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Ilona Koivisto 

Anna-Stiina Tervo 

EHYT ry 



• Nuoren arki ja ajankohtaiset kiinnostuksen kohteet 

• Kavereiden ja kaveripiirin merkitys 

• Päihteiden rooli ja merkitys 
• Tupakkatuotteet 

• Alkoholi 

• Huumeet 

 

• Ajatukset päihdekasvatuksesta 

Tutkimuksen taustaa & tavoitteet 

Tutkimus toteutetaan kahdessa osioissa.  

Kvalitatiivinen vaihe tukee seuraavaa kvantitatiivista  

vaihetta ja auttaa lomakesuunnittelussa.   

 

Kvalitatiivisen vaiheessa keskitytään seuraaviin  

kysymyksiin: 



Tutkimuksen toteutus – kvalitatiivinen vaihe 

 9 parihaastattelua (18 haastateltavaa) pääkaupunkiseudulla:  
 3 parihaastattelua :  13-14v – 2 tyttöparia + 1 poikapari 

 3 parihaastattelua:   15-17v -  2 poikaparia + 1 tyttöpari 

 3 parihaastattelua:   18-20v – 2 tyttöparia + 1 poikapari 

  

 Haastattelut toteutettiin 3.3 – 22.3.2016. 

 Kaikki haastattelut äänitettiin ja videoitiin.  

 Haastatteluja toteutettiin vastaajien kotona, kauppakeskusten kahviloissa tai  
RIF:n toimistolla  - nuoret saivat itse valita heille mieluisan haastattelupaikan. 

 

 Haastattelujen lisäksi vastaajat vastasivat ennen haastattelua 
ennakkotehtävään. 

 

 



Haastateltavat nuoret 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytöt 13v ja 14v, Vantaa Pojat 13v, Helsinki Tytöt 14v, Helsinki 

Tytöt  15v, Klaukkala Pojat 15v ja 17v, Helsinki 

Pojat 17v ja 18v, Helsinki 

Pojat 16v ja 17v, Espoo 

Tytöt  18v, Helsinki Tytöt  19v, Helsinki 
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HEKTINEN ELÄMÄNTYYLI NÄKYY NUORTEN ARJESSA   

 Opiskelu vie paljon aikaa   

– Opiskeluun liittyvät vaatimukset, hektinen elämäntyyli näkyvät nuorten arjessa   

– Kouluympäristöt vaihtuvat & opinnoista voi tulla paineita  

– Kova kilpailu lukio- ja opiskelupaikoista tuo stressiä & huolenaiheita  

 

 Harrastukset voimavara, niille tehdään aikaa 

– Harrastukset nuorelle tärkeitä identiteetinrakentajia  

– Mahdollistavat uuden kokeilun & oppimisen 

– Suhteiden muodostaminen harrastuskavereihin sekä kokemusten jakamisen tuo iloa 
elämään 

 

 Perhe & ystävät tärkeässä roolissa nuoren arjessa  

– Tuo läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta – esim. perheen yhteiset ruokahetket ja 
tapahtumat ovat nuorille tärkeitä  

– Sosiaalisen tuen merkitys korostuu teini-iässä  

– Erilaiset perherakenteet ja ystävyyssuhteet tuovat rikkautta, mutta myös luovat 
paineita nuorten arkeen  
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 Nuorilla usein useita eri kaveriryhmiä –  koulukaverit, harrastusystävät, 
lapsuudenystävät, asuinalueen  tai  oppilaskunnan hallituksen kautta  

– Kiinteät & läheiset ystävyyssuhteet, monilla kestänyt pitkään  – yhdessä jaetaan 
itselle tärkeitä asioita & osoitetaan luottamusta  

– Etäisemmät ystävyyssuhteet (esim. harrastus) taas tuovat yhteenkuuluvuuden 
tunnetta & myönteisiä kokemuksia, mutta harvemmin aikaa vietetään yhdessä 
harrastuksen ulkopuolella  

– Ystäväpiirien tapaamista vaihdetaan tarpeiden & fiilisten mukaan 

– Some laajentaa ystäväverkostoa – myös tuttavia/ystäviä, joita ei tavata face-to-
face  

 

 Tytöt tapaavat usein kahdestaan tai pienemmissä ryhmissä, pojat 
enemmän isoimmissa porukoissa 

– Pienemmät joukot, joissa yhteisiä kiinnostuksen kohteita  

– Samanlaiset isot joukot  

– Arvot, asenteet, ajattelutavat yhdistävät  -  
esimerkiksi samanlainen huumorintaju voi yhdistää   

KAVERIPORUKASTA HAETAAN YHTEENKUULUVUUTTA JA 
LÄHEISYYTTÄ   
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LÄHEISIÄ YSTÄVYYSSUHTEITA ARVOSTETAAN,  
HEIDÄN KANSSA VIETETÄÄN ENITEN AIKAA 

Arvot, 
asenteet,  
yhteinen 
historia 

yhdistävät 

Luotettava, 
ikävät asiat 
voi puhua 

hyvän 
ystävän 
kanssa  

Samanlainen 
huumorintaju 

yhdistävä 
tekijä 

Hyvän 
ystävän 

kanssa voi 
olla aito, 

oma itsensä 

Aihealueet, 
keskustelun-

aiheet 
yhdistävät  

”Voi puhua mistä vaan…” 

”Pitää mua hauskana, ymmärtää mua...” 

”Kiinnostuksen kohteet on samat…” 



SUOSITUT EI SUOSITUT 

• Pienemmät ”inside” porukat 

• Hiljaisempia, eivät pidä 
itsestään numeroa 

• Syrjään vetäytyvät 

• Pukevat vaatimattomammin 

• Keskittyvät enemmän 
opiskeluun  

• Bilettävät vähemmän, 
alkoholinkäyttö rajoitettua  

• Käyttävät somea vähemmän   

 

NUORILLA SELKEÄ KUVA NUORTEN STATUKSESTA  

• Sosiaalisia, ulospäin 
suuntautuneita 

• Tulevat erilaisten ihmisten 
kanssa hyvin toimeen 

• Erottuvat selkeästi  - 
pukeutuvat trendikkäästi , 
näyttävät hyvältä  
(etenkin tytöt) 

• Sosiaalinen elämä  
näkyvämpää & vilkkaampaa 
kuin opiskelu – biletys, 
alkoholi, tupakka  

• Ovat yhdessä enemmän 
aikaa, oma porukka  

• Käyttävät paljon somea, 
usein postauksia   

• Enemmän ylä-asteelle 
tyypillistä  

 

Videot/Suositut.mpg
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NUORI 
JA 

 TÄRKEÄT ASIAT  
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 NUORI UNELMOI IHAN TAVALLISISTA ASIOISTA   

 Opiskelussa onnistuminen   

– Kouluopiskelujen sujuminen  

– Aikataulussa pysyminen samanikäisten kanssa  

– Eteenpäin pääseminen, toivotun opiskelupaikan saaminen  

– Pojilla armeija suoritettu  

 

 Työelämässä onnistuminen  

– Työpaikan löytyminen, omalta alalta 

– Työssä kehittyminen, eteenpäin meneminen  

 

 Läheiset ihmissuhteet  

– Kiinteät ystävyyssuhteet 

– Parisuhde & perhe  

 

 Tasapainoinen ns. normaali elämä 

– Perhe, ystävät, opiskelu, harrastukset, hauskanpito  
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NUORET HALUAVAT KOKEA JA OPPIA UUSIA ASIOITA 

 

”…että on iloinen, tulee uusia kokemuksia 
eikä elämä olisi niin yksitoikkoista koko 

ajan…”   

”…tärkeää että pääsen 

kehittämään itseäni ja oppii 
jotain uutta ja kehittyy jossain…”   
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 Opiskelu – ja työpaikan saaminen   

– Opiskeluun liittyvät vaatimukset korostuneet – jo lukiopaikan saaminen ei ole itsestäänselvyys tänä 
päivänä  

– Yliopisto – tai ammattikorkeakouluun pääseminen – koulujen lakkautukset, tukirahojen 
vähentäminen mietityttää    

– Opintopolun valinta – onko oikea ratkaisu tulevaisuutta miettien  

– Nuorisotyöttömyys - löytyykö tukevaisuudessa töitä/omalta alalta 

– Teknologian yleistyminen / työpaikkojen katoaminen 

 Isot muutokset elämässä / epävarmuus  ”olenko tarpeeksi hyvä”  

– Tunnekuohut, mielenterveysongelmat  

– Menestyspaineet (suorittamisen, rahan ihannointi) 

– Ulkonäköpaineet 

– Hyvien roolimallien puute  

 Yksinäisyyden pelko   

– Perheen pysyvyys 

– Ystävyyssuhteiden pysyminen 

– Parisuhteen muodostaminen  

– Koulu – ja työelämässä kiusaaminen 

 

 NUORI PELKÄÄ EPÄONNISTUMISTA JA YKSINÄISYYTTÄ   

Videot/Ulkonäköpaineet.mpg
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 SOME / tekniikka  

– eri some kanavat (esim. Instagram, Snapchat, Twitter, whatsapp, Youtube, Spotify, 
Periscope) ahkerassa käytössä 

– puhelimen applikaatiot/pelit, älypuhelimet  

– ohimenevät ilmiöt & trendit (esim. ”Hey Daniel” - youtubettajat) 

– tietokonepelit 

 Hauskanpito, viihdytys  

– biletys, yhdessäolo, päihteet, nuuska, energiajuomat, Netflix,  festarit, tapahtumat 

 Ulkonäkö / menestys  

– meikit, vaatteet, fitness, kuntosali, merkkituotteet, varallisuus 

SOME DOMINOI NUORTEN ELÄMÄÄ 

Videot/Coolit asiat.mpg


Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 

Strepsils – Reckitt Benckiser 

 Vaihtuvat ”in” merkkituotteet/ tavarat   

– esim. Burger King, Nike, iphone, Megaforce  

 

 Julkisuuden henkilöt esim. Kim Kardashian , Lionel Messi, Michael Santana 

 

 Omat mielenkiinnon kohteet esim. musiikki, tanssi, tietokonepelit, sisustus, 
urheilu  

 

 Yhteiskunnalliset asiat, politiikka, tasa-arvo, ympäristöasiat, ihmisoikeudet   

 MENESTYS JA HYVÄ ULKONÄKÖ  TÄMÄN PÄIVÄN  
             VAATIMUKSIA 

”…viikonloput yleensä vietetään kimpassa samassa  
kämpässä ja dokataan ja tällee…”   
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Videot/Coolit asiat.mpg
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SOSIAALINEN MEDIA KESKEINEN OSA NUORTEN ELÄMÄÄ 

 Vaivaton & helppo kanava itsensä ilmaisemiseen 

– voi kertoa omasta toiminnasta, sijainnista, mielenkiinnon kohteista   

– ystävien kommentteja & tykkäämismääriä seurataan 

 Tapa olla yhteydessä ystäviin & muihin kiinnostuksen kohteisiin     

– ystävyyssuhteiden luominen samanhenkisten kanssa 

– seuraaminen ”mitä muut tekevät” (ystävät, julkkikset, uudet tuttavuudet)   

– omat whatsapp ryhmät   

 Informaation tarjonta runsasta     

– tietoa tapahtumista, uutiset, erilaiset aihe-alueet, blogit  

 Somen tuomat paineet   

– ulkonäköpaineet  

– kiusaaminen 

– omien postausten seuraaminen & vastaanotto 

– kaikki muut ovat siellä ”muuten jäät ulkopuolelle” 

– riippuvuus / vie aikaa  

– altistutaan vaikutteille jo hyvin nuorena  
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PÄIHTEET 



PÄIHTEIDEN KOHTAAMINEN 

5.luokka   6.luokka    7. luokka    8. luokka      9. luokka      10.luokka/ammattikoulu/lukio 

ALA-ASTE YLÄ-ASTE TOINEN ASTE 

Tupakkakokeilut ja kiinnostus  
herää jo ala-asteella.  
Käyttäjillä kiinnostus vähenee iän myötä.  
Lukiossa/toisella asteella enemmän  
jo halua lopettaa tai vaihdetaan nuuskaan 

Alkoholi tulee enemmän kuvioihin mukaan 
yläasteella, etenkin 8.-9.luokalla ja yleistyy 
iän myötä. Toisella asteella olennainen osa 
juhlimista/vapaa-ajan viettoa. 

Päihteet keskeinen osa koulun 
’kovisten’ ja coolien tyyppien 
roolia –> rikotaan sääntöjä  
Kokeilut yleistyvät yläasteen 
lopulla muillakin – sosiaalinen 
paine kasvaa 

Päihteet osana juhlimista/vapaa- 
ajan viettoa.  
Jakoa enemmän niihin, jotka käyttävät 
runsaasti ja niihin jotka kohtuudella 

Suurin osa vielä  
lapsia, päihteet 
enemmän  
isompien juttu 

Huumekokeilut alkavat yläasteen  
lopulla. Enemmän huumeisiin  
törmää kuitenkin vasta  
vanhempana bileissä/ 
festareilla 
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TUPAKKATUOTTEET 



SAVUKKEISIIN SUHTAUDUTAAN KIELTEISESTI 

Suhtautuminen:  
 
Yleisesti savukkeisiin suhtaudutaan 
varsin kielteisesti nuorten keskuudessa 
 epäterveellisyys, syöpävaara,  
      vahingoittaa keuhkoja;  
      yhdistyy vahvasti terveyteen 
  
Savukkeisiin ei nähdä liittyvän niin 
voimakasta samanlaista sosiaalista 
painetta kuin alkoholiin, koska yleisesti 
tupakointi koetaan haitallisena. 
Kaveripiirissä voi olla polttamatta, vaikka 
osa polttaisi.  
 
Biletupakointi monilla yleisempää kuin  
säännöllinen savukkeiden käyttö 
 
Nuuska tullut etenkin pojilla savukkeiden 
tilalle ’terveellisempänä’ vaihtoehtona 
 

Kiinnostus: 

Herää yleensä  
ala-asteen viimeisillä 
luokilla tai yläasteen alussa 
 
Kuuluu yläasteella koulun 
’kovisten’ rooliin  
(sääntöjen rikkomista) 
 
Iän myötä kiinnostus ennemminkin 
laskee ja käyttö halutaan lopettaa 
haittavaikutusten takia 

” Miksi vahingoittaisin terveyttäni, yök”  

Videot/Savukkeet.mpg


DRIVERIT JA ESTEET SAVUKKEIDEN KÄYTÖLLE 

Kokeilunhalu 

Sosiaalinen paine – kavereiden 
esimerkki, tupakkaringin 
keskustelut 

’Koviksen rooli’ esittää 
vanhempaa kuin on  
(etenkin ala- ja yläaste) 

Esimerkki 
sisaruksilta/vanhemmilta 

Bileet + alkoholi  
biletupakointia 

Terveysvaikutukset – 
syöpävaara, nähdään suora 
vaikutus terveyteen 

Rahan meno (kallista) 

Yleinen ilmapiiri kielteinen 

Kaverit eivät polta 

Yhteys vanhempiin, avoimuus,  
säännöt 



NUUSKA 

 Nuuskan käytön haastateltavat kokevat ja näkevät yleistyneen 

nuorten keskuudessa 

 

 Yhä useampi valitsee nuuskaan savukkeiden sijaan:  

 Saa nikotiinia, mutta ei savua/hajua/tumppeja, ei vaikuta keuhkoihin 

suoraan 

 Kestää kauemmin kuin savukkeet, on vahvempaa 

 Helppo käyttää katseilta piilossa (voi käyttää  sisätiloissa; tunneilla, kotona) 

 Koetaan terveellisempänä vaihtoehtona savukkeille 

 Yleistä nuorten keskuudessa, hyvä saatavuus  

 

 

 Nuuskan käyttö koetaan yleisempänä poikien kuin tyttöjen 

keskuudessa (käyttöä ei koeta kovin naisellista).  

Nuuskan tiedetään yleistyneen ensin etenkin jääkiekko- ja  

urheilupiireissä, mikä lisää mielikuvaa ’terveellisyydestä’.   

Videot/Nuuska.mpg


SÄHKÖTUPAKKA 

 Sähkötupakka nähdään enemmän ohimenevänä  

muoti-ilmiönä tai ’turhakkeena’ 

 Kaikki haastateltavat kertovat törmänneensä sähkötupakkaan, mutta se on 

vain harvoilla nuorilla käytössä. 

 Sähkötupakka ymmärretään keinona yrittää lopettaa tupakointi. Se 

mahdollistaa tupakoinnin myös sisätiloissa. 

 Nuorilla sähkötupakan käytön nähdään liittyvän enemmän uutuuden 

viehätykseen ja tupakoinnin fiilistelyyn kuin todelliseen käyttöön. 

 Käyttöä hankaloittaa kalleus ja huono saatavuus  

(tulee tilata ulkomailta ja vaatii täysi-ikäisyyden) 
 

” Jos jollain on sähkörööki, niin kaikki pyytää, että saanko kokeilla. Se on uudempi juttu, ne on 

niin kalliita kuitenkin. Mun serkku osti ja se maksoi monta sataa ja niitä nesteitä piti ostaa 170 

euron edestä.”  (18v pojat) 

” Se on enemmän sellainen fiilistely-juttu, ei sitä kyllä kukaan osta….joku ostaa sen ja on viikon 

hieno ja myy sen sitten eteenpäin. Aika tolleen turha juttu.” (15v pojat) 

” Kavereilla oli semmonen, missä ei ole nikotiinia, ne oli ostanut sen jostain. Ne poltteli sitä 

lekkisästi, ei mitään vakavaa. ” (13v pojat) 

”  Siinä meidän 20-30 hengen kaveriporukassa kolmella henkilöllä on sähkötupakka. Yleensä 

niissä ei käytetä nikotiinia, ne on ihan vaan huvin vuoksi, että voi tehdä rinkuloita tai tällaista. ”  

( 14v tytöt) 
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ALKOHOLI 



ALKOHOLILLA EDELLEEN KESKEINEN ROOLI 
NUORTEN ELÄMÄSSÄ   

Suhtautuminen:  
 
Alkoholi koetaan hyväksyttävämpänä kuin 
savukkeet  osa aikuistumista,  
osa suomalaisten nuorten kulttuuria 
  
Alkoholin käytön ei sinällään koeta  
vähentyneen nuorten keskuudessa, mutta 
’kännijuominen’ ja sekoilu ei enää  
ihailtavaa etenkään vanhempana 
 
Alkoholiin liittyy vahvasti sosiaalinen 
paine  -  kuuluu sosiaalisiin tilanteisiin, 
kotibileisiin, juhliin.   
On vaikea olla erilainen kuin muut  ja jättää 
juomatta, sillä silloin jää helposti  
sosiaalisissa tilanteissa ulkopuoliseksi. 
 

Kiinnostus: 

Herää yleensä  
yläasteella, yleistyy  
yläasteen lopussa 
 
Kuuluu yläasteella koulun 
’kovisten’ rooliin  
(sääntöjen rikkomista),  
mutta yleistyy iän myötä. 
 
Toisella asteella/lukiossa 
keskeinen osa juhlia/  
vapaa-ajan viettoa  -  
kuuluu asiaan  

” Alkoholi kuuluu aikuistumiseen”  

Videot/Alkoholi.mpg


DRIVERIT JA ESTEET ALKOHOLIN KÄYTÖLLE 

Sosiaalinen paine – kavereiden 
esimerkki, juhlatilanteet 

’Koviksen rooli’ esittää 
vanhempaa kuin on  
(etenkin ala- ja yläaste) 

Hauskanpito 

Rentoutuminen 

Kuuluu aikuistumiseen 

 

Kaveripiiri ei käytä 

Hyvä itsetunto 

Yhteys vanhempiin, avoimuus 
ja säännöt 

Alkoholisteja/huonoja 
kokemuksia lähipiirissä 

Kaverien/omat huonot 
kokemukset 

Videot/Kaverin kännisekoilu nolottaa.mpg
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HUUMEET 



HUUMEISIIN SUHTAUTUMINEN VAPAAMIELISEMPÄÄ 

Suhtautuminen:  
 
Yleisesti huumeet ja etenkin kovat  
huumeet koetaan haitallisina ja niihin 
suhtaudutaan kielteisesti 
 
Miedot huumeet,  lähinnä kannabis on  
tästä poikkeus ja siihen 
suhtatutuminen haastateltavien  
keskuudessa on  avoimempaa ja  
myönteisteisempää.  Kannabista ei koeta 
vaarallisena huumeena. Kiinnostusta kokeilla  
on monella ja osa tunnustaa käyttävänsä  
kannabista. Kavereilta kuullut myönteiset  
kokemukset lisäävät kiinnostusta. 
 
Myös kokeiluja bilehuumeiden ja lääkkeiden  
kanssa (ekstaasi ja poppers) on tehty 
 
Nuoret vetoavat siihen, että mietoja 
huumeita on laillistettu esim. Amerikassa 
ja niiden käyttö maailmalla on vapaampaa 
kuin Suomessa.  

Kiinnostus: 

Herää yleensä  
yläasteella, enemmän 
yläasteen lopussa 
 
Kokeilunhalu ja muiden  
esimerkki vaikuttavat  
kiinnostukseen. 
 
Törmätään kotibileissä/ 
juhlissa yhä enemmän  
mitä vanhemmaksi tullaan 

” Miedot huumeet ok”  

Videot/Miedot huumeet.mpg


DRIVERIT JA ESTEET HUUMEIDEN KÄYTÖLLE 

Kokeilunhalu 

Kavereiden esimerkit ja ’hyvät 
kokemukset’ 

Hauskanpito, juhliminen 

Muiden päihteiden käyttö 

Helppo saatavuus 

 

Rahan meno 

Kavereiden huonot kokemukset 

Pelot, mitä tapahtuu, jos 
kokeilee 

Yhteys vanhempiin, avoimuus 

Yleinen mielipide, huumeiden  
vastaisuus, laittomuus 

Tulevaisuuden suunnitelmat 

 

 



PÄIHTEIDEN SAATAVUUS 

 Alkoholia, savukkeita ja nuuskaa koetaan olevan helposti 

saatavilla jo hyvinkin nuoresta  

 Vanhemmat kaverit ja/tai  sisarukset, vanhemmat  

hakijoina 

 Kavereiden kaverit, joihin luotetaan hakijoina 

 Kaupan/kauppakeskusten luona kysytään hakijaa 

 Somessa etsitään hakijaa (esim. whatsapp) 

 

 

 

 Huumeíta pidetään astetta vaikeampana saada kuin alkoholia ja 

tupakkatuotteita. Katu-kannabiksen saanti koetaan kuitenkin 

suhteellisen helpoksi, mutta laadukkaamman kannabiksen ja 

etenkin kovempien huumeiden saamiseksi on tunnettava jo oikeita 

yhteyshenkilöitä.   

Videot/Päihteiden saatavuus.mpg


SOMEN MERKITYS PÄIHDEASENTEISSA 

Esimerkit ja 
kokemusten jako 
( bilekuvien jako) 
 
Esikuvat 
Paineiden luoja 

Informaatiokanava 
Minne mennä, missä  
tapahtuu 
 
Sosiaalisuus 
Missä, kenen kanssa, milloin 

Saantikanava 
(löytää tahot, mistä saada päihteitä) 
 
Helpottaa päihteiden saamista 
Luottohenkilöt, joiden puoleen kääntyä 
 
 

”Sosiaalisessa mediassa, 

 niin joku sanoo että on 

 menossa perjantaina  

tonne puistoon hengaamaan ’ 

ja juomaan. Sit kysyy omilta  

kavereilta onko ne menossa, 

oletteko kuulleet ja kaikki on  

että mennään sinne,  

niin mennään sinne.” (18v tytöt) 

” No somessa joku  

ysiluokkalainen laittoi kuvan  

jostain bileistä, missä joi  

alkoholia. ” (pojat 13v) 

”No jos jollain on luottohakija, että laittaa vaan  

Whatsappilla viestin, että hakisiko kaljaa,  

niin helppoa se on.” (pojat 16v) 

Videot/Kaverit löytvät somesta.mpg


PÄIHDEKASVATUS 



KENEEN LUOTETAAN? 

 

• Kaverit koetaan luotettavimpana ja luontevana tahona, joiden kanssa voi 

puhua päihteistä – kokemuksista, huolista, peloista, kysymyksistä, mahdollisista 

ongelmista vanhempien kanssa 

 

• Vanhemmilla ja isommilla sisaruksilla  nähdään myös suuri rooli siihen, miten 

nuori oppii suhtautumaan päihteisiin 

• Useimmilla haastateltavista on kotona jonkinlaisia sääntöjä päihteisiin liittyen 

esim. kotiintuloajat arkena tai sopimukset millaisiin tapahtumiin voi osallistua 

• Hyvä ja avoin suhde vanhempiin tuo nuorten mielestä turvaa; jos jotain 

sattuu, niin uskaltaa soittaa vanhemmille 

• Alkoholista ja tupakasta koetaan helpompana puhua vanhemmille kuin 

huumeista – vanhemmilla on usein nuoria jyrkempi kanta huumeisiin ja 

huumeiden käyttöön liittyy enemmän häpeää kuin alkoholiin ja tupakkaan 

 

• Liian tiukat säännöt ja kiellot voivat nuoren kasvaessa kääntyä helpommin 

kapinaksi niitä vastaan ja lisätä päihteiden käyttöä (esim. maahanmuuttajanuoret 

kääntyvät oman kulttuurinsa tiukkoja sääntöjä vastaan) 

Videot/Vanhempien asenteet.mpg


NYKYISET KOKEMUKSET PÄIHDEKASVATUKSESTA 

 Kaikilla on kokemuksia päihdekasvatuksesta terveystiedon tunneilta tai koulujen  

järjestämistä tilaisuuksista.  

 

 Päällimmäisenä mieleen ovat jääneet ääritapauksilla pelottelu ja negatiivisuus,  

isoissa tilaisuuksissa kavereiden kanssa naureskelu 

 yksittäisiä hyviä kokemuksia on käytännönläheisestä ja osallistavasta 

valistuksesta esim. päihdepäivillä/viikoilla (kännilasit, ensiapu päihtyneelle)  

 
 Päihdekasvatusta muistetaan ala- ja yläasteelta, mutta toiselta asteelta vähemmän.  

Vanhemmat haastateltavat kokevat kuitenkin tärkeäksi, että myös heidän ikäisiään 

huomioitaisiin tässä asiassa.  

 

 Kodin merkitystä kannattaisi myös nuorten mielestä hyödyntää 

päihdekasvatuksessa. Vanhemmat ovat avainasemassa kun nuori tarvitsee päihteistä 

tietoa ja tukea.    

 
 



MITÄ TOIVOTAAN PÄIHDEKASVATUKSELTA? 
 

• Ei pelottelua, ei saarnaamista   -  kerrotaan päihteiden hyvistä ja  

                                                        huonoista puolista realistisesti,  

                                                        ei pelkästään ääriesimerkkejä 

 

• Interaktiivisuutta                 - saa kysellä ja kertoa oman mielipiteensä  

 

• Pienemmät ryhmäkoot   - turvallisempi ympäristö jutella ja  

    kysyä mieltä askarruttavista asioista 

 

• Konkretiaa / tekemistä   - esim. ’kännilasit’, miltä maailma näyttää  

                                              päihtyneenä 

 

• Opetetaan valmiudet  - mitä tehdä, jos itse/kaveri on kovin  

toimia hätätilanteessa                   päihtyneenä 

   

• Videot, sarjakuvat,   -  ovat nuorten maailmaa enemmän kuin luettu 

kuvamaailma, some                        teksti  

Videot/Ajatuksia päihdekasvatuksesta.mpg


SOMEN JA JULKKISTEN KÄYTTÖ KAMPANJOISSA 

Nuoret nostavat esille julkisuuden hahmoja,  jotka voisivat uskottavasti toimia 
päihdevastaisen kampanjan keulakuvina mediassa ja somessa:   

Musiikki- 
maailma 

Musta barbaari 

Cheek 

Isac Elliot Robin 

Youtubettajat 

Pernilla Böckerman 

Lakko 



YHTEENVETO  
JA  

SUOSITUKSET 
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”JOS EN OLEKAAN TARPEEKSI HYVÄ” 

Asiat kuntoon nuorena 

Samassa aikataulussa pysyminen  
samanikäisten kanssa  

Elämän hektisyys 

Ulkonäköpaineet 

Jatkuva kilpailu  
Kasvukivut, mielenterveys  

Pinnallisuus 

”OLENKO NORMAALI” 

Täydellisyyteen pyrkiminen 

Menestyminen Hauskanpito 

Jatkuva eteenpäin meneminen Ajan tasalla pysyminen 

Elämykset  Uudet kokemukset 

Olenko hyvää seuraa  



  ERILAISET NUORET JA SUHDE PÄIHTEISIIN 

TRENDIKKÄÄT 
SUOSITUT 

RIKKAAT 

BILE-
HILEET 

WANNA-BE 

HIKARIT 
ITSELTÄÄN 
VAATIVAT 

PERFEKTIO
NISTIT 

KILTIT/ 
‘NÖSSÖT’ 

EI SUOSITUT 

SYRJÄÄN 
VETÄYTYVÄT 

Päihteet menestymisen 
merkki ja osa sosiaalisuutta 

Päihteet kokeilun halua,  
rajojen rikkomista 

Päihteet suljetummassa  
ympäristössä 
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Hektinen elämäntyyli ja suoritus- ja aikapaineet 
kaikissa elämänalueissa kuvaavat tämän 
sukupolven nuoria. Nuoret haluavat elämyksiä, 
kokea ja oppia uusia asioita.  
 

 
Savukkeisiin suhtaudutaan kaikkein kielteisimmin 
päihteistä. Mietoihin huumeisiin (kannabis) 
suhtaudutaan avoimemmin ja kokeilu kiinnostaa,  
kovat huumeet eivät ole sen sijaan yleisesti 
hyväksyttyjä. Alkoholi on edelleen keskeisessä 
roolissa. 

 

YHTEENVETO  

Some kuuluu vahvasti nykynuoren elämään ja sen 
vaikutusmahdollisuuksiin kannattaa suhtautua 
vakavasti. 

Päihdekasvatukselta kaivataan nykyistä enemmän 
realistista tietoa ja interaktiivisuutta, liiallinen 
pelottelu ja negatiivisuuden korostaminen saattaa 
kääntyä itseään vastaan. 
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Kehitä oma päihdevalistuspalvelu nuorille  
(nettipalvelu, mobiiliappsi, oma ”chat” 
asiantuntija). 

 
Vahvista interaktiivista vuorovaikutusta 
vanhempien ja muiden päihdekasvatukseen 
osallistuvien tahojen kanssa. 
 

SUOSITUKSET EHYT ry:lle 

Kehitä yhteistyötä koulujen ja nuorten 
palvelukeskusten kanssa, enemmän 
käytännönläheistä ja osallistuvaa lähestymistapaa 
nuorten kanssa.  

 
Lisää näkyvyyttä. Ole aktiivinen somessa ja 
muissa nuorten kanavissa.   
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