofinta käyttäen. Alkulan ym. (1994) mukaan efi ole 

mfitään yksfiselfittefistä sääntöä sfille, mfillafinen relfiaabelfius on hyvä tafi huono. Jokfivuoren 

ja Hfietalan (2007) mukaan tofisfinaan rfifittävänä arvona pfidetään 0,60 tofisfinaan jopa 

0,50. Yleensä, mfitä suurempfi kerrofin on, sfitä paremmfin muuttujat kuvaavat samaa 

asfiaa. Vallfin (2001) mukaan alfakertofimen suuruuteen vafikuttavat afinefiston jakautumfi-

sen lfisäksfi muuttujfien määrä ja afinefiston koko. Arvoltaan alle 0,50 alfakertofimen saa-

neet muuttujakokonafisuudet jätfin erfillfisfiksfi muuttujfiksfi afinefistoon.  

 

Relfiabfilfiteettfianalyysfin jälkeen muodostfin sosfiaalfista pääomaa kuvaavat summamuut-

tujat, jonka jälkeen käytfin logfistfista regressfioanalyysfia tutkfiaksenfi sosfiaalfisen pääoman 

yhteyttä nuorten päfihtefiden käyttöön. Logfistfisessa regressfioanalyysfissa etsfitään selfit-

täjfiä jollekfin kaksfiarvofiselle muuttujalle. Logfistfinen regressfioanalyysfi sopfifi käytettäväk-

sfi tässä tutkfimuksessa, koska muuttujfien efi tarvfitse olla jatkuvfia efikä normaalfijakautu-

nefita. (Jokfinen & Hfietanen 2007, 59.) Nummenmaan (2009, 332) mukaan logfistfisessa 

regressfioanalyysfissa pyrfitään selfittävfien muuttujfien avulla ennustamaan vafihtelua selfi-

tettävässä muuttujassa. Tofisfin sanoen selfittävfien muuttujfien avulla pyrfitään ennusta-

maan, mfihfin luokkaan kukfin havafinto kuuluu. Logfistfisen regressfioanalyysfin avulla saa-

daan selvfille, mfitkä tekfijät ovat yhteydessä nuorten päfihtefiden käyttöön ja mfillä tekfi-

jöfillä efi ole merkfitystä. Olen tarkastellut jokafisen tekfijän yhteyttä myös yksfittäfin nuor-

ten päfihtefiden käyttöön ja käytän tätä tfietoa analysofinnfin apuna tarvfittaessa. 

 

Logfistfisen regressfiomallfin sopfivuutta afinefistoon vofidaan arvfiofida monfin tavofin. Jokfi-

vuoren ja Hfietalan (2007) mukaan Nagelkerken selfitysastetta pfidetään suosfiteltavana 

arvfiofintfikefinona, sen filmafisema arvo vofi vafihdella 0:n ja 1:n välfillä. Mfitä suurempfi arvo 

on, sfitä paremmfin mallfi luokfittelee havafinnot ofikefin. Luonnontfietefissä on helpompfi 

yltää korkefisfifin selfitysastefisfifin kufin fihmfistfietefissä. Tässä tutkfimuksessa alkoholfin käyt-

täjfien osalta selfitysaste olfi 0,24 ja mufiden päfihtefiden osalta 0,20. Näfitä selfitysastefita 

vofidaan Jokfivuoren ja Hfietalan (2007, 46) mukaan pfitää hyvfinä yhtefiskunta- ja käyttäy-
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tymfistfietefissä. Nummenmaan (2009, 338) mukaan kertofimelle efi ole suoravfifivafista 

numeerfista tulkfintaa. Kerrofin efi suoraan filmafise sfitä, kufinka monta prosenttfia havafin-

nofista on onnfistuttu luokfittelemaan mallfin avulla ofikefin.  

 

Logfistfisen regressfiomallfin ja afinefiston yhteensopfivuutta vofidaan tarkastella myös luo-

kfittelutaulukon avulla. Taulukossa tarkastellaan, mfiten hyvfin mallfin avulla pystytään 

vastaajat luokfittelemaan ofikefisfifin luokkfifin. (Jokfivuorfi & Hfietala 2007, 67–70.) Nuorten 

alkoholfin käytön osalta mallfi pystyfi luokfittelemaan ofikefin 72,1 % kafikfista havafinnofista. 

Mufiden päfihtefiden käytön osalta mallfi luokfittelfi ofikefin 81,5 %.  

 

Logfistfisen regressfioanalyysfin tuloksena saadaan selvfille, mfiten valfitut selfittäjät ennus-

tavat rfiskfiä kuulua päfihtefitä käyttävään ryhmään ja kufinka suurfi tämä vafikutus on. Rfis-

kfillä tarkofitetaan vedonlyöntfisuhdetta tafi filmfiön filmaantumfisen todennäköfisyyttä suh-

teessa filmaantumattomuuden todennäköfisyyteen. (Jokfinen & Hfietanen 2007, 70–71.) 

Hannu Rfidan (2004) mukaan vetosuhdetta efi vofida suoraan tulkfita todennäköfisyyksfien 

suhteena. Vetosuhde elfi odds ratfio, lyhenne OR, on rfiskfiluku, joka kuvaa esfimerkfiksfi 

sfitä, kufinka suurfi rfiskfi nuorfilla, jofiden vanhemmat efivät tfiedä mfissä nuorfi vfiettää vfifi-

konloppuna fillat, on kuulua päfihtefitä käyttävään ryhmään, verrattuna nuorfifin, jofiden 

vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi filtansa vfiettää.  

 

Logfistfinen regressfioanalyysfi filmofittaa myös selfittäjfien tfilastollfiset merkfitsevyydet. Iso-

jen afinefistojen, kuten kouluterveysafinefiston ongelmana on se, että saadaan herkästfi 

tfilastollfisestfi merkfitsevfiä tuloksfia. (Metsämuuronen 2009, 468.) Sen takfia on hyödyllfis-

tä katsoa myös selfittäjfien OR:n luottamusvälfit. Mfikälfi luottamusvälfi on kapea, on sa-

tunnafisvafihtelu vähäfistä. Gall2 ym. (2007, 147) mukaan luottamusvälfin laskemfisella 

selvennetään tutkfimustulosten tfilastollfista merkfitsevyyttä ja tämän vuoksfi nfifiden ra-

portofintfia suosfitellaan. Luottamusvälfi kertoo OR:n tfilastollfisen ala ja ylärajan. (Mäky-

nen 2014, 110.) Logfistfisessa regressfioanalyysfissa efi-merkfitsevän selfittäjän luottamus-

välfi sfisältää ykkösen. Luottamusvälfiä tarkastelemalla vofidaan myös havafita ne selfittä-

jät, jofiden OR:n ala- tafi yläraja luottamusvälfissä on lähellä ykköstä, jollofin vofidaan ky-

seenalafistaa selfittäjän ”todellfinen” vafikutus selfitettävään muuttujaan. 

                                                      
2
 Gall, M., D., Gall, J., P. & Borg W., R., 2007, Educatfional Research, An Introductfion, Efight edfitfion, Pear-
son Educatfion, Inc., USA. 
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4.3 Tutkfimuksen eettfisyys 

 

Yhtefiskuntatfieteellfisessä tutkfimuksessa tutkfija vofi joutua eettfisestfi haasteellfiseen tfi-

lanteeseen yksfistään sfifitä syystä, että tutkfimuksen afihe on arkaluontefinen. Tutkfija jou-

tuu tekemään eettfistä pohdfintaa vaatfivfia valfintoja tutkfimuksen joka vafiheessa. Eettfistä 

pohdfintaa vaatfifi nfifin se, mfiten tutkfimuksen kohdetta lähestytään kufin myös johtopää-

tösten tekemfinen ja tutkfimustulosten esfittely tfiedeyhtefisölle tafi julkfisuudessa. (Hefikkfi-

lä 2002, 164.) 

 

Tutkfimuksen suunnfitteluvafiheessa täytyy selvfittää, mfitä tutkfimuslupfia mahdollfisestfi 

tarvfitaan. Lasten ja nuorten kohdalla tämä asfia vaatfifi erfityfistä harkfintaa. Tutkfimukseen 

osallfistumfisen lähtökohtana on vapaaehtofisuus, jonka perustuslafin takaama fitsemää-

räämfisofikeus jo määrfittää. Lapsen fitsenäfistä asemaa ja kuulemfista häntä koskevfissa 

asfiofissa on korostettu YK:n lapsen ofikeuksfien sopfimuksessa. Lapsfia koskevfissa tutkfi-

muksessa on käytännössä ollut hyvfin monenlafisfia tulkfintoja lupa-asfiofissa. Tofisfinaan on 

lähdetty sfifitä, että 12 vuotta täyttänyt vofi osallfistua tutkfimukseen filman, että van-

hemmfilta on pyydetty lupaa. Tofinen käytössä oleva fikäraja on 15 vuotta, joka tulee 

lääketfieteellfistä tutkfimusta koskevasta lafista tafi lastensuojelulafista. Kumpaakaan fikära-

jofista efi vofida mekaanfisestfi toteuttaa, vaan lapsen kypsyys tulee huomfiofida mahdollfi-

suuksfien mukaan asfiasta päätettäessä. (Nfiemfinen 2010, 35–37.) Klaus Mäkelä (2010, 

78–84) kuvaa artfikkelfissaan esfimerkkejä lupakäytäntöjen tfiukentamfisesta. Koulussa 

tehtävät tutkfimukset, jotka afiemmfin olfisfi vofitu toteuttaa rehtorfin luvalla, vaatfivat ny-

kyään vähfintään opetusvfiraston luvan. Usefin vaadfitaan myös kysymään vanhemmfilta 

lupa lasta koskevaan tutkfimukseen. Mfikälfi vanhemmfilta pyydetään kfirjallfinen lupa, 

vafikeuttaa se tutkfimuksen tekoa, pfienentää ja mahdollfisestfi vfinouttaa tutkfimustulok-

sfia. 

 

Tutkfimuseettfinen neuvottelukunta on esfittänyt, että monet koulufissa ja varhafiskasva-

tuksen tofimfintayksfiköfissä tehtävät tutkfimukset vofidaan toteuttaa osana normaalfia 

tofimfintaa. Mfikälfi tofimfintayksfikön johtaja tafi rehtorfi arvfiofi, että tutkfimus on finstfituutfi-

olle hyödyllfistä tfietoa tuottava ja tutkfimus vofidaan toteuttaa osana normaalfia tofimfin-

taa, efi huoltajalta tarvfitse pyytää lupaa. Ilman tunnfistetfietoja tallennettava havafin-

nofintfi ja laajat lomaketutkfimukset vofidaan toteuttaa filman huoltajan suostumusta. 
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Muutofin huoltajaa tulee finformofida tutkfimuksesta ja lapsen suostumus tutkfimukseen 

tulee afina olla. Tofimfintayksfiköfiden tafi koulun ulkopuolella tapahtuvan tutkfimuksen 

osalta tutkfijan täytyy arvfiofida, mfissä tapauksessa vanhempfien finformofimfinen on tar-

peen. Mfikälfi tutkfittavat ovat alle 15-vuotfiafita, efikä vanhempfia finformofida, tulee neu-

vottelukunnan ehdotuksen mukaan tutkfimukseen pyytää eettfinen ennakkoarvfiofintfi. 

(Nfiemfinen 2010, 39–40.) 

 

Itsellänfi tutkfimusafinefistona ovat kouluterveyskyselyt vuosfilta 2002, 2004, 2006, 2008, 

2010 ja 2013. Mfinun efi ole tarvfinnut pohtfia lupa-asfiofita omassa tutkfimuksessanfi, vaan 

se on afikofinaan tehty, kun afinefistoa on kerätty. Afinefiston olen saanut käyttöönfi tutkfi-

mussuunnfitelmaa ja allekfirjofittamaanfi tutkfimusafinefiston käyttöä koskevaa sfitoumusta 

vastaan. Olen sfitoutunut olemaan luovuttamatta afinefistoa tafi sen osfia kolmannelle 

osapuolelle, hävfittämään afinefiston asfianmukafisestfi sen käytön jälkeen, käyttämään 

afinefistoa nfifin, että kunta- ja koulukohtafiset tulokset efivät ole tunnfistettavfissa, sekä 

filmofittamaan pro gradussa saaneenfi afinefiston Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitokselta. 

 

Kouluterveyskyselyfissä kerätään tfietoa oppfilafiden koulukokemuksfista, terveydestä ja 

elämäntavofista.  Vertafilukelpofisfia tfietoja on kerätty peruskoulufissa vuodesta 1996, 

lukfiofissa vuodesta 1999 ja ammatfillfisfissa oppfilafitoksfissa vuodesta 2008 alkaen. Tutkfi-

muslomakkeessa kerrotaan, että tuloksfia hyödynnetään nuorfille suunnattujen palve-

lufiden suunnfittelussa ja kehfittämfisessä. Lomakkeessa kerrotaan, että vastaamfinen 

tapahtuu nfimettömästfi, yksfittäfisen oppfilaan vastaukset efivät tule tuloksfissa esfille ja 

että vastaamfinen on vapaaehtofista. Lfisäksfi kerrotaan, mfissä tulokset esfitellään. Omak-

sutun tulkfinnan mukaan kouluterveyskysely efi ole tutkfimus, vaan kuntfien kanssa yh-

tefistyönä tehtävä seurantajärjestelmä. Rehtorfi vofi päättää sen sfisällyttämfisestä ope-

tussuunnfitelmaan. Vanhemmfilta efi ole kysytty lupaa, mutta Terveyden ja hyvfinvofinnfin 

lafitos ohjefistaa kouluja finformofimaan vanhempfia etukäteen kyselystä. (Terveyden ja 

hyvfinvofinnfin lafitos 2015; Mäkelä 2010, 78.) 

 

Kfirsfi Kallfio (2010, 163) jakaa tutkfimusmenetelmät suorfifin ja epäsuorfifin menetelmfifin. 

Suorfissa menetelmfissä korostuu lapsen ja nuoren kohtaamfisen ja hänen kanssaan 

työskentelyn etfifikka. Epäsuorfissa menetelmfissä on keskefisellä sfijalla afinefistojen ke-

räämfisen, tulkfitsemfisen ja käyttämfisen eettfisyys. Käyttämänfi tutkfimusafinefisto on ke-
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rätty kyselylomakkeen avulla. Käyn sfiksfi läpfi, mfitä eettfisfiä näkökulmfia tulee lomakkeen 

laatfimfisessa ottaa huomfioon, vafikka käytössänfi onkfin valmfis afinefisto. Oman tutkfimuk-

senfi kannalta keskefisfimpfiä eettfisfiä kohtfia ovat tulosten tulkfinta ja raportofintfi.  

 

Tutkfimusmetodfin valfinta vafikuttaa osaltaan sfifihen, mfillafisfifin eettfisfifin pulmfifin tutkfija 

joutuu varautumaan. Lomaketutkfimuksessa tulee mfiettfiä, mfiten varmfistetaan se, että 

vastaukset ovat luotettavfia. Lomakkeen rakentamfiseen tulee käyttää afikaa ja harkfin-

taa. Kysymysten tulee olla yksfiselfittefisfiä, efivätkä ne saa olla johdattelevfia. Kyselylo-

makkeen tulfisfi olla nfifin lyhyt kufin mahdollfista ja sen tulfisfi edetä loogfisestfi. Kysymysjär-

jestyksen vafikutusta tuloksfifin tulee myös mfiettfiä etukäteen, sfillä vastaajan kysymyksen 

tulkfintaan vofivat vafikuttaa afikafisemmat kysymykset. Sensfitfifivfisten kysymysten vas-

taamfisen helpottamfiseksfi kysymykset tulfisfi laatfia mahdollfisfimman neutraalefiksfi. Sensfi-

tfifivfisfiä kysymyksfiä efi pfidä sfijofittaa lomakkeen alkuun.  Kysymysten asettelua täytyy 

mfiettfiä tutkfimuksen luotettavuuden takaamfiseksfi tarkkaan. Lomaketta on hyvä testata 

krfifittfisfillä koevastaajfilla vfirhefiden karsfimfiseksfi. (Ahola 2007, 60–61; Mäkfinen 2006, 92–

93.) Ollfi Mäkfinen (2006) kyseenalafistaa, onko mfielekästä kysellä murrosfikäfisfiltä alko-

holfin käyttöön, tupakanpolttoon tafi seksuaalfiseen käyttäytymfiseen lfifittyvfiä sefikkoja. 

 

Kouluterveyskysely on laaja, 12 sfivua ja 105 kysymystä, ja mfietfin, kufinka nuoret jaksa-

vat keskfittyä vastaamfiseen. Tofisaalta kysymyksfissä on sfisällöllfistä vafihtelua, joka vofi 

auttaa mfielenkfifinnon säfilyttämfisessä (vrt. ESPAD-tutkfimus). Omaa tutkfimustanfi koske-

vat kysymykset olfivat melko yksfiselfittefisfiä, mutta huumefiden osalta osfittafin turhankfin 

yksfityfiskohtafisfia. Yhdessä käyttämässänfi kysymysmatrfifisfissa olfi sekafisfin myöntefisfiä ja 

kfieltefisfiä kysymyksfiä, mfikä vaatfifi vastaajalta tarkkuutta. Mäkfisen (2006) ajatusta alko-

holfin, tupakan ja seksuaalfisen käyttäytymfisen kysymfisen mfielekkyydestä nuorelta en 

näkfisfi ongelmallfisena alkoholfin tafi tupakan osalta, mutta kouluterveyskyselyssä seksu-

aalfista käyttäytymfistä koskevat kysymykset olfivat hämmentävän yksfityfiskohtafisfia. Mfie-

tfin ovatko kafikkfi kysymykset tarpeen ja mfitä esfimerkfiksfi yhdyntöjen määrää koskevalla 

tfiedolla tehdään. Päfihtefitä, tupakkaa ja seksfiä koskevat kysymykset vofivat olla myös 

nfifitä, jofihfin vastataan vähän vfitsfimfielellä, lfifiofitellen. 

 

Tutkfimuksessa fitsestään selvänä eettfisenä lähtökohtana on Annelfi Pohjolan (2007) 

mukaan luottamuksellfisuuden vaade. Luottamuksellfisuudella tarkofitetaan sfitä, että 



34 

tutkfimuksessa mukana olevat fihmfiset efivät ole mfissään vafiheessa tunnfistettavfissa. 

Esfimerkfiksfi tapauskertomuksfia hyödyntävä tutkfimus vofi olla eettfisyyden rajamafilla, 

vafikka tunnfistetfietoja muutettafisfifinkfin. Kertomuksfifin lfifittyy tunnfistettavuuden vaara. 

Yksfittäfisten fihmfisten kuvausten sfijaan tulfisfi koota elämäntfilantefisfifin lfifittyvfiä yhdfistel-

mätapauksfia. Yhtefiskuntatutkfimuksessa tutkfimuksen kohteena ovat filmfiöt, efivät fihmfi-

set sfinänsä. (Pohjola 2007, 20–21.) 

 

Luottamuksellfisuus tutkfimusafinefistosta puhuttaessa tarkofittaa yksfittäfisfiä fihmfisfiä kos-

kevfia tfietoja ja näfiden käytöstä annettuja lupauksfia. Luottamus tutkfimusafinefiston yh-

teydessä tarkofittaa tutkfittavan luottamusta sfifihen, että afinefistoa käsfitellään ja säfilyte-

tään lupausten mukafisestfi. Esfimerkfiksfi, jos tutkfija sopfifi tutkfittavan kanssa, että afinefisto 

on vafin hänen käytettävfissä, efi sfitä vofida näyttää mufille tafi arkfistofida mahdollfisfia jat-

kotutkfimuksfia varten. (Kuula 2006, 88–90.)  

 

Tutkfimusafinefistot on tarkofitettu vafin tutkfimuskäyttöön. Nfifitä efi saa luovuttaa vfiran-

omafisfille tafi medfialle. Afinefiston käytön osalta on hyvä olla antamatta harhaanjohtavaa 

käsfitystä sfifitä, että vafin afinefistonkerääjä käyttää ja käsfittelee afinefistoa, ellefi tämä ole 

tosfiasfiallfisestfi myös tarkofitus. Kun tutkfimusafinefisto on tarkofitus säfilyttää ja käyttää 

jatkotutkfimuksfifin, tämä on tutkfittavfille myös kerrottava. Kufitenkfin anonymfisofitua tut-

kfimusafinefistoa vofidaan käyttää mufihfin tutkfimuksfifin, vafikka sfitä efi olfisfi tutkfittavfille 

afinefistonkeruun yhteydessä filmafistu. (Kuula 2006, 115–116.) Afinefistojen arkfistofinnfin 

puolesta puhuvat tfieteen avofimuuden vaatfimus ja taloudellfisuus. Afinefistojen jatko-

käyttö vofi vähentää osfin päällekkäfisten afinefistojen keruuta ja tehostaa sfiten tutkfimuk-

seen suunnattujen verovarojen käyttöä. (Kuula 2010, 213–228.) 

 

Kouluterveyskyselyssä on lomakkeen alussa oppfilafita finformofitu kyselyn tarkofituksesta 

melko laveastfi. Lomakkeesta efi käy filmfi, että afinefisto vofidaan luovuttaa käyttöön myös 

Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen ulkopuolelle. Nuoren kannalta tokfi on oleellfista, 

että hänen vastaustaan efi vofida jäljfittää. Kyselylomakkeen alussa kerrotaan, että lo-

make hävfitetään, kun vastaukset on tallennettu. Käyttämänfi tutkfimusafinefisto on nfifin 

suurfi, ettefi tunnfistamfisen vaaraa ole. Afinefisto kattaa maantfieteellfisestfi ja määrällfisestfi 

nofin puolet kyselyyn osallfistunefista 9. luokkalafisfista. Käsfittelen afinefistoja kunkfin vuo-

den osalta kokonafisuutena, enkä erfittele tuloksfia esfimerkfiksfi maakunnfittafin. 
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Tfietoteknfifikka on helpottanut tutkfimusafinefistojen käsfittelyä paljon. Ohjelmat kuten 

SPSS tafi Excel auttavat afinefiston prosessofinnfissa. Tfietoteknfifikka mahdollfistaa myös 

afinefistojen kopfiofinnfin ja välfittämfisen tfietoverkon kautta. Tämän vuoksfi onkfin tärkeää, 

että afinefistot arkfistofidaan ja tallennetaan ofikefin nfifin, ettefi kukaan sfivullfinen pääse 

nfifihfin käsfiksfi. (Mäkfinen 2006, 96.) Tämä on tärkeä asfia huomfiofida myös omassa tutkfi-

muksessanfi. Olen saanut afinefiston käyttöönfi Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitokselta. 

Tutkfijana mfinun täytyy huolehtfia afinefiston säfilyttämfisestä nfifin, ettefi se joudu ulkopuo-

lfisten käsfifin. Oma afinefistonfi on mfinulla henkfilökohtafisella tfietokoneella sekä mufistfitfi-

kulla. Olen myös hävfittänyt muuttujat, jofita en tule tutkfimuksessanfi tarvfitsemaan ja 

näfin pfienentänyt käytössä olevaa afinefistoanfi. Tutkfimuksenfi valmfistumfisen jälkeen hä-

vfitän afinefiston. 

 

Tutkfimuksen tavofitteena on tuottaa uutta tfietoa. Uuden tfiedon avulla pyrfitään joko 

ymmärtämään tafi selfittämään jotakfin filmfiötä paremmfin tafi tuomaan sfifitä näkyvfifin uu-

sfia näkökulmfia tafi epäkohtfia. Tutkfimuksessa syntyvä tfieto on myös mahdollfisen vallan-

käytön välfine. Eettfinen vastuu tfiedon tuottamfisesta on pfitkälle tutkfijan vastuulla. Tut-

kfijan täytyy olla tfietofinen vallastaan, jotta hän pystyy käyttämään valta-asemaansa 

ofikefin. (Kallfio 2010, 181.) 

 

Sosfiaalfitfietefissä yhtefiskunnallfinen todellfisuus ja finhfimfillfisen elämän pfifirteet ovat afina 

tavalla tafi tofisella läsnä, joten tutkfimuksen seuraamusetfifikka on olennafinen pohdfittava 

asfia. Neutraalfissakfin tutkfimuksessa otetaan kantaa, kun tehdään päätöksfiä, mfitä näkö-

kulmfia ja mfistä lähtökohdfista kysytään sekä mfitä asfiofita tuodaan analyysfifin ja mfitä 

jätetään kertomatta. Merkfitsevää on usefin se, mfitä käsfittefitä, termejä tafi filmafisuja 

valfitaan kuvaamaan tutkfimuskohdetta. Valfitufilla filmafisufilla vofidaan tfiedostamatta 

vahvfistaa vallfitsevfia ennakkoluuloja tafi asenteellfisfia suhtautumfistapoja jotafin ryhmää 

tafi tofimfintaa kohtaan. (Pohjola 2007, 25.) 

 

Luokfittelemalla filmfiöfiden pfifirfifin kuuluvfien tutkfimushenkfilöfiden omfinafisuuksfia tafi tofi-

mfintatapoja rakennetaan kuvaa filmfiöstä. Tutkfija vofi tuntea onnfistuneensa, kun hän on 

saanut tfifivfistettyä afinefistonsa muutamaan nfimeämäänsä tyyppfifin. Tulokset sfinällään 

vofivat olla ofikefin, mutta samalla on tärkeää pohtfia, mfiten luokkfien tafi tyyppfien luon-

nehdfinnat määrfittävät tutkfimusjoukkoa. Luoko tutkfija tutkfimusjoukkoa lefimaavfia kä-
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sfittefitä tafi kuvauksfia? Yksfinkertafistaako tafi vfinouttaako tällafinen luokfittelu lfifikaa filmfiö-

tä? Eettfisten kysymysten pohdfinta on tärkeää, kun analyysfia ja tulkfintaa tehdään tyy-

pfittelemällä tafi luokfittelemalla fihmfisfiä efikä hefidän edustamaan filmfiötä. (Pohjola 2007, 

26–27.) 

 

Afinefistoa analysofidessanfi teen valfintoja, mfitä muuttujfia valfitsen summamuuttujfiksfi ja 

mfillä perusteella. Myös muuttujfien mahdollfinen pofisjättämfinen vafikuttaa tuloksfifin. 

Kafikkfi tehtävät valfinnat täytyy pystyä perustelemaan. Tulosten esfittämfinen graaffisestfi 

on yksfi olennafinen pysähtymfisen pafikka. Olen esfimerkfiksfi kuvannut vfifivakuvfiofilla nuor-

ten tfietofisuutta huumefista ja sen muuttumfista vuosfien varrella verraten tyttöjä ja pofi-

kfia. Huumetfietofisuuden kuvaamfisessa on kuvfion antamaan vfiestfifin merkfitystä sfillä, 

päättyfikö y-akselfi kahteenkymmeneen prosenttfifin vafi sataan prosenttfifin. Mfikälfi valfit-

sen y-akselfin arvon päättyvän ohjelman automaattfisestfi tarjoamaan kahteenkymme-

neen prosenttfifin, tulee kuvfiosta näkyvfifin selkeästfi muutokset ja erot sukupuolten välfil-

lä, mutta samalla vofi lukfija saada käsfityksen tfietofisuuden huumefista olevan huomatta-

vastfi ylefisempää kufin se todellfisuudessa on. Joudun myös mfiettfimään tuloksfia tulkfites-

sanfi, onko jokfin muutos merkfittävä vafi efi. Prosentuaalfisestfi pfienfikfin muutos vofi olla 

merkfittävä, kun puhutaan margfinaalfi-filmfiöstä, mutta tutkfijana tämä kufitenkfin pfitää 

mufistaa suhteuttaa koko filmfiöön. Esfimerkfiksfi kannabfiksen käyttö verrattuna alkoholfin 

käyttöön on vähäfistä koko tarkastelujakson afikana, mutta muutokset vuosfien kuluessa 

kertovat kufitenkfin asentefista ja käytön kehfittymfisestä. 

 

Kfirjofittaja on vastuussa tuottamastaan tekstfistä, olfi sfitten kyseessä tfieteellfinen artfikke-

lfi tafi opfinnäytetyö. Vastuu ulottuu koko tutkfimusprosessfifin, sen tulosten luotettavuu-

teen kufin myös sfifihen, että tekstfissä käytetyt vfifittaukset ja sfitaatfit ovat ofikefin. Kafikkfien 

lähdevfifittefiden täytyy olla mukana efikä tekstfi saa sfisältää plagfiofituja kohtfia. Tutkfimuk-

sen perustuessa tfilastoanalyysfifin on johtopäätösten perustuttava oletusten huolellfi-

seen tarkasteluun. Sekä edellytykset että rajofitukset täytyy tuoda esfifin. Tulokset on 

tärkeää suhteuttaa afiempfifin tutkfimuksfifin ja huolehtfia tutkfijana sfifitä, että esfittää tofis-

ten tutkfijofiden tulokset ja johtopäätökset selvästfi. (Mäkfinen 2006, 123–124.) 
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5 Nuorten päfihtefiden käytön kehfittymfinen vuosfina 2002–2013  

 

Ensfimmäfisenä tutkfimuskysymyksenänfi olfi nuorten päfihtefiden käytön kehfitys vuosfina 

2002–2013. Afinefiston analysofintfimenetelmänä käytfin rfistfifintaulukofintfia. Vertasfin tyt-

töjen ja pofikfien päfihtefiden käyttöä erfi tutkfimusvuosfina. Koska tarkasteltavfia vuosfia olfi 

kuusfi, tulfi rfistfifintaulukofista kooltaan nfifin fisoja, ettefi nfifitä ollut mfielekästä esfittää teks-

tfissä. Kokosfin rfistfifintaulukofintfien tuloksfista keskefiset tfiedot vfifivakuvfiofihfin ja 100 %:n 

pylväskuvfioon. Graaffiseksfi esfitystavaksfi sopfifi vfifivakuvfio, kun on tarkofitus kuvata jonkfin 

asfian kehfittymfistä pfitkällä afikavälfillä. Vfifivakuvfio paljastaa vafihtelun ja pysyvän kehfitys-

suunnan, mutta vfifivakuvfiolla efi saada tarkkoja määrfiä kuvattua. Pylväskuvfion avulla 

vofidaan sen sfijaan kuvata määrää, mutta kehfityksen suunta efi tule sfifinä kovfin hyvfin 

esfifin. (Kuusela 2000, 101–108.)  

 

Vfifivakuvfiofita rakentaessa havahdufin y-akselfin astefikon valfinnan vafikutuksesta kuvfion 

antamaan mfielfikuvaan. Kuusela (2000) efi ota kantaa astefikon laajuuteen, afinoastaan 

astefikon tasavälfisyyteen. Huumefiden käytön kuvaamfisessa olfi kuvfion antamaan vfies-

tfifin merkfitystä sfillä, päättyfikö y-akselfi 20 %:fifin vafi 100 %:fifin. Päädyfin 20 %:fifin, koska 

tarkofituksena on kuvata filmfiön kehfittymfistä. Akselfin arvon muuttamfinen 100 %:fifin 

puolestaan kertofisfi käytön ylefisyydestä. Vfifivakuvfiossa tulee huomfiofida, että samaan 

kuvfioon efi vofida lafittaa kovfin montaa vfifivaa. Vfifivat tulfisfi pystyä erottamaan selkeästfi 

tofisfistaan. (Mt., 101–102.) 

 

Alkoholfin käyttöä koskevan kysymyksen luokfittelfin neljään luokkaan yhdfistämällä parfi 

kertaa kuukaudessa ja nofin kerran kuukaudessa alkoholfin käyttöä kuvaavat vastusvafih-

toehdot yhteen. Uuden luokfittelun vafihtoehdot ovat: 1) efi koskaan, 2) harvofin, 3) 1–2 

kertaa kuukaudessa ja 4) kerran vfifikossa tafi useammfin. Uusfi luokfittelu helpottaa ana-

lyysfin tekoa ja luokfittelu on tällöfin sama kufin tosfi humala -tfilaa koskevassa kysymyk-

sessä. Huumefiden osalta yhdfistfin ekstaasfin, subutexfin ja mufiden kovfien huumefiden 

käyttöä koskevat kysymykset yhdeksfi summamuuttujaksfi. Näfiden huumefiden käyttö 

on hyvfin margfinaalfista, efikä afinekohtafisfilla tfiedofilla ole lfisäarvoa tutkfimuksen kannal-

ta.  
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5.1 Alkoholfin käyttö ja humalajuomfinen 

 

Nuorten alkoholfin käyttö on vähentynyt 2000-luvulla. Vuosfituhannen alkupuolelta 

vuoteen 2010 astfi tyypfillfisfin alkoholfin käyttötfiheys olfi 1–2 kertaa kuukaudessa, mutta 

vuonna 2013 tyypfillfisfin ryhmä ovat rafittfifit nuoret. Vuodesta 2002 vuoteen 2013 vfifikofit-

tafin alkoholfia käyttävfien nuorten osuus on vähentynyt 14 %:sta 7 %:fifin ja rafittfifiden 

nuorten osuus on lfisääntynyt 22 %:sta 40 %:fifin. Tyttöjen ja pofikfien välfillä efi ole merkfit-

tävfiä eroja. Pojat ovat vastanneet hfieman tyttöjä useammfin käyttävänsä alkoholfia vfifi-

kofittafin ja tytöt ovat puolestaan vastanneet hfieman pofikfia useammfin käyttävänsä al-

koholfia 1–2 kertaa kuukaudessa, mutta vfifikofittafin ja kuukausfittafin alkoholfia käyttävfien 

yhteenlasketut osuudet ovat suurfin pfifirtefin yhtä suuret tytöfillä ja pojfilla. Alkoholfia 

usefin käyttävfien tyttöjen ja pofikfien käyttökertojen määrä on lähentynyt tofisfiaan. 

Vuonna 2002 vfifikofittafin jofi pojfista 17 % ja tytöfistä 11 %. Vuonna 2013 pojfista 8 % ja 

tytöfistä 5 % jofi kerran vfifikossa tafi tätä useammfin. (Kuvfio 1; Lfifitetaulukko 1.)  

 

 

Kuvfio 1. Rafittfifiden nuorten määrän ja humalajuomfisen kehfitys vuosfina 2002–2013 (%) 

 

Saamanfi tutkfimustulos on myöntefisempfi verrattuna ESPAD-tutkfimuksen tuloksfifin. Sfifi-

nä rafittfiutta olfi kuvattu kahdella tavalla, elfi olfiko nuorfi ollut vfifimefisen vuoden rafittfifina 

tafi efi ollut koskaan käyttänyt alkoholfia. Molemmfilla tavofilla tarkasteltuna rafittfifita olfi 

vähemmän kufin tässä tutkfimuksessa. Rafittfiuden kehfityksen suunta on kufitenkfin yh-
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teneväfinen tulostenfi kanssa. (Kts. Rafitasalo ym. 2012, 15–16.) Nuorten terveystapatut-

kfimuksen mukaan nuorten rafittfius on lfisääntynyt, mutta efi nfifin suoravfifivafisestfi kufin 

saamanfi tulokset ja ESPAD-tutkfimuksen tulokset osofittavat (kts. Kfinnunen ym. 2013, 

37). Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitoksen tfilastofihfin verrattuna tulokset ovat melko yh-

tenevät, kun huomfioon otetaan, että THL:n tfilastot sfisältävät myös 8. luokkalafisten 

vastaukset. (Terveyden ja hyvfinvofinnfin lafitos 2015.) 

 

Nuorten humalajuomfinen on nfifin fikään vähentynyt. Vuonna 2002 nuorfista 37 % vasta-

sfi, ettefi juo fitseään koskaan tosfi humalaan. Vastaava osuus vuonna 2013 on 54 %. Hu-

malajuomfisen osalta efi tyttöjen ja pofikfien välfillä ole selkefitä eroja. Pofikfia on 2–3 pro-

senttfiyksfikköä enemmän usefin humalaan juovfien ryhmässä kufin tyttöjä. (Kuvfio 1; Lfifite-

taulukko 2.) 

 

Humalajuomfista on ESPAD-tutkfimuksessa (kts. Rafitasalo ym. 2012, 18–21) tutkfittu 

usealla erfi kysymyksellä. Ensfinnäkfin on kysytty, kufinka usefin nuorfi on juonut kuusfi an-

nosta tafi enemmän yhdellä käyttökerralla vfifimefisen 30 päfivän afikana. Tofisena kysy-

myksenä on kysytty, kufinka monta kertaa nuorfi on ollut humalassa elfinafikanaan, vfifi-

mefisen vuoden ja vfifimefisen kuukauden afikana. Humalaa efi ole mfillään tavalla määrfi-

telty tässä kysymyksessä. Vuonna 2007 ESPAD-tutkfimukseen lfisättfifin kysymys, jossa 

humalatfilan määrfiteltfifin tarkofittavan mm. oksentamfista, horjuvaa kävelyä tafi mufistfin-

menetystä. Kysymys, jossa humalatfila olfi määrfitelty, antofi tulokseksfi vähfiten käyttö-

kertoja verrattuna mufihfin kysymfisen tapofihfin.  

 

 Oman tutkfimuksenfi tuloksfia vofi verrata ESPAD-tutkfimuksessa (kts. Rafitasalo ym. 2012, 

18–21, 67) nuorfilta kysyttyyn subjektfifivfiseen kokemukseen humalassa olosta. Nuorfia, 

jotka efivät koskaan juo fitseään humalaan, on tutkfimuksessanfi enemmän kufin ESPAD-

tutkfimuksessa (lfifitetaulukko 2). Kouluterveyskyselyssä efi ole määrfitelty humalatfilaa. 

On kufitenkfin otettava huomfioon, että tosfi humala on tulkfinnanvarafinen kysymys. Tar-

kasteluafikaa efi myöskään ole määrfitelty, joten vastausten verrattavuus on sfiltä osfin 

tulkfinnanvarafinen. Nuorfi vofi ymmärtää kysymyksen tarkofittavan sfitä, juoko hän yleen-

sä fitsensä tosfi humalaan tafi onko hän koskaan juonut fitseään tosfi humalaan. Humala-

juomfisen trendfi on kufitenkfin molemmfissa tutkfimuksfissa sama, humalajuomfinen on 

vähentynyt ja sukupuolten välfiset erot ovat vähäfisfiä.  
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Nuorten terveystapatutkfimuksessa (kts. Kfinnunen 2013, 69–70) humalajuomfista olfi 

kysytty samalla tavalla kufin kouluterveyskyselyssä. Tulosten mukaan nuorten humala-

juomfinen kuukausfitasolla on laskenut hfieman enemmän kufin tässä tutkfimuksessa. 

Terveystapatutkfimuksen mukaan sukupuolten välfillä efi ole eroa vfifikofittafin juovfien 

osalta, kun taas omassa tutkfimuksessanfi pojat vastasfivat tyttöjä useammfin käyttävän-

sä alkoholfia vfifikofittafin. 

 

 

5.2  Lääkkefiden käyttö ja fimppaamfinen päfihtymfistarkofituksessa 

 

Alkoholfin ja lääkkefiden sekakäyttö näyttäfisfi olevan selkeästfi tyttöjen juttu. Vafikka ty-

töfillä käyttö on vähentynyt vuosfien myötä ja erot ovat tasofittuneet pofikfien kanssa, on 

sekakäyttö edelleen ylefisempää tytöfillä kufin pojfilla.  Tosfin vuodesta 2008 alkaen pojat 

ovat tyttöjä useammfin filmofittaneet sekakäyttökertojensa määräksfi vfifisfi tafi enemmän. 

(Kuvfio 2, Lfifitetaulukko 3.) 

 

 

ESPAD-tutkfimuksen (kts. Rafitasalo ym. 2012, 21, 74) mukaan sekakäytön laskeva trendfi 

on vuoden 2007 jälkeen kääntynyt uudelleen nousuun. Saamfienfi tutkfimustulosten mu-
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kaan sen sfijaan laskeva trendfi on jatkunut vuoteen 2013. ESPAD-tutkfimuksen tuloksfia 

efi vofida suoraan verrata tutkfimuksenfi kanssa, koska vastausvafihtoehtojen skaala pofik-

keaa kouluterveyskyselystä merkfittävästfi. Nfifiden nuorten osuus, jotka efivät ole käyttä-

neet alkoholfia ja lääkkefitä sekafisfin, on yhtenevä tutkfimustuloksenfi kanssa.  

 

Pelkkfien lääkkefiden käyttö päfihtymfistarkofituksessa on sekakäyttöä vähäfisempää 9. 

luokkalafisten keskuudessa. Tässäkfin näyttää sfitä, että tytöt kokefilevat lääkkefitä her-

kemmfin, mutta pojat käyttävät lääkkefitä useammfin. (Lfifitetaulukko 4.) ESPAD-

tutkfimuksen (kts. Rafitasalo ym. 2012, 73) mukaan tytöfillä lääkkefiden käyttö on ylefi-

sempää myös useammfin käyttänefiden ryhmässä. Ero vofi johtua mfittausskaalasta. Ty-

töfillä käytön hajonta olfi huomattavastfi pofikfia suurempfi. Ylefisestfi tarkastellen lääkkefi-

den käyttö näyttää ESPAD-tutkfimuksessa olevan samanlafista määrältään kufin tässä 

tutkfimuksessa. Hfieman yllättävästfi Metso ym. (2012) toteavat tutkfimusraportfissaan, 

että rauhofittavfien lääkkefiden sekä unfi- ja kfipulääkkefiden käyttö päfihtymfistarkofituk-

sessa on tofiseksfi ylefisfin tapa päfihtyä alkoholfin jälkeen. Lääkkefiden sekakäytöstä efi ra-

portfissa ole tfietoa. Saamfienfi tulosten samofin kufin ESPAD-tutkfimuksen mukaan lääk-

kefiden käyttö päfihtymfistarkofituksessa on nuorfilla selkeästfi sekakäyttöä vähäfisempää. 

 

Erfi tutkfimuksfissa on kysytty nuorfilta, ovatko he hafistelleet jotafin huumaavaa afinetta 

kuten lfifimaa, lfiuottfimfia, butaanfia tafi vastaavaa. Jatkossa nfimfitän tätä tofimfintaa fimp-

paamfiseksfi. Tarkastelemfienfi 9. luokkalafisten keskuudessa fimppaamfinen pafinottuu yh-

den kerran kokefilufihfin. Tyttöjen ja pofikfien välfillä on eroa sfifinä ryhmässä, joka filmofittaa 

fimpanneensa 5 kertaa tafi useammfin. Pofikfia on tässä ryhmässä enemmän kufin tyttöjä. 

(Lfifitetaulukko 5.) ESPAD-tutkfimuksen mukaan fimppaamfisen kokefilu suomalafisnuorten 

keskuudessa on lfisääntynyt vuodesta 1995 lähtfien, mfikä tuloksena eroaa tästä tutkfi-

muksesta. Pojfilla käyttö on vähentynyt vuoden 2007 jälkeen, kun taas tytöfillä se on 

jatkanut kasvuaan. Suurfia eroja efi sukupuolten välfillä myöskään ESPAD-tutkfimuksessa 

filmene. (Rafitasalo ym. 2012, 22, 75.) Väestökyselynä suomalafisten huumausafinefiden 

käyttöä koskevassa tutkfimuksessa (Metso ym. 2012, 20) vuosfilta 1992–2010 olfi väestö 

jaettu neljään fikäryhmään, jofista nuorfimpaan kuulufivat 15–24-vuotfiaat. Tutkfimuksen 

mukaan fimppaamfisen kokefilu on nuoruuteen lfifittyvä filmfiö. Tutkfimuksen 15–24-

vuotfiafilla fimppaamfinen olfikfin selkeästfi harvfinafisempaa kufin pelkästään 9. luokkalafisfil-

la.  
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5.3 Sosfiaalfinen altfistumfinen huumaavfille afinefille 

 

Sosfiaalfisella altfistumfisella huumefille tarkofitetaan sfitä, että henkfilö tuntee jonkun 

huumefita käyttävän tafi hänelle on tarjottu huumefita. Altfistumfinen efi tarkofita nuoren 

omaa huumekäyttöä, mutta altfistumfinen lfisää nuoren tfietoa huumefiden käyttöön lfifit-

tyvfistä normefista ja sfifitä maafilmasta, jossa huumefita käytetään. (Seppälä ym. 1996; 

Luopa ym. 2000; Metso ym. 2012.)  

 

Huumaavfien afinefiden tarjonta 9. luokkalafisfille vähentyfi hfieman vuodesta 2002 vuo-

teen 2006, mutta alkofi jälleen lfisääntyä vuodesta 2008 alkaen. Tyttöjen ja pofikfien kes-

ken efi ole merkfittävfiä eroja. Huumaavfien afinefiden tarjoajana on useammfin ystävä tafi 

tuttava kufin tuntematon henkfilö. (Kuvfio 3, Lfifitetaulukko 7.) 

 

 

 

Kuvfio 3. Sosfiaalfinen altfistumfinen huumaavfille afinefille vuosfina 2002–2013 (%) 

 

Tytöt tfietävät pofikfia useammfin muutaman huumaavfia afinefita käyttävän nuoren, mutta 

usefita käyttäjfiä tuntevfien ryhmässä tyttöjen ja pofikfien osuudet ovat suurfin pfifirtefin 

yhtä suuret. Kehfitys on samansuuntafinen kufin huumaavfien afinefiden tarjonnassa, mut-

ta erot ovat vafin suuremmat. Nfifiden nuorten osuus, jotka tfietävät huumaavfien afinefi-
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den käyttäjfiä, on vuodesta 2010 lähtfien asettunut 56 %:fifin tytöfillä ja 50 %:fifin pojfilla. 

(Kuvfio 3, Lfifitetaulukko 6.)  

 

Nuorten terveystapatutkfimuksen (kts. Kfinnunen ym. 2013, 71–72) tulokset ovat sa-

mansuuntafisfia tutkfimustulostenfi kanssa sfiltä osfin, kun tarkastellaan, tuntevatko nuo-

ret ketään huumaavfia afinefita käyttävää nuorta. Tyttöjen ja pofikfien välfillä on selkeä ero 

kuten tässäkfin tutkfimuksessa. Nfifiden nuorten osuus, jotka tfiesfivät vähfintään vfifisfi huu-

maavfia afinefita kokefillutta nuorta, on nuorten terveystapatutkfimuksessa kufitenkfin sel-

keästfi pfienempfi verrattuna tähän tutkfimukseen.  Huumaavfien afinefiden tarjoamfinen 

nuorelle olfi harvfinafisempaa nuorten terveystapatutkfimuksen kufin tämän tutkfimuksen 

mukaan.  

 

Huumefiden tarjonnan osalta saamanfi tulokset vastaavat ESPAD-tutkfimuksen (kts. Rafi-

tasalo ym. 2012, 91) tuloksfia. Tuloksfia verratessa tulee huomfiofida se, että ESPAD-

tutkfimuksessa sekä suomalafisten huumausafinefiden käyttöä koskevassa väestökyselys-

sä on kysytty huumefiden käyttöä. Kouluterveyskyselyssä ja nuorten terveystapatutkfi-

muksessa kysymykseen on määrfitelty huumaavfiksfi afinefiksfi myös lääkkeet ja lfiuottfimet 

ym. fimpattavat afineet. Väestökyselynä suomalafisten huumausefinefiden käyttöä koske-

vasta tutkfimuksesta (kts. Metso ym. 2012, 15) käy filmfi, että huumefita tarjotaan erfityfi-

sestfi 15–24-vuotfiafille nuorfille. Nuorfille mfiehfille olfi tarjottu huumefita selkeästfi useam-

mfin kufin nafisfille, mfikä pofikkeaa saamfistanfi tutkfimustuloksfista, jofissa vastaavaa eroa 

sukupuolten välfillä efi ollut.  

 

 

5.4 Kannabfiksen ja mufiden lafittomfien huumefiden käyttö 

 

Huumefiden osalta kannabfis on selkeästfi käytetyfin lafiton huume. Mufiden huumefiden 

kuten ekstaasfin, subutexfin, amfetamfifinfin tafi vastaavan käyttö on vähäfistä efikä nfifissä 

ole juurfikaan eroa. Olenkfin analyysfissanfi yhdfistänyt muut huumeet yhdeksfi muuttujak-

sfi.  Kannabfiksen käyttö vähenfi vuoden 2002 jälkeen, mutta vuoden 2010 kyselyssä 

kannabfiksen käyttö alkofi lfisääntyä ja ero tyttöjen ja pofikfien käytössä kasvaa. Pojat 

käyttävät useammfin kannabfistuottefita kufin tytöt, mfikä näkyy erfityfisestfi vfifisfi kertaa tafi 
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useammfin kannabfista käyttänefitä vertafiltaessa. Vuonna 2013 kannabfista olfi vähfin-

täänkfin kokefillut 10 % tytöfistä ja 14 % pojfista. (Kuvfio 4, Lfifitetaulukot 3 ja 8.) 

 

Mufiden huumefiden käyttö on harvfinafista nuorten keskuudessa. Pojat käyttävät mufita 

huumefita tyttöjä hfieman useammfin. Selvfin ero on ns. säännöllfisestfi käyttävfien ryh-

mässä, jossa pofikfia on enemmän kufin tyttöjä. Pojfilla käyttö on hfieman lfisääntynyt 

vuodesta 2008 alkaen, mutta tytöfillä käyttö on pysynyt samana. Näyttäfisfi sfiltä, että 

tyttöjen huumekokefilu jää helpommfin yhteen kertaan kufin pofikfien. (Kuvfio 4, Lfifitetau-

lukko 9.)  

 

 

Kuvfio 4. Huumefiden käytön kehfitys vuosfina 2002–2013 (%) 

 

Kannabfiksen käyttö lfisääntyfi 1990-luvulta afina vuoteen 2002, mfinkä jälkeen käyttö 

vähenfi vuoteen 2008 astfi (kts. Luopa ym. 2000). ESPAD-tutkfimuksessa (kts. Rafitasalo 

ym. 2012, 23) efi kannabfiksen käytössä ollut selkefitä eroja tyttöjen ja pofikfien välfillä. 

Pojfilla kannabfiksen käyttö olfi hfieman vähäfisempää kufin tässä tutkfimuksessa. Kanna-

bfiksen käyttö on Metson ym. (2012, 19) tutkfimuksen mukaan lfisääntynyt etenkfin 15–

24-vuotfiafiden nuorten nafisten keskuudessa. Vuonna 2010 kannabfiksen käyttö tässä 

fikäryhmässä olfi yhtä ylefistä nafisfilla ja mfiehfillä. Afinoastaan kysyttäessä käyttöä vfifimefi-

sen kuukauden afikana olfi nuorten mfiesten osuus merkfittävästfi suurempfi kufin nafisten.  
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Mufiden lafittomfien huumefiden kokefilu on lfisääntynyt hfieman ESPAD-tutkfimuksen (kts. 

Rafitasalo ym. 2012, 81) mukaan sekä tytöfillä että pojfilla, efikä sukupuolten välfillä ole 

eroja. Tytöfillä mufiden huumefiden käyttö on ylefisempää kufin tässä tutkfimuksessa. 

Metson ym. (2012) mukaan mufiden huumefiden käyttöä on vafikea tutkfia, mutta 15–24-

vuotfiafiden fikäryhmässä käyttöaste näyttäfisfi olevan 1–3 %. Tämä on vastaavan suun-

tafinen kufin saamanfi tutkfimustulos. Nafisten ja mfiesten välfillä efi mufiden huumefiden 

käytössä ole juurfikaan eroa fikäryhmässä 15–24-vuotfiaat, tältä osfin Metson ym. (2012) 

tulos vastaa ESPAD-tutkfimuksen tulosta. 
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6 Sosfiaalfisen pääoman yhteys nuorten päfihtefiden käyttöön 

 

Tofisena tutkfimuskysymyksenänfi olfi tarkastella, mfitkä sosfiaalfisen pääoman tekfijät ovat 

yhteydessä nuorten päfihtefiden käyttöön. Afinefiston analysofintfimenetelmänä käytfin 

logfistfista regressfioanalyysfia. Logfistfisessa regressfioanalyysfissa selfitettävä muuttuja on 

kaksfiluokkafinen elfi dfikotomfinen. Selfitettävän muuttujan elfi päfihtefiden käytön rajaamfi-

sen pohtfimfinen vefi afikaa. Aluksfi ajatuksenanfi olfi käsfitellä päfihtefinä alkoholfia ja huu-

mefita yhdessä: nuorfi käyttää päfihtefitä tafi efi käytä päfihtefitä. Alkoholfin kokefilu vofidaan 

kufitenkfin katsoa nuoruuteen kuuluvana normaalfina filmfiönä. Alkoholfi sfinällään on lafil-

lfinen afine, efikä sen hankfintaan lfifity rfikollfinen tofimfinta samalla tavalla kufin vafikkapa 

huumefisfifin. Päädyfinkfin tarkastelemaan erfillfisfillä mallefilla alkoholfin käyttöä ja mufiden 

päfihtefiden käyttöä. Alkoholfin käyttöä selfittävässä mallfissa luokfittelfin alkoholfin käyttä-

jäksfi ne nuoret, jotka käyttfivät alkoholfia vähfintään kerran kuukaudessa. Tätä harvem-

mfin käyttävät ja rafittfifit nuoret muodostfivat vertafiluryhmän. Mufiden päfihtefiden käyt-

töä selfittävässä mallfissa jaofin nuoret nfifihfin, jotka efivät koskaan olleet käyttäneet, ja 

nfifihfin, jotka olfivat vähfintäänkfin kokefilleet mufita päfihtefitä kufin alkoholfia. Perusteluna 

tällafiselle jaottelulle on se, että mufiden päfihtefiden kokefilu on merkkfi tfietyn rajan ylfit-

tämfisestä. Kyseessä on usefimmfiten lafittomat ns. katukaupasta hankfittavat afineet ja 

nfifiden hankfinta edellyttää kontaktfia käyttöpfifirefihfin. 

 

Logfistfisen regressfioanalyysfin selfittävfinä muuttujfina käytfin sosfiaalfista pääomaa kuvaa-

vfia tekfijöfitä, jotka jaofin rakenteellfisfifin, asenteellfisfifin ja tofimfinnallfisfifin tekfijöfihfin. Selfit-

tävät muuttujat ovat logfistfisessa regressfioanalyysfissa yleensä dfikotomfisfia, mutta ne 

vofivat olla myös monfiluokkafisfia tafi jatkuvfia. Koodasfin kaksfiluokkafiset sosfiaalfista pää-

omaa kuvaavat muuttujat ennakko-oletuksen perusteella nfifin, että päfihtefiden käytön 

rfiskfiä kasvattavalle vafihtoehdolle annofin arvon 1. Summamuuttujfia en luokfitellut aluk-

sfi lafinkaan, vaan jätfin ne jatkuvfiksfi muuttujfiksfi.  

 

Rakenteellfisfia tekfijöfitä regressfiomallfissa edustavat vanhempfien työttömyys, vanhem-

pfien koulutus, asumfisafika nykyfisellä pafikkakunnalla, perhemuoto ja nuoren käytettä-

vfissä oleva raha vfifikossa. Näfistä muuttujfista dfikotomfisfiksfi muuttujfiksfi luokfittelfin van-

hempfien työttömyyden ja perhemuodon. Muut rakenteellfiset tekfijät olfivat monfiluok-
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kafisfia selfittäjfiä, jotka saatofin tulkfita myös jatkuvfiksfi arvojen loogfisen järjestyksen 

vuoksfi.  

 

Sosfiaalfisen pääoman asenteellfista tekfijää regressfiomallfissa edustaa koulufilmapfifirfi. 

Muodostfin koulufilmapfifirfiä kuvastavan summamuuttujan usefiden kokefilujen jälkeen 

seuraavfista muuttujfista: opettajat kohtelevat oppfilafita ofikeudenmukafisestfi, oppfilafiden 

mfielfipfiteet otetaan huomfioon koulutyötä kehfitettäessä sekä oppfilas tfietää, mfiten hän 

vofi vafikuttaa koulun asfiofihfin.  

 

Tofimfinnallfisfifin tekfijöfihfin kuuluvat sosfiaalfinen tukfi, kontrollfi ja osallfisuus. Sosfiaalfista 

tukea kuvastavfina muuttujfina käytfin mallfissa vanhempfien tukea, elfi kufinka nuorfi kokee 

vofivansa keskustella vanhempfien kanssa ja saako hän apua koulunkäyntfifin. Opettajfien 

tukeen sfisältyfivät seuraavat muuttujat: saako nuorfi tukea opfiskeluun lfifittyvfissä ongel-

matfilantefissa, rohkafisevatko opettajat filmafisemaan omat mfielfipfiteet sekä ovatko opet-

tajat nuoren mfielestä kfifinnostunefita sfifitä, mfitä nuorelle kuuluu. Näfistä muuttujfista tefin 

summamuuttujat vanhempfien tukfi ja opettajfien tukfi. Sosfiaalfista tukea kuvaavfina 

muuttujfina olfivat myös tfiedot sfifitä, seurusteleeko nuorfi vafi efi ja montako lähefistä ystä-

vää hänellä on.   

 

Sosfiaalfista kontrollfia mallfissa edustfivat kysymykset, tuntevatko vanhemmat nuoren 

ystävät ja tfietävätkö he, mfissä nuorfi vfiettää perjantafi- ja lauantafi-fillat. Osallfisuutta tar-

kastelfin kysymyspatterfistolla, jossa kysyttfifin nuoren osallfistumfista koulun tofimfintofihfin. 

Näfistä kysymyksfistä muodostfin summamuuttujan, jonka luokfittelfin dfikotomfiseksfi. Ole-

tuksena olfi, että nuoren osallfistumfinen koulun tofimfintaan vähentää päfihtefiden käytön 

rfiskfiä. Päädyfin osallfisuussummamuuttujan luokfitteluun sen jälkeen, kun huomasfin, 

että logfistfisen regressfioanalyysfin mukaan nfifiden nuorten, jotka osallfistufivat koulun 

tofimfintaan, rfiskfi käyttää päfihtefitä olfi suurempfi verrattuna nfifihfin nuorfifin, jotka efivät 

koulun tofimfintaan osallfistuneet. Kun tefin logfistfisen regressfioanalyysfin, jossa afinoana 

selfittäjänä olfi osallfisuus, saatofin kufitenkfin huomata, että rfiskfi efi ollut kovfinkaan suurfi 

(lfifitetaulukot 14 ja 15). Luokfittelu efi muuttanut selfittäjän tfilastollfista merkfitsevyyttä, 

mutta muuttfi rfiskfilukua realfistfisemmaksfi. Lopullfiseen mallfifin muutfin osallfisuuden koo-

dauksen tulkfinnan kannalta helpommaksfi. Logfistfisen regressfiomallfin mukaan osallfis-
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tumfinen koulun tofimfintaan lfisää nuoren päfihtefiden käytön rfiskfiä. Taulukossa 1 on lo-

gfistfisessa regressfioanalyysfissa käytettyjen muuttujfien luokfittelu ja koodaus.  

 

Taulukko 1. Logfistfisessa regressfiomallfissa käytettyjen muuttujfien luokfittelu ja koodaus 

Muuttujan nfimfi Koodaus 

Selfitettävä muuttuja: 
Päfihtefiden käyttö 

 
1 = käyttää, 0 = efi käytä 

Selfittävät muuttujat: 
Vanhempfien työttömyys 
Äfidfin koulutus 
Isän koulutus 
Asumfinen nykypafikkakunnalla 
Perhemuoto 
Käytettävfissä oleva raha/vk 
Koulufilmapfifirfi 
Vanhempfien tukfi 
Opettajfien tukfi 
Seurustelu 
Lähefisten ystävfien määrä 
Vanhemmat tuntevat ystävät 
Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la 
Osallfisuus 

 
1 = kyllä, 0 = efi  
matala – korkea (arvot 1–5) 
matala – korkea (arvot 1–5) 
afina – alle vuosfi (arvot 1–6) 
1 = muu kufin ydfinperhe, 0 = ydfinperhe 
alle 5e–50e tafi ylfi (arvot 1–7) 
hyvä – huono (arvot 1–4) 
hyvä – huono (arvot 1–4) 
hyvä – huono (arvot 1–4) 
1 = seurustelee, 0 = efi seurustele 
efi yhtään – useampfia (arvot 1–4) 
1 = efi tunne, 0 = tuntee  
efi – afina (arvot 1–3) 
1 = osallfistuu, 0 = efi osallfistu 

 

Tefin logfistfiset regressfiomallfit myös erfikseen tytöfille ja pojfille. Tulosten analyysfissa 

pääpafino on ylefisfissä tuloksfissa. Sukupuolten välfinen ero on lfisätfieto tarvfittaessa.  

 

 

6.1 Sosfiaalfisen pääoman yhteys nuorten alkoholfin käyttöön 

 

Sosfiaalfisen pääoman yhteyttä nuorten alkoholfin käyttöön kartofitfin rfiskfien kautta, elfi 

tarkastelfin, mfitkä sosfiaalfisen pääomaan lfifittyvät tekfijät lfisäävät nuoren päfihtefiden käy-

tön rfiskfiä. Analyysfista vofidaan erottaa Ellosen ja Korkfiamäen (2006) jaottelun mukafi-

sestfi sosfiaalfisen pääoman rakenteellfiset, asenteellfiset ja tofimfinnallfiset tekfijät. Analyy-

sfin tulokset on kokonafisuudessaan esfitetty taulukossa 2.  Taulukkoa 2 luetaan nfifin, 

että rfiskfilukua (OR) verrataan lukuun 1. Mfikälfi rfiskfiluku on suurempfi kufin 1, tarkofittaa 

se suurentunutta rfiskfiä, ja mfikälfi rfiskfiluku on pfienempfi kufin 1, tarkofittaa se pfienenty-

nyttä rfiskfiä. 95 %:n luottamusvälfi kertoo OR:n tfilastollfisen ala- ja ylärajan. Luottamus-

välfin kapeus kertoo satunnafisvafihtelun vähäfisyydestä. Jos p-arvo on alle 0,05, on tulos 

tulkfittu tfilastollfisestfi merkfitseväksfi. 
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Taulukko 2. Nuoren alkoholfin käytön rfiskfitekfijät 

Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä - efi #  

Äfidfin koulutus   

 matala – korkea #  

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu                                                     

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 Ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

1,923 
1,261 
1,184 
# 
1 

1,427 – 2,592 
1,119 – 1,421 
1,081 – 1,296 
 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina 

 ylfi 10 vuotta, mutta efi afina 

 5–10 vuotta 

 3–4 vuotta 

 1–2 vuotta 

 alle vuosfi 

1 
# 
# 
1,216 
# 
1,581 

 
 
 
1,042 – 1,448  
 
1,253 – 1,994  

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,320 
1 

1,235 – 1,410 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
1,177 
1,548 
1,805 
2,021 
1,812 
1,603 

 
1,049 – 1,321 
1,394 – 1,719 
1,613 – 2,019 
1,738 – 2,351 
1,481 – 2,216 
1,422 – 1,806 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4)  1,411 1,319 – 1,510 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,112 1,062 – 1,164 

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,151 1,077 – 1,229 

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

1,956 
1 

1,814 – 2,108 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
1,216 
1,717 
2,134 

 
1,053 – 1,403 
1,493 – 1,976 
1,867 – 2,438 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi – kyllä  #  

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
3,825 
10,239 

 
3,585 – 4,081 
8,726 – 12,013 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,243 
1 

1,148 – 1,347 

   

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 
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Vanhempfien työttömyydellä efi ole tfilastollfisestfi merkfitsevää yhteyttä nuorten alkoho-

lfin käyttöön. Vanhempfien koulutuksen osalta tulokset ovat äfidfin ja fisän osalta lähes 

samanlafiset. Äfidfin koulutuksella efi ole tfilastollfisestfi merkfitsevää yhteyttä nuoren alko-

holfin käyttöön. Kufitenkfin fisän koulutuksessa pelkän peruskoulun käynnfillä on jo jonkfin-

lafista merkfitystä, mutta suurfin rfiskfitekfijä on fisän kouluttamattomuus. Isän koulutuksen 

puute lfisää nuoren alkoholfin käytön rfiskfiä jo lähes kaksfinkertafiseksfi verrattuna sfifihen, 

jos nuoren fisällä on korkeakoulututkfinto. Nämä tulokset eroavat jonkfin verran ESPAD-

tutkfimuksen (Metso ym. 2009) ja Pfirskasen (2007) tutkfimuksen tuloksfista, jofissa van-

hempfien koulutustaustalla nähtfifin olevan merkfitystä nuoren päfihtefiden käyttöön. Tut-

kfimuksfissa efi tarkemmfin määrfitelty koulutustasoa. 

 

Sosfiaalfista pääomaa kuvaavfina tekfijöfinä Ellosen ja Korkfiamäen (2006) analysofimfissa 

artfikkelefissa pfidettfifin asumfisafikaa tfietyllä asufinalueella ja koulunvafihtokertojen mää-

rää. Saamfienfi tutkfimustulosten mukaan alle vuoden asumfisajalla on merkfitystä pofikfien 

alkoholfin käytön rfiskfifin. Alle vuoden asumfinen samalla pafikkakunnalla luo pojfille 1,8-

kertafisen rfiskfin alkoholfin käytölle verrattuna pofikfifin, jotka ovat afina asuneet samalla 

pafikkakunnalla. Tytöfillä asumfisajalla efi ole tfilastollfisestfi merkfitsevää yhteyttä alkoholfin 

käyttöön. (Lfifitetaulukot 10 ja 11.) 

 

Perhemuodolla on nähty olevan merkfitystä nuorten masentunefisuuteen ja rfikekäyttäy-

tymfiseen (kts. Ellonen 2008; Kfivfivuorfi & Salmfi 2005). Asumfisen muussa kufin ydfinper-

heessä on todettu olevan yhteydessä myös nuorten päfihtefiden käyttöön (kts. Pfirska-

nen 2007; Metso ym. 2009). Saamanfi tutkfimustulos on samansuuntafinen afiempfien  

tutkfimusten kanssa. Asumfinen muussa kufin ydfinperheessä lfisää nuorten alkoholfin käy-

tön rfiskfiä jonkfin verran verrattuna ydfinperheessä asuvfifin nuorfifin.  

 

Nuorten käytettävfissä olevalla rahalla on yhteys nuoren alkoholfin käyttöön, mutta ra-

hamäärän kasvulla efi kufitenkaan ole lfineaarfista vafikutusta. Alkoholfin käytön rfiskfi kas-

vaa 40 euroon astfi, mfinkä jälkeen se vähenee. Käytettävfissä olevalla rahalla on jonkfin 

verran enemmän yhteyttä pofikfien alkoholfin käyttöön kufin tyttöjen. (Lfifitetaulukot 10 ja 

11.) Nuorten päfihtefiden käyttöä koskevfissa tutkfimuksfissa efi ole vfifime vuosfina tutkfittu 

käytettävfissä olevan rahan yhteyttä päfihtefiden käyttöön. Tonfi Lfintonen (2001, 46–48) 

on tutkfinut 14-vuotfiafiden juomatapoja vuodesta 1977 vuoteen 1999. Tutkfimuksen 
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mukaan juomatavofissa olfi kaksfi vafihetta. Juomfinen vähenfi vuodesta 1977 vuoteen 

1985, mfinkä jälkeen se ylefistyfi. Humalajuomfisen lfisääntymfinen on Lfintosen (2001) mu-

kaan yhteydessä nuorten käyttövarojen lfisääntymfiseen ja bfiologfisen kypsymfisen afi-

kafistumfiseen. 

 

Kartofitfin sosfiaalfisen pääoman asenteellfisfia pfifirtefitä koulufilmapfifirfillä. Lasten ja nuorten 

sosfiaalfisen pääoman on nähty muodostuvan yhtefisön luomasta turvallfisuudesta, yh-

teenkuuluvuuden tunteesta koulussa, vertafisryhmässä tafi asufinalueella (Ellonen & 

Korkfiamäkfi 2006, 234). Saamfienfi tutkfimustulosten mukaan huonolla koulufilmapfifirfillä 

on yhteys nuorten alkoholfin käyttöön. Koulufilmapfifirfi sfisälsfi kysymyksfiä ofikeudenmu-

kafisesta kohtelusta ja mahdollfisuudesta vafikuttaa koulutyön kehfittämfiseen. Epätasa-

arvofisen koulufilmapfifirfin on todettu vafikuttavan myös nuorten masentunefisuuteen ja 

pofikfien rfikekäyttäytymfisen lfisääntymfiseen (Ellonen 2008, 84–87). 

 

Nuorten saaman sosfiaalfisen tuen yhteydestä alkoholfin käyttöön efi vanhempfien ja 

opettajfien tuella ole juurfikaan merkfitystä. Tässä tytöt ja pojat eroavat tofisfistaan. Tyttö-

jen alkoholfin käytölle on merkfityksellfisempää opettajfien tuen puute ja pojfille puoles-

taan vanhempfien tuen puute (lfifitetaulukot 10 ja 11). Nuorten vertafisfilta saamalla sosfi-

aalfisella tuella on puolestaan yhteys nuoren alkoholfin käyttöön. Nfifillä nuorfilla, jotka 

seurustelevat, on kaksfinkertafinen rfiskfi alkoholfin käytölle verrattuna nuorfifin, jotka efivät 

seurustele. Tulos on yllättävä, sfillä ylefisestfi ajatellaan seurustelun pfitävän nuoren pofis-

sa kaljaporukofista. Tyttöjen ja pofikfien välfillä efi ole juurfikaan eroa seurustelun vafiku-

tuksessa. Sen sfijaan odotettavfissa oleva tulos on se, että mfitä useampfi hyvä ystävä 

nuorelta löytyy, sfitä suurempfi rfiskfi on nuoren alkoholfin käytölle. Tytöfille hyvfien ystävfi-

en määrän lfisääntymfinen merkfitsee pofikfia vofimakkaammfin lfisääntyvää alkoholfin käy-

tön rfiskfiä (lfifitetaulukot 10 ja 11). Tämä tutkfimus vahvfistaa afiempfia tutkfimustuloksfia 

sfifinä, että sosfiaalfinen pääoma, jota saadaan vertafistuen kautta, vofi filmentyä efi-

tofivottuna käyttäytymfisenä (kts. Ellonen & Korkfiamäkfi 2006, 238). Nuorten fikätove-

rfisuhtefita tutkfiessa Ellonen ja Korkfiamäkfi (2010, 29) totesfivat, että enfiten sosfiaalfista 

tukea safivat seurustelevat nuoret. Tofinen paljon tukea saanut ryhmä olfivat urhefilevat 

pojat. Nuorten vertafistuen kautta saama sosfiaalfinen tukfi efi vähennä alkoholfin käyttöä, 

vaan päfinvastofin kasvattaa käytön rfiskfiä.  
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Sosfiaalfista kontrollfia on tutkfimuksfissa mfitattu vanhempfien tfietofisuudella lasten fillan-

vfiettopafikofista ja sfillä, kufinka hyvfin he tuntevat lastensa kaverfit. Myös sen, kufinka hy-

vfin vanhemmat tuntevat lastensa kaverefiden vanhemmat, on tutkfimusten mukaan 

nähty lfisäävän nuoren sosfiaalfista pääomaa. (Ellonen & Korkfiamäkfi 2006, 235–236.) Itse 

mfittasfin sosfiaalfista kontrollfia sfillä, kufinka hyvfin vanhemmat tuntevat lastensa ystävät 

ja tfietävät vfifikonloppufiltojen vfiettopafikat. Sfillä, tuntevatko vanhemmat nuorten ystä-

vfiä, efi ollut tfilastollfisestfi merkfitsevää yhteyttä nuorten alkoholfin käytölle. 

 

Merkfityksellfiseksfi tekfijäksfi nuorten alkoholfin käytölle nousee se, tfietävätkö vanhem-

mat, mfissä nuorfi vfiettää perjantafi- ja lauantafi-fillat. Alkoholfin käytön rfiskfi nfifillä nuorfilla, 

jofiden vanhemmat vafin joskus tfietävät mfissä nuorfi filtansa vfiettää, on keskfimäärfin 3,8-

kertafinen verrattuna nuorfifin, jofiden vanhemmat tfietävät afina mfissä nuorfi vfiettää afi-

kaa. Alkoholfin käytön rfiskfi nuorfilla, jofiden vanhemmat efivät pääsääntöfisestfi tfiedä nuo-

ren fillanvfiettopafikkaa, on jo ylfi 10-kertafinen verrattuna nuorfifin, jofiden vanhemmat 

tfietävät afina mfissä nuorfi filtansa vfiettää. Tässä on myös tyttöjen ja pofikfien välfillä mer-

kfittävä ero. Tytöfillä alkoholfin käytön rfiskfi on ylfi 18-kertafinen ja pojfilla kuusfinkertafinen, 

mfikälfi vanhemmat efivät tfiedä hefidän fillanvfiettopafikkaa. (Lfifitetaulukot 10 ja 11.) Saa-

manfi tutkfimustulokset vastaavat ESPAD-tukfimuksen (kts. Metso ym. 2009) tuloksfia, 

jofiden mukaan nuorten päfihtefiden käytön ja vanhempfien kontrollfin välfillä on havafittu 

selkeä yhteys. 

 

Osallfisuudella nuorten sosfiaalfisen pääoman pfifirteenä on tarkofitettu vanhempfien osal-

lfistumfista lähfiyhtefisön tofimfintaan, lasten osallfisuutta vertafisverkostossa sekä kansa-

lafisosallfistumfista (Ellonen & Korkfiamäkfi 2006, 236). Päätfin ottaa osallfisuuden tarkaste-

luun mukaan, kun afinefistoon lfisättfifin vuoden 2013 kysely. Saamfienfi tulosten mukaan 

osallfistumfinen koulun tofimfintaan lfisää nuoren alkoholfin käytön rfiskfiä jonkfin verran. 

Tämä tulos olfi mfielestänfi yllättävä, joten tefin logfistfisen regressfiomallfin, jossa osallfisuus 

olfi afinoana selfittäjänä. Mallfi antofi tuloksen, jonka mukaan osallfisuuden vafikutus alko-

holfin käytön rfiskfifin on pfienempfi kufin muuttujfien yhtefisvafikutusta tarkasteltaessa mut-

ta samansuuntafinen, osallfistumfinen koulun tofimfintaan lfisää nuoren alkoholfin käytön 

rfiskfiä. Nuorten osallfistumfinen koulun tofimfintaan efi tofimfi ennaltaehkäfisevänä tekfijänä 

nuorten alkoholfin käyttöä ajatellen. (Lfifitetaulukko 14.) 
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6.2 Sosfiaalfisen pääoman yhteys nuorten mufiden päfihtefiden käyttöön 

 

Mufiden päfihtefiden käyttöön yhteydessä olevat sosfiaalfisen pääoman tekfijät ovat erfilafi-

sfia kufin alkoholfin käyttöön lfifittyvät tekfijät. Tulokset mufiden päfihtefiden käytön rfiskfite-

kfijöfistä on koottu taulukkoon 3.  

 

Tofisfin kufin alkoholfin käytön kohdalla, vanhempfien työttömyydellä on jonkfin verran 

merkfitystä nuorten mufiden päfihtefiden käytölle. Tämä eroaa Kfivfivuoren ja Salmen 

(2005, 96) tuloksfista, jofiden mukaan vanhempfien työttömyydellä efi ollut yhteyttä 

nuorten päfihdetekofihfin. Saamfienfi tutkfimustulosten mukaan vanhempfien koulutuksella 

efi juurfikaan ole yhteyttä mufiden päfihtefiden käyttöön, pafitsfi jos nuoren fisällä efi ole 

lafinkaan koulutusta. Mfitä vähemmän afikaa nuorfi on asunut pafikkakunnalla, sfitä suu-

rempfi rfiskfi hänellä on käyttää mufita päfihtefitä. Kun nuorfi on asunut pafikkakunnalla 3–4 

vuotta, on mufiden päfihtefiden käytön rfiskfi 1,3-kertafinen, asumfisajan ollessa 1–2 vuotta 

on rfiskfi 1,7-kertafinen ja alle vuoden asumfisajalla on rfiskfi 2,5-kertafinen verrattuna nfifi-

hfin nuorfifin, jotka ovat afina asuneet samalla pafikkakunnalla. Pojfilla asumfisajan lyhene-

mfinen vafikuttaa mufiden päfihtefiden käytön rfiskfifin enemmän kufin tytöfillä. (Lfifitetaulukot 

12 ja 13.) Kfivfivuoren ja Salmen (2005) tutkfimuksessa efi samalla pafikkakunnalla asumfis-

ajalla ja nuorten päfihdeteofilla ollut yhteyttä. Samafisessa tutkfimuksessa lyhfin asumfisafi-

ka olfi vfifisfi vuotta, mfinkä jälkeen omfien tutkfimustulostenfi mukaan asumfisajan yhteys 

päfihtefiden käyttöön alkaa vasta näkyä.  

 

Perhemuodolla on vofimakkaampfi yhteys nuorten mufiden päfihtefiden käyttöön kufin 

alkoholfin käyttöön. Muussa kufin ydfinperheessä asuvfilla nuorfilla on 1,5-kertafinen rfiskfi 

käyttää mufita päfihtefitä verrattuna ydfinperheessä asuvfifin nuorfifin. Tämä tulos vastaa 

Luopan ym. (2000) kouluterveysafinefistosta tekemää tutkfimusta nuorten huumefiden 

käytöstä. Nuoren käytettävfissä oleva rahamäärä efi vafikuta yhtä vofimakkaastfi mufiden 

päfihtefiden käytön rfiskfifin kufin se vafikuttaa alkoholfin käytön rfiskfifin. Rahamäärän vafiku-

tussuunta on kufitenkfin alkoholfin käytön ja mufiden päfihtefiden käytön osalta samankal-

tafista, mfitä suurempfi rahamäärä nuorella on käytössään, sfitä suurempfi rfiskfi hänellä on 

mufiden päfihtefiden käyttämfiseen. Näfin vofidaan sanoa afinakfin 40 euroa vfifikossa ja sfitä 

vähemmän saavfien osalta.  
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Taulukko 3. Nuorten mufiden päfihtefiden käytön rfiskfitekfijät 

Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä  

 efi 

1,282 
1 

1,186 – 1,386 

Äfidfin koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu 

 lukfio tafi ammattfi oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

# 
1,168 
# 
# 
1 

 
1,009 – 1,353 

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu 

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

2,093 
# 
# 
# 
1 

1,548 – 2,830 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina 

 ylfi 10 vuotta, mutta efi afina 

 5–10 vuotta 

 3–4 vuotta 

 1–2 vuotta 

 alle vuosfi 

1 
1,104 
1,180 
1,367 
1,700 
2,514 

 
1,002 – 1,217 
1,063 – 1,309 
1,157 – 1,616 
1,389 – 2,082 
1,991 – 3,174 

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,512 
1 

1,403 – 1,629 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
1,205 
1,270 
1,414 
1,472 
1,275 
1,321 

 
1,056 – 1,375 
1,126 – 1,434 
1,243 – 1,610 
1,237 – 1,752 
1,006 – 1,617 
1,151 – 1,517 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,321 1,223 – 1,426 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,332 1,265 – 1,402 

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,242 1,152 – 1,339 

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

1,943 
1 

1,790 – 2,108 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
# 
1,195 
1,277 

 
 
1,024 – 1,394 
1,104 – 1,478 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi 

 kyllä 

1,480 
1 

1,314 – 1,666 

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
2,525 
5,428 

 
2,341 – 2,723 
4,701 – 6,268 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,269 
1 

1,156 – 1,392 

   

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 
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Kuten nuorten alkoholfinkfin käyttöön myös mufiden päfihtefiden käyttöön on huonolla 

koulufilmapfifirfillä yhteys. Tofisfin kufin alkoholfin kohdalla on tässä tyttöjen ja pofikfien välfil-

lä eroja. Tyttöjen rfiskfi mufiden päfihtefiden käyttöön kasvaa enemmän koulufilmapfifirfin 

huononemfisen myötä verrattuna pofikfifin. Tulos on päfinvastafinen kufin Ellosen (2008) 

tutkfimuksessa, jossa todettfifin epätasa-arvofisen koulufilmapfifirfin lfisäävän pofikfien rfike-

käyttäytymfistä ja nuorten masentunefisuutta. 

 

Sosfiaalfinen tukfi vafikuttaa erfi tavalla mufiden päfihtefiden käytön rfiskfifin kufin alkoholfin 

käytön rfiskfifin. Vanhempfien tuen puutteella on yhtä suurfi vafikutus nuorten mufiden 

päfihtefiden käytön rfiskfifin kufin huonolla koulufilmapfifirfillä. Vanhempfien tuen merkfitys on 

suurempfi kufin opettajfilta saadun tuen merkfitys. Tyttöjen ja pofikfien välfillä efi ole tältä 

osfin eroa. Alkoholfin käyttöön yhteydessä olevfista tekfijöfistä pofiketen nuorten ystävfien 

määrällä efi ole juurfikaan merkfitystä mufiden päfihtefiden käyttörfiskfifin etenkään tytöfillä. 

Seurustelu kasvattaa mufiden päfihtefiden käytön rfiskfiä lähes kaksfinkertafiseksfi. Seurus-

telun rfiskfiä kasvattava vafikutus näkyy erfityfisestfi tytöfillä. Nuorten rfikoskäyttäytymfisen 

vähenemfiseen olfi Kfivfivuoren ja Salmen (2005, 83–86) tutkfimuksen mukaan erfityfisestfi 

vanhempfien tuella merkfitystä, myös opettajfilta saatu tukfi olfi yhteydessä rfikoskäyttäy-

tymfisen vähenemfiseen. 

 

Sosfiaalfisen kontrollfin osalta se, että vanhemmat efivät tunne nuoren ystävfiä, lfisää mufi-

den päfihtefiden käytön rfiskfiä lähes 1,5-kertafiseksfi verrattuna tfilanteeseen, jossa van-

hemmat tuntevat nuoren ystävät. Tämä tulos vastaa Luopan ym. (2000, 36) päfihdetut-

kfimuksen tuloksfia. Mfikälfi vanhemmat tfietävät vafin joskus nuoren vfifikonlopun fillanvfiet-

topafikan, on rfiskfi mufiden päfihtefiden käytölle nofin 2,5-kertafinen verrattuna tfilantee-

seen, jossa vanhemmat tfietävät afina mfissä nuorfi vfiettää afikaa. Rfiskfi lfisääntyy 5,4-

kertafiseksfi, mfikälfi vanhemmat efivät pääsääntöfisestfi tfiedä nuoren fillanvfiettopafikkoja. 

Myös tämä tulos on samanlafinen kufin afiemmfissa päfihdetutkfimuksfissa (kts. Luopa ym. 

2000; Metso ym. 2009). Vanhempfien tfietofisuudella nuoren fillanvfiettopafikasta efi kufi-

tenkaan ole nfifin suurta vafikutusta nuoren mufiden päfihtefiden käyttörfiskfifin kufin alkoho-

lfin käyttörfiskfifin. Kun vanhemmat efivät tfiedä nuoren fillanvfiettopafikkaa, on tytöfillä pofi-

kfia suurempfi rfiskfi mufiden päfihtefiden käyttöön. Tulos on samansuuntafinen, joskfin hefi-
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kompfi, kufin alkoholfin käyttöä koskevassa logfistfisessa regressfiomallfissa. (Lfifitetaulukot 

12 ja 13.)  

 

Osallfisuus näyttäytyfi tässä tutkfimuksessa samalla tavalla sekä alkoholfin että mufiden 

päfihtefiden käytön osalta. Nuorfilla, jotka efivät osallfistu koulun tofimfintaan, on tulosten 

mukaan pfienempfi rfiskfi käyttää mufita päfihtefitä kufin nfifillä nuorfilla, jotka osallfistuvat 

tofimfintaan. Osallfisuuden ollessa afinoana selfittäjänä mallfissa on rfiskfi pfienempfi, kufin 

muuttujfien yhtefisvafikutusta tarkasteltaessa (lfifitetaulukko 15). Sfillä, osallfistuuko nuorfi 

koulun tofimfintaan, efi kufitenkaan ole selkeää yhteyttä päfihtefiden käyttöön.   
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7 Pohdfinta 

 

Nuorten päfihtefiden käyttö on afiheena kfifinnostava ja afina ajankohtafinen. Medfiassa 

nuorten päfihtefiden käyttö nousee otsfikofihfin afika-ajofin, yleensä jonkfin fikävän tapah-

tuman seurauksena. Nuorten päfihtefiden käyttöä on tutkfittu Suomessa usefilla erfi mää-

rällfisfillä mutta myös laadullfisfilla tutkfimuksfilla. Määrällfisfillä tutkfimuksfilla on selvfitetty 

päfihtefiden käytön kehfittymfistä. Näfistä tutkfimuksfista eurooppalafinen koululafisfille koh-

dennettu ESPAD-tutkfimus keskfittyy pelkästään päfihtefisfifin. Nuorten terveystapatutkfi-

mus ja kouluterveyskysely sfisältävät päfihtefiden lfisäksfi laajastfi kysymyksfiä esfimerkfiksfi 

koulunkäynnfistä, terveydestä, ravfinnosta tafi lfifikunnasta. Päfihtefistä on kysytty samalla 

tavalla nuorten terveystapatutkfimuksessa ja kouluterveyskyselyssä, joten näfitä tfietoja 

on helppo verrata. ESPAD-tutkfimus puolestaan antaa tarkempaa tfietoa nuorten päfih-

tefiden käytöstä kufin nuorten terveystapatutkfimus tafi kouluterveyskysely. Päfihtefiden 

käytön kehfityksen suunta tulee erfi tutkfimuksfissa esfifin yhteneväfisestfi. 

 

Tämän tutkfimuksen afinefisto koostufi kouluterveyskyselyfistä vuosfilta 2002–2013. Koulu-

terveyskysely on tehty parfillfisfina ja parfittomfina vuosfina erfi aluefille vuoteen 2011 astfi. 

Vuodesta 2013 lähtfien kysely on tehty kerralla koko Suomeen. Tämän tutkfimuksen 

tarkasteluvuodet olfivat parfillfiset vuodet. Lfisäksfi vuoden 2013 kyselystä erotettfifin 

maantfieteellfisestfi sama tutkfimusalue elfi Lappfi sekä Etelä- ja Itä-Suomfi. Tutkfimuksen 

kohderyhmäksfi valfikofitufivat 9. luokkalafiset, sfillä koko fikäryhmää koskevaa tfietoa 2000-

luvun alusta lähtfien efi tätä vanhemmfista fikäryhmfistä ole saatavfilla. Tutkfimusafinefisto 

muodostufi tutkfimusvuodesta rfifippuen 26 000–30 000 9. luokkalafisen nuoren vastauk-

sfista. 

 

Tämän tutkfimuksen tarkofituksena on ollut tuottaa tfietoa sfifitä, mfiten nuorten päfihtefi-

den käyttö on kehfittynyt tutkfimusvuosfina ja mfitkä sosfiaalfisen pääoman tekfijät ovat 

yhteydessä nuorten päfihtefiden käyttöön. Tutkfimuksen alussa tutustufin laajastfi nuor-

ten päfihtefiden käyttöä koskevfifin tutkfimuksfifin. Kfifinnfitfin huomfiota sfifihen, että määrällfi-

sfiä tutkfimuksfia ja raportteja löytyfi usefita ja helpostfi finternetfin kautta. Laadullfisten tut-

kfimusten löytämfinen vaatfi usefita hakukertoja kfirjaston hakupalvelun kautta. Kofin tär-

keäksfi pafitsfi määrällfisfifin myös laadullfisfifin tutkfimuksfifin tutustumfisen filmfiön haltuun 

ottamfiseksfi. Laadullfisfia tutkfimuksfia lukfiessanfi kfifinnfitfin huomfiota, että tutkfijofita on 
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kfifinnostanut tyttöjen päfihdekäyttäytymfinen. Valfikofitumfisen taustalla on nähdäksenfi 

tytöfille ja pojfille asetetut perfintefiset roolfit. Pofikfien alkoholfin käyttö on ylefisestfi hyväk-

syttävämpää kufin tyttöjen. Alafikäfisten päfihtefiden käyttöä koskevaa laadullfista tutkfi-

musta on varsfin vähän. Tutkfijofiden mfielenkfifinnon kohteena ovat olleet nuoret afikufi-

set, erfityfisestfi nuoret nafiset ja äfidfit. 

 

Pohdfin pfitkään käsfitteellfisen vfifitekehyksen valfintaa. Halusfin kufitenkfin tutkfia päfihtefi-

den käyttöön yhteydessä olevfia tekfijöfitä mahdollfisfimman laajastfi ja mfielestänfi sosfiaa-

lfinen pääoma antofi tähän parhaat edellytykset. Aluksfi tutustufin sosfiaalfista pääomaa 

koskevaan kfirjallfisuuteen pyrkfien hahmottamaan sfitä, mfitä se käsfitteenä tarkofittaa. 

Sosfiaalfisen pääoman mfittaamfiseen on luotu erfilafisfia mfittarefita, mutta nfifiden lähtö-

kohtana ovat olleet afikufiset. Valmfifiden mfittarefiden käyttö efi tuntunut myöskään sen 

vuoksfi mfielekkäältä, koska tarkofituksenanfi efi ollut tutkfia sosfiaalfista pääomaa vaan sen 

yhteyttä nuorten päfihtefiden käyttöön.  

 

Ensfimmäfinen tutkfimuskysymyksenfi koskfi nuorten päfihtefiden käytön kehfittymfistä vuo-

sfina 2002–2013. Tässä tutkfimuksessa päfihtefillä tarkofitetaan alkoholfia, lääkkefitä, lfiuot-

tfimfia sekä huumefita. Tutkfin tyttöjen ja pofikfien päfihtefiden käytön kehfittymfistä tarkas-

teluvuosfina rfistfifintaulukofinnfin avulla. Tulokset olen esfittänyt tekstfinä, kuvfiofina sekä 

taulukkofina. Huumefiden osalta päätfin yhdfistää ekstaasfin, subutexfin ja muut kovat 

huumeet yhdeksfi muuttujaksfi, koska nfifiden käyttö 9. luokkalafisten keskuudessa on 

hyvfin harvfinafista.  

 

Haasteena ensfimmäfisen tutkfimuskysymyksen osalta olfi esfittämfistavan valfinta, sfillä 

rfistfifintaulukot sfinällään olfivat kooltaan lfifian fisoja gradutekstfifin lfifitettävfiksfi. Valfitsfin 

kuvaamfisen kefinoksfi pääsääntöfisestfi vfifivakuvfion, sfillä sen avulla vofidaan havafinnollfis-

taa päfihtefiden käytön kehfittymfinen. Kuvfiofiden nfimeämfinen muodostufi haasteellfiseksfi, 

koska kuvfiofissa yhdfistyvät useat erfi asfiat.  

 

Tutkfimustulokset ovat samansuuntafisfia afiempfien tutkfimusten kanssa. Rafittfifiden nuor-

ten määrän lfisääntymfinen ja humalajuomfisen vähenemfinen ovat hyvfiä tuloksfia. Täytyy 

kufitenkfin mufistaa, että vuonna 2013 kouluterveyskyselyyn vastannefista 9. luokkalafisfis-

ta 60 % olfi vähfintäänkfin kokefillut alkoholfia ja vähfintään kerran kuukaudessa juovfia olfi 
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36 %. Kyselyssä efi ole tosfi humalaa määrfitelty, joten tulos kertoo sen, mfiten nuoret 

fitse ovat määrfitelleet tosfi humalan. Tulosten mukaan vähfintäänkfin kerran kuukaudes-

sa tosfi humalaan juovfia 9. luokkalafisfia olfi 16 %. 

 

Posfitfifivfisena tuloksena vofidaan pfitää myös tyttöjen sekakäytön selkeää vähenemfistä 

tutkfimusvuosfien afikana. Tulee kufitenkfin huomfiofida, että verrattuna mufihfin ESPAD-

tutkfimuksessa (kts. Hfibell ym. 2012) mukana olevfifin mafihfin afinoastaan Tsekfissä on 

sekakäyttö ylefisempää kufin Suomessa. Myös se, että fimppaamfinen jää yleensä yhden 

kerran kokefiluksfi, on posfitfifivfinen tulos. Se, että tytöfistä yhtä suurfi osa fimppaa kufin 

pojfista, olfi odottamaton tulos. Imppaamfinen mfielletään pofikfien jutuksfi enemmfin kufin 

tyttöjen. Sosfiaalfista altfistumfista huumefille koskevfien tulosten kohdalla tulee huomfiofi-

da se, että kysymykseen, onko nuorella tuttavfien joukossa henkfilöfitä, jotka ovat käyt-

täneet vfifimefisen vuoden afikana huumaavfia afinefita, on huumaavfiksfi afinefiksfi sfisällytetty 

kafikkfi kyselyssä mukana olevat afineet. Huumefiden käyttäjfien lfisäksfi kysyttfifin myös 

lääkkefiden käyttäjfien tafi fimppaajfien tuntemfista. Tulos efi sfifis kerro pelkästään huumefi-

den käyttäjfien tuntemfisesta, vaan myös fimppaajfien tafi lääkkefiden käyttäjfien tuntemfi-

sesta. 

 

Huumefiden käytön osalta tutkfimuksesta käy filmfi, että kannabfis on käytetyfin lafiton 

huume. Tutkfimusafinefistossa vuonna 2013 mukana ollefista nuorfista vähfintäänkfin 12 % 

olfi kokefillut kannabfista. Mfielestänfi luku on suurfi, kun ylfi puolella vastaajfista käyttö efi 

ole jäänyt yhteen kertaan. Asentefiden muuttumfinen kannabfiksen käytön sallfivaksfi ja 

kotfikasvatuksen myötä tarjonnan lfisääntymfinen ovat varmaan suurfimpfina tekfijöfinä 

kannabfiksen käytön kasvuun 9. luokkalafisten keskuudessa. Mufiden huumefiden osalta 

kokefilu tafi käyttö olfi harvfinafista. Pojat käyttfivät huumefita useammfin kufin tytöt. Tämä 

tulos on erfilafinen mufiden afinefiden, kuten alkoholfin, lääkkefiden tafi lfiuottfimfien käyt-

töön verrattuna. Pojfilla mufiden kufin huumefiden käyttö olfi ylefisempää afinoastaan kun 

käyttökertoja olfi usefita tafi juomfinen olfi vfifikofittafista. 

 

Tofisena tutkfimuskysymyksenä tarkastelfin, mfitkä sosfiaalfisen pääoman tekfijät ovat yh-

teydessä nuorten päfihtefiden käyttöön. Nuorten sosfiaalfista pääomaa koskevfia tutkfi-

muksfia on varsfin vähän. Päädyfin käyttämään tutkfimuskysymyksen punafisena lankana 

Ellosen ja Korkfiamäen (2006) sosfiaalfisen pääoman filmenemfisestä tekemää luokfittelua: 
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rakenteellfinen, asenteellfinen ja tofimfinnallfinen. Vafikka kouluterveyskyselystä efi kafikkfifin 

osfifin helpostfi löytynytkään sopfivfia kysymyksfiä tafi nfifiden tarkastelu jäfi yksfipuolfiseksfi, 

helpottfi tällafisen luokfittelun löytymfinen mfinua tutkfimuksen teossa.  

 

Jos ensfimmäfisen tutkfimuskysymyksen analyysfi tuntufikfin helpolta ja valmfistufi nopeastfi, 

safin tofisen tutkfimuskysymyksen kohdalla tehdä töfitä tuplaten. Sosfiaalfista pääomaa 

kuvaavat kysymykset löytyfivät afinefistosta suhteellfisen helpostfi, mutta summamuuttu-

jfien rakentamfinen vaatfikfin jo uuden menetelmän opettelemfista. Summamuuttujfien 

muodostamfisessa apuna käytetty faktorfianalyysfi olfi mfinulle vfieras menetelmä, vafikka 

tokfi sfifitä olfi kerrottu oppfiafineeseen kuuluvfien pakollfisten kurssfien afikana. Pfitkään mfie-

tfin myös logfistfisen regressfioanalyysfin käyttöä. Ymmärsfin kyllä sen hyvät puolet tutkfi-

muskysymyksen kannalta, mutta tulosten analysofinnfin haasteet mfietfityttfivät.  Ohjaajfi-

en finnostamana, yllytyshulluko lfienen, päädyfin kufitenkfin ottamaan haasteen vastaan. 

Tofinen tutkfimuskysymys vaatfi, pafitsfi uusfien analyysfimenetelmfien opettelemfista, myös 

paljon luokfittelujen ja kysymysten pohtfimfista.  

 

Päädyfin tarkastelemaan sosfiaalfisen pääoman yhteyttä erfikseen suhteessa alkoholfin 

käyttöön ja mufihfin päfihtefisfifin. Alkoholfin käyttäjät jaofin nfifin, että vertafiluryhmään tulfi-

vat ne, jotka efivät käytä tafi käyttävät harvofin alkoholfia. Varsfinafinen kfifinnostuksen koh-

teena olfivat sfifis ne 9. luokkalafiset nuoret, jotka käyttfivät alkoholfia vähfintään kerran 

kuukaudessa. Mufiden päfihtefiden osalta mfietfin pfitkään, jätänkö esfimerkfiksfi fimppaamfi-

sen pofis, koska fimpattavfien afinefiden käyttö tafi hankfinta efi ole lafinvastafista tofimfintaa. 

Kufitenkfin päädyfin sfifihen, että myös fimppaamfisen kokefilu kertoo jonkfinlafisen rajan 

ylfittämfisestä. Mufiden päfihtefiden osalta tutkfimusryhmään otettfifin kafikkfi ne, jotka olfi-

vat vähfintäänkfin kokefilleet mufita päfihtefitä. 

 

Nuorten alkoholfin käytön kannalta merkfittävfin tekfijä olfi tutkfimuksenfi mukaan se, tfie-

tävätkö vanhemmat, mfissä nuorfi vfiettää vfifikonloppufiltoja. Mfielestänfi yllättävää olfi se, 

ettefi seurustelulla ole alkoholfin käyttöä estävää tafi suojaavaa vafikutusta, vaan seurus-

telu lfisäsfi alkoholfin käytön rfiskfiä. Nuorten ystävfien lukumäärän yhteys alkoholfin käyt-

töön olfi odotettavaa, sfillä alkoholfin käyttö kuuluu yleensä yhdessä tehtävfifin asfiofihfin, 

nfifin nuorfilla kufin afikufisfillakfin. Vertafistuen kautta saatu pääoma efi vähennä päfihtefiden 

käyttöä, vaan päfinvastofin kasvattaa käytön rfiskfiä. Rakenteellfisfista tekfijöfistä suurfim-
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mfiksfi rfiskfitekfijöfiksfi muodostufivat nuoren käytettävfissä oleva raha ja fisän koulutuksen 

puute. Myös alle vuoden kestänyt asumfinen pafikkakunnalla olfi pojfille melko suurfi rfiskfi 

alkoholfin käytölle. Vofidaan pohtfia, kuvaako nuoren käytettävfissä oleva rahamäärä 

vanhempfien sosfioekonomfista asemaa, elfi tofimfifiko sosfiaalfinen pääoma tässä efi-

tofivottua käyttäytymfistä lfisäävänä tekfijänä. Tofisaalta vanhempfien mahdollfisella työt-

tömyydellä efi ollut yhteyttä nuoren alkoholfin käyttöön. Asumfinen ydfinperheessä on 

sosfiaalfinen pääoma, joka suojaa jonkfin verran nuorta alkoholfin käytöltä. Mfietfin, mfitä 

tässä vofisfi olla taustalla. Onko esfimerkfiksfi yksfinhuoltajaperhefissä enemmän vuoro- tafi 

filtatyötä tekevfiä vanhempfia ja näfin nuoren kontrollfi olfisfi vafikeampaa? Tässä tutkfimuk-

sessa efi verrattu erfi perhemuotojen vafikutuksfia, elfi olfisfiko uus- tafi yksfinhuoltajaper-

heessä asuvfien nuorten päfihtefiden käytössä eroja. Mfietfin myös, onko nuorten päfihtefi-

den käytölle merkfitystä sfillä asuuko nuorfi fisän vafi äfidfin kanssa. 

 

Mufiden päfihtefiden käyttöön lfifittyvfiä rfiskfitekfijöfitä olfi enemmän kufin alkoholfin käyttöön 

lfifittyvfiä tekfijöfitä. Merkfittävfin tekfijä sekä alkoholfin käyttöön että mufiden päfihtefiden 

käyttöön olfi se, tfietävätkö vanhemmat, mfissä nuorfi vfiettää perjantafi- ja lauantafi-fillat. 

Vanhempfien tfieto nuorten fillanvfiettopafikasta efi vafikuttanut kufitenkaan yhtä vofimak-

kaastfi mufiden päfihtefiden käyttörfiskfifin kufin alkoholfin käyttörfiskfifin. Vanhempfifin ja per-

heeseen lfifittyvä sosfiaalfinen pääoma on merkfittävässä yhteydessä sfifihen, käyttääkö 

nuorfi mufita päfihtefitä kufin alkoholfia. Nuoret, jotka saavat tukea vanhemmfiltaan, asuvat 

ydfinperheessä ja jofiden vanhemmat tuntevat hefidän ystävänsä ja tfietävät, mfissä nämä 

vfiettävät vapaa-afikaansa, käyttävät mufita päfihtefitä harvemmfin kufin ne nuoret, jofilla 

tällafista sosfiaalfista pääomaa efi ole.  

 

Kouluterveysafinefisto on monfipuolfinen ja haasteeksfi muodostufikfin tutkfimuksen rajaa-

mfinen. Pfitäydyfin melko tarkastfi alkuperäfisten tutkfimuskysymyksfissä. Jälkfivfifisaana vofin 

todeta, että jos olfisfin alofittamassa tämän työn tekemfistä nyt yhden kokemuksen vfifi-

saampana, käyttäfisfin enemmän afikaa afinefiston antamfien mahdollfisuuksfien mfiettfimfi-

seen. Tofisaalta sosfiaalfisen pääoman tarkastelussa olfi analyysfin kannalta melko paljon 

tekfijöfitä. 

 

Mfietfin pfitkään mfielenterveysteeman mukaan ottamfista, sfillä olfisfi ollut todella mfielen-

kfifintofista tutkfia, onko nuorten masentunefisuudella yhteyttä päfihtefiden käyttöön. To-
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tesfin kufitenkfin melko varhafisessa vafiheessa, että tutkfimuksenfi olfisfi levfinnyt turhan 

laajaksfi. Päfihdetutkfimuksfissa (esfim. Väyrynen 2007; Pfirskanen 2007) tulfi esfille masen-

tunefisuus, paha olo ja ahdfistunefisuus päfihtefiden käytön taustalta. Masentunefisuuden 

taustalta puolestaan Ellosen (2008) mukaan löytyy epätasa-arvofinen koulufilmapfifirfi. 

Huonolla koulufilmapfifirfillä olfi puolestaan yhteys tyttöjen mufiden päfihtefiden käyttöön 

tämän tutkfimuksen mukaan. Monfien erfilafisten yhteyksfien tutkfimfinen olfisfi kfifinnosta-

vaa. 

 

Alkoholfin käytön vähenemfisen taustalta mahdollfisestfi löytyvfien tekfijöfiden tutkfimfinen 

olfisfi myös kfifinnostava ja hyödyllfinen afihe. Kouluterveysafinefiston avulla vofisfi tutkfia, 

onko finternetfin käytöllä ja pelfien pelaamfisella yhteyttä alkoholfin käyttöön. Lähteen-

maa (2007) mukaan näfillä tafi nuorfisokulttuurfin muuttumfisella alkoholfikfieltefisemmäksfi 

on merkfitystä alkoholfin käytön vähenemfiselle. Sosfiaalfisen kontrollfin saama suurfi mer-

kfitys nuorten alkoholfin käyttöön herättfi mfielenkfifinnon sfifitä, onko vanhempfien kontrol-

lfissa tapahtunut muutosta. Kontrollfiteemaan vofisfi lfifittää myös sen, onko alkoholfin 

hankfinnassa tapahtunut muutosta.  
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Lfifitetaulukko 10. Pofikfien alkoholfin käyttön rfiskfitekfijät 
Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä - efi #  

Äfidfin koulutus   

 matala – korkea #  

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu                                                     

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 Ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

1,893 
1,265 
1,168 
# 
1 

1,274 – 2,812 
1,066 – 1,501 
1,030 – 1,324 
 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina 

 ylfi 10 vuotta, mutta efi afina 

 5–10 vuotta 

 3–4 vuotta 

 1–2 vuotta 

 alle vuosfi 

1 
# 
# 
# 
# 
1,814 

 
 
 
 
 
1,307 – 2,519 

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,272 
1 

1,158 – 1,397 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
1,263 
1,729 
2,110 
2,369 
1,952 
1,634 

 
1,070 – 1,490 
1,486 – 2,011 
1,795 – 2,479 
1,906 – 2,943 
1,471 – 2,590 
1,384 – 1,929 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4)  1,431 1,306 – 1,568 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,144 1,070 – 1,222 

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) #  

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

1,904 
1 

1,702 – 2,130 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
# 
1,589 
1,907 

 
 
1,332 – 1,896 
1,621 – 2,243 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi – kyllä  #  

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
2,982 
6,466 

 
2,682 – 3,215 
5,264 – 7,944 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,296 
1 

1,142 – 1,470 

   

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 
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Lfifitetaulukko 11. Tyttöjen alkoholfin käytön rfiskfitekfijät 
Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä - efi #  

Äfidfin koulutus   

 matala – korkea #  

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu                                                     

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 Ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

1,909 
1,259 
1,194 
# 
1 

1,202 – 3,033 
1,064 – 1,490 
1,047 – 1,361 
 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina – alle vuosfi (arvot 1–6) #  

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,347 
1 

1,225 – 1,481 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
# 
1,423 
1,586 
1,780 
1,775 
1,631 

 
 
1,228 – 1,649 
1,354 – 1,859 
1,440 – 2,201 
1,329 – 2,370 
1,369 – 1,944 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4)  1,400 1,264 – 1,550 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) #  

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,229 1,117 – 1,351 

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

2,037 
1 

1,837 – 2,257 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
1,390 
2,040 
2,603 

 
1,083 – 1,785 
1,598 – 2,604 
2,052 – 3,301 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi – kyllä  #  

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
4,992 
18,647 

 
4,545 – 5,484 
14,318 – 24,286 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,215 
1 

1,092 – 1,351 

   

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 
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Lfifitetaulukko 12. Pofikfien mufiden päfihtefiden käytön rfiskfitekfijät 
Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä  

 efi 

1,316 
1 

1,176 – 1,472 

Äfidfin koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu 

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

# 
1,384 
# 
0,855 
1 

 
1,119 – 1,711 
 
0,734 – 0,995 

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu                                                     

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 Ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

1,815 
# 
# 
# 
1 

1,203 – 2,740 
 
 
 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina 

 ylfi 10 vuotta, mutta efi afina 

 5–10 vuotta 

 3–4 vuotta 

 1–2 vuotta 

 alle vuosfi 

1 
# 
1,230 
1,493 
1,671 
2,678 

 
 
1,061 – 1,425 
1,187 – 1,878 
1,226 – 2,278 
1,918 – 3,738 

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,424 
1 

1,278 – 1,586 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
1,313 
1,346 
1,703 
1,810 
# 
1,426 

 
1,080 – 1,596 
1,123 – 1,614 
1,407 – 2,061 
1,407 – 2,327 
 
1,171 – 1,737 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4)  1,195 1,074 – 1,329 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,296 1,201 – 1,399 

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,240 1,112 – 1,381 

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

1,790 
1 

1,580 – 2,027 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
# 
# 
1,295 

 
 
 
1,078 – 1,555 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi  

 kyllä 

1,452 
1 

1,246 – 1,692 

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
2,210 
4,864 

 
1,983 – 2,463 
3,991 – 5,929 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,337 
1 

1,155 – 1,548 

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 
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Lfifitetaulukko 13. Tyttöjen mufiden päfihtefiden käytön rfiskfitekfijät 
Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä  

 efi 

1,259 
1 

1,129 – 1,404 

Äfidfin koulutus   

 matala - korkea #  

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu                                                     

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 Ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

2,376 
1,336 
1,247 
# 
1 

1,513 – 3,731 
1,107 – 1,611 
1,074 – 1,449 
 
 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina 

 ylfi 10 vuotta, mutta efi afina 

 5–10 vuotta 

 3–4 vuotta 

 1–2 vuotta 

 alle vuosfi 

1 
# 
# 
# 
1,687 
2,389 

 
 
 
 
1,286 – 2,212 
1,719 – 3,320 

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,596 
1 

1,437 – 1,772 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
# 
1,250 
1,243 
# 
1,470 
1,290 

 
 
1,060 – 1,474 
1,040 – 1,485 
 
1,058 – 2,044 
1,057 – 1,573 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4)  1,509 1,346 – 1,691 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,340 1,247 – 1,439 

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,249 1,123 – 1,389 

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

2,091 
1 

1,873 – 2,335 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
# 
1,339 
1,284 

 
 
1,041 – 1,721 
1,006 – 1,639 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi  

 kyllä 

1,576 
1 

1,302 – 1,908 

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
2,890 
6,154 

 
2,598 – 3,215 
4,981 – 7,605 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,229 
1 

1,088 – 1,389 

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 
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Lfifitetaulukko 14. Rfiskfitekfijöfiden vafikutus yksfittäfin nuorten alkoholfin käyttöön 
Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä  

 efi 

1,205 
1 

1,140 – 1,274 

Äfidfin koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu 

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

2,659 
1,241 
1,240 
# 
1 

2,111 – 3,349 
1,125 – 1,368 
1,163 – 1,321 
 

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu                                                     

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 Ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

3,144 
1,360 
1,267 
# 
1 

2,580 – 3,832 
1,245 – 1,485 
1,187 – 1,352 
 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina 

 ylfi 10 vuotta, mutta efi afina 

 5–10 vuotta 

 3–4 vuotta 

 1–2 vuotta 

 alle vuosfi 

1 
# 
# 
1,403 
1,350 
2,148 

 
 
 
1,242 – 1,584 
1,157 – 1,576 
1,804 – 2,558 

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,559 
1 

1,478 – 1,644 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
1,130 
1,605 
1,854 
2,115 
2,025 
1,810 

 
1,027 – 1,244 
1,473 – 1,750 
1,690 – 2,033 
1,868 – 2,396 
1,715 – 2,390 
1,642 – 1,996 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4)  1,302 1,233 – 1,376 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,439 1,393 – 1,487 

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,621 1,552 – 1,693 

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

2,253 
1 

2,117 – 2,398 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
# 
1,395 
1,739 

 
 
1,252 – 1,554 
1,573 – 1,922 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi  

 kyllä 

1,434 
1 

1,314 – 1,564 

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
4,310 
10,613 

 
4,072 – 4,563 
9,311 – 12,097 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,108 
1 

1,039 – 1,182 

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 

 



77 

Lfifitetaulukko 15. Rfiskfitekfijöfiden vafikutus yksfittäfin nuorten mufiden päfihtefiden käyttöön 
Muuttuja                              OR 95 % LV 

Vanhempfien työttömyys   

 kyllä  

 efi 

1,637 
1 

1,537 – 1,744 

Äfidfin koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu 

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

5,084 
1,634 
1,224 
# 
1 

4,043 – 6,393 
1,465 – 1,822 
1,134 – 1,322 
 

Isän koulutus   

 efi koulutusta 

 peruskoulu                                                     

 lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos 

 ed. lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja 

 Ylfiopfisto, amk tafi muu korkea koulu 

5,247 
1,492 
1,247 
# 
1 

4,313 – 6,384 
1,347 – 1,653 
1,153 – 1,348 
 

Asumfinen nykypafikkakunnalla   

 afina 

 ylfi 10 vuotta, mutta efi afina 

 5–10 vuotta 

 3–4 vuotta 

 1–2 vuotta 

 alle vuosfi 

1 
1,124 
1,279 
1,807 
2,314 
4,019 

 
1,035 – 1,221 
1,172 – 1,397 
1,581 – 2,066 
1,968 – 2,722 
3,378 – 4,782 

Perhemuoto   

 muu kufin ydfinperhe 

 ydfinperhe 

1,952 
1 

1,836 – 2,075 

Käytettävfissä oleva raha/vk   

 alle 5 euroa 

 5–9 euroa 

 10–19 euroa 

 20–29 euroa 

 30–39 euroa 

 40–49 euroa 

 50 euroa tafi enemmän 

1 
0,766 
0,759 
0,866 
# 
# 
# 

 
0,685 – 0,857 
0,681 – 0,845 
0,787 – 0,954 
 
 
 

Koulufilmapfifirfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4)  1,867 1,771 – 1,968 

Vanhempfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,816 1,748 – 1,886 

Opettajfien tukfi   

 hyvä – huono (arvot 1–4) 1,843 1,752 – 1,939 

Seurustelu   

 kyllä 

 efi 

2,362 
1 

2,207 – 2,529 

Lähefisten ystävfien määrä   

 efi yhtään 

 yksfi 

 kaksfi 

 useampfia 

1 
0,719 
0,820 
0,818 

 
0,638 – 0,811 
0,730 – 0,921 
0,735 – 0,910 

Vanhemmat tuntevat ystävät   

 efi  

 kyllä 

2,462 
1 

2,249 – 2,696 

Vanhemmat tfietävät mfissä nuorfi pe ja la filtofina   

 kyllä 

 joskus 

 efi 

1 
3,053 
8,934 

 
2,859 – 3,259 
7,943 – 10,048 

Osallfisuus   

 kyllä  

 efi 

1,129 
1 

1,047 – 1,217 

# = efi tfilastollfisestfi merkfitsevä 



Terveyden ja hyvfinvofinnfin 
lafitos (THL) 
Kouluterveyskysely 
PL 30 
000271 Helsfinkfi

www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013

Hefi! 

Kouluterveyskysely tehdään maalfis-huhtfikuussa 2013 peruskoulun 8. ja 
9. luokkfien oppfilafille sekä lukfiofiden ja ammatfillfisten oppfilafitosten 1. ja 2.
vuoden opfiskelfijofille. Kyselyllä kerätään tfietoa oppfilafiden koulukokemuksfista, 
terveydestä ja elämäntavofista. Tuloksfia hyödynnetään nuorfille suunnattujen 
palvelujen suunnfittelussa ja kehfittämfisessä. 

Kysely tehdään nfimettömästfi ja luottamuksellfisestfi. Sfifihen vastaamfinen on 
vapaaehtofista. Vastaustfilanteen jälkeen lomakkeet suljetaan kfirjekuoreen, joka 
lähetetään tallennuskeskukseen. Tallennuksen jälkeen lomakkeet hävfitetään. 

Tutkfimuksen tulokset valmfistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Valtakunnallfiset ja maakuntakohtafiset tulokset esfitellään finternetsfivufilla  
www.thl.fi/kouluterveyskysely. Koulu- ja kuntakohtafiset tulokset lähetetään 
nfifihfin kuntfifin, jotka tfilaavat omat tuloksensa. Yksfittäfisten oppfilafiden 
vastaukset efivät tule tuloksfissa esfifin. 

Jos lomakkeessa esfitetyt kysymykset jäävät askarruttamaan Sfinua, 
keskustelethan nfifistä vanhempfiesfi tafi jonkun muun afikufisen kanssa.

Maalfiskuussa 2013

Juha Fräntfi  
Kehfittämfispäällfikkö

Täyttöohjeet Lue ensfin koko kysymys. Vastaa merkfitsemällä rastfi ofikeaan tafi sopfivfimman 
vafihtoehdon mukafiseen ruutuun. Käytä pehmeää lyfijykynää (tafi 
kuulakärkfikynää tafi mustekynää). 

Esfimerkkfi: Jos pfidät koulunkäynnfistä melko paljon, vastafisfit ohefiseen 
kysymykseen näfin: 

Mfitä pfidät koulunkäynnfistä tällä hetkellä? Pfidän koulunkäynnfistä

hyvfin paljon

melko paljon

melko vähän 

en lafinkaan 

Vfirheen sattuessa älä käytä pyyhekumfia, vaan täytä väärfin merkfitsemäsfi 
ruutu kokonaan ja rastfita ofikea vafihtoehto. Näfin: 

 vfirhe   ofikea

Jofidenkfin kysymysten jälkeen huomautetaan, että vofit sfifirtyä suoraan 
numerolla filmofitettuun kysymykseen. Tällöfin sfinun efi tarvfitse vastata välfifin 
jäävfifin kysymyksfifin.

X

Sfivujen reunofissa on 
merkkejä ja numerofita, 
jofita tarvfitaan lomakkeen 
optfisessa tallennuksessa. 

X

6836644726

LIITE:  Kyselylomake



1.Sukupuolfi

  pofika   tyttö

2.Syntymäkuukausfi ja -vuosfi

  tammfikuu   1993 tafi afiemmfin 

  helmfikuu   1994 

  maalfiskuu   1995 

  huhtfikuu   1996 

  toukokuu   1997 

  kesäkuu   1998 

  hefinäkuu   1999 

  elokuu   2000 tafi myöhemmfin 

  syyskuu 

  lokakuu 

  marraskuu 

  joulukuu 

3.Koulu tafi oppfilafitos

  peruskoulun 8. luokan oppfilas 

  peruskoulun 9. luokan oppfilas 

  lukfion 1. vuoden opfiskelfija 

  lukfion 2. vuoden opfiskelfija 

  lukfion 3. vuoden opfiskelfija

4.Suorfitatko kaksofis- tafi kolmofistutkfintoa
lukfiossa tafi ammatfillfisessa oppfilafitoksessa?

  kyllä       en  

KOULUOLOT

5.Mfitä pfidät koulunkäynnfistä tällä hetkellä?
Pfidän koulunkäynnfistä

  hyvfin paljon 

  melko paljon 

  melko vähän 

  en lafinkaan 

6.Mfillafiseksfi olet kokenut koulutyöhön
lfifittyvän työmääräsfi tämän lukuvuoden
afikana?

  jatkuvastfi lfifian suurfi

  melko usefin lfifian suurfi

  sopfiva

  melko usefin lfifian vähäfinen

  jatkuvastfi lfifian vähäfinen  

7.Mfikä olfi keskfiarvosfi (kafikkfi afineet) vfifime
todfistuksessasfi?

  < 6,5   8,0 - 8,4

  6,5 - 6,9   8,5 - 8,9

  7,0 - 7,4   9,0 - 9,4

  7,5 - 7,9   9,5 - 10,0 

8.Lue jokafinen seuraavfista väfittämfistä
huolellfisestfi. Merkfitse se vafihtoehto, joka
parhafiten kuvaa omaa mfielfipfidettäsfi. Vastaa
joka kohtaan.

Täysfin  Samaa Erfi Täysfin
samaa mfieltä  mfieltä erfi
mfieltä     mfieltä

Opettajat rohkafisevat  
mfinua filmafisemaan oman 
mfielfipfiteenfi oppfitunnefilla 

Opettajat ovat  
kfifinnostunefita sfifitä,  
mfitä mfinulle kuuluu 

Opettajanfi odottavat 
mfinulta lfifikaa koulussa 

Opettajat kohtelevat 
mefitä oppfilafita  
ofikeudenmukafisestfi  

Luokkanfi oppfilaat  
vfifihtyvät hyvfin yhdessä 

Luokassanfi on hyvä  
työrauha  

Luokan filmapfifirfi on sellafi- 
nen, että uskallan vapaastfi 
filmafista mfielfipfiteenfi  

Oppfilafiden mfielfipfiteet  
otetaan huomfioon  
koulutyön kehfittämfisessä 

Tfiedän, mfiten koulussanfi 
vofin vafikuttaa koulun  
asfiofihfin  

9.Oletko osallfistunut seuraavfifin koulusfi
tofimfintofihfin? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä En
Oppfituntfien järjestelyfihfin vafikuttamfinen 
(esfim. työskentelytavat)

Koulutyön suunnfittelu (mm. oppfituntfien  
sfijofittelu, koulupäfivän alkamfisajankohta, 
koejärjestelyt) 
Välfituntfi- tafi taukotofimfinnan suunnfittelu 
tafi toteutus  

Järjestyssääntöjen laatfimfinen 

Koulun sfisätfilojen suunnfittelu, sfifistfimfinen 
tafi sfisustamfinen  

Koulun pfiha-aluefiden suunnfittelu tafi 
sfifistfimfinen  

Kouluruokafilujärjestelyt 

Koulun teemapäfivfien, juhlfien, retkfien ja 
lefirfikoulun järjestämfinen  

Oppfilaskunnan hallfituksen tofimfinta 

Tukfioppfilas- tafi tutortofimfinta 

6198644727
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10.Hafittaavatko seuraavat sefikat työskentelyäsfi
koulussa? Vastaa joka kohtaan.

Efi 
lafinkaan

Melko 
vähän

Melko 
paljon

Erfittäfin 
paljon

Opfiskelutfilojen ahtaus 

Melu, kafiku 

Sopfimaton valafistus 

Huono filmanvafihto tafi 
huonefilma

Lämpötfila (kuumuus, 
kylmyys, veto) 

Lfikafisuus, pölyfisyys 

Epämukavat työtuolfit 
tafi työpöydät 

Huonot sosfiaalfitfilat  
(WC, pukeutumfis- ja 
peseytymfistfilat) 

Työympärfistön 
rauhattomuus 

Kfifirefisyys 

Väkfivaltatfilanteet 

Tapaturmavaara 

11.Mfiten koulunkäyntfisfi sujuu?
Onko sfinulla vafikeuksfia seuraavfissa asfiofissa?
Vastaa joka kohtaan.

Efi 
lafinkaan

Melko 
vähän

Melko 
paljon

Erfittäfin 
paljon

Opetuksen seuraamfinen 
oppfitunnefilla

Työskentely ryhmfissä 

Läksyjen tafi mufiden 
vastaavfien tehtävfien 
tekemfinen 

Kokefisfifin 
valmfistautumfinen 

Itsellenfi parhafiten 
sopfivan opfiskelutavan 
löytämfinen 

Omatofimfisuutta 
vaatfivfien tehtävfien 
alofittamfinen tafi 
valmfifiksfi hofitamfinen 

Kfirjofittamfista vaatfivfien 
tehtävfien tekemfinen 

Lukemfista (esfim. 
kfirjasta) vaatfivfien 
tehtävfien tekemfinen 

Laskemfista vaatfivfien 
tehtävfien tekemfinen

Koulukaverefiden kanssa 
tofimeentulemfinen 

Opettajfien kanssa 
tofimeentulemfinen 

12.Jos sfinulla on vafikeuksfia koulunkäynnfissä,
kufinka usefin saat apua? Vastaa molempfifin
kohtfifin.

Afina  
kun 
tarvfitsen

Usefim- 
mfiten

Harvofin
En juurfi
koskaan

Koulussa

Kotona

13.Kufinka monta kokonafista koulupäfivää olet ollut
seuraavfien syfiden takfia pofissa VIIMEISTEN
30 PÄIVÄN afikana? Vastaa joka kohtaan.

En 
yhtään 

Yhden 
päfivän

2-3 
päfivää

Ylfi 3 
päfivää

Safirauden takfia

Pfinnaamfisen tafi 
lfintsauksen takfia 

Muusta syystä 

14.Oletko kokenut seuraavanlafisfia tuntefita
koulutyöhösfi lfifittyen? Vastaa joka kohtaan.

En juurfi 
koskaan

Muuta- 
man  
kerran 
kuussa

Muuta-
mana 
päfivänä 
vfifikossa

Lähes 
päfivfit-
täfin 

Tunnen hukkuvanfi 
koulutyöhön 

Tuntuu, ettefi opfinnofillanfi 
ole enää merkfitystä 

Mfinulla on rfifittämättö-
myyden tuntefita 
opfinnofissanfi

KOULUKIUSAAMINEN 
Kfiusaamfisella tarkofitetaan tässä sfitä, kun tofinen oppfilas tafi 
ryhmä oppfilafita sanoo tafi tekee epämfiellyttävfiä asfiofita jolle-
kfin oppfilaalle. Kfiusaamfista on myös se, kun oppfilasta kfiusofi-
tellaan tofistuvastfi tavalla, josta hän efi pfidä. Kfiusaamfista efi ole 
se, kun kaksfi suunnfilleen samanvahvufista oppfilasta rfifitelevät. 

15.Kufinka usefin sfinua on kfiusattu koulussa
tämän LUKUKAUDEN afikana?

usefita kertoja vfifikossa

nofin kerran vfifikossa

harvemmfin 

efi lafinkaan 

16.Kufinka usefin sfinä olet osallfistunut
mufiden oppfilafiden kfiusaamfiseen tämän
LUKUKAUDEN afikana?

usefita kertoja vfifikossa

nofin kerran vfifikossa

harvemmfin 

en lafinkaan 

7051644726
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17.Jos sfinua on kfiusattu tafi olet osallfistunut
mufiden oppfilafiden kfiusaamfiseen tämän
LUKUKAUDEN afikana, mfiten se on tapahtu-
nut? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  Efi 

Nfimfitelty filkeästfi, tehty naurunalafiseksfi tafi 
kfiusofiteltu loukkaavastfi 

Jätetty huomfiotta tafi kaverfiporukan ulkopuolelle 

Lyöty, potkfittu tafi tönfitty 

Levfitetty valhefita tofisfille oppfilafille 
loukkaamfistarkofituksessa 

Vfiety rahaa tafi tavaraa tafi rfikottu tavarofita 

Uhkafiltu tafi pakotettu tekemään asfiofita 
vastentahtofisestfi 

Loukattu kännykän tafi finternetfin kautta; vfiestfit, 
sofitot tafi kuvat 

Jollakfin muulla tavalla 

18.Jos sfinua on kfiusattu tafi olet osallfistunut
mufiden oppfilafiden kfiusaamfiseen tämän
LUKUKAUDEN afikana, onko sfifihen puututtu
koulun afikufisten tofimesta?

  efi   kyllä 

TERVEYS

19.Mfitä mfieltä olet terveydentfilastasfi? Onko se

erfittäfin hyvä

melko hyvä 

keskfinkertafinen

melko tafi erfittäfin huono

20.Onko sfinulla vfifimeksfi kuluneen PUOLEN VUO-
DEN afikana ollut jotakfin seuraavfista ofirefista ja
kufinka usefin? Vastaa joka kohtaan.

Harvofin 
tafi efi 
lafinkaan

Nofin 
kerran 
kuussa

Nofin 
kerran 
vfifikossa

Lähes 
joka 
päfivä

Nfiska- tafi hartfiakfipuja 

Selän alaosan kfipuja 

Vatsakfipuja 

Jännfittynefisyyttä tafi 
hermostunefisuutta 

Ärtynefisyyttä tafi 
kfiukunpurkauksfia 

Vafikeuksfia päästä uneen tafi 
heräfilemfistä öfisfin 

Päänsärkyä 

Väsymystä tafi hefikotusta 

21.Pfituus ja pafino (merkfitse selkefin numerofin)

Pfituus Pafino

cm kg

22.Jos haluafisfit mennä koulusfi terveydenhofita-
jan, lääkärfin, kuraattorfin tafi psykologfin
vastaanotolle, mfiten helppo sfinne on päästä?
Vastaa joka kohtaan.

Erfittäfin 
helppo

Melko 
helppo

Melko 
vafikea

Erfittäfin 
vafikea 

Terveydenhofitajan 

Lääkärfin 

Kuraattorfin 

Psykologfin 

23.Kufinka monta kertaa olet tämän LUKUVUO-
DEN afikana käynyt koulusfi terveydenhofitajan,
lääkärfin, kuraattorfin tafi psykologfin vastaan-
otolla? Vastaa joka kohtaan.

En 
lafinkaan

Kerran
Kaksfi 
kertaa

3 kertaa tafi 
useammfin

Terveydenhofitajan 

Lääkärfin 

Kuraattorfin 

Psykologfin 

SEKSUAALITERVEYS

24.Seuraavat väfittämät käsfittelevät seksuaalfi-
suuteen lfifittyvfiä tfietojasfi ja käsfityksfiäsfi.
Vastaa joka kohtaan.

Ofikefin Väärfin
En
tfiedä

Kuukautfisten alkamfinen on merkkfi 
sfifitä, että tyttö vofi tulla raskaaksfi

Ehkäfisyvälfinefistä vafin kondomfi suojaa 
sukupuolfitaudefilta

Sukupuolfitautfi on joskus täysfin ofireeton 

Nafinen efi vofi tulla raskaaksfi 
ensfimmäfisellä yhdyntäkerralla

Sfiemensyöksyjen alkamfinen on merkkfi 
sfifitä, että pofika on tullut sukukypsäksfi 
ja vofi sfifittää lapsfia

Klamydfiatulehdus vofi afiheuttaa 
hedelmättömyyttä

Kerran safirastettua sukupuolfitautfia efi 
vofi saada uudelleen 

Saatuaan HI-vfiruksen henkfilö vofi 
tartuttaa sfitä mufihfin loppufikänsä 

Papfillooma (HPV) -rokote suojaa 
kohdunkaulan syövältä

Papfillooma (HPV) -rokote suojaa 
kafikfilta sukupuolfitaudefilta

0846644721
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25.Ajattele mahdollfista seksuaalfiterveyteen
lfifittyvää käyttäytymfistäsfi. Kufinka helppoa
tafi vafikeaa sfinun olfisfi

Erfittäfin
helppoa

Melko
helppoa

 Melko 
vafikeaa

  Erfittäfin 
vafikeaa 

Puhua avofimestfi seksfistä 
pofika-/tyttöystäväsfi kanssa 

Hankkfia kondomeja 

Ehdottaa pofika-/tyttöystävälle 
kondomfin käyttöä 

Vaatfia pofika-/tyttöystävältäsfi 
kondomfin käyttöä 
yhdynnässä 

Kfieltäytyä seksfistä 
päfihtyneenä 

Kfieltäytyä sellafisesta 
seksuaalfikäyttäytymfisestä, 
jota et halua 

Varata afika lääkärfille 
tafi terveydenhofitajalle 
seksuaalfiterveyteen 
lfifittyvässä asfiassa 

Keskustella jommankumman 
tafi molempfien vanhempfiesfi 
kanssa seksuaalfisuuteen 
lfifittyvfistä asfiofista

26.Seurusteletko nykyfisfin VAKITUISESTI?

  kyllä 

  en

27.Oletko koskaan tehnyt seuraavfia asfiofita?
Vastaa joka kohtaan.

Kyllä En 

Suudellut suulle 

Hyväfillyt vaattefiden päältä 

Hyväfillyt vaattefiden alta tafi alastomana 

28.Oletko ollut sukupuolfiyhdynnässä?

en (sfifirry kysymykseen 33) 

kyllä, kufinka monta kertaa yhteensä?

 kerran

 2-4 kertaa

  5-9 kertaa

  10 kertaa tafi useammfin 

29.Kufinka usefin olet ollut yhdynnässä vfifimeksfi
kuluneen KUUKAUDEN afikana?

en kertaakaan 

kerran 

2-3 kertaa

neljä kertaa tafi useammfin 

30.Kufinka monen kumppanfin kanssa olet ollut
sukupuolfiyhdynnässä?

yhden

kahden

kolmen tafi neljän 

vfifiden tafi useamman 

31.Mfitä ehkäfisymenetelmää käytfitte
VIIMEISIMMÄSSÄ yhdynnässä?

efi mfitään 

kondomfia

e-pfillerefitä, ehkäfisyrengasta tafi -laastarfia 

kondomfia ja e-pfillerefitä, ehkäfisyrengasta tafi -laastarfia 

jotafin muuta menetelmää 

32.Olfitteko nauttfineet alkoholfia ennen VIIMEISIN-
TÄ yhdyntää? Vastaa molempfien osalta.

 Mfinä Kumppanfi 

Efi lafinkaan 

Kyllä, jonkfin verran humalassa

Kyllä, tosfi humalassa

33.Oletko kokenut jotakfin seuraavfista?
Vastaa joka kohtaan.

Kyllä 
tofistuvastfi

Kyllä
joskus

En

Häfirfitsevää seksuaalfista ehdottelua tafi 
ahdfistelua puhelfimessa tafi finternetfissä 

Seksuaalfisuutta loukkaavaa nfimfittelyä 
esfim. huorfittelua tafi homottelua tafi  
kehon loukkaavaa arvostelua

Kehon fintfifimfien aluefiden koskettelua 
vasten tahtoasfi

Yhdyntään tafi muunlafiseen seksfifin 
pafinostamfista tafi pakottamfista

Rahan, tavaran tafi päfihtefiden 
tarjoamfista sfinulle vastfineeksfi seksfistä 

34.Oletko tehnyt INTERNETISSÄ seuraavfia
asfiofita? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  En

Seurustellut nfifin, että ette tavanneet muualla 
kufin finternetfissä

Kuvannut tafi katsonut webkameran avulla 
fintfifimejä kehon osfia tafi fitsetyydytystä  

Levfittänyt omfia fintfifimejä kuvfia mufiden 
nähtäväksfi  

Levfittänyt tofisen henkfilön fintfifimejä kuvfia 
mufiden nähtäväksfi 

Keskustellut tuntemattoman (muun kufin 
terveydenhuollon ammattfilafisen tms.)  
kanssa seksfistä  

Katsonut pornografiaa

2192644727
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Tytöfille  
(pojat sfifirtyvät kysymykseen 37) 

35. Oletko käyttänyt jälkfiehkäfisyä?

  en tfiedä, mfitä jälkfiehkäfisy on  

  en ole käyttänyt 

  kyllä, kufinka monta kertaa yhteensä? 

kerran

kaksfi kertaa

3 kertaa tafi useammfin 

36. Käytätkö nykyfisfin ehkäfisypfillerefitä tafi 
ehkäfisyrengasta tafi ehkäfisylaastarfia? 

  en      kyllä

MIELIALA 

37. Onko sfinua vfifimeksfi kuluneen KUUKAUDEN 
afikana USEIN vafivannut alakulofinen, masen-
tunut tafi tofivoton mfielfiala?

  kyllä      efi

38. Onko sfinusta vfifimeksfi kuluneen KUUKAUDEN 
afikana USEIN tuntunut sfiltä, että mfikään efi 
kfifinnosta tafi tuota mfielfihyvää?

  kyllä      efi

39. Kufinka usefin seuraavat ongelmat ovat  
vafivanneet sfinua lomakkeen täyttöä  
edeltäneen KAHDEN VIIKON afikana?  
Vastaa joka kohtaan.

 
 Efi 

lafinkaan
Useana 
päfivänä

Suurfimpana 
osana 
päfivfistä

Lähes 
joka 
päfivä

Hermostunefisuuden, 
ahdfistunefisuuden tafi 
kfireyden tunne

En ole vofinut 
lopettaa tafi hallfita 
huolestumfistanfi 

Lfifiallfinen 
huolestunefisuus 
erfilafisfista asfiofista

Vafikeus rentoutua

Nfifin levoton olo, 
että on vafikea pysyä 
alofillaan

Tafipumus harmfistua 
tafi ärsyyntyä helpostfi

Pelko sfifitä, että 
jotakfin kauheaa 
saattafisfi tapahtua 

40. Kufinka paljon seuraavat ongelmat ovat  
vafivanneet sfinua vfifimeksfi kuluneen VIIKON 
afikana?  Vastaa joka kohtaan.

Efi 
yhtään

Vähän
Kohta-
lafisestfi

 Hyvfin 
paljon

Äärfim-
mäfisen 
paljon

Nolostumfisen pelko 
saa mfinut välttämään 
jofidenkfin asfiofiden 
suorfittamfista tafi 
puhumfista tofisfille 
fihmfisfille

Vältän tekemfisfiä 
jofissa olen huomfion 
keskfipfisteenä

Nolostuneeksfi tule-
mfinen tafi tyhmältä 
vafikuttamfinen kuu-
luvat pahfimpfifin  
pelkofihfinfi

41. Oletko joskus hakenut apua joltakfin ammattfi-
auttajalta masentuneen tafi ahdfistuneen mfielfi-
alan takfia? Vastaa joka kohtaan.

           Kyllä En

Lääkärfiltä

Terveydenhofitajalta

Psykologfilta

Koulukuraattorfilta

Muulta terveydenhuollon ammattfilafiselta

Opettajalta/opfinto-ohjaajalta

Muun alan ammattfiauttajalta
 

TUPAKOINTI JA PÄIHTEET 

42. Mfiten helppoa fikäfistesfi on nykyfisfin ostaa 
tupakkaa kotfisfi lähfikaupofista, kfioskefista, 
huoltoasemfilta tafi automaatefista? 

erfittäfin helppoa

melko helppoa

melko vafikeaa 

erfittäfin vafikeaa

43. Kufinka monta savuketta, pfifipullfista ja sfikarfia 
olet polttanut yhteensä tähän mennessä? 

en yhtään (sfifirry kysymykseen 47)

vafin yhden (sfifirry kysymykseen 47)

nofin 2-50

ylfi 50

2040644729

Kouluterveyskysely | 6/12



44. Mfikä seuraavfista vafihtoehdofista kuvaa 
parhafiten NYKYISTÄ TUPAKOINTIASI? 

tupakofin kerran päfivässä tafi useammfin

tupakofin kerran vfifikossa tafi useammfin, en kufitenkaan päfivfittäfin

tupakofin harvemmfin kufin kerran vfifikossa

olen lakossa tafi lopettanut tupakofinnfin

 
45. Mfistä hankfit tupakkaa vfifimeksfi kuluneen kuu-
kauden afikana? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä  En

Kaupasta 

Kfioskfista 

Huoltoasemalta 

Baarfista 

Kaverefilta 

Vanhemmfilta 

Mufilta afikufisfilta 

Sfisaruksfilta 

Otfin kotoa 

46. Mfiten usefin tupakofit koulumatkalla tafi 
koulussa? Vastaa joka kohtaan.  

En 
koskaan

Sfillofin 
tällöfin

Joka 
päfivä

Koulumatkalla 

Koulussa, koulualueella 

Koulun lähefisyydessä 
kouluafikana 

47. Onko tupakofintfi sallfittua sfifinä koulussa, jota käyt? 

kfielletty kokonaan

sallfittu tfietyfissä pafikofissa

sallfittu rajofituksetta

48. Mfiten tarkkaan oppfilafiden tupakofintfi- 
rajofituksfia valvotaan koulussasfi? 

erfittäfin tarkastfi

melko tarkastfi

efi juurfi lafinkaan 

49. Tupakofivatko opettajat tafi muu henkfilökunta 
koulurakennuksessa tafi koulun alueella? 

kyllä, päfivfittäfin

kyllä, joskus

   efivät tupakofi

   en osaa sanoa

50. Ovatko vanhempasfi tupakofineet sfinun  
elfinafikanasfi? Vastaa molempfien osalta. 

Äfitfi Isä

Efi ole koskaan tupakofinut

On tupakofinut, mutta lopettanut

Tupakofi nykyfisfin

En osaa sanoa

51. Nuuskaatko? 

en lafinkaan (sfifirry kysymykseen 53) 

olen kokefillut kerran 

nuuskaan sfillofin tällöfin 

nuuskaan päfivfittäfin 

 

52. Mfistä hankfit nuuskaa vfifimeksfi kuluneen  
6 KUUKAUDEN afikana? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä  En 

Kaupasta 

Kfioskfista 

Huoltoasemalta 

Baarfista 

Kaverefilta 

Ulkomafilta, lafivalta 

Muualta 

53. Mfiten helppoa fikäfistesfi on nykyfisfin ostaa 
KESKIOLUTTA TAI SIIDERIÄ kotfisfi lähfi-
kaupofista, kfioskefista tafi huoltoasemfilta?

erfittäfin helppoa

melko helppoa

melko vafikeaa

erfittäfin vafikeaa

54. Kufinka usefin kafiken kafikkfiaan käytät  
alkoholfia, esfimerkfiksfi puolfi pulloa  
keskfiolutta tafi enemmän? 
kerran vfifikossa tafi useammfin

parfi kertaa kuukaudessa

nofin kerran kuukaudessa

harvemmfin

en käytä alkoholfijuomfia (sfifirry kysymykseen 57) 

55. Kufinka usefin käytät alkoholfia TOSI 
HUMALAAN astfi? 

kerran vfifikossa tafi useammfin 

nofin 1-2 kertaa kuukaudessa

harvemmfin 

en koskaan

56. Mfiten hankfit vfifime käyttökerralla nauttfimasfi 
alkoholfijuomat? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä  En 

Hafin fitse Alkosta 

Hafin fitse kaupasta 

Isä tafi äfitfi hakfi tafi tarjosfi 

Vanhemmat sfisarukset hakfivat tafi tarjosfivat 

Otfin kotoa 

Kaverfit hakfivat tafi tarjosfivat 

Joku tuntematon henkfilö hakfi tafi tarjosfi 

Ulkomafilta tafi lafivalta 

7596644720
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57. Käyttääkö joku sfinulle lähefinen fihmfinen 
mfielestäsfi lfifikaa alkoholfia? 

efi

kyllä, onko sfifitä afiheutunut hafittoja tafi ongelmfia     

elämässäsfi?

  efi    kyllä 

58. Tfiedätkö tuttavfiesfi joukossa jonkun, joka 
vfifimeksfi kuluneen VUODEN afikana olfisfi 
kokefillut huumaavfia afinefita (hasfista, lfifimaa 
tafi muuta nuuhkfittavaa, lääkkefitä, jofista saa 
humalan, tafi mufita vastaavfia afinefita)? 

en tfiedä ketään nuorta

tfiedän yhden nuoren

 tfiedän 2-5 nuorta

 tfiedän useampfia kufin 5 nuorta

59. Onko sfinulle vfifimeksfi kuluneen VUODEN 
afikana tarjottu huumaavfia afinefita SUOMESSA?

  efi 

  kyllä, kuka tarjosfi?

  ystävät tafi tuttavat

  tuntemattomat henkfilöt

60. Oletko koskaan kokefillut tafi käyttänyt 
seuraavfia afinefita? Vastaa joka kohtaan. 

En 
koskaan

Kerran
2-4 
kertaa

5 kertaa tafi  
useammfin 

Marfihuanaa tafi hasfista

Hafistellut jotafin huumaa-
vaa afinetta (lfifimaa, bu-
taanfia tms.) päfihtyäksesfi 

Alkoholfia ja lääkkefitä 
yhdessä päfihtyäksesfi 

Lääkkefitä (rauhofittavfia, 
unfi- tafi särkylääkkefitä, 
filman alkoholfia) päfih-
tyäksesfi 

Ekstaasfia 

Subutexfia

Herofifinfia, kokafifinfia, 
amfetamfifinfia, LSD:tä, 
gammaa tafi mufita 
vastaavfia huumefita 

61. Mufistele vfifimeksfi kulunefita 30 PÄIVÄÄ.  
Kufinka monta kertaa olet tuona afikana 
käyttänyt edellfisessä kysymyksessä mafinfittuja 
HUUMAAVIA AINEITA? 

en lafinkaan  

kerran

2-4 kertaa

  vfifisfi kertaa tafi useammfin

62. Mfillafisfiksfi arvfiofit IKÄTOVERIESI mahdollfi-
suudet hankkfia huumefita, esfimerkfiksfi marfihua-
naa tafi hasfista, OMALLA pafikkakunnallasfi? 

erfittäfin helppoa

melko helppoa

  melko vafikeaa

  erfittäfin vafikeaa

63. Ihmfisfillä on erfilafisfia käsfityksfiä sfifitä, mfikä on 
hyväksyttävää ja mfikä efi. Hyväksytkö sfinä 
seuraavat asfiat? Vastaa joka kohtaan. 

Kyllä En
En osaa 
sanoa

Tupakofintfi sfillofin tällöfin 

10 tafi useamman savukkeen poltto 
päfivässä 

Parfin alkoholfiannoksen juomfinen 
muutaman kerran vfifikossa 

Humala kerran vfifikossa 

Marfihuanan polttamfinen sfillofin tällöfin 

Marfihuanan polttamfinen säännöllfisestfi

MUUT TERVEYSTOTTUMUKSET 

64. Kufinka usefin harrastat urhefilua tafi lfifikuntaa 
VAPAA-AIKANASI vähfintään PUOLEN 
TUNNIN ajan? 

usefita kertoja päfivässä

nofin kerran päfivässä 

4-6 kertaa vfifikossa 

2-3 kertaa vfifikossa

kerran vfifikossa

harvemmfin 

en lafinkaan 

65. Kufinka monta tuntfia VIIKOSSA tavallfisestfi 
harrastat lfifikuntaa VAPAA-AIKANASI nfifin, 
että HENGÄSTYT ja HIKOILET?

en yhtään 

nofin ½ tuntfia

nofin 1 tunnfin

nofin 2-3 tuntfia

nofin 4-6 tuntfia

nofin 7 tuntfia tafi enemmän 

66. Kufinka monena PÄIVÄNÄ VIIKOSSA 
harrastat hengästyttävää ja hfikofiluttavaa 
lfifikuntaa VÄHINTÄÄN TUNNIN ajan?

  0   1   2   3   4   5   6   7 

päfivänä päfivänä

5592644724
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67.Kufinka pfitkä matka sfinulla on kouluun?

0 - 1,0 km

1,1 - 3,0 km

3,1 - 5,0 km

5,1 - 10,0 km

10,1 - 20,0 km

ylfi 20 km 

68.Kufinka monta mfinuuttfia YLEENSÄ kävelet
tafi pyöräfilet edestakafisen koulumatkasfi afika-
na? Ota huomfioon myös esfimerkfiksfi sfifirty-
mfinen bussfipysäkfille ja pysäkfiltä kouluun ja
kotfifin. Vastaa molempfifin kohtfifin.

Keväfisfin tafi 
syksyfisfin

Talvfisfin

En lafinkaan, kuljen koulumatkan 
kokonaan moottorfiajoneuvolla  
(esfim. mopolla, autolla) 

Alle 10 mfinuuttfia päfivässä 

10-30 mfinuuttfia päfivässä

31-60 mfinuuttfia päfivässä

Ylfi tunnfin päfivässä

69.Kufinka usefin syöt aamupalaa (muutakfin
kufin vafin kahvfia, mehua tafi mufita juomfia)
kouluvfifikon afikana?

vfifitenä aamuna 

3-4 aamuna

1-2 aamuna

harvemmfin

70.Mfikä seuraavfista vafihtoehdofista parhafiten
kuvaa perheesfi aterfiofintfia filtapäfivällä tafi fillalla?

efi varsfinafista aterfiaa, vaan jokafinen ottaa fitselleen 
syötävää

valmfistetaan aterfia, mutta koko perhe efi syö yhtä 
afikaa

syömme yhtefisen aterfian, jollofin yleensä kafikkfi ovat 
ruokapöydässä 

71.Mfillafinen koulusfi ruokafiluympärfistö on
yleensä? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  Efi 

Ruokafiluympärfistö on vfifihtyfisä 

Ruokafiluympärfistö on meluton 

Ruokajono kulkee nopeastfi 

Afikufisfia syö kanssamme ruokasalfissa 

72.Kufinka usefin syöt koululounasta kouluvfifikon
afikana?

vfifitenä päfivänä

3-4 päfivänä

1-2 päfivänä

harvemmfin 

73.Mfitä aterfianosfia yleensä syöt kouluruoalla?
Kyllä  En 

Pääruokaa

Salaattfia

Mafitoa tafi pfifimää

Lefipää

74.Mfitä mfieltä olet koululounaasta?
Täysfin 
samaa 
mfieltä

Samaa 
mfieltä

Erfi 
mfieltä

Täysfin  
erfi mfieltä

Koululounasta tarjotaan 
sopfivaan afikaan päfivästä 

Koululounaan syömfiseen on 
varattu rfifittävästfi afikaa

Koululounasta on rfifittävästfi 
tarjolla 

Koululounas on laadultaan 
hyvää 

Koululounas on maultaan 
hyvää 

75.Mfitä MUUTA yleensä syöt tafi juot koulussa
koululounaan lfisäksfi?

  en syö tafi juo muuta (sfifirry kysymykseen 77) 

 syön tafi juon muuta, mfitä? Vastaa joka kohtaan. 
 Harvemmfin 
kufin kerran 
vfifikossa

1-2 
kertaa 
vfifikossa

 3-5 
kertaa 
vfifikossa 

Hedelmfiä/hedelmäsosefita 

Lefipää 

Pullaa, keksejä, lefivoksfia tms. 

Lfihapfifirakkaa, hampurfilafista tms. 

Perunalastuja tms. 

Makefisfia

Jäätelöä 

Sokerofitua vfirvofitusjuomaa 

Vähäkalorfista vfirvofitusjuomaa 

Energfiajuomaa 

Jotafin muuta 

76.Jos syöt koulussa välfipaloja, nfifin mfistä hankfit
ne? Vastaa joka kohtaan.

Kyllä  En 

Koulun välfipalatarjofilusta 

Koulussa olevfista automaatefista 

Kaupasta, kfioskfista tafi huoltoasemalta 

Tuon välfipalat kotoa 

77.Kufinka usefin olet syönyt seuraavfia ruokfia
vfifimeksfi kuluneen VIIKON (7 pv) afikana?
Vastaa kumpaankfin kohtaan.

En  
kertaakaan

1-2 
päfivänä

3-5 
päfivänä

6-7 
päfivänä

Hedelmfiä tafi marjoja

Tuorefita tafi kefitettyjä 
kasvfiksfia

8552644723
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78.Mfitä mfieltä olet pafinostasfi? Oletko mfielestäsfi

selvästfi ylfipafinofinen 

hfieman ylfipafinofinen 

sopfivan pafinofinen 

hfieman tafi selvästfi alfipafinofinen 

79.Mfihfin afikaan tavallfisestfi menet nukkumaan?
Vastaa molempfifin kohtfifin.

Arkfisfin  
Vfifikon- 
loppufisfin 

Nofin 21.00 tafi afikafisemmfin 

Nofin 21.30 

Nofin 22

Nofin 22.30

Nofin 23

Nofin 23.30

Nofin 24

Nofin 00.30 

Nofin 01 

Nofin 01.30 tafi myöhemmfin

80.Mfihfin afikaan tavallfisestfi heräät?  Vastaa
molempfifin kohtfifin.

Arkfisfin  
Vfifikon- 
loppufisfin 

Nofin 6.00 tafi afikafisemmfin 

Nofin 6.30

Nofin 7.00

Nofin 7.30

Nofin 8.00 

Nofin 8.30 

Nofin 9.00 tafi myöhemmfin 

81.Nukutko mfielestäsfi tarpeeksfi?

kyllä, lähes afina

kyllä, usefin

harvofin tafi tuskfin koskaan 

en osaa sanoa

82.Kufinka usefin harjaat hampaasfi?

en koskaan 

harvemmfin kufin kerran vfifikossa 

vähfintään kerran vfifikossa, mutta en päfivfittäfin 

kerran päfivässä 

useammfin kufin kerran päfivässä 

TAPATURMAT

83.Onko sfinulle tämän LUKUVUODEN
afikana sattunut koulussa tafi koulumatkalla
tapaturma, joka on edellyttänyt lääkärfin tafi
terveydenhofitajan vastaanotolla käyntfiä?

Efi 
kertaa-
kaan

Kerran 
Kaksfi 
kertaa 
tafi useam-
mfin

Välfitunnfilla 

Lfifikuntatunnfilla 

Muulla tunnfilla 

Työelämään tutustumfisessa 
tafi työssäoppfimfisjaksolla

Koulumatkalla 

84.Onko sfinulle tämän LUKUVUODEN afikana
sattunut MUULLOIN kufin kouluafikana
tafi koulumatkalla tapaturma, joka on
edellyttänyt lääkärfin tafi terveydenhofitajan
vastaanotolla käyntfiä?

Efi 
kertaa-
kaan

Kerran

Kaksfi 

kertaa
tafi useam- 
mfin

Lfifikennetapaturma 
moottorfiajoneuvolla

Lfifikennetapaturma kävellen 
tafi pyörällä

Urhefilu- tafi lfifikuntatapaturma

Tapaturma kotona tafi 
kotfipfihalla

Muu vapaa-ajan tapaturma

Työtapaturma

85.Käytätkö lfifikenteessä seuraavfia
turvavälfinefitä?

Yleensä 
afina

 Joskus
 En
koskaan

 En lfifiku 
kysefisellä 
tavalla

Kypärää 
pyöräfillessäsfi

Turvavyötä 
autolla 
lfifikkuessasfi

Hefijastfinta tafi 
hefijastavfia asus-
tefita pfimeällä 
lfifikkuessasfi

Pelastuslfifivejä 
vesfillä 
lfifikkuessasfi

8539644728
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RIKKEET JA RIKOKSET 

86. Oletko vfifimeksfi kuluneen 12 KUUKAUDEN 
afikana tehnyt seuraavfia asfiofita? Vastaa joka 
kohtaan. 

En 
ole  

Kerran
2-4 
kertaa

Ylfi 4 
kertaa  

Kfirjofittanut tafi maalannut 
kfirjofituksfia tafi graffiteja 
sefinfifin, bussefihfin, 
pysäkkfikatoksfifin, fikkunofihfin 
tafi mufihfin vastaavfifin 
pafikkofihfin

Tahallasfi vahfingofittanut tafi 
tuhonnut koulun omafisuutta tafi 
koulurakennusta 

Tahallasfi vahfingofittanut tafi 
tuhonnut muuta kufin koululle 
kuuluvaa omafisuutta 

Varastanut jotakfin kaupasta tafi 
kfioskfista 

Varastanut jotakfin koulusta tafi 
oppfilafitoksesta

Osallfistunut tappeluun 

Hakannut jonkun

87. Onko sfinulle vfifimeksfi kuluneen 12 
KUUKAUDEN afikana tehty seuraavfia 
asfiofita? Vastaa joka kohtaan.  

Kyllä  Efi 

Varastettu tafi yrfitetty varastaa jotafin 
käyttämällä väkfivaltaa tafi uhkaamalla 
sfillä 

Muuten varastettu jotafin 

Uhattu vahfingofittaa fyysfisestfi 

Käyty fyysfisestfi kfimppuusfi kuten lyöty, 
potkfittu tafi käytetty jotafin asetta 

MEDIA JA PELIT

88. Kufinka usefin pelaat rahapelejä? 

6-7 päfivänä vfifikossa

3-5 päfivänä vfifikossa 

1-2 päfivänä vfifikossa 

harvemmfin kufin kerran vfifikossa 

harvemmfin kufin kerran kuukaudessa 

en ole pelannut vfifimefisen vuoden afikana 

89. Montako tuntfia käytät YHTEENSÄ PÄI-
VITTÄIN afikaa televfisfion katseluun, tfietoko-
neen käyttöön (vfifihdekäyttö ja opfiskelu) sekä 
käynnykkä- ja konsolfipelefihfin? Vastaa sekä 
koulupäfivfien että vfifikonloppujen osalta.

Koulu- 
päfivfinä 

Vfifikon- 
loppufisfin 

En lafinkaan

Korkefintaan kaksfi tuntfia

Ylfi 2 tuntfia, mutta alle 4 tuntfia

Vähfintään 4 tuntfia, mutta alle 6 tuntfia

6 tuntfia tafi enemmän 

90. Afiheutuuko netfin käytöstäsfi ongelmfia 
fihmfissuhtefissasfi? 

  kyllä   efi

91. Afiheuttaako netfissä vfiettämäsfi afika ongelmfia 
opfiskelussasfi? 

  kyllä   efi

92. Afiheuttaako netfissä vfiettämäsfi afika ongelmfia 
vuorokausfirytmfissäsfi? 

  kyllä   efi

KOTI JA YSTÄVÄT

93. Onko sfinulla tällä hetkellä todella lähefistä 
ystävää, jonka kanssa vofit keskustella 
luottamuksellfisestfi lähes kafikfista omfista 
asfiofistasfi? 

efi ole lähefisfiä ystävfiä

on yksfi lähefinen ystävä

on kaksfi lähefistä ystävää 

on useampfia lähefisfiä ystävfiä 

94. Tuntevatko vanhempasfi usefimmat ystäväsfi? 

molemmat tuntevat

vafin fisä tuntee

vafin äfitfi tuntee

efi kumpfikaan tunne 

95. Tfietävätkö vanhempasfi, mfissä vfietät 
perjantafi- ja lauantafi-filtasfi? 

tfietävät afina

tfietävät joskus

usefimmfiten efivät tfiedä 

1374644728
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96.Pystytkö keskustelemaan vanhempfiesfi kanssa
omfista asfiofistasfi?

en juurfi koskaan 

sfillofin tällöfin 

melko usefin 

usefin 

97.Ovatko vanhempasfi olleet vfifimeksfi kuluneen
VUODEN afikana työttömfinä tafi pakkolomalla?

efi kumpfikaan

tofinen vanhemmfistanfi

molemmat vanhempanfi 

98.Mfikä on korkefin koulutus, mfinkä vanhempasfi
ovat suorfittaneet?

 Äfitfi Isä

Peruskoulu tafi kansakoulu/kansalafiskoulu

Lukfio tafi ammatfillfinen oppfilafitos

Lukfion tafi ammatfillfisen oppfilafitoksen 
lfisäksfi ammatfillfisfia opfintoja   

Ylfiopfisto, ammattfikorkeakoulu tafi muu 
korkeakoulu 

Efi koulutusta

99.Mfissä maassa sfinä ja vanhempasfi olette
syntyneet?

Sfinä ÄfitfisfiIsäsfi  

Suomfi

Ruotsfi

Venäjä tafi entfinen Neuvostolfifitto

Vfiro

Muu Euroopan maa

Somalfia

Irak

Kfifina

Thafimaa

Jokfin muu maa

100. Kufinka kauan olet asunut Suomessa?

koko fikänfi

ylfi 10 vuotta, mutta en afina 

5-10 vuotta

3-4 vuotta

1-2 vuotta

alle vuoden

101. Kufinka kauan olet asunut nykyfisellä 
pafikkakunnalla?

koko fikänfi

ylfi 10 vuotta, mutta en afina 

5-10 vuotta

3-4 vuotta

1-2 vuotta

alle vuoden

102. Kefiden afikufisten kanssa asut? Valfitse yksfi 
tfilannettasfi parhafiten kuvaava vafihtoehto.

äfidfin ja fisän kanssa

äfidfin ja fisän kanssa vuorotellen, vanhempanfi 
efivät asu yhdessä 

vafin äfidfin kanssa

vafin fisän kanssa 

äfidfin/fisän ja hänen kumppanfinsa kanssa 

muun afikufisen tafi afikufisten kanssa

asun muulla tavofin

103. Onko sfinulla tofinen kotfi tafi tofinen perhe 
(esfimerkfiksfi jos vanhempasfi ovat eronneet tafi 
asuvat erfillään)?

  efi   kyllä

104. Kufinka paljon sfinulla on rahaa käytettävfissäsfi 
keskfimäärfin VIIKOSSA (vfifikkorahaa tafi mufita 
tuloja, jotka saat käyttää nfifin kufin haluat)? 

alle 5 euroa   30-39 euroa

5-9 euroa   40-49 euroa

10-19 euroa  50 euroa tafi enemmän

20-29 euroa 

105. Oletko käynyt vfifime LUKUKAUDEN afikana 
työssä opfiskelun ohessa filtapäfivfisfin, filtafisfin 
tafi vfifikonloppufisfin?

en

kyllä, työskentelen keskfimäärfin vfifikossa

  1-5 tuntfia

  6-10 tuntfia

  ylfi 10 tuntfia 
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KIITÄMME VASTAUKSISTASI! 
Jos kysymykset jäfivät askarruttamaan mfieltäsfi, keskustele nfifistä vanhempfiesfi tafi muun afikufisen kanssa.  
Vofit myös ottaa yhteyttä opettajaasfi, terveydenhofitajaan, koulusfi psykologfifin tafi kuraattorfifin. 




