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ABSTRACT 

Karekivi, Leena 
Maybe I wouldn't even experiment if ..... A study on youth smoking and use of intoxi
cants in Ylivieska and related health education in 1989-1998. 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 256 p. 
Gyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 
ISSN 0075-4625; 154) 
ISBN 951-39-0374-5 
English summary 

This study has three parts: a study on youth smoking and use of intoxicants, a study on health 
education curricula at the comprehensive school in Ylivieska, and a study on health education 
projects and programmes in Ylivieska. The Youth research was able to chart the prevalence of 
smoking and use of intoxicants among youth aged 12-19, as well as the changes brought along 
with age. The School research aims at studying the planning of new educational curricula, the 
contents of health education and the related practical work. The idea was to give as comprehen
sive and reliable a view as possible of education and instruction related to smoking and use of 
intoxicants in Ylivieska so that those concemed with this work would have a better basis on 
which to pian and direct their actions. The Youth Research aimed at determining the suitable 
age at which to begin systematic, intensive health education related to smoking and intoxicants. 
My methods were the study of documentary materia!, a questionnaire survey, interviews, ob
servational methods and a case study. 

The first part of the Youth Research done in 1989 was carried out so that ali pupils in 
grades 7 through 9 who were at school on that particular day participated in the research. 1n 
1991, ali students in the 9th grade who had been in the 7lh grade in 1989 participated in the sec
ond part. 1n 1992, ali pupils who were in the 9th grade in 1989 participated in the third part. 1n 
1994, ali pupils who were in the � grade in 1989 and in the 9th grade in 1991 participated in the 
fourth part. The first follow-up group participated in the research from 1989 to 1992 and the sec
ond, from 1989 to 1994. The follow-up was carried out by studying the groups. 

My study shows that the share of girls who smoke is increasing, while that of boys is in 
decline. Girls have their first contact with smoking at the age of 13, boys at the age of 12.5; for 
pupils in senior secondary school, the age is 13 and for others, 12. Girls become regular, daily 
smokers slightly before the age of 15, while boys are usually slightly over that age when they 
begin regular, daily smoking. The use of alcohol becomes more frequent along with age. 
Smoking and the use of alcohol is increasingly common among girls. The frequency of smoking 
and use of alcohol is growing among both girls and boys, but proportionately girls show greater 
increase in frequency. Girls first experiment with alcohol on average at the age of 13 and boys at 
the age of 12.5. Alcohol seems increasingly often to be used for the sole purpose of intoxication. 
Only some 10 per cent of youth graduating senior secondary school abstain from drink com
pletely. The percentage of abstaining girls has declined significantly more than that of boys. 

These results show that health education related to smoking and intoxicants is necessary. 
The best way to provide such education is to include in the curriculum a school course or sub
ject common to ali pupils. More emphasis should be given to health education, and it should be 
more consistent. Action is needed on the part of various educational sectors. Laws goveming 
smoking and drugs are violated in a number of ways. Teachers should be given more intensive 
instruction on health education already at the comprehensive school-level and supplementary 
education should also be provided. Attitudes also need be adjusted towards a more positive 
direction. The implementation of new education curricula should be better co-ordinated and 
monitored. 

Ylivieska is not a participant in the national survey on health at schools, rendering this 
study ali the more important. The survey on health at schools has showed that there are great 
differences both between municipalities and between different schools within the same munici
pality. This also goes to show the significance of a local study. Finally, this study is also unique 
in its exceptionally comprehensive approach. 

Keywords: education curricula, health education, smoking, use of alcohol, use of intoxicants. 
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ESIPUHE 

Koko tutkimusprojekti sai alkunsa siitä, kun tulin raittiussihteeriksi Ylivieskan 
kaupungin palvelukseen vuonna 1986. Alussa tietenkin tutustuin kaupungin 
ihmisiin ja tupakointi- ja päihdetilanteeseen. Tutustuminen onnistui parhaiten 
laajan yhteistyön ja kenttätyön kautta. Kun tein työtäni, huomasin pian, että tar
vitsin perusteellista tietoa nuorten tupakoinnista ja päihteiden käytöstä, jotta 
pystyisin paremmin suunnittelemaan ja suuntaamaan työtäni. Toimin tiiviissä 
yhteistyössä Kalajokialueen raittiussihteereiden kanssa, jotka innostuivat heti, 
kun kerroin heille aikomuksestani ryhtyä tutkimaan nuorten tupakka- ja päih
detilannetta. Kerroin heille, että olen opiskellut koko ajan työni ohella, ja voisin 
käyttää opiskeluni tuomaa tietämystä ja sen kautta saamaani asiantuntijoiden 
apua hyväksi kyselyn suunnittelussa. Muut raittiussihteerit olivat halukkaita 
ryhtymään hankkeeseen mukaan ja niin vuonna 1986 alkanut projekti sai alkun
sa. Vuonna 1988 ryhdyttiin suunnittelemaan kyselyä ja monien vaiheiden kautta 
kyselylomake oli valmiina vuoden 1989 alussa. Sama kyselylomaketutkimus 
tehtiin kahdeksassa kunnassa. Kuuden kunnan tulokset olivat vertailukelpoisia 
tulostuksen ollessa yhtenäinen. 

Ryhdyin luokanopettajaksi vuonna 1989 ja jatkoin samalla opintojani. Tut
kimusprojektini jatkui kuitenkin koko ajan. Itse en työni antamia tuloksia voinut 
soveltaa suoraan käytäntöön, koska työskentelin naapurikunnassa. Olen kuiten
kin iloinen, että Ylivieska otti tutkimukseni antaman informaation mielellään 
vastaan ja hyödynsi sitä omassa ennaltaehkäisevässä tupakka- ja päihdetyös
sään. Sain vuonna 1989 valmiiksi projektin ensimmäisen opinnäytetyön, kasva
tustieteen proseminaarityön. Seuraavana oli vuorossa vuonna 1991 pro gradu -
tutkielma ja vuonna 1997 kasvatustieteiden lisensiaatin tutkimus. Nyt on vuosi 
1999 ja kädessäsi on projektin viimeisin tuotos. 

Projektini on siis kestänyt kaiken kaikkiaan 13 vuotta. Vaikka työtehtäväni 
ovat sinä aikana vaihtuneet moneen kertaan ja opiskeluni edennyt monta pol
kua pitkin, kaksi ei ole vaihtunut: tutkimusaiheeni ja aviomieheni. Tutkimusai
heeni on vienyt minua milloin minnekin, yhdessä olemme oppineet ja yhdessä 
pysyneet. Aviomieheni Eino on tukenut minua koko tutkimusprosessini ajan 
olemalla henkisenä tukena, rakkauden antajana ja kärsivällisenä kuuntelijana; 
silloinkin kun on tuntunut siltä, että seinä tulee vastaan. Tästä kaikesta hänelle 
lämmin kiitos. Kiitos myös pienelle pojallemme Juholle, joka on antanut minulle 
tulevaisuudenuskoa ja samalla hän on ollut elävänä kannusteena minulle, kun 
olen joskus hyvinkin syvästi pohtinut tutkimustyöni tarpeellisuutta. Omistankin 
työni kolmelle merkittävälle miehelle elämässäni: pojallemme Juholle, miehelle
ni Einolle ja edesmenneelle isälleni Uoleville. 

Suuri kiitos kuuluu noin kuudellesadalle ylivieskalaiselle, jotka ovat syn
tyneet 1973-75. Erityiskiitos vuonna 1975 syntyneille, jotka uskollisesti olivat 
mukana seurannassa koko tutkimukseni ajan. Suuri kiitos myös monille ihmisil
le, jotka ovat kärsivällisesti vastailleet kyselyihini ja antaneet tietämyksensä 
käyttööni lukuisissa haastatteluissa koko tutkimusprojektini aikana. Henkilö
haastattelujen luettelo on lähdeluettelon loppuosassa. Erityisesti haluan mainita 
Ylivieskan yläasteen henkilökunnasta rehtori Heikki Humaljoen, rehtori Sakari 



Tiiron, kanslisti Lea Ahon, liikunnan tuntiopettaja Sinikka Tertsusen ja liikun
nan lehtori Heikki Vainiotalon. Samalla koko koulun henkilökunta ansaitsee 
parhaimmat kiitokset. 

Haluan myös lausua parhaat kiitokseni koulunjohtaja Hannu Savikankaal
le, luokanopettaja Riitta Hautamäelle, nuorisotyönohjaaja Kati Autiolle ja yli
konstaapeli Sakari Jääskelälle. Heitä haastatellessani sain taas vahvistusta siihen, 
että olen tärkeällä asialla. Kiitokset tekstini osia lukeneille ja kornrnentoineille 
monille ihmisille. Kiitokset kaikille Ylivieskan ala-asteiden opettajille ja koulu
terveydenhoitajille, jotka ovat omalla panoksellaan olleet viemässä tutkimus
hanlu�ttani eteenpäin. 

Parhaat kiitokseni myös Ylivieskan kaupungin kouluviraston henkilökun
nalle kärsivällisestä suhtautumisesta ja avusta kaikkien näiden vuosien aikana. 
Lukion henkilökunta ansaitsee myös kiitokset, samoin Ylivieskan kaupungin 
kirjaston henkilökunta hyvästä palvelusta. 

Ylivieskan kaupunki ja erityisesti nuoriso- ja raittiustoimiston väki saa
koon nöyrät kiitokseni. Olen vuosien saatossa saanut heiltä aina mitä parhainta 
apua ja palvelua. Kaupunki on tukenut minua myös rahallisesti tutkimukseni 
alkuvaiheessa, siitä vielä kerran kiitos. Samalla haluan kiittää myös Suomen 
Kulttuurirahastoa, Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahastoa ja 
Keskipohjanmaa-säätiötä. Jyväskylän yliopiston Rehtoria haluan kiittää hänen 
minulle myöntämästä neljän kuukauden työskentelyapurahasta. Tämän turvin 
sain työni vihdoinkin päätökseen. Jyväskylän yliopiston julkaisutoimikuntaa 
kiitän työni julkaisemisesta. Kaikki nämä tukijat ovat osoittaneet minulle työni 
tärkeyden. 

Työtäni vuodesta 1988 vuoteen 1991 ohjanneelle kasvatustieteiden tohtori 
Erkki Kangasniemelle haluan osoittaa lämpimät kiitokset. Kiitokset myös pro
fessori Juhani Aaltolalle. Vuodesta 1992 ohjaajanani toiminut professori Jouko 
Kari on kannustanut minua jatkamaan, niinäkin hetkinä kun tutkimustyöni 
suunta on ollut hukassa. Hänelle haluan lausua lämpimät kiitokset, ilman hänen 
uskoaan kykyihini, olisin jo luovuttanut. Dosentti Juho Korhonen on antanut 
käyttööni kaiken sen tietämyksen ja näkemyksen, joka hänelle on kertynyt pit
kän yliopistollisen terveyskasvattajan uransa aikana. Tästä en koskaan voi kyl
liksi kiittää. 

Haluan kiittää myös kaikkia prosessin eri vaiheissa mukana olleita, joita ei 
ole nimeltä mainittu, suuresta avusta koko työskentelyni aikana. Apu on ollut 
korvaamatonta. 

Työni esitarkastajia professori Leena Ahoa ja professori Kerttu Tossavaista 
kiitän heidän kriittisistä ja arvokkaista neuvoistaan. 

Yo-merkonomit Raili Minkkinen ja Pipsa Pohjavirta ovat ammattitaitoisesti 
kirjoittaneet tekstini puhtaaksi. Pekka Rahkonen on avustanut nuorisotutkimuk
sen atk-ajoissa ja tulosten tulkinnassa. Raportin tiivistelmän on englanniksi 
kääntänyt filosofian maisteri Marja Kares-Oksman. Kannen on suunnitellut Eino 
Karekivi. Lehtori Marja-Leena Koppinen on esittänyt korjausehdotuksia kie
liasuun. Julkaisutoimikunnan sihteeri Kaarina Nieminen on huolehtinut jul
kaisun valmistumisesta. 

Ystävääni, kasvatustieteiden lisensiaatti Päivi Perkkilää kiitän antoisista 
keskusteluista opiskelumme aikana ja yhteisillä automatkoilla Pohjanmaalta 
Jyväskylään. Myös muille ystävilleni kiitos ymmärtämyksestä ja kannustuksesta 



tutkimusvuosieni aikana. 
Äitiäni ja isääni kiitän saamastani henkisestä perinnöstä, joka on rohkaissut 

kohtaamaan haasteita. Sisaruksiani kiitän tuesta. Kotiseutuani Suomussalmea 
kiitän hyvästä kasvuympäristöstä, jossa sain lapsuuteni ja nuoruuteni viettää. 
Tutkimusprojektiani kuvaa hyvin seuraavat Ilmari Kiannon Nälkämaan laulun 
säkeet (alkuperäisessä laulussa säkeet ovat eri järjestyksessä): 

"Taival lie hankala, olkoon vaan, luonto lie kitsas, siis kilpaillaan .... Meille 
myös kevätkin keijunsa toi, rastas ja metso täälläkin soi." 

Ylivieskassa Juhan päivänä 1999 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimustehtava 

I 

Ta.man tutkimuksen tarkoituksena on selvittaa ylivieskalaisten nuorten tupa
kointia ja paihteidenkayttoa ja miten se muuttuu ian myota. Toisena tehtavana 
on selvittaa Ylivieskan peruskoulun terveyskasvatuksen opetussuunnitelmia ja 
opetusta seka kolmanneksi kartoittaa koulun tupakka- ja paihdekasvatusta tu
kevaa toimintaa Ylivieskassa. Liitteena 1 koko tutkimusprosessin eteneminen. 

La Belle(1982) jakaa kasvatuksen informaaliin, nonformaaliin ja formaaliin 
kasvatukseen. Informaalia on kasvatus, jota ihminen hankkii paivittaisten koke
musten kautta. Se on tietoa ja taitoa, joka karttuu paivittain esim. vertaisryhmi
en ja joukkoviestimien kautta. Nonformaali on sellaista kasvatusta, jota nuori 
saa esim. vanhemmilta ja harrastusjarjestoilta. Nonformaalia ovat myos saannot, 
joita ei ole legalisoitu, mutta ovat muuten tarkeita nuorten elamassa. Formaalia 
on taas kasvatus, jota antaa virallinen taho kuten koulu tiedostetusti. Tata kasva
tuksen kolmijakoa voi kuvata seuraavasti: 

INFORMAALI 
Vertaisryhmat 

NONFORMAALI 
Koti ja kotiymparisto 

Koulu 
FORMAALI 

Harrastusjarjestot 
NONFORMAALI 

Joukkoviestimet 
INFORMAALI 

KUVIO 1 Kasvatuksen kolmijako La Bellen {1982, 159-175) mukaan 

Keeves (1972, 35-46) puolestaan on esittanyt teoriamallin, jossa han nakee ihmi
sen kasvatettavuudessa ja koulutettavuudessa viisi eri vaihetta ja tekijaa: 
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1) kotitausta
2) rakenne
3) asenne
4) prosessi
5) tulos.

Itse olen käyttänyt tutkimuksessani hyväksi Keevesin mallia soveltuvin osin. 
Olen valinnut tekijöiksi lähinnä taustan, prosessin ja tuloksen. Taustaa tässä 
ovat ne asiat, jotka ovat vaikuttaneet nuoreen jo kauan, luoneet tavallaan pohjan 
elämälle ja käyttäytymiselle ja prosessia ne tekijät, jotka vaikuttavat tavallaan 
tällä hetkellä ja joiden vaikutus ei välttämättä ole vielä ollut pitkäaikaista. Tähän 
prosessiin olen ottanut mukaan vertaisryhmät, koulun opetuksen, harrastusjär
jestöt ja joukkoviestimet. Tutkimus ei pysty antamaan tyhjentävää vastausta 
näiltäkään osin, koska kaikki nuoriin vaikuttavat asiat eivät voi olla tiedossa. 
Todellisessa elämässä ei voi näin tarkkaan rajata informaalia, nonformaalia ja 
formaalia kasvatusta eikä myöskään taustaa ja prosessia, mutta tutkimus
menetelmällisessä mielessä on ollut pakko vetää tarkat rajat. 

Olen tutkimuksessani yhdistänyt La Bellen kasvatuksen kolmijaon teorian 
ja Keevesin pohjalta muotoillun teorian (taustan, prosessin ja tuloksen) yhdeksi 
teoriaksi. Yhdistäminen palvelee mielestäni hyvin tämän tutkimuksen luonnetta 
ja antaa sille uusia ulottuvuuksia. 

Kuviossa 2 esitän laatimani tutkimuksen viitekehyksen. 

kulttuuri 

yhteiskunta 

TAUSTA 

Kotitausta 

' 

Kotiympäristö 

PROSESSI 

Joukko
viestimet 

TIJLOS 

____ ....,;
,,
> Empiirinen tutkimukseni etsii vastauksia 

) 

------> 

Selvitän tutkimukseni teoreettisessa osassa, 
nojautuen aikaisempiin tutkimustuloksiin ja 
tekemiini haastatteluihin. 

Oletan, että vaikuttavat 

KUVIO 2 Tutkimuksen viitekehys:Yksilön taustan ja prosessin yhteydet käyttäytymiseen 

Kotitaustaa ovat lähinnä vanhempien ja sisarusten vaikutus. Kotitausta on 
yhteydessä myös siihen, miten nuori valitsee kaverinsa ja miten hän suhtautuu 
koulun terveyskasvatukseen. Tämä on lähinnä mallivaikutusta. Kotiympäristöä 
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kuvaa tässä lähinnä asuinpaikka ja sen koko (keskusta, sivukylä). Kotiympäris
töllä on merkitystä myös siinä, mistä joukosta nuori voi kaverinsa valita; sivuky
lällä valintamahdollisuudet ovat yleensä vähäisemmät kuin keskustassa. 

Naderin (1990, 133-134) malli kuvaa ja täydentää omaa teoreettista 
viitekehystäni hyvin. Naderin malli hahmottaa kokonaisuutta ja sen lähtökohta
na on lasten ja nuorten mahdollisimman hyvä terveydentila sekä toisaalta opis
kelussa edistyminen parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä päämäärät ovat yh
teydessä toisiinsa. Kolmion ulottuvuuksilla kuvataan kyseisten päämäärien saa
vuttamista edesauttavien tekijöiden moninaisuutta. Jotta tuloksiin päästään, tar
vitaan perheen, koulun ja ympäröivän yhteiskunnan, myös joukkotiedotuksen 
monipuolista yhteistyötä. (Kuvio 3) 

Lasten/ nuorten terveydentila .. ◄1-----------1►• Opinnoissa menestyminen 

KOULU 
* kouluterveydenhuolto
* terveellinen ja turvallinen

kouluympäristö
* terveyskasvatus koulussa
* liikuntakasvatus
* kouluruokailu
* oppilashuolto
* oppilaiden, opettajien ja

muun henkilökunnan
terveyden edis ·· · nen

PERHE/ 
TOVERIPIIRI 

JOUKKOTIEDOTUS 
* terveyskasvatusohjelmat

ja -aineistot
- sähköiset
-painetut
-mainonta

YMPÄRÖIVÄ YHTEISKUNTA 
* terveys- ja sosiaalipalvelut
* mielenterveyspalvelut
* työterveyspalvelut
* erilaiset terveyden edistärnis
ohjelmat ja -projektit
* kansalaisjärjestöjen toiminta
* korkeakoulujen ja tutkimus
laitosten terveyden edistärnistyö
* seurakunnat

* säädökset ja ohjeet
(koskien edellä mainittuja)

KUVIO 3 Koulun terveyden edistämisen malli 1990-lukua varten (Naderin 1990, 133-134 
mukaan) 

1.2 Tutkimustausta 

Terveyden, sairauden ja terveyskasvatuksen käsitteet ovat muuttuneet ajan 
myötä. Terveys voidaan määrittää itseisarvona, välineenä tai voimavarana, jo
hon elämäntapa ja tottumukset vaikuttavat joko kuluttavasti tai uusiutuvasti. 
(Tossavainen 1988, 5) 

Monin tutkimuksin on todettu, että tupakka ja alkoholi aiheuttavat 
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Suomessa esiintyviä yleisiä sairauksia, ns. kansantauteja. Osaltaan tästä johtuen 
70-luvulla oli havaittavissa suuri kiinnostus terveyttä ja terveyskasvatusta koh
taan. Eritoten kouluikäisten terveyskasvatus on ollut arvostelun kohteena. Kos
ka nuorten tupakointi ja alkoholinkäyttö on yleistä, on alettu etsiä syitä tehotto
masta terveyskasvatuksesta. Terveyskasvatusta on helppo syyttää ja yleensä sitä
syytetäänkin silloin, kun tupakointi ja alkoholin käyttö lisääntyvät. Tässä kes
kustelussa ei useinkaan oteta huomioon esim. tupakan ja alkoholin reaalihinto
jen laskua ja piilomainontaa eikä alkoholin jakeluverkoston kasvua, ei liioin
terveyskasvatukseen suunnattujen voimavarojen vähäisyyttä.

Tupakkatuotteiden myynti ilmeisesti 16 vuotta nuoremmille kiellettiin 
vuonna 1977. MyyntikiPllon t;:irkPnt;:imisto ehdotettiin vuonna 1990. Ehdoh1sta 
18 vuoden ikärajaksi kritisoitiin eikä se sisältynyt hallituksen esitykseen tupak
kalain muutoksista. Eduskunta tiukensi tupakkatuotteiden myyntikieltoa 
1.3.1995 alkaen: myynti on kiellettyä kahdeksaatoista vuotta nuoremmille. Suo
ran mainonnan lisäksi myös epäsuora mainonta on kielletty. Nuuskan myyntiä 
ei sallita Suomessa. Samalla eduskunta edellytti, että toimien toteutumista ja 
tuloksellisuutta seurataan. (Rimpelä & Pohjanpää 1995, 1) 

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttami
seksi 765/1994 §12 määrittelee mm. seuraavaa: tupakointi on kielletty "oppilai
tosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksaatois
ta vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla". (Tupakkalaki 765, 1994) Tä
män perusteella Ylivieskan yläasteen järjestyssäännöt kieltävät tupakoinnin 
koulun ulko- ja sisätiloissa. 

Uusi tupakkalaki lisää sellaisten tilojen ja alueiden määrää, joissa tupakoin
ti ei ole sallittua. Muutokset vähentävät altistumista tupakansavulle. Lain avulla 
pyritään myös estämään piilomainonta. Aikaisemmassa laissa tupakkatuottei
den myynti oli kielletty ilmeisesti alle 16-vuotiaille. Nyt ikärajaa nostettiin 18 
vuoteen ja samalla laista poistettiin ilmeisesti-sana. Tämän ilmeisesti-sanan pois
taminen kaventaa tulkintamahdollisuuksia. Suunuuskan myyntikielto tuli voi
maan 1.3.1995, mutta sen valmistaminen ja maahantuonti ei ole kiellettyä. Tu
pakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten yleinen ohjaus ja 
valvonta kuuluu edelleen sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Kunnallinen 
valvonta kuuluu sille toimielimelle, joka vastaa kansanterveyslain toimeen
panoon kuuluvista tehtävistä. Kunta voi siirtää valvontatehtävät esim. terveys
tarkastajille. Työyhteisöä koskevien säännösten noudattamista valvovat työ
suojeluviranomaiset. Tupakkalain säännösten ja niiden nojalla annettujen mää
räysten noudattamista yleisissä tilaisuuksissa valvoo poliisi. Jos enemmistö op
pilaitosten oppilaista on 18 vuotta nuorempia, oppilaitoksiin ei ole sallittua jär
jestää tupakointihuonetta tai tupakointitilaa edes piha-alueelle. (Tupakkalaki -
oikeus savuttomaan ilmaan 1995) 

Tupakkalain §32 kertoo, että "joka yleisen kulkuneuvon, asianomaisen sisä
tilan tai ulkoalueen haltijan tai heidän edustajansa taikka yleisen tilaisuuden 
järjestäjän tai siellä järjestysmiehenä toimivan huomautuksesta huolimatta jatkaa 
tupakointia sisätiloissa tai ulkoalueella, jossa tupakointi on 12§ 1-4 kohdan sään
nösten perusteella kielletty, on tuomittava tupakointi-rikkomuksesta sakkoon. 
Jos tilojen haltija sallii toistuvasti tupakoinnin, voidaan hänet tuomita tupakka
lain suojaamistoimenpiteiden laiminlyönnistä sakkoon." (Tupakkalaki 765/1994) 

Uusi alkoholilaki tuli voimaan vuoden 1995 alussa. Suomessa 18-vuotias 
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voi ostaa olutta ja viiniä ja 20-vuotias väkeviä alkoholijuomia. Ravintoloissa 
kaikkien alkoholijuomien anniskelu on sallittua 18 vuotta täyttäneille. Alkoholi
juomien välittäminen palkkiota vastaan on ollut Suomessa kiellettyä kieltolain 
kumoamisesta lähtien. Kun eduskunta muutti alkoholilakia v. 1981, kiellettiin 
myös ilman palkkiota tapahtuva alkoholin välittäminen alaikäisille. Esimerkiksi 
vanhemmat, jotka ostavat alkoholia lapsilleen tai lasten kavereille, rikkovat la
kia. Kuitenkaan alkoholin tarjoaminen lapsille ei ole laitonta. (Alkoholilaki 1143, 
1994) Kun puhutaan alkoholista, tarkoitetaan yleensä etanolia eli etyylialkoho
lia. Alkoholilain (1994) mukaan alkoholilla tarkoitetaan nautittavaksi aiottua 
juomaa, joka sisältää enemmän kuin 2.8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Al
koholijuomista enintään 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät ovat 
mietoja ja muut väkeviä alkoholijuomia. 

Huume on yleiskäsite, joka sisältää sekä huumausaineet että ne lääkeai
neet, joita voidaan käyttää päihtymistarkoitukseen. Huumausaine määritellään 
huumausaineasetuksessa mainittujen ainelistojen perusteella. (Hein & Warsell 
1998, 1) Huumausaineiden luvaton valmistaminen, kuljettaminen, kaupaksi tar
joaminen, ostaminen, myyminen, välittäminen, levittäminen, hallussapito ja 
käyttäminen ovat rangaistavia tekoja. (Huumausainelaki 1289, 1993) Uusi huu
mausainelaki tuli voimaan 1.1.1994. Myöhemmin huumausainelainsäädäntöä on 
tarkistettu vielä siten, että se on yhteneväinen EU:n valvontasäännösten sekä 
YK:n säännösten mukaan. (Huumausainetilanne Suomessa 1996, 4) 

Alkoholi on valtapäihde Suomessa. Huumausaineiden käytön sijasta tulisi 
tarkastelun painopiste asettaa sekakäyttöön: alkoholin ja huumausaineiden tai 
alkoholin ja lääkeaineiden käyttöön. Huumausaineet ovat kuitenkin yleistyneet 
Suomessakin. Päihteisiin luetaan alkoholin lisäksi huumausainelaissa määritel
tyjen huumausaineiden kanssa myös keskushermostoon vaikuttavat lääkeai
neet, korvikkeet ja liuottimet. Jälkimmäisistä käytetään usein myös huume-nimi
tystä. (Huumausainetilanne Suomessa 1996) Päihteillä voidaan laajasti tarkoittaa 
huumaavien juomien ja aineiden käyttöä sekä tupakkaa. (Koskinen-Ollonqvist 
1993, 14). Päihteiksi luetaan tässä tutkimuksessa alkoholi, huumausaineet (mm. 
hasis, marihuana, amfetamiini, kokaiini), huumeina käytettävät lääkkeet, liimat 
ja ohenteet. 

Ylivieskan kaupungin järjestyssäännöt määräävät mm. että päihdyttävän 
tai muun huumaavan aineen nauttiminen on kielletty yleisellä paikalla. Poliisi 
voi kuitenkin erityisestä syystä sallia alkoholijuomien nauttimisen tällaisella 
paikalla. Säännöt määräävät myös, että "toisen pihamaalla, porttikäytävässä, 
ovi- tai porrashuoneessa tai yleiseen käyttöön tarkoitetussa automaattisyven
nyksessä tai -huoneessa tai muussa vastaavassa paikassa ei saa aiheuttaa epä
siisteyttä, luvatta nauttia päihdyttäviä tai muita huumaavia aineita eikä ilman 
pätevää syytä jäädä oleskelemaan sellaiseen paikkaan". Tämän järjestyssäännön 
rikkomisesta voidaan tuomita sakkorangaistukseen. (Ylivieskan kaupungin jär
jestyssääntö 1997, §8, §21, §29) 

Myös valtiovalta on huolissaan lasten ja nuorten päihteiden käytöstä. 
Huttu-Juntunen (1997) totesi päihdepäivillä, että päihdetyötä tekevien tahojen, 
niin viranomaisten kuin vapaaehtoisjärjestöjen, on tehtävä pikaisesti päättäjille 
konkreettisia ehdotuksia siitä, kuinka paljon voimavaroja tarvitaan ja mihin ne 
suunnataan. Sosiaali- ja terveysministeriö on viime vuosina tehostanut eh
käisevän päihdetyön organisointia. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
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miskeskukselle Stakesille on annettu tehtäviä kuntien ehkäisevän päihdehuollon 
kehittämiseksi. Jatkossa Stakes panostaa enemmän kuntien ehkäisevän päihde
työn henkilöstön ammatilliseen osaamiseen. Lääninhallitukset säilyvät edelleen 
keskeisinä ministeriön ja kuntien alueellisina yhteistyökumppaneina. Terveyden 
edistämisen keskus ry. toimii järjestömuotoisen ehkäisevän päihdetyön yhteis
työelimenä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) keskittyy strategiseen suunnit
teluun, ohjaukseen ja päätöksentekoon sekä lainsäädännön kehittämiseen. (Mi
nisteri Terttu Huttu-Juntunen, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.1997) Alkoholi
politiikassa pyritään paikallisuuteen ja yhteisöllisyyteen (Päihde- ja rait
tiusasiain neuvottelukunta 1995, 1997). Tähän pyrin myös tutkimuksessani ku
vailemalla paikallista tilannetta mahdollisimman monipuolisesti. 

Pelkkä terveyttä koskevan tietämyksen lisääminen ei näytä riittävän ter
veyskasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ongelmaksi kasvatuksessa ja 
opetuksessa muodostuu se, millaiset edellytykset kouluyhteisöllä on aikaansaa
da oppilaissa tietoaineksen sisäistyminen niin, että se ohjaa käyttäytymistä. Si
säistetyn tiedon voidaan katsoa muodostuvan kokemuksista, asenteista ja tie
doista. (Terveyskasvatuksen opas 1990, 87) 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan koulussa pitäisi olla vähintään 1,8 
tuntia terveyskasvatusopetusta viikossa, jotta se olisi tehokasta ja aikaansaisi 
myös jonkinlaista muutosta. (National Health Education Standards 1995, 69) 
Laitakarin (1986) mukaan uudistusten omaksumisen tutkimus (Anderson 1957, 
Rogers 1969) on osoittanut, etteivät ihmiset omaksu uusia ajatuksia tai tapoja 
hetkessä. Omaksuminen on päinvastoin monivaiheinen sarja tietoisia toimintoja. 
(Laitakari 1986, 35) Käsitettä omaksumisen vaiheittaisuudesta on sovellettu 
myös terveellisten elämäntapojen omaksumiseen (Zander 1962, Horn 1969, Lai
takari 1977). Terveiden elämäntapojen omaksumisen osavaiheet ovat Laitakarin 
mukaan: 

1) kiinnostus
2) tiedostaminen
3) arviointi
4) päätös
5) kokeilu
6) tavan kiteytyminen.

Vaikka terveitä elämäntapoja ei käytännössä aina omaksuta kaikkien kuuden 
osavaiheen läpi eikä välttämättä edes esitetyssä järjestyksessä, auttavat mainitut 
osavaiheet ymmärtämään omaksumisen pitkäjänteistä luonnetta. (Laitakari 
1986, 35-36) 

Allensworthin ja Kolben (1987) näkemys koulun terveysohjelmasta, joka 
sisältää kahdeksan eri osa-aluetta, on seuraava: 

- terveyskasvatus
- liikuntakasvatus / fyysinen kunto
- terveydenhuolto
- ravitsemushuolto
- neuvonta, psykologinen ja sosiaalinen huolto
- terveellinen kouluympäristö
- henkilökunnan terveydenedistäminen
- perhe / yhteisö yhdessä
(Allensworth & Kolbe 1987, 409-412)
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Greenberg (1992, 239) jakaa terveyskasvatuksen samantyyppisesti: "Health edu
cation is concerned with health, which we defined as a quality of life that is a 
function of social health, mental health, emotional health, spiritual health and 
physical health." 

Allensworth ja Kolbe saivat liikkeelle laajan keskustelun koulun terveysoh
jelmakäsitteistä. Keskustelua käytiin kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallises
ti. Vaikka monet tahot ovat jo tunnustaneet sen, että lapsen pitää olla terve op
piakseen, monet tahot täytyy vielä saada ymmärtämään, että koulun terveysoh
jelmilla on oltava etuoikeus, jotta lasten terveys turvattaisiin. (Marx, Wooley & 
Northrop 1998, 15-16) 

1.3 Tutkimusraportin rakenne 

Luvussa 2 käsittelen terveyskasvatuksen lähtökohtia eri tieteiden, nuoruuden, 
terveyshaittojen ja monien vaikuttajatahojen avulla. 

Luvussa 3 tarkastelen muutamia keskeisiä tutkimuksia, jotka ovat lähellä 
tutkimukseni aluetta ja ongelmia. Luvut 1-3 muodostavat kohdan I. 

Kohta II ja sen luvut 4-6 käsittelevät nuorten kyselytutkimusta ja sen tar
kastelua. Nuoret vastasivat kyselylomakkeeseen, jonka aiheena oli lähinnä tupa
kointi ja päihteiden käyttö. Kysely suoritettiin neljänä eri ajankohtana ja kysees
sä oli pitkittäistutkimus ryhmätason seurantana. 

Luku 7 muodostaa kohdan III ja se sisältää koulun antaman terveyskasva
tuksen tutkimisen. Aiheena on pääasiassa tupakka ja päihteet. Lähestymistapa
na on lähinnä kvalitatiivinen tapaustutkimus ja menetelmänä asiakirjoihin tu
tustuminen, lomakekysely, haastattelut ja havainnointi. 

Kohta IV muodostuu luvusta 8 ja käsittelee koulun tupakka- ja päihdekas
vatusta tukevaa toimintaa. Tutkimus on tapaustutkimusta, jossa menetelminä 
ovat asiakirjojen tutkinta, haastattelut ja havainnointi. 

Luku 9 pyrkii pohtimaan koko tutkimusprojektia (luvut 4-8) kokonaisuutena. 
Se sisältää pohdinnat nuorten tupakoinnista ja päihteidenkäytöstä, koulun ter
veyskasvatuksesta, sekä koulua tukevasta tupakka- ja päihdekasvatuksesta. Sii
nä arvioidaan koko projektin aineistoa ja metodeja, luotettavuutta ja vedetään 
johtopäätöksiä ja esitetään toimenpidesuosituksia. Luku 9 muodostaa kohdan V. 

Raportissa on lukuisia numeroviitteitä (1-60), jotka ovat viittauksia henkilö
kohtaisiin haastatteluihin. Jokainen haastateltava on lukenut lopullisen haastat
telun raportoinnin ja on hyväksynyt sen ja antanut myös luvan nimensä käyt
töön numeroiden viiteluettelossa (viiteluettelo on lähdeluettelon lopussa). 



2 TERVEYSKASVATUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

"Jos sinä olisit asettanut rajat, minun ei tarvitsisi etsiä niin kaukaa. Jos sinä olisit 
kuunnellut enemmän, minun vatsani ei olisi kipeä pureksimatta niellyistä kysy
myksistä. Jos sinä olisit halannut enemmän, minun ihoni ei olisi nyt rikki vierai
den käsien kosketuksesta. Jos sinä olisit uskaltanut elää, minun ei tarvitsisi yrittää 
olla niin rohkea. " ( Irja Askola) 

2.1 Terveyskasvatuksen tieteellinen perusta ja sitä sivuavat 
tieteet 

Tieteellä tarkoitetaan yleensä loogisia ja rationaalisia, objektiivisia ja systemaat
tisia tiedonkeruumenetelmiä ja lisäksi näillä menetelmillä tuotettua tietoa. Loo
gisuutta ja rationaalisuutta on se, että todellisuutta koskevia väitteitä pystytään 
perustelemaan ristiriidattomasti ja johdonmukaisesti. Objektiivisuutta taas on 
se, että päättelyn pitäisi olla sama tekipä sen kuka tahansa. Tieteellistä niistä 
tulee vasta, kun ne suhteutetaan toisiinsa teorian avulla. Tiede on myös määri
telty ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden järjestelmälliseksi ja myös kriittiseksi 
tutkimiseksi. Termille tiede ei ole kuitenkaan pystytty luomaan yhteisesti hyväk
syttyä selitystä. (Nissinen, Kauhanen & Myllykangas 1994, 29) 

Terveydestä puhutaan silloin, kun ihminen tuntee itsensä terveeksi ja 
pyrkii ehkäisemään mahdolliset sairastumiset. Hyvin monet seikat vaikuttavat 
siihen, miten me voimme. Ei ole itsestään selvää, että nuorilla on riittävästi tieto
ja, taitoja, voimia ja halua edistää terveyttä, kun terveyden edistäminen ei ole 
aikuistenkaan hallussa. (Holopainen, Manner & Niiranen 1987, 14-15) 

"Terveyskäyttäytyminen ei ole eristetty osa inhimillistä käyttäytymistä, 
vaan siksi kutsutaan mitä tahansa elämäntapaa tai -tottumusta silloin, kun sillä 
on voitu osoittaa olevan yhteyttä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, sai
rauksien ehkäistymiseen ja niistä paranemiseen. Terveystavaksi kutsutaan ter
veyskäyttäytymistä silloin, kun se on kiteytynyt pysyväksi toimintamuodoksi." 
(Laitakari 1986, 19-20) Käyttäytyminen ja elämäntapa vaikuttavat ihmisen ter
veyteen, mutta joidenkin käyttäytymismuotojen terveydelliset seuraukset voivat 
ilmetä vasta vuosien, jopa vuosikymmenien kuluessa. (Terveyskasvatustoimi
kunnan mietintö 1976, 11) 

On selvää, että yksilön käyttäytymistä säätelevät hyvin monet asiat: mm. 
terveystieto, arvot, normit, asenteet, odotukset, uskomukset, sosialisaatio, kult-
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tuuri sekä yksilön tiedolliset valmiudet ja persoonallisuuden piirteet. Ympäris
tötekijät vaikuttavat käyttäytymiseen vuorovaikutuksessa yksilötason tekijöiden 
kanssa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi ryhmäpaineet, rooliodotukset, eri osa
kulttuureissa vallitsevat normit sekä asunto- ja työolot ja muut ekologiset ympä
ristötekijät. Yhteiskuntapolitiikan luomat mahdollisuudet ja rajat vaikuttavat 
virallisina normeina (lait, asetukset, sopimukset, säännöt), esimerkiksi lainsää
däntöön perustuvat toimet tupakoinnin vähentämiseksi. (Terveyskasvatustoimi
kunnan mietintö 1976, 13-14) Terveys muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, emo
tionaalisesta, sosiaalisesta, hengellisestä ja yhteiskunnallisesta terveydestä. (Ew
les & Simnett 1995, 6) 

Terveyskasvatuksella on kaksi keskeistä tieteellistä perustaa: "l. Käytännön 
terveyskasvatus edellyttää järjestelmällistä terveystietoperustaa, joka luodaan 
analysoimalla, yhdistämällä ja jatkuvasti kriittisesti arvioimalla kansainvälisen 
ja suomalaisen terveystutkimuksen tuloksia. 2. Terveyskasvatuksen erityinen 
tietoala ja tietoperusta nojaa tietoihin kasvatuksesta." Terveyskasvatus on 
luonteeltaan kasvatuksellista ja viestinnällistä. Sen perustana on toisaalta ter
veysarvo ja toisaalta se liittyy yleiseen sivistysintressiin. Terveyskasvatuksen 
tavoitteena on se, että ihminen pystyy tietoisesti ottamaan kantaa omaan ja tois
ten terveyteen liittyviin kysymyksiin.(Terveyskasvatustutkimuksen kehittämi
nen Suomessa 1990-luvulla 1995, 145-146) 

Terveyskasvatuksen tavoitteista puhuttaessa jäsentyy kaksi eri tavoin pai� 
nottuvaa näkökulmaa: epidemiologinen ja kasvatuksellinen. Epidemiologisesti 
suuntautuneessa terveyskasvatuksessa tavoitteena on useimmiten riskikäyttäy
tymisen väheneminen ja jopa taudin ilmaantumisen väheneminen. Tässä näkö
kulmassa terveyskasvatus on rajattu yleensä ilmikäyttäytymiseen, esimerkiksi 
tupakointiin. Kasvatuksellisessa näkökulmassa puolestaan terveyskasvatukseen 
ja sen tavoitteisiin sisältyy kulttuurinen puoli eli arvojen, normien, asenteiden ja 
tietojen muutokset ilmikäyttäytyrnisen muutosten ohella. (Terveyskasvatustut
kimuksen kehittäminen Suomessa 1990-luvulla 1995, 146) 

Terveyskasvatuksella pyritään muuttamaan ja ohjaamaan ihmisten käyt
täytymistä siten, että he tekisivät terveyttä edistäviä ja sairauksia sekä kärsimyk
siä ehkäiseviä valintoja elämässään. Tätä varten ihmiselle pyritään antamaan 
riittävät tiedot ja taidot. Terveyskasvatuksen yksi tärkeä tavoite on myös ihmis
ten mielenkiinnon herättäminen terveyttä edistäviin ja riskikäyttäytymistä vä
hentäviin asioihin. (Holopainen ym. 1987, 14-15) 

Terveyttä tutkivat ja kehittävät monet tieteenalat. Yhteiskuntapolitiikan, joka 
jakautuu talous-, kulttuuri- ja sosiaalipolitiikkaan, tavoitteena on väestön elin
olojen parantaminen. Jotta yksilö ja yhteisö pysyisi terveenä, tarvitaan kaikkia 
sosiaalipolitiikan lohkoja, koska ihmisen psykofyysisen järjestelmän ja sosiaali
sen järjestelmän välisten suhteiden häiriöt on pyrittävä estämään ja mahdolliset 
häiriöt poistamaan. Terveyspolitiikka on yksi sosiaalipolitiikan osa-alue, jolla 
pyritään turvaamaan väestölle mahdollisimman hyvä fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen terveys. Terveyspolitiikan pyrkimyksenä on saattaa väestö samanar
voiseen asemaan terveyden säilyttämisessä ja saavuttamisessa. (Kantola, Lehti
mäki & Talsi 1993, 69-74) 

Terveyskasvatus on kulkenut eteenpäin eri vaiheiden kautta. 1800-luvun 
lopulla painotettiin oikean terveyskäyttäytymistä koskevan tiedon jakamisen 
tärkeyttä. Tiedon jakajina olivat lähinnä lääkärit. Pian kuitenkin nähtiin, ettei 
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ihminen ole kuin kone, vaan hän toimii myös oikeaa tietoa vastaan. 1940-luvulla 
tavoitteena oli saada ihminen itse tunnistamaan terveydelliset ongelmansa ja 
käyttämään hyväkseen yhteiskunnan tarjoamia palveluja. Tämä sai aikaan 
neuvola- ym. organisoidun toiminnan. Seuraavaksi pyrittiin muokkaamaan 
käyttäytymistä: Alettiin suunnitella, toteuttaa ja arvioida terveyskasvatusohjel
mien tuloksellisuutta. Seuraavaksi pyrittiin muuttamaan ihmisten arvoja ja nor
meja. Kun tämä vaihe alkoi olla jo vanhanaikaista ja yksistään tehotonta, tuli 
tilalle elämän hallinnan tukeminen. Elämän hallinnan tukeminen pyrki koko
naisnäkemykseen, ei vain yksittäisten tapojen ja tottumusten muuttamiseen. 
Elämän hallinta pitää sisällään ihmissuhdetaitojen oppimista, eheän minäkuvan 
luomista, itsetunnon vahvistamista ja sosiaalisten paineiden käsittelykyvyn sekä 
terveyttä edistävien päätöksentekotaitojen kehittämistä. (Kantola ym. 1993, 
101-104)

Kun ajatellaan nykyajan terveyskasvatusta, siinä on aineksia jokaisesta
edellä mainituista terveyskasvatuksen vaiheesta. Mikään yksinään ei toimi halu
tulla tavalla. Onko jokainen vaihe jättänyt jälkeensä ne parhaat puolensa? 

Terveyskasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet liittyvät kansanterveys
ongelmiemme luonteeseen. Vaikka lääketiede ja teknologia ovat kehittyneet hy
vinkin pitkälle, se ei poista ongelmia, joiden syyt ovat elinympäristössä ja ihmis
ten käyttäytymisessä. Ihmisten käyttäytymiseen ja elinympäristöön voidaan 
vaikuttaa nimenomaan yhteiskuntnpoliittisin keinoin, mutta myös terveyskas
vatuksella on omat vaikutusmahdollisuutensa. Yleissivistystä on nimenomaan 
terveyden suojeleminen ja edistäminen. Terveyskasvatuksen sivistävä tehtävä 
liittyy läheisesti siihen, miten terveyteen vaikuttavaa yhteiskuntapolitiikkaa hoi
detaan. (Terveyskasvatustutkimuksen kehittäminen Suomessa 1990-luvulla 
1995, 144-145) 

Terveyssosiologia puolestaan syntyi Yhdysvalloissa 1950-luvulla lääketie
teellisen sosiologian nimellä. Ensin terveyssosiologian tehtävänä oli analysoida 
lääketieteessä asetettuja kysymyksiä yhteiskuntatieteen käsittein ja menetelmin. 
Myöhemmin kysymyksiä asetettiin myös sosiologisesti ja tärkeällä sijalla ovat 
olleet lääketieteen sovellukset ja itse terveydenhuolto. Suomeen terveyssosiolo
ginen tutkimus tuli 1960-luvulla. Olihan kuitenkin yksittäisiä tutkimuksia tehty 
jo aikaisemminkin. (Karisto, Lahelma & Rahkonen 1992, 9) 

Yksi hyvinkin erilaisille kulttuureille ominainen piirre on se, että joiltakin 
osin ihmisten käyttäytyminen poikkeaa siitä, mitä kuitenkin yleisesti pidetään 
toivottavana. Kulttuurin jäsenillä on käsitykset siitä, mitä tai miten pitäisi tai ei 
saisi. Tämä on moraalin aluetta. Vaikka jonkin asian paheksunta on universaali- .. 
nen ilmiö, voi hyvin olla, että sille on eri kulttuureissa erilaiset syyt. Raittiusaat
teena ja raittiusliikkeen piirissä virinnyt huoli juomisesta ja yleisestä moraalista 
on laajentunut osaksi yleisempää huolta terveistä elämäntavoista. (Karisto ym. 
1992, 107-108) Suomalaista juomatapaa ei enää 1950-luvun tapaan käsitellä yh
teiskunnallisena alkoholikysymyksenä, vaan enemmänkin epäterveellisenä tot
tumuksena, joka voi johtaa henkilökohtaiseen ongelmaan. (Karisto ym. 1992, 
117) 

Kuusisen (1993, 6) mukaan "terveyspsykologia tutkii ja pyrkii ymmärtämään 
sekä selittämään yksilön terveyteen ja sairauteen liittyvää käyttäytymistä". 
Terveyspsykologia käsittelee terveyden saavuttamiseen, säilyttämiseen ja vaa
rantumiseen liittyviä psykologisia ilmiöitä (Nupponen 1993, 9). Psykologian 
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kannalta tärkeitä ovat erityisesti hyvinvointi hyvänä olona, toimintakyky ja tur
vallisuus. (Nupponen 1994, 13) Terveyskasvatustutkimuksen ominaispiirteenä 
on se, että kasvatusta ja viestintää tutkitaan terveyden ja sen edistämisen lähtö
kohdista. (Terveyskasvatustutkimuksen kehittäminen Suomessa 1990-luvulla 
1995, 147-148) 

Kansanterveystieteen katsotaan syntyneen 1800-luvulla. Tieteenä se on 
kiinnostunut kokonaisia ihmisryhmiä koskettavista terveyskysymyksistä. Kan
santerveystiede on moneen eri tieteenalaan tukeutuva oppi- ja tutkimusalue. 
Tieteellä on käytännön sovelluksia, joita kutsutaan kansanterveystyöksi. Maail
man terveysjärjestö WHO:n mukaan kansanterveystieteelle on ominaista sen 
yhteiskunnallinen luonne, ankkuroituminen tieteelliseen tietämykseen ja ter
veysongelmien suhteen ennaltaehkäisevä ote. Englanninkielinen vastine kansan
terveystieteelle on public health. (Nissinen ym. 1994, 13-26) 

2.2 Nuoruus ja riskit 

Tutkimukseni kohdejoukkona ovat nuoret ja nuoruus. Nuoruus on aikaa, jolloin 
sekä fyysinen että psyykkinen kehitys on nopeaa. Nuoruusiässä on tärkeää uusi
en, aikaisempaa kypsempien suhteiden luominen molempia sukupuolia edusta
viin ikätovereihin, maskuliinisen ja feminiinisen roolin omaksuminen, oman 
kehon hyväksyminen ja hallinta sekä irtautuminen vanhemmista ja muista ai
kuisista. Nuoren kehityksen näkökulmasta terveyskasvatuksen keskeisiä kysy
myksiä ovat mm. eri käyttäytymismallien edut ja haitat sekä nuorten valintojen 
kriteerit ja riskinottoon suhtautuminen. (Terveyskasvatuksen opas 1990, 17-20) 

Nuoruudessa syntyy nuoren identiteetti. Tämä on lähellä kokemusta 
psykososiaalisesta hyvinvoinnista ja tämä näkökulma tulisikin muistaa, kun 
nuoriin ihmisiin kohdistetaan terveyskasvatusta. Nuoruutta luonnehtii moni
puolisen kehityksen vaatimus. Näitä psykososiaalisia kehitystehtäviä voidaan 
Terveyskasvatuksen oppaan (1990) mukaan kuvata mm. seuraavasti: 

uusien kypsempien suhteiden luominen molempia sukupuolia oleviin 
ikätovereihin 
maskuliinisen ja feminiinisen roolin omaksuminen 
oman kehon hyväksyminen ja tarkoituksenmukainen hallinta 
emotionaalisen riippumattomuuden saavuttaminen vanhemmista ja muista 
aikuisista 
sosiaalisesti vastuullisen käytöksen omaksuminen 
käyttäytymistä ohjaavien arvojen ja eettisten näkemysten kehittäminen. 
(Terveyskasvatuksen opas 1990, 17-18) 

Nuoruuden ajalle on ominaista se, että nuori ei enää tiedä, millainen pitäisi olla 
ja mihin vastata. Lapsen maailman säännöt eivät enää toimi sellaisenaan ja kui
tenkin jatkuvuuden tulisi säilyä. Merkittäviksi kasvun elementeiksi ovat osoit
tautuneet myös yhteisön samaistumismallit. Toimeen tulemisen mallina ovat 
usein korostetusti yksi aikuinen kerrallaan, useat samanikäiset ja koko yhteisön 
keinot ratkaista ongelmia. Erityisen tärkeää identiteettiprosessissa on mahdolli
suus ja välttämättömyys tuoda itseään eri tavoin esille, toteuttaa itseään ja saada 
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:,iitä myö:, palaute. Nuoret pyrkivät ilmaisemaan itseään myös antamalla ym
märtää, miten ratkaisevat asioita. Palautteen saaminen esimerkiksi vanhemmilta 
ihmisiltä on erittäin tärkeää. Voidaan ajatella, että nuoren kehityksen kannalta 
terveyskasvatuksen keskeisiä kysymyksiä ovat seuraavat: 

1. Mitä eri käyttäytymismalleilla saavutetaan tai menetetään?
2. Miten nuoret tulkitsevat asioita? Mitkä ovat heidän valintojensa kriteerit?
3. Miten nuori suhtautuu riskinottoon?

(Terveyskasvatuksen opas 1990, 17-18)

Nuoret alkavat kiinnostua yhä enemmän perheen ulkopuolisista sosiaalisista 
suhteista, mikä ilmenee vertaisryhmien muodostumisena ja erilaisina alakult
tuureina. Yhtenäinen tapa toimia kiinnostaa omaa identiteettiään hakevaa nuor
ta. Nuoret ilmaisevat omaa olemassaoloaan ja omia kokemuksiaan erilaisen 
kulttuuritoiminnan kautta. Tällä tavalla he välittävät muille uutta tietoa nuoris
ta. Nuorten parissa toimivien on hyvä tuntea nuorisokulttuurisia taustoja. Kun 
tutkii nuorten maailmaa, aikuiselle avautuu mahdollisuus oppia myös ymmär
tämään kulttuurin uudistumisprosessia. (Kemppinen 1997b, 8) 

Hyvinvointi ja terveys eivät ole asioita, jotka nuoria eniten kiinnostavat. 
Vaikka terveys on nuorille positiivinen arvo, se ei kuitenkaan välttämättä näy 
heidän käyttäytymisessään ja tekemissään valinnoissa. (Terveyskasvatuksen 
opas 1990, 20-21) Samaan johtopäätökseen olen tullut tehdessäni työtä nuorten 
parissa. Kun kysyy nuorilta terveyteen liittyvistä asioista, tupakoivatkin nuoret 
pitävät tärkeänä terveyttä, mutta eivät näe tupakoinnin heikentävän sitä, tai jos 
näkevätkin, tupakoivat silti. Osa nuorista näkee terveyden jopa ikävänä asiana. 
Jos käyttäytyy terveellisesti, se vähentää nautintojen ja jännityksen määrää. Elä
mä voi tuntua tylsältä. 

Motiivi on ihmisen liikkeelle paneva voima, joka pohjautuu erilaisiin tar
peisiin. Usein käy niin, että kun ihminen on sairastunut, hän motivoituu tavoit
telemaan terveyttä. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että koska nuoret eivät 
ole paljon sairastelleet, heillä ei ole selvää motivaatiota terveyteen. (Holopainen, 
Manner & Niiranen 1987, 19) 

Epäterveet elintavat ovat usein aikuisen elämän symboleja ja konfliktien 
ratkaisukeinoja. Mielikuva terveyden kokonaisuudesta on yleensä hämärä. 
Nuoren terveysmotiivista sellaisenaan ei voi välttämättä edes puhua. Terveys 
liittyy usein asioihin, joiden nuori tietää olevan yhteiskunnassa suotavia tai 
paheksuttavia. Nuorten omassa keskuudessa samat asiat saavat yleensä uuden 
merkityksen ja hyväksyttävyyden. Objektiivisesti tarkastellen terveys liittyy 
selkeästi nuoren identiteettikehitykseen. Erilaiset sosiaaliset paineet ohittavat 
yleensä terveenä pysymisen tarpeen. Identiteettikehitys itsessään näyttäisi edel
lyttävän jonkinasteista riskikäyttäytymistä, joka ilmenee rajojen kokeiluna. (Ter
veyskasvatuksen opas 1990, 20-21) 

Miksi nuori sitten alkaa tupakoida tai käyttää päihteitä? Kuusisen (1993) 
mukaan tupakoinnin aloittamisen syiksi katsotaan tavallisesti sosiaaliset tekijät 
ja tottumus, yhtäpitäviksi seikoiksi taas useimmiten riippuvuuden kehittyminen 
eri vaiheissa. Tupakoinnin aloittamismotivaatioksi on esitetty myös psykososi
aalisten kehitystehtävien helpottamista, tupakoinnille altistavia persoonallisuus
piirteitä, tupakoinnin osuutta tunteiden säätelyssä, myönteisiä tupakka-asentei
ta tai tupakoivien mallien läsnäoloa. (Kuusinen 1993, 129) Tupakka voi olla 
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myös tärkeä arkisen mielihyvän lähde. Tupakointi lisää nautintoaineen käyttöön 
tottuneen suorituskykyä. Kontrolliteorian mukaan tupakointia pitävät yllä tupa
kan vahvistavat ominaisuudet tai biokemiallisesti vaikuttavat tekijät, funktioteo
rian kannattajat taas katsovat tupakoinnin yritykseksi sopeutua stressiin. (Kuu
sinen 1993, 131-133) 

Hoikkalan (1989, 154-155) ja Jaatisen (1994, 120-129) mukaan hauskan 
pitäminen on yksi keskeinen syy suomalaisen nuorison alkoholin käytölle. Tos
savainen (1993, 167) löytää alkoholin käytön yhdeksi syyksi sen, etteivät nuoret 
osaa kieltäytyä kavereiden tarjoilemasta alkoholista. Oma käytös muuttuu sa
mantapaiseksi kuin kavereiden käytös. Hibellin ym. (1997) mukaan nuoret ko
kevat positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia käyttäessään alkoholia. Positiivisia 
ovat rentoutuminen, ongelmien unohtaminen ja sosiaalisuus. Negatiivisia puo
lia mm. huono olo, kykenemättömyys lopettaa juominen ja terveysvaikutukset. 
(Hibell ym. 1997, 217) Tupakointi ja alkoholinkäyttö antavat nuorelle mahdolli
suuden tutustua aikuisten maailmaan ilman vastuuta. Ne voivat olla myös sel
viytymiskeinoja perheestä irrottautumisessa. Tupakointi ja alkoholinkäyttö voi 
olla myös jännittävää. (Franzkowiak 1987, 51-61) 

Tutkimus, jossa haastateltiin noin 3000 lontoolaista ja kanadalaista teinityt
töä, kertoo, että vasten aikaisempaa luuloa tytöt eivät tupakoi suinkaan saavut
taakseen kavereiden hyväksynnän. Joka kolmannella syynä tupakointiin oli pel
ko lihomisesta. Tyttöjen mukaan tupakointi vähentää ruokahalua. Tupakoivat 
tytöt ovat tutkimuksen mukaan kaksi kertaa useammin huolissaan muodoistaan 
kuin tupakoimattomat ja he ovat myös vaarassa sairastua syömishäiriöihin mui
ta tyttöjä helpommin. Tupakoivat tytöt laihtuvat kanssasisariaan todennäköi
semmin murrosikänsä aikana. Tytöt aloittavat tupakoinnin usein murrosiässä, 
kun heidän kuukautisensa alkavat ja heidän muotonsa muuttuvat runsaammik
si. Tytöt voivatkin näin luulla kehonsa luonnollisia muutoksia lihomiseksi. (Ty
töt aloittavat tupakoinnin usein estääkseen lihomisen 1998) Jokisen (1997) mu
kaan ei liene yhtä syytä, miksi nuori polttaa tai on polttamatta. Ilmeisesti useim
mat tietävät, että tupakointi on epäterveellistä, mutta siitä huolimatta polttavat.· 
Tupakointi voi sopia tyyliin ja on luonteva ratkaisu, jos kaveritkin polttavat. 
Tupakointi voi myös kytkeytyä suomalaisten nuorten mielestä eurooppalaisuu
teen, kansainvälisyyteen ja nykyaikaan. Tupakointi voi olla myös leikkiä riskien 
kanssa, mutta joillekin se voi olla muuhun syrjäytymiseen liittyvä piirre. Goki
nen 1997, 43) 

Ihmisten terveyteen liittyvää käyttäytymistä voidaan tarkastella eri näkö
kulmista. Yksi näistä näkökulmista on riskikäyttäytyminen, ja toinen näkökulma 
on selviytymisnäkökulma, jossa ihmisen käyttäytyminen nähdään pyrkimykse
nä hallita kulloinkin edessä olevaa tilannetta tavalla tai toisella. Tupakointi saat
taa olla pyrkimys selviytyä hankalasta tai ahdistavasta paineesta tai sosiaalisesta 
tilanteesta juuri sillä hetkellä. Riskinäkökulma perustuu epidemiologisesti tai 
muuten todennettuun käyttäytymisen ja sairauden väliseen yhteyteen. Klassi
nen esimerkki tästä on tupakoinnin ja keuhkosyövän välinen syy-yhteys. Tupa
kointi lisää keuhkosyövän riskiä ja aiheuttaa keuhkosyöpää. Johtopäätös tästä 
on, että tupakointia pitää vähentää. (Vertio 1993, 38) 

Suomessa, kuten miltei kaikkialla muuallakin, terveyskasvatus on perustu
nut lähes täydellisesti riskinäkökulmaan. Olen kokeillut opetuksessani myös 
selviytymisnäkökulmaan pohjautuvaa menetelmää ja todennut sen kiinnostavan 
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nuoria useasti enemmän kuin riskinäkökulmaan pohjautuva perinteinen opetus
menetelmä. Koska nuorten keskeinen ilmaisutapa erityisesti murrosiässä on eri
muotoinen riskikäyttäytyminen, se näkyy usein normien, järjestyksen ja yhteis
kunnan vastustamisena. Riskikäyttäytymisellä on aina sosiaalinen merkitys, se 
kuuluu ryhmäkäyttäytymisen ilmaisumuotoihin. Sen tunnusmerkkejä ovat mm. 
tupakointi ja kohtuuton alkoholinkäyttö. Houkuttelu riskikäyttäytymiseen on 
osa nuorten elämää. 

Riskikäyttäytymisellä on monia funktioita. Usein on kysymys tarpeesta 
rauhoittua. Laajemmin kyse voi olla pyrkimyksestä sisäiseen tasapainoon. Aluk
si riskikäyttäytyminen näyttää tähtäävän konfliktin poistamiseen. Nuori pyrkii 
saamaan tilanteen jotenkin hallintaansa, mihin taas sisältyy se, että voi säilyttää 
itsearvostuksensa tai lisätä sitä. Se, mikä lisää nuoren itsearvostusta, ei välttä
mättä aikuisen mielestä sitä tee. (Terveyskasvatuksen opas 1990, 23-24) Ris
kinotto on luonnollista, arkipäiväistä ja toisaalta myös väistämätöntä. Onhan 
totta, että nuorten odotetaankin ottavan riskejä. Sekin on selvää, että toiset nuo
ret ottavat enemmän riskejä kuin toiset. (Plant&Plant 1992, 120, 138) 

Liittyykö riskinottoon jonkinlainen moraalinen kannanotto vastuusta ja 
mikä on yksilön saama hyöty riskikäyttäytymisestä? Nämä ovat asioita, joita 
kasvattajan ja kasvatettavan tulisi yhdessä miettiä. Ne ovat hedelmällisiä kysy
myksiä ja niistä on helppo lähteä liikkeelle, jos halutaan edetä kohti selviytymis
näkökulmaa. Selviytymisnäkökulmaan liittyy läheisesti psykososiaalinen ope
tusmalli, jota käsittelen lähemmin luvussa 7.7.4. 

Ihminen hakee jännityksen lisäksi elämäänsä myös nautintoa. Nautinto voi 
johtaa riippuvuuteen, jota ihmiset eivät aina edes tule ajatelleeksi. 

2.3 Nautinto ja riippuvuus 

Yksi lähestymistapa, jolla tupakointia ja päihteidenkäyttöä on perusteltu, on 
nautinto ja riippuvuus. Eri alojen edustajat antavat meille eri selityksiä riippu
vuudesta. Molekyylibiologilla, aivotutkijalla, lääkärillä, psykologilla, sosiologil
la, sosiaalialan työntekijällä, juristilla, papilla, poliisilla, omaisella ja riippuvuu
desta kärsivällä on jokaisella oma näkemyksensä riippuvuudesta. Käsitykset 
voivat olla hyvinkin erilaisia, sillä ne kuvaavat riippuvuutta eri näkökulmista. 
Kun tarkastelee näiden kaikkien näkökulmia yhdessä, riippuvuus saa kokonais
merkityksen. (Heikkilä 1995, 10-11) 

Riippuvuuden muodostumiseen vaikuttavat monet asiat: mm. Päihdyttä
vän aineen saatavuus, kulttuuriset arvot ja normit, vertaisryhmien paine, perin
nölliset tekijät ja aineen tuoma psyykkinen tyydytys. Ehkä juuri päihdyttävistä 
aineista saatava psyykkinen tyydytys ja vertaisryhmien tuki selittävät sitä, miksi 
juuri ne lapset, joilla on rikkinäinen kotitausta sekä keskittymis- ja koulu
vaikeuksia, aloittavat käytön usein jo 11-12 -vuotiaina. Ne, jotka pysyvimmin 
jäävät huumeista riippuvaisiksi, ovat alunperinkin moniongelmaisia. (Koski
Jännes 1995, 7) 

Aivojemme mielihyvää tuottavat alueet sijaitsevat aivan aivojen ytimessä. 
Viettien tyydyttäminen, kuten syöminen, näyttää saavan mielihyväkeskuksen 
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erittämään dopamiini-nimistä viestinviejäkemikaalia, mutta myös riippuvuutta 
aiheuttavilla huumeilla on samankaltainen dopamiinia vapauttava vaikutus. 
(Päivärinta 1994, 20) Tutkijat ovat jo vuosia yrittäneet saada selville sen, miksi 
tietyt aineet saavat meidät tuntemaan mielihyvää, miksi joistakin ihmisistä tulee 
helpommin riippuvaisia kuin toisista ja miksi riippuvuus oikein syntyy. Dopa
miini on juuri se aine, joka kuljettaa aivoissa viestejä hermosolusta toiseen. Vii
me vuosina dopamiinin ja huumeiden yhteys on saanut lisää vahvistusta. Tutki
mukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi amfetamiini vapauttaa dopamiinia yhä 
nopeammin. Myös jokin tupakan kemikaali saattaa pidentää dopamiinin vaiku
tusta. (Nash 1997, 20) 

Kun mielihyvää etsitään toistuvasti, pakonomaisesti, voidaan puhua 
riippuvuudesta. Aikaisemmat riippuvuusteoriat, joilla yleensä selitettiin päihde
riippuvuutta, painottivat vieroitusoireiden merkitystä: huumetta käytettiin, jotta 
vältettäisiin vieroitusoireet. Nykyisin korostetaan kuitenkin mielihyvää sekä 
riippuvuuden aloittamisessa että sen ylläpitämisessä. Miksi toiset menevät koh
tuuttomuuksiin ja tulevat riippuvaisiksi jostakin toisten pysyessä nautinnon
haussaan kohtuudessa? Eläinkokeet ovat antaneet uutta tietoa. Tulosten mu
kaan mielihyväkeskuksen virittyneisyysaste on yksilöllistä, mihin vaikuttavat 
kuitenkin sekä ympäristö että perintötekijät. Korkeaviritteinen, liikaherkkä mie
lihyväkeskus antaa palkkioksi tavallista voimakkaamman hyvänolon tunteen. 
Tästä seuraa, että halu toistaa kokemus voi muodostua miltei vastustamatto
maksi. (Päivärinta 1994, 20-21) 

Tupakkaan tulee riippuvaiseksi helpommin kuin muihin kokeiltaviin ai
neisiin. Kun nuorilta kysyttiin vieroitusoireista, havaittiin, että oireet ovat samo
ja kuin aikuisilla. On siis selvää, että nikotiinilla on huomattava tupakointia vah
vistava vaikutus jo varhaisista kokeiluista alkaen. (RCP 1992, 26-28) Niko
tiiniriippuvuus on sitä vaikeampi, mitä nuorempana se alkaa. Mm. norjalainen 
tutkimus osoittaa, että äidin tupakointi raskauden aikana riippui voimakkaasti 
tupakoinnin aloittamisiästä. Tutkimus osoitti myös sen, että mitä nuorempana 
tupakointi oli alkanut, sitä vaikeampaa äidin oli vähentää tupakan kulutusta 
raskauden aikana. (Haug, Aaro & Fugelli 1993, 66-69) 

Dopamiini ei kuitenkaan ole ainut hermovälittäjäaine. Jos dopamiini olisi 
ainut mielihyvää aiheuttava aine, voisi ajatella, että ns. dopaminergisten mieli
hyvämekanismien hallitseminen vapauttaisi esimerkiksi alkoholistit ryyppy kier
teestä. Koe-eläimillä tämä on onnistunutkin, mutta ei ihmisillä. Dopamiinin li
säksi tutkijat ovat sitä mieltä, että mm. endorfiinit, monet hormonit ja serotonii
ni osallistuvat riippuvuuden syntyyn. Riippuvuudesta ei tulevaisuudessakaan 
pääse irti pelkällä lääkkeellä, vaan onnistuneessa hoidossa tarvitaan potilaan 
vahva motivaatio, hyvä lääke ja henkilökohtainen ohjaus. (Ruukki 1997, 24) 
Rimpelän (1998, 27) mukaan yläasteen päihdekasvatus menee usein hukkaan 
siksi, että nuoret eivät ole ymmärtäneet mitä riippuvuus oikeastaan tarkoittaa. 

Nuorilta kysyttiin myös tupakoinnin lopettamisesta. Luvussa 6.1.1 tätä 
asiaa selvitellään tulosten avulla. Siinä selviää myös se, uskovatko nuoret lopet
tavansa tupakoinnin. 

Peruskouluilla on hyvin tärkeä rooli nuorten terveyskasvatuksessa. Koulu 
on ainoa paikka, joka tavoittaa tehokkaasti koko nuorison, ja sen takia sillä olisi 
mitä parhaimmat mahdollisuudet antaa hyvä pohja terveille elämäntavoille. 
Koulu voi myös välittää koko ikäluokalle asiallista tietoa päihteistä ja päihteiden 
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käytön seuraamuksista. Onhan selvää, että nuoret harvoin suunnittelevat aloit
tavansa säännöllistä tupakointia. Tupakointi alkaa kokeiluina, jotka pikkuhiljaa 
johtavat tupakoimisen vakiintumiseen. Tätä asiaa tarkastellaan lähemmin luvus
sa 7. 

2.4 Tupakoinnin ja päihteiden terveyshaitat nuorille 

Tupakointi poikkeaa huumeista muun muassa siten, että sen kokeilu johtaa huu
mekokeiluja huomattavasti useammin säfumölliseen ja pitkäaikaiseen käyttöön. 
Kun huumeiden käytölle on ominaista lyhytaikainen kokeilu, joka ajoittuu ikä
vuosiin 18-35, tupakointi puolestaan jatkuu läpi koko elämän. Tupakointi aloite
taan myös nuorempana kuin huumeiden käyttö. Alkoholin käyttö yleistyy tupa
kan tavoin hyvin nuorena. (Kontula & Koskela 1992, 61) 

Kuninkaallinen Englannin lääkäriseura on julkaissut Smoking and the 
Young -nimisen koosteen kansainvälisistä tupakkatutkimuksista. Siinä todetaan 
seuraavaa: 

Nuorilla tupakoitsijoilla on hengityselinten sairauksia ja niistä ai
heutuvia koulupoissaoloja enemmän kuin tupakoimattomilla. 
Nuorilla tupakoitsijoilla on 2-6 kertaa useammin yskää ja ys
kösoireita kuin tupakoimattomilla. 
Mitä aikaisemmin nuoret alkavat tupakoida, sitä suurempi on keuh
kosyöpään sairastumisen todennäköisyys. 
Mitä aikaisemmin nuoret alkavat tupakoida, sitä suurempi on to
dennäköisyys sairastua sydäntautiin. 
Lukinkalvon alainen aivoverenvuoto on nuorilla tupakoitsijoilla 
kuusi kertaa yleisempi kuin tupakoimattomilla. 
Astmaatikoilla, jotka tupakoivat, on enemmän oireita ja huonompi 
hengitystoiminta kuin tupakoimattomilla astmaatikoilla. 
Tupakoitsijoiden ruumiillinen suorituskyky on tavallisesti tupakoi
mattomia huonompi, he ovat hitaampia pikajuoksijoita ja huonom
pia kestävyyttä vaativissa lajeissa. 
Tupakointi nopeuttaa ihon vanhenemisoireita ja lisää ryppyisyyttä. 
Tupakointi vaikeuttaa naisten mahdollisuuksia saada lapsia. 
(RCP 1992, 25) 

Tupakointi lisää eräiden vitamiinien tarvetta. Tupakoitsijan C-vitamiinin tarve 
voi olla jopa 40 % suurempi kuin tupakoimattoman. Joskus on todettu jopa B12-

vitamiinin puutteesta johtuvaa heikkonäköisyyttä. (Puska, Koskela & Korhonen 
1986, 119) Tupakointi ja siihen liittyvä elämäntapa on uusimpien tutkimusten 
mukaan selvä luuston kasvua häiritsevä tekijä kasvuiässä. Eritoten naisilla luu

kato on huomattava elämänlaatua huonontava asia. (Vierola 1994, 17-18) 
Psyykkisiä toimintoja on pyritty muuttamaan erilaisilla aineilla jo hyvin 

kauan. Joitakin huumausaineita on käytetty Aasiassa jo vuosituhansia. Alkoholi
kin on peräisin jo esihistorialliselta ajalta. Ensin opittiin valmistamaan olutta ja 
viiniä. Psykoaktiivisista aineista uusimpia ovat aikaisemmin tunnetuista aineista 
valmistetut johdannaiset ja kokonaan uuden synteettisen valmisteet. Uusia ai
neita on kehitetty 1800-luvun alkupuolelta lähtien ja erityisesti 1900-luvulla. (Ut-
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riainen & Hakonen 1985, 23) 
"Elimistön kyky polttaa alkoholia kehittyy iän mukana. Lapsilla alkoholi 

helposti vähentää verensokeria ja tämä on pahin alkoholin lapsen elimistölle 
aiheuttama vaara. Koska aivojen energiansaanti ja toimintakyky riippuvat soke
rin saatavuudesta veressä, alkoholin aiheuttamasta verensokerin vähenemisestä 
voi olla seurauksena tajuttomuus tai jopa kuolema. Verensokerin vähyys on 
myös tavallisin poliklinikoilla todettu lasten alkoholimyrkytysoire." Esimerkiksi 
määrä, joka 70 kg painavalla aikuisella saa aikaan yhden promillen humalatilan, 
aiheuttaa 35-40 -kiloiselle nuorelle lähes kahden promillen humalan.(Kiianmaa 
& Hervonen 1987, 64) Vaikka alkoholimyrkytykset ovat lasten ja nuorten kes
kuudessa melko yleisiä, alkoholin aiheuttamia fysiologisia muutoksia erityisesti 
lapsiin ja nuoriin on tutkittu vähän. Yleisin alkoholimyrkytyksen ensimmäinen 
oire on oksentelu. Suurien alkoholimäärien nauttiminen voi usein johtaa myös 
myrkytyskuolemaan. MyTkytyskuoleman aiheuttaa yleensä hengityskeskuksen 
halvaantuminen, tukehtuminen hengitysteihin joutuneeseen oksennukseen tai 
myrkytysshokin aiheuttama sydänpysähdys. (Poikolainen 1987, 68) 

Huumeet ovat psykoaktiivisia aineita, jotka vaikuttavat ihmiseen monella 
tavalla. Ne vaikuttavat ihmisen psyykkisiin toimintoihin ja tajunnan tasoon. 
Osaa niistä voidaan käyttää laillisena lääkkeenä jonkin sairauden hoitamiseen, 
osaa voidaan käyttää laittomana huumaantumistarkoituksessa. Huumausaineet 
jaotellaan esimerkiksi niiden käytön yleisyyden tai vaikutuksen mukaan. Suo
messa yleisimmin käytettyjä ovat kannabisvalmisteet ja amfetamiini. Vaikutuk
sensa mukaan huumausaineet jaetaan keskushermostoa kiihottaviin, esim. amfe
tamiini ja kokaiini, keskushermostoa lamaaviin, kuten oopiumi ja sen johdannai
set morfiini, kodeiini, heroiini ja metadon sekä aistiharhoja aiheuttaviin, kuten 
LSD, marihuana ja hasis. Huumausaineita ovat myös eräät keskushermostoon 
vaikuttavat lääkkeet. Huumausaineet ovat seurauksiltaan arvaamattomia. (Kor
honen, Eloranta & Santala 1996, 157-158) 

Teknisiä liuottimia, puhdistusaineita, lakkoja ja liimoja haistellaan eli im
pataan myös huumaavassa tarkoituksessa. Käyttö aiheuttaa mm. aivovaurioita 
ja pysyvää henkisen tason laskua sekä vaurioittaa maksaa, munuaisia ja luu
ydintä. Impatun aineen määrää on sisään hengitettäessä mahdotonta annostella. 
(Korhonen ym. 1996, 158) Irnppaus tarkoittaa teknisten liuottimien käyttöä päih
tymistarkoitukseen eli päihteenä. Irnppausta harrastavat yleensä vain mur
rosikäiset nuoret. Impattavat aineet ovat halpoja ja saanti helppoa. Niiden käyt
töä on hyvin vaikea valvoa ja ehkäistä. Kokeilu voi johtaa myös säännölliseen 
käyttöön. Yliannostusvaara on olemassa. Myös psyykkistä riippuvuutta voi tul
la. Pitkäaikainen käyttö voi johtaa elimistö- ja hermovaurioihin. (Tirkkonen & 
Kontula 1991, 1) 

Epidemiologit ja kansanterveysasiantuntijat ovat jo pitkään aliarvioineet 
alkoholinkäytön terveysvaikutuksia. Huomiota on kohdistettu pääasiallisesti 
alkoholiriippuvuuteen sekä alkoholismiin sairautena. Riippuvuus selittää vain 
osan niistä haitoista, joita alkoholi aiheuttaa yksilölle ja yhteiskunnalle. Alkoholi 
on varsin merkittävä kansanterveydellinen kysymys, jolla on vaikutusta myös 
terveyspalveluihin, sosiaalipolitiikkaan, perhesuojeluun, nuorisoon, työllisyy
teen, yleiseen järjestykseen, liikenneturvallisuuteen, rikollisuuteen, maata
louteen, kauppaan, valtiontalouteen ja verotukseen. Siis käsitykset, että alkoholi 
koskee vain käyttäjiä, voidaan unohtaa. Kouluopetus, alkoholivalistus, varoituk-



30 

set ja mainonnan rajoittaminen eivät tehoa ilman laajempaa yhteistoiminnallista 
viitekehystä. (Edwards ym. 1996, 204-209) 

Luvussa 6.3 selvitetään nuorten itsensä toiveita tupakka- ja päihdekasva
tuksesta. Nämä ovat tärkeitä asioita ja nuorilla on uskoakseni myös paljon mieli
piteitä tämän kysymyksen ratkaisemisessa. 

2.5 Kodin ja kotiympäristön merkitys terveyskasvattajana 

Kasvatuksen kolmijaon mukaan (ks. kuviota 1) kodin ja kotiympäristön terveys
kasvatus voidaan nähdä nonformaalina kasvatuksena. On hyvin luonnollista 
lähteä käsittelemään terveyskasvatuksen perustaa kodista, paikasta, jolla on ai
na ollut suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. 

Koti muokkaa ensisijaisesti nuoren käsityksen siitä, miten elämässä selvi
tään. Myös koulu, vapaa-ajan ympäristö ja pelkkä kadun elämä vaikuttaa omal
ta osaltaan. Nuorelle terveys on pitkälti eräänlainen psykososiaalinen tila, johon 
vaikuttaa hänen oma kehityksensä ja se, miten hän tulee toimeen muiden kans
sa. (Holopainen & Lehkonen 1994, 17) 

Yleisesti ottaen nuorilla on hyvät välit vanhempiinsa (Tirkkonen, Hukkila 
& Kontula 1989, 16, 18, 89). Nuorten ja vanhempien suhdetta voidaan kuitenkin 
tarkastella kriittisesti ajatellen juuri terveyskasvatusta. Esimerkiksi päihteistä 
nuoret keskustelevat vanhempien kanssa harvoin. (Siurala 1991, 81) Kertooko 
tämä siitä, että vanhemmat eivät osaa aloittaa keskustelua mm. päihdeasioista, 
vai sysäävätkö he vastuun siirtämisestä esimerkiksi koululle. 

Baricin (1974) mukaan tupakoinnin oppiminen alkaa jo ensimmäisinä elin
päivinä lasten hengittäessä tupakansavua. Tupakanpolton aloittamisprosessi 
voidaankin jakaa viiteen osaan seuraavasti: 

1) Lapsi havaitsee savW1 ja savukkeet osaksi kotia.
2) Lapsi tutustuu savukkeiden sytyttämiseen ja tupakointiin.
3) Lapsi tutustuu tupakointiin kohdistuviin normeihin ja kieltoihin

kotona ja toveripiirissä sekä tunnistaa niiden erot ja ristiriidat eri
yhteisöissä.

4) Lapsi kokeilee itse tupakointia.
5) Lapsi oppii polttamaan päivittäin.

(Baric 1974, 9-18)

Kaikissa näissä edellä esitetyissä vaiheissa kodin antama malli ja vaikutteet ovat 
ratkaisevia 14-16 vuoden ikään saakka. Yhä useammat tutkijat korostavatkin, 
että suoraan lapsiin kohdistetut terveyskasvatuskampanjat jäävät tuloksettomik
si, jos vanhempia ei saada mukaan. Heidän mielestään vanhempien elämäntapa 
on tehokkainta valistusta. (Rimpelä & Rimpelä 1981, 14-15) Terveen elämänta
van saavuttaminen on helpompaa, kun positiiviset tunneilmaisut läheisiä koh
taan ovat mahdollisia, ihminen kokee olevansa rakastettu ja hän tuntee kuulu
vansa johonkin ja saa riittävän henkisen ja aineellisen tuen. (Holopainen ym. 
1987, 26) Rimpelä puolestaan jakaa tupakoinnin vakiintumisen kolmeen vaihee
seen, joita voidaan kutsua totutteluvaiheeksi, seurustelutupakoinniksi ja vakiin-
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tuneeksi tupakointitottumukseksi. (Rimpelä 1980, 65) 
Australiassa tehty tutkimus (1992) osoittaa, että 9-13 -vuotiaat pojat, jotka 

viettävät vähän aikaa perhepiirissä, käyttävät enemmän alkoholia kuin enem
män aikaa perhepiirissä olevat (Cumes-Raynen ym. 1992, 626). Se, että vanhem
mat eivät tiedä, missä ja kenen kanssa nuori on, kun hän ei ole kotona, on nuor
ten päihteidenkäytön selkeä ennustaja (Chassin, Pillow, Curran, Molina & Barre
ra 1993, 3-19). 

RCP:n (1992) raportissa kerrotaan, että tupakoivien vanhempien lapset 
hengittävät saman verran nikotiinia vuodessa kuin jos polttaisivat 60-150 savu
ketta. Heillä on myös hengitystulehduksia ja astmaoireita kaksi kertaa enemmän 
kuin tupakoimattomien vanhempien lapsilla. Kolmasosa lasten liimakorvata
pauksista johtuu vanhempien tupakoinnista. Myös lasten poissaolot koulusta 
ovat yleisempiä kuin tupakoimattomien perheiden lapsilla. (RCP 1992, 9) Oulun 
yliopistossa on tutkittu pohjoissuomalaisia vauvoja ja heidän vanhempiaan. Äi
din tupakointi lisäsi selvästi perinataalikuolleisuutta. Tupakoivien äitien lapsista 
useampi kuin tupakoimattomien äitien lapsista syntyi kuolleena tai kuoli 
ensimmäisen elinviikon aikana. Poikavauvat olivat alttiimpia äidin tupakoinnil
le kuin tyttövauvat. (M-R. Järvelin, henkilökohtainen tiedonanto 6.8.1998) 

Jos perhe on häiriintynyt, nuori saa helposti yhteyden tupakoivaan kaveri
piiriin. Ongelmat perheessä ovat usein syynä nuoren tupakoinnin alkamiseen. 
Toisaalta on havaittu, että eläminen liian helpossa lapsuudessa ja nuoruudessa 
voi johtaa nuoren kapinaan ja tupakoimaan. (Castro, Maddahian, Newcomb & 
Bentler 1987, 273-289) 

Partanen ja Parviainen (1979) puolestaan pohtivat elämäntavan käsitettä 
suhteessa terveysvalistukseen. He toteavat, että "elämäntapa on samanaikaisesti 
elämänympäristö, yhteiskunnallisten voimien tuote, yksilön sisäisten ominai
suuksien oire ja lopulta vielä yksityisen ihmisen omien ratkaisujen tulos". Jos 
ajatellaan vanhempien mahdollisuuksia terveyskasvatuksessa, tämä elämänta
van määritelmä riittäisi siihen, että vanhempien mahdollisuudet ovat sidoksissa 
laajempiin kehystekijöihin ja lisäksi lapsen tai nuoren omat ratkaisut lohkaisevat 
osan vanhempien mahdollisuuksista. (Partanen & Parviainen 1979, 197-207) 

Nähdäkseni yhtenä elämäntavan käsitteen etuna näin määriteltynä on se, 
että se mahdollistaa perheen ja yhteiskunnan systeemisten yhteyksien kuvaami
sen: toisin sanoen sellaisen tarkastelutavan, jossa perhettä ei nähdä staattisena, 
muuttumattomana, vaan ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksessa olevana ja 
osana laajempaa kokonaisuutta. Tällainen tarkastelu tuo myös esille sen vaikeu
den, joka sisältyy yhden tekijän, esimerkiksi perheen, tarkasteluun irrallisena 
muista tekijöistä. Perhettä voidaan tutkia ympäristöstään irrotettuna tutkimusta 
varten, mutta todellisuudessa on vaikea erotella esimerkiksi perheiden, tiedo
tusvälineiden, tovereiden tai vertaisryhmien vaikutuksia. 

Luvussa 6 käsitellään vanhempien tupakoinnin yhteyttä lastensa tupakoin
tiin ja vanhempien alkoholinkäytön yhteyttä lastensa alkoholinkäyttöön. Tulok
set osoittanevat mahdolliset yhteydet. 
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2.6 Vertaisryhmien vaikutus terveisiin elämäntapoihin 

Vertaisryhmät käsitetään kasvatuksen kolmijaon mukaan (ks. kuviota 1) infor
maaliksi kasvatukseksi tai kasvattajiksi. On selvää, että ryhmäelämä tulee ihmi
selle yhä tärkeämmäksi mitä lähemmäksi aikuisikää hän tulee. Nuori ihminen 
liittyy ryhmiinsä tietoisempana itsensä ja ryhmän välisistä suhteista, kun taas 
lapselle ryhmään kuuluminen on vähemmän tiedostettua. 

Heinosen (1970) mukaan nuoruusiän aikana ryhmät vaikuttavat kehityk-
seen kolmella tavalla: 

1) Ryhmät edistävät välttämätöntä eroamista kodista.
2) Ryhmien kautta nuori tutustuu lukuisiin arvoihin.
3) Ryhmät ovat tavallaan harjoituslaitoksia, joiden piirissä yksilön ky

vyt saavat välttämätöntä toimintaa. Nuori liittyy samanikäisten seu
raan kehityskauden erityisluonteen pakottamana. Ikätovereiden
parissa on suhteellisen relevantit mahdollisuudet sosiaaliseen toi
mintaan, toisin kuin aikuisten maailmassa, jossa uudet normit ja
odotukset lisäävät nuoren turvattomuutta.
(Heinonen 1970, 175-182)

On luonnollista, että lapsi irtautuu vanhemmistaan. Ikätoverit ja vertaisryhmät 
toimivat hyvin nuoren itsenäistymisen tukijana. Jokaisella ikäryhmällä ja ikä
polvella on omat arvonsa. Osa arvoista on tietenkin samoja, mutta osa on ikä
sidonnaisia. Koska ikätoverit useimmiten ajattelevat asioista samansuuntaisesti, 
on nuoren helppo samaistua ryhmään ja tuntea olonsa turvalliseksi ja vapau
tuneeksi. Ryhmällä ei ehkä myöskään ole yhtä suuria odotuksia jäseniään koh
taan kuin vanhemmilla on lapsiaan kohtaan. Nyky-yhteiskunnassa sosiaaliset 
taidot ovat entistä tärkeämpiä. Näitä taitoja nuoret oppivat vertaisryhmien pa
rissa. (Antikainen 1993, 118) Poikkeus (1995, 122) on sitä mieltä, että suhteet ikä
tovereihin eivät ole merkityksellisiä vain tulevien vuorovaikutustaitojen harjoit
telun kannalta, vaan ne ovat ennen kaikkea osa lapsuuden ja nuoruuden sosiaa
lista maailmaa ja arkipäivää. 

Tupakoinnin oppimisvaiheessa toveripiirin vaikutus on erittäin tärkeä. 
Tällöin tupakointi voi olla ryhmän yhteishenkeä lisäävä asia. Nuoret ilmaisevat 
ryhmän jäsenyyttä mm. tupakoimalla tai käyttämällä alkoholia. Koska ryhmän 
normit säätelevät tarkkaan nuoren käyttäytymistä, tulisi terveyskasvatus suun
nitella nimenomaan näiden normien muuttamiseksi. Tässä tulee ottaa huomioon 
sekin, että tupakointi on yleisintä niiden nuorten keskuudessa, jotka eivät pidä 
koulumenestystä kovin tärkeänä. Nuoret suhtautuvat myös kriittisesti kasvatus
auktoriteetteihin. Terveyskasvatuksessa tulisikin käyttää apuna tätä näkökul
maa. (Rimpelä & Eskola 1977, 180-195) Monissa tutkimuksissa on saatu sellaisia 
tuloksia, että nuorten arvot ja käytös vastaavat suuresti heidän viiteryhmänsä 
arvoja ja tottumuksia. (Kontula 1991, 79; Tossavainen 1988, 96, 148-150) 

Kun sosiaalipsykologiassa puhutaan ryhmästä, on huomattava, ettei puhu
ta mistä tahansa yksilöiden joukosta. Eräs ryhmän luokitus on seuraava: 

1. Ryhmä koostuu yksilöistä, joita yhdistää sosiaalisten suhteitten verkko ja joita
leimaa jossakin määrin jäsenyys ryhmässä, siten että erityisesti ryhmän muu-
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tokset vaikuttavat yksilöihin. (Riippuvuuskriteeri) 
2. Jäsenyys on tiedossa siten, että ryhmään kuuluvat yksilöt tietävät, keitä ryh

mään kuuluu tai ainakin minkä laatuisia ihmisiä siihen kuuluu. Oäsenyyskri
teeri)

3. Jäsenet tietävät kuuluvansa ryhmään. Oäsenyystietoisuuskriteeri)
.4. Jokaisella ryhmällä on ainakin yksi päämäärä, jonka tavoittamiseksi esiintyy 

yksilöitten toimintoja ja niiden koordinointia. (Päämääräkriteeri) 
5. Toiset odottavat ryhmän jäsenten käyttäytyvän tietyllä tavalla, tiettyjen sään

töjen (normien) mukaan. (Normikriteeri)
(Rainio & Helkama 1974, 165-171)

Väljästi sanottuna voidaan puhua ryhmästä, jos ryhmä täyttää yhdenkin kritee
rin. Välttämätön edellytys ryhmälle on se, että yksilöt ovat ainakin jonkin yhtey
den kautta vuorovaikutuksessa toisiinsa. Iluniselle ryhmäjäsenyys on elinehto. 
Ilman ryhmää emme tule toimeen. Ilunisen taipumusta hakeutua pysyvään ryh
mään, vuorovaikutukseen toisten kanssa, nimitetään liittymistarpeeksi eli att
raktioksi. (Rainio & Helkama 1974, 165-171) 

Nuorten tupakoinnin ja päihteiden käytön yhteydessä on usein puhuttu 
joukkoharhasta. Koska oletan joukkoharhan olevan nuorten keskuudessa erittäin 
suuren, katson aiheelliseksi selvittää sitä eri tutkimusten perusteella mahdolli
simman monipuolisesti. 

Joukkoharhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa valtaosalla yhteisön jäsenistä 
on samansuuntainen harhainen käsitys toistensa mielipiteistä, asenteista, 
käyttäytymisestä ja odotuksista. Yleensä joukkoharha syntyy sitä helpommin, 
mitä vaikeampaa on omien havaintojen tekeminen tietystä ilmiöstä. Joukkohar
ha syntyy helpommin, mikäli vapaa ja avoin keskustelu on estynyt johtuen 
voimakkaista yhdenmukaisista normeista. On myös mahdollista, että joukko
harhan syntymiseen vaikuttaa myös se, että poikkeavuuteen kiinnitetään enem
män huomiota kuin yhdenmukaisuuteen. Esimerkkinä tästä tilanteesta voi mai
nita sen, että todella vahvassa humalatilassa ollut kaveri muistetaan paremmin 
kuin läsnä olleet raittiit. (Laine 1991, 35) 

Joukkoharhaa ilmenee tilanteessa, jossa nuoret luulevat, että muut tupakoi
vat tai käyttävät päihteitä enemmän kuin he itse ja enemmän kuin valtaosa nuo
rista todellisuudessa. On mahdollista, että joukkoharhan seurauksena kehittyy 
ryhmän painetta, joka taas on omiaan lisäämään nuorten tupakointia tai päihtei
denkäyttöä, vaikka nuori ei itse haluaisikaan niin tapahtuvan. Tupakan ja päih
teiden lisäksi joukkoharhaa ilmenee mm. arkaluontoisissa asioissa kuten seksis
sä ja uskonnossa. (Laine 1991, 35) Eskolan (1963, 330-337) mukaan joukkohar
halla tarkoitetaan koko ryhmässä samansuuntaisena ilmenevää havaintoharhaa. 
Terveyskasvatuksessa joukkoharha käsitteenä tuli yleisemmin käyttöön 1970-
luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Ahlström (1983, 131-164) on ilmaissut jouk
koharhakäsitettä sanoilla "sosiaalisen todellisuuden vääristyminen". 

Ikätovereiden vaikutusta sekä poika- että tyttöryhmissä voitaisiin parhai
ten lisätä valistuksella, jolla vahvistetaan terveiden elämäntapojen noudattamis
ta ja hyviä harrastuksia, jotta hyvät esimerkit lisääntyisivät. Samalla vähennet
täisiin joukkoharhaa, joka tulee hyvin esille myös Nuorten terveystapa
tutkimuksessa, jossa Ahlström (1983) on selvittänyt suomalaisten nuorten käsi
tyksiä samanikäisten alkoholinkäytöstä. Tulosten mukaan niiden nuorten osuus, 
jotka arvioivat ikätovereidensa juovan enemmän kuin asianomainen itse, oli 
huomattavan suuri. (Ahlström 1983, 25) Ruotsin kielessä joukkoharhailmiöstä 
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on käytetty termiä "majoritetsmissförstånd" kuvaamaan nuoruusiälle tyypillistä 
"kuviteltua sosiaalista painetta" (Hauge 1971, 3-20). Englanninkielisessä kirjalli
suudessa joukkoharhakäsitettä on kuvattu mm. termein pluralistic ignorance ja 
false consensus effect (Ross, Greene & House 1977, 279-301). 

Kun joukkoharhaa on tutkittu, on siihen kehitelty monenlaisia teoreettisia 
tulkintamalleja. Näitä malleja ovat attribuutioteoria, käyttäytymisen yhden-mu
kaisuusteoria, selektiivinen altistumishypoteesi ja motivaatiotekijöihin perustu
va teoria. Kelleyn ja Michelan (1980) mukaisessa attribuutioteoriassa ilmaistaan 
joukko ehtoja, jotka säätelevät tapahtumien tai kokemusten selittämistä. Teorias
sa erotetaan sisäiset 1. persoonalliset attribuutiot ja ulkoiset 1. tilanneattribuutiot. 
(Kellcy & Michela 1980, 457-501) Sherman, Presson, Chassin, Corly, Olshavsky 
(1983, 197-207) olettivat tupakoitsijoiden näkevän oman käyttäytymisensä taus
talla enemmän tilannetekijöitä kuin yksilön persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä. 
Lisäksi Sherman ym. (1983, 197-207) olettivat, että ne, jotka uskovat persoonalli
suuteen liittyvien tekijöiden vaikutukseen, yliarvioivat tupakoinnin yleisyyttä. 

Käyttäytymisen yhdenmukaisuusteoria puolestaan selittää, että joukko
harha olisi yhteydessä yksilöiden taipumuksiin muuntaa omaa käyttäytymis
tään siten kuin havaitsee tai tuntee muiden tekevän. Teorian mukaan tupakoi
mattomien, jotka esittävät korkeimmat frekvenssiluvut ikätovereidensa tupa
koinnista, pitäisi olla jatkossa muita herkempiä tupakoinnin alkamiseen. Siis 
luulo siitä, että "kaikki muutkin" tupakoivat, saa nuoren tupakoimaan, koska 
hän haluaa olla samanlainen kuin kaikki muutkin nuoret. 

Kolmannen teorian, selektiivisen altistumishypoteesin (Ross ym. 1977) mu
kaan yksilöillä on taipumus liittyä sellaisten ihmisten seuraan, joiden 
käyttäytyminen, arvostukset, asenteet yms. muistuttavat yksilöiden omia vas
taavia preferenssejä. Meidän kanssamme samalla tavalla ajattelevat ja tekevät 
ihmiset miellyttävät meitä. (Ross ym. 1977, 279-301) Motivaatiotekijöihin perus
tuvan teorian (Ross ym. 1977, 279-301) mukaan joukkoharha liittyy yksilön tar
peeseen tehdä oikeutetuksi oma poikkeava käyttäytyminen. Omaa poikkeavaa 
käyttäytymistä puolustellaan monin eri lavoin. 

Sherman ym. (1983) tutkivat joukkoharhan yhteyttä tupakoinnin yleisyy
den arviointiin nuorten keskuudessa edellä esitettyihin neljään teoriaan nojau
tuen. Tutkimuksessa esitettiin 11-17-vuotiaille nuorille arviointikysymys ikäis
tensä nuorten tupakoinnin yleisyydestä seuraavasti: "Kuinka moni jokaisesta 
sadasta pojasta/tytöstä tupakoi koulussasi?" Attribuutioteoria ei saanut kovin
kaan paljon tukea, sillä ne, jotka liittivät tupakointitottumuksen pääasiassa tilan
netekijöiden yhteyteen, yliarvioivat kuitenkin yhtä paljon tupakoinnin yleisyyt
tä kuin ne, jotka katsoivat tupakoinnin olevan seurausta persoonallisista taipu
muksista tupakointiin. Käyttäytymisen yhdenmukaisuusteoriaa testattiin käyt
tämällä tupakoimattomien prevalenssiarvioita ennustamaan heidän myöhempiä 
tupakointi-intentioitaan; yhteydet arvioiden ja tupakointiaikomusten välillä 
osoittautuivat kuitenkin heikoiksi, vaikkakin tilastollisesti merkitseviksi. Selek
tiivisiä altistumishypoteeseja testattiin puolestaan selvittämällä tupakoivien lä
heisten ystävien lukumäärän yhteyttä tupakointiprevalenssiarviointeihin; yh
teydet osoittautuivat tilastollisesti merkitseviksi tupakoivien ystävien lukumää
rän selittäessä enimmillään noin 19 % tupakoimattomien nuorten prevalenssiar
vioiden varianssista. Motivaatioteoriaan perustuvan hypoteesin testaamisessa 
puolestaan pyrittiin selvittämään miten poikkeavana tai normienvastaisena 
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tupakointia pidetään. Mitä poikkeavampana käyttäytymisenä tupakointia pide
tään, sitä suurempi tarve tupakoivalla nuorella on nähdä tupakointi suhteellisen 
yleisenä tiedollisen dissonanssin välttämiseksi ja sitä voimakkaampana joukko
harhan tulisi ilmetä; tämä olettamus osoittautui oikeansuuntaiseksi. (Sherman 
ym. 1983, 197-207) 

Tutkimuksensa koosteeksi Sherman ym. (1983) esittivät, että joukkoharhan 
taustalla vaikuttaisivat lähinnä sekä valikoiva altistuminen että motivaatioteki
jät. Näistä edellinen lähestymistapa piti joukkoharhaa tuloksena laskelmoidusta 
päätöksentekoprosessista ja jälkimmäinen lähestymistapa puolestaan egosent
risenä vääristymänä, jonka alkuperä on itsensä korostamisessa (self-entrace
ment) ja oman toiminnan oikeutetuksi tuntemisessa (self-validation) eikä niin
kään kognitiivisissa arviointiperiaatteissa. (Sherman ym. 1983, 205-207) 

Kavereiden tupakoinnin ja alkoholinkäytön yhteyttä nuorten käyttöön sel
vitetään luvussa 6 samoin kuin joukkoharhaakin. 

2.7 Harrastusjärjestöjen rooli terveyskasvatuksessa 

Harrastusjärjestöt liittyvät terveyskasvatukseen kasvatuksen kolmijaon mukaan 
(ks. kuviota 1) nonformaalina kasvatuksena. Kun ihminen kehittyy, hän alkaa 
elää yhä laajemmassa todellisuudessa. Leontjev (1977, 174) huomauttaa, että 
"nuoren vuorovaikutussuhteiden lähipiiri lakkaa olemasta hänelle itseisarvo": 
maailma kasvaa. 

Jopa läheisimpienkin aikuisten esittämät vaatimukset säilyttävät mielen 
muodostamisen funktionsa ainoastaan sillä ehdolla, että ne liittyvät läheisesti 
johonkin sosiaalisesti laajempaan motivaatioalueeseen. Jos näin ei ole, ne herät
tävät nuoren kapinaan. Kun nuori niin sanotusti astuu laajempaan vuorovaiku
tusten piiriin, se ei merkitse sitä, että intiimi ja persoonallinen väistyisi toissijai
seksi. Päinvastoin sisäinen elämä kehittyy. Toveruuden rinnalle syntyy luotta
mukseen perustuva ystävyys. Mitä enemmän yhteiskunta avautuu ihmiselle, 
sitä syvällisemmäksi käy hänen sisäinen maailmansa. (Leontjev 1977, 174-175) 

On selvää, että yhteiskunnan rakennemuutokset heijastuvat muutoksina 
myös ihmisten vapaa-ajan toiminnassa. Näistä tärkeimpiä ovat vapaa-ajan pi
teneminen, sen eriytyminen työstä ja aktiivisuusmuotojen vaihtuminen. Nykyi
sin on tarjolla hyvin paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja koko ajan niitä 
tulee lisää. Vapaa-ajan viettomuotojen monipuolistuessa on samalla syntynyt 
instituutioita, jotka ovat erikoistuneet vaalimaan tiettyjä aktiivisuusmuotoja. 
Niinpä lukuisat järjestöt tarjoavat mitä erilaisimpia mahdollisuuksia vapaa-ajan 
viettoon. (Piepponen 1960, 1) 

Rakenteelliset tekijät ovat johtaneet siihen, että vapaa-ajan sosiaaliset on
gelmat ovat muuttuneet. Kun aikaisemmin ongelmana oli vapaa-ajan niukkuus 
tai sen puuttuminen, on painopiste siirtynyt vapaa-ajan aktiivisuuteen. Vapaa
aika ei siten sosiaalisena ongelmana ole lakannut olemasta. Varsinkin kaupun
kiyhteisöissä on työajan lyhentyessä ja toimintamahdollisuuksien monipuolis
tuessa vapaa-ajan ongelmasta tullut valintaongelma. Monet ihmiset eivät osaa 
ratkaista mitä alkavat harrastaa tai toisaalta keräävät itselleen liikaa harrastuk-



36 

sia, väsymykseen asti. Useimmilla nuorilla on sopivasti harrastuksia. On kuiten
kin nuoria, joilla on liikaa harrastuksia, joten he väsyvät, tai sitten on nuoria, 
joilla ei ole harrastuksia ollenkaan. Suurin ongelma lienee niille nuorille, jotka 
eivät ole löytäneet itselleen mitään mieluisaa harrastusta. Kodit eivät ole onnis
tuneet harrastuksiin ohjaamisessa, koulu ei ole pystynyt sitä tekemään ja harras
tusjärjestöt eivät ole kohdanneet nuorta, jolla ei ole harrastuksia. Siinä on haas
tetta myös harrastusjärjestöille. (Piepponen 1960, 2-7) 

Yhdistysjäsenyyksien määrän osalta Suomi sijoittuu kansainvälisessä ver
tailussa kehittyneiden teollisuusmaiden keskitasolle. Osa jäsenyyksistä on 
muodollisia. (Siisiäinen, henkilökohtainen tiedonanto 4.9.1998) Suomi on järjes
töjen luvath1 maa. Suurin osa suomalaisista, kuten myös ylivieskalaisista, kuu
luu johonkin harrastusjärjestöön, esimerkiksi urheiluseuraan tai nuorisojärjes
töön. Järjestöjen lisäksi Suomessa, kuten Ylivieskassakin, toimii monenlaisia re
kisteröimättömiä ryhmiä, joihin voi kuulua. Järjestöillä ja eri harrastusryhmillä 
onkin tärkeä rooli terveyskasvattajana. Suurin osa näistä ryhmistä on oivaltanut 
kasvatusvastuunsa myös terveyskasvatuksen alueella. Esimerkkinä käsittelen 
myöhemmin SVUL:n Nuori Suomi -projektia, jossa kiinnitetään huomiota ni
menomaan kasvatuksellisiin seikkoihin ja ohjaajan kasvatusvastuuseen. Järjestöt 
ja ryhmät tarjoavat nuorille turvallisen ja mielekkään tavan viettää vapaa-aikaa 
ja purkaa energiaa, jota nuorilla useimmiten on paljon. Vanhempien asema 
harrastuksiin ohjaamisessa on nähdäkseni ensiarvoisen tärkeää. Vanhemmat 
kannustavat, kuljettavat ja antavat rahan harrastamiseen. 

Aivan kuin vastauksena viime aikojen keskustelulle lasten iltapäivätoimin
nan järjestämisestä Nuori Suomi ry. käynnisti "Liikkuvan iltapäivän" tukemaan 
ja kannustamaan paikallisia tahoja järjestämään ala-asteikäisille iltapäiväkerhoja. 
Suomessa on keskusteltu vilkkaasti ala-asteikäisten lasten yksin viettämästä 
ajasta. Kun vanhemmat ovat töissä monta tuntia pidempään kuin lapset koulus
sa, lapsille jää paljon sellaista aikaa, jolloin aikuisia ei ole lähellä. Päivittäin läh
tee ala-asteilta 380.000 lasta kuka minnekin. Tutkimukset osoittavat, että yli 10 
hmnin yksinolo viikossa on selvä riskitekijä masentuneisuuden lisääntymiseen, 
varhemmin aloitettuun tupakanpolttoon ja alkoholin juomiseen, syrjäytymiseen 
sekä moniin muihin ei-toivottuihin ilmiöihin (Richardson, Dwyer & McGuigan 
1983, 556-566). Asiaa on pyritty järjestämään monella tavalla. Joissakin kunnissa 
on järjestetty koulun omaa kerhotoimintaa, myös iltapäiväkerhotoiminta voi 
olla vilkasta. Koululaisten pääsy kaikkialla kunnalliseen tai seurakunnan iltapäi
vätoimintaan ei ole kuitenkaan enää mahdollista. Vakuutusyhtiö Tapiola ja 
Nuori Suomi tarjosivat tukea paikallisen iltapäivätoiminnan vauhdittamiseen. 
Rahaa oli jaossa yhteensä 300.000 mk. Kannusterahaa voivat hakea kaikki ne 
tahot, jotka järjestävät ala-asteikäisille iltapäivätoimintaa. Kun rahaa jaettiin, 
kriteereinä olivat mm. lasten yksinäisten iltapäivien vähentäminen, päivittäisen 
liikkumisen lisääminen sekä erityisesti liikunnallisesti passiivisten lasten liikut
tamisesta kiinnostuminen. Tärkeää on myös syrjäytymisen ehkäisy ja yhteistyön 
tekeminen koulun kanssa. (Nuori Suomi 1998b) Ylivieskan Koriskuulan iltapäi
väkerho sai kyseistä kannusterahaa 500 markkaa. Rahaa ei saatu paljon, mutta 
se toimii lähinnä nimellisenä kimmokkeena. (Kalajokilaaksoon Nuori Suomi -
Kannusterahaa 1998) Näistä tarkemmin luvuissa 3 ja 8.16. 

Nuori Suomi ry. teetti kesäkuussa 1998 kyselyn lasten ja lasten vanhempi
en suhtautumisesta urheiluseuratoimintaan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvit-
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tää urheiluseurojen toimintaa 13 vuotta nuorempien osalta. Vanhemmilta kysyt
tiin mm. tietävätkö he lastensa harjoitusryhmän sääntöjä ja tavoitteita, kuka 
säännöt ja tavoitteet asettaa, sekä miten sääntöjen ja tavoitteiden tunteminen 
sekä mukanaolo sääntöjen ja tavoitteiden asettamisessa vaikuttaa lasten tyyty
väisyyteen. Lomakkeita palautettiin yhteensä 446 ja vastausprosentti oli 48. 
(Nuori Suomi 1998d, 1) Tulosten mukaan yli puolet vanhemmista ei tiennyt, 
oliko lapsen harjoitusryhmällä olemassa mitään sääntöjä. Säännöt olivat van
hempien tiedossa sitä paremmin, mitä pidempään lapsi on harrastanut lajiaan. 
Nuorempien lasten vanhemmat tiesivät säännöt paremmin. Esimerkkinä mainit
takoon, että jääkiekkoa harrastavien lasten vanhemmista noin 35 % tiesi joukku
een säännöt ja yleisurheilevien lasten vanhemmista 25 % tiesi lapsensa harjoitus
ryhmän säännöt. Noin 17 % lasten vanhemmista tiesi, että säännöt on kirjattu 
paperille, kun taas esim. jääkiekkoilevien lasten vanhemmista yli puolet tiesi 
kirjallisista säännöistä. Noin 60 % vanhemmista tiesi lapsensa harjoitusryhmän 
tavoitteet. (Nuori Suomi 1998d, 2-3) 

Noin 25 prosentissa tapauksista oli seuran johto tai ohjaaja asettanut harjoi
tusryhmänsä säännöt ja tavoitteet kuulematta lasta tai vanhempia. Vajaassa 
puolessa tapauksista olivat lapsen vanhemmat osallistuneet sääntöjen ja tavoit
teiden asettamiseen. Noin 20 % lapsista oli saanut osallistua sääntöjen asettami
seen. Vanhemmista 17 % oli sopinut joitain sääntöjä muiden vanhempien kans
sa. Eniten vanhempien yhdessä sopimia sääntöjä oli joukkuelajeissa. Kolmannes 
vanhemmista uskoi lapsensa olevan erittäin tyytyväinen ja yli puolet melko tyy
tyväinen harjoitusryhmänsä toimintaan. Tyytyväisimpiä oltiin silloin, kun lapsi 
oli asettanut säännöt yhdessä ohjaajan kanssa. Lapsen tyytyväisyyteen harjoitus
ryhmän toimintaan vaikutti selkeästi lapsen taitotaso. Mitä heikompi lapsen 
taitotaso oli, sitä tyytymättömämpi lapsi oli. Lähes kaikki jääkiekkoa harrastavi
en lasten vanhemmat uskoivat lapsensa olevan tyytyväinen ryhmänsä toimin
taan. Jalkapalloa ja yleisurheilua harrastavien lasten vanhemmista hieman keski
määräistä useampi uskoi lapsensa olevan tyytymätön harjoitusryhmänsä toi
mintaan. (Nuori Suomi 1998d, 3-6) 

Edellä mainittu tutkimus liittyy alkamassa olevaan lapsiurheilun sisällön ja 
toiminnan henkeen vaikuttavaan Operaatio Pelisääntöihin. Tutkimuksessahan 
todettiin mm. se, että säännöt lisäävät tyytyväisyyttä urheiluseuran toimintaan. 
"Nuori Suomi haluaa yhdessä suomalaisen urheilujärjestelmän kanssa kannus
taa lasten harjoitusryhmien ohjaajia ja lasten vanhempia keskustelemaan toimin
nan hengestä ja sisällöstä." Kun ryhmässä keskustellaan, syntyy sille oma pe
lisääntösopimus. Keskeisintä tulisi olla liikuntatoiminnan leikinomaisuus ja ta
savertaisuus. Lapsia tulisi kuunnella ja antaa heidän vaikuttaa omaa toimintaan
sa koskeviin sääntöihin. Leikinomaisuudella korostetaan toiminnan 
monipuolisuutta ja hauskuutta. Tasavertaisuudella halutaan tuoda esiin jokaisen 
lapsen tärkeys ryhmälle. Jokaisen tulee tuntea kuuluvansa joukkoon. Vilttiketjut 
eivät kuulu tasavertaiseen lasten urheiluun. Seikat, jotka vaikuttavat kielteisesti 
lapsen itsetunnon kehittymiseen, tulee poistaa. Tärkeänä nähdään myös se, että 
vanhempia ja ohjaajia ohjataan keskustelemaan ryhmän kasvatuksellisista ar
voista, joita ovat aikuisen esimerkki, savuttomuus ja terveet elämäntavat. Nyt 
halutaankin lisäksi herättää koko lapsi- ja nuorisourheilun pelikenttä keskustele
maan lasten urheilun hengestä ja sisällöstä. (Nuori Suomi 1998a, 1-2) Vastaavan
laisia tai ainakin pienempimuotoisia hankkeita on muillakin harrastusjärjestöil-
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lä, mutta otin Nuoren Suomen esimerkiksi juuri sen takia, että se täyttää hyvin 
juuri terveyskasvatukseen liittyvän vaatimuksen, mikäli se on sitten käytännös
sä sitä, mitä se papereissa kertoo tavoitteidensa olevan. 

Lopuksi ote Pelin Henki -oppaasta: "on syytä pysähtyä miettimään, miten 
suhtaudumme tupakointiin urheilutalon rappusilla tai kentän laidalla. Entä 
huippu-urheilijoiden antamaan nuuskaamisen tai juovuksissa juhlimisen mal
liin? Keskustelua on syntynyt myös siitä, onko olutvalmistaja sopiva sponsori 
lasten urheilutapahtumiin. Sopiiko olutteltta ikäkausikilpailuihin ja junioritur
nauksiin?" (Nuori Suomi 1998c, 23) 

2.8 Joukkoviestimien merkitys terveyskasvatuksessa 

Joukkoviestimet sijoittuvat kasvatuksen kolmijaon mukaan (ks. kuviota 1) 
informaaliin kasvatukseen. Joukkoviestintä on viestintää, jossa yhden viestimen 
sanoma välitetään teknisin menetelmin moninkertaistettuna useille vastaanotta
jille. Yleisö on mahdollisimman rajaamaton, sanoma on mahdollisimman julki
nen ja rajaamaton, palautetta on vähän ja palaute on useimmiten epäsuoraa ja 
monia eri teitä saapuvaa. (Wiio 1994, 152) 

Viestintävälineiksi voidaan käsittää lehdistö, radio, televisio, filmi ja kirja. 
Joukkoviestintä on epäsuoraa viestintää, jossa lähettäjän ja vastaanottajan välillä 
on aika- ja/tai matkaero. Joukkoviestintä on myös yleensä yksisuuntaista. (Wiio 
1994, 170) Viestintävälineet ovat nykyisin hyvin tärkeä osa nuorten elämää. 
Joukkoviestintä muokkaa makuja, luo muotteja ja elämisen malleja. Se uudistaa 
kielenkäyttöä ja hallitsee yhteiskunnallista ja yksityisten ihmisten välistä keskus
telua. (Härkönen 1994, 96) 

Suomessa on julkaistu muutamia erilaisia tutkimuksia (esim. Minkkinen & 
Starck 1975, Lapsi ja joukkotiedotus; Puro 1975, Joukkotiedotusoppia peruskou
lun yläasteelle), joissa on selvitetty joukkoviestimien vaikutusta nuoren kasvat
tajana. Eri joukkoviestimet (TV, radio, lehdet) tarjoavat nuorelle mallin, jota tä
mä sitten pyrkii noudattamaan. Mm. monissa televisiosarjoissa alkoholia käyte
tään runsaasti ja se on omiaan tarjoamaan nuorille esimerkin. 

Vaikka Suomen lainsäädäntö on kieltänyt tupakkamainonnan 1.3.1978 al
kaen, yli puolet suomalaisista nuorista ilmoittaa nähneensä äskettäin tupakka
mainoksia. Nuorista ja tupakkamainonnasta kertovan tutkimuksen lähtökohta
na oli kysymys kiellon toteutumisesta suhteessa nuorten tupakoinnin lisäänty
miseen. Vastaus tuntuu selvältä. Tupakkalaista huolimatta nuoriin kohdistuu 
edelleen massiivinen tupakkamainonta, mikä tuskin on merkityksetön nuorten 
tupakoinnin lisääntymisessä. Viime aikoina on puhuttu paljon myös piilo
mainonnan vaikutuksesta nuoren käyttäytymiseen. Tulokset osoittavat, että 
useimpien nuorten mielestä Camel boots -mainos mielletään kenkien mainon
nan lisäksi Camel-tupakkaan. Tämän tutkimuksen mukaan 12-vuotiaista 54 %, 
14-vuotiaista 58 %, 16-vuotiaista 63 % ja 18-vuotiaista 58 % oli nähnyt viime
kuukauden aikana tupakkamainoksen Suomessa. (Hara-Eteläharju & Rimpelä
1989, 11-15) Vaikka Suomen lainsäädäntö kieltää alkoholijuomien mainonnan,
alkoholimainoksen oli nähnyt vastaavista ikäluokista 46 %, 51 %, 52 % ja 55 %
(Ahlström, Rimpelä, Rimpelä & Pykäri 1989, 9). Mainontakielto ei koske juomia,
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joiden alkoholipitoisuus on korkeintaan 2,8 tilavuusprosenttia. Tällainen juoma 
on esimerkiksi ykkösolut, jota saa vapaasti mainostaa. Näin ollen ykkösoluen 
avulla on ollut mahdollista mainostaa keskiolutta ja vahvaa olutta (Salo 1989, 
2:77-82, Tigerstedt 1988, 1:50-58). Tammikuussa 1995 mietojen alkoholijuomien 
mainonta myös sanomalehdissä ja tv:ssä tuli lailliseksi. Lisäksi Suomen mainon
takielto ei luonnollisesti koske ulkomaisia lehtiä. Tupakan ja alkoholin piilo
mainonta on hyvä esimerkki mainontalain kiertämisestä. Viranomaiset ovat kui
tenkin lähes voimattomia mainonnan valvomisessa. Kanteluita tupakkamainon
nasta on tehnyt mm. Rimpelä. Kantelut ovat aiheuttaneet oikeuskanslerin huo
mautuksia ja Rimpelän mukaan ne ovat vauhdittaneet tupakkalain uudistumis
ta. (M. Rimpelä, henkilökohtainen tiedonanto 10.10.1996) 

Vaikka joukkoviestinnän suorat vaikutukset ovatkin pienempiä kuin 
yleensä oletetaan, pitkäaikainen joukkoviestinnän vaikutus muokkaa arvoja, 
asenteita, mielipiteitä ja sitä kautta myös käyttäytymistä. Viestintä on kuitenkin 
vaikuttanut ihmisten jokapäiväiseen elämään ehkä enemmän kuin mikään muu 
tekninen muutos. Joukkoviestintä voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöön posi
tiivisesti tai negatiivisesti. Joukkoviestinnän valvonta onkin esim. tupakan ja 
päihteiden säätelykeino. (Wiio 1994, 236) 

Esimerkkinä toisenlaisesta mielenkiintoisesta tutkimuksesta mainittakoon 
Wiion tutkimus vuodelta 1984, jonka aiheena on televisio ja arkikäyttäytyrninen. 
Tutkimus käsittelee mahdollisuuksia vaikuttaa television avulla kansalaisten 
terveyteen. Tutkimuksessa tultiin siihen johtopäätökseen, että kiinnostusta 
joukkotiedotuksen kautta välitettyyn terveyskasvatusinformaatioon voidaan 
lisätä lisäämällä yleensä terveisiin elintapoihin liittyvää keskustelua yhteiskun
nassa. Tässä on vaikeutena kuitenkin se, että pitkällekin kehittyneissä yhteis
kunnissa puhtaat valistukselliset, terveisiin elintapoihin liittyvät kysymykset 
vain harvoin muodostuvat laajojen kansanjoukkojen mielenkiinnon kohteeksi 
niin paljon, että niiden ympärille syntyisi laajamittaista keskustelua. Sen sijaan 
yksityisesti terveisiin elintapoihin liittyvää pohdintaa harrastetaan runsaasti. 
(Wiio 1984, 314) 

Monissa yhteyksissä on väitetty, että pelkkä tieto ei muuta ilimisen 
käyttäytymistä. Käyttäytymisen muutokseen tarvitaan tunnetta ja tahtoa. Lu
vussa 7 selvitän mallioppimista. Mallioppimisessa on tärkeää taistojen määrä. 
Mitä useammin malli toistuu, sitä tehokkaampaa on oppiminen. Selkeitä muu
toksia terveyskäyttäytyrnisessä saatiin, kun terveyskasvatusta oli annettu luku
vuoden aikana vähintään 40 tuntia (Connell & Turner & Mason 1985, 316-321). 
Koska viestintävälineistä tulee hyvin paljon monenlaista asiaa, on erittäin tärke
ää, että myös terveyskasvatus korostaa kriittisen ajattelun oppimisen tärkeyttä. 
Terveyskasvattajien tulisi myös miettiä sitä, miten nuoret tulkitsevat viestejä. 

Syksyllä 1996 paljastui eräässä Helsingin ammattioppilaitoksessa huume
vyyhti, johon oli sekaantunut koulun silloisia ja entisiä oppilaita. Ongelman nos
ti esille Ilta-Sanomat lokakuussa 1996. (Jaatinen, Kaukonen, Warsell, Halme-aho 
& Ahtola 1998, 3-5) 

Asiaa käsitelleen raportin mukaan "lehdistön tapa käsitellä huumeasioita ei 
mitenkään helpota ongelmien kohtaamista yksilötasolla". Huumeet ovat lehdis
tölle myyvä aihe, jonka käsittely on melko yksipuolista. Lehdistö leimaa helposti 
ja se on omiaan lukkiuttamaan tilannetta. Tässä Helsingin erään ammattioppilai
toksen tapauksessa lehdistö leimasi yhden ammattikoulun "huumekouluksi", 
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vaikka tilanne ei ole olennaisesti huonompi kuin muissa kouluissa. (Jaatinen ym. 
1998, 6) 

2.9 Kasvatus, opetus ja opetussuunnitelma 

Kun ajatellaan kasvatusta, on se aina tarkoitusperäistä, intentionaalista toimin
taa, koska sillä pyritään päämääriin ja niistä johdettuihin tavoitteisiin. Keskuste
lua herättänyt ongelma on se, missä määrin kasvattajan ja kasvatettavan tulisi 
hyväksyä tavoitteet ja pyrkiä niihin tietoisesti. Kasvatuksessa on välttämätöntä, 
että kasvattajan ja kasvatettavan välillä on inhimillinen vuorovaikutus. Koulu
kasvatus on nimenomaan sosiaalista toimintaa. (Lahdes 1997, 11) 

Karin (1996, 73) mukaan kasvatusta ja opetusta on oikeastaan mahdotonta 
erottaa toisistaan. Lahdeksen (1997) teoksessakin kasvatus ja opetus ovat samaa 
tarkoittavia synonyymejä. Arkikielessä opetus on kuitenkin suppea-alaisempi, 
koska sitä käytetään lähinnä koulukasvatuksessa. Koulussa kasvattajat ovat 
opettajia. Kasvatus-termi on yleinen termi koulun ulkopuolisessa opetuksessa 
kuten kodeissa ja laitoksissa. Kaikki kasvattajat eivät ole opettajia, mutta kaikki 
opettajat ovat kasvattajia. (Lahdes 1997, 11-12) 

Opetuksen Lahdes (1997) määrittelee seuraavasti: "Opetus on kasvatus
tavoitteista johdettavaa tarkoituksellista ja suunniteltua opettajan ja oppilaiden 
välistä sosiaalista vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka tarkoituksena on luoda 
oppilaalle edellytykset oppimisen avulla tavoitteiden saavuttamiseen." Opetus 
on aina tavoitteellista toimintaa. Opetus- ja oppimisprosessi on vuorovaikutus
ta, johon liittyvät erilaiset opetusmuodot 1. työtavat, oppimateriaalit ja -välineet, 
opetus- ja oppimistaidot, periaatteet jne. Vaikka oppiminen on tärkein vaihe, 
aina ei kuitenkaan tapahdu oppimista. (Lahdes 1997, 14) 

Valtakunnalliset opetussuunnitelmat ovat uudistuneet noin kymmenen 
vuoden välein. Tässä työssäni tarkastelen vuoden 1985 ja vuoden 1994 opetus
suunnitelmia. Vaikka perusteet ovat vuodelta 1994, monissa kunnissa opetus
suunnitelmatyö oli valmis vasta vuonna 1996. 

Lahdeksen (1982) mukaan "opetussuunnitelma on ennakolta laadittu koko
naissuunnitelma kaikista niistä toimenpiteistä, joilla pyritään toteuttamaan kou
lulle asetettuja tavoitteita. Opetussuunnitelmassa voidaan erottaa myös kolme 
tasoa: 1. etukäteen laadittu opetussuunnitelma, 2. toimenpiteet opetussuunnitel
man toteuttamiseksi ja 3. oppilaiden kokemukset." Ensimmäinen taso on lähinnä 
valtakunnallisia suunnitelmia, toinen taso on koulussa annettavaa opetusta ja 
kolmas taso oppilaiden käyttäytymisen muutosta. (Lahdes 1982, 19) 

Myöhemmin Lahdes (1997, 72) mainitsee viisi opetussuunnitelman tasoa ja 
oppilaan oman suunnitelman. Tasot ovat seuraavat: peruskoululaki ja -asetus, 
opetussuunnitelman perusteet, kunnan opetussuunnitelma, koulun opetus
suunnitelma ja opettajan opetussuunnitelma. Vuoden 1994 opetussuunnitelma
uudistuksen yhtenä tavoitteena oli saada entistä enemmän käyttöön opettajien 
asiantuntemus ja auttaa heitä sitoutumaan. Jotta opetus voisi uudistua, opettajan 
täytyy muuttua (Lahdes 1997, 78). Koulussa opitaan myös paljon sellaista, mitä 
ei pitäisi eikä opita kaikkea, mitä pitäisi. Piilo-opetussuunnitelma koostuu niistä 
vaikuttajista, usein tiedostamattomista tekijöistä, kuten järjestyksestä, kielenkäy-
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töstä, opettajan asenteista, opetustyyleistä yms. (Lahdes 1986, 84) 
Koska yhteiskunta pitää yllä koulua, sitä tietenkin kiinnostaa se kulttuuri

perintö, joka uuden sukupolven tulisi omaksua. Saylorin ja Alexanderin opetus
suunnitelmamallissa yhteiskunta, oppilas/ opiskelija ja tiedonalat ovat määrää
viä determinantteja. (Lahdes 1997, 21) Yhteiskuntapainotteinen suunnitelma 
painottaa sosialisaatiota, jossa oppilas on objekti. Ainejakoista opetussuunnitel
maa pyritään eheyttämään. Oppilaspainotteinen suunnitelma pitää tärkeänä 
sitä, että suunnitelma ja opetus rakennetaan tietynikäisten oppilaiden tai yksilöi
den edellytysten ja toiveiden mukaan. Opetussuunnitelma suosii valintamah
dollisuuksia. Tiedonalapainotteinen suunnitelma suosii ainejakoista opetus
suunnitelmaa, mutta myös eriyttämistä. (Lahdes 1997, 22) Maamme koulutusjär
jestelmä ei ole vieläkään riittävän joustava. Siinä ei oteta riittävästi huomioon 
oppilaiden elämäntilannetta. (Jakku-Sihvonen, Lindström & Lipsanen 1996, 516) 

Opetussuunnitelmaa voidaan pitää koulutyön tärkeimpänä asiakirjana. Se 
pitää sisällään koulutyön tavoitteet, oppimäärät, opetusjätjestelyjen perusteet ja 
arvioinnin. (Atjonen 1992, 1) Atjosen (1993b, 135) mukaan kunnan opetussuun
nitelman keskeinen asia on ympäristön ymmärtäminen sekä oppimisen kohtee
na että välineenä niin, että paikallisuus painottuu. 

Peruskoulun uudet opetussuunnitelman perusteet (Peruskoulun opetus
suunnitelman perusteet 1994, 9) antavat mahdollisuuden jokaiselle koululle laa
tia oman, omaleimaisen opetussuunnitelman. Vuoden 1985 opetussuunnitelman 
perusteet mahdollistivat kunnittaiset opetussuunnitelmat. Malinen (1994) tote
aa, että vuoden 1985 opetussuunnitelma oli tehty pääasiassa hallinnollista tar
vetta varten (Lehrplan-malli). Opetuksen käytännön suunnitteluun näillä suun
nitelmilla ei ollut juuri yhteyttä. 1990-luvun opetussuunnitelmat ovat pääasiassa 
pedagogisia suunnitelmia (Curriculum-malli). (Malinen 1994, 34). 

Opetussuunnitelmatyö omassa koulussa ja yhteistyössä ympäröivän yh
teisön kanssa on erinomaista opettajien täydennyskoulutusta. Opetussuunnitel
man laadinta edellyttää opettajalta laaja-alaista työn hahmottamista. Opetus
suunnitelman laadinta voi myös herättää opettajassa halua kehittyä koko ajan 
paremmaksi opettajaksi. (Atjonen 1993a, 3) 

Tämänhetkisen ajattelun mukaan opetussuunnitelma muodostaa koulu
työn suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen keskeisimmän lähtökohdan. 
Opettajalla tulisi olla hyvät valmiudet laatia omaan kouluunsa opetustoimintaa 
kuvaava, kehittävä ja käytännön opetustoimintaa ohjaava opetussuunnitelma. 
Työ tapahtuu yhteistyössä eri osapuolten kanssa. (Kari 1994, 89) 

Atjosen (1993a, 3) mukaan "valtakunnallinen opetussuunnitelma on siis 
hyvin vieras, kuntakohtainen melko vieras eikä ilman opetussuunnitelmaa voi
da elää. Edistäisikö opetussuunnitelman hyödyllisyyttä esimerkiksi sen tekemi
nen koulussa?" Opetussuunnitelma on tehtävä eikä valmis tosiasia (Atjonen 
1993a, 4). Opetussuunnitelman laadinnan tulosta ei tule vähätellä, mutta myös 
työprosessi on merkityksellistä oppimista (Atjonen 1993a, 23). 

2.10 Myönteistä otetta ja välittämistä 

Nuorten elämiseen antavat vaikutteita hyvin monet tahot ja ihmiset. Lähellä 
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ovat perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät. Myöhemmin tässä tutkimuksessa kä
sitellään myös empiirisen tutkimuksen antamia tuloksia ja yritetään selittää tu
loksia teorian kautta. Tämän kaiken tarkoituksena on selvittää sitä maailmaa, 
jossa nuori elää koulu- ja opiskeluiässä. 

Kodin ja ystävien merkitystä lapsen kasvuun ja kehitykseen on pohdittu 
viime vuosina paljon. Koska yhteiskuntamme on muuttunut nopeasti ja ei aina 
parempaan suuntaan, se on tuonut tullessaan monia uusia ongelmia. Työttö
myys on perheissä yleistynyt ja se on tuonut tullessaan monia lieveilmiöitä. 
Monet työssä olevat ovat puolestaan ylikuormitettuja. On puhuttu paljon kotien 
jaksamisesta ja kasvatusvastuusta. Lama on tuonut paljon säästötoimenpiteitä 
myös koulupuolelle. Koulun henkilökuntakin alkaa väsyä. Kuka sitten huolehtii 
lapsista ja nuorista? Eri viranomaiset ovat joutuneet huolehtimaan perheistä en
tistä enemmän. Miten sitten käy, kun viranomaisetkin väsyvät. Osa heistä on jo 
väsynyt tai nääntymässä. Miten sitten käy, kun viranomainenkaan ei ole enää 
lähellä? (Ks. myös lukua 6.5) 

Nykytilanteessa on havahduttu huomaamaan, että jotakin pitäisi tehdä. 
Verkostoituminen ja ennen niin luonnolliset tukiverkostot ovat tulleet tärkeiksi. 
Ylivieskan projektit sekä muu toiminta, josta kerrotaan luvussa 8, ovat esimerk
kejä juuri tällaisesta verkostoitumisesta, jota ilman tuskin selviämme tai sel
viämme huonosti. Mukaan tulisi saada kodit, koulut, viranomaiset ja joukko
viestimet. Nyt tarvitaan positiivista otetta ja paljon viisautta sekä välittämistä, 
että huominen olisi parempi. 



3 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 

Olen ottanut tarkastelun kohteeksi muutamia keskeisimpiä tutkimuksia, jotka 
lähiten sivuavat tutkimukseni aluetta ja ongelmia. Nuorten tupakoinnista ja 
päihteiden käytöstä on tehty niin Suomessa kuin ulkomaillakin tuhansia tutki
muksia. Olen tarkastellut myös tupakointiin ja päihteiden käyttöön liittyviä in
terventiotutkimuksia, samoin kuin opetussuunnitelmatutkimuksia. Opetus
suunnitelmien ulkopuolisten toimintojen tutkimuksia olen selostanut siltä osin 
kuin ne koskevat omaa tutkimustani. 

3.1 Tutkimuksia nuorten tupakoinnista 

WHO-koululaistutkimuksen vuoden 1990 kyselyn kohderyhmänä olivat 11-, 13-
ja 15-vuotiaat eli viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaiset. Tutkimuksen mu
kaan tupakointiin liittyvä kokeileva uteliaisuus ja savulla leikittely näyttää ole
van Latviaa lukuun ottamatta Suomessa huomattavasti tyypillisempää kuin 
kahdessatoista Euroopan maassa ja Kanadassa. Tupakointia kokeilevat ensim
mäistä kertaa Suomessa kansainvälisesti verrattuna hyvin nuoret. Pojat kokeile
vat tupakkaa kaikissa maissa nuorempina kuin tytöt. 15-vuotiaiden keskuudes
sa erot kokeilujen yleisyydessä olivat pienentyneet kaikissa muissa maissa paitsi 
Puolassa ja Latviassa. Suomalaisista 15-vuotiaista pojista 28 % ja tytöistä 25 % 
ilmoitti tupakoivansa päivittäin. Suomalaisten tupakointi on yleisempää kuin 
missään muussa tutkimukseen osallistuneessa maassa. (Kannas & Kontula 1993, 
275-277)

Suomalaisnuorten tupakointi vakiintui tyypillisesti nuorempana kuin
yleensä Euroopassa ja Kanadassa. Myös humalakokemukset olivat huomatta
vasti yleisempiä. (Kannas & Kontula 1993, 281) Nuorten terveystapatutkimuk
sen uusimmat tulokset keväältä 1993 kertovat, että tupakointi on hieman vähen
tynyt kahden edellisen vuoden aikana. (Rimpelä ym. 1993, 7-8) 

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen Nuorten terveystapa
tutkimus -työryhmän tutkimusraporteista saadaan uutta tietoa nuorten tupa-
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kointiin liittyvistä asioista. Vuoden 1989 raportissa selvitellään nuorten tupa
kointia, tupakoinnin yleisyyttä, savukkeiden päivittäistä kulutusta, koulutupa
kointia ja tupakkaostoja. Tämä nuorten terveystapatutkimus on seurannut 
12-18-vuotiaiden nuorten tupakointia joka toinen vuosi tehdyillä postikyselyil
lä. 1989 kyselyyn vastasi hieman yli 3.200 12-18-vuotiasta nuorta koko maasta.
Tutkimuksen mukaan 14-18-vuotiaista polttaa noin 27 %. Tutkimus on toteutet
tu vuosina 1973-1989. (Rimpelä, Rimpelä, Hara-Eteläharju, Pykäri, Siivola &
Karvonen 1989, 2-13) Myös kansainvälisissä vertailuissa on selvinnyt, että
suomalaiset 15-vuotiaat nuoret polttavat enemmän kuin muiden maiden nuoret.
Vuonna 1986 tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaispojista poltti 29 % ja tytöis
tä 20 %, kun eri maiden keskimääräiset luvut olivat pojista 15 % ja tytöistä 14 %.
(Rimpelä ym. 1989, 2-13)

Tutkimus nuorten terveystottumusten muutoksista vuosina 1977-1987 
osoittaa seuraavaa: vuonna 1987 14-vuotiaista tytöistä 72 % ja pojista 68 % ei 
polttanut tupakkaa. 16-vuotiaista tytöistä ei polttanut 53 % ja pojista 47 %. (Rim
pelä, Rimpelä, Karvonen, Siivola, Rahkonen & Kontula 1987, 90-94) 

Tossavainen on tutkimuksessaan (1988), joka liittyy Itä-Suomen nuoriso
projektiin itäsuomalaisten yhdeksäsluokkalaisten tupakoinnista ja alkoholin
käytöstä, tullut seuraaviin tuloksiin: 

Pojista tupakoi päivittäin 27 % ja tytöistä 18 %. Tärkein nuorten tupa
kointiin liittyvä tekijä oli ystävän tupakointi ja nuorten mielipide 
väittämästä "minun on vaikea kieltäytyä kavereiden tarjoamasta tupa
kasta". 
Vanhempien ja nuorten tupakoinnin välillä vallitsee heikko yhteys. 
(1988, 55-90) 

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan tupakointi muuttui 1990-luvulla pää
asiassa haitalliseen suuntaan. Tärkeimmät tämän vuosikymmenen aikana tapah
hmeet htpakoinnin muutokset ovat seuraavat: 

Tupakointia kokeilemattomien määrä pieneni 12-14 -vuotiailla tytöil
lä vuoden 1989 jälkeen, muilla ryhmillä muutosta ei juuri tapahtunut. 
14-vuotiaiden keskuudessa sukupuolten väliset erot tupakkarait
tiudessa hävisivät ja raittiiden tyttöjen osuus väheni poikien osuutta
pienemmäksi.
14-18 -vuotiaiden nuuskakokeilut lisääntyivät tasaisesti vuodesta
1991 lähtien.
Päivittäinen tupakointi väheni pojilla ja pysyi samana tytöillä.
Koska pojat ovat lisänneet nuuskaamista, 18-vuotiaiden poikien tu
pakkatuotteiden kokonaiskäytön lasku on vähäisempi kuin päivittäi
sen tupakoinnin lasku.
14-vuotiaiden tyttöjen tupakointi ohitti ensimmäisen kerran sitten
vuoden 1977 samanikäisten poikien tupakoinnin.
Kaikki ikäryhmät vähensivät hieman päivittäistä savukkeen kulutus
taan ja tupakan myyntikiellon alle 18-vuotiaille hvyäksyi v.1997
useampi kuin vuosien 1995 ja 1997 välillä.
(Rimpelä, Rimpelä, Vikat, Ahlström, Huhtala & Lintonen 1997, 1-2)

Lintosen (1998) mukaan muiden paitsi 9-luokkalaisten poikien tupakointi on 
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lisääntynyt 1990-luvulla. Sekä kahdeksas- että yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 
tupakoi suurempi osa kuin pojista. (Lintonen 1998, 22) Päivittäinen nuuskan 
käyttö on edelleen harvinaista toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Suomalaispojis
ta ilmoittaa nuuskaavansa päivittäin vain 1,4 % ja tytöillä nuuskaaminen on vie
lä harvinaisempaa. (Rimpelä ym. 1989, 2-13) 

3.2 Tutkimuksia nuorten alkoholinkäytöstä 

WHO:n koululaistutkimuksen vuoden 1990 kyselyn mukaan valtaosa nuorista 
on useimmissa maissa maistanut alkoholia ennen kuin täyttää 11 vuotta. Suoma
laiset kokeilivat alkoholia aikaisemmin kuin Euroopassa keskimäärin. Suomalai
sista 11-vuotiaista pojista 65 % ja tytöistä 46 % ilmoitti maistaneensa alkoholia. 
Iän myötä alkoholikokeilut yleistyivät siten, että lähes kaikilla on juomis- tai 
maistamiskokeiluja. Iän karttuessa myös eri maiden erot ovat hävinneet. 15-vuo
tiaista pojista 91 % ja tytöistä 96 % ilmoitti kokeilleensa alkoholia. Viikoittainen 
tai pari kertaa kuukaudessa tapahtuva alkoholinkäyttö yleistyy kaikissa 
tutkituissa maissa iän myötä. Kaikissa maissa 15-vuotiaat pojat nauttivat alkoho
lia tyttöjä useammin. Suomalaiset nauttivat alkoholia eurooppalaista keskitasoa 
harvemmin. (Kannas & Kontula 1993, 277-278) 

Perinteinen eurooppalainen alkoholikulttuurien jako viinimaihin, väkeviä 
suosiviin ja olutmaihin ei ole niin selvä kuin aikaisemmin. Vuonna 1990 olut oli 
ylivoimaisesti suosituin juoma tutkimuksessa mukana olleissa maissa. Myös 
Suomessa olut on nuorten suosikkijuoma ja viiniä juodaan harvemmin kuin vä
keviä. Suomalaiset käyttävät alkoholia harvemmin kuin keskimääräisesti muissa 
tutkituissa maissa. Tutkimus osoittaa, että Suomi on edelleenkin hyvin humala
hakuinen juomatavoiltaan myös nuorten keskuudessa. Suomalaiset nuoret käyt
tävät alkoholia harvemmin kuin muiden maiden nuoret, mutta heillä on taas 
enemmän humalakokemuksia kuin muilla. (Kannas & Kontula 1993, 279) 

Suomi liittyi Euroopan Unioniin 1.1.1995. Silloin nähtiin tärkeäksi ja välttä
mättömäksi ryhtyä seuraamaan suomalaisten ja muiden eurooppalaisten päih
teiden käyttöä. Keväällä 1995 kerättiin Espad-projektin (European School Sur
vey Project) aineistot kaiken kaikkiaan 22 Euroopan maassa. Otannan perus
joukkona olivat peruskoulujen yhdeksännet luokat. Alkoholi on edelleen suo
malaisnuorten valtapäihde. Yhdeksän kymmenestä oli kokeillut alkoholia ja 
useampi kuin puolet oli kokeillut sitä viimeksi kuluneen kuukauden aikana. 
Viimeisen kuukauden juomiskerroista valtaosa oli ollut humalajuontia. Poikien 
juomat alkoholimäärät olivat suurempia kuin tyttöjen. Olut on nuorten suosikki
juoma. Sukupuolierot ovat kaventuneet useissa maissa. Siitä huolimatta pojat 
juovat alkoholia edelleen huomattavasti enemmän ja useammin kuin tytöt. Eivät 
alueelliset erot eivätkä vanhempien sosiaalinen asema ole enää yhtä merkittäviä 
alkoholinkäytön ennustajia kuin ennen. Humalahakuinen juominen on yleisty
nyt nuorten keskuudessa kaikissa Euroopan maissa, joista on vertailukelpoisia 
tietoja. Eurooppalaisten nuorten yhdenmukainen tutkiminen jatkuu ja aineiston 
keruu on tarkoitus toistaa säännöllisin väliajoin.(Ahlström, Haavisto, Metso & 
Tuovinen 1996, 18-29) Suomessa tutkimukseen osallistui 2300 yhdeksännen luo-
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kan oppilasta. Vastausprosentti oli 92. Tutkimus toistetaan kevättalvella 1999. 
Tutkimuksen luotettavuusosassa tarkastellaan mm. sitä, että ne oppilaat, jotka 
olivat alemmalla luokalla kuin ikäisensä tai ne jotka olivat kerranneet yhdeksän
nen luokan, käyttävät alkoholia ja huumeita enemmän kuin muut. (Ahlström, 
Haavisto, Tuovinen & Metso 1997, 3-12) Suomen, Tanskan ja Iso-Britannian nuo
ret juovat itsensä humalaan muiden maiden nuoria useammin. Suomen pojat 
ovat humalajuomisessa edellä tyttöjä, mutta Suomessa tyttöjen humalajuominen 
on kuitenkin hyvin yleistä. (Ahlström, Haavisto, Tuovinen & Metso 1997, 15; 
Hibell, Andersson, Bjarnason, Kokkevi, Morgan & Narusk 1995, 113) 

Eurooppalaiset nuoret tutustuvat alkoholijuomiin samanikäisinä kuin en
nenkin. Sen sijaan säfumöllinen alkoholinkäyttö aloitetaan nykyäfu1 nuorempana 
kuin ennen. Alkoholinkäyttö on lisääntynyt erityisesti silloin, kun maassa on 
vallinnut taloudellinen noususuhdanne ja/tai alkoholin saatavuus on parantu
nut. Vastaavasti alkoholinkäyttö on vähentynyt laskusuhdanteen aikana tai kun 
saatavuutta on rajoitettu. (Ahlström, Kannas & Tynjälä 1995, 430) 

Tutkimus nuorten terveystottumusten muutoksista vuosina 1977-1987 
osoittaa seuraavaa: vuonna 1987 alkoholia ei käyttänyt tytöistä 43 % ja pojista 45 
%. 16-vuotiailla tytöillä vastaava luku oli 15 % ja pojilla 20 %. (Rimpelä, Rimpe
lä, Karvonen, Siivola, Rahkonen & Kontula 1987, 90-94) 

Nuorilla, jotka käyttivät alkoholia runsaasti, oli epäsäännöllisemmät 
lepotottumukset, selvästi epäterveemmät ruokatottumukset ja huonompi suu
hygienia. Myös päänsärkylääkkeiden käyttö oli runsaampaa kuin raittiilla. Tosi
käyttäjät olivat selvästi raittiita yleisemmin videoiden suurkuluttajia, kun taas 
raittiin käyttivät aikaansa enemmän tietokonepeleihin. Sosiaalisesti tosikäyttäjät 
ystävystyivät helpommin ja tapasivat kavereitaan selvästi useammin kuin rait
tiit. Raittiiden oli kuitenkin helpompi puhua asioista vanhempiensa kanssa. 
Raittiit aloittivat seurustelun ja sukupuolisen kanssakäymisen tosikäyttäjiä van
hempina. Tosikäyttäjät osallistuivat useammin koulukiusaamiseen. Tutkimuk
sessa on tultu johtopäätökseen, että tytöille ja pojille tulisi kehittää ja käyttää 
erilaisia terveyskasvatusmenetelmiä. Terveyskasvatusta tulisi kehittää kokonais
teorioiden suuntaan ja nuorten elämäntyylin huomioivaan lähestymistapaan. 
(Hallman, Kannas & Tynjälä 1992, 17-52) 

Vähintään kerran viikossa käytti alkoholia 9 % pojista ja 5 % tytöistä. 
Viimeisen vuoden aikana ilmoitti 7 % nuorista sammuneensa alkoholinkäytön 
vuoksi, 12 % olleensa kovassa humalassa ja 15 % olleensa humalassa. Alkoholin
käytön suhteen ei tyttöjen ja poikien välillä näyttänyt olevan merkittävää eroa. 
Parhaan ystävän alkoholinkäyttö liittyi hyvin selvästi nuoren alkoholinkäyt
töön. Myönteinen suhtautuminen alkoholiin ja nuorten alkoholinkäyttö liittyivät 
yhteen. (Tossavainen 1988, 55-90) 

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan alkoholiin tutustumattomien ja 
raittiiden osuus laski etenkin 12- ja 14-vuotiailla, tytöillä enemmän kuin pojilla. 
14-18 -vuotiaiden vähintään kuukausittain ja vähintään viikoittain alkoholia
nauttivien osuus lisääntyi, etenkin tytöillä 14-vuotiaiden tyttöjen alkoholinkäyt
tö ylitti samanikäisten poikien käytön ensimmäistä kertaa sitten 1970-luvun.
Tosi humalaan juominen lisääntyi etenkin tytöillä. Alkoholimyönteisyys ja sosi
aalinen altistuminen huumeille lisääntyi. Eritoten juuri 12- ja 14-vuotiaiden, al
koholia ja tupakkaa kokeilemattomien määrä väheni. (Rimpelä, Rimpelä, Vikat,
Ahlström, Huhtala & Lintonen 1997, 1-2)
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Ahlströmin, Rimpelän, Rimpelän, Pohjanpään & Siivolan (1994, 24) tutki
muksessa, joka on osa Nuorten terveystapatutkimusta, raittiiksi on tulkittu nuo
ret, jotka alkoholia koskevassa kysymyksessä vastasivat, etteivät käytä alkoho
lia. Vuonna 1993 80 % 12-vuotiaista, 40 % 14-vuotiaista, vajaa 20 % 16-vuotiaista 
ja noin 10 % 18-vuotiaista oli raittiita. Raittiiden osuus lisääntyi hieman vuoteen 
1985 ja alkoi sen jälkeen vähentyä. Vuonna 1993 poikien alkoholinkäyttö lisään
tyi. Erityisesti 14- ja 16-vuotiaiden raittiiden tyttöjen osuus väheni. 12-vuotiai
den viikoittainen alkoholinkäyttö on harvinaista ja 14-vuotiaiden melko har
vinaista. Vajaa kolmannes 18-vuotiaista ilmoitti käyttävänsä alkoholia kerran 
viikossa tai useammin. 16- ja 18-vuotiaiden viikoittainen alkoholinkäyttö oli 
yleisempää pojilla kuin tytöillä. Vuonna 1993 käytti viikoittain alkoholia 18-vuo
tiaista tytöistä 26 % ja pojista 32 %, kuukausittain käytti tytöistä 68 % ja pojista 
72 %. (Ahlström ym. 1994, 28-29) Vuonna 1989 nuorten terveystapatutkimukses
sa selvitettiin, millä tavoin nuoret hankkivat alkoholijuomansa (Ahlström 1991). 
Tulokset osoittavat, että myös omat vanhemmat, muut aikuiset ja 18 vuotta täyt
täneet nuoret välittävät alkoholia nuorille. (Ahlström ym. 1994, 44) Alkoholin
käyttö lisääntyi 1980-luvun puolivälin jälkeen. Samalla väestön ostovoima ja 
myös nuorten käyttövarat suhteessa alkoholin ja varsinkin keskioluen hintaan 
kasvoivat nopeasti. Myös raittius väheni. Nuorten alkoholinkäytön yleistyminen 
ei olisikaan ongelma, jos käyttö ei olisi humalakäyttöä, vaan hallittua käyttöä. 
Sittemmin 1990-luvun alkuvuosina tilastoitu kulutus kääntyi laskuun ja tasaan
tui. (Ahlström ym. 1994, 71-72) Vuonna 1998 sekä kahdeksas- että yhdeksäs
luokkalaiset tytöt joivat itsensä tosi humalaan useammin kuin samanikäiset po
jat. Tupakointi ja päihteiden käyttö aloitettiin yhä nuorempina. (Lintonen 1998, 
22) 

3.3 Huumausaineiden käyttö 

WHO:n koululaistutkimuksen vuoden 1990 kyselyn mukaan kansainvälisessä 
vertailussa suomalaisten koululaisten huumeiden kokeilu ja käyttö ei ole ollut 
kovin yleistä ja varhaista. Mitä vähemmän koululaiset käyttävät päihteitä, sitä 
harvemmin he myös kokeilevat ja käyttävät huumeita. (Kannas & Kontula 1993, 
282) 

Nuorten sosiaalinen altistuminen huumeille on voimakkaasti lisääntynyt 
1980-luvulta alkaen. Lisääntyminen on jatkunut koko maassa vuosina 
1993-1995. Suurissa kaupungeissa asuvat nuoret näkevät yhä enemmän huu
meiden kokeilua ja tarjontaa arkiympäristössään jo 14-18-vuotiaina ja suuri osa 
pitää huumeiden hankkimista omalla paikkakunnallaan helppona. 8-9.-luokka
laisten huumekokeilut Keski-Suomessa ja Turussa ovat 1990-luvulla kasvaneet. 
Tytöt ovat lisänneet eniten lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttöä, mutta myös 
hasis- ja marihuanakokeilut ovat lisääntyneet. Huumekokeilutilanteissa on eroa 
paikkakuntien ja koulujen kesken ja tilannearviointi tulisikin tehdä paikallisesti 
ainakin kerran vuodessa. Koulujen järjestämässä huumeita käsittelevässä ope
tuksessa on suuria eroja, jotka eivät ole yhteydessä oppilaiden keskuudessa ole
vaan huumetilanteeseen. Mitä vähemmän vanhemmat seuraavat lastensa vii
konlopun viettoa, sitä todennäköisempiä huumekokeilut ovat. (Rimpelä, Poh-
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janpää, Terho, Pienmäki-Jylhä & Poikajärvi 1995, 42) 
Aineiden käyttökerroissa ei ole tapahtunut erityisempää muutosta. Huu

meiden kokeilu on 15-vuotiailla selvästi eri päihteiden sekakäyttöä. Päivittäin 
tupakoivat kokeilevat eniten. Myös alkoholinkäytön yhteys nuorten huumeko
keiluihin on huomattava, erityisesti pillereitä käyttäneillä tytöillä. Pojilla yhteys 
alkoholinkäyttöön on samankaltainen, mutta kokeilujen taso on alhaisempi. 
(Kontula & Koskela 1992, 26) Tanskan 15-vuotiaista oli kannabista kokeillut vuo
den 1990 koulukyselyn perusteella 16 % ja kööpenhaminalaisista 24 %. Imp
pausta on kokeillut 5 % ja pillereitä 12 %. Noin 18 % nuorista poltti päivittäin 
tupakkaa. (Schmidt 1991, 30) Englannissa ja USA:ssa ovat mm. Parker, Pool, Ra
vele ja Gay (1988, 214-221) ja Smart (1986, 86-87) selvittäneet imppauksen ylei
syyttä ja imppaajien taustaa. Näissä tutkimuksissa on tutkittu lähinnä samoja 
asioita kuin Suomessa. 

Noin 15-vuotiailla imppauskokeilujen yleisyys vaihtelee Ruotsissa 3-7 %, 
Englannissa 3-5 % ja USA:ssa sekä Kanadassa 3-12 %. (Smart 1986, Tömström 
1988) Brasiliassa oli korkein luku 23 %. (Carlini-Cotrim 1998, 1145-1156) Norjas
sa vuonna 1989 12-15-vuotiaista oslolaisnuorista oli kannabista käyttänyt 18 %, 
impattavia aineita 8 %, amfetamiinia 2,5 % ja opiaatteja sekä kokaiinia 1,5 %. 
(Öregård 1992, 31) Tukholman 15-vuotiaista 8 % oli käyttänyt vuonna 1990 kan
nabista. Yhtä moni oli myös impannut. (.Andersson & Hibell 1989) Huumaus
aineiden erottaminen muista päihteistä omaksi ryhmäkseen on nähty joidenkin 
tutkijoiden mukaan ongelmalliseksi. (Christie & Bruun 1986, 64-69) 

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksella tehdyn KISS-tutki
muksen yhteydessä kysyttiin vuosina 1986 ja 1988 noin 4500 13-17-vuotiaalta 
koululaiselta imppauksesta Helsingissä, Uudellamaalla, Valkeakoskella ja Poh
janmaalla. Imppausta ilmoitti kokeilleensa kaksi prosenttia nuorista. Noin puo
let heistä on kokeillut enintään 1-2 kertaa. Puoli prosenttia on impannut vähin
tään kuusi kertaa. Yleisintä imppaus on ollut 8- ja 9-luokilla. Imppaus liittyy 
aina eri päihteiden sekakäyttöön. Lopetettuaan imppauksen imppaajat jatkavat 
yleensä alkoholin parissa. Suurin osa imppauksesta on harmitonta kokeilua, 
mutta osa johtaa pitkäaikaisempaan käyttöön ja siitä aiheutuviin ongelmiin. 
(Hakkarainen 1987, 120-128) 

Espad-projektin tulokset osoittavat, että Suomessa alkoholin ja pillereiden 
yhteiskäyttöä on kokeillut joka viides ja marihuanaa tai hasista joka kahdeskym
menes, pääkaupunkiseudulla joka seitsemäs. Muita huumeita ei juuri käytetty. 
Alkoholin ja pillereiden yhteiskäyttö oli yleistä tytöillä. Tupakointi, alkoholi ja 
muut päihteet liittyvät erittäin läheisesti toisiinsa. Pääkaupunkiseudun pojat 
eivät humalatiheyden osalta eroa muun maan pojista, mutta pääkaupunkiseu
dun tyttöjen humalatiheys on suurempi kuin koko maan tyttöjen. Marihuanan ja 
hasiksen säännöllinen käyttö on yleisempää pääkaupunkiseudulla kuin muualla 
maassa. (Ahlström, Haavisto, Metso & Tuovinen 1996, 18-29) 

3.4 Kouluterveys 1997 -tutkimuksia 

Kouluterveystutkimuksen tehtävänä on tuottaa valtakunnallisesti yhtenäisellä 
menetelmällä kouluille, kunnille ja lääneille tietoa 14-18 -vuotiaiden nuorten 
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koulukokemuksista, terveydestä ja terveystottumuksista. Tutkimusaineisto ke
rätty kaikissa 8. ja 9. luokissa sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 2. 
vuosikurssin oppilailta. Kokkolassa, Kälviällä ja Lohtajalla tehtiin kyseinen ky
sely vuoden 1997 keväällä. Vastausprosentti oli 78. Tulosten mukaan kahdeksas
luokkalaiset ilmoittivat, että 27 % heidän isistään tupakoi ja äideistä 21 %. Päivit
täin tupakoi 8.-luokkalaisista tytöistä ja pojista 14 %, 9.-luokkalaisista tytöistä 19 
% ja pojista 20 %, lukiossa tytöistä 12 % ja pojista 7 % sekä ammatillisissa oppi
laitoksissa tytöistä 35 % ja pojista 43 %. Kahdeksasluokkalaisista 83 % piti tupa
kan ostamista lähikaupoista ja kioskeista helppona ikäisilleen. Yleisimpiä tupa
kanostopaikkoja olivat kioski, kaverit, kauppa, huoltoasema ja automaatti. (Rim
pelä, Luopa & Jokela 1997a, 12-13, 19-21) 

Joka kolmas peruskoululainen ja lukiolainen sekä kaksi kolmesta ammatti
oppilaitosten opiskelijasta arvioi koulun henkilökunnan jäsenen tupakoivan 
koulussa. Peruskoululaisista 43 % ei muistanut yhtään tupakointia käsitellyttä 
oppituntia edellisen lukuvuoden ajalta. Lukiolaisista vain 10 % ja ammattioppi
laitoksissa 20 % oppilaista muisti tupakointia käsitelleen oppitunnin. Noin 10 % 
peruskoululaisista, noin 30 % lukiolaisista ja 97 % ammattioppilaitoksissa opis
kelleista oli sitä mieltä, että tupakointi on sallittua tietyissä paikoissa koulun 
alueella. Peruskoululaisista 20 % oli sitä mieltä, että tupakointirajoituksia valvo
taan erittäin tarkkaan ja noin 15 % mielestä niitä ei valvota juuri lainkaan. (Rim
pelä, Luopa & Jokela 1997a, 14-6) 

Seitsemän prosenttia kahdeksannen ja yhdeksän prosenttia yhdeksännen 
luokan oppilaista ilmoitti käyttävänsä alkoholia vähintään kerran viikossa. Lu
kiossa luku oli 7 % ja ammattioppilaitoksissa 24 %. Koskaan ei ollut käyttänyt 
alkoholia 8.-luokkalaisista 43 %, 9.-luokkalaisista 28 %, lukioiden oppilaista 22 % 
ja ammattioppilaitosten oppilaista 15 %. Peruskoululaisista 40 % ei muistanut 
yhtään alkoholia koskevaa terveysoppituntia lukuvuoden ajalta. Enemmistö 
lukion ja ammattioppilaitosten oppilaista ei muistanut yhtään alkoholivalistus
tuntia. (Rimpelä, Luopa & Jokela 1997a, 1, 24, 26) 

Päivittäisessä tupakoinnissa Kokkolan seutu sijoittui toiseksi vähiten tupa
koivien alueiden joukkoon. Alkoholin käytössä Kokkola oli myös häntäpäässä. 
Päivittäin tupakoivia peruskoululaisia oli Kokkolan seudulla 17 %, kun koko 
Suomen alueiden keskiarvo oli 20 %. Vähiten päivittäin tupakoivia oli Pietarsaa
ren seudulla ja eniten Rovaseudulla ja Lounais-Suomessa. Vähintään neljä tosi 
humalakertaa oli Kokkolan seudun peruskoululaisista kokenut 20 %, kun kaik
kien alueiden keskiarvo oli 27 %. Sijoitus oli sama kuin tupakoinnissa. Pietarsaa
ren seudulta löytyi näitä nuoria vähiten ja eniten Rovaniemeltä ja Lounais-Suo
mesta. Myös huumekokeiluja oli Kokkolan seudulla keskimääräistä vähemmän. 
Eniten huumaavia aineita oli käytetty Helsingissä, Turussa, Kotkassa ja Ro
vaseudulla. (Rimpelä, Luopa & Jokela 1997a, 36-39) 

Kaksi kolmesta oppilaasta piti koulunsa terveysopetuksen määrää sopiva
na ja yksi kolmesta oli sitä mieltä, että sitä oli liian vähän. Kyselyn tulokset 
osoittavat, että koulujen väliset erot ovat suuret. Tarkemmin tulisikin tutkia, 
missä määrin erot johtuvat oppilaiden kotioloista, vapaa-ajan vietosta, ter
veydenhuollon ja oppilashuollon palveluista tai koulurakennusten ja koulutoi
minnan eroista. (Rimpelä, Luopa & Jokela 1997b, 1, 22) 

Kouluterveys 1997 -tutkimuksessa olivat tutkittavina myös Oulun seudun 
(Oulun kaupunki, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Muhos ja Oulun-
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salo) 5491 oppilasta samoista ryhmistä kuin Kokkolan seudullakin. Vastaus
prosentti oli 85. Kahdeksasluokkalaisista 32 % ilmoitti isänsä tupakoivan ja 24 % 
äitinsä tupakoivan. Päivittäin tupakoi 8.-luokkalaisista tytöistä 22 % ja pojista 17 
%, 9.-luokkalaisista tytöistä 23 % ja pojista 26 %, lukiossa tytöistä 16 % ja pojista 
21 % sekä ammattioppilaitoksissa tytöistä 45 % ja pojista 46 %. Kahdeksasluok
kalaisista 76 % piti tupakan ostamista lähikaupasta ja kioskista helppona ikäisil
leen. (Rimpelä, Luopa & Jokela 1997c, 11, 20) 

Peruskoululaisista 14 %, lukiolaisista 68 % ja ammattioppilaitoksissa opis
kelleista 97 % oli sitä mieltä, että tupakointi sallitaan tietyissä paikoissa koulun 
alueella. Noin 10 % peruskoululaisista piti tupakointirajoitusten valvomista erit
täin tarkkana ja noin 30 % oli sitä mieltä, että niitä ei valvottu juuri lainkaan. 
Kahdeksan prosenttia kahdeksannen ja yhdeksän prosenttia yhdeksännen luo
kan oppilaista ilmoitti käyttävänsä alkoholia vähintään kerran viikossa. Lukion 
luku oli 16 % ja ammattioppilaitosten 22 %. Päivittäisessä tupakoinnissa Oulun 
seutu sijoittuu eniten tupakoivien joukkoon. Vähintään neljä tosi humalakertaa 
oli Oulun seudun peruskoululaisista kokenut 14 %, kun koko Suomen keskiarvo 
oli 27 %. Myös huumekokeiluja oli Oulun seudulla selvästi vähemmän. Tytöistä 
nuuskaa oli kokeillut 17 % ja pojista 51 %. (Rimpelä, Luopa & Jokela 1997c, 2-3, 
15, 34) 

3.5 Tutkimuksia tupakointia koskevasta terveyskasvatuksesta 
peruskoulussa 

Kannaksen (1983, 102) tutkimuksen mukaan tupakointi oli yleisempää maalais
kuntien koulujen oppilaiden keskuudessa kuin kaupunkikoulujen oppilailla. 
Muissa tutkimuksissa ei ole viime vuosina havaittu kovin suuria eroja 
kaupunki- ja maaseutunuorten keskuudessa (Rimpelä & Eskola 1977, Rimpelä 
1980). 

Vartiaisen ja Tossavaisen (1992, 6-7) tutkimuksen tarkoituksena on selvit
tää, missä määrin terveyskasvatusta annetaan peruskouluissa, millaista yhteis
työtä kouluissa tehdään ja millaisia ongelmia eri henkilökuntaryhmät kokevat 
opetuksessaan. Opettajat kokevat terveyskasvatuksen tärkeänä ja opetuksen 
tueksi toivottiin lisää videofilmejä ja av-materiaalia. Suurin osa terveydenhoita
jista ilmoitti kysyvänsä säännöllisesti nuorten tupakoinnista terveystarkastuksen 
yhteydessä ja 12 % heistä oli käsitellyt tupakkaan liittyviä asioita. Hammashoita
jat olivat sitä mieltä, että tupakkaterveyskasvatuksen toteuttamisen esteinä oli
vat materiaaliset, suunnittelusta sekä hammashoitajien tupakkaterveyskasva
tukseen liittyvistä asenteista johtuvat syyt. 

Tupakointia ja alkoholinkäyttöä ehkäisevän terveyskasvatusohjelman arvi
ointitutkimus, Itä-Suomen nuorisoprojekti tehtiin vuosina 1984-1988. Ohjelma 
on toteutettu kaikissa Pohjois-Karjalan yläasteen (24 koulua) kouluissa ja kah
deksassa Kuopion läänin koulussa. Ohjelman tavoitteena oli ehkäistä nuorten 
tupakoinnin aloittamista, edistää raittiutta ja ehkäistä erityisesti alkoholin huma
lakäyttöä, kehittää nuorten myönteisiä päätöksenteon ja selviytymisen taitoja 
sekä lisätä sosiaalista tukea käsitellä stressiä. Tutkimuksen päätelmä: Terveys-
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kasvatus hidasti tupakoinnin ja alkoholin humalakäytön aloittamista. Seitse
männen luokan ohjelma toimi hyvin keskittyen tavoitteeseensa, tupakoinnin ja 
alkoholinkäytön ehkäisemiseen. (Tossavainen 1993, 170) Itä-Suomen nuoriso
projekti oli Suomessa ensimmäinen laaja nuorisoon kohdistunut yhteisötason 
sosiaalisen vaikuttamisen terveyskasvatusohjelma. Ohjelman kehittämisessä 
käytettiin apuna Pohjois-Karjalan nuorisoprojektista 1978-1989 saatuja tuloksia 
ja kokemuksia. (Tossavainen 1993, 175) 

Rimpelä (1998) esittää Helsingin, Turun, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Ro
vaseudun peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden kouluterveystutkimuksen tu
loksia. Oppilaista 25 % arvioi, että terveysopetusta on peruskoulussa liian vähän 
ja 5 % oli sitä mieltä, että opetusta on liikaa. Suurin osa (68 %) piti opetusta sopi
vana. Kun vertaa vuosien 1996 ja 1998 kyselyjä, oppilaiden kiinnostus ter
veysopetukseen on selvästi lisääntynyt vuodesta 1996 vuoteen 1998. Myös osal
listuminen teemapäiviin, oppikursseille ja teemaviikkoihin oli selvästi lisäänty
nyt. (Rimpelä 1998, 25) 

3.6 Tupakka- ja alkoholilait, koulutupakointi ja tupakan sekä 
alkoholin saatavuus 

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen Nuorten terveystapatutki
mustyöryhmän mielestä vuonna 1977 voimaan astunut tupakkalaki ja sen toi
meenpano ovat epäonnistuneet. Lain tavoitteena on ollut vähentää tupakointia 
ja tupakan terveyshaittoja. Laki kieltää tupakoinnin julkisissa tiloissa, tupakka
mainonnan ja tupakan myynnin 16 vuotta nuoremmille sekä tupakoinnin kou
luissa, joissa opiskelee 16 vuotta nuorempia. Laki tähtää myös terveyskasvatuk
sen tehostamiseen. Tämä juuri julkistettu tutkimus osoittaa, ettei myyntikielto 
toimi ja tupakoinnin valvonta on löyhtynyt kouluissa. Nykyinen tupakan hinta
politiikka ei tue tupakkalakia ja mainontakieltoa kierretään. (Rimpelä ym. 1989, 
2-13) Tutkimuksessa kysyttiin myös nuorten omia kokemuksia koulutupakoin
nista. Tupakkalaki kieltää tupakoinnin kouluissa, joissa opiskelee 16 vuotta nuo
rempia. Tästä huolimatta entistä useamman nuoren mielestä tupakointi on kou
lussa sallittua; näin vastasi 16 % nuorista. Vajaa neljännes nuorista oli sitä miel
tä, että koulussa tupakointia ei valvota. Luku on selvästi noussut sitten 80-luvun
puolivälin. (Rimpelä ym. 1989, 2-13) Kun nuorilta kysyttiin heidän kantaansa
koulun tupakointikieltoon, valtaosa vuoden 1991 tutkimukseen vastaajista hy
väksyi tupakointikiellon koulussa. (Rimpelä, Rimpelä, Karvonen & Kannas
1991, 20)

Osana kouluterveystutkimusta toteutettiin keväällä 1997 rehtorikysely, 
jonka tarkoituksena oli selvittää kouluissa ilmeneviä päihdeongelmia ja koulu
jen päihdetyötä. Tulokset osoittavat, että ainakin muutamat oppilaat tupakoivat 
koulun alueella kouluaikana. Useat oppilaat tupakoivat päivittäin koulualueella 
16 %:ssa yläasteista ja 13 %:ssa lukioista. Koulualueen läheisyydessä tupakoivia 
oppilaita oli lähes jokaisessa koulussa. Jos kouluissa tupakoitiin koulualueella, 
tupakointi oli yleisempää myös koulualueen läheisyydessä. Kun kysyttiin opet
tajien ja muun henkilökunnan tupakoinnista koulualueella kouluaikana, suurin 



52 

osa rehtoreista ei vastannut kysymykseen. Vastanneista rehtoreista joka kolmas 
yläasteen ja joka neljäs lukion rehtoreista ilmoitti, että heidän koulussaan on 
ainakin yksi koulualueella kouluaikana tupakoiva opettaja ja/ tai koulun muun 
henkilökunnan jäsen. Opettajien tupakointi oli yhteydessä oppilaiden tupakoin
tiin. (Liinamo, Rimpelä & Jokela 1998, 1) 

Kouluilla oli monia sääntöjä koulutupakoinnista, mutta tupakkalain kiertä
mistä harjoitetaan monella tavalla. Tupakointikielto on tietenkin koulujen järjes
tyssäännöissä, joissakin kouluissa jopa tupakkalaki on mainittu säännöissä. Jois
sakin oppilaitoksissa on henkilöstölle järjestetty tupakointipaikka, joissakin tu
pakointi on kielletty kaikilta kouluaikana. Rankaisukeinoina oppilaiden tupa
koinnista on käytetty jälki-istuntoa, kotiin ilmoittamista, poliisille ilmoittamista 
ja sakkorangaistuksia. Noin 10 % lukion rehtoreista mainitsi, että oppilaille on 
osoitettu epävirallinen tupakointipaikka koulualueen ulkopuolella. (Liinamo, 
Rimpelä & Jokela 1998, 1) Rehtorit olivat sitä mieltä, että kiellot ovat tärkeitä. 
Kolmasosa rehtoreista ilmoitti valvonnan olevan erittäin vaikeaa, koska keinot 
puuttuvat. Noin 10 % rehtoreista koki, että koska vanhemmat suhtautuvat vä
linpitämättömästi nuorten tupakointiin, se vaikeuttaa koulun tupakointikiellon 
toteutumista. Ongelmaksi todettiin myös lähikauppojen ja kioskien tupakan 
myynti. Enemmän kuin 10 % lukion rehtoreista toi esille, että entinen järjestel
mä, jossa oppilaille oli osoitettu tupakointipaikka koulualueella, oli nykyistä 
lakia parempi. Kaikesta päätellen savuton opiskeluympäristö jää useimmissa 
kouluissa toteutumatta. Sen takia tarvitaankin parempaa suunnittelua, laajem
paa vastuuta ja yhteistyötä sekä uusia työmuotoja. (Liinamo, Rimpelä & Jokela 
1998, 1) 

Vuonna 1989 tupakkalaki kielsi tupakkavalmisteiden myynnin 16 vuotta 
nuoremmille, kuitenkin 15 % kyselyyn vastanneista 12-14-vuotiaista kertoi os
taneensa tupakkaa kioskista ja 8 % kaupasta viimeksi kuluneen kuukauden ai
kana. Tupakanpolttoa lisää tutkijoiden mielestä myös se, että nuorten käyttöva
rat ovat lisääntyneet, mutta tupakan hinta on pysynyt lähes ennallaan. Tutkijoi
den mielestä tupakka-askin hinta pitäisi nostaa noin 20 markkaan ennen kuin se 
vastaisi nuorten käyttövarojen lisäystä ja vastaisi tupakkalain henkeä. (Rimpelä 
ym. 1989, 2-13) 

Vuonna 1995 käynnistyneen Kouluterveystutkimuksen ensimmäisen vai
heen mukaan, joka on tehty Keski-Suomen läänin ja Turun kaupungin perus
koulujen 8. ja 9. luokan oppilaille, enemmistö nuorista hyväksyy myyntikiellon 
silloinkin kun ikäraja nousi 18 vuoteen. Tutkimuksen mukaan vuoden 1995 tu
pakkalain muutos ei ole vaikuttanut 14-vuotiaiden tupakkaostoihin, mutta vä
hensi hieman 16-vuotiaiden ostoja. Enemmistö tupakoivista 16-vuotiaista oli 
toukokuussa 1995 ostanut tupakkansa kaupasta tai kioskista. (Rimpelä & Poh
janpää 1995, 17-22) 

Näyttää siltä, että h1pakkalakia valvova ylin viranomainen ei ole pitänyt 
myyntikieltoa tärkeänä, valvonnan ongelmia ei ole tutkittu eikä analysoitu ja 
valvonnan tehostamiskeinot ovat olleet satunnaisia. Myyntikiellon huono toteu
tuminen ei olekaan yllättävää. Taitamaton valvonnan kiristäminen luo lasten ja 
nuorten keskuuteen merkittävät tupakkatuotteiden välitysmarkkinat. Kuntien 
tulisi toistaiseksi pidättäytyä tupakan myyntirikkomusten saattamisesta oikeus
käsittelyyn. Kunnille suositellaan myyntikiellon valvonnan vahvistamista, työ
menetelmien kehittämistä sekä koulutuksen ja tiedotuksen lisäämistä. (Rimpelä 
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& Pohjanpää 1995, 40-43) Uusi tupakkalaki, tupakkalain valvonta -selvityksen 
mukaan valvonnasta huolehtivat terveystarkastajat ja ensisijaista on ohjeiden 
antaminen. Mikäli laiton myynti jatkuu, kunta voi antaa ohjeet elinkeinonhar
joittajalle sekä tupakkatuotteita 18 vuotta nuoremmille myyneelle. Tupakkalais
sa säädettiin tupakan myyntirikkomuksista sakkorangaistus. Virallinen syyttäjä 
saa nostaa syytteen vain kunnan ilmoituksesta. (Tennberg 1995, 29) 

Espad-projektin tulosten mukaan nuoret arvioivat alkoholin saatavuuden 
erittäin hyväksi. Nuorten mielestä juomaa saa sitä paremmin, mitä laajempi on 
sen jakeluverkosto ja mitä nuorempana sitä saa ostaa. Alkoholin jälkeen parhaa
na pidettiin Himojen saatavuutta, sitten uni- ja rauhoittavien lääkkeiden ja vii
meiseksi huumeiden. Parhaiten saataviksi arvioituja päihteitä, liimoja lukuun 
ottamatta, myös käytettiin muita useammin. (Ahlström ym. 1996, 18-29) 

3.7 Koulun päihdeopetus 

Terveyskasvatuksen keskuksen toteuttaman kaksivuotisen alkoholiopetuksen 
kehittämiskokeilun tavoitteena oli löytää uusia keinoja, joilla voi lisätä koulujen 
kiinnostusta alkoholiopetukseen. Kokeilun avulla luotiin sellaisia toimintamalle
ja, jotka olisivat käyttökelpoisia ja sovellettavissa muihinkin kouluihin. Kokei
lussa havaittiin, että osallistumiseen, toiminnallisuuteen ja vuorovaikutukseen 
tähtäävien menetelmien kehittely onnistui. Edellytyksenä oli se, että koulu oli 
yhteisönä kehittynyt ja halusi luoda omaa terveydenedistämiskulttuuriaan. 
(Koskinen-Ollonqvist 1993, 1) 

Nuoret haluavat tietää nykyistä enemmän alkoholin käytön aiheuttamista 
haitoista ja vaaroista. Tietoa halutaan myös siitä, miten nuoret ovat kokeneet 
alkoholin käytön. Nuoret haluaisivat oppia myös alkoholin oikeita käyttötapoja. 
He toivovat myös, että alkoholikasvatus ja -opetus aloitettaisiin jo aikaisemmin 
kuin mitä aloitetaan. Nuoret kaipaavat opettajilta myönteisempää suhtautumis
ta nuorten alkoholin käyttöä kohtaan. (Valli 1998, 158-164) 

Huumeopetus on osa koulujen terveyskasvatusta. Opetuksen erityisenä 
ongelmana on se, että huumeopetus voi ehkäistä huumeiden kokeilua tai lisätä 
nuorten mielenkiintoa huumeita kohtaan. Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena 
oli laatia ensimmäinen valtakunnallinen selvitys koulujen huumeopetuksesta 
1990-luvun vaihteessa. Tutkimuksen tulosten mukaan huumeopetusta annetaan 
kaikissa kouluissa. Huumeopetukseen on käytetty kullakin luokka-asteella noin 
neljä tuntia lukuvuodessa. Ne opettajat, jotka olivat käyttäneet huumeopetuk
seen runsaasti oppitunteja, olivat myös käyttäneet monipuolista opetusmateri
aalia. Lääkkeiden väärinkäytöstä ja imppauksesta puhuttiin muita huumeita 
vähemmän. Huumeopetus oli opetusmenetelmiltään varsin opettajajohtoista. 
Eniten käytettiin kertovaa ja kyselevää opetusta ja opetuskeskustelua. (Heikki
nen & Kontula 1992, 119-12l)Kun nuorille puhutaan huumeista, olisi hyvä ottaa 
esille ainakin seuraavat näkökohdat: päihteet, humalatila, humalan luonteeseen 
vaikuttavat tekijät, päihteiden nauttiminen, päihteiden vaikutustavat, mitä huu
meet ovat, kolme tapaa käyttää huumeita ja alkoholin terveydelliset haitat. 
(Pylkkänen 1992, 104) Pylkkäsen (1992, 83) mukaan huumeiden käyttöä voidaan 
pyrkiä ennalta ehkäisemään kahdella tavalla. Yksi tapa on huumeiden saatavuu-
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teen vaikuttaminen ja toinen huumeiden käyttötarpeisiin vaikuttaminen. Jo vuo
den 1985 opetussuunnitelmat korostavat sitä, että ihminen on kokonaisper
soonallisuus, jonka elämäntilanne vaikuttaa suuresti hänen menestymiseensä ja 
käyttäytymiseensä. Jos koulu ottaa huomioon oppilaan elämäntilanteen, se tekee 
paljon huumeongelmankin ehkäisemiseksi. 

3.8 Terveyskasvatus opetussuunnitelmissa ja opetuksessa 

Opetussuunnitelmiin kohdistuvaa tutkimusta ja kehittämistyötä ovat Suomessa 
tehneet muun muassa Malinen, Lahdes ja Atjonen. Malisen (1992, 11) mukaan 
opetussuunnitelmat ohjaavat koulun opetusta. Osa opetussuunnitelmatutki
muksesta on kuvailevaa (deskriptiivistä) perustutkimusta opetuksesta ja oppi
misesta. Systemaattisessa kehittämisessä (innovaatioprosessissa) lähtökohtana 
ovat puolestaan tavoitteet, joihin liittyy arvostuksia. Kun koulun opetusta on 
tutkittu, on taustaksi hyväksytty vallitseva opetussuunnitelma. Tämän vuoksi 
tutkimuskin on arvosidonnaista eli normatiivista. Arviointi- ja palautejärjestel
mä on tarpeen opetussuunnitelman kehittämisessä. (Malinen 1992, 89-90) Lah
des jakaa opetussuunnitelmat yhteiskuntapainotteiseen ja tiedonalapainottei
seen suunnitelmaan Saylorin ja Alexanderin (1966) mukaan. (Lahdes 1997, 21-
22) 

Atjosen (1989) tutkimuksen mukaan peräti 58 % ala-asteen opettajista oli 
samaa mieltä väitteen kanssa, että opettajat eivät yleensä lue tai käytä 
opetussuunnitelmaa. Kunnan opetussuunnitelma on kuitenkin tuonut opetus
suunnitelman lähemmäksi opettajaa. Noin 60 % opettajista katsoo perehtyneen
sä opetussuunnitelma-asioihin uuden opetussuunnitelman aikana aikaisempia 
vuosia enemmän. (Atjonen 1989, 5) 

Vuosina 1992-1994 opetushallituksen toteuttaman ns. akvaariokokeilun 
tehtävänä oli toimia peruskoulua ja lukiota varten luotettavien uusien opetus
suunnitelmien testikenttänä. Tarkoituksena oli myös selvittää koulujen opetus
suunnitelmien laadintaa. (Mehtäläinen 1994, 1) Mehtäläinen (1994) on tutkinut 
ns. akvaariokoulujen opetussuunnitelmatyötä. Kokeilun kuluessa tuli selvästi 
esille se, että ainakin koulujen aktiivisimmilla opettajilla oli valmiuksia ja halua 
oman opetussuunnitelman laatimiseen. Kävi myös selville se, että aihekokonai
suuksista vähiten ihmettelyä aiheutti terveyskasvatus, koska sillä on oikeastaan 
oppiaineen luonne. Tutkimus osoitti myös, että ala-asteilla on aihekokonaisuuk
sissa edetty entiseen tapaan. Aikaa niiden perusteellisempaan pohtimiseen ei ole 
ollut. Opetus on kuitenkin eheytetympää kuin ennen. Teemaopetusta on lisätty. 
Yleisesti oltiin sitä mieltä, että mikään ei ole juuri muuttunut. Akvaariokoulujen 
opettajat pyysivät muistuttamaan, että hyvä opetussuunnitelma ei ole taivaalli
nen opetussuunnitelma, vaan se on toteutuva opetussuunnitelma. (Mehtäläinen 
1994, 1-127) 

Koulun tupakka- ja päihdekasvatukseen liittyvää tutkimusta on selostettu 
luvuissa 3.7 - 3.9. Luvuissa 3.1 - 3.9 esiin tulleet asiat ovat olleet pohjana terveys
kasvatuksen opetussuunnitelmia laadittaessa. 

Vuoden 1985 opetussuunnitelmat säilyttivät kansalaistaidon ala-asteen III -
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IV -luokkien ohjelmassa. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985, 110-
112) Yläasteen liikuntatunneista piti käyttää 30 tuntia terveys- ja liikennekasva
tukseen (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985, 189). Uudet vuoden
1994 opetussuunnitelmat poistivat kansalaistaito-oppiaineen ja terveyskasvatus
ta annetaan eri oppiaineissa ja mikäli opetussuunnitelmassa on päätetty, myös
aihekokonaisuutena. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 78-84)
Koulun terveyskasvatukseen tarkoitettuja opetussuunnitelmamalleja on tuotettu
erityisesti Yhdysvalloissa sekä Kanadassa. Yhdysvalloissa opetussuunnitelma
laaditaan ja hyväksytään paikallisella ja koulun tasolla. (Korhonen 1998b, 51)

Vuonna 1995 laaditun Yhdysvaltojen National Health Education Standards 
-nimisen opetussuunnitelman keskeisenä lähtökohtana on terveyssivistys ja ter
veysosaaminen. fuminen, jolla on nämä edellä mainitut asiat hallussaan, osaa
hankkia tietoa terveydestä ja kriittisesti arvioida sitä. Hänellä on myös taitoja ja
valmiuksia käyttää niitä terveyttä edistävästi. Opetussuunnitelmien kehittämi
nen vaatii eri tahojen yhteistyötä. Yhteistyötä tarvitaan koulu- ja terveysvi
ranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja opettajan ja koululaitosten kesken. (National
Health Education Standards 1995, 5-8, 45-50)

Englannissa ja Walesissa siirryttiin vuoden 1988 koululakiuudistuksen jäl
keen koulujen itsenäisesti laatimista opetussuunnitelmista keskusjohtoisiin 
suunnitelmiin. Valtakunnallinen opetussuunnitelma nimeää kymmenen perus
oppiainetta ja viisi läpäisyaihetta. (Curriculum Guidance 5: Health Education 
1990, 1; School Health Education in England Today 1992, 24; vrt. Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteisiin 1994, 32-37) 

Ruotsissa yhdeksänvuotisella peruskoululla on valtakunnallinen opetus
suunnitelma, joka sisältää koulutuksen tavoitteet ja sisällölliset suuntaviivat. 
Pakolliset ja valinnaiset oppiaineet määrittelee lainsäädäntö ja valtakunnallinen 
opetussuunnitelma. Kunnat voivat tehdä paikallisia suunnitelmia. (Gran 1994, 4-
5; Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus 1996, 41-42) 

3.9 Opetussuunnitelmien ulkopuolisten toimintojen, 
projektien ja opetusohjelmien tutkimuksia 

Yhdysvalloissa toteutettu tutkimus (Mahoney & Caims 1997) kertoo opetus
suunnitelmien ulkopuolisten toimintojen merkityksestä lapsille. Tutkimuksessa 
seurattiin seitsemän amerikkalaisen koulun oppilaiden kehitystä 10-vuotiaasta 
24-vuotiaaksi. Tulokset osoittivat, että ne oppilaat, jotka osallistuivat yhteen tai
useampaan opetussuunnitelman ulkopuoliseen toimintaan ennen 11. ikävuot
taan, keskeyttivät vähemmän koulunkäyntiään ja syyllistyivät vähemmän rikok
siin. Jos nuoren parhaat toverit osallistuivat myös opetussuunnitelman ulkopuo
liseen toimintaan, sen suojaava vaikutus korostui. (Mahoney & Caims 1997, 241-
253) Nämä toiminnot tarjosivat oppilaille mahdollisuuden muodostaa sosiaalisia
suhteita tovereihin (Eder & Kinney 1995, 298).

Amerikkalaisessa tutkimuksessa on todettu, että valvomaton ajankäyttö 
koulun jälkeen lisää alttiutta tupakointiin, alkoholinkäyttöön, huumeisiin, dep
ressioon, riskin ottoon ja heikkoon koulumenestykseen (Richardson, Dwyer & 
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McGuigan, 1983 556-566; Richardson, Radziszewska, Dent & Flay 1993, 32-38). 
Vuoden 1993 tutkimuksessa oli mukana 4000 yhdeksännen luokan oppilasta (14-
15-vuotiaita). Ongelmakäyttäytymisen riski lisääntyi valvomattoman ajankäy
tön lisääntyessä. Tupakoinnin, alkoholinkäytön ja huumeiden riski lisääntyi jo
viiden tunnin yksinolon jälkeen. (Richardson ym. 1993, 32-38)

Jyväskylän yliopistossa käynnissä olevan kaksostutkimuksen mukaan noin 
40 % 14-vuotiaista menee koulusta kotiin, jossa ei ole yhtään aikuista. 22 % on 
ilman aikuisen seuraa koulun jälkeen vähintään 10 tuntia ja muutamat jopa 30 
tuntia viikossa. Nuoren oleminen ilman aikuista on yhteydessä esimerkiksi sii
hen, että nuorella on alkoholia käyttäviä tovereita, vanhemmat eivät tiedä nuo
ren piiiviiohjclmasta ja nuori vastustaa oluen ja tupakan myynnin ikärajoituksia. 
(Pulkkinen 1997a, 5) 

Suomen Lions-liiton Lions Quest -ohjelmat ja poliisin yhdessä koulun ja 
muiden paikallisten toimijoiden kanssa vetämä Uskalla-ohjelma perustuvat eri
tyisesti sosiaalisiin taitoihin, kieltäytymistaitoihin, myönteisen minäkuvan vah
vistamiseen, ihrnissuhdetaitoihin ja asiatietoihin tupakasta ja päihteistä ja niiden 
haittavaikutuksista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapselle Selvä Elämä -
oh-jelmassa lähtökohdat ovat samansuuntaiset, mutta sisältö on vielä päihde
ainekeskeistä. Folkhälsanin, Nuorisokasvatussäätiön, Suomen Syöpäpotilaiden, 
Suomen Syöpäyhdistyksen ja Terveys ry:n No Smoking Class keskittyy tupa
kointiin ja luokittaiseen sitoutumiseen. Ohjelma perustuu myönteiseen sosiaali
seen paineeseen, kielteisen sosiaalisen paineen tiedostamiseen ja tupakkatie
touteen. (Mustalampi 1997a, 13) 

Vuoden 1997 kouluterveystutkimuksen rehtorikyselyssä 71 % yläasteen 
rehtoreista (n=376) ilmoitti koulunsa osallistuneen kuluneen lukuvuoden aikana 
No Smoking Class -kilpailuun, 13 % Lapselle Selvä Elämä -ohjelmaan ja 6 % 
Uskalla-ohjelmaan. Rehtoreista 25 % ilmoitti koulun osallistuneen johonkin 
muuhun päihdeohjelmaan. (Mustalampi 1997a, 14) 

Useimmat Suomen koulujen päihdeopetuksen ohjelmakokonaisuudet ovat 
tulleet Suomeen muista maista, esimerkiksi Yhdysvalloista. Uskalla sanoa ei -oh
jelma on tullut Suomeen Yhdysvalloista Ruotsin kautta. Ohjelmaa on arvioitu 
usein tutkimuksin eikä sen vaikutusta oppilaiden päihteidenkäyttöön ole pys
tytty osoittamaan. (Mustalampi 1997b, 11) 

Yhdysvalloissa on Uskalla-ohjelmasta (Dare) tehty useita evaluaatio-tutki
muksia. Ennett, Tobler, Ringwalt & Flawelling (1994) ovat analysoineet kahdek
saa Dare-evaluaatiota. Tulokset osoittavat, että Daren mahdollisuudet ennalta 
ehkäistä tai vähentää päihteidenkäyttöä ovat pienemmät kuin interaktiivisten 
ehkäisyohjelmien. Toinen tutkimus tarkastelee Dare-ohjelman pitkäaikaisvaiku
tuksia oppilaiden päihteidenkäyttöön. Ohjelma perustuu olettamukseen, että 
ala-asteen viimeisellä luokalla saatu opetus vaikuttaa kouluasteelta toiselle siir
ryttäessä, jolloin oppilaat ovat alttiita juuri päihteidenkäytön aloittamiselle. Da
rella oli tilastollisesti merkittävää vaikutusta vain tupakointiin. Vaikutus kuiten
kin häviää vuoden kuluttua. Vaikutukset olivat yleensäkin vähäisiä ja lyhytai
kaisia. (Ennett, Rosenbaum, Flewelling, Bieler, Ringwalt & Bailey 1994) 

Ruotsalaistutkimuksen mukaan eroa päihteidenkäytön suhteen koe- ja 
kontrolliryhmällä ei havaittu. Eroa ei ollut myöskään asennetasolla. (Lindström 
& Svensson 1998) 

Lions Quest -ohjelmasta on tehty tutkimuksia muun muassa Ruotsissa ja 
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Suomessa. Nytell (1987) tutki Lions Quest -ohjelman toteutumista Ruotsissa. 
Koehenkilöinä oli opettajia (17) ja oppilaita (375). Opettajat olivat havainneet 
positiivisia muutoksia muun muassa oppilaiden avoimuudessa ja itseluotta
muksessa. Sosiaalinen vuorovaikutus oli myös kehittynyt. Opettajien mielestä 
ohjelman toteuttaminen samojen oppilaiden kanssa nähtiin tärkeäksi. Tutkimuk
sen oppilaat kuvasivat ohjelman tunteja tärkeiksi (82 %), mielenkiintoisiksi (77 
%) ja hauskoiksi (75 %). (Nytell 1987, 76) 

Suomalaistutkimus osoittaa, että koulukiusaaminen on vähentynyt, itse
tunto kehittynyt, tunteiden ilmaiseminen parantunut, luokkahenki parantunut, 
esiintymis- ja yhteistyötaidot kehittyneet ja ohjelma on vaikuttanut positiivisesti 
kodin ja koulun yhteistyöhön. (Hämäläinen, Laitinen & Hasselström 1994, 10-22) 
Lintulan (1995) tekemä tutkimus osoittaa, että sosiaalisuus on kehittynyt, minä
käsitys parantunut ja useita hyviä kasvatustavoitteita (kriittinen ajattelu, vas
tuuntunto, viestinnän ja itseilmaisun taidot) on saavutettu. 

Camera Obscuran labyrinttiseikkailu testattiin 8.-11.5.1995 Helsingissä. 250 
rippikoululaista osallistui seikkailuun ja sen jälkeen heidät kaikki haastateltiin. 
Sen perusteella tehtiin hankkeeseen tarvittavat muutokset. Hankkeessa oli mu
kana 135 seurakuntaa ja 215 yläasteen koulua. (Camera Obscuran toimintakerto
mus 1995-1997, 7-12) Projektin onnistumista ja vaikutuksia tutkittiin haastattele
malla, havainnoimalla ja kyselylomakkeella. Projekti onnistui toteutukseltaan ja 
sisällöltään hyvin. Labyrinttiseikkailu oli menestys, mutta oppitunti- ja rippi
koulumateriaalin sisältä ei ollut kaikilta osilta loppuun asti hiottua. Projektin 
myötä seurakuntien ja koulujen välille oli syntynyt uutta yhteistyötä. Projektin 
vaikutusta nuorten asenteisiin ja arvoihin kysyttiin sekä nuorilta että opettajilta. 
Vastausten jakautumisen perusteella ei voida arvioida hankkeen vaikutusta 
asenteisiin ja arvoihin. Labyrinttiseikkailun nuorilta saaman myönteisen palaut
teen perusteella voitaisiin kuitenkin olettaa, että se herätti ajatuksia. Erityisesti 
kouluissa arvostettiin labyrinttiseikkailun tuomaa elämyksellisyyttä. Tiedotus
välineet tekivät ainakin 130 juttua Camera Obscura -projektista. (Camera Obscu
ran toimintakertomus 1995-1997, 21-22) 

3.10 Päihdebarometri etsi päihdetyön keinoja 

Terveyden edistämisen keskuksen julkaisema päihdebarometri 1998 kertoo hä
lyttävästä tilanteesta. Lasten ja nuorten mahdollisuus elää turvallisesti on vähen
tynyt jyrkästi ja yhtenä syynä nähdään liberaali päihde-maailma. Keskeisiä on
gelmia ovat perheiden moniongelmaisuus, lasten suojelun tarpeiden lisääntymi
nen, nuorten psykosomaattisten oireiden kasvu sekä pitkäaikaistyöttömyys. 
Terveysbarometria varten haastateltiin yli 190 terveysjohtajaa 120 kunnasta ja yli 
70 järjestöstä. 

Valtaosa kyselyyn osallistuneista piti päihde- ja huumevalistusta erittäin 
tärkeänä ehkäisevän päihdetyön keinona. Valistustyöllä pystytään vaikutta
maan sosiaalisiin normeihin ja yleiseen asenneilmapiiriin. Valistustyötä tulisi 
tehostaa ja valistajien koulutusta lisätä. (Päihdebarometri 1998, 5) 

Päihdebarometrissa selvitettiin myös ehkäisevän päihdetyön keinoja ja 
merkitystä. Koulujen päihde- ja huumevalistusta pidettiin erittäin tärkeänä. 
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Tiukkaan lakilinjaan puolestaan suhtauduttiin hieman epäröiden. Lakeja pidet
tiin tarpeellisina, mutta pääasiallisesti muuta ehkäisevää päihdetyötä tukevina. 
Julkista kampanjointia piti erittäin tärkeänä vajaa puolet tutkittavista. Noin 35 % 
vastaajista piti poliisivalvontaa erittäin tärkeänä ehkäisevän päihdetyön kentäl
lä. Noin viidennes piti alkoholin myynnin valvonnan tehostamista erittäin tär
keänä ehkäisevän päihdetyön menetelmänä. Noin 90 % vastaajista oli sitä miel
tä, että he vastustavat ehdottomasti huumeiden laillistamista. Yleisten elinolojen 
parantaminen oli 70 % mielestä erittäin tärkeää ehkäisevässä päihdetyössä. 
(Päihdebarometri 1998, 10-13) 

Terveysjohtajat näkivät monia keinoja ehkäisevän päihdetyön alueella. 
Tärkeimpänä pidettiin perhetyötä, joka pitää sisällään mm. vanhemmuuden 
tukemisen ja syrjäytymisen ehkäisyn. Tässä yhteydessä tuli esille myös etsivän 
työn tarve. Yhteistyö ja verkostoituminen koettiin myös tärkeäksi. (Päihdebaro
metri 1998, 13-14) 

3.11 Tutkimusten anti 

Nuorten tupakoinnista ja päihteiden käytöstä on tehty paljon tutkimuksia niin 
Suomessa kuin maailmallakin. Suomen liityttyä Euroopan Unioniin lisääntyi 
vertaileva tutkimus eri maiden välillä. 

Suomalaisten nuorten tupakointi on yleisempää kuin muualla. Humala
juominen on myös tyypillistä suomalaisille nuorille. Raittiiden nuorten osuus on 
vähentynyt vuosien saatossa. Huumeiden käyttö lisääntyy koko ajan. Tupa
koivien ja alkoholia käyttävien tyttöjen määrä on lisääntynyt. Tupakkalain val
vonta ei ole tutkimusten mukaan onnistunut. Alkoholiakin alaikäiset nuoret 
kokevat saavansa helposti. Terveyskasvatusta koulussa on tutkittu ja tulokset 
ovat kirjavia. Aikaa ei vain tunnu näille asioille olevan riittävästi. Opetussuunni
telmien ulkopuoliset toiminnot ovat usein paikkaamassa koulun terveyskasva
tusta. Erilaisia menetelmiä ja projekteja on kokeiltu. Oma tutkimukseni etsii vas
tauksia edellä oleviin ongelmiin syventyen tarkemmin yhden paikkakunnan 
tilanteeseen. 

Uusien opetussuunnitelmien vaikutusta koulun terveyskasvatukseen ja 
-opetukseen ei ole juuri tutkittu. Tutkimukseni pyrkii paikkaamaan tätä aukkoa.
Kokonaisvaltaiset paikkakuntakohtaiset käytännöt eivät ole olleet aikaisemmin
tutkimuksen kohteena. Tutkimukseni pyrkii tälläkin alueella uuteen kokonais
valtaiseen näkökulmaan. Kaiken tämän tavoitteena on luoda toimintoja, jotka
olisivat mahdollisimman hyödyllisiä kaikille osapuolille.
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4 NUORTEN KYSELYTUTKIMUKSEN TARKOITUS 

JA ONGELMAT 

Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittaa 12-19-vuotiaiden ylivies
kalaisten tupakointi- ja paihteidenkayttoa ja sita, miten se muuttuu ian myota. 
Samalla halusin selvittaa onko nuorten tupakointi ja paihteidenkaytto yhteydes
sa vanhempien ja kavereiden tottumuksiin. 

Tutkimuksen toisena tarkeana tehtavana oli kartoittaa se, mista nuoret saa
vat tietoa tupakasta ja paihteista. Millaista tietoa he haluavat lisaa ja milla taval
la opetettuna? Myos koulutupakointiin liittyvat asiat ovat selvityksen kohteena 
samoin kuin se, mista nuoret saavat tupakkansa ja alkoholinsa. 

Tutkimuksen avulla pyrin loytamaan lahinna sen oikean ian, jolloin tehos
tettu terveyskasvatus tulisi aloittaa. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut myos 
antaa mahdollisimman luotettavaa tietoa paikkakunnan tilanteesta, jotta eri ta
hot, jotka tyoskentelevat nuorten kanssa, pystyvat paremmin suunnittelemaan 
ja suuntaamaan terveyskasvatustaan. Aiheesta tehdyt valtakunnalliset tutki
mukset eivat ole aina sovellettavissa paikallisesti. Paikallinen tieto on usein 
myos kiinnostavampaa kuin valtakunnallinen tieto. 

Tutkimuksen paaongelmat ja alaongelmat 

Olen asettanut tutkimukselle seuraavat kuusi paaongelmaa ja niille alaongelmia: 

1) Mika on ylivieskalaisten nuorten tupakointitilanne ja miten se on muuttunut seu-
rantajakson aikana?

- Tupakoinnin yleisyys ja muutokset
- Tupakkaan tutustumisiat ja saannollisen tupakoinnin alkaminen
- Syyt tupakoinnin aloittamiseen
- Aiotaanko tupakointi lopettaa?
- Mista nuoret saavat tupakkarahat?
- Mista nuoret hankkivat tupakat?
- Kayttavatko nuoret nuuskaa?
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1.1 Esiintyykö tupakoinnin kohdalla joukkoharhaa? 
1.2 Onko tupakointi yhteydessä vanhempien vastaaviin tottumuksiin? 
1.3 Onko tupakointi yhteydessä kavereiden vastaaviin tottumuksiin? 

2) Mikä on ylivieskalaisten nuorten päihteiden käyttötilanne ja miten se on muuttu-
nut seurantajakson aikana?

- Alkoholinkäytön yleisyys ja muutokset
- Alkoholiin tutustumisiät ja säännöllisen alkoholinkäytön alkaminen
- Mitä alkoholia nuoret juovat?

Miksi nuoret käyttävät alkoholia?
Kuka hankkii alkoholin nuorille?

2.1 Esiintyykö alkoholinkäytön kohdalla joukkoharhaa? 
2.2 Käyttävätkö nuoret muita huumaavia aineita? 
2.3 Onko alkoholinkäyttö yhteydessä vanhempien vastaaviin tuttumukisiin? 
2.4 Onko alkoholin käyttö yhteydessä kavereiden vastaaviin tottumuksiin? 
2.5 Onko keskustassa ja sivukylillä asuvien tottumuksissa eroja? 
2.6 Onko käytössä olevalla rahalla yhteyttä nuorten tupakointiin ja alkoholinkäyt

töön? 
2.7 Onko tupakoinnin ja alkoholinkäytön välillä yhteyttä? 

3) Mistä nuori saa tietoa tupakasta ja päihteistä, mistä nuoret haluavat lisää tietoa ja
millä tavalla he haluavat tietoa opetettavan ja asioita käsiteltävän?

4) Miten Ylivieskan tutkimustulokset eroavat naapurikuntien tutkimustuloksista?

5) Tupakoivatko oppilaat koulussa ja valvotaanko heidän mielestään tupakointia
riittävästi?

6) Miten tupakka- ja alkoholilait tukevat terveyskasvatustyötä?



5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimusjoukko 

Ensimmäiseen kyselyyn osallistuivat kaikki koulussa tutkimuspäivänä vuonna 
1989 olleet 7-10-luokkien oppilaat. Kymmenesluokkalaisten tulokset jätettiin 
käsittelemättä tässä tutkimusraportissa sen takia, että kymmenesluokkalaisia oli 
niin vähän, että vastaajien intimiteettisuoja olisi kärsinyt. Kaikki koulussa olleet 
täyttivät kyselylomakkeen ja palauttivat sen opettajalle tunnin lopussa. Vuoden 
1991 seurantakyselyyn osallistuivat kaikki tutkimuspäivänä koulussa olleet 9. 
luokkien oppilaat. 

Ensimmäisen kyselyn seitsemäsluokkalaiset ovat syntyneet vuonna 1975, 
kahdeksasluokkalaiset 1974 ja yhdeksäsluokkalaiset 1973. Ylivieskan yläaste on 
suuri koulu, jossa oli vuoden 1989 tutkimushetkellä kirjoilla yhteensä 592 oppi
lasta. (Taulukko 1) 

TAULUKKOl Tutkimusjoukko vuonna 1989 

Lk Sukupuoli Koulun Poissa Osallistui Hylätty Käsitelty 
oppilaita 

7 tytöt 97 5 92 0 92 

7 pojat 99 5 93 2 91 

8 tytöt 93 6 87 3 84 

8 pojat 125 14 111 6 105 

9 tytöt 81 25 56 0 56 

9 pojat 84 11 73 3 70 

Yhteensä f 578 66 512 14 498 

Yhteensä % 11 88 3 85 

Tutkimuspäivänä koulun oppilaista 11 % ei ollut paikalla. 9. luokkalaisten tyttö
jen suuri poissaolomäärä oli valitettava asia, koska tämä joukko on muutenkin 
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pieni verrattuna muihin ryhmiin. Tutkimukseen osallistuneiden lomakkeista 
jouduttiin hylkäämään vain 3 %, mikä oli myönteinen yllätys minulle tutkijana. 
Tutkimuksen lopullisessa käsittelyssä mukana olleet 498 oppilasta on 85 % koko 
Ylivieskan kyseisestä ikäluokasta. 

Sama kysely suoritettiin kevään 1989 aikana myös Ylivieskan naapurikun
nissa Alavieskassa, Haapajärvellä, Kalajoella, Nivalassa, Pyhäjärvellä ja Reisjär
vellä. Tulen vertailemaan näiden kuntien tuloksia keskenään joiltakin mielen
kiintoisimmilta osin. 

Ensimmäinen seurantakysely tehtiin keväällä 1991 (taulukko 2) yhdek
sännellä luokalla olleille oppilaille, jotka olivat vuonna 1989 seitsemännellä luo
kalla. Toinen seurantakysely tehtiin samalle joukolle vuonna 1994 heidän olles
saan lukion päättöluokkaiässä. Tätä samaa joukkoa on seurattu vuodesta 1989 
vuoteen 1994, yläasteen seitsemänneltä luokalta lukion päättöikään asti. 

Toiselle joukolle on tehty kysely vuonna 1989, jolloin oppilaat olivat yh
deksännellä luokalla ja seurantakysely vuonna 1992, jolloin he olivat lukion 
päättöluokkaiässä. (Taulukko 3) Tätä samaa joukkoa on seurattu vuodesta 1989 
vuoteen 1992, yläasteen yhdeksänneltä luokalta lukion päättöluokkaikään asti. 

TAULUKKO2 Tutkimusjoukko vuonna 1991 

Lk Sukupuoli Koulun Poissa Osallistui Hylätty Käsitelty 
0 ilaita 

9 tytöt 100 9 91 1 90 
9 eojat 97 15 82 2 80 

Yhteensä f 197 24 173 3 170 

Yhteensä % 12 88 1 87 

Seurantatutkimukseen otin 14 seurannan kannalta tärkeintä kysymystä. Kysy
mykset ovat samassa muodossa kuin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. 
Kyselylomakkeen ohjeetkin ovat kaikissa tutkimuksen vaiheissa samanlaiset. 

Koska kysymykset olivat juuri samanlaisia kuin edelliselläkin kerralla, he
rää epäilys yrittävätkö nuoret muistella kahden vuoden takaisia vastauksiaan. 
Olen sitä mieltä, ettei näin tapahtunut. Ensimmäisellä kerralla kyselylomake oli 
pitkä, siinä oli 73 kysymystä, ja tässä vain 14. Koska tunnen tämänikäisten nuor
ten kehityskauden aika hyvin, uskon, että nuorten elämässä on kahden vuoden 
aikana tapahtunut niin paljon erilaisia asioita, etteivät he pysty muistamaan sitä, 
mitä he vastasivat kaksi vuotta sitten kyselylomakkeeseeni. Tämän perusteella 
väitän, ettei ole syntynyt harhaa. 

TAULUKKO 3 Tutkimusjoukko vuonna 1992 ja 1994 

1992 
1994 

Lukiolaiset 

f 

59/70 
84/84 

% 

84 
100 

Muut 

f 

53/ 89 
73/109 

% 

60 

67 

Yhteensä 

f 

112/159 
157/193 

% 

70 
81 
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Taulukosta voi havaita, että vastaamisprosentti on hyvä. Joukossa, jota olen 
seurannut pidempään, myös vastaamisprosentti oli parempi. Lukiolaisten pa
rempi vastaamisprosentti selittyy varmaankin sillä, että lukiolaiset saivat vastata 
kouluaikana. Vuonna 1992 lukiolaisista oli osa poissa koulusta vastaamisaikana. 

Tutkittavana joukkona oli nyt lukion päättöluokkaa vastaava ikäluokka. 
Lukiolaiset vastasivat kyselyyn koulutunneilla ja muille lähetettiin lomakkeet 
kotiin postin välityksellä. Lomakkeen nuoret palauttivat mukana olleessa palau
tuskuoressa. Vuoden 1992 tutkimusjoukkoa on tutkittu aiemmin vuonna 1989 
heidän ollessaan yhdeksännellä luokalla. Vuoden 1994 tutkimusjoukkoa on tut
kittu aiemmin heidän ollessaan vuonna 1989 seitsemännellä ja vuonna 1991 yh
deksännellä luokalla. 

Vuoden 1992 joukosta on lukiolaisia 59, ammattioppilaitoksissa opiskelevia 
28, työssäkäyviä 15 ja työttömiä 10. Vuoden 1994 joukosta on lukiolaisia 84, am
mattioppilaitoksissa opiskelevia 58, työssäkäyviä 4 ja työttömiä 11. Tutkimuk
sessa olen käsitellyt lukiolaisia omana ryhmänään ja kaikki muut ovat sitten 
omassa, samassa ryhmässä. Muiden ryhmä sisältää ammattioppilaitoksissa opis
kelevat sekä töissä, työttömänä, äitiyslomalla tai kotiäiteinä olevat. Monissa ai
kaisemmissa tutkimuksissa (esim. Liimatainen-Lamberg 1989; 1993) on lukiolai
set erotettu omaksi ryhmäkseen, koska tämä joukko eroaa selvästikin muista 
nuorista tupakoinnin ja päihteiden käytön suhteen. Tämä jako on käyttökelpoi
nen, koska ei ollut mahdollista tutkimuksellisesti ottaa kaikki nuoria omaksi 
joukokseen. 

Toisen ja kolmannen seurantatutkimuksen kyselylomake oli täysin saman
lainen kuin ensimmäisenkin seurantatutkimuksen. Kyselylomakkeen ohjeetkin 
ovat kaikissa neljässä tutkimuksen vaiheessa samanlaiset. Toinen seuranta
kysely suoritettiin tammikuun 1992 alussa ja kolmas tammikuun 1994 alussa. 

Koska nuoret eivät enää olleet kaikki samassa paikassa kuin edellisten 
tutkimusten aikana, vaati se enemmän järjestelyjä kuin aikaisemmin. Lukion 
kortistoista löytyivät tiedot Ylivieskan lukion oppilaista ja kaikkien muiden 
osoitteet löytyivät yläasteen kortistosta. Lukion oppilaiden kyselylomakkeet 
täytettiin koulutuntien aikana ja muille lähetin lomakkeet koteihin. 

Lomakkeet olivat hyvin täytettyjä eikä yhtäkään lomaketta tarvinnut hylä
tä. Kirjeet löysivät hyvin tiensä perille ja niitä tuli ympäri Suomea ja jopa Kana
dasta asti. Vain kaksi kirjettä ei löytänyt vastaanottajaansa. Täytyi vain todeta, 
että seurantajoukkoni on levittäytynyt ympäri maailmaa. 

5.2 Aineiston keruun suunnittelu ja suorittaminen 

Kyselylomakkeen laatimisessa käytettiin jonkin verran apuna seuraavien 
tutkijoiden valmiita mittareita: 

1) Kerttu Tossavainen; Itäsuomalaisten yhdeksäsluokkalaisten tupakointi ja alko
holinkäyttö (1988)

2) Heljä Hätönen & Marja-Leena Mäkelä; Kouluyhteisö terveyskasvattajana (1987)
3) Rimpelä, Rimpelä, Karvonen, Siivola, Rahkonen & Kontula; Nuorten terveys

tottumusten muutokset 1977-1987 (1988)
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4) Leena Eskelinen; Selvitys avoimissa ovissa käyvistä ylivieskalaisista nuorista
(1983)

5) Tutkimus nuorten harrastuksista ja päihteiden käytöstä Haukiputaalla (1988)

Näiden valmiiden mittareiden pohjalta kysymyksiä on muokattu ja osa kysy
myksistä on otettu mukaan sellaisenaan ilman muutoksia. Kyselylomakkeen 
lopullisessa suunnittelussa olivat apuna yläasteen liikunnan ja terveyskasvatuk
sen opettaja, kouluterveydenhoitaja ja oppilaanohjaaja. Yläasteen äidinkielen 
lehtori tarkasti kyselylomakkeen selostusosan ja varsinaisen kyselylomakkeen 
lopullisen kieliasun. 

Tämän jälkeen kyselylomake esitestattiin. Esitestaus suoritettiin 21.3.1989. 
Esitestauksessa tuli esille muutamia epäkohtia, jotka muutettiin lopulliseen 
lomakkeeseen. Lomake oli myös sopivan pituinen, koska oppilaat täyttivät sen 
keskimäärin 25 minuutissa. Kun lomaketta esitestattiin, oli lomakkeista osa pie
nennetyssä koossa kustannusten säästämiseksi. Tällainen lomake tuotti joillekin 
oppilaille vaikeuksia ja tästä syystä sen käytöstä luovuttiin. Pienennetty lomake 
olisi tuottanut vaikeuksia myös tulostusvaiheessa. Esitestauksessa oli mukana 
neljä oppilasta kultakin luokka-asteelta (yhteensä 12 oppilasta). Lomakkeet pai
nettiin yksipuolisina, mikä takasi sen, etteivät oppilaat vahingossa jättäneet vas
taamatta yhteenkään sivuun. 

Ensimmäinen kysely (liite 2) suoritettiin 31.3.1989 kahden oppitunnin aika
na. Kyselyä edeltävänä päivänä pidin kyselyä valvoville opettajille tiedotustilai
suuden, jossa selostin heille tutkimuksen tarkoituksen ja opettajan tehtävät kyse
lyn suorittamisessa. Painotin opettajille myös sitä, kuinka tärkeää tutkimuksen 
onnistumiseksi on se, miten he suhtautuvat tutkimukseen. Kaikki opettajat oli
vat erittäin kiinnostuneita kyselystä ja tekivät voitavansa, jotta kysely onnistuisi 
parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajat halusivat myös, että tulosten selvittyä 
heille pidettäisiin siitä tiedotustilaisuus. 

Kyselyä edeltävänä päivänä niputin kyselylomakkeet luokittain ja kirjoitin 
nipun päälle luokan ja opettajan nimen. Opettajat ottivat tunnille lähtiessään 
oman nippunsa. Olin koululla paikalla koko kyselypäivän, jotta sain valvotuksi 
sen, että kaikissa luokissa suoritettiin kysely. Vastailin myös ennen kyselyä 
opettajien kysymyksiin. 

Opettajien kokemuksen mukaan kyselylomake oli selkeä ja jos oppilaat 
kysyivät opettajalta jotakin, niin opettajat osasivat kyllä auttaa oppilaita. Yleen
sä oppilaat eivät kysyneet mitään, vaan täyttivät lomakkeet ilman apua. Eräs 
opettaja sanoi, että yksi oppilaista oli kysynyt, mitä hän vastaa, kun hän ei muis
ta minkä ikäisenä hän maistoi ensimmäisen kerran tupakkaa. Opettaja oli autta
nut kysymällä oppilaalta, millä luokalla hän oli silloin. Tämän jälkeen oppilas oli 
vastannut kysymykseen. Oppilailla oli aikaa kyselylomakkeen täyttämiseen 40 
minuuttia ja se riitti kaikille hyvin. Joitakin ilmiöitä olen pyrkinyt selvittämään 
haastattelujen avulla. Haastattelut olivat strukturoimattomia teemahaastatteluja. 
Haastattelua tutkimusmenetelmänä käsittelen tarkemmin luvussa 7. Kaikki 
haastateltavat lukivat haastattelunsa ja hyväksyivät haastatteluiden julkaisemi
sen nimillä ja ammattinimikkeillä. Haastatteluiden ja lukuisten keskustelujen 
avulla hankin kiinnostavaa tietoa tupakkalain vaikutuksista nuorten tupakoin
tiin. Haastattelin eri alojen ihmisiä. 

Ensimmäinen seurantakysely (liite 3) suoritettiin helmikuun lopulla vuon-
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na 1991, toinen seurantakysely (liite 4) vuoden 1992 alussa ja viimeinen (liite 5) 
vuoden 1994 alussa. 

5.3 Aineiston käsittely ja esittäminen 

Kävin kyselylomakkeet läpi ja poistin joukosta ne lomakkeet, joissa oli havaitta
vissa puutteellisuuksia. Vuosien 1989 ja 1991 tulokset käsiteltiin Symphony
ohjelman avulla ja vuosien 1992 ja 1994 tiedot käsiteltiin SPSS-ohjelmalla. 

Tutkimuksen analysoinnissa käytetyt menetelmät ovat korrelaatioanalyysi 
(Pearson), ristiintaulukointi, frekvenssit ja loglineaariset mallit. Lisäksi tunnus
lukuina on käytetty keskiarvoja ja korrelaatioita. Tilastollista merkitsevyyttä 
olen testannut vuosina 1989-1991 tyttöjen ja poikien ja muiden nuorisoryhmien 
välillä kahden toisistaan riippumattoman prosenttiluvun vertailutestin avulla ja 
vuosina 1992-1994 x2-testin avulla. 

Ristiintaulukoinnin luokittelijoina olivat kolme eri oppilasryhmää, neljä eri 
tutkimusvuotta, molemmat sukupuolet, lukiolaiset ja muut nuoret sekä 
asuinpaikka. Muuttujina käytettiin tupakointia sekä alkoholin- ja päihteiden 
käyttöä. Kyselyaineiston pohjalta laadittiin myös erilaisia muuttuja-asteikkoja 
yhdistellen eri muuttujia. Esimerkkinä mainittakoon luvun 6.1 taulukot 4-6: 
Polttaa kohta on yhdistetty kohdista 4-9 eli Polttaa jonkun kerran vuodessa -
polttaa enemmän kuin 6-10 tupakkaa päivässä. Polttaa päivittäin on saatu yhdis
tämällä kohdat 7-9 eli polttaa 6-10 tupakkaa päivässä. Vastaavasti alkoholin
käyttöä tarkasteltaessa on luvussa 6.2 taulukossa 12 yhdistetty käyttäjiksi 
kohdat 2-6 eli käyttää muutaman kerran vuodessa - käyttää useammin kuin 
kerran viikossa. Käyttää vähintään kerran kuukaudessa muodostuu kohdista 3-
6 eli käyttää yhden kerran kuukaudessa - käyttää useammin kuin kerran 
viikossa. (Vahervuo & Kalimo 1968; Heinonen & Kari 1991; Norusis 1992; 
Hagenaars 1993; Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997; 
Suominen & Laippala 1997) 

Tuloksia on esitetty taulukoinnin, ristiintaulukoinnin, nelikenttä
korrelaation, sektoridiagrammien, polygonien ja histogrammien avulla. 
Riippumattomina muuttujina on käytetty äidin, isän ja kavereiden tupakointia ja 
alkoholin käyttöä ja riippuvina muuttujina nuoren tupakointia ja alkoholin 
käyttöä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1998) Analysointimenetelmät olen 
valinnut siten, että ne antavat parhaiten vastaukset asetettuihin ongelmiin. 

5.4 Ylivieska tutkimuspaikkakuntana 

On aiheellista selvittää Ylivieskan kaupungin väestön ym. kehitystä: tämä 
varmasti osaltaan auttaa ymmärtämään tutkimukseni tuloksia. Onhan Ylivieska 
nopeasti kehittynyt kaupunki, mikä taas tuo tullessaan monia lieveilmiöitä 
nuortenkin elämään. 

Ylivieska sijaitsee Oulun läänin eteläosassa, Kalajokilaaksossa. Naapuri-
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kuntia ovat Alavieska, Haapavesi, Kalajoki, Nivala, Oulainen ja Sievi.
Ylivieskasta on matkaa läänin pääkaupunkiin Ouluun 130 kilometriä. Ylivieska
on tullut kauppalasta kaupungiksi vuonna 1971. Kaupungin väkiluku oli
1.1.1989 kaiken kaikkiaan 12.770 (1.1.1990 12.975 ja 1.1.1995 13.536). Kaupungin
kasvu tavoitteli vuonna 1989 jälleen vuosikymmenen alkupuolen vauhtia.
Kymmenen vuotta aikaisemmin (1.1.1979) Ylivieskan asukasluku oli 11.547.
Voimakas kasvu on muuttanut Ylivieskaa kovasti. Kaupungin elinkeinorakenne
on palveluvaltaistunut, kuten yleensäkin aluekeskuksissa. Palveluelinkeinojen
osuus on tällä hetkellä Ylivieskassa jo noin 60 %, kun se kymmenen vuotta
aikaisemmin oli 51 %. Ylivieskan kaupunki kuuluu Oulun lääniin. Ylivieska
kuuluu kolmanleen ka.ntokykyluokkaan ja veroäyri oli 17,5 pe1miä vu01ma 1989
(18 penniä vuonna 1990 ja 18 penniä vuonna 1995). (Ylivieskan kaupungin
kunnalliskertomus vuodelta 1989, 1990, 3-33, Ylivieskan kaupungin kunta
suunnitelma vuodelle 1989, 1988, 1-15, Ylivieskan kaupungin kunnalliskertomus
vuodelta 1995, 1996, 5)

Ylivieskan kaupungin kokonaispinta-ala on 570,78 km2
, josta on maata

565,97 km2 ja vettä 4,81 km2
• Rantaviivan pituus on noin 65 kilometriä. Ylivieska

on Pohjanmaan ja Savon rautateiden risteysasema. Kaupungin halki kulkevat
vilkkaasti liikennöidyt kantatiet 86 ja 87. Ylivieska onkin kehittynyt osaltaan
juuri erinomaisen liikenteellisen sijaintinsa ja osaltaan kaupungin nopean
kasvun ja monipuolisen elinkeinorakenteen vuoksi noin 100.000 asukasta
käsittävän Oulun läänin eteläosan ja Vaasan läänin pohjoisosan hallinto- ja
palvelukeskukseksi. (Ylivieskan kaupungin kunnalliskertomus vuodelta 1989,
1990, 3-33, Ylivieskan kaupungin kuntasuunnitelma vuodelle 1989, 1988, 1-15)

Ylivieskan kaupunki on alueensa ykkönen erityisesti autokaupan 
keskuksena. Myös muun kaupan, palvelualojen sekä vapaa-ajan palvelut ovat 
korkeatasoiset ja monipuoliset, koulutuspalvelujakin on hyvin tarjolla. 
Ylivieskassa on 13 peruskoulun ala-astetta, yksi peruskoulun yläaste, erityis
koulu, lukio, teknillinen oppilaitos, Kalajokilaakson tietotekniikkakeskus, 
ammattioppilaitos, ammattikurssikeskus, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 
Raudaskylän Kristillinen Opisto, sosiaalialan oppilaitos, kansalaisopisto, 
musiikkiopisto, musiikkikoulu ja musiikkileikkikoulu. (Ylivieskan kaupungin 
kunnalliskertomus vuodelta 1989, 1990, 17-23) 

Ikärakenteeltaan Ylivieskan väestö on nuorta. Lasten ja nuorten osuus 
väestöstä on huomattavasti maan keskimääräistä osuutta suurempi. Nuorten 
osuus (0-28 v) asukkaista on noin 45 %. Kaupungin työttömyysaste oli vuonna 
1989 noin 8 %, 1991 noin 10 %, 1992 noin 16 % ja 1994 noin 21 %. Oulun 
työvoimapiirissä vastaavat luvut olivat noin 5 %, noin 10 %, noin 16 % ja noin 20 
%. Koko maassa työttömyysaste oli noin 4 %, noin 9 %, noin 15 % ja noin 20 %. 

Nuorten osuus työttömistä oli noin 29 %, noin 32 %, noin 30 % ja noin 27 %. Työ
tilanne Ylivieskassa oli keskimäärin sama kuin koko maassa. (Ylivieskan 
kaupungin kunnalliskertomusten tilasto-osat vuosilta 1989, 1991, 1992, 1994) 



6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN 

TARKASTELUA 

Tyttöjen ja poikien toiminnan sukupuolen mukaisten erojen on Puurosen (1995, 
15-16) mukaan väitetty näkyvän mm. siinä, kuinka nuoret toimivat
vertaisryhmissään ja siinä millaiset ovat heidän suhteensa kavereihin ja läheisiin
ystäviin.

6.1 Nuorten tupakoinnin yleisyys eri luokkatasoilla 

Tuloksissa on käsitelty tyttöjä ja poikia erikseen sen takia, että koulun 
liikuntatuntien yhteydessä annettava terveyskasvatuskin on erikseen tytöille ja 
pojille. Taulukossa 4 käsitellään nuorten tupakoinnin yleisyyttä. 

TAULUKK04 Nuorten tupakoinnin yleisyys sukupuolen ja luokka-asteen mukaan 
vuonna 1989 

R hmät 

Tueakointi T:):'.töt7 Pojat 7 T:i::töt8 Pojat8 T:i::töt9 Pojat9 

f % f % f % f % f % f % 

Ei ole maistanutkaan 37 40 24 27 30 36 28 26 11 20 7 10 
tupakkaa 
Ei varsinaisesti polttanut, 31 34 40 44 22 26 44 42 17 30 27 39 
mutta maistellut 
Polttanut, mutta lopettanut 7 8 15 17 8 9 12 11 7 12 5 7 
Polttaa jonkun kerran 1 1 1 0 0 4 4 1 2 3 4 
vuodessa 
Polttaa 1-3 kertaa/kk 1 1 1 9 11 2 2 1 2 3 4 
Polttaa vain viikonloppuisin 11 12 2 2 4 5 5 5 7 12 7 10 
Polttaa 1-5 tupakkaa/pv 3 3 3 3 5 6 5 5 6 11 4 6 
Polttaa 6-10 tupakkaa/pv 1 1 3 3 6 7 3 3 4 7 4 6 
Polttaa enemmän kuin 6-10 0 0 2 2 0 0 2 2 2 4 10 14 
tueakkaa eäivässä 

Yhteensä 92 100 91 100 84 100 105 100 56 100 70 100 

Polttaa 17 18 12 12 24 29 21 20 21 38 31 44 

Polttaa eäivittäin 4 4 8 8 11 13 10 10 12 22 18 26 
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Seitsemäsluokkalaisista tytöistä tupakoi useampi (18 %) kuin pojista (12 %), 
mutta päivittäin tupakoivia poikia (8 %) on enemmän kuin tyttöjä (4 %). 
Kahdeksasluokkalaisista tytöistä tupakoi myös useampi (29 %) kuin pojista (20 
%) ja päivittäin tupakoivia tyttöjä (13 %) on enemmän kuin poikia (10 %). 
Yhdeksäsluokkalaisten ryhmässä suhde muuttuu päinvastaiseksi kuin 
edellisissä ryhmissä. Yhdeksäsluokkalaisista tytöistä polttaa 38 % ja pojista 44 %. 
Päivittäin tytöistä tupakoi 22 % ja pojista 26 %. 

Seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen tupakoinnin välillä on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p < 0.001) ja kahdeksas- ja yhdeksäs
luokkalaisten poikien välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (p < 0.001). 
Kaikkien tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (p > 
0.05). 

Yhdeksäsluokkalaisten poikien tupakointi on huomattavasti yleisempää 
kuin kahdeksasluokkalaisten tupakointi. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että 
tämänikäisten poikien terveyskasvatukscssa ei ole onnistuttu ja nyt tulisikin 
kiinnittää entistä enemmän huomiota juuri kahdeksasluokkalaisten poikien 
terveyskasvatukseen. On tietenkin hyvä ottaa huomioon, että tässä iässä pojat 
kehittyvät nopeasti ja alkavat liikkua enemmän kaduilla ja tansseissa. 
Aikaisemmin tällainen ei ole kiinnostanut poikia niin suuresti. Mitään ryhmää ei 
kuitenkaan tule unohtaa, vaan kokonaistupakointitilannetta voidaan pitää 
huolestuttavana. 

Vuoden 1991 9.-luokkalaisista tytöistä tupakoi useampi (43 %) kuin 
vuonna 1989 9. luokalla olleista (38 %). Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti 
merkitsevä (p > 0.05). Vuoden 1991 9.-luokkalaisista pojista tupakoi harvempi 
(37 %) kuin kaksi vuotta aikaisemmin 9. luokalla olleista (44 %). Ero ei ole 
kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p > 0.05). 9.-luokkalaisista tytöistä ja pojista 
tupakoi huomattavasti useampi kuin 7. luokalla. Ero on tilastollisesti erittäin 
merkitsevä (p < 0.001). Vuonna 1989 9.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien 
tupakoinnin välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, eikä sitä ollut vuoden 
1991 seurantatutkimuksenkaan aikana (p > 0.05). (Ks. liitettä 6, taulukkoa 24) 

TAULUKKO 5 Vuoden 1992 ja vuoden 1994 seurantajoukon tupakointi prosentteina 

Lukio Muut 

Tueakoinli T�öt% Pojat% Tl:'.töt% Pojat% 

v.94 v.92 v.94 v.92 v.94 v.92 v.94 v.92

1. Ei ole maistanutkaan tupakkaa 19 40 11 19 7 18 17 13 
2. Ei varsinaisesti polttanut, mutta maistellut 37 32 52 38 23 14 32 23 
3. Polttanut, mutta lopettanut 11 8 4 10 13 9 7 13 
4. Polttaa jonkun kerran vuodessa 5 3 11 5 7 5 0 0 
5. Polttaa 1-3 kertaa kuukaudessa 5 8 4 5 3 9 0 0 
6. Polttaa vain viikonloppuisin 14 3 7 10 7 0 2 3 
7. Polttaa 1-5 tupakkaa päivässä 2 5 0 5 19 9 5 7 
8. Polttaa 6-10 tupakkaa päivässä 5 3 11 10 10 23 12 16 
9. Polttaa enemmän kuin 6-10 tupakkaa 2 0 0 0 13 14 22 13 

päivässä 0 0 0 0 0 0 2 13 

Polttaa 33 22 33 35 59 60 43 52 
Polttaa eäivittäin 9 8 11 15 42 46 41 49 

Vuoden 1992 lukion tytöistä polttaa 22 %, muista tytöistä polttaa 60 %; lukion 
pojista 30 % ja muista pojista 52 %. Tytöistä polttaa yhteensä 41 % ja pojista 44 
%. Päivittäin polttaa lukion tytöistä 8 %, muista tytöistä 46 %; lukion pojista 15 
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% ja muista pojista 49 %. Tytöistä polttaa yhteensä päivittäin 27 % ja pojista 32 
%. Kun verrataan lukiolaisten ja muiden tupakoinnin eroa, voidaan havaita, että 
niissä on erittäin merkitseviä eroja. (Taulukko 5, ks. myös liitettä 6, taulukkoa 
25) Tuloksissa on käsitelty tyttöjä ja poikia omina ryhminään samoin kuin lukiolaisia ja muita
omina ryhminään.

Vuoden 1994 lukion tytöistä polttaa 33 %, muista tytöistä polttaa 59 %; 
lukion pojista 33 % ja muista pojista 43 %. Tytöistä polttaa yhteensä 46 % ja 
pojista 38 %. Päivittäin polttaa lukion tytöistä 9 %, muista tytöistä 42 %; lukion 
pojista 11 % ja muista pojista 41 %. Tytöistä polttaa yhteensä päivittäin 26 % ja 
pojista 26 %. Kun verrataan lukiolaisten ja muiden tupakoinnin eroa, voidaan 
havaita, että tupakoinnissa on suuria eroja. Liimatainen-Lambergin (1989) tutki
muksen mukaan lukiolaisissa oli vähiten päivittäin tupakoivia. Tytöt tupakoivat 
kaikissa oppilaitoksissa enemmän kuin pojat, lukuun ottamatta terveyden
huolto-oppilaitoksen tyttöjä. Ammatillisissa oppilaitoksissa tupakointi oli ylei
sintä 17-18 -vuotiaana, jolloin yli 40 % oppilaista tupakoi päivittäin. Tyttöjen 
päivittäin polttamien savukkeiden määrä oli kuitenkin pienempi kuin poikien. 
Lukiossa ei sukupuolten välillä ollut tässä eroja. Lukioissa tupakoi päivittäin 
noin 10 %, arnrnattioppilaitoksissa noin 36 % ja terveydenhuolto-oppilaitoksissa 
noin 21 %. (Liimatainen-Lamberg 1989, 85-96, 129-136) Siltä osin kuin 
tutkimukseni ja Liimatainen-Lambergin tutkimuksen tulokset ovat vertailu
kelpoisia, tulokset ovat yhteneväisiä. (Ks. myös liitettä 6, taulukkoa 26) 

Kun verrataan vuoden 1992 ja vuoden 1994 aineistoja keskenään, voidaan 
nähdä, että tupakoivien tyttöjen osuus on lisääntynyt ja poikien vähentynyt. 
Voidaan myös havaita, että tupakoivien lukion tyttöjen määrä on lisääntynyt ja 
muiden tyttöjen hieman vähentynyt. Tupakoivien lukion poikien määrä on 
vähentynyt myös hieman, mutta muiden poikien tupakointi on vähentynyt 
enemmän. Kun katsotaan päivittäin tupakointia, nähdään, että tytöillä se on 
hieman vähentynyt ja pojilla laskenut huomattavasti. Voidaan myös havaita, 
että päivittäin polttamisessa ei ole tapahtunut niin suurta muutosta kuin yleensä 
tupakoirnisessa. 

Tilastollisesti vuoden 1992 lukion ja muiden tyttöjen tupakoinnin välillä oli 
merkitsevä ero (p < 0.01) ja vuoden 1994 aineistossa ero oli enää melkein 
merkitsevä (p < 0.05). Ero on siis kaventunut. Poikien välillä ei ollut merkitsevää 
eroa (p > 0.05). 

Tutkimuksen analysoinnissa käytetyt menetelmät ovat korrelaatioanalyysi 
(Pearson), ristiintaulukointi, frekvenssit ja loglineaariset mallit. Lisäksi tunnus
lukuina on käytetty keskiarvoja ja korrelaatioita. Tilastollista merkitsevyyttä 
olen testannut vuosina 1989-1991 tyttöjen ja poikien ja muiden nuorisoryhmien 
välillä kahden toisistaan riippumattoman prosenttiluvun vertailutestin avulla ja 
vuosina 1992-1994 x2-testin avulla. 

Seuraavana vertaillaan miten nuorten tupakointi on kehittynyt seurantavuosien 
aikana. Tässä vertailussa kaikki tytöt ovat samassa ryhmässä ja kaikki pojat myös omassa 
ryhmässään. (Taulukko 6, Kuvio 4) 
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TAULUKK06 Nuorten tupakoinnin vertailua (numeroinnin selitykset ks. taulukko 5) 

Vertailua tuEakointi, % 

1989 1991 1994 1989 1992 

Tupakointi Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat 
7 7 9 9 L3 L3 9 9 L3 L3 

1. 40 27 23 15 13 14 20 10 29 16 

2. 34 44 32 34 30 42 30 39 23 30 

3. 8 17 2 14 12 6 12 7 9 11 

4. 1 1 6 5 6 5 2 ,4 3 2 

5. 1 1 6 8 4 2 2 4 8 2 

6. 12 2 11 8 10 5 12 10 1 6 

7. 3 3 13 3 10 2 11 6 7 6 

8. 1 3 5 8 8 12 7 6 13 13 

9. 0 2 2 5 7 12 4 14 7 13 

Polttaa 18 12 43 37 45 38 38 44 39 42 

Polttaa Eäivittäin 4 8 20 16 25 26 22 26 27 32 

Iän karttuessa tupakoivien määrä lisääntyy sekä tyttöjen että poikien 
keskuudessa. Yhdeksäsluokkalaisten tupakoivien tyttöjen osuus on lisääntynyt 
ja poikien vähentynyt. Seurantaryhmässä 89-92 pojista suurempi prosenttiosuus 
tupakoi kuin tytöistä. Vuoden 89-94 seurantaryhmän tytöistä polttaa suurempi 
prosenttiosuus kuin pojista. Kun verrataan seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisia 
keskenään, voidaan nähdä, että ero on paljon suurempi kuin jos verrataan 
yhdeksäsluokkalaisia lukion kolmannen luokan ikäryhmään 

Verrattaessa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin, voidaan todeta, 
että tulokset ovat lähes samanlaisia. Ylivieskassa nuorten tupakointi noudattaa 
lähes maan keskiarvoa.(Ks. myös lukua 3) 
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Tupakointi 
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KUVIO 4 Nuorten tupakointi 

91k 

Luokka 

Lukio 3 

-+- Tytöt v. 1989-1994 

--Fbjat v. 1989-1994 

_,._ Tytöt V. 1989-1992 

�Fbjatv.1989-1992 

6.1.1 Tupakoinnin aloittaminen ja nuuskan käyttö 

Terveyskasvatuksen suunnittelun kannalta on erittäin tärkeää tietää, missä iässä 
nuoret alkavat kokeilla tupakkaa, jotta tehostettu terveyskasvatus ajoittuu 
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oikeaan aikaan. 
Kun vuoden 1989 nuorilta kysyttiin tupakointiin tutustumisiästä, voitiin 

havaita, että ne nuoret, jotka olivat aloittaneet tupakanpolton, olivat aloittaneet 
sen keskimäärin 10 ½-vuotiaina. Säännöllinen päivittäinen tupakointi alkoi 
hieman 13 vuotta nuorempana. Vuosien 1992 ja 1994 kyselyt antavat paremman 
tiedon koko nuorisojoukon tupakoinnin aloittamisesta, koska kaikki eivät 
tutustu tupakkaan vielä yläasteiässä vaan myöhemmin (kuvio 5). 

Suluissa vuoden 1994 tulokset. Lukion tytöt tutustuivat tupakkaan 
keskimäärin 14,4 (13,1)-vuotiaina ja lukion pojat 13 (11,5)-vuotiaina; muut tytöt 
12,1 (12,7)-vuotiaina ja muut pojat 11,1 (11)-vuotiaina. Tytöt 13,2 (12,9)-vuotiaina 
ja pojat 12 (11,2)-vuotiaina. Lukiolaiset 13,7 (12,3) ja muut 11,6 (11,8). Tulokset 
osoittavat, että 12-14 vuotta on erittäin kriittinen ikä tupakkaan tutustumisessa. 

16 
14 
12 
10 

Ikä 8 
6 
4 
2 
0 �---�---'--··'-··--1"--L-L. -.. � ... --JL---L-L-'--····-�.L... 

Lukion tytöt Lukion pojat Muut tytöt Muut pojat 

1992 r] 1994 
KUVIO 5 Tupakkaan tutustumisikä keskiarvoina 

Säännöllinen viikottainen tupakointi alkaa seuraavasti: lukion tytöt 14,5 (15,6) 
vuotta, lukion pojat 15,6 (15,8), muut tytöt 14,1 (14,4), muut pojat 14,2 (14,2). 
Tytöt aloittivat säännöllisen viikottaisen tupakoinnin 14,3 (15) ja pojat 14,9 (15); 
lukiolaiset 15 (15,7) ja muut 14,6 (14,3). Säännöllisessä viikottaisessa tupakoinnin 
aloittamisessa kriittinen vaihe näyttää olleen 14-15 vuotta (kuvio 6). 

12 -l i 

4 

2 1 

Ikä l: l_; .:.: 

o L . .___,,,__,___

Lukion tytöt Lukion pojat Muut tytöt Muut pojat

L] 1992 IZ) 1994

KUVIO 6 Säännöllisen viikottaisen tupakoinnin alkaminen keskiarvoina 
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Säännöliinen päivittäinen tupakointi alkaa seuraavasti: Lukion tytöt 15 (15,4), 
lukion pojat 15,6 (16,3), muut tytöt 14,5 (14,9) ja muut pojat 14,8 (14,8) vuotta. 
Tytöt 14,7 (15,1) ja pojat 15,2 (15,5). Lukiolaiset 15,3 (15,8) ja muut 14,6 (14,8). 15-
vuotiaina ryhdytään eniten säännöllisiksi päivittäisiksi tupakoijiksi. 14, 16 ja 17 
vuotta ovat myös vakiintuvan tupakoinnin aloittamisikiä (kuvio 7). 
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KUVIO 7 Säännöllisen päivittäisen tupakoinnin alkaminen keskiarvoina 

Vaikka tupakkaan tutustumisikä on alentunut, säännöllinen viikoittainen ja 
päivittäinen tupakoinnin aloittamisikä on hieman noussut. Tämä 
seurantatutkimus antaa todellisen kuvan tupakanpolton aloittamisiästä, koska 
vain harva alkaa tupakoida ohitettuaan 18 vuoden iän. 

Tupakoinnin aloittamisen syyt on erittäin hyvä tietää. Tulosten mukaan 82 
% tupakoivista oli aloittanut tupakoinnin kokeilunhalusta, 8 % kavereiden 
houkuttelemana, 2 %:lla oli syynä halu näyttää rohkeammalta ja 6 %:lla jokin 
muu syy. Ketään nuorista ei ollut pakotettu polttamaan. Kaksi prosenttia 
tupakoivista ei löytänyt syytä tupakoinnin aloittamiselle. 

Luvussa 2.2 puhuttiin tupakoinnin aloittamisesta. Mm. Kuusinen (1993, 
129) näki tupakoinnin aloittamisen syiksi juuri sosiaaliset tekijät. Sosiaaliset
tekijät olivat myös monen ylivieskalaisen nuoren tupakoinnin alkamisen syy.
Sen sijaan kukaan ei maininnut syyksi lihomisen pelkoa, kuten lontoolaisten ja
kanadalaisten tyttöjen keskuudessa tehty tutkimus osoittaa.

Tulosten mukaan 53 % ensimmäisen kyselyn tupakoivista nuorista aikoi 
lopettaa tupakoinnin viimeistään muutaman kuukauden kuluessa, 36 % aikoi 
lopettaa vuoden kuluessa tai myöhemmin, 7 % sitten kun ilmenee haittavaiku
tuksia ja 4 % ei aio lopettaa koskaan. Lähes kaikki tupakoivat nuoret aikovat 
lopettaa tupakoinnin joskus. Vastausten mukaan nuoret uskovat lopettamisen 
onnistuvan ja luvussa 2.3 mainittua riippuvuutta ei pelätty. Käytännössä tämä 
voi olla kuitenkin vaikeampaa kuin ajatuksissa. 

Painavin syy, miksi nuoret halusivat lopettaa tupakoinnin, oli terveyden 
säilyminen (49 %). Usein luullaan, että nuoret eivät osaa vielä ajatella tupakan
polttoa terveydellisenä haittana, koska terveyden menettäminen ei välttämättä 
ole vielä ajankohtaista. Tämän tutkimuksen tulokset kumoavat osaltaan 
kyseisen luulon. Toiseksi painavin syy lopettamiseen oli rahan säästö (41 %), 
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sitten vanhempien toivomus (5 %) ja kaikista pienimpänä syynä oli kaverin 
toivomus tupakoinnin lopettamisesta (2 %). Jokin muu syy oli muutamilla 
vastauksena (3 %). 

Vuosien 1992 ja 1994 kyselyt osoittavat, että suuri osa nuorista (noin 40 %) 
molemmissa vertailuryhmissä aikoi lopettaa tupakoinnin lähiaikoina. Vuoden 
1992 ryhmästä vain 3 % ei aikonut lopettaa koskaan, mutta vuoden 1994 
ryhmästä jopa 11 % ei aikonut lopettaa koskaan. 

Useimmat nuoret (noin 76 %) molemmista ryhmistä haluavat lopettaa 
tupakoinnin terveydellisistä syistä. Muita lopettamisen syitä ovat rahan säästö, 
kaverin ja vanhempien toivomus. Lopettaminen ei kuitenkaan ole aina niin 
helppoa kaikille. Luvussa 2.3 puhuttiin riippuvuudesta ja riippuvuus tupakan 
nikotiiniin muodostuu hyvin nopeasti. Lopettajan avuksi on kehitelty 
monenlaisia keinoja, mm. nikotiinilaastareita ja nikotiinipurukumia. Valitetta
vasti kaikille ei ole apua näistäkään ja vaikka tupakoivalla olisi kuinka kova 
halu tahansa lopettaa, lopettaminen ei aina onnistu. Lähes kaikilta tupakoitsi
joilta vaaditaan lujaa tahtoa. Kukaan ei voi lopettaa toisen puolesta. 

Tupakointi ei ole halpaa ja jostakin nuorten täytyy ne tupakointirahat 
hankkia. Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset hankkivat tupakkansa 
pääasiallisesti omilla ansioillaan ja yhdeksäsluokkalaiset ensi sijassa 
vanhemmilta saamillaan rahoilla (taulukko 7). 

TAULUKK07 Tupakkarahojen hankkiminen (sukupuolen ja luokka-asteen mukaan) 

R hmät 

Mistä rahat Tytöt 7 Pojat 7 Tytöt 8 Pojat 8 Tytöt 9 Pojat9 

f % f % f % f % f % f % 

Vanhemmilta 8 38 4 36 10 40 10 40 14 54 14 44 

viikkorahoista 
Hankkii itse 9 43 7 64 13 52 1 44 9 35 13 41 

Pummaa 3 14 0 0 2 8 2 8 2 8 3 9 
kavereilta 
Saa muualta 1 5 0 0 0 0 2 8 1 4 2 6 

Yhteensä 21 100 11 100 25 100 25 100 26 100 32 100 

Tutkimusajankohtana voimassa olleen tupakkalain mukaan tupakka-tuotteiden 
myynti oli kielletty 16 vuotta nuoremmille. Kaikki 7.-8.-luokkalaiset olivat 16 
vuotta nuorempia ja vain osa 9.-luokkalaisista oli tutkimushetkellä täyttänyt 16 
vuotta. Koska tutkimuksessa on tullut nyt esille, että 16 vuotta nuorempien 
tupakointi on yleistä ja suurin osa tupakoivista ostaa itse tupakkansa, on pakko 
todeta, että monet rikkovat tupakkalakia. Vastuuseen rikkeestä tulevat lähinnä 
eri myyntipisteiden myyjät. 

Nuorista 37 % osti tupakkansa kioskilta tai grilliltä, 24 % huoltoasemalta, 
19 % kaupasta, 11 %:lle muut ostivat, 5 % osti kavereilta ja 4 % osti tupakkansa 
jostakin muualta. Tulosten mukaan noin 17 % tupakoivista osti tupakkansa 
kioskista. Tupakkaa myytiin siis jatkuvasti 16 vuotta nuoremmille. Onko 
tupakkalain rikkominen välinpitämättömyyttä ja rikkovatko myyjät lakia 
tietoisesti vai tietämättään? Tupakkatuotteita myytiin sallittua ikärajaa 
nuoremmille tapahtui enemmän kuin alkoholia. Myyjän olisi pitänyt muistaa 
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kysyä aina nuorelta tupakan ostajalta henkilöllisyystodistus, jolla ostaja pystyy 
todistamaan olevansa 16 vuotta täyttänyt. Koon perusteella ikää on vaikea 
arvioida. Joskus nuoret sanovat ostavansa tupakkaa vanhemmilleen, mutta 
tässäkään tilanteessa myyjä ei saanut myydä tupakkaa 16 vuotta nuoremmille. 

Terveyslautakunnan terveystarkastajat valvovat tupakkalain noudatta
mista myös tupakkaa myytäessä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 
voidaan kunnan terveystarkastajille lähettää terveiset tehostaa myyntihenkilö
kunnan koulutuksen tehostamiseksi ja valvonnan parantamiseksi muullakin 
tavalla. Tätä asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 6.5. (Ks. myös lukua 3) 

Kun 7.-9.-luokkalaisilta kysyttiin, tietävätkö heidän vanhempansa heidän 
tupakoinnistaan, 37 % vastasi, etteivät tiedä, 16 % vastasi, että äiti tietää, 2 % 
vastasi, että isä tietää ja 45 % vastasi, että molemmat tietävät. Tulokset 
osoittavat, että 79 % nuorten vanhemmista ei hyväksy lastensa tupakointia, 10 % 
äideistä hyväksyy, 2 % isistä hyväksyy ja 9 % molemmista vanhemmista hyväk
syy. Yksikään seitsemäsluokkalaisten tyttöjen vanhemmista ei hyväksynyt 
lapsensa tupakointia, seitsemäsluokkalaisten poikien äideistä muutamat hyväk
syivät ja vain muutaman 8.-9.-luokkalaisten lasten molemmat vanhemmat 
hyväksyivät lapsensa tupakoinnin. 

Kotona tupakointi ei ole kovin yleistä, koska 73 % tupakoivista nuorista ei 
polta kotona ja 27 % polttaa. Jos vanhemmat eivät tiedä tai hyväksy lastensa 
tupakointia, kotona ei polteta. 

Seuraavia asioita kysyttiin kaikilta nuorilta ja kysymyksiin vastasivat kaikki. 
Nuorista 34 % vastasi, että kaverit eivät ole koskaan pyytäneet tupakalle, 

51 % oli sitä mieltä, että kaverit ovat pyytäneet joskus tupakalle ja 16 % vastasi 
nuorta pyydetyn usein tupakalle. Jopa 90 % nuorista ilmoitti, ettei kaveri ollut 
koskaan painostanut tupakoimaan, 9 % joskus ja 1 % usein. 

Nuorten tupakoinnin ja sen välillä, onko helppo kieltäytyä toisten 
tarjoamasta tupakasta, on riippuvuutta. Korrelaatio on seitsemäsluokkalaisten 
kohdalla .42, kahdeksasluokkalaisten kohdalla .38 ja yhdeksäsluokkalaisten 
kohdalla .49. Korrelaatio on erittäin merkitsevä (p < 0.001). 

Usein mietitään, ketkä vaikuttavat eniten nuorten tupakointiin. Nuorilta 
kysyttiin, kenellä seuraavista ihmisistä on vaikutusta siihen, ettet aloittaisi 
tupakointia tai lopettaisit sen. Saatiin seuraavat tulokset tärkeysjärjestyksessä: 
äiti tai äitipuoli 25 %, paras ystävä 24 %, isä tai isäpuoli 23 %, vanhempi sisko 7 
%, aikuinen ystävä tai tuttava 7 %, luokkatoverit 6 %, vanhempi veli 5 %, 
opettaja 3 %. Tuloksia on mielenkiintoista verrata myöhemmin, kun katsotaan 
lasten vanhempien ja kavereiden tupakoinnin korrelaatiota, nuorten omiin 
arviointeihin. 

Monilla paikkakunnilla nuuskan käyttö on tullut korvaamaan osittain 
tupakanpolton. Ylivieskalaisten nuorten keskuudessa nuuskan käyttö oli 
tutkimushetkellä 1989 vielä kovin vähäistä. Kaikista tutkittavista 93 % ei ollut 
koskaan käyttänyt nuuskaa ja 5 % ei edes tiennyt mitä nuuska on. Kaksitoista 
nuorta (2 %) käyttää nuuskaa joskus, eikä kukaan nuorista käyttänyt sitä 
säännöllisesti. Kun verrataan tulosta valtakunnalliseen tutkimukseen, voidaan 
todeta, että ylivieskalaiset nuoret käyttävät nuuskaa vähemmän kuin nuoret 
Suomessa keskimäärin. Terveystapatutkimuksessa (Rimpelä, ym. 1989) tuli 
esille, että 1,4 % Suomen nuorista pojista käyttää nuuskaa päivittäin. 

Vuoden 1991 9.-luokkalaisista 97 % ei ollut koskaan käyttänyt nuuskaa, 1 
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% oli käyttänyt joskus ja 2 % ei edes tiennyt, mitä nuuska on. Tilannetta voidaan 
tältä osin pitää hyvänä (kuvio 8). 

197,0% 

Ei käytä nuuskaa 

Käyttää joskus 

\� 

11,0% 1 

Ei edes tiedä mitä se on 

KUVIO 8 Yhdeksäsluokkalaisten nuuskan käyttö vuonna 1991 

Lukion päättöluokkaikäisistä kukaan ei käyttänyt nuuskaa säännöllisesti. Vuo
den 1992 ryhmästä neljä poikaa (8 %) käytti nuuskaa joskus ja vuoden 1994 
ryhmästä kahdeksan poikaa (12 %). Kun verrataan näitä tuloksia vuoden 1991 
tuloksiin, jolloin tutkimusjoukkona olivat yhdeksäsluokkalaiset, heistä 1 % 
käytti joskus nuuskaa. Jos verrataan ylivieskalaisten nuuskan käyttöä Kokkolan 
seudun ja Oulun seudun nuorten käyttöön, voidaan todeta, että nuuskan käyttö 
on Kokkolan ja Oulun seuduilla huomattavasti yleisempää kuin Ylivieskassa. 

6.1.2 Joukkoharha 

Kuten tutkimuksen teoriaosassa (luku 2.6) todettiin, nuorten keskuudessa 
ilmenee joukkoharhaa, jolla tarkoitetaan koko ryhmässä samansuuntaisena 
ilmenevää havaintoharhaa tietyn tottumuksen yleisyydestä samanikäisten 
keskuudessa. Tätä havaintoharhaa tutkittiin nuorten kohdalla tupakan ja 
alkoholin suhteen. 

Kaikki 7.-8.-luokkalaiset kuvittelivat ikäistensä nuorten tupakoivan 
enemmän kuin todellinen tilanne tutkimuksen mukaan osoittaa. Tällainen tulos 
saatiin myös 9.-luokkalaisten tyttöjen keskuudessa. Ainoastaan 9.-luokkalaiset 
pojat kuvittelivat oman ikäistensä nuorten polttamisen vähäisemmäksi kuin se 
todellisuudessa on. Ero eri ryhmien välillä oli suuri. Kun katsotaan kaikkien 
harhaa yhteensä ja lasketaan siitä keskiarvo, voidaan havaita, että harha on 
tilastollisesti melkein merkitsevä (p < 0.05). 

Kun verrataan vuonna 1989 yhdeksännellä luokalla olleita tyttöjä vuonna 
1991 yhdeksännellä luokalla olleisiin, voidaan havaita, että harha tupakoinnista 
on hieman lisääntynyt. Positiivinen harha voi lisätä nuorten tupakointia; mutta, 
negatiivinen harha voi osaltaan myös vähentää sitä. 

Vuoden 1992 lukion päättöikäisten ryhmä arvioi samanikäisten 
ylivieskalaisten tupakointia seuraavasti: Lukion tytöt arvioivat muiden 
tupakoinnin lähelle oikeaa, lukion pojat arvioivat tupakointia vähäisemmäksi, 
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kun taas muut tytöt ja pojat arvioivat tupakoinnin suuremmaksi. Vuoden 1994 
ryhmä arvioi seuraavasti: Muut tytöt ja pojat arvioivat todella polttavat hieman 
yläkanttiin, mutta lukiolaiset arvioivat, että ylivieskalaisnuoret polttavat 
vähemmän kuin todella polttavat. Lopputulos on lähes sama, jos vertaa nuoria 
kokonaisuudessaan. Vuoden 1992 joukko arvioi nuorten tupakoivan enemmän 
kuin he tupakoivatkaan, kun taas vuoden 1994 joukko arvioi päinvastoin. 

Harha nuorten tupakointikäsityksessä voi saada monen nuoren poltta
maan juuri sen takia, että nuori luulee kaikkien muidenkin polttavan. Luulo 
siitä, että tupakointi kuuluu osana nuorten elämään, voi lisätä omalta osaltaan 
nuorten tupakointia. Harha on sitä suurempi, mitä nuorempien ryhmästä on 
kyse. 

6.1.3 Vanhempien tupakoinnin yhteys lastensa tupakointiin 

Kodilla on hyvin suuri merkitys kasvattajana ja mallin antajana aina 14-16 
vuoden ikään saakka. Tämä on se ikä, jolloin lapset ovat yläasteella. 

Tossavaisen (1988) tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että vanhempien 
ja nuorten tupakoinnin välillä vallitsi heikko yhteys. 9.-luokkalaisten nuorten ja 
äidin tupakoinnin välinen korrelaatio oli .22 ja nuorten ja isän tupakoinnin 
välinen korrelaatio oli .18. Tutkimuskysely on tehty vuonna 1984. 

Tutkimuksessani on käsitelty tyttöjä ja poikia s;:im,rn;:i ryhmänä kutP.n 
Tossavaisen tutkimuksessakin, koska tyttöjen ja poikien korrelaatiot olivat lähes 
samat. Tarkastelu on suoritettu nelikenttäkorrelaatiolla. 

TAULUKKO 8 Nuoren tupakointi äidin tupakoinnin mukaan, 7.-luokkalaiset 

Äidin tupakointi 
Nuoren tupakointi Ei Kyllä

f % f % 

Ei 121 85 32 84 

Kyllä 22 15 6 16 

Yhteensä 143 100 38 100 

Yht. 
f 

153 

28 

181 

Tupakoivien äitien lapsista tupakoi 16 % ja tupakoimattomien äitien lapsista 15 
%. Äidin ja hänen 7.-luokkalaisen lapsensa tupakoinnin välillä ei ollut 
suoranaista positiivista riippuvuutta. Äidin tupakointi ja hänen 7.-luokkalaisen 
lapsensa tupakointi eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi (r = .0, p > 
0.05). Äidillä näytti olevan suurempi merkitys 8-luokkalaisen lapsensa 
tupakointiin kuin 7.-luokkalaisen. 8.-luokkalaisten tupakoivien äitien lapsista 
poltti 42 % ja tupakoimattomien 19 %. Äidin tupakointi ja hänen 8.-luokkalaisen 
lapsensa tupakointi korreloivat keskenään merkitsevästi (r = .22, p < 0.01). 
(Taulukko 8) 

Yhdeksäsluokkalaisten tupakoivien äitien lapsista poltti 50 % ja 
tupakoimattomien 39 %. Äidin tupakointi ja hänen 9.-luokkalaisen lapsensa 
tupakointi korreloivat keskenään, mutta korrelaatio ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä (r = .09, p > 0.05). Tultaessa 8. luokalta yhdeksännelle äidin ja lapsen 
tupakoinnin yhteys näyttää pienenevän. 
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Seitsemäsluokkalaisten tupakoivien isien lapsista poltti 17 % ja 
tupakoimattomien 13 %. Isän ja hänen 7.-luokkalaisen lapsensa tupakointi 
korreloivat keskenään, mutta korrelaatio ei ollut tilastollisesti merkitsevä (r = 
.04, p > 0.05). 8.-luokkalaisten tupakoivien isien lapsista tupakoi 31 % ja 
tupakoimattomien lapsista 20 %. Isän tupakointi ja hänen 8.-luokkalaisen 
lapsensa tupakointi korreloivat voimakkaammin keskenään kuin isän ja hänen 
7.-luokkalaisen lapsensa tupakointi, mutta korrelaatio ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä (r = .12, p > 0.05). 

Yhdeksäsluokkalaisten tupakoivien isien lapsista tupakoi 42 % ja 
tupakoimattomien 40 %. Isän tupakointi ja hänen 9.-luokkalaisen lapsensa 
tupakointi korreloivat keskenään heikosti, koska korrelaatio ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä (r = .02, p > 0.05). 

Äidin tupakoinnin yhteys lapsensa tupakointiin oli voimakkaimmillaan 
kahdeksasluokkalaisten kohdalla ja vähimmillään seitsemäsluokkalaisten 
kohdalla. Isän yhteys lapsensa tupakointiin oli voimakkaimmillaan kuten 
äidinkin yhteys 8.-luokkalaisten kohdalla. Heikoimmillaan isän yhteys oli 9.
luokkalaisten kohdalla. 

Isän tupakoinnin yhteys oli äidin yhteyttä suurempi vain 7.-luokkalaisten 
kohdalla. Tämän mukaan äidillä on kokonaisuudessaan suurempi vaikutus 
lapsiin kuin isällä. Kavereiden vaikutus tupakanpolttoon on huomattavasti 
suurempi kuin vanhempien vaikutus. Jopa 65 % tupakoivista lasten 
vanhemmista poltti jo muualla kuin sisällä. Tämän suhteen vanhemmat ovat jo 
valistuneita. Heistä 21 % tupakoi liesituulettimen alla, mistä ei juuri leviä savua 
muualle huoneeseen ja 14 % poltti asuinhuoneessa. 

Vanhempien tupakoinnin yhteyttä lapsensa tupakointiin voidaan pitää 
merkittävänä, mutta se ei ole läheskään niin huomattava kuin kavereiden osuus. 
Seuraavaksi käsitelläänkin kavereiden yhteyttä nuorten tupakointiin. 

Tossavaisen (1998) tutkimuksessa kysely oli tehty vuonna 1984. Minun 
kyselyni yhdeksäsluokkalaisille tehtiin vuonna 1989. Tulokseni osoittavat sen, 
että vanhempien ja heidän lastensa tupakoinnin yhteys on vähäisempi kuin 
Tossavaisen tutkimuksessa. 

Vuonna 1992 ja 1994 kysyin lukion päättöluokkaiässä olevilta tarkemmin 
vanhempien tupakoinnista, koska nyt nuoret osaavat nähdä asian realistisem
min kuin nuorempina (taulukot 9-10). 

TAULUKK09 Äidin ja isän tupakointi, vuosi 1992 

Lukion !,rtöt Lukion Eojat Muut tytöt MuutEojat 

äiti isä äiti isä äiti isä äiti isä 
Ei 89,5 73,7 90,5 76,2 68,2 42,9 80,6 69,0 
Joskus 0 5,3 4,8 0 4,5 14,3 3,2 3,4 
Muutaman kerran viikossa 0 2,6 0 0 9,1 4,8 0 0 
Joka Eäivä 10,5 18,4 4,8 23,8 18,2 38,1 16,1 27,6 

Tupakoivia äitejä on 18 % ja tupakoivia isiä 35 %. 
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TAULUKKO 10 Äidin ja isän tupakointi, vuosi 1994 

Lukion tytöt Lukion pojat 

äiti isä äiti isä 
Ei 89,5 68,4 88,9 85,2 
Joskus 1,8 5,3 3,7 0 
Muutaman kerran viikossa 0 1,8 0 0 
Joka päivä 8,8 24,6 7,4 14,8 

Muut tytöt 

äiti isä 
70,0 73,3 
6,7 0 

0 0 
23,3 26,7 

Muut pojat 

äiti isä 
75,6 65,9 
7,3 2,4 

0 2,4 
17,1 29,3 

Tupakoivia äitejä on 19 % ja tupakoivia isiä on 27 %. Tästä voi vetää sen 
johtopäätöksen, että vuoden 1994 nuorten äidit tupakoivat runsaslukuisernmin 
kuin vuoden 1992 nuorten äidit. Nousu on kuitenkin hyvin pieni. Tupakoivat 
isät taas ovat prosentuaalisesti vähentyneet. Ero on lähes 10 prosenttiyksikköä. 
Liimatainen-Lamberg (1989, 129) tulee tutkimuksessaan samaan tulokseen kuin 
oma tutkimukseni: selvästi harvempi lukiolaisten vanhemmista tupakoi kuin 
ammattioppilaitosten opiskelijoiden vanhemmista. 

Suomessa tupakoi vuonna 1993 joka viides nainen. 15-24 -vuotiaista 
tupakoi 22 %. Länsimaissa tupakointi lisääntyy lähinnä nuorten tyttöjen, 
vähemmän koulutettujen ja alemman sosiaaliluokan parissa. Kehittyneissä 
maissa tupakoi naisista noin 20-35 % ja kehitysmaissa noin 10 %. On arvioitu, 
että vuonna 2000 naiset tupakoivat miehiä enemmän. (Vierula 1994, 13) Arki
sessa aherruksessa tupakkatauko suo naiselle pienen lepotauon. Tälle antavat 
tukea tutkimuksen tulokset, jotka kertovat, että alempien sosiaaliryhmien naiset 
tupakoivat muita naisia enemmän. (Aukee, Rauhala & Rimpelä 1985, 59-60) 

Vuoden 1989 tulokset osoittavat, ettei 7.-9.-luokkalaistcn ja heidän 
vanhempiensa tupakointi korreloitunut merkitsevästi (p > 0.05) lukuun 
ottamatta 8.-luokkalaisen ja hänen äitinsä tupakoinnin korrelaatiota, joka oli 
tilastollisesti merkitsevä (p < 0.01). 

Tarkastelen vuosien 1992 ja 1994 aineistoja rinnakkain, koska se antaa 
paremman kuvan kokonaistilanteesta. Olen myös ottanut tässä tarkasteltavaksi 
omana ryhmänään tytöt ja pojat, koska se antaa vielä yksityiskohtaisempaa 
tietoa kuin jos tytöt ja pojat olisivat samassa ryhmässä. Lopuksi tarkastelen 
kuitenkin tyttöjä ja poikia samassa ryhmässä, jotta vertailu aikaisempaan 
tutkimukseen olisi mahdollinen. 

Ensimmäiseksi tulevat vuoden 1992 luvut ja suluissa vuoden 1994 luvut. 
Vuoden 1992 aineistossa tupakoimattomien äitien tyttölapsista tupakoi 29 

% (40 %) ja tupakoivien 64 % (47 %). Äidin tupakointi ja hänen tyttärensä 
tupakointi korreloivat keskenään merkitsevästi (r = .31, p = .007). Vuoden 1994 
aineistossa korrelaatio ei ollut merkitsevä (r = -.00, p = .496). 

Tupakoimattomien isien tyttölapsista tupakoi 24 % (41 %) ja tupakoivien 
55 % (48 %). Isän tupakointi ja hänen tyttärensä tupakointi eivät korreloineet 
keskenään merkitsevästi (r = .17, p = .091). Vuoden 1994 aineistossa korrelaatio 
ei myöskään ollut merkitsevä (r = .03, p = .370). 

Tupakoimattomien äitien pojista tupakoi 41 % (43 %) ja tupakoivien 63 % 
(31 %). Äidin tupakointi ja hänen poikansa tupakointi korreloivat melkein 
merkitsevästi (r = .29, p = .016). Vuoden 1994 aineistossa korrelaatio ei ollut 
merkitsevä (r = .01, p = .440). 

Tupakoimattomien isien pojista tupakoi 42 % (41 %) ja tupakoivien 43 % 
(39 %). Isän tupakointi ja hänen poikansa tupakointi eivät korreloineet merkit-
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sevästi (r = -.02, p = .424). Vuoden 1994 aineistossa tilanne oli sama (r = .03, p = 
.383). 

Seuraavaksi tarkastellaan tyttöjä ja poikia samassa ryhmässä. Äidin ja 
hänen lapsensa tupakointi vuonna 1992 korreloi erittäin merkitsevästi (r = .28, p 
= .001), mutta vuonna 1994 korrelaatio ei ollut merkitsevä (r = .00, p = .457). Isän 
ja hänen lapsensa tupakoinnin korrelaatio ei ollut merkitsevä vuonna 1992 (r = 
.06, p = .242) ja samoin -.·uonna 1994 (r = .03, p = .333). 

Vanhempien tupakoinnilla on merkitystä lasten tupakointiin. Suurin mer
kitys oli äidin tupakoinnilla tyttären tupakointiin ja seuraavaksi pojan tupakoin
tiin. Isän merkitys näyttää olevan paljon vähäisempi. Merkitys ei muutu iän 
karttuessa. Vuosien 1992 ja 1994 tulokset osoittavat sen, että vanhempien ja 
lasten tupakoinnin yhteys on vuosien kuluessa aina vain vähenemässä. 

6.1.4 Kavereiden tupakoinnin yhteys nuoren tupakointiin 

Teoriaosassa todettiin (luku 2.6), että tupakoinnin oppimisvaiheen toveripiirin 
vaikutus on erittäin tärkeä. Tupakointi voi olla ryhmän yhteishenkeä lisäävä 
asia. 

TAULUKKO 11 Kavereiden tupakoinnin yhteys nuoren tupakointiin, 7.-luokkalaiset 

Kavereiden tueakointi 

Nuoren tueakointi Ei Kyllä Yht. 

f % f % f 

Ei 13 98 12 34 143 

Kyllä 13 2 23 66 26 

Yhteensä 134 100 35 100 169 

Jos kaverit polttivat, tupakoi nuorista 66 % ja jos kaverit eivät polttaneet, 
tupakoi nuorista vain 2 %. 7.-luokkalaisten ja heidän kavereidensa tupakointi 
korreloi keskenään hyvin voimakkaasti ja korrelaatio onkin tilastollisesti erittäin 
merkitsevä (r = .73, p < 0.001). Jos 8.-luokkalaisten kaverit tupakoivat, poltti 
nuorista 60 % ja jos kaverit eivät tupakoineet, poltti nuorista 6 %. 8.
luokkalaisten ja heidän kavereidensa tupakointi ei korreloitunut aivan yhtä 
voimakkaasti kuin 7.-luokkalaisten ja heidän kavereidensa tupakointi. 
Korrelaatio oli kuitenkin suuri ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (r = .59, p < 
0.001). (Taulukko 11) 

Jos 9.-luokkalaisten kaverit tupakoivat, poltti nuorista 69 % ja jos kaverit 
eivät polttaneet, nuorista tupakoi 10 %. 9.-luokkalaisten ja heidän kavereidensa 
tupakointi korreloi keskenään hyvin voimakkaasti (r = .60). Tossavaisen (1988) 
tutkimuksen mukaan 9.-luokkalaisten nuorten ja heidän kavereidensa 
tupakoinnin välinen korrelaatio oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (r = .56, p < 
0.001). 

Kavereiden tupakoinnin yhteys nuorten tupakointiin oli voimakkaim
millaan 7.-luokkalaisten keskuudessa ja heikoimmillaan 8.-luokkalaisilla. Siirryt
täessä 8. luokalta yhdeksännelle kavereiden vaikutus hieman kasvaa ja 
vanhempien yhteys puolestaan vähenee. Olisi erittäin mielenkiintoista tutkia 
miten näiden eri vaikuttajien (vanhempien ja kavereiden) osuus muuttuu 
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seuraavissa ikäryhmissä. 
Suluissa ovat vuoden 1994 tulokset. Jos kaverit polttivat, tupakoi tytöistä 68 % 

(65 %) ja jos kaverit eivät polttaneet, tupakoi tytöistä 16 % (29 %). Tyttöjen ja 
heidän kavereidensa - tupakointi korreloi keskenään erittäin merkitsevästi 
vuonna 1992 (r = .57, p = .000) ja vuonna 1994 samoin (r = .50, p = .000). 

Jos kaverit polttivat, tupakoi pojista 80 % (74 %) ja jos kaverit eivät 
polttaneet, tupakoi pojista 22 % (9 %). Poikien ja heidän kavereidensa tupakointi 
korreloi keskenään erittäin merkitsevästi vuonna 1992 (r = .64, p = .000) ja 
vuonna 1994 samoin (r = .64, p = .000). 

Tupakoinnissa kavereilla on poikiin hieman suurempi yhteys kuin 
tyttöihin. Kavereiden yhteys tyttöihin on myös hieman vähentynyt, kun taas 
kavereiden yhteys poikiin on lisääntynyt. Kun tarkastellaan tyttöjä ja poikia 
samassa ryhmässä, havaitaan, että vuonna 1992 kavereiden vaikutus oli erittäin 
merkitsevä (r = .59, p = .000) ja vuonna 1994 samoin (r = .57, p = .000). 
Korrelaatio on kuitenkin hieman pienentynyt. 

Kun verrataan nyt saatuja tuloksia siihen, kun ensimmäinen seuranta
ryhmä (1992) oli yhdeksännellä luokalla, voidaan todeta, että korrelaatiokerroin 
on hieman pienentynyt (r = .60). Toisen seurantaryhmän (1994) tuloksia on 
saatavilla siitä, kun oppilaat olivat seitsemännellä luokalla. Korrelaatiokerroin 
oli silloin .73 ja nyt .57. Korrelaatio oli suurin 7.-luokalla ja muilla luokka-asteilla 
se on pienempi pysyen lähes samana koko ajan. 

Luvussa 6.1.1 seitsemäs-, kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset nuoret 
kertoivat, että äidillä oli suurin vaikutus siihen, ettei aloittaisi tupakointia tai 
lopettaisi tupakoinnin. Toiseksi suurin vaikutus oli parhaalla ystävällä ja sitten 
isällä. Erot eivät ole suuria. Nyt kun tulokset osoittavat, että kavereilla on 
suurempi yhteys nuoren tupakointiin kuin vanhemmilla, voidaan todeta, että 
tuloksissa on joko ristiriitaa tai nämä asiat eivät välttämättä olekaan sama asia. 
Tai sitten nuoret eivät yksinkertaisesti vain tiedosta, keillä heihin on vaikutusta. 
Ehkä tämä viimeinen vaihtoehto on lähinnä oikeaa. 

6.2 Nuorten päihteidenkäytön yleisyys eri luokkatasoilla 

Alkoholi on Suomen valtapäihde, jota huumeet eivät ole ainakaan vielä 
syrjäyttäneet. Päihteinä käsitellään tässä tutkimuksessa alkoholi, huumausaineet 
ja lääkkeet. Taulukko 12 osoittaa vuoden 1989 tutkimusjoukon alkoholinkäytön. 
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TAULUKK012 Nuorten alkoholinkäyttö, sukupuolen ja luokka-asteen mukaan vuonna 
1989 

R hmät 

Alkoholinkäyttö Tytöt7 Pojat7 Tytöt8 Pojat8 Tytöt9 Pojat 9 

f % f % f % f % f % f % 

Ei käytä ollenkaan 61 58 59 65 39 47 57 54 15 27 8 12 
Käyttää muutaman 17 19 21 23 26 31 32 30 16 28 27 39 
kerran vuodessa 
Käyttää 1 kerran/kk 10 11 3 3 11 13 10 10 14 25 17 24 
Käyttää 2-3 kertaa/kk 0 0 6 7 6 7 5 5 6 11 12 17 
Käyttää kerran viikossa 2 2 1 1 2 2 1 1 4 7 3 4 
Käyttää useammin 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 
kuin kerran viikossa 

Yhteensä 90 100 91 100 84 100 105 100 56 100 70 100 

Ei käytä 61 68 59 65 39 47 57 54 15 27 8 12 
Käyttää 29 32 32 35 45 53 48 46 41 73 62 88 
Käyttää vähintään 1 12 13 11 12 19 22 16 16 25 45 35 49 
krt/kk 

7.-luokkalaisista pojista käytti alkoholia 35 % ja tytöistä 32 %, 8.-luokkalaisista 
tytöistä käytti useampi (53 %) kuin pojista (46 %) ja 9.-luokkalaisista pojista 88 % 
käytti alkoholia ja tytöistä harvempi (73 %). Alkoholin käyttö nuorten 
keskuudessa oli yllättävän suurta. Tytöillä alkoholinkäyttö nousee tasaisesti 
noin 20 prosenttiyksikköä katsottaessa eri vuosiluokkia, kun taas pojilla se 
nousee siten, että 9.-luokkalaisista käyttää alkoholia lähes kaksinkertainen 
määrä kuin 8.-luokkalaisista. Sama ilmiö oli nähtävissä näiden poikien kohdalla 
myös tupakanpoltossa. 

Tossavaisen (1988) tutkimuksen mukaan 9.-luokkalaisista pojista käytti 
alkoholia vähintään kerran viikossa useampi kuin 9.-luokkalaisista tytöistä. 
Tutkimukseni osoittaa päinvastaista: kuitenkaan ero ei ole tilastollisesti 
merkitsevä (p > 0.05). 

Tyttöjen ja poikien alkoholinkäytössä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa 
(p > 0.05). Eri luokkalaisten tyttöjen alkoholinkäytössä sen sijaan on tilastollisesti 
merkitsevä ero. 8.- ja 9.-luokkalaisten poikien alkoholinkäytössä on tilastollisesti 
erittäin merkitsevä ero (p < 0.001). (Ks. myös liitettä 9) 

Vuoden 1991 9.-luokkalaisista käytti alkoholia huomattavasti useampi kuin 
7. luokalla. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Nykyisistä 9.
luokkalaisista tytöistä käytti alkoholia harvempi (61 %) kuin kaksi vuotta sitten
9. luokalla olleista (73 %). Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p >
0.05 %). Kuitenkin on otettava huomioon, että vähintään kerran kuukaudessa
alkoholia käyttävien tyttöjen määrä on laskenut huomattavasti ja ero onkin
tilastollisesti melkein merkitsevä (p < 0.05 %).

Vuonna 1991 9. luokalla olevista pojista käytti alkoholia useampi kuin 
heidän ollessaan 7. luokalla. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä (p > 
0.05 %). Vuoden 1991 9.-luokkalaisista pojista käytti alkoholia huomattavasti 
harvempi (46 %) kuin kaksi vuotta sitten 9:nnellä olleista (88 %). Ero on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). 

Vuonna 1989 9. luokan pojista useampi kuin 9:nnen tytöistä käytti 
alkoholia, vuonna 1991 tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi ja ero kaventunut. 
On erittäin mukavaa huomata, että sekä tyttöjen että poikien alkoholinkäyttö on 
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vähentynyt. Erityisesti poikien alkoholinkäytön nopea vähentyminen on todella 
positiivinen asia. Uskon, että tutkimukseni ensimmäisen vaiheen tulokset saivat 
monet nuorten ja erityisesti poikien kanssa työtään tekevät kasvattajat sekä 
myös vanhemmat paneutumaan tosissaan tähän ongelmaan. Ollaan menossa 
parempaan suuntaan ja työtä täytyy tehdä edelleen, jotta tilanne paranisi 
entisestäänkin.(Ks. myös liitettä 7, taulukkoa 27) 

TAULUKK.013 Nuorten alkoholinkäyttö vuosina 1992 ja 1994 

Lukion tytöt Lukion pojat Muut tytöt Muut pojat 
% % % 

1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

1. Ei käytä ollenkaan 18 9 14 11 18 17 13 20 
2. Käyttää muutaman kerran 18 30 10 30 27 13 26 27 

vuodessa 
3. Käyttää 1-3 kertaa kuukaudessa 63 53 62 48 46 57 49 34 
4. Käyttää kerran viikossa 0 9 10 11 5 13 13 12 
5. Käyttää useammin kuin 0 0 5 0 5 0 0 7 

kerran viikossa
6. Käyttää vähintään kerran/kuukausi 63 62 77 59 56 70 62 53 
7. Käyttää vähintään kerran viikossa 0 9 15 11 10 13 13 19 

Suluissa ovat vuoden 1994 tulokset. Taulukosta 13 näkee, että 18 % tytöistä ei 
käyttänyt alkolia ollenkaan (13 %) ja vähintään kerran viikossa käytti 5 % (11 %). 
Pojista ei käyttänyt ollenkaan alkoholia 14 % (16 %) ja vähintään kerran viikossa 
käytti puolestaan 14 % (15 %). Jos tätä verrataan Ahlströmin ym. tutkimukseen 
vuodelta 1994, voidaan havaita, että harvemmat ylivieskalaiset nuoret käyttävät 
alkoholia viikoittain, mutta kuukausittaisissa luvuissa ei ole juuri eroja (ks. 
lukua 3.4). 

Alkoholinkäytössä on selvä suunta näkyvissä. Vuoden 1992 tytöistä 
harvempi käytti alkoholia kuin pojista. Pojat käyttävät alkoholia myös kerralli
sesti useammin kuin tytöt. Erot ovat kuitenkin pieniä. Vuoden 1994 tytöistä 
prosentuaalisesti useampi käyttää alkoholia kun pojista. Erot eivät kuitenkaan 
olleet merkitseviä. Käyttökerrat ovat lisääntyneet sekä tytöillä että pojilla, mutta 
tytöillä suhteessa enemmän. Vuoden 1992 joukosta 9 % ja vuoden 1994 joukosta 
7 % ei ollut koskaan maistanut alkoholia. 

Taulukossa 14 tarkastellaan alkoholinkäytön kehitystä vuosien aikana 
seurantaryhrnissä. Tytöt ovat omana ja pojat omana ryhmänään. 

TAULUKK.014 Alkoholinkäytön vertailua, numeroinnin selitykset ks. taulukko 13 

1989 1991 1994 1989 1992 

Tytöt7 Pojat7 Tytöt9 Pojat9 Tytöt Pojat Tytöt9 Pojat9 Tytöt Pojat 
% % % L3% L3% % % L3% L3% 

1. 68 65 39 44 13 15 27 41 18 14 
2. 19 23 33 39 22 28 28 39 23 18 
3. 11 10 26 16 55 41 36 41 54 55 
4. 2 1 2 3 10 12 7 4 2 11 

5. 0 1 0 0 0 4 2 4 2 2 

Ei käytä 68 65 39 44 13 15 27 12 18 14 
Käyttää 32 35 61 46 87 85 73 88 82 86 
Käyttää 13 12 28 19 65 59 45 49 58 68 
vähintään 
kerran/kk 
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Nuorten alkoholinkäyttö tihenee iän karttuessa. Tytöillä alkoholin käytön 
lisääntyminen on tasaista seurantavuosien aikana. Pojilla alkoholin käyttö 
lisääntyy yhdeksänneltä lukion kolmannelle mennessä. Kaikista merkittävin 
muutos on nähtävissä poikien alkoholinkäytössä eri seurantaryhmien välillä. 
Siinä ryhmässä, jota olen seurannut aina seitsemänneltä luokalta asti, alkoholia 
käyttäviä poikia on huomattavasti harvemmassa kuin toisessa seuranta
ryhmässä. Vuonna 1989 yhdeksännellä olleista pojista käytti alkoholia 88 %, 
mutta vuonna 1991 yhdeksännellä olleista käytti enää vain 46 %. Tämä ero on 
todella huomattava. Muuten lukion kolmannella olevien ikäluokka ei eroa 
toisistaan paljon, joskin alkoholia käyttävien poikien osuus on hieman 
pienentynyt ja tyttöjen kasvanut. 

Viikoittain alkoholia käyttävät yhdeksäsluokkalaiset jälkimmäisessä 
seurantaryhmässä vähemmän kuin lukion kolmasluokkalaiset. Useammin kuin 
kerran viikossa alkoholia käyttäviäkin löytyy, mutta hyvin vähän. Kuvio 8 
osoittaa havainnollisesti alkoholinkäytön kehittymisen ajallisesti. 

Alkoholinkäyttö 

100 �---------� 

80 

20 

o-----------

71k 9 lk 

Luokka 

KUVIO 8 Nuorten alkoholinkäyttö 

6.2.1 Alkoholinkäytön aloittaminen 

Lukio 3 

-+-Tytöt V. 1989-1994 

-- Fbjat v. 1989-1994 

_.,_ Tytöt V. 1989-1992 

� Fbjat V. 1989-1992 

Vuoden 1989 kyselyssä alkoholiin tutustumisiät. olivat tytöillä 11,7 vuoden 
ikäisinä ja pojilla 10,3 vuoden ikäisinä. Sekä tytöt että pojat olivat kokeneet 
ensimmäisen kerran humalan oman ilmoituksensa mukaan 13-vuotiaina (kuviot 
9-10).
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0 Maistoi ensimmäistä kertaa
IZ:I Ensimmäistä kertaa humalassa

KUVIO 9 Alkoholiin tutustumisikä keskiarvoina sukupuolen ja luokka-asteen mukaan 

Alkoholiin tutustumisikä on noussut tytöillä vuodella verrattuna vuonna 1989 
samalla luokalla olleisiin. Poikien kohdalla ei ole havaittavissa mitään eroa. 

Tytöt 7 Pojat 7 Tytöt 8 Pojat 8 Tytöt 9 Pojat 9 

D Maistoi ensimmäistä kertaa 
[Zl Ensimmäistä kertaa hwnalassa

KUVIO 10 Alkoholiin tutustumisikä ja ensimmäisen humaltumisen ikä keskiarvoina 
sukupuolen ja luokka-asteen mukaan. 

Suluissa ovat vuoden 1994 tulokset. Tämä seurantatutkimus antaa todellisem
man kuvan kuin aikaisemmat tutkimukset alkoholinkäytön aloittamisesta, 
koska monethan aloittavat alkoholinkäytön vasta peruskoulun jälkeen. 

Lukion tytöt tutustuivat alkoholiin keskimäärin 14,1 (13,1)-vuotiaina, 
lukion pojat 13,2 (12,0)-vuotiaina, muut tytöt 12,6 (12,4) ja muut pojat 13,1 (12,2)
vuotiaina. Tytöt 13,3 (12,7) ja pojat 13,1 (12,1)-vuotiaina. Lukiolaiset puolestaan 
13,6 (12,5) ja muut 12,8 (12,3)-vuotiaina (kuvio 11). 
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KUVIO 11 Alkoholiin tutustumisikä keskiarvoina 
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Tutustumisiät ovat kaikissa ryhmissä laskeneet. Pojat tutustuivat edelleenkin 
alkoholiin tyttöjä nuorempina. Samoin oli myös tupakan kohdalla. Lukiolaisten 
ja muiden aloittamisikä on lähentynyt toisiaan ja eroa on myöhemmässä 
ryhmässä enää todella vähän. WHO:n koululaistutkimus (Hallman ym. 1992) 
osoittaa sen, että valtaosa nuorista useimmissa maissa maistaa alkoholia ennen 
kuin täyttää 11 vuotta. Suomalaiset kokeilevat alkoholia nuorempina kuin 
Euroopassa keskimäärin. (Ks. myös lukua 3) 

Ensimmäisen kerran humalassa oloiät ovat seuraavanlaiset (suluissa vuosi 
1994). Lukion tytöt 15,2 (13,4), lukion pojat 14,8 (13,3), muut tytöt 14,3 (13,0) ja 
muut pojat 14,4 (12,2). Tyttöjen keskiarvo 14,7 (13,2) ja poikien 14,6 (12,7). 
Lukiolaisten keskiarvo on 15,0 (13,3) ja muiden 14,3 (12,6) vuotta. 

Ensimmäiset humalassa oloiät ovat laskeneet reilusti. Suluissa vuosi 1994. 
11 % (22 %) alkoholia maistaneista lukion tytöistä ei ollut koskaan ollut 
humalassa, 11 % (5 %) lukion pojista, 10 % (9 %) muista tytöistä ja 18 % (13 %) 
muista pojista. Lukion tyttöjen juominen on entistä humalahakuisempaa, 
samoin muiden poikien. 

Vuonna 1989 suosituin juoma ensimmäisellä kerralla käytettäessä on ollut 
viina (väkevät), jota on juonut 27 % koko joukosta. Toisena tulevat keskiolut ja 
viinit, molemmat 26 %:lla. A-olutta ja long drinkkiä joi 14 % ja 5 % jotain muuta. 
Tytöt aloittavat 7. luokalla väkevillä ja 8. ja 9. luokilla viineillä. Pojat aloittavat 
keskioluella, väkevät tulevat vähitellen iän mukana ensi tuttavuudeksi. 

Koko joukosta joi keskiolutta 36 %, long drinkkiä tai A-olutta 22 %, samoin 
viinaa (väkeviä). Viiniä käytti 17 % ja 3 % jotain muuta. Keskioluen kulutus on 
noussut myös Ylivieskassa viime vuosina 20-30 %, joten se ei voi olla näkymättä 
myös nuorten juomatavoissa. Nuoret saavat keskiolutta helpommin kuin muuta 
alkoholia, joten senkin takia sen suosio on selitettävissä. Myös kotona keskiolut 
on helpommin nuorten ulottuvilla kuin muu alkoholi. 

Tyttöjen suosimia juomia olivat 7. luokalla keskiolut ja väkevät, 8. luokalla 
keskiolut, long drink ja väkevät ja 9. luokalla väkevät ja viini. Poikien 
suosikkijuoma oli keskiolut kaikilla luokilla, mutta 9. luokalla tulivat myös 
väkevät suosituiksi. Katso myös liitettä 8, josta näkee minkä verran nuoret joivat 
kerralla alkoholia. 

Kuviosta 12 näkee, että nuoret nauttivat alkoholia hyvin monenlaisissa 
paikoissa. 
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KUVIO 12 Alkoholin nauttimispaikat 

Yleisin alkoholinjuontipaikka oli siis ulkoilma. Yleistä näytti olevan myös tanssi
paikalla nauttiminen. Tanssipaikkahan käsittää myös parkkipaikat eikä siellä ole 
järjestetty valvontaa aina tarpeeksi hyvin. 

Keskioluen käyttö on jonkin verran lisääntynyt. Väkevien juonti tyttöjen 
keskuudessa on vähentynyt, mutta poikien keskuudessa lisääntynyt. Voidaan 
sanoa myös, että juoman määrä on vuoden 1994 ryhmässä suurempi kuin 
vuoden 1992 ryhmässä. Tämäkin kertoo humalahakuisemmasta alkoholi
kulttuurista. Kun kysyttiin, käyttääkö paras kaveri alkoholia, lukiolaisten 
joukossa määrä oli lisääntynyt, mutta muiden joukossa vähentynyt. 

Seuraavaksi käsitellään tutkimusvuoden 1989 tuloksia. 

Tutkimusvuoden 1989 nuorista noin 22 % ei ollut koskaan maistanutkaan 
alkoholia eikä 57 % nuorista ollut oman käsityksensä mukaan ollut koskaan 
humalassa. 37 % nuorista oli käyttänyt ensimmäisen kerran alkoholia vanhem
piensa seurassa, mutta vain 1 % oli ottanut heidän seurassaan ensimmäisen 
humalansa. Jopa 33 % nuorista oli nauttinut ensimmäisen kerran alkoholia 
kavereiden seurassa ja peräti 39 % oli ollut kavereiden seurassa ensimmäisellä 
humalan hetkellä. Yksin ollessa alkoholia oli maistanut 4 % ja ollut humalassa 1 
%. Muiden seurassa oli ensimmäisen kosketuksen alkoholiin saanut 3 % ja 
humalassa ollut 2 %. 

Tämä osoittaa sen, että vanhempien keinot opettaa lasta kohtuulliseen 
alkoholinkäyttöön eivät ole oikein onnistuneet. Vanhempien seurassa ei viitsitä 
ottaa niin paljon, että tullaan humalaan, vaan ensimmäiset humalat otetaan 
kavereiden kanssa. Onko asiassa kielletyn hedelmän maku? Onko nurkan 
takana ja kavereiden seurassa hauskempi ottaa alkoholia kunnollisesti, kuin 
omien vanhempien silmien alla? Todennäköisesti asia on näin. Alkoholi näyttää 
olevan nuorille seurajuoma, koska hyvin harva käyttää sitä yksinään. 

Ratkaisevin syy, miksi nuoret käyttävät alkoholia, oli kokeilunhalu (63 %). 
Alkoholia nauttivista nuorista 5 % joi sen takia, että alkoholin ansiosta 
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keskustelu toisten kanssa on helpompaa kuin ilman sitä. Alkoholinjuonti oli 
vain tapa 5 %:lle, 4 % käyttää alkoholia siksi, koska muutkin käyttävät ja 1 %:lla 
syynä on kavereiden painostus. Lisäksi 21 %:lla oli jokin muu syy kuin mikään 
edellisistä (on hauskaa 35 vastaajaa, rentoutuminen 12, juhla 8 ,  muuten vaan 6, 
koska viina on hyvää 3, vaihtelua 3, ongelmat 2, paineiden purkaminen 2, 
vanhemmat antoivat maistaa alkoholia 2, käyttö seurajuomana 1 vastaaja ja 
juominen on jännittävää 1 vastaaja). 

Hoikkala (1989) ja Jaatinen (1994) totesivat, että hauskan pitäminen on yksi 
keskeinen syy suomalaisen nuorison alkoholin käytölle. Tossavaisen (1993) 
mukaan taas alkoholinkäytön yksi syy on se, että nuoret eivät osaa kieltäytyä 
kavereiden tarjoamasta alkoholista. (Ks. myös lukua 2.2) Tulokseni ovat 
samansuuntaisia kuin nämä edellä mainittujen tutkimustenkin. 

Myös tupakoinnin aloittamisen suurin syy on ollut kokeilunhalu. Nuorten 
maailma on täynnä kokeiluja. Suurin osa kokeiluista on vaarattomia. Liian 
monen nuoren tupakka- ja alkoholikokeilut jäävät tavaksi, josta ei pääse helpolla 
eroon. Miten saada nuorille enemmän terveellisiä ja turvallisia kokeilu
mahdollisuuksia? Miten saada nuori ymmärtämään, ettei kaikki ole kokeile
misen arvoista? Siinäpä kasvattajille miettimistä. 

Alkoholin myynti 18 vuotta nuoremmille on lain mukaan kielletty. Myös 
alkoholin välittäminen alaikäisille on kielletty. Mistä alaikäiset sitten saavat 
juomansa? Yleisin tapa hankkia alkoholia on haetuttaa sitä täysi-ikäisillä 
kavereilla tai alaikäisillä kavereilla, jotka ovat kookkaita ja näyttävät täysi
ikäisiltä. Alkoholia käyttävistä nuorista 49 % ilmoitti saavansa alkoholinsa 
kavereilta. Jopa 22 %:lle alkoholia hankkivat muut kuin kaverit. Näitä ovat ehkä 
vanhemmat sisarukset, kavereiden kaverit, sisarusten kaverit ja muut 
vanhemmat tuttavat sekä tietenkin oudot ihmiset, jotka maksua vastaan 
välittävät nuorille alkoholia. 

Ylivieskassa raittiustoimi järjesti alkoholin laittomaan välittämiseen 
puuttuva kampanjan huhtikuussa 1989. Kampanja järjestettiin hieman 
myöhemmin kuin ensimmäinen tutkimuskyselyni. Kampanjassa olivat mukana 
raittiustoimen lisäksi A-klinikka, koulu-, nuoriso- ja poliisitoimi, seurakunta ja 
Alko. Kampanja kohdisti huomiota pääasiassa kolmeen eri ryhmään. Kaikista 
tärkein kohderyhmä olivat lasten vanhemmat, toisena tulivat lapset ja 
kolmantena alkoholia välittävät lasten kaverit ja muut välittäjät. Kampanja sai 
hyvän vastaanoton ja puhutti ihmisiä. 

Alkoholia nauttivista nuorista 16 % sai juomansa omilta vanhemmiltaan. 
Kaupasta keskiolutta haki 4 % alkoholia käyttävistä nuorista, Alkosta ei kukaan. 
Baarissa sanoi nauttivansa olutta 1 %, samoin ravintolassa. Jollakin muulla 
tavalla alkoholinsa hankki 6 %. Tätä asiaa on käsitelty tarkemmin luvussa 6.5. 

Kun nuorilta kysyttiin, tietävätkö vanhemmat heidän alkoholinkäytöstään, 
saatiin seuraavanlaiset vastaukset: 54 % vanhemmista ei tiedä lastensa 
alkoholinkäytöstä, 20 % tietää, mutta ei hyväksy, 13 % nuorista on keskustellut 
juomisesta vanhempiensa kanssa ja 13 % vanhemmista tietää ja hyväksyy 
lastensa alkoholinkäytön. Yllättävän suuri on tuo hyväksyjien joukko, kun 
ajatellaan, että tutkimuksessa mukana olleet ovat iältään 13-16-vuotiaita. 

Seuraaviin kysymyksiin vastasivat kaikki nuoret, myös ne, jotka eivät käytä 
alkoholia. Nuorista 90 % oli sitä mieltä, ettei kukaan kavereista ole koskaan 
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painostanut heitä käyttämään alkoholia, mutta 10 % ilmoitti kavereiden 
painostaneen joskus. Jopa 60 % nuorista oli sitä mieltä, ettei omaan 
alkoholinkäyttöön vaikuta ollenkaan se, että kaverit käyttävät. Nuorista 37 % 
myönsi, että kaverien alkoholinkäyttö vaikuttaa jonkin verran ja 3 % sanoi 
kavereiden vaikuttaneen paljon. 

Kun katsotaan miten korreloivat keskenään nuorten alkoholinkäyttö ja 
onko nuoren helppo kieltäytyä muiden painostuksesta käyttää alkoholia, saatiin 
paljon pienemmät korrelaatiokertoimet kuin tupakan kohdalla. 7.-luokkalaisten 
kohdalla korrelaatio oli .16 ja se tarkoittaa tilastollisesti melkein merkitsevää 
korrelaatiota (p < 0.05), 8.-luokkalaisten korrelaatio oli .12, mikä ei ole 
tilastollisesti merkitsevä (p > 0.05) ja 9.-luokkalaisten korrelaatio oli .18 ja se on 
merkitsevä (p < 0.001). 

Kun nuorilta kysyttiin, ketkä voisivat vaikuttaa alkoholinkäyttöösi, saatiin 
seuraavanlainen tulos: äiti tai äitipuoli 23 %, isä tai isäpuoli 23 %, paras ystävä 
23 %, luokkakaverit 8 %, aikuinen ystävä tai tuttava 8 %, vanhempi sisko 7 %, 
vanhempi veli 6 %, opettaja 3 %. Kun verrataan näitä tuloksia nuorten tupakoin
nista antamiin vastauksiin, voidaan vain todeta, että ne ovat lähes samat. Mitään 
merkittävää eroa ei vastauksissa ole. 

Jopa 33 % nuorista myönsi, ettei heille ole asetettu kotiintuloaikoja eli he 
saavat tulla kotiin miten myöhään tahansa. Vain 16 %:lle nuorista on annettu 
kiinteät kotiintuloajat ja 51 %:lla ne ovat vaihtelevia. Kun nuorille asetetaan 
joitakin rajoja, he tuntevat turvallisuutta ja tietävät, että heistä välitetään. Tämä 
on omiaan myös vähentämään alkoholikokeiluja. 

Alkoholin kohdalla harha näyttää olevan suurinta 9.-luokkalaisten 
keskuudessa ja pienintä 7.-luokkalaisten keskuudessa. Poikien keskuudessa 
harha on hieman suurempi kuin tyttöjen. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti 
merkitsevä (p > 0.05). Koko joukolle laskettu harha on melkein merkitsevä, sama 
kuin tupakankin kohdalla. 

Ero nuorten alkoholinkäytön arvioinneissa oli vuonna 1991 erilainen kuin 
vuonna 1989 9. luokalla olleilla nuorilla. Vuonna 1989 harha oli suurempi kuin 
vuonna 1991. Tilastollisesti ero on erittäin merkitsevä (p < 0.001). Seuranta
tutkimus osoittaa hyvin sen, että nuorempien harha on suurin tupakoinnissa ja 
vanhempien alkoholinkäytössä. 9.-luokkalaisten nuorten on vaikeampi arvioida 
samanikäisten alkoholinkäyttöä kuin tupakointia. Mistä tämä johtuu, siihen ei 
tämä tutkimus pysty antamaan vastausta. 

Kun lukion päättöluokkaikäiset nuoret arvioivat ikäistensä ylivieskalaisten 
alkoholinkäyttöä, kaikki arvioivat sen liian pieneksi. 

6.2.2 Muiden huumaavien aineiden käyttö 

Nuorilta kysyttiin alkoholinkäytön lisäksi myös huumeiden käytöstä. Huu
meiksi luetaan huumeina otetut lääkkeet, pillerit, liimat, ohenteet, hasis ja 
marihuana. Vuonna 1989 jopa 9 % nuorista oli nauttinut alkoholin kanssa jotain 
huumaavaa ainetta. Tytöistä huumeita oli kokeillut 13 henkilöä ja pojista 10. 
Muista huumeista kysyttäessä selvisi, että 97 % ei ollut koskaan käyttänyt 
mitään huumetta ja 3 % oli kokeillut. 12 nuorta oli ottanut huumeita joskus ja 3 
heistä myöntää käyttävänsä vieläkin. Kaksi käyttää liimaa ja ohenteita, yksi 
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hasista tai marihuanaa. 83 % nuorista ei tuntenut lähipiiristä yhtään huumeiden 
käyttäjää ja 13 % tunsi jonkun. 

Vuoden 1991 tutkimusjoukosta jopa 6 % tytöistä oli käyttänyt (5 tyttöä) 
jotakin huumetta. Nämä tytöt olivat käyttäneet alkoholin kanssa joitakin 
pillereitä sekä liimaa, tinneriä, bensiiniä ja tärpättiä. Kukaan pojista ei ollut 
koskaan käyttänyt mitään huumaavia aineita. Tilannetta voidaan yleisesti ottaen 
kuitenkin pitää hyvänä, mutta täytyy muistaa, että jokainen huumekokeilu voi 
päättyä kuolemaan. Imppausaineet ovat erittäin vaarallisia, koska itse ei voi 
määrätä elimistöön joutuvan aineen määrää samalla tavalla kuin alkoholin 
kohdalla. 

Vuonna 1992 ja 1994 nuorilta kysyttiin myös huumeiden käytöstä. Lukion 
tytöistä 8 % (7 %), muista tytöistä 5 % (3 %), lukion pojista O % (7 %) ja muista 
pojista 3 % (5 %) eli yhteensä 5 eli 3 % vuoden 1992 nuorista ja yhteensä 9 eli 6 % 

vuoden 1994 nuorista oli käyttänyt huumeita. Vuoden 1992 nuorista ei kukaan 
käyttänyt enää huumeita, mutta vuoden 1994 nuorista kolme poikaa (2 %) käytti 
edelleen. (Vuoden 1994 tulokset ovat suluissa.) 

Huumeiden käyttö näyttää olevan vähäistä, mutta lisääntyvää. On 
muistettava, että jokainen kokeilu tai käyttö on liikaa. Nuoret olivat käyttäneet 
liimaa, bensaa, tinneriä, pillereitä ja hasista. Vuoden 1994 pojista kolme käytti 
edelleen hasista. 

Jääskelä (1998) näkee Ylivieskan huumetilanteen huolestuttavana. Hän on 
jututtanut monia nuoria, jotka ovat jo 13-vuotiaina kokeilleet huumeita. 
Ylivieskassa on käytössä ainakin hasista, amfetamiinia ja marihuanaa. 
Ylivieskastakin löytyy useita säännöllisesti huumeita käyttäviä ja monet ovat 
kokeilleet huumeita. Asennekasvatuksen kannalta on haitallista, että 
maajoukkueessa on pelaaja, jonka on todettu käyttäneen heroiinia. Myös joku 
julkkis antaa julkisuuteen lausuntoja, että hän käyttää huumeita, mutta voi 
hyvin olla myös käyttämättäkin. 1 

Ylivieskan huumeiden käyttötilanteessa on tapahtunut viime vuosina 
sama suuntaus kuin muuallakin Suomessa. Huumeiden käyttö on lisääntynyt 
huomattavasti. Tätä tietoa tukevat monet tutkimukset. (Ks. lvkua 3.3) 

6.2.3 Vanhempien alkoholinkäytön yhteys lastensa alkoholinkäyttöön 

Tässä, kuten tupakankin kohdalla, olen käsitellyt tyttöjä ja poikia yhtenä ryhmänä, koska 
tyttöjenja poikien alkoholinkäytö n korrelaatiot olivat lähes samat. 

TAULUKKO 15 Nuoren alkoholinkäyttö äidin alkoholinkäytön mukaan, 7.-luokkalaiset 

Äidin alkoholinkäyttö 
Nuoren alkoholinkäyttö Ei Kyllä Yht. 

f % f % f 

Ei 41 87 78 59 119 
Kyllä 6 13 55 41 61 

Yhteensä 47 100 133 100 180 

Alkoholia käyttävien äitien lapsista käytti alkoholia 41 % ja alkoholia 
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käyttämättömien äitien lapsista 13 %. Äidin alkoholinkäyttö ja hänen 7.
luokkalaisen lapsensa alkoholinkäyttö korreloivat keskenään tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi (r = .26, p < 0.001). Alkoholia nauttivien 8.-luokkalaisten 
äitien lapsista käytti alkoholia 56 % ja alkoholia käyttämättömien lapsista 30 %. 
Äidin alkoholinkäyttö ja hänen 8.-luokkalaisen lapsensa alkoholinkäyttö 
korreloivat keskenään tilastollisesti erittäin merkitsevästi (r = .24, p < 0.001). 
(Taulukko 15) 

Alkoholia nauttivien 9.-luokkalaisten äitien lapsista käytti alkoholia 86 % ja 
alkoholia käyttämättömien lapsista 69 %. Äidin alkoholinkäyttö ja hänen 9.
luokkalaisen lapsensa alkoholinkiiyttö korreloivat keskenään tilastollisesti 
merkitsevästi (r = .19, p < 0.01). Äidin alkoholinkäytön yhteys lapsensa 
alkoholinkäyttöön oli voimakkaimmillaan 7.-luokkalaisilla ja vähenee koko ajan 
siirryttäessä ylemmille luokka-asteille. Äidin alkoholinkäytön yhteys lapsen 
käyttöön näyttää olevan suurempi kuin h1pakan. Tulosten mukaan myös äidin 
alkoholinkäyttö on yleisempää kuin tupakointi. 

Alkoholia juovien 7.-luokkalaisten isien lapsista käytti alkoholia 37 % ja 
alkoholia käyttämättömien lapsista 14 %. Isän ja hänen 7.-luokkalaisen lapsensa 
alkoholinkäyttö korreloi keskenään tilastollisesti merkitsevästi (r = .19, p < 0.01). 

Alkoholia nauttivien 8.-luokkalaisten isien lapsista käytti alkoholia 57 % ja 
alkoholia käyttämättömien lapsista 21 %. Isän alkoholinkäyttö ja hänen 8.
luokkalaisen lapsensa alkoholinkäyttö korreloi keskenään hieman voimakkaam
min (r = .29, p < 0.001) kuin isän ja hänen 7.-luokkalaisen lapsensa alkoholin
käyttö. 

Alkoholia käyttävien 9.-luokkalaisten isien lapsista käytti alkoholia 87 % ja 
alkoholia käyttämättömien lapsista 61 %. Isän alkoholinkäyttö ja hänen 9.
luokkalaisen lapsensa alkoholinkäyttö korreloi keskenään tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi (r = .27, p < 0.001). Isän alkoholinkäytön yhteys lapsen alkoholin
käyttöön oli voimakkaimmillaan 8.-luokkalaisten keskuudessa ja heikoimmil
laan 7.-luokkalaisilla. Äidillä oli suurempi vaikutus 7.-luokkalaisiin kuin isällä, 
kun taas isän malli oli suurempi 8.- ja 9.-luokkalaisiin. 

Tässä ensimmäisessä tutkimusvaiheessa nuorilta ei kysytty lainkaan 
kavereiden alkoholinkäytöstä, mutta sitä kysyttiin 9.-luokkalaisilta seuranta
tutkimuksessa. Olen ottanut vanhempien alkoholinkäytön vasta lukion päättö
luokkaikäisten tutkimuksessa erityiseen käsittelyyn, koska nyt nuoret osaavat 
realistisemmin kuin aikaisemmissa vaiheissa arvioida vanhempiensa alkoholin
käyttöä. 

Äitien alkoholinkäyttö vuoden 1994 tutkimusjoukossa osoittaa samaa kuin 
vuoden 1992 joukossa. Lukion tyttöjen äideistä löytyi prosentuaalisesti vähiten 
niitä, jotka eivät käyttäneet alkoholia ollenkaan. Tämä oli toisaalta yllättävää, 
mutta olisiko kyseessä ns. keskiluokkajuominen. (Suluissa vuosi 1994.) Lukion 
tytöt 18 (19), lukion pojat 44 (33), muut tytöt 26 (27), muut pojat 39 (48). 
Keskiarvo kaikista vuonna 1992 32 % ja vuonna 1994 32 %. Tulokset osoittavat, 
että eroa ei juuri ole. 1-3 kertaa kuukaudessa juovia on vuoden 1992 tuloksissa 
eniten juuri lukion tyttöjen äideissä, mutta kerran viikossa juovia vähemmän 
kuin muissa ryhmissä, mutta vuoden 1994 ryhmissä heitä oli jo eniten. 
Tutkimuksen aikaisemmat tulokset osoittavat, että 7.-9.-luokkalaisten ja heidän 
vanhempiensa alkoholinkäyttö korreloivat keskenään merkitsevästi tai erittäin 
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merkitsevästi. Vuosi 1994 osoittaa, että lukion tyttöjen ja muiden poikien isistä 
prosentuaalisesti useampi käyttää alkoholia kuin vuoden 1992 isistä. Sen sijaan 
käyttökerrat eivät näytä lisääntyneen kuin vain vähän. 

Tarkastelen vuosien 1992 ja 1994 aineistoja rinnakkain. Tytöt ja pojat ovat ensin 
omana ryhmänään ja sitten tarkastellaan tyttöjä ja poikia samassa ryhmässä. Ensin 
vuoden 1992 luvut ja suluissa vuoden 1994 luvut. 

Alkoholia käyttävien äitien tytöistä käytti alkoholia 98 % (94 %) ja 
alkoholia käyttämättömien äitien tytöistä 23 % (67 %). Äidin ja hänen tyttärensä 
alkoholinkäyttö korreloi keskenään tilastollisesti erittäin merkitsevästi (r = .50, p 
= .000). Vuoden 1994 aineistossa korrelaatio oli myös erittäin merkitsevä (r = .31, 
p = .001). 

Alkoholia käyttävien isien tytöistä käytti alkoholia 100 % (96 % ) ja 
alkoholia käyttämättömien isien tytöistä 17 % (46 %). Isän ja hänen tyttärensä 
alkoholinkäyttö korreloi keskenään tilastollisesti erittäin merkitsevästi (r = .53, p 
= .000). Vuoden 1994 aineistossa korrelaatio oli myös erittäin merkitsevä (r = .32, 
p = .001). 

Alkoholia käyttävien äitien pojista käytti alkoholia 97 % (92 %) ja alkoholia 
käyttämättömien äitien pojista 73 % (71 %). Äidin ja hänen poikansa 
alkoholinkäyttö korreloi keskenään erittäin merkitsevästi (r = .43, p = .001). 
Vuoden 1994 aineistossa korrelaatio oli merkitsevä (r = .28, p = .010). 

Alkoholia käyttävien isien pojista käytti alkoholia 100 % (96 %) ja alkoholia 
käyttämättömien isien pojista 61 % (61 %). Isän ja hänen poikansa 
alkoholinkäyttö korreloi keskenään erittäin merkitsevästi (r = .61, p = .000). 
Vuoden 1994 aineistossa korrelaatio oli melkein merkitsevä (r = .27, p = .013). 

Koskinen-Ollonqvist (1993, 12) toteaa, että juomatavat periytyvät. Tyttöjen 
alkoholinkäyttö on yhteydessä vanhempien alkoholinkäyttöön selvemmin kuin 
poikien. Tutkimuksessani vuoden 1992 aineistossa ei ollut nähtävissä tämän 
suuntaista, mutta vuoden 1994 aineistosta jo näkee, että tyttöjen korrelaatiot 
olivat hieman suuremmat kuin poikien. 

Seuraavassa tarkastellaan tyttöjä ja poikia samassa ryhmässä. 
Äidin ja hänen lapsensa alkoholinkäyttö vuonna 1992 korreloi erittäin 

merkitsevästi (r = .43, p = .000), samoin vuonna 1994 (r = .29, p = .000). Isän ja 
hänen lapsensa alkoholinkäyttö vuonna 1992 korreloi myös erittäin 
merkitsevästi (r = .51, p = .000), samoin vuonna 1994 (r = .29, p = .000). 

Vuoden 1992 aineiston käsittelyssä voi havaita, että sekä äidit että isät ovat 
erittäin merkittäviä vaikuttajia. Vuoden 1994 aineistosta näkee, että äitien 
alkoholinkäytöllä ja poikien alkoholinkäytöllä on merkittävä yhteys ja isien 
alkoholinkäytöllä ja poikien alkoholinkäytöllä on melkein merkittävä yhteys. 
Yhteyden voidaan siis nähdä selvästi laskeneen vuodesta 1992 vuoteen 1994. 
Vanhempien alkoholinkäytöllä on suurempi yhteys nuorten alkoholinkäyttöön 
lukion päättöiässä kuin yläasteiässä. 

6.2.4 Kavereiden alkoholinkäytön yhteys nuoren alkoholinkäyttöön 

Nuorilta ei kysytty suoraan lainkaan kavereiden alkoholinkäytöstä. Vuonna 
1991 asiaa tiedusteltiin ja saatiin seuraavat tulokset (taulukko 16). 
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TAULUKKO 16 Kavereiden alkoholinkäytön yhteys nuoren alkoholinkäyttöön (9.
luokkalaiset) 

Kavereiden alkoholinkäyttö 

Nuoren alkoholinkäyttö Ei Kyllä Yht. 

f % f % f 

Ei 55 75 16 16 71 
Kyllä 18 25 81 84 99 

Yhteensä 73 100 97 100 170 

Jos kaverit käyttävät alkoholia, käyttää nuorista 84 %. Jos kaverit eivät 
käyttäneet, käytti nuorista vain 25 %. 9.-luokkalaisten nuorten ja heidän 
kavereidensa tupakoinnin korrelaatio oli tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 
.60 ja seurantatutkimuksessa alkoholinkäytön korrelaatio on .59. Ero ei ole 
tilastollisesti merkitsevä, mutta kuitenkin mainitsemisen arvoinen. 

Suluissa ovat vuoden 1994 tulokset. 

Jos paras kaveri käyttää alkoholia, käyttää tytöistä 92 % (99 %) ja jos kaveri 
ei käytä, käyttää tytöistä 30 % (25 %). Tyttöjen alkoholinkäyttö ja heidän 
kavereidensa alkoholinkäyttö korreloivat keskenään erittäin merkitsevästi 
vuonna 1992 (r = .44, p = .000 ja samoin vuonna 1994 (r = .63, p = .000). 

Jos paras kaveri käyttää alkoholia, käyttää pojista 100 % (98 %) ja jos kaveri 
ei käytä, käyttää pojista 46 % (29 % ). Poikien alkoholinkäyttö ja heidän 
kavereidensa alkoholinkäyttö korreloivat keskenään erittäin merkitsevästi 
vuonna 1992 (r = .58, p = .000), samoin vuonna 1994 (r = .65, p = .000). Poikiin 
kavereiden käytöllä oli hieman suurempi yhteys kuin tyttöihin. Molemmilla on 
kavereiden alkoholinkäytön yhteys lisääntynyt, kun verrataan toisiinsa näitä 
kahta eri joukkoa. Kun tarkastellaan tyttöjä ja poikia samassa ryhmässä, 
havaitaan, että sekä vuonna 1992 (r = .49, p = .000) että 1994 (r = .64, p = .000) 
kavereiden alkoholinkäytön yhteys omaan käyttöön oli erittäin merkitsevä. 

Vuoden 1994 seurantaryhmältä kysyttiin kavereiden käytöstä silloin, kun 
he olivat yhdeksännellä luokalla. Korrelaatiokerroin oli silloin .59 ja nyt tässä 
tutkimuksessa se on .64. 

Kavereiden ja vanhempien alkoholinkäytön yhteisvaikutusta tutkittiin 
myös SPSS-X:n Loglinear-analyysin avulla. Tuloksia tulkittiin Logit-mallin 
avulla. Mukana olivat lukion päättöluokkaiässä olevat nuoret. Mukana olivat 
kavereiden sekä äidin ja isän vaikutukset. Tupakoinnista saatiin tulokseksi, että 
riippumatta siitä tupakoiko isä tai äiti, vain kaverin tupakoinnilla on yhteyttä 
omaan tupakointiin. Kaverin ja isän alkoholin käyttö vaikuttaa, äidin ei. Äidin 
vaikutuksessa näkyy isän vaikutus. Jos isän vaikutus on jätetty mallista pois, 
näkyy se äidin vaikutuksen kautta. Tämä voidaan tulkita siten, että isä ja kaveri 
yhdessä vaikuttavat niin paljon, että äiti ei enää vaikuta; äidille ei tavallaan jää 
enää sijaa. Jos esimerkiksi äiti tupakoi ja käyttää alkoholia, ei tupakoinnin ja 
alkoholinkäytön yhteisvaikutus lapsen tupakointiin ja alkoholinkäyttöön ollut 
tilastollisesti merkittävä. Sama tulos saatiin isän ja kaverin kohdalla. (Liitteet 
9-10)
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6.2.5 Asuinpaikan ja varojen vaikutus tupakointiin ja päihteiden käyttöön 

Oli erittäin mielenkiintoista selvittää tupakoivatko sivukylien vai keskustan 
lapset enemmän. Vuoden 1989 tutkimus näyttää, että keskustan nuorista 
tupakoi 24 % ja sivukylien 30 %. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä 
(p > 0.05). Myös useampi sivukylän (57 %) kuin keskustan nuorista (53 %) 
käyttää alkoholia. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä (p > 0.05). 

Mistä johtuu, että useampi sivukylän nuorista polttaa tupakkaa ja käyttää 
alkoholia kuin samanikäiset keskustassa asuvat? Johtuuko se siitä, ettei 
sivukylillä ole niin hyviä harrastusmahdollisuuksia kuin keskustassa; vai siitä, 
että yleisesti luullaan sivukylillä asuvien nuorten olevan kiltimpiä kuin keskus
tan nuorten ja näin ollen heihin kohdistetaan vähemmän tupakka- ja 
alkoholivalistusta. Siinäpä pohtimista. 

Nuorten koulutodistuksen keskiarvo ja tupakointi (.54) sekä keskiarvo ja 
alkoholinkäyttö (.42) korreloivat erittäin merkitsevästi (p < 0.001). Tupakointi ja 
koulutodistuksen keskiarvo korreloivat enemmän kuin alkoholinkäyttö ja 
koulutodistuksen keskiarvo. Tupakoimattomilla oli parempi keskiarvo kuin 
tupakoijilla. Tupakoinnin suuremman korrelaatioluvun selittää mielestäni se, 
että alkoholia käytetään harvemmin viikolla, mutta tupakointi vaatii aikaa myös 
viikolla. Silloin eivät ole mielessä läksyt, vaan kiire kadulle tupakoimaan. Kes
kittyminen läksyihin on hyvin vaikeaa. Koulussa huonosti menestyvillä ala- ja 
yläasteen oppilailla ovat tupakointikokeilut yleisempiä kuin hyvin menestyvillä. 
Tupakoinnin yleisyys on suoraan verrannollinen koulumenestykseen, 
heikommin menestyvät tupakoivat eniten. Myös lukiolaisten ja 
ammattikoululaisten kohdalla pätee sama asia. (Rimpelä, Rimpelä, Karvonen & 
Kannas 1991, 3-5, 13) 

Myös nuorten käytössä olevat varat korreloivat erittäin voimakkaasti 
tupakointiin (.48) ja alkoholinkäyttöön (.44). Korrelaatiot ovat tilastollisesti 
erittäin merkitseviä (p < 0.001). Mitä enemmän nuorilla on rahaa käytössään, 
sitä useammin he tupakoivat ja käyttävät alkoholia. Käyttövaroilla tuskin on 
vaikutusta ensimmäisiin tupakointikokeiluihin, mutta kokeilleiden osuus oli 
yhteydessä käyttövarojen määrään. Kokeilut yleistyivät jonkin verran 
käyttövarojen määrän kasvaessa (Rimpelä ym. 1993, 40). 

Kun tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin, miten tupakointi ja 
alkoholinkäyttö korreloivat keskenään, korrelaatiot olivat seuraavat: 7.
luokkalaiset .46, 8.-luokkalaiset .35 ja 9.-luokkalaiset .45. (Ks. myös liitettä 12) 
Kun katsotaan vuoden 1991 9.-luokkalaisten korrelaatiota .46, voidaan havaita, 
että se on hieman suurempi kuin tutkimuksen ensimmäisen vaiheen 9.
luokkalaisilla. Ero on kuitenkin hyvin pieni. Ahlström ym. (1996), Liimatainen
Lamberg (1989) ja Tossavainen (1988) ovat myös todenneet tutkimuksissaan, 
että nuorten alkoholinkäyttö liittyy tupakointiin. 
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6.3 Tupakoinnin ja päihteiden tiedonsaantikanavat, lisätiedon 
tarve ja tiedonsaantimenetelmät 

Tässä tutkimuksessa oppilaat vastasivat lähes poikkeuksetta kaikkiin 
kysymyksiin. Taulukon 17 perusteella voi päätellä, että nuoret saavat useista 
lähteistä tietoa tupakasta ja päihteistä. 

TAULUKKO17 Tupakan ja päihteiden tiedonsaantikanavat, sukupuolen ja luokka-asteen 
mukaan vuonna 1989 

R hmät 

Tiedonsaantikanavat TY!öt 7 Pojat 7 Trtöt8 Pojat 8 Ti'.töt 9 Pojat9 Yht 

f % f % f % f % f % f % f 

Ei mistään 1 1 5 5 1 1 5 5 0 0 0 0 12 
Lehdet, radio, TV 62 67 60 66 59 70 79 75 43 77 60 86 363 
Kaverit 44 48 27 30 33 39 33 31 20 36 27 38 184 
Vanhemmat 41 44 35 38 29 34 44 42 31 55 30 43 210 
Koulu terveydenhoitaja 28 30 32 35 35 42 29 28 29 52 36 5 189 
Koulu/liikunnan ja 43 47 24 26 69 82 68 65 48 86 41 58 293 
terveystiedon tunnit 
Koulu/ raittius- 68 74 59 65 74 88 68 65 48 86 46 66 363 
sihteerinkautta 
Muulla tavalla 5 5 3 3 5 6 6 6 2 2 1 1 22 

Yht.oppilaita ryhmässä 92 91 84 105 56 70 

Kaikista eniten nuoret ilmoittavat saavansa tietoa lehdistä, radiosta, TV:stä ja 
raittiussihteerin kautta koulussa. Sitten tulevat koulujen liikunta- ja 
terveystietotunnit, lasten vanhemmat, kouluterveydenhoitaja ja viimeisenä 
kaverit. 

Lukion päättöluokkaikäisistä nuorista yli 80 % oli saanut tietoa koulun 
liikunnan ja terveystiedon opettajalta. Noin 70 % nuorista sai tietoa TV:n, radion 
ja lehdistön välityksellä ja noin 60 % oli saanut tietonsa koulussa 
raittiussihteerin kautta. Muita tietokanavia olivat kaverit, vanhemmat ja koulun 
terveydenhoitaja. 

Nuorten tiedot tupakasta olivat tutkimuksen mukaan kohtalaisen hyvät. 
Nuoret kyllä hallitsevat pintapuolisesti tietopuolisen aineksen. Pelkkä tieto eikä 
edes myönteinen asenne kuitenkaan riitä tupakoimattomuuteen ja raittiuteen 
yleensäkään. 

Pojat haluaisivat tyttöjä enemmän lisää tietoa tupakasta ja alkoholista, kun 
taas tytöt toivoisivat poikia enemmän informaatiota huumausaineista (taulukko 
18). 

TAULUKKO18 Lisätiedon tarve (sukupuolen ja luokka-asteen mukaan) vuonna 1989 

R hmät 

Tytöt7 Pojat7 Tytöt 8 Pojat 8 Tytöt 9 Pojat9 

Tietoa % % % % % % 

Tupakasta 9 17 9 9 3 8 
Alkoholista 14 23 12 11 9 13 
Huumausaineista 52 37 49 43 37 31 
Ei mistään 40 57 49 52 53 56 
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Tupakasta oli puhuttu tarpeeksi suurimman joukon mielestä, seuraavaksi 
alkoholista, huumeista oli puhuttu vähemmän. Taulukosta voi nähdä, että 
huumevalistusta kaivataan enemmän (taulukko 19). Liimatainen-Lambergin 
(1993, 141) mukaan tupakkaterveyskasvatus oli ammattioppilaitoksissa 
neljännellä, lukioissa seitsemännellä ja kauppaoppilaitoksissa kahdeksannella 
sijalla muuhun terveyskasvatusopetukseen käytettyyn aikaan nähden. 

TAULUKKO19 Asioista on saatu tarpeeksi tietoa 

Lukion !.}'.töt Lukion Eojat Muut tytöt MuutEojat 

1992 1994 1992 1994 1992 1994 1992 1994 

Tupakka 95 86 81 89 77 77 73 66 
Keskiarvo 83 79 

Alkoholi 90 84 71 82 50 63 63 61 
Keskiarvo 71 74 

Huumeet 61 56 67 70 50 47 47 61 
Keskiarvo 56 58 

Tupakasta halusi lisätietoa 5 % (7 %), alkoholista 9 % (6 %) ja huumausaineista 
30 % (35 %). Reilu puolet joukosta ei halunnut lisätietoa mistään. 

Ylivieskan yläasteella opetetaan raittius- ja terveyskasvatusta pää
asiallisesti kolmella eri opetusmallilla, joista kaikista on selvitys tutkimuksen 
luvussa 7.7. Kun oppilailta kysyttiin, millä tavalla he haluaisivat opetettavan 
tupakka- ja päihdeasioita koulussa, saatiin seuraavanlaisia vastauksia (taulukko 
20). 

TAULUKKO20 Tupakka- ja päihdeasioiden opetusmenetelmät sukupuolen ja luokka-
asteen mukaan vuonna 1989 

R hmät 

Opetusmenetelmät Tl!öt7 Pojat 7 Trtöt8 Pojat8 Trtöt9 Pojat9 Yht 

f % f % f % f % f % f % f 

Tietoa aineiden ter- 47 51 58 64 40 48 64 61 25 45 40 57 274 
veydellisistä vaaroista 
Asioista keskustelu 56 61 38 42 53 63 42 40 37 66 24 34 250 
Harjoittelemalla tilan- 29 31 34 37 27 32 25 24 14 25 10 14 139 
teita, joissa tyrkytetään 
em. aineita; ja miten 
tilanteesta se! viää, kun 
ei halua ottaa. Sosiaa-
listen paineiden 
hallinta. 
Muulla tavalla 4 4 4 4 2 2 3 3 1 2 0 0 14 
Ei mitenkään 14 15 10 11 11 13 17 16 8 14 14 20 74 

Kaikista eniten oppilaat haluaisivat, että heille annettaisiin tietoa aineiden 
terveydellisistä vaaroista. Toiseksi eniten nuoret haluaisivat keskustella asioista 
ja kolmanneksi eniten he tuntevat tarvitsevansa sosiaalisten paineiden hallinnan 
osaamista. Taulukosta voi havaita, että tytöt haluavat keskustella poikia 
enemmän asioista ja pojat ovat mielellään passiivisia tiedon vastaanottajia. Vain 
74 oppilasta (15 %) ei halunnut tupakka-ja päihdeasioista puhuttavan eikä niitä 
opetettavan ollenkaan. 

Kun lukion päättöluokkaikäisiltä kysyttiin vuosina 1992 ja 1994, millä 
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tavalla asioita haluttaisiin käsiteltävän, nuoret antoivat seuraavanalaisia vas
tauksia: antamalla tietoja noin 60 °/o, keskustelemalla noin 60 %, roolileikit noin 
15 % ja ei mitenkään noin 5 %. Ikäryhmissä ei ollut juuri eroa. Suurin osa 
haluaisi siis saada tietoja tupakasta ja päihteistä ja keskustella näistä asioista. 
Hyvin monet näkivät tärkeäksi sen, että annetaan faktatietoa kyseisistä aineista 
mm. niiden vaikutuksista, huumeiden levinneisyydestä ja nuorten mahdolli
suuksista törmätä huumeisiin. Haluttiin myös kuunnella ja keskustella entisten
tupakoitsijoiden, alkoholin ja huumeiden käyttäjien kanssa. Haluttiin saada
myös sokkihoitoa eli nähdä todella mitä kyseiset aineet pahimmillaan saavat
aikaan. Haluttiin myös videoesityksiä ja esim. huumeisiin menehtyneiden
omaisten haastatteluja. Joidenkin mielestä se, että entiset käyttäjät kertovat
elämäntarinansa ja korostavat sitä, kuinka ihanaa on elää ilman päihteitä, on
parasta valistusta.

Monet asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että entisten tupakoitsijoiden, 
päihteiden ja huumeiden käyttäjien käyttäminen valistustyössä on vaarallista, 
koska nuoret voivat ajatella, että aineista pääsee eroon ja on mahdollisuus vielä 
päästä kertomaan tarinansa muillekin. Nuorten mukaan tällaista vaaraa ei ole, 
vaan toimivat nimenomaan ennaltaehkäisijöinä. Nuorten mielipiteet tulisi ottaa 
huomioon, kun suunnitellaan terveyskasvatusta. 

Kysyin poliisi Jääskelältä, mitä mieltä hän on vierailevien asiantuntijoiden 
käytöstä Ylivieskan huumekasvatuksessa. Jääskelä näkee vierailijoiden asian
tuntemuksen olevan monesti parempaa kuin paikallisen asiantuntemuksen. 
Ylivieskassa on vieraillut lue1moimassa mm. huwnepoliisi, jolla on myös 
kansainvälistä kokemusta asiasta. Huumeidenkäyttäjien vanhempia on 
luennoinut vanhempien näkökulmasta. Myös entinen narkkari on vieraillut. 
Huumepoliisin ja vanhempien kasvatusta on Jääskelä mielellään tukemassa, 
mutta entisen huumeenkäyttäjän antamaa valistusta hän pitää kyseenalaisena. 
Niin nuoret kuin aikuisetkin tarvitsevat tässä asiassa herättäjää. Moni asiaan 
perehtynyt vierailija voi perehdyttää eri tavalla kuin paikallinen asiantuntija. 
Jääskelän mukaan tässä työssä tarvitaan niin paikallista kuin laajempaakin 
näkökulmaa.2 Pylkkänen (1992, 57) on kuitenkin sitä mieltä, että asian
tuntijoiden käyttö antaa päihteille erityisaseman opetuksessa ja saattaa näin 
lisätä oppilaiden kiinnostusta niitä kohtaan. 

Kun nuorilta kysyttiin, onko tupakasta ja päihteistä saatu valistusta 
yläasteen jälkeen, vastattiin seuraavasti: molemmissa ryhmissä noin 65 % oli 
saanut tupakasta valistusta, alkoholista vuoden 1992 joukosta saanut noin 70 %, 
mutta vuoden 1994 joukosta enää noin 60 %. Huumeista vuoden 1992 joukosta 
on saanut valistusta noin 73 %, mutta vuoden 1994 joukosta noin 66 %. 
Yläasteen jälkeen tärkein valistaja on ollut oppilaitos, jossa nuori on opiskellut. 
Onko terveyskasvatus vähentynyt kuten luvut osoittavat? 

Terveys- ja raittiusasioita opettavien ja nuorten kanssa muutenkin työtä 
tekevien on hyvä tietää, että nuoret haluavat tietoa ja oppia tupakka- ja 
päihdeasioista. Nuorilla tuntuu olevan selvästi tarvetta tietää enemmän näistä 
asioista. On myös erittäin tärkeää tietää, millä tavalla nuoret toivovat tietoa ja 
opetusta annettavan, jotta heidän tarpeensa tulisivat otetuksi huomioon ja 
opetus palvelisi mahdollisimman hyvin nuorten tarpeita ja toiveita. 
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Keväällä 1989, kun Ylivieskan kyselytutkimus tehtiin, tutkittiin laatimallani 
kyselylomakkeella oppilaita myös kuudessa muussa kunnassa: Alavieskassa, 
Haapajärvellä, Kalajoella, Nivalassa, Pyhäjärvellä ja Reisjärvellä. Näistä 
Haapajärvi on hieman pienempi kaupunki kuin Ylivieska ja muut olivat 
tutkimushetkellä vielä maalaiskuntia. Tämä tutkimus on ensimmäinen 
tupakointia ja alkoholinkäyttöä käsittelevä tutkimus alueellamme. 

Kun lasketaan kaikkien kuntien keskiarvot, tutustuivat tytöt tupakkaan ja 
alkoholiin keskimäärin 11,5-vuotiaina, pojat tupakkaan 9,5-vuotiaina ja 
alkoholiin 10,5-vuotiaina. Ensimmäisen kerran oltiin humalassa 1-2 vuotta 
vanhempana. Kokeilujuomana käytettiin keskiolutta ja väkeviä. Niissä kunnissa, 
joissa keskiolutta myydään kaupoissa, yleisin nuorten käyttöjuoma oli keskiolut. 

16 vuotta nuoremmat nuoret ostivat tupakkansa pääasiallisesti grilleiltä ja 
kioskeista. Alkoholia nuorille välittivät pääasiassa heidän täysi-ikäiset kaverinsa 
ja muut kuin kaverit eli ammattivälittäjät. 

TAULUKKO21 Tupakointitilanne Kalajokialueen kunnissa. Ensimmäinen luku kuvaa 
tupakointia yleensä ja suluissa oleva luku osoittaa päivittäistä 
tupakointia, luvut on ilmaistu prosentteina (%) sukupuolen ja luokka-
asteen mukaan 

R hmät 

Tytöt 7 Pojat 7 Tytöt 8 Pojat 8 Tytöt 9 Pojat9 
% % % % % % 

Haapajärvi 26 (13) 29 (20) 21 (5) 34 (24) 19 (7) 56 (38)
Kalajoki 10 (0) 12 (4) 23 (15) 15 (6) 26 (16) 21 (12)
Reisjärvi 13 (6) 30 (20) 36 (5) 45 (38) 26 (9) 33 (19)
Ylivieska 18 (4) 12 (9) 29 (13) 20 (10) 38 (22) 44 (26)
Pyhäjärvi 16 (2) 28 (19) 17 (11) 11 (2) 32 (17) 18 (12)
Nivala 11 (4) 12 (8) 10 (24) 43 (25) 22 (10) 41 (25)

Keskiarvo 16 (5) 21 (13) 23 (9) 28 (18) 24 (13) 36 (22)

Taulukosta 21 ilmenee tyttöjen ja poikien tupakointitilanne. Tupakkaa Haapa
järvellä ja Reisjärvellä poltettiin enemmän kuin muualla Kalajokilaaksossa. 
Haapajärven ja Ylivieskan poikien tupakointi lisääntyi erittäin merkittävästi 
siirryttäessä 8. luokalta 9. luokalle. Eri kuntien välillä havaitaan tilastollisesti 
erittäin merkitseviä eroja (p < 0.001), mikä osoittaa sen, että kunnittainen tutki
mus oli erittäin tarpeellinen. 
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TAULUKK022 Alkoholinkäyttötilanne Kalajokialueen kunnissa. Ensimmäinen luku 
kuvaa alkoholinkäyttöä yleensä ja suluissa oleva luku osoittaa kuu-
kausittaista alkoholinkäyttöä, luvut ilmaistu prosentteina (%) suku-
puolen ja luokka-asteen mukaan 

R hmät 

Tytöt 7 Pojat 7 Tytöt8 Pojat8 Tytöt9 Pojat9 
% % % % % % 

Haapajärvi 36 (21) 37 (13) 23 (4) 55 (19) 67 (38) 61 (24) 
Kalajoki 30 (9) 19 (8) 70 (20) 41 (23) 85 (32) 59 (20) 
Reisjärvi 19 (10) 45 (10) 41 (18) 59 (35) 52 (17) 67 (38) 
Ylivieska 32 (13) 35 (12) 53 (22) 46 (16) 73 (45) 88 (49) 
Pyhäjärvi 39 (11) 32 (13) 55 (32) 49 (11) 69 (40) 87 (42) 
Nivala 18 (8) 29 (9) 35 (17) 52 (34) 47 (22) 75 (54) 

Keskiarvo 29 (12) 33 (11) 46 (19) 50 (23) 66 (32) 73 (38) 

Taulukosta 22 havaitaan kiinnostavasti mm. se, että Nivalan ja Ylivieskan nuor
ten alkoholinkäytön ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Mielen
kiintoiseksi vertailun tekee se, että kyseessä on lähes samankokoiset kunnat, 
mutta Ylivieskassa keskiolutta myydään kaupasta ja Nivalassa ei. Toisaalta 
Haapajärven ja Reisjärven välillä ei ole eroa, vaikka Reisjärvellä ei ole Alkoa sen 
paremmin kuin kaupoissa keskioluttakaan. Molemmissa kunnissa alkoholia 
käytti 47 % yläasteen oppilaista. 

Seuraava histogrammi (kuvio 13) kuvaa hyvin sen, millainen on eri 
kuntien tupakointi- ja alkoholinkäyttötilanne. Tässä esityksessä ovat mukana 
kaikki 7.-9.-luokkalaiset. 
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KUVIO 13 Tupakoivien ja alkoholia käyttävien nuorten määrä prosentteina kaikista 
yläasteen oppilaista eri kunnissa 

Tutkimus osoitti myös sen, että nuuskan ja varsinaisten huumausaineiden 
käyttö on alueellamme harvinaista näiden nuorten keskuudessa. Jonkin verran 
ilmeni kuitenkin lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttöä sekä imppausta. Suurin 
osa oppilaista halusi lisää tietoja ja opetusta tupakasta ja alkoholista. Niissä 
kunnissa, joissa ei ole järjestelmällistä raittiusopetusta, tarve tuntui olevan 
suurin. 

Miksi tutkimus tehtiin Ylivieskan lisäksi myös muissa kunnissa eikä 
tyydytty yleistämään Ylivieskan tuloksia muihin Kalajokialueen kuntiin? Suurin 
syy tähän oli se, että jokainen kunta halusi juuri omaa kuntaa koskevaa tietoa, 
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koska jokainen tietää sen, että tulosten yleistettävyyttä olisi mahdollisesti 
epäilty. Nyt kun tulokset ovat selvillä, totean jokaisen kunnan oman samalla 
kyselylomakkeella, samaan aikaan tehdyn tutkimuksen tarpeelliseksi juuri sen 
takia, että tulokset eroavat joiltakin osin tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
toisistaan. 

Toinen tärkeä syy on se, että tutkimuksen tekohetkellä osassa kunnista 
mietittiin kovasti keskioluen vapauttamista. Päättäjien ja kuntalaisten 
keskuudessa oli yleinen luulo, että ellei kunnasta saa keskiolutta, korvike
aineiden, Himojen, lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö on yleisempää kuin 
kunnissa, joissa saa keskiolutta kaupoista. Tutkimus osoittaa kuitenkin 
päinvastaisen tuloksen. Niissä kunnissa, joissa keskiolutta saa kaupasta, on 
myös korvikeaineiden käyttö yleisempää kuin sellaisissa kunnissa, joissa olutta 
ei saa kaupasta. Tällaista tulosta en ole löytänyt Suomen tutkimuksista, joten se 
on erittäin merkittävä uusi tieto. Tämä tutkimus osoitti selvästi sen, että luulo 
keskioluen ja korvikeaineiden yhteydestä toisiinsa pitää oikaista kuntalaisten ja 
päättäjien keskuudessa. Tutkimuksen jälkeen Reisjärvi ja Kalajoki vapauttivat 
keskioluen, mutta Nivala ei ja osaltaan tähän oli vaikuttamassa se, että 
Nivalassa tutkimukseni tuloksia käytettiin päätöstä tehtäessä aktiivisemmin 
kuin muissa kunnissa. 

Samoin kuin Ylivieskassa, näissä muissakin kunnissa kyselylomakkeen 
täyttivät kaikki tutkimuspäivänä koulussa olleet oppilaat, joten noin 2.300 
oppilaan mukanaoloa voidaan pitää erittäin kattavana. Näin laajan tutkimuksen 
perusteella on mahdollista tehdä jo monia yleistyksiä. Usein valtakunnallisissa 
tutkimuksissa on mukana paljon vähemmän tutkittavia. 

Tutkimukseni jälkeen Oulun alueen ympäristökunnat pyysivät lupaa 
tehdä vastaavanlaisen kyselylomaketutkimuksen laatimallani lomakkeella. 
Annoin luvan ja ne tekivätkin tutkimuksen jo vuoden 1989 aikana. Annoin 
kunnille tietoa ja opastusta kyselyn tulostamisessa, tulosten käsittelyssä sekä 
tulkinnassa. Oulun alueen ympäristökunnat olivat erittäin tyytyväisiä 
kyselylomakkeen antamaan tietoon ja ne ovat voineet käyttää tutkimuksen 
antamia tietoja hyväkseen omassa nuoriin kohdistuvassa työssään. 

6.5 Oppilaiden tupakointi koulussa, tupakoinnin valvonta, 
pohdintaa tupakkalaista, alkoholilaista ja rikollisesta 
käyttäytymisestä 

Kouluaikana koulualueella ilmoitti tupakoivansa 49 oppilasta. Yläasteen oppi
laista yhteensä 126 ilmoitti polttavansa tupakkaa, joten tupakoivista oppilaista 
39 % poltti koulussa kouluaikana. Kun oppilailta kysyttiin onko oppilaiden 
tupakointi kouluaikana koulualueella harvinaista vai yleistä, oli 97 % oppilaista 
sitä mieltä, että se on yleistä ja 3 % oppilaista oli sitä mieltä, että tupakointi on 
harvinaista. 
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TA1JT,1TKKO 2:1 Tupakoinnin valvonta koul11alt1P.P.lla (sukupuolP.n ja luokka-asteen 
mukaan) 

Ryhmät 

Valvotaanko tupa- Tl!öt 7 Pojat7 TJ::töt8 Pojat8 TJ::töt 9 Pojat9 Yht 

kointia riittävästi f % f % f % f % f % f % f 

Ei 25 28 30 33 40 48 36 34 45 89 47 69 50 
KJ::llä 63 72 60 67 43 52 69 66 10 18 21 31 50 

Puolet kaikista koulun tutkittavista nuorista oli sitä mieltä, että koulualueella 
valvotaan tupakointia riittävästi ja puolet sitä mieltä, ettei valvontaa ole 
tarpeeksi (taulukko 23). Rimpelän ym. (1989, 6-7) terveystapatutkimuksessa 
tultiin siihen tulokseen, että vajaan neljänneksen mielestä tupakointia ei 
koulussa valvota tarpeeksi. Terveystapatutkimuksen ja tämän Ylivieskassa 
tehdyn tutkimuksen tulokset eroavat tältä osin tilastollisesti erittäin merkitse
västi toisistaan. Tossavaisen (1993, 173) mukaan tupakoimattomalla koulu
yhteisöllä tuetaan ja vahvistetaan tupakoimattomuutta. 

Ylivieskan yläaste on oppilasmäärältään yksi Suomen suurimpia. 
Koulualue on hyvin laaja, siinä on monia erillisiä rakennuksia ja koulukeskus on 
muutenkin hyvin kulmikas, joten valvonta on melko vaikeaa. Pitäisikö 
välituntivalvojia lisätä vai miten tämä koulutupakointi saadaan estetyksi? 
Koulujen tupakointikielto on tarkoitettu tukemaan koulun terveyskasvah1sta ja 
näin toteutumaan yhdessä kasvatuksellisen tavoitteen kanssa. Lienee pakko 
todeta, että tavoitteessa on Ylivieskassakin onnistuttu huonosti. 

Hyvin monet opettajatkin kokevat tupakoinnin valvonnan kiusalliseksi ja 
ummistavat silmänsä tai katsovat sormien läpi nuorten tupakoidessa. Mielestäni 
ei ole tarkoituksenmukaista tehdä opettajista salapoliiseja, mutta asiassa täytyisi 
suunnitella jokin yhteneväinen menettely. Koska tupakointi on lain mukaan 
koulussa kielletty, ei kukaan opettaja voi välttää vastuuta, vaikka se onkin 
ikävää ja useimmiten turhauttavaa. 

Useimmat tupakoinnista kiinni jääneet istuvat jälki-istuntoja ja jatkavat 
edelleen tupakointia koulussa. Tässäpä pohdittavaa kodeille ja kouluille. Tut
kimus osoittaa, että useimmat vanhemmat eivät hyväksy lastensa tupakointia. 
Tästä voi vetää johtopäätöksen, että vanhemmat odottavat koulussa tupakointia 
valvottavan siten, ettei sitä pääse tapahtumaan. 

Vielä keväällä 1997 Ylivieskan yläasteella rangaistiin koulun alueella 
kouluaikana tupakoinnista kiinnijäänyttä oppilasta jälki-istunnolla. Jälki
istunnosta laitettiin aina myös tiedote oppilaan kotiin. Syksyllä 1997 otettiin 
käyttöön rehtorin kirjallinen varoitus, josta menee myös kotiin tieto. Jos oppilas 
saa kaksi kirjallista varoitusta, koulupoliisille ilmoitetaan asiasta. Sen jälkeen 
koulupoliisi keskustelee oppilaan kanssa ja päättää jatkotoimenpiteistä. Myös 15 
vuotta nuoremmat poliisi puhuttelee. Lukuvuonna 1998-1999 rangaistukset 
vaikuttavat entistä yhtenäisemmin myös oppilaan käyttäytymisnumeroon. 
Viime lukuvuoden aikainen rehtorin kirjallisten varoitusten saajien nimiluettelo 
oli todella pitkä. Rehtorin mukaan suhtautumista koulutupakointiin on ollut 
pakko tiukentaa. Tiukentamisen pohjana on myös tupakkalaki, jota tulee 
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noudattaa. 3 

Jos oppilaat tupakoivat koulun alueella, he rikkovat lakia. Jos koulun 
henkilökunta puuttuu lain rikkomiseen, se noudattaa lakia. Jos koulun 
henkilökunta ei puutu koululaisten koulutupakointiin, se rikkoo lakia. Laki 
kieltää myös muiden kuin oppilaiden tupakoinnin koulun sisätiloissa ja koulun 
ulkoalueilla. Kuinkahan moni aikuinen muistaa tämän esim. illalla, kun hän 
tulee harrastuspiireihin koululle. Tupakkalaki kieltää myös heiltä tupakoinnin 
koulun tiloissa ja koulun ulkoalueilla. Tupakkalain sisältö näyttää olevan useim
mille tuntematon. Piittaamattomuus ei voi johtua kokonaan siitä, että lakia 
halutaan rikkoa tietoisesti. Olisiko tässä myös tiedottamisen paikka? 

Ilta-Sanomat uutisoivat (23.5.1995) kolme kuukautta lain voimaan 
astumisen jälkeen seuraavaa: "Tupakoivat koululaiset saivat sakot." Uutisen 
mukaan kolme Paimion yläasteen oppilasta oli tuomittu sakkoihin 
tupakanpoltosta koulun alueella. Kaikki kolme 15 vuotta täyttänyttä nuorta 
saivat 60 markan sakot. Heidän alle 15-vuotiaiden tupakoitsijatovereidensa 
vanhemmat saivat kotiin kirjeen, jossa kerrottiin lasten syyllistymisestä lain 
rikkomiseen. Lehden mukaan Paimion poliisi ei ole ryhtynyt erityisesti 
"kyttäämään" tupakoivia koululaisia, vaan nuoret ovat itse käyneet hakemassa 
sakot poliisiasemalta. Lehtori Laine muistuttaa, että minkään lain rikkominen ei 
voi jatkuvasti tapahtua ilman seuraamuksia. Kirjoituksen mukaan linja on 
kiristymässä, muuallakin kuin Paimiossa. (Tupakoivat koululaiset saivat sakot 
1995) 

Myös turkulaiselta yläasteelta on Ilta-Sanomien(1997) mukaan jaettu 
sakkoja oppilaiden tupakoinnin takia. Lehden mukaan opetustoimenjohtaja 
pitää tätä tapausta epätavallisena. Apulaispoliisipäällikkökin on lehden mukaan 
hämmästynyt ja pitää sakottamista "aika rajuna" toimena. Hän ei ollut vielä 
keskustellut asiasta sakot antaneen koulupoliisin kanssa, mutta hän oli sitä 
mieltä, että asiat pitäisi pystyä hoitamaan muulla tavoin. (Uotila 1997) 

Itseäni tutkijana kiinnostivat Paimion ja Turun asiat ja soitin kyseisten 
paikkakuntien poliisiasemille sekä tiedustelin asioista hieman tarkemmin. 
Mäntylä Paimion poliisista vahvisti minulle, että edellä kertomani lehtijuttu 
Paimion tapauksesta pitää paikkansa. Paimiossa oli tupakkalain voimaan
tullessa keskusteltu syyttäjän kanssa siitä, miten menetellään, jos tupakkalakia 
rikotaan. Sovittiin, että toimitaan lain mukaan. Mäntylän mukaan sakottamisella 
oli monta tärkeää vaikutusta. Poikien kanssa keskusteltiin asiasta ja keskustelu 
oli hyvin antoisaa, koska kyseiset pojat lopettivat tupakanpolton. Myös koulun 
järjestys palautui. Nuoret saatiin myös uskomaan, että lakia täytyy kunnioittaa. 
Tupakka- ja alkoholilait ovat Mäntylän mielestä ns. sosiaalisia lakeja, joilla on 
tarkoitus vaikuttaa ihmisiin moraalin avulla. Paimiossa ollaan laatimassa uusia 
kunnan järjestyssääntöjä, johon ollaan suunnittelemassa myös pykälää, jossa alle 
18-vuotiaiden tupakointi olisi kielletty. Paimiossa linja jatkuu edelleen
samanlaisena. Muita sakottamistilanteita ei ole syntynyt, mutta mikäli syntyy,
asioihin otetaan yhtä tiukka kanta. Mäntylä on sitä mieltä, että esim. lehdistö ei
ole tahtonut ymmärtää nuorten lainrikkojien sakottamista. 4 

Turun poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli, koulupoliisi Ramstedt 
vahvisti sen, että marras-joulukuussa 1997 neljä turkulaista koululaista sai sakot 
tupakanpoltosta koulun pihalla. Ramstedt kertoi, että ensin koulu oli pyytänyt 
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poliisia kertomaan oppilaille tupakkalaista ja sen seuraamuksista. Oppilaita oli 
myös huomautettu tupakoinnista. Kun tämäkään ei tuntunut tehoavan, poliisi 
sakotti nuoria. Mistään "kyttäämisestä" ei Turunkaan tapausten kohdalla ole 
kyse. Ramstedt oli käymässä koululla muissa asioissa, kun oppilaat olivat taas 
jääneet kiinni tupakoinnista. Ensin sai sakot kaksi oppilasta ja myöhemmin 
toiset kaksi. Nuoret olivat hämmästyneitä, eivätkä tiedottamisesta huolimatta 
uskoneet, että lain rikkomisesta todellakin sakotetaan. Turun kouluvirasto oli 
pyytänyt kouluja ilmoittamaan kouluvirastoon heti, jos joku jää kiinni 
koulutupakoinnista. Koulut ilmoittivat asiasta, mutta mitään ei tapahtunut. 
Tämän jälkeen kyseisen yläasteen St Olofsskolanin rehtori ryhtyi toimintaan ja 
vaati poliisia puuttumaan asiaan. Ramstedt oli sitä mieltä, että tapauksilla oli 
myös positiivinen vaikuh1s. Kouluilla on nyt huomattavasti rauhallisempaa. 
Hän sanoo, että tuskin tupakointi on kokonaan loppunut, mutta varmasti 
vähentynyt. Koulu on erittäin tyytyväinen ratkaisuunsa ja jatkossa tullaan 
toimimaan yhtä tiukasti. Ramstedt piti mahdollisena sitä, että muut kuin 
koululaiset, esim. juuri aikuiset, eivät välttämättä tiedä, että koulualueella 
tupakointi on kielletty myös kouluajan jälkeen. Hänen mielestään tupakkalaki 
on hyvä laki. Nämä Turun ja Paimion tapaukset ovat ennakkotapauksia ja 
antavat uskoa myös siihen, että laki on tehty noudatettavaksi. Ilta-Sanomissa 
kirjoitettiin, että Turun apulaispoliisipäällikkö piti aika rajuna toimenpiteenä 
sakottamista. Ramstedt oli kuitenkin saanut toiminnastaan positiivista 
p,1lm1tP.tta, olihan hän toiminut j1111ri k11tP.n pitääkin. 5 

Haastattelin myös Turun kaupungin opetustoimenjohtaja Bo Rosenbergiä, 
jonka piiriin kyseinen ruotsinkielinen St Olofsskolan kuuluu. Hän oli sitä mieltä, 
että nuoret eivät välttämättä käsitä, mitä tupakkalaki pitää sisällään. Rosenberg 
oli kuitenkin sitä mieltä, ettei sakottamisesta voi tulla jatkuva ratkaisu. Jos 
poliisi joutuu sakottamaan koulutupakoinnista jatkuvasti, sen teho häviää. 
Sakottaminen voidaan nähdä näin alussa ja aika ajoin ennaltaehkäisevänä 
toimenpiteenä. Sakottaminen ei opetustoimenjohtajan mukaan ole lopettanut 
koulutupakointia, mutta hän uskoo, että se on vähentänyt sitä. 6 

Itse opettajana tiedän, että koulun henkilökunnan tavoitteena on antaa 
koulustaan hyvä kuva ulospäin. Usein tämä voi johtaa siihen, että joitakin 
asioita pyritään salaamaan ja "painamaan villaisella", jotta koulun kunnia ei saisi 
kolahdusta. Usein tällä salaamisella on erittäin huonoja seurauksia ja ongelmat 
voivat vain pahentua. Uskon, että jos koulu tekee kaikkensa koulutupakoinnin 
ja muiden ongelmien poistamiseksi, se on todella tarkkaan harkinnut senkin, 
että pyytää apua poliisitoimelta. Poliisi on koulun yhteistyökumppani, ja sen 
tavoitteena ei varmastikaan ole mahdollisimman monien sakkojen jakaminen, 
vaan ennen kaikkea laillisuuskasvatus ja ennaltaehkäisy. Rosenbergin mukaan 
avun pyytäminen poliisilta ei ole merkki koulun ja rehtorin heikkoudesta, vaan 
pikemminkin merkki vahvasta koulusta ja rehtorin korkeasta moraalista. 7 

Ylivieskassa toimii myös ns. koulupoliisijärjestelmä. Jääskelä toimii 
yläasteen koulupoliisina ja ala-asteen koulut on jaettu muutaman muun poliisin 
kesken. Poliisit käyvät pitämässä kouluilla liikenneopetus- ja laillisuus
kasvatustunteja. Yläasteella koulupoliisi pitää seitsemännellä luokalla yhden 
tunnin, kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla molemmilla kaksi tuntia. 
Jokaisella tunnilla on puhetta myös päihteistä. Päihteethän liittyvät myös 
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liikenteeseen ja ovat osasyyllisiä rikolliseen toimintaan. 8 

Koulupoliisin ominaisuudessa Jääskelä on puhutellut lukuvuonna 1997-
1998 noin kymmentä tupakoinnista kaksi kertaa kiinnijäänyttä yläasteen 
oppilasta. Puhuttelu ja keskustelu ei ole johtanut ainakaan vielä sakottamiseen. 
Jos koulun rehtori vaatii oppilaalle rangaistusta, poliisin täytyy tutkia asia. 
Tupakkalain tämä asia on asianomistajarikos ja se etenee asianomistajarikokselle 
kuuluvalla tavalla. Jääskelän mielestä kaikki toimenpiteet, jotka edesauttavat 
päihteettömyyttä on käytettävä, jos siihen on mahdollisuus. Paimion malliin 
järjestyssääntöjen muuttamisesta siten, että alkoholin käytön tapaan myös 
tupakointi yleisellä paikalla kiellettäisiin järjestyssäännöllä, Jääskelä ei näe 
järkeväksi. Kun poliisi ei pysty valvomaan nykyisillä resursseilla kaupungin 
järjestyssääntöjen kieltämää alkoholin nauttimistakaan yleisillä paikoilla, miten 
sillä riittäisi resursseja valvoa ihmisten tupakointia. Hänen mielestään sellaisia 
lakeja, jotka tiedetään jo alun alkaenkin mahdottomiksi valvoa, ei pitäisi laatia. 
Jos laaditaan laki, pitää antaa myös riittävät resurssit. 9 

Haukiputaan yläasteella jälki-istuntorangaistukset eivät tehonneet koulu
tupakoijiin. Yläasteen apulaisrehtori pyysi poliisilta apua tupakkavalistus- ja 
laillisuuskasvatustyöhön. Kun valistuskaan ei auttanut, oppilaat laitettiin 
poliisin puhutteluun poliisiasemalle! Myös alle 15-vuotiaita ei unohdettu, vaan 
heitäkin puhuteltiin. Seuraavana poliisi kävi sitten puhumassa tupakasta jälki
istuntoa istuville oppilaille tupakoinnin vaaroista ja tupakkalaista. Nuoret 
yritettiin saada ymmärtämään se, että koulutupakointi on lainvastaista toimin
taa. Poliisi painotti valistuksessaan tupakan riippuvuusnäkökulmaa. Mikäli 
tilanne jatkuu yhtä hankalana kuin se on viime ajat ollut, poliisi ei näe 
mahdottomana sakkojen antamistakaan tupakkalain hengen mukaisesti. 
Toistaiseksi sakoilta on säästytty, mutta mahdottomalta tämä ajatus ei 
kuitenkaan poliisista tunnu. Koulupoliisi Sjögren ei hyväksy sitä, että 
vanhemmat antavat lapsilleen luvan tupakoida koulussa. Eiväthän vanhemmat 
voi asettua lain yläpuolelle. 10 

Kyselin 15.9.1998 monelta poliisitoimen edustajalta koulutupakoinnista ja 
heidän suhtautumisestaan asiaan. Keskustelussa tuli esille mm. se, että Oulun 
läänissä ei ole annettu mitään yleistä ohjetta, miten esim. koulutupakointiin 
tulisi suhtautua. Kyse on asianomistajarikoksesta, jolloin poliisi harkitsee 
mahdolliset toimenpiteet, mikäli koulu pyytää puuttumaan asiaan tai esittää 
rangaistusvaatimuksen. Jokainen poliisi harkitsee aina tilannekohtaisesti, mihin 
toimiin ryhdytään. Keskustelussa tuli esille, että ainakaan näiden poliisimiesten 
tiedossa ei ollut Oulun läänissä tupakkalain rikkomuksesta johtuneita 
rangaistusmenettelyjä. Yleisesti oli tiedossa, että puhutteluja oli tehty, mutta 
sakkoja ei oltu jaettu. Yleisesti keskustelusta jäi se tunne, että sakottamiseen ei 
mielellään mennä. Jonkun mielestä tämä ei ollut suurin ongelma koulu
maailmassa, mutta useimpien mielestä asia on erittäin tärkeä. Tupakointi 
nähtiin porttina alkoholiin ja huumeisiin. Kun asia nähdään porttiteorian 
valossa, on tunnustettava, että ollaan keskustelemassa erittäin tärkeästä asiasta. 
Kun ajatellaan asiaa laillisuuskasvatuksen kannalta, niin on pakko todeta se, että 
jos tässä asiassa katsotaan sormien läpi, niin ollaan väärällä tiellä. 

Jos alle 20-vuotias joutuu vankilaan, riski joutua sinne uudelleen on 100 %. 
Noin 30-vuotiaana riski on O %. Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että 
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laillisuuskasvatus ja puuttuminen on tehtävä mahdollisimman aikaisin. Alle 15-
vuotiaiden yleisin rikos on näpistys, sitten vahingonteko ja kolmanneksi yleisin 
on omaisuusrikos. Näpistyksestä alkaa monesti rikollisen ura, vaikka 
näpistystäkin monet pitävät harmittomana tekona. 11 (Ks. myös Aho 1991) 

Pyysin poliisia selvittämään, onko Oulun läänissä Paimion ja Turun tapaan 
sakotettu koululaisia koulutupakoinnista. Oulun läänissä ei ole ainakaan vielä 
sakotettu yhtään koululaista tupakkalain rikkomisesta. Yhtään tupakkalain 
rikkomusta ei löytynyt Oulun läänin poliisin tilastosta. 12 

Weber (1964) käsittelee legitimiteettiä. Legitimiteetin taustalla on 
"sosiaalisen teon" -käsite. Teko tarkoittaa Weberin mukaan inhimillistä 
käyttäytymistä, johon toimija liittää subjektiivisen merkityksen. Teko muuttuu 
sosiaaliseksi vasta kun toimijan tekoon liittämä subjektiivinen merkitys ottaa 
huomioon muiden ihmisten tekemiset ja suuntautuu näiden tekojen mukaan. 
(Weber 1964, 88) Weberin (1964) mukaan ihminen voi käsittää säännön 
yhteiskunnalliseksi normiksi vaikka ei itse sitä noudattaisikaan. Tämä voi johtaa 
siihen, että ihminen käyttäytyy säännön mukaan, mutta tekee kuitenkin toisin 
salaa. Esimerkiksi ihminen voi tupakoida ja käyttää alkoholia salassa. (Weber 
1964, 124-125) 

Rimpelän (1991) mukaan sääntöjä rikotaan osittain ja pyritään sitten 
saamaan tämä poikkeama legitimoiduksi. Tupakkalain tarkastelun kannalta 
legitimiteetin käsite on tärkeä. Sääntöjä ja määräyksiä sisältävä laki ei riitä vaan 
niiden tulee saada legitimiteetti myös kansalaisilta ja eri intressitahoilta. 
(Rimpelä 1991, 15) Tämä on asia, jota myös ylikonstaapeli Mäntylä 
peräänkuulutti tupakkalain kohdalla. 

Rimpelä ym. (1991, 23) ovat sitä mieltä, että terveyttä ylläpitävän koulun 
toiminta-ajatuksen näkökulmasta oppilaiden tupakoinnin salliminen on 
mieletön tapa ratkaista järjestyskysymyksiä. Oppilaiden ja opettajien tupakointi 
koulussa on merkki epäonnistumisesta koulun terveystavoitteiden sisäistämi
sessä ja kouluyhteisön sisäisissä suhteissa. Tätä kautta ollaan epäonnistuttu 
myös koulutustavoitteissa. Miksi tupakointirajoituksia on tehty? Tupakoinnin 
terveyshaitat on tieteellisesti todettu asia. Myös mallivaikutus on tunnustettu. 
Kun nuorilta kielletään tupakointi, voidaan aina vedota terveyteen ja 
aikuistenkin tupakointia rajoittamalla voidaan vedota mallivaikutukseen. 

Näyttää siltä, että tupakkalaki ei toimi. Miksi on tehty laki, jota ei haluta tai 
pystytä valvomaan. Siinä vaiheessa kun lakeja tehdään, tulisi myös tarkkaan 
miettiä sen vaikutuksia. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että lain laatijoilla on 
tupakkalainkin kohdalla ollut hyvä tarkoitus. Kun ajattelee tupakkalain 
kasvatuksellista puolta, on terveyskasvatus ilmeisestikin ollut ylimpänä 
tavoitteena. Hyvä niin. Kun taas ajatellaan kasvatuksen toista aspektia, tulee 
väistämättä mieleen laillisuuskasvatus. Opetammeko nyt lapsia ja nuoria 
kiertämään lakia. Koulutupakoinnin valvonta on monelta taholta todettu 
vaikeaksi, jopa vastenmieliseksikin. 

Tupakkalakia ei noudateta, vaan koulutupakointi on joidenkin oppilaiden 
osalta johtanut siihen, että koulut ja vanhemmat tekevät sanattomia tai kirjallisia 
sopimuksia lasten tupakoinnin sallimiseksi. Oppilaille annetaan lupa poistua 
koulun alueelta tai välituntialueelta kouluaikana. Luvissa ei ole mainittu 
tupakointia, mutta sitähän se käytännössä tarkoittaa. Nämä käytännöt ovat 
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käytössä monella koululla. Lakeja on kierretty kautta aikojen, mutta kasvatuk
selliselta näkökannalta tällainen toiminta on vähintäänkin kyseenalaista. 
Toisaalta ymmärrän koulujen toiminnan näissä tilanteissa. Monet yläasteen 
oppilaista ovat jo hyvin riippuvaisia tupakasta, ja eivät yksinkertaisesti kykene 
olemaan koulupäivää ilman sitä (katso lukua 2.3). Onko sitten parempi, etteivät 
tällaiset oppilaat tule kouluun ollenkaan, koska tupakoimatta oleminen ei enää 
onnistu koko koulupäivää. Vai onko parempi, että nuori suorittaa koulunsa ja 
saa muutamia etuoikeuksia, kuten oikeuden tupakoida kouluaikana. Siinäpä 
kasvatuksellista pohtimista, jossa tulevat varmasti puheeksi myös moraali, 
etiikka ja kasvatusvastuu. 

Tiedustelin muutamalta yläasteella työskentelevältä opettajalta ja 
kouluterveydenhoitajalta heidän suhtautumistaan tällaisiin koulutupakoinnin 
sopimuksiin. Yläasteen liikunnan opettajat eivät missään nimessä hyväksyisi 
tällaisia sopimuksia eikä kouluterveydenhoitajakaan. Erityisopettaja ei peri
aatteessa hyväksy sitä, että lain määräämää tupakointikieltoa ryhdytään 
koulussa kiertämään, mutta erityispedagogiselta kannalta ajateltuna hän ei voi 
tuomita ketään ja jos oppilaille on jo kehittynyt niin kova riippuvuus tupakasta, 
etteivät he yksinkertaisesti pysty keskittymään ilman välituntien tupakka
annosta. Toisena vaihtoehtona voisi olla se, että oppilaat jättävät tulematta 
kouluun. 

Koulutupakoinnin valvontaa ja siihen liittyvää rangaistuskäytäntöä 
voidaan pitää opetuksen tukitoimenpiteenä (Aho 1978). Rankaisu ei kuitenkaan 
opeta oppilaalle uutta toivottua käyttäytymistä. Se kertoo ainoastaan sen, mikä 
käyttäytyminen on ei- toivottavaa. Rankaisun avulla opitaan aina myös tiettyä 
välttämiskäyttäytyrnistä. Tupakoitsijat voivat kehittää menetelmiä, jotka estävät 
kiinnijoutumisen ja rangaistuksen. Nämä menetelmät saattavat olla palkitsevia. 
Kun opettaja rankaisee oppilasta, hän toimii samalla negatiivisena mallina. 
Aggressiivinen käyttäytyminen opitaan myös tätä kautta. Jos rankaisua 
käytetään, sen tulisi olla ei-toivotun käyttäytymisen välitön ja looginen seuraus 
ja kohdistua spesifiseen käyttäytymiseen. (Kannas 1983, 163-164) 

Salonen kirjoittaa Helsingin Sanomissa 19.9.1998, että oluen myynti nuo
rille halutaan kuriin. Tarkastajien mukaan alaikäisten olutostot ovat 
lisääntyneet. Vaikka kaupat ovat kehittäneet omaa valvontaansa, ongelma ei ole 
poistunut. Tuotevalvontakeskuksen ylijohtaja Jyllikoski kertoo, että viranomais
valvontaa on tarkoitus lisätä. Ongelmana ovat ns. laatikkokaupat, huoltoasemat 
ja elintarvikekioskit, joissa on vähän henkilökuntaa. 1990-luvulla alkoholi
tarkastusta vähennettiin. Kunnallinen alkoholitarkastus loppui ja läänin
hallitusten tarkastajat valvoivat pääasiassa alkoholin anniskelupaikkoja. Vuoden 
1999 alusta alkaen alkoholitarkastuksia vähittäiskauppoihin lisätään. Laiton 
alkoholinmyynti tulee yleensä viranomaisten tietoon siten, että asiakkaat, 
vanhemmat tai poliisi antavat tapauksen ilmi. Toimiin on aina ryhdytty, mikäli 
epäkohtia on tullut esille. Tarkastaja Parosen mukaan hänen tarkastusalueellaan, 
johon kuuluu Keski-Suomen alue ja osa Pirkanmaata, huomautuksia ja 
varoituksia on annettu tänäkin vuonna (1998) ja vuonna 1997 yksi kauppa 
suljettiinkin väärinkäytösten takia. Tuotevalvontakeskus ohjaa lääninhallituksen 
suorittamaa viranomaisvalvontaa kun kyseessä on enintään 4.7 % alkoholia 
sisältäviä käymistuotteita. Kaupoille on lisäksi annettu suositus, etteivät ne 
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myisi alaikäisille edes enintään 2.8 % alkoholia sisältäviä juomia. (Salonen 1998) 
Valtakunnallisen testin perusteella alle 18-vuotiaat nuoret saava helposti 

ostettua alkoholia eri liikkeistä. Testi liittyi yhteispohjoismaiseen kampanjaan, 
jossa testattiin alkoholin myynti- ja anniskeluikärajojen noudattamista. 
Kampanjaan osallistui Raittiuden ystävien nuorisojärjestö Sininuorisoliiton ja 
Finlands-Svenska Nykterhets Ungdomsförbundetin kautta kymmeniä 13-17 -
vuotiaita nuoria. Ostoiskut tehtiin siten, että muutama alaikäinen nuori meni 
ruokakauppoihin, Alkon myymälöihin, ravintoloihin ja huoltoasemille ja yritti 
ostaa lähinnä olutta. Pohjanmaalla oli alkoholinosto helpointa. Esimerkiksi 
Teuvassa nuoret kävivät kolmessa elintarvikeliikkeessä, yhdessä Alkossa ja 
yhdessä ravintolassa ja kaikissa tärppäsi. Kauhajoen ostot tehtiin kolmeen 
ruokakauppaan, joissa myös kaikissa onnistuttiin. (Rimmi 1995) 

"Näyttää siltä, että pienillä paikkakunnilla ei ole niin paljon varaa kysellä 
jokaiselta, kun markat on tiukassa," toteaa Pohjanmaan Sininuorisopiirin 
puheenjohtaja Eromäki. Myös Ahvenanmaalla osto oli helppoa, kun taas Hel
singissä kontrolli oli tiukin. Alkoholia näytetään myytävän jopa enemmän kuin 
on luultu. (Rimmi 1995) 

Tupakan ja alkoholin myynti alaikäisille on lain mukaan kielletty. Tupakan 
kohdalla oli ennen uutta tupakkalakia ikärajana 16 vuotta. Silloin monet myyjät 
perustelivat alle 16-vuotiaalle myyntiä sillä, että kyllä hän näytti 16-vuotiaalta. 
Nyt k1m ikärajana tupakankin myynninkohdalla on 18, ei tällaiseen tulkintaan 
ole tarvetta. Jokaiselta nuorelta ostajalta tulee vaatia henkilöllisyystodistus. 
Onhan totta, että joillakin nuorilla on väärennetyt paperit, mutta uskon, että 
harvalla on niin taitavasti väärennetyt paperit, että niitä ei huomaa 
väärennetyiksi kun huolellisesti katsoo. 

Nykyisessä yhteiskunnassa, jossa sosiaalinen liikkuvuus on vilkasta ja 
normeja on runsaasti, on mahdollista, että ihmiset eivät tunne tarpeeksi hyvin 
lakien sisältöä. (Anttila & Törnudd 1983, 157) 

Kemppinen (1997a) pohtii teoksessaan Nuori minänsä vankina mm. nuoria 
rikoksen tekijöitä, peilaamalla sitä eri ajattelutapojen pohjalta. Behavioristisen 
ajattelutavan mukaan rikollinen toimintatapa tulee oppia pois, jolloin nuorta 
rikoksentekijää joko palkitaan tai rangaistaan. Rikolliseksi ei synnytä vaan 
opitaan ympäristön mallien avulla. Kognitiiviseen näkemykseen sopii hyvin 
sananlasku: "Seura tekee kaltaisekseen". Humanistinen näkemys julistaa, että 
ihmisellä on vapaus muuttua. Eksistentiaalinen näkemys korostaa humanistisen 
näkemyksen tavoin jokaisen omaa vastuuta elämästään sekä yhteis
vastuullisuutta muista ihmisistä. Tässä näkemyksessä korostetaan myös 
valinnanvapautta. Psykoanalyyttisen näkemyksen mukaan rikoksia tekevällä 
nuorella on yliminän kehittymättömyyttä, joka näkyy siten, että hänen 
moraalinsa ei ole kehittynyt. Durkheimin syntipukkiteorian mukaan yhteis
kunta tarvitsee omat rikolliset ja kielteisesti käyttäytyvät ihmiset. Tämän teorian 
mukaan heitä voidaan pitää sylkykuppeina. Tämähän puolestaan mahdollistaa 
sen, että muilla on mahdollisuus tuntea oma paremmuutensa. (Kemppinen 
1997a, 93-95) 

Haapasalo (1998) puolestaan on sitä mieltä, että mitä useampi lapsi 
pelastetaan lapsuuden kodin väkivallalta ja laiminlyönniltä, sitä useampi 
todennäköisesti pelastetaan rikoskierteeltä. Nyt kun keskustelu väkivallasta on 
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taas virinnyt, on vaadittu lisää poliiseja ja kuria. Kasvattajia on vaadittu 
asettamaan rajoja ja puuttumaan rikoskierteeseen mahdollisimman varhain. 
Haapasalon mukaan väkivaltaisten rikoksentekijöiden ongelma ei ole kurin 
puute, vaan lapsuusajan väkivaltainen kurittaminen, uhkailu, syyttely ja 
laiminlyönti. Pahoinpidelty lapsi on oppinut tarkkailemaan valppaasti 
vanhempiensa vihamielistä käyttäytymistä välttääkseen näiden raivon
purkauksia. Siksi lapsi reagoi pienimpäänkin uhan merkkiin ja hyökkää ennen 
kuin kukaan ehtii hyökätä vastaan. "Tutkimustiedon valossa kuri ja 
rangaistukset tulisi museoida kelvottomina kasvatuskeinoina. Rangaistukset 
eivät kuulu hyvään perheeseen ja yhteiskuntaan." (Haapasalo 1998) 

Helin (1998) haastatteli koulupsykologeja Tuula Takaloa ja Sari Ranista, 
joita lasten väkivaltaisuus ei ole saanut vielä heittämään pyyhettä kehään. 
Heidän mukaansa "lapset eivät ole vielä karanneet käsistä ja tilanteeseen 
voidaan vielä puuttua". Psykologit peräänkuuluttavat kuitenkin aikuisten 
tiukkaa ja määrätietoista otetta. Takalo toteaa, että kasvattajat eivät uskalla aina 
asettaa rajoja, koska he pelkäävät pahoittavansa lapsen mielen. Kasvattajan 
tulisi olla niin vahva, että hän kestää lapsen pettymyksen. Tahkokallio on sitä 
mieltä, että kieltämisellä ja rajojen asettamisella on vain kasvattava merkitys. 
Kasvattajan päämääränä ei saisi olla mielihyvä, vaan se mikä on lapselle 
hyväksi. Jos lapsi saa itse päättää rajanvetotilanteessa mitä tehdä, hän päätyy 
mielihyvää tuottavaan ratkaisuun ja se ei ole oikein. Lapsi tietää itsekin 
valinneensa väärin ja syyttää itseään. Näin lapsen itsetunto heikkenee. Henkisen 
kasvun edellytys on, että lapsi oppii hyväksymään pettymyksiä ja kielteisiä 
tunteita. (Helin 1998) 

Raninen toteaa, että vaikean lapsen edessä ei saa lannistua. Jos "lapselle 
viestitään, että vanhemmat eivät enää jaksa, se on lapselle surullinen viesti: hän 
on paha eivätkä aikuiset mahda sille mitään". Takalon mielestä lapsi voi kokea 
tällaisen luopumisen emotionaalisena hylkäyksenä. Kun lapsessa ilmenee 
häiriökäyttäytymistä, se on lapsen viesti pahasta olosta ja avunpyynnöstä. 
Aikuisen tulee huomata viesti, ja tarttua siihen. (Helin 1998) 

Poliisi kehittää parhaillaan strategiaa, jonka avulla pyritään löytämään 
mahdollisimman varhain nuoret, jotka ovat vaarassa sortua rikoksiin. 
Sisäministeri Jan-Erik Enestamin mukaan poliisi tarvitsee kuitenkin työhönsä 
koulu- ja sosiaaliviranomaisten tukea. Strategialla tarkoitetaan lähipoliisi
toimintaa, jonka keskeinen kohderyhmä ovat juuri lapset ja nuoret. Ongelmana 
on se, että seuraamukset pienistä rikoksista puuttuvat Suomessa. Seuraamus ei 
tarvitse olla sakko tai vankeus vaan se, että asiaan ylipäätänsä puututaan aina 
ajoissa. (Lapsista ja nuorista lähipoliisin kohderyhmä 1998) Poliisi on se 
aktiivinen osapuoli, joka kerää eri sidosryhmät yhteen miettimään ongelmiin 
puuttumista. 

Koska tutkimukseni koskee pääasiassa tupakointia ja alkoholinkäyttöä, 
olen tarkoituksella jättänyt tulosten tarkastelussa pois nuorten harrastukset. 
Nuorten harrastuksista on Ylivieskassa tehty useampia kartoituksia, mutta 
koska tutkimukseni teoreettisessa osassa tarkastelen harrastusten ja 
harrastusjärjestöjen merkitystä nuorelle, katsoin aiheelliseksi tehdä tämän 
tutkimuksen kyselylomakkeiden tiedoista koosteen, joka on liitteenä 11. 
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6.6 Yhteenvetoa 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oli raittiita 7.-luokkalaisista tytöistä 66 % 
ja pojista 62 %, 8.-luokkalaisista tytöistä 45 % ja pojista 51 % sekä 9.
luokkalaisista tytöistä 25 % ja pojista 11 %. 9.-luokkalaisista tytöistä on raittiita 
36 % ja pojista 38 %. Kun verrataan yhdeksäsluokkalaisia kahtena eri tutkimus
vuotena nähdään, että tyttöjen kohdalla ei ole tilastollisesti edes melkein 
merkitsevää eroa, mutta poikien kohdalla ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 
0.01). 9.-luokkalaisista oli raittiita tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 
1989 yhteensä 18 % ja vuonna 1991 h1tkimuksen aikana 37 %, (kuvio 14). 

KUVIO 14 Raittiiden 9.-luokkalaisten osuus vuoden 1989 ja vuoden 1991 tutkimuksessa 

1 Raittiita 18,0% 1 

L] Ei raittiita ■ Raittiita

1 Ei raittiita 63,0% 1 __ _ 
(T 

1 Raittiita 37,0% 1 

[] Ei raittiita ■ Raittiita 

Seurantatutkimuksen aikana raittiita nuoria oli 19 % enemmän kuin 
tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Vuoden 1992 tutkimusjoukosta oli täysin 
raittiita 15 (14 %) eli sellaisia, jotka eivät tupakoi eivätkä käytä alkoholia. Näistä 
10 (17 %) oli tyttöjä ja 5 (10 %) poikia (kuvio 14). 

Vuoden 1994 tutkimusjoukosta oli täysin raittiita 12 (8 %) eli tytöistä 6 (7 
%) ja pojista 6 (9 %). Raittiiden tyttöjen osuus on siis vähentynyt huomattavasti 
enemmän kuin poikien. Kun vuoden 1992 joukosta oli prosentuaalisesti 
enemmän raittiita tyttöjä kuin poikia, on vuoden 1994 joukossa enemmän 
raittiita poikia kuin tyttöjä. Vuoden 1992 täysraittiista oli tyttöjä 67 % ja poikia 
33 % ja vuoden 1994 joukosta suhde oli 50 % ja 50 %. 

Täysraittiita oli lukiolaisista 15 % (8 %), ammattioppilaitoksissa 
opiskelevista 11 % (7 %), työssä olevista 7 % (0 %) ja työttömistä 20 % (9 %). 
Sellaisia, jotka eivät juo eivätkä polta, oli 83 % (60 %) ja sellaisia, jotka juovat ja 
polttavat oli 81 % (81 %). (Suluissa vuosi 1994) 

Ensimmäisestä seurantaryhmästä oli yhdeksännellä luokalla raittiita tyttöjä 
25 % ja heidän ollessaan lukion kolmannella raittiita oli enää 17 %. Pojista oli 
yhdeksännellä luokalla raittiita 11 % ja lukion kolmannella 10 %. Kuvio 15 
osoittaa, että toisen seurantaryhmän tytöistä oli seitsemännellä luokalla raittiita 
60 %, yhdeksännellä 36 % ja lukion kolmannella 7 %. Pojista oli seitsemännellä 
raittiita 62 %, yhdeksännellä 38 % ja lukion kolmannella 9 %. 
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KUVIO 15 Raittiiden nuorten osuus vuodesta 1989 vuoteen 1994 

Tupakoinnin ja alkoholinkäytön korrelaatio oli tutkimuksen ensimmaisessä 
vaiheessa 7.-luokkalaisilla .46, 8.-luokkalaisilla .35 ja 9.-luokkalaisilla .45. 7.
luokkalaisten tupakoinnin ja alkoholinkäytön korrelaatio oli yhdeksännellä .46 
ja lukion kolmannella .30. Korrelaatio on koko ajan laskenut, mutta on kuitenkin 
koko ajan erittäin merkitsevä. 

Niillä nuorilla, jotka olivat tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 
yhdeksännellä, oli korrelaatio lukion kolmannella .24 merkitsevä. Tytöillä 
tupakoinnin ja alkoholinkäytön korrelaatio oli molemmissa ryhmissä erittäin 
merkitsevä ja pojilla vuoden 1992 ryhmässä se ei ollut edes melkein merkitsevä 
ja vuoden 1994 ryhmässä merkitsevä. 

Tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä 7-luokkalaiset ovat kokeilukäyttäjiä, 
mutta 9-luokkalaisten ja myös 8-luokkalaisten tyttöjen vakiintuneesta käytöstä 
voidaan jo puhua. Todella huomattava ero havaitaan poikien ollessa 8. ja 9. 
luokalla. Tupakointi ja alkoholinkäyttö lisääntyivät huomattavasti tässä 
ikä vaiheessa. 

Tupakoivien tyttöjen osuus on lisääntynyt lukion päättöiässä vuosina 1992 
ja 1994 ja poikien vähentynyt. Tupakoivien lukion tyttöjen määrä on lisääntynyt 
nimenomaan viikonloppupolttajien joukossa. Päivittäisessä tupakoinnissa ero 
on hyvin pieni. Yleensäkin päivittäinen tupakointi ei ole muuttunut yhtä paljon 
kuin yleensä tupakoiminen. Näyttää siltä, että viikonlopputupakoiminen on 
yleistynyt eniten. Kun vuoden 1989-92 pojat polttivat runsaslukuisemmin kuin 
tytöt, vuoden 1989-1994 joukossa tytöistä poltti useampi kuin pojista. 

Tutkimus osoittaa, että 12-14 vuotta on erittäin kriittinen ikä tupakkaan 
tutustumisessa. Säännöllinen viikoittainen tupakointi aloitetaan 14-15 vuoden 
iässä ja säännöllinen päivittäinen tupakointi 14-, 16- ja 17-vuotiaana. Vuoden 
1992 tytöt tutustuivat alkoholiin hieman yli 13-vuotiaina ja vuoden 1994 tytöt 
hieman 13 vuotta nuorempina. Pojilta vastaavat luvut olivat 13 ja 12. Poikien 
alkoholiin tutustumisikä on laskenut enemmän kuin tyttöjen. Ensimmäisen 
kerran vuoden 1992 tytöt olivat humalassa hieman ennen viittätoista ikävuotta 
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ja vuoden 1994 tytöt hieman 13 vuotta nuorempina. Poikien vastaavat luvut 
ovat noin 14 ½ ja noin 12 ½. Voidaan siis huomata, että humalassaoloiät ovat 
laskeneet reilusti niin tytöillä kuin pojillakin. 

Osa nuorista kokeilee alkoholia vain maistellen, jotkut tulevat humalaan jo 
ensimmäisellä kerralla. Kokeiluakin on siis monenlaista. Tulosten mukaan 
nuorten yleisin kokeilujuoma on viina (väkevät). Tähän voi olla syynä se, että 
viinaa (väkeviä) on helpompi kuljettaa mukana kuin keskiolutta, jota taas 
tarvitaan humaltumiseen enemmän kuin väkeviä. Muuten yleisin juoma on 
keskiolut. Tästä voisi varovasti vetää sen johtopäätöksen, että ehkä ensimmäiset 
kokeilut ovat nykyisin aina vain enemmän humalahakuisia. 

Tutkimuksen teoriataustassa perehdyttiin moniin nuortf>n P.lämään 
vaikuttaviin tahoihin. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että eri 
vaikuttajatahoilla on suuri merkitys nuoren käyttäytymiseen. 

Vuoden 1989 tulokset osoittavat, että 79 % tupakoivien yläasteikäisten 
vanhemmista ei hyväksy lastensa tupakointia. Jos tänä päivänä kysyttäisiin 
samaa, uskon, että luku olisi pienempi. Vanhempien tupakoinnin yhteyttä 
lapsensa tupakointiin voidaan pitää merkittävänä, mutta kavereiden 
tupakoinnin yhteys on kuitenkin vielä huomattavampi. Alkoholin kohdalla 
vanhempien yhleys on suurempi kuin tupakan kohdalla, mutta pienempi kuin 
kavereiden yhteys. Vanhempien alkoholinkäytöllä on suurempi yhteys lapsensa 
alkoholinkäyttöön lukion päättöiässä kuin yläasteiässä. Vanhempien ja heidän 
lastensa yhteys tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä on aina vain vähenemässä 
vuosien kuluessa. Tähän tulokseen on tullut myös Aittola, Jokinen ja Laine 
(1995). He ovat sitä mieltä, että nuorison elämää eivät enää paljonkaan säätele 
perinteet tai vanhemmilta opitut toimintatavat. Elämää rakennetaan nyt 
enemmänkin medioiden, kulutuksen, esikuvien ja muodin mukaan. (Aittola, 
Jokinen ja Laine 1995, 139) 

Jos nuorten tupakointia ja päihteiden käyttöä pyrkii tulkitsemaan jotenkin 
iän mukaan, voi ajatella, että 7.-luokkalaisilla on havaittavissa irtautumista 
omista vanhemmista ja kavereiden vaikutus tulee tässä vaiheessa hyvin 
suureksi. Tässä on otettava huomioon sekin, että nuoret ovat juuri siirtyneet 
ala-asteelta yläasteelle isojen kouluun. Kahdeksannella luokalla kavereiden ja 
vanhempien vaikutuksen ero vähenee; vanhempien vaikutus tulee 
tärkeämmäksi hetkellisesti, kunnes taas yhdeksännellä luokalla vähenee ja 
kavereiden merkitys lisääntyy. 

Huumeiden ja nuuskan käyttö on Ylivieskassa vähäistä, mutta on 
kuitenkin jonkin verran lisääntynyt. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe vuonna 
1989 osoitti tarpeellisuutensa monessakin suhteessa. Se oli peruskartoitus, joka 
antoi paljon tärkeää tietoa nuorten tupakoinnista, alkoholin ja huumeiden 
käytöstä sekä heidän elämästään yleensäkin. Se antoi myös varmennusta 
tutkimuksen teoriataustassa olleisiin asioihin. Seurantatutkimus, joka tehtiin 
keväällä 1991, selvensi monta asiaa, johon tämä tutkimuksen ensimmäinen osa 
ei pystynyt antamaan vastauksia. Vuosien 1992 ja 1994 seurannat antoivat 
selvennystä moneen, aikaisempina vuosina esitettyyn kysymykseen. Samalla 
seurannat antoivat mahdollisuuden tarkastella tupakan ja päihteiden käytön 
kehitystä saman ryhmän sisällä. 
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7 TUTKIMUS KOULUN TERVEYS
KASVATUKSESTA/ TUPAKKA JA PÄIHTEET 

"Kuuden kouluvuotensa aikana hän näki saman miesopettajan joka koulupäivä, 
jos ei omassa luokassa, niin ainakin välitunnilla, ruokalassa ja joskus koulun 
käytävällä. Aikuisena hän ymmärsi, tuo mies harmaassa takissaan oli hänen 
elämänpiirissään ainoa aikuinen mies, joka ei hävinnyt vaan aina vaan oli 
olemassa ja opetti." (Irja Askola) 

7.1 Tutkimuksen tarkoitus, ongelmat, aineiston keruun 
suunnittelu ja suorittaminen 

Koulun terveyskasvatustutkimuksen yhtenä tarkoituksena on selvittää sitä, 
miten Ylivieskan peruskoulun uusien opetussuunnitelmien laatiminen eteni, 
miten terveyskasvatuksen opetussuunnitelmat tehtiin ja miten niitä on 
toteutettu käytännössä. Toisena tärkeänä tehtävänä oli kartoittaa ala-asteiden ja 
yläasteen terveysopetusta ja -kasvatusta ja siihen liittyviä opetusmalleja. (Ks. 
myös kuvioita 1-3) Tutkimuksen tarkoituksena on siis antaa mahdollisimman 
hyvä kokonaiskuva Ylivieskan peruskoulun terveyskasvatuksesta. 

Alasuutarin (1993a, 240-250) mukaan laadullisen tutkimuksen 
tutkimusongelmat on muotoiltava kuvaileviksi, joihin ei tule suoraa kyllä tai ei 
vastausta. 

Olen asettanut tutkimukselle seuraavat pää- ja alaongelmat: 

1. Miten Ylivieskan peruskoulun terveyskasvatuksen opetussuunnitelmat
laadittiin?
1.1 Millainen oli kuntatason opetussuunnitelrnaprosessi?
1.2 Millainen oli ala-asteen terveyskasvatuksen opetussuunnitelrnaprosessi ja

miten opettajat sen kokivat? 
1.3 Millainen oli yläasteen opetussuunnitelmien laadinta ja miten opettajat sen 

kokivat? 
2. Miten Ylivieskan yläasteen tupakkaan ja päihteisiin liittyvä terveyskasvatus on

hoidettu ennen ja jälkeen uusien opetussuunnitelmien?
2.1 Missä yläasteen oppiaineissa tupakkaan ja päihteisiin liittyvä terveys

kasvatus on otettu huomioon? 
2.2 Mitä opetusmalleja Ylivieskan yläasteella on käytössä tupakka- ja päihde

kasvatuksessa? 
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Edellä oleviin tutkimusongelmiin etsin vastauksia perehtymällä kirjallisuuteen, 
lakeihin, asetuksiin, säännöksiin, pöytäkirjoihin, opetussuunnitelmiin ja 
muistioihin. Tämän lisäksi haastattelin vuoden 1989 keväällä lukuisia ihmisiä 
tutkiessani koulun antamaa terveyskasvatusta. Tällöin olivat voimassa vuoden 
1985 opetussuunnitelmien perusteet. 

Vuoden 1997 keväällä tein yläasteen terveyskasvatuksen opetus
suunnitelmatyöryhmälle laajan lomakekyselyn (liite 13), josta sain perustiedot 
terveyskasvatuksen opetussuunnitelman laatimisesta ja sisällöistä. Työryhmän 
jäsenet saivat useamman viikon aikaa vastata kyselyyn. Uskon tämän vaikutta
neen siihen, että lomakkeisiin oli huolellisesti vastattu. Syksyllä 1998 haastattelin 
näitä samoja koehenkilöitä. Ala-asteille tein lomakekyselyn (liite 14) syyskuussa 
1998. Tavoitteena oli, että koulun opettajakunta yhdessä miettisi oman koulunsa 
terveyskasvatuksen opetussuunnitelman laadintaprosessia ja käytännön 
terveyskasvatustaan ja -opetustaan. Opettajakunnilla oli kuukausi aikaa vastata 
lomakkeeseen. Liitteenä olevat kyselylomakkeet 13-14 on tilan säästämiseksi 
tiivistetty vastaustilaa supistamalla vain tätä kirjaa varten. Osa tutkimuksesta on 
kuvailevaa eli deskriptiivistä. Kuvaileva tutkimus voidaan toteuttaa monella eri 
tavalla ja se pyrkii vastaamaan kysymyksiin: kuka, mitä, missä, milloin, kuinka 
paljon ja kuinka usein. (Hirsjärvi 1983, 99) 

Kaupungin opetussuunnitelmatyötä tutkin ensin sivistyslautakunnan 
pöytäkirjojen avulla ja sen jälkeen haastattelin ala-asteiden opetussuunnitelma
työhön keskeisesti osallistunutta koulun johtajaa ja yläasteen rehtoria. 

Kyselyjen ja haastattelujen avulla pyrin löytämään ne yleiset linjat, jotka 
ovat vallalla Ylivieskan peruskoulun terveyskasvatusopetuksessa tupakka- ja 
päihdeasioissa. Haastatteluissa käytin kaikkia Puurulan mainitsemia haastatte
lun muotoja. Ensimmäisenä hän mainitsee epävirallisen keskustelun, jolloin 
tutkittava ei välttämättä tiedä olevansa tutkittavana. Tätä käytin omassa 
tutkimuksessani vähän. Teemahaastattelu on toinen Puurulan mainitsema 
haastattelun muoto, jota käytin tutkimuksessani runsaasti. Standardoitua 
haastattelua käytin myös jonkin verran. (A. Puurula, henkilökohtainen tiedon
anto 19.4.1997) Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että 
haastattelun aihepiiri on tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys 
puuttuu. (Hirsjärvi & Hurme 1986, 36) 

Minulla oli osassa haastatteluista selvä runko (liite 13), jota noudatin ja 
kirjasin asiat samalla muistiin. Joskus haastattelu toi monia mielenkiintoisia 
sivujuonteita, jotka rikastuttivat ja syvensivät tietämystäni asioista. Joskus 
haastattelu muuttui keskusteluksi, jossa tärkeänä elementtinä oli vasta
vuoroinen keskustelu. Tällaisten haastattelujen jälkeen minulle tutkijana jäi 
tunne, että sekä haastattelija että haastateltava olivat saaneet monia uusia 
ajatuksia ja ideoita omaan toimintaansa. Usein kävi myös niin, että aikaa 
vierähti useampi tunti. 

Jos haastateltavalla ei ollut kiire, tutkijana sain todella paljon korvaa
matonta tietoa. Tein erittäin tarkat muistiinpanot haastattelutilanteessa ja aina 
tilanteen jälkeen kävin heti tekstini läpi ja täydensin sitä. Tulkinnan kirjoitin jo 
samana päivänä. 

Yleensä toimin siten, että kun sovin haastateltavan kanssa haastattelu
ajasta, kerroin hänelle, mistä asiasta häntä haastattelen. Näin haastateltavalla oli 
mahdollisuus valmistautua haastatteluun mahdollisimman hyvin. Tähän tapaan 
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olen erittäin tyytyväinen, koska näin sain todella asiantuntevaa tietoa juuri 
haluamastani asiasta. Joskus menettelin siten, että annoin haastateltavalle 
luettavaksi edellisen kerran tekemäni haastattelun (esim. vuoden 1989 
haastattelut) ja pyysin häntä miettimään siltä pohjalta uutta haastattelua. 
Tämäkin keino oli mielestäni hyvin onnistunut. Myös Patton (1990, 285) pitää 
tätä menettelyä hyvänä. 

7.2 Tutkimustulosten analysointi ja esittäminen 

Lasswell, Lerner ja Pool (1952, 34) toteavat, että sisällön erittely on tekniikka, 
jonka avulla pyritään mahdollisimman objektiivisesti, täsmällisesti ja yleistävästi 
kuvailemaan, mitä joku on sanonut jonakin tiettynä aikana. Olen käyttänyt 
analysoinnissa Lasswellin, Lemerin ja Poolin sisällön erittelyä edellä mainitulla 
tavalla. 

Yläasteen opetussuunnitelmatyöryhmä vastasi vuonna 1997 kyselyyn (liite 
13), joka toimi haastattelurunkona myös vuonna 1998. Analysoin jokaisen 
kysymyksen erikseen ja tein niiden perusteella kaikista lomakkeista ja 
haastatteluista yhteenvedon. 

Kun kartoitin oppiainekohtaisia osioita vuosina 1989 ja 1998, kysyin aina 
samat kysymykset: 

1. Opetuksen tai toiminnan tavoitteet.
2. Opetuksen tai toiminnan nykytilanne.
3. Opetuksen tai toiminnan muutokset vuodesta 1989 vuoteen 1998.
4. Opetuksen tai toiminnan kehittämistarpeet.

Näitä kysymyksiä analysoin jokaisen oppiaineen kohdalla ja tämä luettelo toimi 
myös luokittelurunkona. Lopuksi pyrin arvioimaan sitä, onko muutosta 
tapahtunut. 

Ala-asteiden kyselyn (liite 14) pyrin analysoimaan kysymys ja teema 
kerrallaan. Luokittelin jokaisen kysymyksen erikseen ja tein niistä synteesin. 
Olen ottanut raportoinnissa tästä osiosta useita esimerkkejä, jotka ovat yleensä 
myös suoria lainauksia opettajien vastauksista. (Ks. myös Valkonen 1978; Varto 
1992; Alasuutari 1993a; Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1998) 

Olen toteuttanut tutkimukseni raportoinnissa Suorannan (1995, 17-18) 
mainitsemaa erottamatonta kolrniota, joka muodostuu analyysista, tulkinnasta 
ja ymmärtämisestä. Omat kokemukseni ja tuntemukseni ovat olleet erittäin 
tärkeitä raportoidessani ja tulkitessani haastatteluja. Tutkijan paneutuminen ja 
mukana olo monessa koulutustilaisuudessa ja joissakin projekteissa nostavat 
tutkimuksen luotettavuutta, mutta mahdollisesti heikentävät objektiivisuutta. 
Olen pyrkinyt olemaan objektiivinen ja onnistunutkin pyrkimyksessäni 
nähdäkseni hyvin. Toki pyrkimys objektiivisuuteen on vaatinut myös luonteen 
lujuutta ja tunteiden peittämistä, mikä ei ole aina ollut yksinkertaista. 

Seuraavaksi käsitellään koulun terveyskasvatusta triangulaation (Patton 
1990, 186-187) keinoin. Tällöin käytetään esimerkiksi useita eri metodeja 
aineistoa kerättäessä sekä kerätään aineistoa useista eri lähteistä tai tutkimuksen 
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viiteryhmistä. (Ks. myös Eskola & Suoranta 1996, 40-43) Olen pyrkinyt lähes
tymään asioita monella eri lähestymistavalla niin teoreettisesti kuin metodologi
sestikin siksi, että se antaa syvällisemmän kuvan käsittelemästäni aiheesta. 

7.3 Terveyskasvatus - osa laajempaa kokonaisuutta 

Koulun terveyskasvatus on selvästi formaalia kasvatusta, kun sitä tarkastelee 
kasvatuksen kolmijaon mukaan (ks. kuviota 1). Terveyden ymmärtäminen 
voimavaraksi siirtää terveyskasvatuksen painopisteen yksittäisiin tottumuksiin 
tai tapoihin vaikuttamisesta ihmisen oman säätelykyvyn vahvistamiseen. 
Terveystiedot eivät tällöin muodosta ohjeiden, neuvojen ja kieltojen normistoa, 
vaan yksilön tietoisessa käytössä olevan mallin, johon hän suhteuttaa 
toimintojaan harkintansa mukaan. Terveyskasvatuksen perusajatuksena on 
itseään huomioiva, omatoiminen ja vastuullinen ihminen, jonka elämisen 
vaihtoehdot laajenevat terveystiedon ja näitä tietoja tukevien yhteiskunnallisten 
toimien avulla. (Terveyskasvatuksen kehittämissuunnitelma vuosiksi 1984-88, 
1983, 11, 58) 

Terveyskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaan (1983, 10-11) 
terveyskasvatuksen tavoitteena on saada ihmiset omaksumaan terveyttä 
ylläpitävä ja sitä edistävä terveyskäyttäytyminen. Tiedolliset tavoitteet eivät 
yksin riitä, vaan niiden rinnalla painottuvat taidolliset ja asenteelliset tavoitteet. 
Thmisille tulee näiden tavoitteiden pohjalta syntyä pysyviä terveystottumuksia 
ja omavastuinen huolenpito elinympäristönsä vaalimisesta. 

Erityisen haasteen nuorten terveyskasvatukselle ja eritoten koulun 
terveyskasvatukselle antaa nuorten tupakoinnin ja alkoholinkäytön lisäänty
minen. Kun nuorten terveystottumukset muuttuivat pääasiallisesti terveyttä 
edistävään suuntaan, nuorten tupakointi ja alkoholinkäyttö kuitenkin lisääntyi 
vuosina 1985-87. Tutkimuksen mukaan 14-18-vuotiaista nuorista tupakoi 
päivittäin 21 % vuonna 1979, 23 % vuonna 1983, 22 % vuonna 1985 ja 26 %

vuonna 1987. Alkoholia käytti vähintään kerran viikossa noin 8 % vuonna 1979, 
noin 10 % vuonna 1983, noin 12 % vuonna 1985 ja noin 16 % vuonna 1987. 
Tupakointi ja alkoholinkäyttö kasaantui myös niille nuorille, joilla on 
muutenkin tavallista enemmän terveyttä kuluttavia tottumuksia. (Rimpelä, 
Rimpelä, Karvonen, Siivola, Rahkonen & Kontula 1987, 85) Vuonna 1989 
samasta ikäryhmästä tupakoi päivittäin 25 % ja 22 % vuonna 1991. (Rimpelä, 
Rimpelä, Pohjanpää, Karvonen & Siivola 1993, 8) Tilastokeskuksen 
tupakkatilaston 1995 (1996, 20) mukaan 14-18-vuotiaista tupakoi päivittäin 24 %
1993 ja 25 % 1995. Alkoholia käytti samasta ikäluokasta vähintään kerran 
viikossa 16 % 1989, 18 % 1991 ja 17 % 1993. (Ahlström, Rimpelä, Rimpelä, 
Pohjanpää, Siivola 1994, 30). 

Kouluhallituksen terveyskasvatuksen työryhmän muistion (1977) mukaan 
terveyskasvatuksen tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen ja 
koulun terveyskasvatus on osa yleistä terveyskasvatusta. Suunnitelman mukaan 
koulun terveyskasvatuksen kokonaistavoitteet on johdettava toisaalta 
koulutuspolitiikasta ja toisaalta terveyspolitiikasta. Kaikkia kasvatustavoitteita 
toteuttaessaan koulun tulee ottaa huomioon myös oppilaiden tasapainoisen 
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psykofyysisen kehityksen vaatimukset. (Kouluhallituksen terveyskasvatuksen 
työryhmän muistio 1977, 1-4) 

Terveyskasvatus sisältyi vuoden 1970 peruskoulun opetussuunnitelmiin 
lähinnä läpäisyperiaatteella. Se integroitui eri oppiaineisiin, joista keskeisellä 
sijalla olivat lähinnä biologia, kansalaistaito, kotitalous, liikunta ja ympäristö
oppi. (Terveyskasvatuksen kehittämissuunnitelma 1983, 20). Myös vuoden 1985 
opetussuunnitelmiin terveyskasvatus sisältyi läpäisyperiaatteella. Koululla 
onkin parhaat mahdollisuudet saada kaikki lapset ja nuoret terveyskasvatuksen 
piiriin. Terveyskasvatusta ei tulisikaan pitää jäännös- tai valinnaisaineena, vaan 
välttämättömänä osana koulutusta, kompromisseja tekevänä tai jopa lisäävänä 
taidollisena suorituksena, joka on osa laajempaa kokonaisuutta. (Tossavainen 
1988, 13) 

Nuorten terveystapoja vuosia tutkineen Rimpelän (1990) mukaan "koulun 
pitäisi kantaa nykyistä suurempaa vastuuta niistä oppilaista, jotka huonojen 
lähtökohtiensa ja heikon koulumenestyksensä vuoksi ajautuvat vielä huonoihin 
terveystapoihin. Nykyisellään koulu tukee hyvin menestyviä ja kasaa lisää 
taakkaa jo muutenkin huonosti menestyvien niskaan." Koulumenestystä ja 
terveyskokemusten yhteyttä tutkittaessa vahvistui kasautumisteoria oikeaksi. Jo 
14-vuotiaana huonosti koulussa menestyvistä lapsista joka neljäs koki
terveytensä korkeintaan keskinkertaiseksi. Erittäin hyvin koulussa
menestyneistä yli 90 % koki terveytensä hyväksi. Kaiken kaikkiaan koulu
menestys, hyvät kotiolot ja terveys käyvät käsi kädessä. (Helsingin Sanomat
1990)

Alkoholia ja muita päihteitä koskevassa opetuksessa tavoitteena tulee olla 
alkoholikulttuurin muovaaminen. Tarkoituksena oli selvittää, miten koulujen 
terveyskasvatukseen ja erityisesti alkoholiopetukseen saataisiin yhtenäinen 
toimintamalli. Yhtenä tavoitteena oli myös alkoholiopetuksen menetelmien 
kehittäminen siten, että otetaan huomioon elämänhallinta ja elämäntaidot. 
Tavoitteisiin pyrittiin mm. vaikuttamalla koulun rakenteisiin ja koulunpitoon. 
(Koskinen-Ollonqvist 1993, 4-6) 

Kouluterveystutkimuksessa seurattiin myös koulutupakointia ja 
tupakkaostoja. Tupakkaopetus on vähentynyt samalla kun koulutupakointi on 
lisääntynyt. "Koulun terveysopetuksesta tutkimus antaa huolestuttavan kuvan. 
Vähäiset oppitunnit ovat edelleen vähenemässä. Tutkimustieto on kuitenkin 
yhdensuuntaista ja kertoo sen, että lasten ja nuorten tupakoinnin vähentämisen 
tärkein perusta on riittävä määrä ammattitaitoista terveysopetusta koulun 
varsinaisessa opetusohjelmassa. Kun tämä alue hoidetaan hyvin myös mm. 
teoriaopetus, tempaukset ja kilpailutkin voivat omalta osaltaan tehostaa 
tupakoinnin ehkäisyä. Jos taas opetuksen perusta on hoitamatta, muukin 
toiminta näyttää jäävän tuloksettomaksi. Kun tätä osaa ajattelee, huomaa, että 
koululla on erityisen suuri vastuu nuorten tupakoinnin vähentämisessä." 
(Rimpelä, Luopa, Jokela, Huhtala, Liinamo, Kosunen, Koskinen, Rimpelä & 
Siivola 1996, 15-16) 

Kouluterveystutkimuksessa kysyttiin myös opettajien ja muun 
aikuishenkilöstön tupakointia koulussa. Neljäsosa nuorista ilmoitti, ettei aikuis
henkilöstö tupakoi koulussa tai koulualueella. Joka viides kertoi, että aikuiset 
tupakoivat koulussa päivittäin. Tulokset eivät välttämättä kuvaa todellisuutta, 
mutta kertovat oppilaiden käsityksiä siitä, miten aikuiset suhtautuvat 
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tupakointiin. Kun aikuiset tupakoivat kouiussa, on oppilaiden helppo perustella 
omaa tupakointiaan. Jos halutaan vähentää oppilaiden tupakointia, tulee 

aikuisten lopettaa tupakointi koulussa. (Rimpelä ym. 1996, 15-16) 

7.4 Opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet 

Opetussuunnitelman perusteet on paaosin kunnan opetussuunnitelman 
laadinnan prosessia ohjaava hallinnollinen asiakirja. Peruskoulun opetus
suunnitelman perusteet 1985 määrittelivät, että yläasteella tuli liikunnan
opetukseen varatuista tunneista käyttää terveys- ja liikennekasvatukseen 
yhteensä vähintään 30 oppituntia kolmen vuoden aikana. Seitsemännellä 
luokalla käsiteltiin seuraavia asioita: 

terveellisten elämäntapojen ja elämäntyylin merkitys terveyden ylläpitämises
sä ja sairauksien ehkäisemisessä 
omakohtainen terveydentilan tarkkailu ja terveystarkastukset, asiallinen 
suhtautuminen terveysinformaatioon 
oikeat terveystottumukset ja niiden tasapainottaminen päiväjärjestyksessä 
omakohtaiset keinot vaaratilanteiden välttämiseksi 
toiminta vaaratilanteissa, paloturvallisuus ja eksyneen pelastaminen 
nuoret ja tupakka 
nuoret ja alkoholi 

Kahdeksas luokka: 
ensiavun antaminen 
tavallisimmat kansantaudit, niiden syyt ja ehkäiseminen 
nuoret ja alkoholi 

Yhdeksäs luokka: 
terveyden ja sairauden kokeminen 
nuori ja huumeet sekä huumaavat aineet 
tilanneraittius 
alkoholin käytössä huomioonotettavat seikat 
tupakoitsijaksi kehittyminen 
tupakkalain keskeinen sisältö. 
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1985, 186-189) 

Suunnittelussa ja opetuksessa piti ottaa huomioon terveyskasvatuksen 
kehittämisestä annetut valtakunnalliset ohjeet ja suositukset. (Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteet 1985, 186-189) 

Suomessa ei syyttä sanota ihmisten arvostavan terveyttä ja terveyden 
arvostuksen on arveltu lisääntyvän kaiken aikaa. Terveyden arvon lisääntymi
selle ei ole kuitenkaan tutkimusperustaa. Karisto on arvioinut väitöskirja
työssään (1984) terveyden olevan eräänlainen meta-arvo. Se tarkoittaa sitä, että 
vaikka terveys ilmaistaan tärkeänä, se ei kuitenkaan ohjaa käyttäytymistä. 
Tähän näkökulmaan on minun ja varmaan muidenkin terveyskasvatustyötä 
tekevien helppo yhtyä. Thmisten käyttäytyminen ei aina ole terveysrationaalista, 
vaan tekemisen rationaalisuus johtuu muista lähtökohdista. Lisäksi ihmiset 
kokevat terveysarvon erilaiseksi eri elämäntilanteissa. 

Uusi peruskoulun opetussuunnitelma puolestaan kuvaa kaikki inhimilliset 
ratkaisut perimmältään arvosidonnaisiksi. Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten 
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voimavarojen tasapainoinen kehittyminen edellyttää terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvien kysymysten esiin nostamista. (Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteet 1994, 8-9) Suomessa on viime vuosina kuumeisesti mietitty koulun 
uusia opetussuunnitelmia. Mikä on syynä jatkuvaan muutostarpeeseen? Ovatko 
ihmisten arvot, asenteet ja normit muuttuneet? Onko yhteiskunta muuttunut, 
vai ovatko vain uudet ihmiset laatimassa opetussuunnitelmia uusine ideoineen? 
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet (1994) käsittelee uudistuksen 
tarvetta seuraavasti: Tarve syvälliseen koulutuksen kehittämiseen nousee 
toisaalta yhteiskunnallisista muutospaineista, toisaalta eri alojen uusimmasta 
tieteellisestä kehityksestä. Voimakkaat yhteiskunnalliset muutokset leimaavat 
aikaamme niin kansainvälisinä kuin kotimaisina ilmiöinä. Valtiolliset, poliittiset 
ja taloudelliset järjestelmät ovat muuttuneet siinä määrin, että vaikutukset on 
välttämätöntä ottaa huomioon koulunkin näkökulmasta. Kansainvälistyminen ja 
väestön liikkuminen - uuskansainvaellus - tuovat kulttuuri- ja arvopohjaan 
uusia aineksia ja edellyttävät omien näkemystemme tarkistamista. 
Kansainvälistyminen on myös haaste suomalaiselle osaamiselle, mikä 
koulutuksen kannalta merkitsee ennen muuta koulutuksen laadullista 
kehittämistä eli sen tason nostamista. Nopeat muutokset työ- ja elinkeino
elämässä painottavat joustavaa asennoitumista jatkuvaan kouluttautumiseen ja 
tehokkaiden opiskeluvalmiuksien omaksumista. Kysymys on myös hyvin
voinnista ja sen ehdoista. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 8-9) 

Uudessa opetussuunnitelmatyössä lähdettiin ajatuksesta, että jokainen 
koulu tekee oman opetussuunnitelmansa omista tarpeistaan käsin. Valta
kunnalliset kehykset olivat vain ohjeellisia. Nyt valtaa siirrettiin paikallis- ja 
koulu tasolle. 

Uudet opetussuunnitelmat sisältävät myös aihekokonaisuuksia, joiden 
avulla opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää oppiainerajat ylittäviä tärkeiksi 
ja ajankohtaisiksi arvioituja teemoja. Aihekokonaisuuksien avulla koulu voi 
reagoida nopeasti toimintaympäristönsä muutoksiin. Yksi tärkeä aihekoko
naisuus tulisi olemaan terveyskasvatus. (Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteet 1994, 32) 

"Koulun terveyskasvatuksen tehtävänä on tukea oppilaan tervettä kasvua 
ja kehitystä sekä terveyttä edistävää käyttäytymistä. Koulun terveys
kasvatuksella on kolme laajaa tehtävää: sivistävä, virittävä ja mielenterveyttä 
tukeva tehtävä. Yleistavoitteena on, että nuori oppii sekä oman että 
ympäristönsä terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvät perustiedot, -
taidot ja toimintavalmiudet, pitää niitä oman ympäristönsä hyvinvoinnin 
näkökulmasta merkityksellisinä ja kykenee käyttämään näitä valmiuksia 
voimavarana elämänkulun eri vaiheissa." (Peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteet 1994, 34) 

"Sivistävän terveyskasvatuksen tavoitteena on antaa tarpeelliset tiedot ja 
taidot osana yksilön yleissivistystä. Terveyskasvatus sisältää paljon arvon
varaisina pidettyjä asioita. Riskejä ja terveysuhkia korostava tieto ei läheskään 
aina saa vastakaikua nuoren elämässä. Virittävän terveyskasvatuksen 
tavoitteena on herättää oppilaat pohtimaan myönteisesti omasta kokemus
maailmastaan käsin terveyttä ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Tavoitteena on, että nuori oppii tekemään tietoisia terveyttä tukevia valintoja. 
Terveystietoisuus edellyttää tiedon lisäksi tietämyksen suhteuttamista elämän-
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katsomukseen. Teoreettisen tiedon lisäksi oppimisprosessissa korostuvat arvot 
ja niiden selkeyttäminen, käsiteltävien teemojen liittyminen oppilaan omaan 
kokemusmaailmaan ja hänelle merkityksellisiin asioihin sekä toiminnallisuus. 
Terveyskasvatuksen mielenterveyttä tukevan tehtävän tavoitteena on 
psyykkisen energian tuottaminen ja vapauttaminen. Tunteiden ilmaisutaito, 
kyky ratkaista ristiriitatilanteita ja solmia sosiaalisia suhteita kehittyvät 
kouluyhteisön arjessa. Sosiaalisiin taitoihin, harkinta- ja myötäelämisen kykyyn 
liittyvien tietojen ja taitojen on oltava osa lapsen elämää ja kehitystä." 
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 34) 

"Koska liikunta on keskeinen osa terveellistä elämäntapaa, on terveys
kasvatuksen opetuksen liittäminen liikunnanopetuksen yhteyteen luontevaa ja 
välttämätöntä. Näin voidaan edistää kansanterveyttä ja kehittää valmiuksia ja 
vastuuta toimia oman ja ympäristön terveyden säilyttämiseksi ja edistämiseksi. 
Peruskoulun liikunnanopetuksen yhtenä tavoitteena on, että oppilas tuntee 
terveyteen vaikuttavat tekijät ja omaksuu opiskeluvireyttä ja terveyttä edistäviä 
arkikäytäntöjä ja elämäntapoja." (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 
1994, 107-108) Myös biologiassa ja ympäristö- ja luonnontiedossa tulisi 
terveyskasvatusasioita käsitellä. Kuitenkin tulee muistaa, että uusissa opetus
suunnitelmissa terveyskasvatus on suunniteltu aihekokonaisuuksiksi. _Terveys
kasvatukseen liittyvät kurssit voivat olla joko kaikille yhteisiä tai valinnaisia. 
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 32, 78-82) 

7.5 Opetussuunnitelmien laadinta 

Opetusministeriön kouluosasto käsittelee mm. koulutusta koskevia asioita. 
Opetusministeriön alaisena asiantuntijakeskusvirastona toimii opetushallitus, 
jonka tehtävänä on mm. vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen 
kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen 
järjestämistä. (Luhtanen 1993, 110-117) Opetushallitus laatii opetussuunnitelman 
laadintaa varten opetussuunnitelman perusteet. Perusteissa määrätään 
opetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja sisällöt sekä asetusta täydentävät 
oppilasarvostelun ohjeet. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 16) 
Läänintasolla ministeriön alaisena toimii lääninhallitus, joka ohjaa ja valvoo 
mm. peruskouluja ja lukioita. Lääninhallituksen yleisenä tehtävänä on edistää
yhteistyötä valtionhallinnon, kunnallishallinnon ja eri yhteisöjen välillä. (Luhta
nen 1993, 122-123) Nykyinen koululainsäädäntö on lisännyt kuntien ja koulujen
valtaa ja vastuuta opetussuunnitelman ja koulun kehittämisessä. Kunnan rooli
opetussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeä, sillä kunta luo omilla toiminnoillaan
ne kehykset, joissa koulut kehittämistyönsä toteuttavat. Kunnan vastuulla on
myös se, että kouluilla on opetussuunnitelma. (Peruskoulun opetus
suunnitelman perusteet 1994, 15) Malisen (1994) mukaan kunnan opetus
suunnitelma sisältää ensiksikin kunnan koulutyön hallinnollisen järjestämisen
sekä yhteiset pedagogiset tavoitteet ja sisällöt ja toiseksi koulujen omat
pedagogiset suunnitelmat. (Malinen 1994, 35)

Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunta aloitti uusien opetus
suunnitelmien valmistelutyön kokouksessaan 21.6.1993. Lautakunnan kokouk-
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sen pöytäkirjan mukaan opetussuunnitelma muodostaa koulutyön suunnittelun 
ja toteutuksen keskeisimmän perustan. Opetussuunnitelma on kuvaus opetuk
sen tavoitteista ja sisällöistä, opettajan opetuksellisten ratkaisujen suuntaaja. 
Opetussuunnitelma on myös oppilasarvioinnin ja koulun toiminnan arvioinnin 
väline. Opetushallituksen perusteet ovat pohja, jota apuna käyttäen laaditaan 
Ylivieskaan sopivat opetussuunnitelmat. Sivistyslautakunta kävi kokouksessaan 
periaatekeskustelua edellisessä kokouksessa jaetun tavoite-lomakkeen avulla. 
(Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunnan pöytäkirja 21.6.1993 §101) 

Toukokuussa 1994 sivistyslautakunta kuuli kokouksessaan koulujen 
johtajien ja rehtoreiden esitykset kouluttaisten opetussuunnitelmien toteutus
malleista. Lopulta lautakunta hyväksyi Ylivieskan kaupungin opetus
suunnitelmien perusteet. Ylivieskan kaupungin opetussuunnitelma muodostuu 
kunnan opetussuunnitelman perusosasta ja koulujen laatimista omista opetus
suunnitelmista. Pöytäkirjassa mainitaan, että "uutta opetussuunnitelmaa tulisi 
kehittää jatkuvana prosessina muuttuvan yhteiskunnan ilmiöitä seuraten." 
Opetussuunnitelman perusteet ovat kehys eri koulujen yhteisille painopisteille 
ja opetuksen kehittämiskohteille. (Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunnan 
pöytäkirja 25.5.1994 §56) 

Ala-asteiden opetussuunnitelmat hyväksyttiin 21.6.1994 (§77). Yläasteen 
opetussuunnitelma hyväksyttiin 3.5.1995 (§54) sivistyslautakunnan kokouk
sessa. Lukion opetussuunnitelma hyväksyttiin samoin 3.5.1995 (§55). Koulujen 
edustajat esittelivät koulun opetussuunnitelmia. 

Ala-asteiden opetussuunnitelmien työstämistä ryhtyi suunnittelemaan ala
asteiden johtajista koottu ohjausryhmä. Ensimmäiseksi jaettiin ala-asteet viiteen 
eri alueeseen koulujen koon ja alueellisen sijainnin mukaan. Näissä alue
ryhmissä käytiin arvokeskusteluja. Arvokeskusteluja käytiin myös vanhempain
illoissa. Vanhemmille tehtiin myös kyselyjä. Vanhempien osuus näkyy nimen
omaan opetussuunnitelmassa koulun toiminta-ajatuksessa ja tavoitteissa. 
Koulujen tavoitteet poikkeavat toisistaan, jokaisella koululla on oma opetus
suunnitelmansa. Arvokeskusteluista saatu tieto vanhempien arvoista ja toiveista 
on kuitenkin eri kouluilla hyvin samantapaista. Ylivieskalaiset arvostavat 
samoja asioita. Esim. Rahkolan koulun tavoitteissa mainitaan tärkeänä 
suhtautuminen itseensä ja muihin sekä suhde tietoon, kulttuuriin ja luontoon. 
Koulun opetussuunnitelman alkulehdillä on pohdintaa myös koulusta palvelu
yksikkönä; mihin palveluihin pyritään ja miten niihin päästään. Sitten kun 
arvokeskustelut oli käyty, verkostokoulut, jotka olivat omissa ryhmissään, 
ryhtyivät laatimaan opetussuunnitelmia oppiaineittain. Jokainen opettaja sai 
valita ryhmän omien vahvuuksiensa mukaan. Ala-asteiden opettajat tekivät 
työtä pääasiallisesti keskenään, mutta joissakin oppiaineissa oli yhteistyötä 
yläasteen opettajien kanssa. Mm. ympäristö- ja luonnontietoryhmä kokoontui 
palaveriin, jossa pohdittiin koko peruskoulun opetusta. Matematiikassa tehtiin 
myöhemmin yhteinen suunnitelma esiasteelta lukioon. Näin myös koulun rajat 
ylitettiin. Kun yhteistyökoulut olivat miettineet asioita ryhmässä, oli helppo 
siirtyä tekemään jokaiselle koululle omaa suunnitelmaa. Silloin kun koulujen 
omia opetussuunnitelmia mietittiin esim. Rahkolan koululla päätettiin, että 
opetussuunnitelma ei ole ohjaava vaan sellainen, joka ilmaisee sisällöt, joita 
opetetaan. Jokaisella opettajalla on se oma persoona, jolla hän tekee työtään. 13 

Arvokyselyt tulostettiin ja ne toimitettiin sivistyslautakunnalle kirjallisesti. 
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Lukion ja Rahkolan koulun rehtorit kertoivat kokouksessa arvokyselynsä 
tuloksista. Tämän jälkeen lautakunta kävi vilkkaan arvokeskustelun. (Ylivieskan 
kaupungin sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.1.1994, §7) 

Opetussuunnitelman aihekokonaisuudet suunniteltiin siten, että ensin 
määrättiin jokaiselle koulun johtajalle jokin aihealue. Aihealueesta keskusteltiin 
opettajien kanssa. Sitten kun aihealueet oli valmisteltu, ne käsiteltiin johtajien 
kokouksessa. Jokaisen ala-asteen opetussuunnitelmassa on tämä sama aihealue
osa. Tietenkin jokainen koulu luo omat yksityiskohtansa itse samoin kuin 
jokainen opettajakin, mutta aihealueiden keskeiset asiat on yhdessä sovittu. Ala
asteen ohjausryhmän tehtävänä oli koko ajan koordinoida opetussuunnitelma
työtä. Opetuspäällikön rooli oli erittäin tärkeä, sillä hän huolehti siitä, että työtä 
tehtiin. Opetuspäällikkö vastasi myös siitä, että suunnitelmat olivat tasokkaita. 
Hänen tuli vaatia tasoa senkin takia, että hän toimi asioiden esittelijänä 
sivistyslautakunnassa. 14

Ylivieskan ala-asteille on laadittu ehdotukset aihekokonaisuuksiksi 
tietotekniikasta, kansainvälisyyskasvatuksesta, perhekasvatuksesta, kuluttaja
kasvatuksesta, liikennekasvatuksesta, ympäristökasvatuksesta, viestintä
kasvatuksesta, yrittäjyyskasvatuksesta ja terveyskasvatuksesta. Lisäksi on 
laadittu ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma. (Ylivieskan kaupungin 
opetustoimen opetussuunnitelman perusteet 1994, 19-26) 

Terveyskasvatuksen tavoitteena on antaa tarpeelliset tiedot ja taidot osana 
ylt:!issivistystä. Toisena tavoitteena on herätlää oppilaat pohtimaan myönteisesti 
omasta kokemusmaailmastaan käsin terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen 
vaikuttavia tekijöitä. Kolmanneksi pyritään siihen, että nuori oppii psyykkiseen 
energian tuottamiseen ja vapauttamiseen. Hänen tulisi oppia myös ilmaisemaan 
sosiaalisia suhteita. Tähän kaikkeen pyritään kouluterveydenhuollon ja kotien 
yhteistyöllä. Terveyskasvatuksen sisällöt esiintyvät ensisijaisesti liikunnan sekä 
ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineksessa. Kouluittain aiheeseen liittyviä 
teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä täydennetään aihekokonaisuuden 
tavoitteiden toteutumista. (Ylivieskan kaupungin opetustoimen opetussuunni
telman perusteet 1994, 25) 

Ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelma sisältää ala-asteella hyvän 
itsetunnon, terveellisen ravinnon, harrastukset ja tupakan ja päihteiden haitat. 
Näitä asioita pyritään käsittelemään yhdessä terveyskeskuksen, nuoriso- ja 
raittiustoimen ja poliisin kanssa yhteistyössä. Yläasteen suunnitelma sisältää 
myös ihmisen mielenterveyden, päihteiden haitat perheelle ja yhteiskunnalle, 
liikenneraittiuden ja yksilön riippuvuuden päihteistä. Näitä asioita pyritään 
ottamaan huomioon samojen yhteistyötahojen kanssa kuin ala-asteiden 
suunnitelmissakin. Lukiossa pyritään asennekasvatukseen ja ala- ja yläasteella 
saadun tiedon syventämiseen poliisin, A-klinikan ja terveyskeskuksen 
avustuksella. (Ylivieskan kaupungin opetustoimen opetussuunnitelman 
perusteet 1994, 26) 

Ala-asteiden terveyskasvatuksen aihekokonaisuus mukailee peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteita, mutta Ylivieskan suunnitelmassa merkittävää 
on se, että ennalta ehkäisevä päihdetyö on nähty niin tärkeäksi, että se on saanut 
oman suunnitelmansa Ylivieskan kaupungin opetustoimen opetussuunnitelman 
perusteisiin. Samalla päihdesuunnitelma nähdäkseni on viesti kouluille, 
opettajille ja oppilaille ennalta ehkäisevän päihdetyön tärkeydestä. 
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Lukion opetussuunnitelman perusteet 1985 määrittelivät, että 
"terveystiedon oppimäärän keskeisenä tavoitteena oli oppilaan kasvattaminen 
terveelliseen ja turvalliseen elintapaan. Tämän saavuttaminen edellytti sekä 
terveyden arvostamista että terveyteen liittyvien asiatietojen sekä tiettyjen 
terveystapojen ja -tottumusten omaksumista." (Lukion opetussuunnitelman 
perusteet 1985, 372) 

Lukion opetussuunnitelman perusteet (1994, 106) määrittelee, että "liikun
nan ja terveystiedon tehtävänä on edistää opiskelijoissa terveellistä ja fyysisesti 
aktiivista elämäntapaa ja ohjata ymmärtämään kunnon hoitamisen merkitys ja 
periaatteet. Liikunnan käsite tulee nähdä laajasti siten, että siihen kuuluu 
perinteisten liikuntalajien harrastamisen lisäksi muukin luontevasti elämään 
liittyvä liikkuminen sekä työhön, harrastamiseen ja askareisiin liittyvä 
tarkoituksenmukainen kehon käyttö." Terveystiedon opetuksen tehtävänä on 
terveyden ja terveiden elämäntapojen edistäminen. 

Terveystiedon tavoitteena on, että opiskelija "arvostaa terveyttä ja tuntee 
elämäntapojen ja terveyden väliset yhteydet nuoruudessa ja elämän 
myöhemmissä vaiheissa, ymmärtää ihmisen terveyden riippuvuuden fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä ja pyrkii niiden terveyden 
edistämiseen, omaksuu arkikäytännöt ja elämäntavat, jotka vastaavat opiskelun 
ja työelämän vaatimuksia ja tuntee maamme terveydenhuoltojärjestelmän sekä 
osaa käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti." (Lukion opetussuunnitelman 
perusteet 1994, 107) 

Terveystietoa opetetaan lukiossa itsenäisenä, 38 tunnin kurssina, josta 
annetaan myös arvosana tai suoritusmerkintä. Terveystiedon kurssi on kaikille 
pakollinen ja se sijoittuu ensimmäiselle vuosiluokalle. Lukion uudessa 
tuntijaossa on kolme pakollista liikunnan kurssia, joista yksi on terveystiedon 
kurssi. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 107) 

Ylivieskan lukion terveystiedon opetussuunnitelma on sama kuin valta
kunnallinen. Ylivieskan lukion opetussuunnitelmassa on yksi terveystiedon 
kurssi, jossa on määritelty sisällön ydinaines seuraavasti: "terveyden ja sairau
den käsitteet, kansanterveystyö, liikunta ja terveys, päihde- ja vaikuteaineet". 
(Ylivieskan lukion opetussuunnitelma 1995, 146) 

Koulun opetussuunnitelmia laadittaessa keskeisiä lähtökohtia ovat oppilas, 
koulu ja yhteiskunta. Nykyisin on saatavana paljon tietoa terveyskasvatuksesta 
eri sisältöalueilta ja koulu voi välittää tästä tiedosta vain osan. "Koulun 
tehtävänä on osaltaan auttaa oppilaita jäsentämään sitä (terveys)tiedon tulvaa, 
joka heihin kohdistuu päivittäin myös koulun ulkopuolella. Tärkeätä on siis 
miettiä, millä perusteella tiedosta valitaan opittavaksi oleellinen". (Korhonen 
1998b, 61) 

Koulut ja opettajat saavat aika vapaasti laatia opetussuunnitelmia. Kun 
kouluittaisia opetussuunnitelmia laaditaan, tulee ottaa huomioon monia 
tekijöitä. Korhosen (1998b) mukaan terveystietoon, kuten muihinkin oppi
aineisiin, liittyy sille ominaisia ja erityisiä lähtökohtia ja tekijöitä, jotka olisi hyvä 
ottaa huomioon, kun laaditaan kouluittaisia opetussuunnitelmia. Tätä on pyritty 
havainnollistamaan kuviossa 16. Toteutusmahdollisuudet ovat lähinnä fyysisiä, 
taloudellisia, ajankäyttöön liittyviä ja henkilöresursseja. Valtakunnallisten 
opetussuunnitelmien taustalla ovat koulutus- ja terveyspoliittiset yleistavoitteet 
ja ohjelmat. Paikkakunnan erityiset olosuhteet otetaan huomioon, samoin 
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vanhempien ja muiden eturyhmien odoh1kset ja arvostukset (Korhonen 1998b, 
1-63).

PAIKKAKUNNAN 
OLOSUHTEET 
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-muut 

KOULU TERVEYTTÄ EDISTÄVÄNÄ YMPÄRISIÖNÄ 

KUVIO 16 Terveyskasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen valinnassa huomioon otettavat 
tekijät kouluittaisessa suunnittelussa (Korhonen 1998b, 62) 
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7.5.1 Ylivieskan ala-asteiden terveyskasvatuksen opetussuunnitelma-
prosessi 

Ylivieskassa opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä eri tahojen kanssa. Myös 
Kari (1994, 89) näkee yhteistyön tärkeänä. Ennalta ehkäisevä päihdetyö sekä 
siihen liittyvät terveyskasvatusprojektit ja opetusohjelmat (ks. lukua 8) ovat 
tästä hyviä esimerkkejä. Monilla koulun ulkopuolisilla tahoilla on paljon 
asiantuntemusta päihdetyön alueelta ja on luonnollista, että tätä asian
tuntemusta käytetään hyödyksi. Kyselin kaikilta ala-asteiden opettajakunnilta 
terveyskasvatuksen opetussuunnitelmien laadinnasta ja tupakka- ja päihde
kasvatuksesta. (Liite 14) Ylivieskassa on 13 ala-asteen koulua ja niistä 9 vastasi 
kyselyyn. Vastausprosentti oli 69. Käsittelen ja pohdin seuraavana näiden 
vastanneiden koulujen tietoja. Lisäksi minulla olivat käytössä kouluittaiset 
opetussuunnitelmat, jotka ovat myös tarkastelussa mukana. 

Miten terveyskasvatuksen uusi opetussuunnitelma tehtiin koulussanne? 

Opetussuunnitelmat valmisteltiin koulualueittain. Kullakin alueella terveys
kasvatus on ns. läpäisyaine. Kouluittain on vaikutettu oppilaiden painotuksiin. 
Opetussuunnitelma tehtiin opettajaryhmissä. 
Tehtiin yhdessä pitäytyen kaupungin opetussuunnitelman perusteisiin. 
Kahdella koululla oli vastauksena ei mitenkään. 

Vastaukset osoittavat, että terveyskasvatuksen opetussuunnitelmien teosta 
eri koulujen opettajilla on hyvin erilaiset muistikuvat. Jo aikaisemmin mainittiin, 
että terveyskasvatuksen aihekokonaisuuden kunnittaiset perusteet löytyvät 
Ylivieskan kaupungin opetustoimen perusteet -kirjasesta. Aikaisemmin mainit
tiin myös, että ala-asteiden aihekokonaisuuksien perusteet on laadittu 
työryhmässä. Ilmeisesti tätä ei joillakin kouluilla enää muistettu. Muutamilla 
kouluilla ei ole tehty kunnallisen suunnitelman lisäksi kouluittaista terveys
kasvatuksen opetussuunnitelmaa tai terveyskasvatukseen liittyviä aineittaisia 
lisäyksiä. Joillakin kouluilla on tehty omia suunnitelmia tai ainakin eri 
oppiaineiden suunnitelmiin on lisätty terveyskasvatuksen aiheita. 

Kun tutustuin kaikkien Ylivieskan ala-asteiden kouluittaisiin opetus
suunnitelmiin, huomasin, että kaikissa muissa paitsi yhden koulun 
opetussuunnitelmassa oli terveyskasvatuksen kohdalla viittaus kunnallisen ope
tussuunnitelman perusteisiin. Joissakin kouluissa suunnitelmiin oli lisätty 
terveyteen liittyviä asioita ja yhdellä koululla oli Lions Quest -opetusohjelma 
(ks. lukua 8.13) kirjattu koulun opetussuunnitelmaan. Opetusohjelman mottona 
oli "Arvosta itseäsi, kunnioita toisia, ota vastuu omasta käytöksestäsi". Yhden 
koulun suunnitelmassa oli painotusalueena sosiaalis-eettinen kasvatus, 
ympäristökasvatus, työkasvatus sekä liikunta- ja terveyskasvatus. 

Tutkimus osoittaa, että koulujen opetussuunnitelmat on laadittu hyvin 
monella tavalla. Joillakin kouluilla oli todella pohdittu asioita monesta eri 
näkökulmasta. Joidenkin koulujen tuotos taas oli hyvin vaatimaton. Näyttää 
myös siltä, että joillakin kouluilla on tehty hyvät suunnitelmat, mutta niiden 
olemassaoloa ei enää muisteta. 

Mitkä eri tahot olivat mukana koulunne terveyskasvatuksen 
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opetussuunnitelmaa tehtäessä? Mukana oli ollut opettajien lisäksi eri 
asiantuntijatahoja, kuten kouluterveydenhuolto, sosiaalitoimi, terveystoimi, 
poliisi, kaupungin nuorisotoimi, seurakunnan nuorisotoimi. Vanhemmille 
tehtiin arvokyselyjä ja arvoista oli myös keskusteltu vanhempainilloissa. 

Olivatko oppilaat mukana terveyskasvatuksen opetussuunnitelman 
teossa, jos olivat, millä tavalla? Oppilaat eivät olleet millään tavalla mukana 
yhdenkään koulun terveyskasvatuksen opetussuunnitelman teossa. Tämä on 
mielestäni aivan ymmärrettävää. Olihan tämä ensimmäinen kerta opettajillekin, 
kun he olivat näin voimakkaasti mukana opetussuunnitelmatyössä. Toivon, että 
jatkossa oppilaiden ääni tulee enemmän otetuksi huomioon. Oppilaathan ovat 
varmasti oppimistilanteessa mukana kehittämässä opetussuunnitelmia, saahan 
opettaja palautteen opetuksesta suoraan oppilaalta. 

Miten uusi terveyskasvatuksen opetussuunnitelma vaikuttaa ja on 
vaikuttanut opetukseen? 

Työsuunnitelmassa määritellään vuosittain kehittämiskohteet. 
Pidetään Hyvät tavat -teemaviikkoja. 
Pidetään aluekoulujen yhteisiä vanhempainiltoja. 
Ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineissa käsitelty asioita kokonaisuuksina. 
Liikuntatunnit antavat oman mahdollisuuden terveyskasvatukselle. 
Terveyskasvatus on mukana joka päivä koulutyössä. 
Työrauha paranee, oppilaiden motivaatio kasvaa, itsetunto kehittyy parem
maksi, ystävyyssuhteet paranevat, kiusaaminen vähenee. 

Koulut ovat entistä enemmän mukana erilaisissa terveyskasvatuksen 
projekteissa. Projekteista mainittiin Lions Quest, Lapselle Selvä Elämä ja 
Onnimanni, jotka kaikki liittyvät tupakka- ja päihdekasvatukseen. Osa koulujen 
projekteista on kirjattu opetussuunnitelmiin. Tämä osoittaa sen, että asiat on 
nähty tärkeinä. Näitä projekteja käsitellään enemmän luvussa 8. Projektit ovat 
tuoneet terveyskasvatusasioita esille enemmän kuin ennen. Joidenkin koulujen 
uusi opetussuunnitelma ei ole muuttanut terveyskasvatusta mitenkään, jotkut 
kertoivat terveyskasvatuksen muuttuneen. Laajasti oltiin myös sitä mieltä, että 
muutokset tulevat vasta opettajien omien asenteiden muutosten kautta. 

On erittäin mielenkiintoista huomata, että terveyskasvatuksen opetus
suunnitelmalla on ollut hyvin erilaisia vaikutuksia käytännön koulutyöhön. 
Joidenkin koulujen uusi opetussuunnitelma on lisännyt terveyskasvatusta. 
Asioita on myös alettu käsitellä ja ajatella eri tavalla kuin ennen. Näen erittäin 
tärkeänä sen, että opettajat myöntävät avoimesti muutosten lähtevän opettajien 
omien asenteiden muutoksesta. Silloin on jo edetty askel eteenpäin. 

Miten koulunne terveyskasvatuksen opetussuunnitelma eroaa 
aikaisemmasta opetussuunnitelmasta? Yleensä eroa ei ole ollut aikaisempaan 
opetussuunnitelmaan. Joissakin vastauksissa todettiin, että terveyskasvatuksen 
sisällöt on nyt otettu huomioon paremmin sekä opetussuunnitelmissa että 
käytännön työssä. Esimerkiksi huumeasiaa on otettu enemmän esille ja myös 
nuoremmille kuin aikaisemmin. 

Mitkä ovat koulun mahdollisuudet terveyskasvatuksessa ja -
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opetuksessa? Mahdollisuudet nähtiin hyvinä. Yhteistyö eri asiantuntijatahojen 
ja kotien kesken nähtiin tärkeänä. Joidenkin mielestä koulu voi antaa vain 
faktatietoa terveellisistä elämäntavoista, mutta kodin merkitys näiden tietojen 
soveltamisessa on ratkaiseva. Jollakin koululla nähtiin, että jos terveys
kasvatukseen haluaa paneutua, niin mahdollisuuksia on. 

Mitkä ovat mielestänne koulun mahdollisuudet tupakka- ja päihde-
kasvatuksessa sekä -opetuksessa? 

Kotien peruskasvatus on tärkeää. 
Koulun mahdollisuudet ovat pienemmät kuin kodin. 
Riippuu koulusta, meidän koulussamme ei ole tarvetta. 
Mahdollisuudet ovat hyvät. 
Eri yhteyksissä läpäisyperiaatteella. 
Ehkä enemmän koulun pitäisi aloittaa jo 2-3 luokalta alkaen. 
Koulun ulkopuolisen toveripiirin ja kodin merkitys on vielä suurempi. 
Perustietoa voi antaa kukin opettaja parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Mahdollisuudet ovat rajattomat. Ala-aste on paras paikka iän puolesta antaa 
tuloksellista tupakka- ja päihdekasvatusta. Tällöin oppilaat ovat vastaan
ottavaisia ja keskustelevat mielellään näistä asioista. 
Tehtiin yhdessä pitäytyen kaupungin opetussuunnitelman perusteisiin. 
Kahdella koululla oli vastauksena: ei mitenkään. 

Kokemuksia tupakka- ja päihdekasvatuksesta koulussanne edellisen 
opetussuunnitelman aikana ja tämän uuden opetussuunnitelman aikana? 

Emme tunnista uutta opetussuunnitelmaa. Kouluterveydenhuolto huolehtii 
koulussamme tupakka- ja päihdekasvatuksesta. Kahdeksasluokkalaiset 
opettavat neljäsluokkalaisiamme. 
Ei olennaista eroa. 
5-6 luokilla puhuttu enemmän kuin ennen. Onnimanni-projekti lisännyt koko
koulun terveyskasvatustietoisuutta.
Nyt enemmän kokemuksellista opiskelua. Lions Quest mukana kuvioissa.
Aiheita saadaan usein oppilailta itseltään - tartutaan tilanteeseen. Hyvä Fiilis -
teemaviikko.
Lapselle Selvä Elämä -projekti ja neljäsluokkalaisten vanhempainilta aiheesta.
On nähty tarpeelliseksi aloittaa tupakka- ja päihdekasvatus nuoremmille kuin
aikaisemmin.

Osassa kouluista terveyskasvatukseen on paneuduttu ja asiat nähdään 
tärkeinä. Joillakin kouluilla taas toimitaan samoin kuin aikaisemminkin. 
Huonoin tilanne kuitenkin on niissä kouluissa, joissa jo asenteet 
terveyskasvatusta ja varsinkin tupakka- ja päihdekasvatusta kohtaan tuntuvat 
olevan vähintäänkin kielteiset tai välinpitämättömät. 

Voidaanko tupakka- ja päihdekasvatus jättää kokonaan kouluterveyden
huollolle tai vain yksinkertaisesti kokonaan unohtaa? Oma lukunsa ovat ne 
koulut, joilla ei tunnu olevan minkäänlaista tarvetta tupakka- ja päihde
kasvatukseen. Tuntuu siltä, että jossakin ollaan jopa menossa huonompaan 
suuntaan. Olisiko nyt opettajien asennekasvatuksen paikka? 

Useimmat Ylivieskan ala-asteet ovat tällä hetkellä mukana jossakin 
terveyskasvatusprojektissa ja/ tai niillä on käytössään jokin terveys
kasvatukseen liittyvä opetusohjelma. Osa kouluista on projektien seuranta
kouluja. Onko käynyt niin, että joku tai jotkut seurantakoulut ovat tietoisesti 
jättäneet pois kaiken tupakka- ja päihdekasvatuksen, jotta ne eivät sotkisi 
seurantatutkimusta? Eihän varmaankaan esimerkiksi Onnimanni-projektin 
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tarkoituksena ole ollut se, että seurantakoulut lopettavat kaiken tupakka- ja 
päihdekasvatuksen. Jos tarkoituksena on ollut tämä, mitä kyllä epäilen, tämä ei 
ole eettisestikään oikein lapsia kohtaan. 

Yksi koulu oli tehnyt edellisen lukuvuoden (1997-1998) terveyden 
edistämisen kehittämiskohteestaan arvioinnin. Vaikuttavuutta arvioitiin 
seuraavasti: 

Sosiaalialan oppilaat kartoittivat oppilaiden kaveritilannetta laatimalla 
sosiogrammin. Pyrittiin näkemään mahdolliset syrjäytyjät. 
Terveydenhuoltoalan oppilaat kävivät pitämässä oppitunnin tupakasta. 
Lehdistötilaisuuksia on ollut kaksi. 
Opiskelijat aloittivat laatia kirjasta päihteistä. 

Saman koulun työsuunnitelma sisältää edellä mainitun kehittämiskohteen 
suunnitelman lukuvuodelle 1998-1999: 

Projekti jatkuu koko ala-asteen ajan, kolmannelta luokalta alkaen. 
Määriteltiin vastaavat opettajat, kodit ja opiskelijat. 
Yhteistoiminta sosiaalialan oppilaitoksen, Oulun terveydenhuolto-oppilaitok
sen, vanhempien edustajan, opiskelijoiden ja oppilaiden kesken. 
Kirjasen valmistaminen loppuun. 
Opiskelijat käyvät koululla. 
Oppilaat lukevat kirjasen ja arvioivat tulosta. 
Projektissa on 01mistuttu1 jos oppilas rohkenee sanoa EI tupakalle ja alkoholille. 
Palaveri keväällä. 

Nämä kyseiset suunnitelmat kuvaavat hyvin sen, miten projekti ja 
kehittämishanke etenee mahdollisimman tehokkaasti ja hallitusti. Hankkeet 
vaativat suunnittelua, yhteistyötä ja halua kehittää ja kehittyä. Suunnitelmat ja 
seurannat osoittavat myös sen, että hankkeet on koettu omiksi ja niitä 
arvostetaan. Jos arvoissa tai asenteissa on vikaa, projekti tai kehittämishanke ei 
varmasti pääse tavoitteeseensa. 

Tutustuttuani koulujen terveyskasvatussuunnitelmiin ja käytännön toteu
tuksiin voin todeta, että enemmistö vastanneista kouluista suhtautui tupakka- ja 
päihdekasvatukseen sekä terveyskasvatukseen myönteisesti. Asenteissa on 
kuitenkin vielä joillakin parantamisen varaa. 

Oltiin myös sitä mieltä, että koska kotien merkitys terveyskasvatusasioissa 
ja tupakka- ja päihdekasvatuksessa on hyvin suuri, koulun mahdollisuudet ovat 
erittäin vähäiset. Tämä on johtanut siihen, että kaikilla kouluilla ei edes 
yritetäkään antaa tupakka- tai päihdekasvatusta tai sen merkitystä ei enää 
nähdä tärkeänä. Jotkut näkivät asian taas siten, että koulun vastuu näissä 
asioissa on hyvin suuri ja koulun tulee ottaa asiat entistä vakavammin esille. 
Koulun tulee uskoa omiin mahdollisuuksiinsa kasvattajana eikä vetäytyä 
vastuusta. Ne kodit, joissa on esimerkiksi alkoholiongelmia, eivät pysty 
riittävästi tukemaan lasta ja koulu voi olla ainut paikka, mistä lapsi tämän tuen 
saa. 

Tämä tutkimus pyrki antamaan mahdollisimman objektiivisen kuvan 
Ylivieskan ala-asteiden terveyskasvatustilanteesta, eritoten tupakan ja 
päihteiden osalta. Tämä tutkimus myös muokkaa asenteita myönteisempään 
suuntaan. Koulujen kirjallisten opetussuunnitelmien ja opettajakuntien 
vastausten välillä on jonkin verran ristiriitaa. Ovatko opetussuunnitelmat 
unohtuneet sinne kirjahyllyihin kuten kävi edellisille opetussuunnitelmille? 
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Olisi hyvä, jos suurella työllä laaditut suunnitelmat toteutuisivat myös 
käytännössä. 

7.5.2 Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelmien laadinta 

Ylivieskan yläasteella opetussuunnitelmien laatimisessa oli monta eri vaihetta. 
Koko työtä ohjasi opetussuunnitelmatyöryhmä, jossa oli mukana rehtori, 
puheenjohtajana biologian lehtori, joka myös veti koko opetussuunnitelmatyötä, 
valinnaisaineita edustava lehtori sekä kielten, matemaattisten aineiden ja 
äidinkielen lehtorit. Tämän lisäksi opetussuunnitelmia laadittiin oppiaineittain 
työryhmissä. Aihekokonaisuuksia varten oli myös omat työryhmät. Välillä 
kokoonnuttiin koko väen kanssa ja katsottiin, missä ollaan menossa. Opetus
suunnitelmatyöryhmä piti huolen siitä, että pysytään aikataulussa. Opetus
suunnitelmatyöryhmä kokoontuu edelleenkin kaksi kertaa kuukaudessa, koska 
opetussuunnitelma on koko ajan kehittyvä ja muuttuva työkalu. Opetus
suunnitelma elää ja muuttuu koko ajan tarpeen mukaan. 

Kun jotakin asiaa on toteutettu ja huomataan muutostarpeita, muutokselle 
annetaan mahdollisuus. Mm. tuntijaot ovat muuttuneet siitä, mitä ne olivat 
uuden opetussuunnitelman tultua voimaan vuonna 1995. Yläasteella pyritään 
siihen, että sama opetussuunnitelmatyöryhmä toimii aina kaksi vuotta 
kerrallaan. Tämä järjestely mahdollistaa työn pitkäjänteisyyden. Ryhmän 
jäsenten vaihtuminen jakaa työtä ja vastuuta, näin jokainen pääsee vuorollaan 
osallistumaan. 15 

Ylivieskan yläasteen vahvuuksiin ovat kuuluneet monipuolinen 
kerhotoiminta, aktiivinen tukioppilas- ja oppilaskuntatyö ja kymppiluokka. 
Nämä vahvuudet ovat näkyvissä myös uudessa opetussuunnitelmassa. 
Valinnaisuus on merkittävästi lisääntynyt ja uudet työtavat parantavat 
oppilaiden opiskelumotivaatiota ja innostavat myös opettajia jatkuvaan koulun 
kehittämiseen. Koulun toiminta-ajatus on "Yhdessä omalta pohjalta ponnistaen 
maailmaan". Tämä tarkoittaa sitä, että koulussa ponnistetaan yhteistyötä tehden 
suomalaisilta ja ylivieskalaisilta juurilta elämän kilpakentille; jatko-opintoihin ja 
työelämään. Koulussa valmistaudutaan yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi, 
ympäristön vaalijoiksi, suomalaisiksi, eurooppalaisiksi ja maailman
kansalaisiksi. (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) Liitteenä 15 
Ylivieskan yläasteen toimintamalli vuodelta 1995. 

Ylivieskassa on vain yksi yläaste. Siellä käyvät kaikki Ylivieskan yläaste
ikäiset nuoret koulunsa (lukuun ottamatta muutamaa erityiskoulun oppilasta). 
(Ylivieskan kaupungin koululaitoksen lukuvuosikertomus 1989-1990, ala-aste, 
lukio ja yläaste, 1990). Tutkimusvuonna 1989 (lukuvuosi 1988-1989) oli 
yläasteella 7.-9.-luokkalaisia yhteensä 578. Koulu on erittäin suuri yläaste, 
kymmenen Suomen suurimman joukossa. Koululla on myös kymmenes luokka, 
jossa on oppilaita vuosittain kymmenestä kahteenkymmeneen. Vuonna 1989 
kymppiluokalla oli 14 oppilasta. Koulussa on yhteensä 56 opettajaa. (Ylivieskan 
kaupungin koululaitoksen lukuvuosikertomus 1988-1989, ala-aste, lukio ja 
yläaste, 1989) Seurantatutkimusvuonna 1991 (lukuvuosi 1990-1991) yläasteen 
oppilasmäärä, jossa ovat mukana 7.-9.-luokkalaiset, oli 651. Oppilasmäärä oli 
todella suuri. 9.-luokkalaisia oli yhteensä 197. 16 

Lukuvuoden 1998-1999 alussa yläasteella oli 650 oppilasta. 17 Ylivieskan 
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y1äaste on koko tt1tkimusprojektirl ajart ollut 5-10 suurirrmru� yläasteen jcukossa 
Suumt!SSa. 

7.5.3 Ylivieskan yläasteen terveyskasvatuksen opetussuunnitelman 
laatiminen 

Ylivieskan yläasteella uusien opetussuunnitelmien laatimista varten asetettiin 
työryhmiä eri oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin. Yläasteen terveys
kasvatuksen opetussuunnitelmatyöryhmään kuului kuusi jäsentä. Ryhmä aloitti 
toimintansa vuonna 1993 ja sai valmiiksi terveyskasvatuksen opetus
suunnitelman 1996. Ryhmään kuului kolme liikunnan ja terveystiedon lehtoria, 
biologian ja maantiedon lehtori, oppilaanohjaaja ja kouluterveydenhoitaja. 
Vuoden 1985 peruskoulun opetussuunnitelmien laadinta kuntatasolla oli 
hidasta. Jääskeläisen 1991 (25-27) mukaan kunnallinen opetussuunnitelma oli 
valmis vasta noin 30 kunnassa keväällä 1989. Vaikka ohjeet on annettu, niitä ei 
ole kaikissa kunnissa noudatettu. Esimerkiksi terveys- ja liikennekasvatus on 
jaettu eri luokka-asteille siten, että oppiaines on keskitetty vain kahdeksannelle 
luokalle, vaikka opetussuunnitelmien perusteissa on annettu ohjeellinen 
tuntimäärä jokaiselle luokalle. (Jääskeläinen 1988, 8-9) Ylivieskan yläasteella 
ohjetta on noudatettu ja oppiaines on jaettu tasaisesti jokaiselle luokka-asteelle. 

Kun uusia opetussuunnitelmia laadittiin, annettiin opettajille ohjeita siitä, 
miten opetussuunnitelma muuttuu koko ajan. Opetussuunnitelmasta ei ole 
Larkoitus tehdä pysyvää asiakirjaa, vaan se on koko ajan muuttuva. Opetus suo 
muuttua ja muotoutua oppilaiden ja opettajien tarpeiden mukaan. Vaikka uusi 
opetussuunnitelma on elävä, on ymmärrettävää, että jokin pohja, dokumentti, 
täytyy kuitenkin olla. Siksipä Ylivieskan yläasteella laadittiin terveys
kasvatuksen opetussuunnitelma. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 
(1994, 15) ovat pohja, jota täydentäen, muokaten ja tulkiten paikallisesti 
laaditaan opetustyötä kuvaava, kehittävä ja käytännön opetusta ohjaava opetus
suunnitelma. 

Selvittääkseni terveyskasvatuksen opetussuunnitelmien laadintaa toimitin 
ryhmän jäsenille maaliskuussa 1997 kyselylomakkeen (liite 13), jonka palautti 
ryhmän viisi jäsentä. Tällä hetkellä ryhmän vastanneista jäsenistä on jo kaksi 
jäänyt eläkkeelle, joten haastattelun suoritin työssä oleville liikunnan lehtoreille. 
Ensimmäiseksi kokoan sitä, miten kouluittainen opetussuunnitelmatyö eteni 
tällä kertaa (1994) ja miten se poikkesi aikaisemmasta eli vuoden 1985 kunnan 
opetussuunnitelman laatimisesta. 

Kaikki kyselyyn vastanneet eivät olleet töissä yläasteella vuoden 1985 
opetussuunnitelmia laadittaessa. Ne, jotka olivat silloin mukana, olivat sitä 
mieltä, ettei opetussuunnitelmaa laadittu työryhmässä, vaan kunnallinen 
opetussuunnitelma oli sama kuin valtakunnallinen opetussuunnitelma. Kun 
vertaa vuoden 1985 opetussuunnitelman valtakunnallisia perusteita Ylivieskan 
kunnalliseen opetussuunnitelmaan, huomaa, ettei kunnallista suunnittelua 
todellakaan toteutettu. Ainakin terveyskasvatuksen kunnallinen opetussuunni
telma oli sama kuin valtakunnallinen suunnitelma. 

Miten terveyskasvatuksen opetussuunnitelma tehtiin nyt koulussanne? 
Ensin nimettiin työryhmä, joka ryhtyi kokoamaan terveyskasvatuksen opetus-
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suunnitelmaa. Seuraavana kartoitettiin kaikilta opettajilta terveyskasvatuksen 
oppiaines. Tulokset osoittavat, että melkein kaikki opettajat ottivat huomioon 
terveyskasvatuksen jollakin tavalla opetuksessaan. Seuraavaksi työryhmä ryhtyi 
kokoamaan kokonaissuunnitelmaa. Päätettiin, mitkä aiheet otetaan mukaan, 
missä oppiaineissa niitä käsitellään (liikunta, biologia, fysiikka, kemia, 
kotitalous, opinto-ohjaus) ja millä luokka-asteilla ne käydään läpi. Lisäksi 
suunniteltiin, miten aihetta käsitellään ja kuinka paljon. Oulun ammattikorkea
koulun opiskelijoita ja opettajia oli mukana myös opetussuunnitelmatyössä. 
Tästä asiasta kerron tarkemmin luvussa 8. Kaikki työryhmän jäsenet kokivat 
pystyneensä vaikuttamaan terveyskasvatuksen opetussuunnitelman laadintaan. 

Mitä mieltä olet uusista vuoden 1994 terveyskasvatuksen opetus-
suunnitelman perusteista? Muun muassa seuraavanlaisia vastauksia annettiin: 

Kauniit, kuten aina tavoitteet. 
Hyvät, mutta epäilen perusajatuksen terveyskasvatuksen toteuttamisesta 
ilman tuntiresurssia tulevan ongelmalliseksi. 
Perusteet ovat niin ympäripyöreät, että koulu voi ne toteuttaa aivan oman 
halunsa mukaan. 
Siinä tuodaan esille hyviä ja tärkeitä asioita. Koska kolmas liikuntatunti otettiin 
kasilta pois, nykyisessä terveyskasvatuksessa aihekokonaisuudet (esim. 
teemapäivät) korostuvat. Saadaanko nykyisillä tuntimäärillä kaikki OPS:ssa 
mainitut tavoitteet toteutettua? Epäilen. 

Yhteisenä huolena kaikilla tuntuu olevan ajan puute. Siihen aina ensimmäiseksi 
törmää. Syksyllä 1994 tuli voimaan uusi peruskoulun tuntijako, joka vähensi 
kahdeksannelta luokalta yhden liikunnan viikkotunnin, joka aikaisemmin oli 
tarkoitettu käytettäväksi lähinnä juuri terveys- ja liikennekasvatukseen. 
Haastattelukierrokseni antoi tietoa suunnitelmien toteuttamisesta. 

Syksyllä 1998 tyttöjen liikunnanopettaja oli sitä mieltä, että uudet opetus
suunnitelmat ovat tehneet terveyskasvatuksen entistä hajanaisemmaksi. "Enää 
ei oikein tiedä kuka opettaa mitäkin. Terveyskasvatus on vähentynyt ja monet 
vierailevat kasvattajat toivovat, että esim. liikunnanopettaja ei olisi tunnilla 
läsnä. Kun opettaja ei ole mukana, hän ei myöskään tiedä, mitä vierailijan 
tunnilla käsitellään. Koska määrärahoja täydennyskoulutukseen ei juuri ole, 
vierailijat voisivat omalla tavallaan toimia myös opettajien täydennys
kouluttajina, mutta usein tämäkin mahdollisuus on eliminoitu. Opetus
materiaalia on riittävästi tarjolla ja useimmiten on itsestä kiinni, miten sitä viitsii 
hankkia. Suurena puutteena koulullamme on edelleen se, että terveys
kasvatukselle ei ole määrätty tarkkaa aikaa lukujärjestyksessä, kuten monilla 
kouluilla on. Jos aika olisi ennalta määrätty, löytyisi helpommin myös tila ko. 
opetukseen. llianteellista olisi tietenkin se, että jokaisella oppilaalla on yhteisenä 
kurssina terveyskasvatus, mihin nykyisin käytössä oleva valtion tuntijakopäätös 
antaa mahdollisuuden. Tällöin poistettaisiin nykyinen sekavuus ja varmis
tettaisiin se, että jokainen oppilas saa saman terveysoppiaineksen tiedot ja 
taidot. 1960- ja 1970-luvulla terveysoppia opetettiin liikuntaan varatuilla 
tunneilla. Kansalaistaito oli omana opp1ameena. Silloin opetus oli 
suunnitelmallisempaa kuin nyt." 18 

Poikien liikunnan lehtori sanoo terveyskasvatuksesta: "Terveyskasvatuk
sen 38 tuntia tulee ilmeisesti toteutettua yläasteella kolmen kouluvuoden 
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aikana. Osc1 opetuksestc1 ,mnPtc1c1n liikunnan hmneilla, osa muilla oppitunneilla 
ja loput teemapäivinä tai vierailijoiden luentoina. Eri c1sir1 tr1;:is on sP, mitPn 
tosissaan opetusta on annettu, onko se sittenkin unohtunut kiireessä. Ennen 
liikunnanopettajilla oli terveyskasvatuksen langat käsissään. Nyt uuden 
opetussuunnitelman tultua voimaan tilanne on hieman sekavampi. 
Terveyskasvatus olisi saatava lukujärjestykseen omalle paikalleen." Ylivieskan 
yläasteella ei ainakaan vielä ole saatu terveyskasvatusta pakolliseksi kurssiksi, 
vaan se on aihekokonaisuutena, kuten aiemmin kerrottiin. Terveyskasvatus 
voisi olla pakollisena kurssina kaikille ja lisäksi voisi olla vielä teemapäiviä. 19 

Edelliseen liittyen Kortelainen (1998) haastatteli Kellbergiä, joka on 
aikanaan toiminut 40 vuotta koulumaailmassa. Kellberg pitää kansalaistaidon 
palaullamista opetussumuutelnuin välttämättömänä. Kansalaislaidon Lu1meilla 
olisi enemmän aikaa paneutua tärkeisiin asioihin. (Kortelainen 1998, 20-21) 
Helsingin Myllypuron yläasteella on menossa toista vuotta Myllikästä elämän 
eväät -kurssi, joka on kaikille pakollinen ja se kestää 18 oppituntia. Myllypuron 
yläasteella terveyskasvatukseen liittyvä kurssi oli ensin valinnaisena, mutta kun 
oppilaat eivät sitä valinneet, aihealueesta rakennettiin pakollinen kurssi. 
(Heikkinen 1997a, 13) Ylivieskan yläasteella on terveyskasvatuksen kurssi 
valinnaisena 9. luokan oppilaille. Tästä kurssista tarkemmin luvussa 8.7. 

Smokefree-class-kilpailu järjestetään peruskoulun 8.luokille yhdeksännen 
ja 7.luokille viidennen kerran. Kilpailu on osa sosiaali- ja terveysministeriön 
(S1M) organisoimaa Terve koulu -toimintaa. KunsontcrvcyofaitoG on tehnyt 
kilpailusta tutkimuksen, joka kertoo, että kilpailu vaikuttaa nuorten tupakoin
tiin: "se ennaltaehkäisee tai ainakin siirtää tupakoinnin aloittamista myöhem
pään". Kilpailun päämääränä on savuton koulu. Savuton koulu vaatii toteutuak
seen savuttomia luokkia. Tupakoimaton luokka osallistuu rahapalkintojen 
arvontaan. (Paavola 1997, 22) Ylivieskan yläasteella on osallistuttu vuosittain 
Smokefree-class-kilpailuun. 

Miten uudet terveyskasvatuksen opetussuunnitelman perusteet eroavat 
mielestäsi aikaisemmista opetussuunnitelman perusteista? Kysymykseen 
vastanneet totesivat muun muassa seuraavaa: 

Aiemmassa opetuksessa teemat toteutettiin eri opp1ameissa opp1ameen 
ehdoilla, ei terveyskasvah!ksen ehdoilla. Terveyskasvah!s on yksi yhdeksästä 
ainekokonaisuudesta ja vain sillä on koulussamme oma opeh!ssuunnitelma. 
Aiheet ja tavoitteet samansuuntaisia. Kouluilla enemmän 'valtaa' toteuttaa 
terveyskasvatus omalla tavallaan. 
Kokonaisvaltaisemmat. 

Työryhmän jäsenten vastauksista voi päätellä terveyskasvatuksen eheytyvän 
ainakin teoriassa. 

Miten uusi koulunne terveyskasvatuksen opetussuunnitelma eroaa 
aikaisemmasta opetussuunnitelmasta? Vastaukset osoittavat sen, että uudet 
opetussuunnitelmat takaavat yhä useamman opettajan vastuun asian 
opettamisessa. Koko opettajakunta sitoutuu toteuttamaan teemoja. Psyykkisen 
ja sosiaalisen terveyden osuutta on lisätty ja oppilaskeskeisyyttä lisätty. 
Valinnaisuus on lisääntynyt ja perhekasvatus jäänyt pois. Vierailevia 
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asiantuntijoita käytetään enemmän kuin aikaisemmin. Terveydenhoitaja on 
voimakkaasti mukana etenkin 7. luokalla. 

Kun terveyskasvatuksen uutta opetussuunnitelmaa laadittiin, tuli eteen 
myös joitakin vaikeuksia. Jokainen opettaja piti kiinni omista tunneistaan ja 
terveyskasvatukseen kuuluvia aiheita tuntui olevan liikaa. Ongelmia nähtiin 
myös siinä, että terveyskasvatukselle ei ollut lukujärjestyksessä omaa oppi
tuntia. Kiinnostus aihealueeseen näytti olevan kiinni opettajien omasta kiinnos
tuksesta asiaan. Kaiken kaikkiaan terveyskasvatuksen opetussuunnitelman 
laatimisessa oltiin kuitenkin mukana innokkaasti. 

Nyt, kun kunnissa on laadittu ja laaditaan koko ajan kouluittaisia 
opetussuunnitelmia, on voitu havaita, että ensimmäistä kertaa ovat opettajat 
innokkaasti mukana. Atjonen (1993a, 4) toteaa, että aikaisemmin (POPS-70, POP 
-85) tavalliset opettajat jätettiin syrjään, heidät nähtiin vain toteuttajina. Nyt, kun
opettajat on saatu mukaan laadintatyöhön, tulisi myös oppilaat ottaa mukaan.
Ylivieskan yläasteen terveyskasvatuksen opetussuunnitelmatyössä eivät
oppilaat juuri olleet mukana. Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat pitivät
opintoihinsa liittyen kaikilla luokka-asteilla testitunteja. Oppilaat ja opiskelijat
antoivat tunneista palautetta ja palaute esiteltiin opettajakunnalle. Palautteella
oli ainakin se vaikutus, että opetussuunnitelmaan tuli kirjatuksi tavoite oppilas
keskeisernmästä työskentelystä. Näin oppilaatkin saivat vaikuttaa opetus
suunnitelmaan.

Työryhmän jäsenet arvioivat, että uusi terveyskasvatuksen opetus
suunnitelma vaikuttaa ja muuttaa opetusta jonkin verran. Joidenkin mielestä 
teemapäivät ovat uutta ja muuttavat opetusta monella tavalla. Terveys
kasvatuksen toteuttaminen nähtiin myös opettajittain vaihtelevaksi. Jotkut 
uskovat myös, että vanhat opettajat eivät muuta työtapojaan. Teemajaksoissa 
oppilaiden osallistuminen lisääntyy, koska nuorten tarpeet ja toiveet pyritään 
ottamaan huomioon teemojen valinnassa ja toteutuksessa. Liikuntatuntien 
terveyskasvatuksen osuus vähenee, teemapäivät lisääntyvät, vierailevat asian
tuntijat lisääntyvät ja terveyskasvatus nivoutuu enemmän eri oppiaineisiin. 

Uusi terveyskasvatuksen opetussuunnitelma otettiin käyttöön Ylivieskan 
yläasteella syksyllä 1996. Jo keväällä 1997 oli havaittavissa, että mm. 
liikuntatuntien terveyskasvatus on vähentynyt, teemapäivät ovat lisääntyneet, 
opetus on käytännönläheisempää kuin ennen, asiantuntijoiden käyttö on 
lisääntynyt ja valinnaiskurssit lisääntyneet. 

Uskotko terveyskasvatuksella olevan yleensäkin jotakin vaikutusta? Osa 
työryhmän jäsenistä vastasi kysymykseen myönteisesti ja osa toivoi 
terveyskasvatuksen vaikuttavan kasvatettaviin. Terveyskasvatuksella uskottiin 
opastettavan ihmisiä terveyttä edistäviin elämäntapoihin, antavan vahvaa 
asiatietoa terveyttä vaarantavista sekä parantavista tekijöistä. Terveysasenteisiin 
uskottiin myös pystyttävän vaikuttamaan. Terveyskasvatuksen uskottiin 
lisäävän oppilaiden elämänhallintavalmiuksia, mikäli teemat ovat ajankohtaisia. 
Toivottiin, että tieto sisäistettäisiin jokapäiväiseksi tottumukseksi. 

Kun pohdittiin koulun mahdollisuuksia terveyskasvatuksessa, esitettiin 
todella mielenkiintoisia ajatuksia. Jotkut kokivat koulun mahdollisuudet 
pieniksi, koska koti antaa kaikelle pohjan. Oheiskasvattajia todettiin olevan 
paljon. Osa oheiskasvattajista ei tue terveitä elintapoja. Oppilastoverit koettiin 
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keskeisiksi vaikuttajiksi. Koulun koko henkilökunnan oma esimerkki on erittäin 
tärkeää terveyskasvatustyössä. Sosiaalisten taitojen kehittämisessä koulu nähtiin 
tärkeäksi. 

Koulun mahdollisuuksista tupakka- ja päihdekasvatuksessa työryhmän 
jäsenet vastasivat seuraavasti: 

Koulun tupakka- ja terveyskasvatuksen tehtävä on tiedon välittäminen, mallin 
antaminen 
Tupakka- ja päihdekasvatus varmistuu vierailijoiden ja oppilaiden kavereiden 
yhteistyönä 
Terveydenhoitajan kanssa yksitellen keskustellen 
Kodin kanssa yhteistyössä 
Jokaisen kasvattajan sitouduttava sääntöihin 
Koulun tulee keskittyä tiedottamiseen, ei rangaistuksen jakamiseen 
Kaksinaismoraalin välttäminen tärkeää 
Tupakkalaki oli erehdys, jonka varassa ei voida kasvattaa. 

Näihin vastauksiin on helppo yhtyä. Koulun merkitys nuoren elämässä nähtiin 
tärkeäksi. Valitettavasti osa nuorista huomaa koulun merkityksen vasta koulun 
loputtua. 

Työryhmän jäsenet ovat tehneet tahollaan hyvinkin pitkään terveys
kasvatustyötä. Oli erittäin mielenkiintoista lukea heidän vastauksiaan heidän 
kertomuksistaan koko koulussa työskentelyn ajalta. Joidenkin mielestä 
kal1denkeskiset ja pienessä ryhmässä käydyt keskustelut ovat olleet parhaita. 
Osa toivoi omia terveyskasvatustunteja lukujärjestykseen. Joillekin (lähinnä 
liikunnanopettajille) jopa opetuspaikan löytäminen oli tuottanut vaikeuksia. 
Opetusmateriaali on monipuolistunut, ja jotkut kasvattajista kaipasivat 
lisäkoulutusta. 

Tupakka- ja päihdekasvatusta koulussa on annettu järjestelmällisesti. 
Käytetyt asiantuntijat ovat olleet hyviä. Tupakasta ja alkoholista nuorilla tuntuu 
olevan enemmän tietoa kuin lääkkeistä ja huumeista. Joku ei erottaisi erilleen 
tupakka- ja päihdekasvatusta, vaan lähtisi liikkeelle itsetunnon kehittämisestä. 

Joku oli sitä mieltä, että tilastot ovat omiaan lisäämään nuorten tupakointia 
ja päihteidenkäyttöä. On hyvä, että keskitytään kullakin luokka-asteella tiettyyn 
sisältöön, mutta päihdekasvatusta ei saisi kokonaan unohtaa muillakaan luokka
asteilla. Omia terveysopin tunteja kaipasivat lähinnä liikunnanopettajat. Heitä 
vaivasi myös tilojen puute. Ongelmaksi koettiin myös se, miten päihde- ja 
tupakkavalistus saataisiin mahdollisimman oppilaskeskeiseksi. 

7.5.4 Terveyskasvatus -yhteinen kehittämishaaste 

Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunta saa kerran istuntokauden aikana 
päivitetyt opetussuunnitelmat luettavakseen. Opetussuunnitelman muutokset 
esitellään aina kouluviraston virkamiehelle, joka hyväksyy muutoksen ja 
päättää asian sivistyslautakuntaan viemisestä. Sivistyslautakunta käsittelee aina 
ne opetussuunnitelman muutokset, jotka sisältävät linjamuutoksia ja asioita, 
jotka aiheuttavat merkittäviä taloudellisia muutoksia opetussuunnitelmaa 
toteutettaessa. (Ylivieskan kaupungin sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.3.1998, 
§45)
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Terveyskasvattajat ovat paneutuneet tehtäväänsä. Terveyskasvatustyö
ryhmän jäsenet painottivat sitä, että terveyskasvatus on kaikkien yhteinen asia. 
Resursseja terveyskasvatukseen toivottiin enemmän. Materiaalin, välineiden ja 
tilojen tulisi olla itsestäänselvyys. Täydennyskoulutus ei näytä olevan aivan 
kunnossa. Terveyskasvatus on alue, joka kehittyy nopeasti. Uutta tietoa tulee 
paljon ja ajan tasalla pysymiseksi tarvitaan koulutusta. Ei riitä pelkkä tieto, vaan 
tarvitaan myös monenlaista taitoa, jotta uusia opetusmenetelmiä osattaisiin 
viedä luokkaopetukseen. Asenteet terveyskasvatusta kohtaan tuntuvat olevan 
myönteisiä, joskin tutkittavien vastauksista voi myös lukea sen, että kaikki 
koulussa työskentelevät eivät ole omakohtaisesti sitoutuneet terveyskasvatuk
seen. 

Oulun ammattikorkeakoulu on tehnyt koulussa omaa selvitystään vuosina 
1993-1996. Tutkimuskoulussani on tapahtunut paljon ajatellen terveyskasva
tusta. On hyvin vaikea mitata sitä, millaista hyötyä tutkimuksista ja projekteista 
on ollut nuorten tupakointia ja päihteidenkäyttöä ajatellen. Mitattavissa ja 
havaittavissa on puolestaan se, että nuoret ovat saaneet tietoa, taidot ovat 
kehittyneet, opetus on monipuolistunut ja asiaan on paneuduttu tavallista 
perusteellisemmin. On koettu yhdessä, että terveyskasvatus on tärkeä ja 
yhteinen asia, jonka eteen kannattaa tehdä työtä. 

Rimpelän ym. (1995) mukaan koulussa tulisi ainakin kerran vuodessa 
tehdä arvio päihdetilanteesta ja erityisesti sen muutoksista verrattuna edelliseen 
vuoteen. Kouluittaiset erot korostavat kouluyhteisön omaa vastuuta tilanteen 
seuraamisesta. Opettajat eivät tekisi tätä seuraamista yksin, vaan yhdessä 
oppilashuollon henkilöstön ja vanhempien kanssa. (Rimpelä ym. 1995, 41) 
Korhonen (1998a, 19) puolestaan painottaa sitä, että opetussuunnitelmien jatku
mo varmistetaan sillä, että se tehdään koko kouluajalle eli 6-18-vuotiaille. 

Kun Malinen (1994, 35) toteaa, että koulujen omat opetussuunnitelmat 
saattavat vaihdella sisällöltään vielä enemmän kuin kuntien opetus
suunnitelmat, voin vain todeta, että Ylivieskan ala-asteiden opetus
suunnitelmien kirjo oli todella suuri. Sama täytyy todeta myös terveys
kasvatuksen sekä tupakka- ja päihdekasvatuksen osuudesta. 

7.6 Terveyskasvatuksesta huolehtiminen yläasteella 

Terveyskasvatuksen opettaminen yläasteella on hajotettu eri opp1ame1s11n. 
Seuraavaksi selostan sitä, missä oppiaineissa ja miten Ylivieskan yläasteella 
opetettiin terveyskasvatusta ennen vuoden 1994 opetussuunnitelmia ja uusien 
vuoden 1994 opetussuunnitelmien laatimisen jälkeen. Ylivieskan yläasteella 
terveyskasvatusta on opetettu läpäisyperiaatteella tai aihekokonaisuuksina 
lähinnä biologiassa. Kansalaistaidon opetus yläasteella loppui 1987. 

7.6.1 Terveyskasvatus oppiaineena yläasteella 

Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelman mukaan terveyskasvatus sisältyi 
liikunnan opetukseen. Yläasteella oli jokaisella luokkatasolla käytettävä 10 
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asioiden opettamiseen. Opetussuunnitelman (1986) mukaan opetukseen tuli 
sisältyä tupakka-ja päihdekasvatuksen seuraavien sisältöjen: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

nuoret ja tupakka: tupakkalaki, myynnin ja käytön rajoitukset, miksi 
tupakointi aloitetaan yhä nuorempana, toveripiirin vaikutus, muoti-asia, 
totuttu tapa eri tilanteissa, riippuvuus - vaikea lopettaa 
tupakoinnin haittavaikutukset: terveydelliset, hygieeniset, sisätilojen 
saastuttaja, passiivinen tupakointi 
nuoret ja alkoholi: alkoholilaki, myynnin rajoitukset, hallussapito yleisillä 
paikoilla, keskiolutongelma 
alkoholin haitat: yksilölle terveydelliset, perheelle sosiaaliset, yhteiskunnalle 
taloudelliset 
tilanneraittius: päihdepulmat liikenteessä, kouluissa, työpaikoilla, urheilu
kilpailuissa (doping), raskaus, imetys 
tilapäiskäyttäjästä ongelmakäyttäjäksi: vapauttaa estoista, paineiden 
helpottaja, tottuminen ja sietokyvyn kasvu, hermomyrkkyä, vaikea lopettaa 
huumausaineet: käytön syyt, käytön seuraukset itselle - ympäristölle 
yhteiskunnalle, ennaltaehkäisevät toimenpiteet, auttavat toimenpiteet. 
(Ylivieskan kaupungin opetussuunnitelma, peruskoulut 1986, 204-205) 

Liikunta- ja terveyskasvatuksen tehtävänä on Ylivieskan opetussuunnitelman 
mukaan antaa oppilaille sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joiden pohjalta 
syntyy liikunnallinen elämäntapa, jatkuva liikunnan harrastus ja tarve pitää yllä 
toiminta- ja työkykyisyyttä kaikenpuolisen hyvinvoinnin, terveyden, koulu
vireisyyden ja muun oppimisen edistämiseksi ja tarjota mahdollisuuksia 
liikunnalliseen ilmaisuun ja liikuntakulttuurin ymmärtämiseen (Ylivieskan 
kaupungin opetussuunnitelma, peruskoulut 1986, 204-205). Koska liikkuminen, 
liikenne, terveys ja terveelliset elämäntavat liittyvät toisiinsa, on perusteltua, 
että liikunnan opetuksen yhteydessä käsitellään myös terveyskasvatus
kysymyksiä. 20 

Terveyskasvatuksen tehtävänä ja tavoitteena on antaa tarpeelliset tiedot ja 
taidot osana yksilön yleissivistystä sekä herättää oppilaat pohtimaan myöntei
sesti omasta kokemusmaailmastaan käsin terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen 
vaikuttavia tekijöitä. Kolmantena tärkeänä tavoitteena on psyykkisen energian 
tuottaminen ja vapauttaminen sekä tunteiden ilmaisutaidon, ristiriitojen 
ratkaisukyvyn ja sosiaalisten suhteiden solmimisen taitojen kehittäminen 
kouluyhteisön arjessa. Yleisenä tavoitteena on, että nuori oppii sekä oman että 
ympäristönsä terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvät perustiedot, 
taidot ja toimintavalmiudet. Nuori pitää niitä oman ja ympäristönsä hyvin
voinnin kannalta merkityksellisenä ja kykenee käyttämään näitä valmiuksia 
voimavarana elämänkulun eri vaiheissa. Yhteistyö kouluterveydenhuollon ja 
kotien kesken on terveyskasvatuksen tavoitteiden tuloksellisen toteutumisen 
kannalta keskeistä. Terveyskasvatuksen sisällöt esiintyvät ensisijaisesti 
liikunnan sekä ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineksessa. Kouluittain 
aiheeseen liittyviä teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä täydennetään aiheko
konaisuuden tavoitteiden toteuttamista. (Ylivieskan kaupungin peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteet 1994, 25) Uusissa opetussuunnitelman perusteis
sa terveyskasvatuksen ja terveystiedon tavoitteet on määritelty hyvin yleisellä 
tasolla. Koululla on vastuu konkreettisista suunnitelmista. 

Ylivieskan yläasteella terveyskasvatusta annetaan syksyllä 1998 aihe
kokonaisuutena, jonka teemat toteutetaan eri oppiaineissa ja erilaisissa ennalta 
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suunnitelluissa teematapahtumissa kehitysvaiheen mukaisesti. Terveyskasva
tuksen kokonaisoppimäärä kullakin luokka-asteella on noin 1/3 vuosiviikko
tuntia kuitenkin siten, että kahdeksannella luokalla resurssia varataan 
enemmän. Ohjeellisen tuntijaon mukainen yhden vuosiviikkotunnin määräinen 
opetus pyritään antamaan jokaiselle oppilaalle yläasteen kolmen vuoden aikana. 
Aiheiden käsittelyssä varaudutaan oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin, joissa 
oppilaat voivat tuoda esille omia mielipiteitään, pohtia ja keskustella. 
Tavoitteena on opastaa nuorta terveyttä edistäviin elämäntapoihin. Opetuksessa 
pyritään tukemaan kodeissa annettua terveyskasvatusta sekä kartuttamaan 
oppilaan elämänhallintavalmiuksia. (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 
1995) 

Terveyskasvatuksen teemat toteutuvat ensisijaisesti oppilaille yhteisissä 
oppiaineissa kuten liikunta, biologia, fysiikka, kemia ja kotitalous. Muissa 
oppiaineissa opetussuunnitelmat sisältävät terveyskasvatusta tukevaa ainesta, 
jota tässä esityksessä ei ole kirjattu. Myös oppilaanohjauksessa varataan aikaa 
aiheiden käsittelylle. Omaksumista ja syventämistä tukevat oppilaille 
valinnaisiksi kursseiksi tarjottavat aihepiirit, kuten ensiapu ja terveellinen 
ravitsemus. Osa aineksesta voidaan käsitellä vaihtoehtoisesti myös teema
päivinä tai teematunteina. Tiedon välittymistä ja tervettä elämäntapaa tukevien 
asenteiden asiantuntijoina käytetään koululääkäriä, kouluhoitajaa, muuta 
terveyshenkilöstöä, terveydenhoitoalan opiskelijoita, poliisia jne. Merkittävä 
osuus terveyskasvatuksesta on koulun terveydenhoitajalla, joka suorittaa 
kaikilla luokka-asteilla terveystarkastuksen sekä osallistuu aiheeseen liittyvien 
teemojen toteutukseen erityisesti seitsemännellä luokalla. Oppilaanohjauksen 
sisällöissä korostuvat sekä fyysinen, psyykkinen että sosiaalinen terveys. 
Oppilaanohjauksen resurssin käyttäminen vierailevien terveyskasvatuksen 
asiantuntijoiden käyttöön on näin myös perusteltua. Myös kouluruokailusta 
vastaava, kuten myös muu koulun henkilöstö, antaa virikkeitä terveiden 
elämäntapojen omaksumiselle. (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Liikunnan opiskelun tavoitteena on, että oppilas 

kokee liikunnan iloa, oppii harrastamaan liikuntaa säännöllisesti ja omaksuu 
myönteisen asenteen liikuntaan 
oppii tarkkailemaan, kehittämään ja ylläpitämään omaa fyysistä ja psyykkistä 
toimintakykyään ja hyvinvointiaan, jolloin keskeisiä ovat oppilaan 
liikehallinnan, kunnon, motoristen perustaitojen ja liikunnan lajitaitojen 
kehittyminen ja harjaantuminen 
edistyy yhteistyötaidoissa, sääntöjen noudattamisessa sekä itsensä 
tuntemisessa ja ilmaisutaidossa 
tutustuu kansalliseen liikuntakulttuuriin, esimerkiksi perinteisiin 
liikuntaleikkeihin, kansantansseihin ja liikkumiseen luonnossa 
tuntee terveyteen vaikuttavat tekijät ja omaksuu opiskeluvireyttä ja terveyttä 
edistäviä arkikäytäntöjä ja elämäntapoja sekä 
oppii turvalliset liikuntatavat ja uimataidon, osaa toimia hengenpelastus- ja 
ensiaputilanteissa sekä liikkua turvallisesti maaliikenteessä ja vesillä. 
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 107-108) 

Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma (1995) sisältää samat asiat kuin 
valtakunnallinen suunnitelma. Aihekokonaisuuksia painotetaan Ylivieskan 
yläasteella seuraavasti: 
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7 lk Liikennekasvatus: liikenneturvallisuus 
Terveyskasvatus: tupakka, alkoholi, ensiapu 
Perhekasvatus: seurustelu 

8 lk Liikennekasvatus: liikenteen yhteispeli 
Terveyskasvatus: huumeet, elvytys 
Perhekasvatus: ehkäisy 

9 lk Liikennekasvatus: liikenneasenteet 
Terveyskasvatus: väestönsuojelu 
Perhekasvatus: erilaisuuden hyväksyminen. 
(Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Tämä osa on Ylivieskan omaa osuutta opetussuunnitelmassa ja omaa osuutta on 
myös mm. kurssien sisällöissä. 

Biologiassa tavoitteena on kehittää oppilaan omakohtaista suhdetta ja 
kiinnostusta luontoon, elämän eri muotojen arvostamista ja suojelua. 
Oppiaineen tavoitteena on mm. ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin 
tutustuminen sekä terveiden elämäntapojen omaksuminen.(Ylivieskan yläasteen 
opetussuunnitelma 1995) Biologian opetussuunnitelmassa näkyy jo tavoitteissa 
omaleimaisuutta, eikä suunnitelma ole suora kopio valtakunnallisesta 
suunnitelmasta. Ylivieskan yläasteen matematiikan opetuksessa puhutaan 
promillen yhteydessä alkoholin haitoista. Prosentti- ja tilastotehtävissä 
käytetään aiheeseen liittyvää materiaalia. (Ylivieskan yläasteen opetus
suunnitelma 1995) Matematiikan opetussuunnitelmassa on mietitty myös 
yläasteen omaleimaisuutta, suunnitelma ei ole kopio valtakunnallisesta 
suunnitelmasta. Matematiikan integrointia jokaiseen aihekokonaisuuteen on 
myös mietitty huolellisesti. Ylivieskan yläasteen ohjeellisessa tuntijaossa 
tupakka- ja alkoholiasioita käsitellään 7.-8. -luokilla liikunnan ja biologian 
tunneilla. Terveyskasvatuksen ohjeellinen tuntimäärä on 7.-luokalla 12 h, 8.
luokalla 14 h ja 9.-luokalla 12 h. 

Yläasteen opetussuunnitelmassa on yhdeksän eri aihekokonaisuutta, joista 
terveyskasvatu1; on yksi. Valinnaisaineita on enemmän verrattuna aikaisempaan 
eli vuoden 1986 opeh1ssuunnitelmaan. Koulussa on perusvalinnaisaineita, joita 
opiskellaan sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla ja muita 
valinnaisaineita, niin sanottuja lyhytkursseja, joita oppilaat voivat valita sekä 
kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla yhden vuosiviikkotunnin verran. 
Ylivieskan yläasteella on noin 100 eri valinnaisainekurssia, joten oppilailla on 
mahdollisuus valita todella laajasta kurssitarjottimesta. 21 

7.6.2 Kotitalous ja perhekasvatus oppiaineena yläasteella 

Kotitalouden opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan kehittymistä vastuun
tuntoiseksi ja yhteistyökykyiseksi ihmiseksi sekä perheen että yhteiskunnan 
jäseneksi. Oppimäärä muodostaa kokonaisuuden, joka koostuu seuraavista 
sisältöalueista: asuinympäristö ja hygienia, ravinto ja terveys, kodin talous- ja 
kuluttajatieto sekä perhe ja ihmissuhteet. Sisältö rakentuu oppiaineessa johdon
mukaisesti ja nousujohteisesti ottaen huomioon oppilaan kulloisenkin kehitys
vaiheen. Yhdeksännen vuosiluokan perhe- ja kuluttajakasvatuksessa käsitellään 
kodinhoitoon, kodin talouteen, lastenhoitoon ja kasvatukseen liittyviä aihe
piirejä. Lisäksi opetuksessa käsitellään kasvamista aikuisuuteen, ihmissuhteita ja 
vastuuta perheenjäsenenä. Perhekasvatus niveltyy muiden aineiden, pääasiassa 
biologian, historian ja yhteiskuntaopin sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
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opetukseen. (Ylivieskan kaupungin opetussuunnitelma, peruskoulut 1986, 261). 
Yhdeksännen vuosiluokan uusi oppiaine, ns. perhe- ja kuluttajakasvatus sisältää 
seuraavat aiheet: nuoret ja alkoholi, terveelliset elintavat sekä juhlat ja 
perhetapahtumat (Ylivieskan kaupungin opetussuunnitelma, peruskoulut 1986, 
261). 

Tupakka- ja alkoholiasiat tulevat kotitaloudessa ja perhekasvatuksessa 
esille seuraavasti: alkoholi tulee ohimennen esille energian saannin yhteydessä 
eikä tupakka varsinaisesti kuulu ohjelmaan, mutta otetaan esille oppilaiden niin 
halutessa, terveiden elintapojen yhteydessä. Näin siis seitsemännellä luokalla. 
Yhdeksännen luokan oppiaineen nimi on kotitalous ja opetuksen pääasiallisina 
aihealueina ovat perhe- ja kuluttajakasvatus. Esimerkiksi viim.e vuoden aikana 
oppilaille on pidetty yksi oppitunti aiheesta nuoret ja alkoholi. Ravintola
käyttäytymistä on harjoiteltu käymällä syömässä ammattikurssikeskuksessa, 
jossa on ollut puhetta alkoholinkäytöstä. Tupakasta on puhuttu, aiheena lapsi 
tupakoivassa perheessä. Tupakasta on kerätty materiaalia, joten seuraavina 
vuosina siitä puhuttaneen enemmän. Lisäksi tupakka ja alkoholi ovat esillä 
puhuttaessa vauvan odotuksesta ja pienen lapsen hoidosta. Kahdeksas
luokkalaisten valinnaisessa opetuksessa alkoholi ja tupakka tulevat esille vain, 
jos oppilaat sattuvat ottamaan sen puheeksi terveydestä puhuttaessa. 
Yhdeksäsluokkalaisilla tupakka ja alkoholi tulevat esille lastenhoitoa 
opiskeltaessa. Tällöin käsitellään mm. odotusaikaa ja äidin alkoholinkäyttöä, 
äidin ja isän tupakointia ja sen vaikutusta lapsen terveyteen, ympäristön 
tupakoinnin vaikutuksia, esimerkiksi lasten korvatulehduksia ja allergioita. 22 

"Kotitalouden opiskelun tarkoituksena on kehittää oppilaassa valmiuksia, 
jotka auttavat häntä selviytymään arkipäivän hallinnasta. Opiskelussa 
perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin kannalta keskeisiin kysymyksiin, 
jotka käsittelevät häntä itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä 
yhteiskuntaan ja ympäristöön. Pyritään siihen, että oppilas haluaa ottaa 
vastuuta omasta terveydestään ja taloudestaan, ihmissuhteistaan ja 
lähiympäristönsä viihtyisyydestä. Olennaista on käytännön toiminta, johon 
yhdistyy teoreettisia perusteita, suunnittelua, päätöksentekoa ja arviointia." 
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 102) Tämä osa on 
samanlaisena myös Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelmassa (1995). 

Kotitalouden opiskelun keskeisenä tavoitteena on elämänhallinnan taitojen 
kehittäminen niin, että oppilas 

ymmärtää myönteisten ihmissuhteiden, hyvien tapojen ja tasa-arvon 
merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta 
oppii hallitsemaan ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyvät 
perustaidot sekä omaksumaan hygieenisiä, ergonomisia ja turvallisia työtapoja 
ymmärtää ravitsemussuositusten merkityksen ja pystyy valitsemaan ruoan ja 
ruoanvalmistusmenetelmät terveyttä ja hyvinvointia edistävästi 
tiedostaa kuluttamiseen liittyviä ongelmia ja osaa toimia harkitsevana ja 
vastuunsa tuntevana kuluttajana 
ymmärtää kotitalouksien merkityksen yhteiskunnassa ja oppii tuntemaan 
kotitalouksien ja yhteiskunnan eri tahojen vuorovaikutusta 
osaa arvioida vaihtoehtoja, joilla kodeissa voi toimia luontoa mahdollisimman 
vähän kuluttaen ja ympäristöstä huolehtien sekä 
arvostaa kansallista perinnettä ja tiedostaa kansainvälistymisen merkityksen 
kotitalouden toiminnassa ja ihmissuhteiden hoidossa. 
(Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 
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Kotitalous integroituu luontevasti muihin oppiame1snn. Myös aihekokonai
suudet nostavat esiin juuri niitä elämänhallinnan taitoja, joita kotitalouden 
opiskelussa harjoitellaan. Kuluttajakasvatus, perhekasvatus, terveiden elämän
tapojen edistäminen sekä luonnonvaroja säästävät ja ympäristön viihtyisyyttä 
lisäävät käytännöt o.vat olennainen osa kotitalousopetusta. Monet työtavat 
tukevat myös kasvatusta omatoimisuuteen ja yrittäjyyteen. (Ylivieskan 
yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Tupakka- ja päihdeasioiden käsittely Ylivieskan yläasteen kotitalous
opetuksessa on vähentynyt. Ylivieskassa opetetaan kotitaloutta yhteisenä 
aineena seitsemännellä luokalla kolme viikkohmtia. Yhdeksännen luokan 
perhekasvatus on jäänyt kokonaan pois. Seitsemännellä luokalla yhden opetus
kerran aihe on terveelliset elintavat. Oppikirja mainitsee vain positiiviset seikat, 
mutta opetuksessa on otettu esille tupakka ja päihteet. Asioista kuitenkin 
keskustellaan muulloinkin, jos oppilaat ottavat asian puheeksi. Noin 35 % oppi
laista valitsee kotitalouden ns. perusvalinnaisaineeksi, jolloin sitä opiskellaan 
kaksi viikkotuntia kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Kahdeksannella 
luokalla tupakka ja alkoholi tulevat esille yhdellä opetuskerralla. Yhdeksännen 
luokan valinnaisopetuksessa käsitellään lastenhoitoa 4-5:llä opetuskerralla. 
Tässä yhteydessä tulee esille äidin ja isän päihteiden käyttö ja tupakointi sekä 
odotusaikana että lapsen ollessa pieni. Opetus ei enää kata koko ikäluokkaa 
kuten aikaisemmin kun perhekasvatus oli kaikille yhteisenä aineena. 23 

Kotitalouden lehtoreiden mukaan terveyskasvatus muiden aihekokonai
suubien tapaan on siirretty opetettavaksi ns. läpäisyperiaatteella. Pääasiassa 
opetus on toteutettu erilaisten teemapäivien ja asiantuntijavierailujen avulla. 
Tupakan ja alkoholin osuus on lehtoreiden mielestä jäänyt vähäiseksi, sen sijaan 
huumeet ovat saaneet enemmän huomiota. He ovat myös sitä mieltä, että uusi 
tuntijako ja opetussuunnitelma ovat vähentäneet terveyskasvatusaiheita 
yläasteella. Mielestäni kotitalouden opetussuunnitelma on myös omaleimainen, 
se ei ole suora kopio valtakwrnallisesta suwuutelmasta. 

7.6.3 Biologia oppiaineena yläasteella 

Biologian opetuksen yleistavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia luonnon
tieteellisen maailmankuvan muodostamiseen. Tiedollisen kasvatuksen tavoittee
na on tutustuttaa oppilaat elävään luontoon sekä opettaa erityisesti ihmisen 
rakennetta, elintoimintoja ja ihmisen ekologiaa. Taidollisen kasvatuksen alueella 
tavoitteena on harjoittaa biologialle ominaisia työskentelytapoja ja kehittää 
kykyä käyttää opittuja käsitteitä ja hankittua tietoa päätelmien teossa. 
Asennekasvatuksen alueella tavoitteena on herättää oppilaissa kiinnostus ja 
kiintymys elävään luontoon sekä herättää oppilaissa vastuu omasta terveydes
tään. (Ylivieskan kaupungin opetussuunnitelma, peruskoulut 1986, 141) 

Yhdeksännellä vuosiluokalla tulevat terveysasiat esille siten, että oppilaat 
perehdytetään ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin, lisääntymisfysiologiaan 
ja erilaisiin sairauksiin sekä niitä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja terveyden 
arvostamiseen. (Ylivieskan kaupungin opetussuunnitelma, peruskoulut 1986, 
145) 

Ylivieskan yläasteen 1995 opetussuunnitelman mukaan opetuksen 
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tavoitteena on, että oppilas 

tutustuu elävään luontoon ja sen ilmiöihin sekä biologiassa käytettyyn 
peruskäsitteistöön 
oppii tunnistamaan ja tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elintoimintoja 
sekä lajien sopeutumista ympäristöön 
tutustuu ihmisen rakenteeseen, elintoimintoihin ja omaksuu terveellisiä 
elämäntapoja sekä hahmottaa ihmisen eliölajina 
tutustuu ekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan 
oppii käyttämään erilaisia keinoja, joilla voi vähentää haitallisia 
ympäristövaikutuksia. 
(Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Yhdeksännellä luokalla on kurssi ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoi$ta sekä 
evoluutiosta. Tämä kurssi sisältää oman kehon rakenteen ja toimintatapojen, 
lisääntymisen sekä perinnöllisyyden käsittelyä. Lisäksi puhutaan terveiden 
elämäntapojen merkityksestä ja evoluutioteorian pääpiirteistä. (Ylivieskan 
yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Biologian opetussuunnitelman sisällöt eivät ole terveyskasvatuksen ja 
niihin liittyvien tupakka- ja päihdeasioiden käsittelyn suhteen muuttuneet 
vuoden 1986 opetussuunnitelmasta vuoden 1995 opetussuunnitelmaan. 

7.6.4 Oppilaanohjaus oppiaineena yläasteella 

"Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista aktiivisiksi, 
myönteisiksi ja tasa-arvoisiksi yhteisön jäseniksi, lisätä heidän ihmis
tuntemustaan ja itseluottamustaan, tukea heitä menestymään mahdollisimman 
hyvin opinnoissaan sekä auttaa uranvalinnallisen selkiytymisen saavuttamiseen 
ja jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Ohjauksen avulla pyritään oppilaissa 
kehittämään sekä työelämän että vapaa-ajan toimintojen kannalta tarpeellisia 
valmiuksia." (Ylivieskan kaupungin opetussuunnitelma, peruskoulut 1986, 324) 

Ylivieskan yläasteen oppilaanohjauksen yksi tärkeä aihealue on terveisiin 
elämäntapoihin kasvaminen ja tapakasvatus. 24 Oppilaanohjauksen tavoitteena 
on oman elämän hallintaan pyrkiminen ja yhteistyön ja elämäntaitojen 
oppiminen ja omien hyvien ja huonojen puolien tiedostaminen ja hyväksyntä. 
Oppilaanohjauksessa paneudutaan ihmisen elämään, murrosikään, ihmis
suhteisiin, oikeuksiin ja velvollisuuksiin, nuorena olemisen iloihin ja suruihin, 
omatoimisuuteen, nykyiseen ja tulevaan sekä vapaa-aikaan ja harrastuksiin. 
Kaikkia sisältöalueita käsitellään eri luokka-asteilla toistuvasti ja syventävästi. 
Henkilökohtaisessa ohjauksessa otetaan huomioon oppilaan kehitystaso sekä 
hänen elämäntilanteensa sanelemat toiveet ja tarpeet. "Kaiken kaikkiaan 
oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita niin, että 
jokainen nuori selviää kykyjään vastaavasti opiskelustaan ja kykenee tekemään 
itsenäisiä ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja." 
(Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Terveyskasvatuksen aiheita käsitellään myös oppilaanohjauksessa. Muun 
muassa tupakka- ja alkoholiasioita käsitellään monella tavalla. Terveyskasvatus
asiat sopivat hyvin käsiteltäväksi oppilaanohjauksessa osana laajempaa elämän
hallintaan kuuluvaa kokonaisuutta. Elämänhallinta-asiat tulevat tulevaisuu-
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dessa olemaan aina vain tärkeämmällä sijalla oppilaanohjauksessa. 25 

Oppilaanohjauksen tavoitteista huomaa, että oppilaanohjaus on kokonai
suudessaan mitä parhainta terveyskasvatusta. Terveyskasvatuksen osuutta 
oppilaanohjauksessa on uusien opetussuunnitelmien myötä lisätty ja 
syvennetty. Ylivieskan yläasteen oppilaanohjauksen opetussuunnitelma on 
omaleimainen, eikä se ole kopio valtakunnallisesta suunnitelmasta. Suunni
telmassa on mietitty tarkkaan opiskelua, jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja 
työelämää, ihmisen asemaa yhteiskunnassa. Suunnitelma sisältää myös 
menetelmäkuvauksen ja työelämään tutustumisjaksot. Opinto-ohjauksen 
kytkentöjä aihekokonaisuuksiin on myös kirjattu suunnitelmaan. 

7.6.5 Kouluterveydenhuolto yläasteella 

Kouluterveydenhuollollisten toimintojen yhteydessä annetaan lähinnä 
yksilökohtaista ohjantaa. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on ollut turvata 
lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Paitsi oppilaaseen itseensä ja oppilas
ryhmään kohdistuvana toimintana, kouluterveydenhuollon on pyrittävä 
vaikuttamaan myös nuoren elinympäristöön ja elinoloihin. Kouluterveyden
huollon tulee nivoutua koulun työskentelyyn ja tämän vuoksi on tärkeää, että 
kouluterveydenhuollon henkilöstö perehtyy myös koulutyöhön ja sen 
tavoitteisiin. Opettajat toteuttavat terveyskasvatusta koulukasvatuksen 
kokonaistavoitteiden mukaisesti opetussuunnitelmiin sisältyvänä opetuksena. 
Tämän takia onkin hyvin tärkeää, että kouluterveydenhuollon henkilöstö 
perehtyy opeh1ssuunnitelmiin ja toimii yhteistyössä opettajien kanssa alansa 
asiantuntijoina kouluittaisen terveyskasvatuksen toteuttamisessa. Jotta terveys
kasvatus olisi oikeanlaista, sen tulisi olla jatkuvaa ja järjestelmällistä. Koulu
terveydenhoitajalla on kokonaisvastuu ja hän hoitaa ensisijaisesti yhteydet 
kodin, koulun, terveydenhuollon ja erityispalveluiden sekä muun oppilas
huollon välillä. (Lääkintöhallituksen ohjekirje Dno 1392/02/81. Ohjeet koulu
terveydenhuollosta 1981, 3) 

Lääkintöhallituksen ohjekirjeiden (Dno 3113/02/78, Dno 3115/02/78) 
mukaan nuoret on valittu erääksi kohderyhmäksi esim. tupakoinnin ja 
alkoholinkäytön ehkäisyssä ja vähentämisessä. Ohjeissa painotetaan sitä, että 
koko yhteisöön kohdistuvalla tupakointia vähentävällä terveyskasvatuksella 
pyritään turvaamaan nuorisolle tupakoimaton kasvuympäristö. Perheiden, 
opettajien ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden tulee tupakoimattomalla, 
henkilökohtaisella esimerkillään tukea tupakointia ehkäisevää ja vähentävää 
terveyskasvatusta. Nämä ohjeet ovat edelleen voimassa, niiden vuoden 1978 
voimaantuloajankohdasta huolimatta. 

Ylivieskan yläasteen kouluterveydenhoitaja antaa oppilaille pääasiallisesti 
henkilökohtaista ohjausta tupakointi- ja päihdeasioissa, mutta pitää myös 
säännöllisesti oppitunteja oppilaille näistä ja muistakin terveyteen liittyvistä 
asioista. 26 Vuodesta 1996 kouluterveydenhoitaja on toiminut toisena opettajana 
terveet elämäntavat valinnaisainekurssilla. (Ks. tarkemmin lukua 8.7) 

Yläasteen terveydenhoitaja Honkola (1997) toteaa, että yleinen moraali ja 
kuri on löystynyt niin kotona kuin koulussakin. Kotona oletetaan, että koulu 
hoitaa valistuspuolen. Ylivieskan yläasteella päivittäinen päihteiden käyttö on 
harvinaista. Honkola oli kouluterveydenhoitajana yläasteella vuodesta 1992 
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vuoden 1998 kevääseen. Tältä ajalta hän ei muista kuin muutaman 
päihdetapauksen. (Joka kuudes käyttää kahdesti kuukaudessa alkoholia 1997, 5) 

Ylivieskan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on oma suunnitelma 
vuosille 1994-1998. Suunnitelman ovat laatineet ylilääkäri ja terveydenhoitajat. 
Suunnitelman mukaan kunnan tulee kansanterveystyöhön kuuluvanan 
velvollisuutena ylläpitää kouluterveydenhuoltoa. Terveydenhoitajalla on 
kokonaisvastuu sekä koulukohtaisen että oppilaskohtaisen terveydenhuolto
ohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta, yhteensovittamisesta ja seurannasta. 
Lääkäri toimii lääketieteellisenä asiantuntijana kouluterveydenhuollon 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyötä tehdään myös terveyskasvatuksen 
muiden työntekijöiden sekä keskussairaaloiden ja vanhempien kanssa. (Koulu
ja opiskelijaterveydenhuollon toimintasuunnitelma lukuvuodelle 1994-1998, 
1993, 2-4) 

Yläasteen kouluterveydenhoitaja tekee tupakka- ja päihdetyötä siten, että 
hän keskustelee nuorten kanssa näistä asioista terveystarkastusten yhteydessä. 
Hän motivoi nuoria tupakoimattomuuteen. Kahdeksannella luokalla keskustel
laan mm. kännikokemuksista ja merkitään tupakointitilanne nuoren terveys
korttiin. Yhdeksännellä luokalla puhutaan myös tupakoinnista sekä alkoholin
käytöstä. 27 

Yläasteen uusi kouluterveydenhoitaja on ollut työssään vasta vähän aikaa, 
mutta jo nyt hän on havainnut muutamia asioita, joita hän haluaisi kehittää ja 
mahdollisesti myös muuttaa aikaisempia käytäntöjä. Syksyn aikana terveyden
hoitaja pyrkii vähentämään nuorten särkylääkkeiden käyttöä ennaltaehkäisevän 
toiminnan avulla. Kouluterveydenhoitaja on kiinnittänyt huomiota nuorten 
runsaaseen lääkkeiden käyttöön. Kouluterveydenhoitaja on neuvotellut asiasta 
terveyskeskusylilääkärin kanssa ja hän on myös samoilla linjoilla. Asia otetaan 
esille syksyn aikana koulun opettajakunnan kanssa. Nykyisin niin nuoret kuin 
aikuisetkin käyttävät runsaasti särkylääkkeitä. Nuorten päänsäryt ovat totta, 
mutta usein säryn taustalla ovat psyykkiset syyt tai monet säryt johtuvat juuri 
esimerkiksi huonosta työasennosta, vähäisestä ulkona olosta tai riittämättömistä 
yöunista. Päänsärky on aina oire jostakin, ja tämän oireen taustalla oleva syy 
pitäisi hoitaa, ei oiretta. 

Kun nuoret tottuvat ottamaan särkylääkkeen vähäiseenkin kipuun, heidän 
sietokykynsä vähenee. Lääkkeiden teho laskee, jos niitä käytetään paljon. 
Nuoren täytyy saada vaivoihinsa aina vain enemmän ja vahvempaa lääkettä. 
Tämä voi olla alku lääkkeiden väärinkäytölle. Jos päädytään siihen, että 
lääkkeitä edelleen annetaan koulussa, tulisi katsoa, mitä lääkkeitä annetaan ja 
valvoa, että nuori todella syö sen lääkkeen, eikä hän kerää niitä talteen. Tähän 
lääkkeiden käyttöön liittyy todella ongelmia, joita ei välttämättä ole osattu 
ajatella. Joissakin särkylääkkeissä on myös ainesosia, jotka eivät sovi esim. 
astmaatikolle. Särkylääkkeiden käytön seurannassa Hannula haluaisi kehittää 
yhteistyötä muun koulun henkilökunnan kanssa. 28 Nuorten terveystapatutki
muksessa Rimpelä ym. (1997, 2710) puuttuvat samaan ongelmaan kuin 
kouluterveydenhoitaja Hannula, lääkkeiden käyttöön. Särkylääkkeiden ja 
vilustumis- tai yskänlääkkeiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt nuortenkin 
keskuudessa. 

Kouluterveydenhoitaja on työajastaan neljä päivää yläasteella ja yhden 
terveyskeskuksessa. Nuorten ongelmien lisääntyessä myös kouluterveyden-
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hoitajan työt ovat lisääntyneet. Koulukuraattorin virkaa ei ole vieläkään saatu 
yläasteelle. Niinpä kouluterveydenhoitaja joutuu hoitamaan paljon myös 
kuraattorille kuuluvia tehtäviä. Yläasteella ei ole vakituista koululääkäriä, mikä 
on suuri puute. Koululääkärinä toimivat lääkärit vaihtuvat usein ja työstä 
puuttuu jatkuvuus ja samalla kouluterveydenhoitajalta puuttuu tärkeä työpari. 
Tänä syksynä (1998) yläasteen kouluterveydenhoitaja saa tietokoneen ja 
yhteyden terveyskeskuksen potilastietojätjestdmään. Tiedonkulku paranee ja 
hoitokäytännöt yhtenäistyvät. Edellä mainitut asiat ovat erittäin tärkeitä työn 
kehittämisen ja työajan järkevän hyödyntämisen kannalta. 29 

Tuuloksen mukaan kouluterveydenhoitajien koulujen ja oppilaiden hyväk
si tekemää työtä on vähennetty juuri sillä toimenpiteellä, että kouluterveyden
hoitajien työajasta aina vain enemmän kuluu muissa terveydenhuollon tehtä
vissä. Tämä on yleinen suuntaus ja tähän pitäisi kaikkien yhdessä pystyä 
vaikuttamaan. 30 

Kouluterveystutkimus 1998 tuo esille saman ongelman. Tulokset 
osoittavat, että yleensä oppilaat arvioivat koulun lääkärin ja terveydenhoitajan 
vastaanotolle pääsyn pääasiallisesti helpoksi. Runsas 10 % piti vastaanotolle 
pääsyä vaikeana ja vain 2-3 % erittäin vaikeana. Kun verrataan vuosien 1996 ja 
1998 tuloksia, voidaan nähdä, että oppilaiden kokemukset palvelujen saatavuu
desta ovat tutkimuksen mukaan muuttuneet kielteisempään suuntaan. Kun 
vuonna 1996 38 % oppilaista koki kouluterveydenhuollon palveluiden 
saatavuuden erittäin helpoksi, oli luku vuonna 1998 enää 28 %. (Kosunen & 
Rimpelä 1998, 33-34) 

Kouluterveydenhoitaja Hrumula puuttuu haastattelussa juuri niihin 
tärkeisiin asioihin, jotka kouluterveydenhuoltoa ajatellen ovat nuoren kannalta 
keskeisiä. Särkylääkkeiden runsas käyttö on totta ja Hannula tarjoaakin vaihto
ehtona niille monia parempia keinoja. Jokaisen tulisi tarkastella omaa elämäänsä 
tarkemmin ja ehkä silloin huomaa esim. liian vähäisen unen tai ulkoilun 
aiheuttamat väsymykset ja päänsäryt. Tässä terveydenhoitajan työ on monella 
tavalla ennalta ehkäisevää päihdetyötä. 

7.6.6 Erityisopetus ja oppilashuoltoryhmä 

Oppilaat ovat fyysiseltä ja psyykkiseltä kehitykseltään erilaisia. Jokainen on 
kuitenkin ainutlaatuinen yksilö, jolla on hyviä ja arvokkaita ominaisuuksia 
huolimatta ohimenevistä tai pysyväisluonteisista vaikeuksista. Vaikeudet voivat 
olla myös seurausta epäedullisista olosuhteista tai yhteiskunnassamme 
vallitsevista muutoksista. Oppilailla voi olla myös hyvin erilaiset kulttuuri
taustat. (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Laaja-alaista erityisopetusta annetaan oppilaille joilla on: 

A. lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, esim. puhe- tai lukivaikeuksia tai
muita äidinkielen lieviä ongelmia

C. oppimisvaikeuksia kielissä tai matematiikassa
D. sopeutumis- ja käyttäytymisvaikeuksia tai arkuutta luokassa
E. äidinkielenä muu kuin suomi, esim. pakolaiset ja maahanmuuttajat
F. suuria koulunkäyntivaikeuksia, esim. runsaasti poissaoloja.

(Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995)

"Erityisopetuksen tavoitteena on erilaisten opetusmenetelmien avulla turvata 
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yksilölliset oppimisedellytykset ja opetuksen tavoitteiden yhteensopivuus siten, 
että jokaisella oppivelvollisella on mahdollisuus suorittaa peruskoulun oppi
määrä ja hankkia jatko-opintokelpoisuus." Näin parannetaan yksilön edellytyk
siä hankkia tietoja ja taitoja sekä sopeutua elämään yhteiskunnan itsenäisenä ja 
aktiivisena jäsenenä. Eri oppiaineiden aineittaiset tavoitteet ovat pääosin samat 
kuin yleisopetuksen tavoitteet. (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Toimintamuotoina erityisopetuksessa ovat yksilöllinen opetus, pienryhmä
opetus, samanaikaisopetus ja aineenopettajien konsultointi. Oppilaan erityis
ohjauksen tarve arvioidaan aineenopettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan 
yhteisen arvioinnin perusteella tai vanhempien ja oppilaan omasta pyynnöstä. 
Oppilashuoltoryhmä voi myös tehdä päätöksen erityisopetuksen tarpeelli
suudesta. Siitä, kuinka kauan oppilas viipyy erityisopetuksessa voidaan sopia 
joustavasti. Kaikki erityisopetusta tarvitsevat oppilaat eivät välttämättä pääse 
erityisopetukseen, onhan yläasteella vain kaksi erityisopettajaa. (Ylivieskan 
yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Keväällä 1998 kokoontuivat sosiaali-, nuoriso- ja koulutoimen sekä seura
kunnan edustajat pohtimaan niiden oppilaiden tukemista, joilla koulumotivaa
tio on huono ja päästötodistuksen saanti näytti vaikealta. Yhdessä todettiin, että 
ns. Pajakoulutoiminnalle olisi tilaus. Pajakoulun tavoitteeksi määriteltiin oppi
jan yhteiskuntaan sosiaalistuminen ja työelämän pelisääntöjen omaksuminen. 
Päätettiin kokeilla Pajakoulua lukuvuonna 1998-99. (Muistio Pajakoulun 
kehittämisestä 1998) 

Kun toimintaa ryhdyttiin suunnittelemaan, työnimenä oli Pajakoulu, nyt 
puhutaan pienryhmästä. Ryhmään valittiin opinto-ohjaajien haastattelun 
perusteella 8 oppilasta, halukkuutta olisi ollut enemmänkin. Kaikki oppilaat 
ovat 9.-luokkalaisia poikia, joilla oli paljon poissaoloja, koulumotivaatio hukassa 
ja myös muita ongelmia. Heti kun Pajakoulua ryhdyttiin suunnittelemaan, 
poikien vanhempiin oltiin henkilökohtaisesti yhteydessä ja kysyttiin heidän 
halukkuuttaan kyseiseen toimintaan. Sen jälkeen kaikki kyseiset pojat ja heidän 
vanhempansa kutsuttiin yhteispalaveriin, jossa sovittiin yhteisistä asioista. 
Pienryhmän myötä yläaste on saanut käyttöönsä lisää erityisopetuksen 
tuntiresurssia, mutta Alahäivälän mukaan pienryhmän oppilaat olisivat 
muutoinkin erityisopetuksen kohteena. Erityisopettaja pitää ryhmälle 13 tuntia 
viikossa ja lisäksi pojilla on kolme muuta opettajaa. Yhden päivän viikossa 
oppilaat ovat Sytykkeen puu- ja metallityöverstaalla, jossa heillä on omat 
ohjaajat. Poikien opinto-ohjaajana toimii yläasteen rehtori, joka oli aikaisemmin 
koulun opinto-ohjaaja. Osa pojista on hyvin lahjakkaita ja tätä kautta kaikkien 
koulumotivaatio on parantunut ja turhat poissaolot vähentyneet. Tavoitteeseen 
ollaan pääsemässä. 31 

Yläasteella toimii myös oppilashuoltoryhmä, johon kuuluivat rehtori, 
opinto-ohjaajat, erityisopettajat, terveydenhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, 
koululääkäri, luokanvalvoja tai joku muu koulun opettaja. Ryhmässä käsitellään 
yksittäisten oppilaiden ongelmia sekä luokkien ja koko kouluyhteisön ongelmia 
sekä toimia mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ryhmän yksi 
tehtävä on myös koulun kehittäminen. Ryhmä sopii myös työnjaosta ja 
yhteydenpidosta ulkopuolisiin auttajatahoihin. Tavoitteena on olla opettajien 
apuna turvaamassa oppilaalle oppivelvollisuuden toteutuminen. (Ylivieskan 
yläasteen opetussuunnitelma 1995) 
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Sekä erityisopetus että oppilashuoltoryhmä tekee hyvää työtä nuoren 
ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmien selvittelyssä. Ilman näitä tukitoimen
piteitä ja laajaa yhteistyötä moni oppilas olisi todella huonossa asemassa. Nämä 
toiminnot parantavat kouluyhteisön ilmapiiriä ja tuovat siihen tämän päivän 
nuoren kovasti tarvitsemaa turvaa. 

7.6.7 Nuoriso- ja raittiustoimen suorittama raittius- ja terveyskasvatus 

Raittiustyön tavoitteena on lasten ja nuorten parissa tehtävän raittius
kasvatuksen tehostaminen, jolloin kiinnitetään erityistä huomiota päihteiden ja 
tupakan käytön kokeilujen siirtämiseen myöhäisempään ikävaiheeseen sekä 
käytön aloittamisen ehkäisyyn. Tämän perusteella raittiustyön tulee tarjota 
kunnan kouluviranomaisille koulujen raittiuskasvatustyössä tarvittavia 
asiantuntija- ja materiaalipalveluja sekä osallistua yhdessä kouluviranomaisten 
kanssa koulujen raittiuskasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Raittius
kasvatuksen painopiste on yläasteen oppilaiden parissa tehtävässä työssä. 
(Valtakunnallinen suunnitelma sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
vuosina 1989-1993, 1988, 9) 

Tämän ohjeen mukaan Ylivieskan kaupungin raittiustoimen toteuttamis
suunnitelma vuosiksi 1989-1993 oli seuraavanlainen: Kouluissa tapahtuvaa 
raittiuskasvatusta jatketaan antamalla raittiusopetusta vuosittain yläasteen 
seitsemäsluokkalaisille tupakasta, kahdeksasluokkalaisille alkoholista ja 
yhdeksäsluokkalaisille huumausaineista. Yläasteelle hankitaan perusopetus
paketit terveyskasvatusta varten ja huolehditaan muutenkin asianmukaisen 
oppimateriaalin toimittamisesta opettajien käyttöön. Tämän lisäksi hankitaan 
yläasteelle luennoitsijoita ja asiaan liittyviä esityksiä. Yläasteen tukioppilas
toimintaa tuetaan muutenkin tarpeen mukaan. Vanhempainiltoihin osallistu
taan myös tarpeen mukaan. 

Järjestelmällinen raittiusopetus Ylivieskan yläasteella on aloitettu syksyllä 
1986. Opetuksen suunnittelussa ovat olleet mukana raittiussihteerin lisäksi 
opetuspäällikkö, kouluterveydenhoitaja, oppilaanohjaajat sekä liikunnan ja 
terveyskasvatuksen opettaja. Vuosittain suunnitelmia on tarkistettu ja pidetty 
yhteisiä neuvotteluja. Oppituntien, asiantuntijaluennoitsijoiden, oppimateriaalin 
ym. lisäksi raittiustoimi on tukenut mm. oppilaiden ja opettajien yhdessä 
valmistamien ja esittämien, aiheeseen liittyvien näytelmien ja musikaalien 
tekemistä. Esimerkiksi syksyllä 1989 yläasteen oppilaat ja musiikin, liikunnan ja 
äidinkielen opettajat esittivät koko koululle valmistamansa Polttaa polttaa 
musikaalin, joka käsitteli nuorten tupakointia ja tupakkamainontaa. Raittius
toimen suorittamaan terveyskasvatukseen saatiin tunteja liikunnan ja 
terveyskasvatuksen opetuksesta, oppilaanohjauksesta ja jonkin verran myös 
biologiasta sekä satunnaisesti joistakin muista oppiaineista. Tämän lisäksi 
raittiustoimi antaa raittius- ja terveysopetusta, hankki asiantuntijaluennoitsi
joita ja -esityksiä, oppimateriaalia ym. säännöllisesti sekä tarpeen mukaan myös 
ala-asteille. (Ylivieskan kaupungin raittiustoimen toimintakertomus 1986, 1987, 
1988, 1989 ja Ylivieskan kaupungin raittiustoimen toimintasuunnitelma 1987, 
1988, 1989, 1990) 

Vuonna 1998 ja jatkossakin nuoriso- ja raittiustoiminnan avulla edistetään 
nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia. Nuorison monipuolisen toiminnan 
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varmistamiseksi tarjotaan nuorisotiloja harrastustoimintaan, kokoontumis
paikaksi ja nuorisoklubitoimintaan, erimuotoisia avustuksia, kesätyöpaikkoja 
nuorille, nuorten tapahtumia, matkoja, viriketoimintaa, kurssi- ja kerhotyötä. 
Tuetaan nuorten työpajatoimintaa ja toimitaan yhteistyössä mm. kierrätyksen 
kanssa kurssi- ja teemapäiviä järjestämällä. (Ylivieskan kaupungin nuoriso- ja 
raittiustoimen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 1998) 

Erityisnuorisotyötä kehitetään yhteistyössä EHKÄPÄ-projektin osa
alueiden kanssa ja lisäämällä yhteistoimintaa nuorten, kodin ja nuorisotyön 
kesken. Nuorisotyössä tehdään ehkäisevää päihdetyötä tarjoamalla alkoholitto
mia harrastustiloja ja erilaisia virikkeitä vapaa-aikaan. Ehkäisevää päihdetyötä 
tehdään yhteistyössä sosiaalitoimen, nuorisotoimen, koulun ja seurakunnan 
kanssa. EHKÄPÄ-projektin tuloksena aloitettiin laaja yhteistoiminta, joka 
jatkuu. EHKÄPÄ-ryhmä ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja aloittaa 
yhteistyön yhdyskuntatyösaralla em. kumppaneiden kanssa. Tämä työryhmä 
tarttuu haasteisiin sekä havaittuihin epäkohtiin mahdollisimman nopeasti. 
Ryhmä on järjestämässä koulutusta ja tiedotusta ehkäisevään päihdetyöhön 
liittyen. Keväällä järjestettiin lääninhallinnon kanssa koulutustilaisuuksia mm. 
Uskalla sanoa ei -kampanjasta ja ajankohtaisesta verkostotyöstä esim. Laukaan 
Yhdessä elämään -mallista. (Ylivieskan kaupungin nuoriso- ja raittiustoimen 
toiminnalliset tavoitteet vuodelle 1998) 

Tällä hetkellä (1998) Ylivieskan kaupungissa ei ole raittiussihteeriä, vaan 
raittiustoimi on yhdistetty nuorisotoimeen. Raittiustyötä nuorisotoimen 
työntekijöiden lisäksi tekee ehkäisevän päihdetyöntekijä. Päihdetyöntekijä 
toimii yhdyshenkilönä ehkäisevässä päihdetyössä ja tätä kautta on selvillä siitä 
kaupungissa toteutettavasta terveyskasvatuksesta, joka liittyy tupakkaan ja 
päihteisiin. 32 Luvussa 8 kerrotaan tarkemmin Ylivieskassa käynnissä olevista 
projekteista ym. ennalta ehkäisevään päihdetyöhön liittyvistä asioista. Siinä 
yhteydessä sivutaan myös yläasteen terveyskasvatusta. 

7.6.8 Yläasteen tukioppilastoiminta ja oppilaskuntatoiminta 

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea vaikeuksissa olevaa 
oppilasta. Vaikeuksien ei välttämättä tarvitse liittyä kouluun. Pyrkimyksenä on 
luoda koulusta sellainen työympäristö, jossa sekä opettajat että oppilaat 
viihtyisivät ja tuntisivat tulevansa hyväksytyiksi. Yhteistyö kodin kanssa 
nähdään tärkeänä toiminta-alueena, sillä useinhan oppilaalla koulussa ilmene
vät vaikeudet voivat olla heijastumia kodissa vallitsevista ongelmatilanteista. 
Tukioppilas on luotettava toveri, jolle on helppo uskoutua. Tukioppilas on 
kiinnostunut ja halukas auttamaan tovereitaan. Koulumenestys ei vaikuta 
tukioppilaaksi valintaan. (Tukioppilastoiminnan toimintaohje 1988) 

"Tukioppilastoiminnan keskeinen tavoite on vaikuttaa hyvien toveri
suhteiden syntymiseen sekä yhteisvastuun ja myönteisen ilmapiirin kehitty
miseen koulussa. Toiminnalla pyritään kehittämään kouluyhteisöä siten, että 
koulu olisi mahdollisimman turvallinen ja viihtyisä paikka kaikille siellä 
työskenteleville." (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Tukioppilaat saavat tehtäväänsä peruskoulutuksen, jossa tukioppilas
toiminnan lisäksi paneudutaan ensisijaisesti nuorena olemiseen, itse
kasvatukseen ja ihmissuhteisiin, koulunkäyntiin ja vapaa-ajan viettoon liittyviin 
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kysymyksiin. Peruskoulutuksen jälkeen toiminta jatkuu kerhomuotoisena. 
Lisäksi järjestetään jatkokoulutusta, johon kuuluu mm. opintomatkoja ja 
seminaareja. Toiminta muotoutuu tukioppilaiden omien taipumusten sekä 
koulun tarpeiden mukaan. Keskeisenä työmuotona on ns. kummiluokka
toiminta, jossa tukioppilaat tutustuttavat seitsemäsluokkalaiset uuteen kouluun 
ja sen tapoihin. Tukioppilaskoulutuksessa ja -toiminnassa pyritään siihen, että 
tukioppilaat saavat itsevarmuutta, oppivat hyväksymään itsensä ja 
kanssaihmisensä paremmin, saavat uutta sisältöä koulutyöhön sekä kasvavat 
vastuuseen. (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 

Tukioppilaat valitsee kukin luokka keskuudestaan. Tukioppilaiksi valitaan 
kustakin luokasta kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Tämän lisäksi toimintaan otetaan 
mukaan myös muutamia lisäoppilaita vapaaehtoisten joukosta. Tukioppilaat 
valitaan kahdeksannella luokalla ja heti syksyllä heille järjestetään peruskurssi, 
joka kestää kaksi kuukautta. Luentoja ja harjoituksia kurssilla on kerran 
viikossa. Peruskurssin opetusaiheina ovat mm. koulussa esiintyvät ongelmat ja 
oppilashuolto, nuoren henkinen kehitys ja tavallisimmat ongelmat, päihteiden 
käytön syyt ja hoitomahdollisuudet, tukioppilas tiedottajana ja tilaisuuksien 
järjestäjänä, nuoret ja laki, huumekysymykset ym. Kurssin lopuksi kaikki 
osallistuvat viikonloppuseminaariin, jossa ovat mukana myös yhdeksännen 
luokan tukioppilaat. Viikonloppuseminaarissa puhutaan paljon nuorten 
h1pakoinnista, alkoholin- ja huumeidenkäytöstä sekä niihin liittyvistä asioista. 
Itsetuntoasiat ovat myös käsiteltävinä. Lisäksi harjoitellaan konkreettisesti 
erilaisia käytännön ongelmatilanteita. Näissä tilanteissa mietitään, miten tuki
oppilas ja toinen nuori yleensäkin voi auttaa huonossa kunnossa olevaa nuorta. 
Tukioppilastoiminta on mitä parhainta nuorten omaehtoista raittius- ja terveys
kasvatusta. (Tukioppilastoiminnan toimintaohje 1988 ja oma kokemukseni) 
Tukioppilastoimintaa on ollut Ylivieskan yläasteella lähes 20 vuotta. Toiminta 
on vakiinnuttanut asemansa kouluyhteisössä. Tukioppilaiksi olisi joka vuosi 
enemmän halukkaita kuin mitä pystytään ottamaan. 

Oppilaskuntatoiminnan päämääränä on tehdä koulusta meidän koulu. 
Oppilaskuntatoimintaa on kaikki koulun sisällä tapahtuva yhteistoiminta, jossa 
ovat mukana opettajat ja oppilaat. 

Oppilaskunnan organisaatiosta on sanottu seuraavaa: 

Oppilaskuntatyö on koulun virallista toimintaa. 
Koulun rehtori valvoo oppilaskunnan toimintaa. 
Oppilaskunnan ohjaajaksi valittu opettaja auttaa oppilaskunnan 
hallitusta sen tehtävissä. 
Oppilaskunnan juoksevat asiat hoitaa hallitus. Se tekee ja koordinoi 
oppilaiden ja luokkien toimintoja. 
Jokainen luokka valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin, jotka 
edustavat luokkaa. 
Oppilaskunta edustaa koko koulua ja kaikkia sen oppilaita. 

Oppilaskunnan hallituksessa on kaksi seitsemännen ja kahdeksannen luokan, 
kolme yhdeksännen ja yksi kymppiluokan oppilas. Jokaiselle hallituksen 
jäsenelle valitaan myös varajäsen. Oppilaskunnan tavoitteena on koulun 
yhteishengen luominen, vaihtelun saaminen arkipäivään ja omien kykyjen 
kokeileminen. (Ylivieskan yläasteen opetussuunnitelma 1995) 
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7.6.9 Koulupastoritoiminta 

Solmuista selvyyteen -nurkkauksen työn tavoitteena on tehdä koulupastorityötä 
Ylivieskan yläasteella. Se tarjoaa koulun oppilaille mahdollisuuden luottamuk
selliseen sielunhoitoon, keskusteluun ja ajatusten purkamiseen asiasta kuin 
asiasta. Tarpeen vaatiessa nurkkauksen työntekijöiden tehtävänä on ohjata ja 
tukea hakeutumaan eteenpäin. Toiminta sai alkunsa siten, että seurakunnasta 
otettiin yhteyttä yläasteelle ja tiedusteltiin mahdollista yhteistyötä. Alustavien 
neuvottelujen ja järjestelyjen jälkeen toiminta alkoi lokakuussa 1990. Tällä 
hetkellä (helmikuussa 1991) ja jatkossakin on tarkoituksena toimia täysin koulun 
ehdoilla niin, ettei koulutyö häiriinny. Yhteistyö lähti käyntiin hienosti. 
Nuoriso-ohjaajat saivat vierailla jokaisessa luokassa pitämässä tietoiskun 
Solmuista selvyyteen -toiminnasta. Jokaiselle jaettiin narunpätkä muistutta
maan, että jos ei muuta paikkaa tai ihmistä löydy, niin nuori uskaltautuisi 
Solmu-nurkkaukseen. Ohjaajat pitivät myös opettajille tietoiskun aiheesta. 
Solmu-nurkkaus toimi yläasteella joka torstai klo 10.00-13.00. Paikalla on ollut 
tähän asti kaksi nuoriso-ohjaajaa. Oppilaat saavat tulla välituntien ja tuntienkin 
aikana nurkkaukseen. Jos oppilas on ollut oppitunnin ajan keskustelemassa, hän 
saa lähtiessään mukaansa lapun, josta käy selville, missä oppilas on ollut eikä 
hän saa poissaolomerkintää päiväkirjaan. Monet nuoret käyvät myös 
keskustelemassa ja kyselemässä rippikoulusta ja muista seurakunnan tapahtu
mista. Uskonnolliset kysymykset, läheisen sairaus, seurustelu, itsemurha, 
tulevaisuuden suunnitelmat, masennus ja ahdistus ovat olleet solmuja, joihin on 
etsitty yhdessä apua. Toiminta on ollut suosittua, joten sitä on kokeilujakson 
jälkeen jatkettu. 33 

Koulupastoritoiminta jatkuu edelleenkin Ylivieskan yläasteella. Nuoriso
yöntekijä on joka torstai klo 11.15-12.30 yläasteen aulassa. Oppilaat voivat tulla 
hakemaan tietoa ja juttelemaan erilaisista asioista. Nuorisotyöntekijät voivat 
käyttää myös rauhallista tilaa keskusteluun, mikäli joku oppilas haluaa 
keskustella asioistaan kahden kesken. Koko koulu on ottanut koulupastori
toiminnan hyvin vastaan. 34 

7.6.10 Yläasteen terveys-, tupakka- ja päihdekasvatuksen arviointia 

Terveyskasvatus on aihealue, jonka opettamiseen osallistuu jokainen 
kouluyhteisön jäsen omalla tavallaan. Luvussa 7.7 puhutaan terveyskasvatuksen 
opetusmalleista ja se pitää sisällään niin suunnitellun tieto-opetuksen kuin usein 
hyvin suunnittelemattomankin mallista oppimisen. Nuoreen voi vaikuttaa niin 
koulun talonmies omalla käyttäytymisellään kuin myös kouluterveydenhoitaja 
neuvoessaan nuorta, kuten myös opettaja opettaessaan varsinaista ennalta 
ehkäisevää tupakka- ja päihdetietoa. Vaikuttajatahot ovat monet samoin kuin 
vaikutuksetkin. 

Terveyskasvatusta on annettu perinteisesti kansalaistaidon ja liikunnan 
tunneilla. Kun kansalaistaidon opetus loppui, piti miettiä uudelleen, missä 
oppiaineissa tupakka- ja päihdekasvatusta annetaan. 

Tällä hetkellä tupakka- ja päihdeasioita käsitellään ja opetetaan liikunnan, 
kotitalouden, oppilaanohjauksen ja biologian tunneilla. Oppituntien lisäksi 
kouluterveydenhuolto, oppilashuoltoryhmä, nuoriso- ja raittiustoimi, tuki-
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oppilas- ja oppilaskuntatoiminta ja seurakunta huolehtivat tupakka- ja päihde
kasvatuksesta omalla tavallaan. Kuviossa 3 Nader esittää juuri samat asiat kuin 
koulun terveyden edistämisen malleissa. 

Kun tarkastelee yläasteen vuoden 1989 ja vuoden 1998 tupakka- ja 
päihdeopetusta ja -kasvatusta on todettava, että kovin paljon ei ole muutosta 
tapahtunut. Tupakka- ja päihdeasioita käsitellään nykyisin pakollisina vain 7.- ja 
8.-luokilla ja yhdeksännellä luokalla vain valinnaisena aineena. Yläasteen 
terveyskasvatuksen opetussuunnitelman laadinnassa mukana olleet henkilöt 
olivat keväällä 1997 sitä mieltä, että suunnitelmaa laadittaessa oltiin tyytyväisiä 
tehtyyn opetussuunnitelmaan ja terveyskasvatuksen uskottiin eheytyvän. 
Syksyn 1998 haastattelut antavat kuitenkin hieman toisenlaisen kuvan asiasta. 
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että terveyskasvatus on tullut hajanaisemmaksi 
uusien opetussuunnitelmien myötä. Uudet hyvät suunnitelmat eivät välttämättä 
toimi käytännössä niin kuin ajateltiin. Jos terveyskasvatuskurssi saataisiin 
pakolliseksi kurssiksi, tulisi tupakka- ja päihdeasiatkin paremmin käsiteltyä. 

7.7 Terveyskasvatuksen opetusmallit/oppiminen 

\1ivieskan yläastt:!dla käyldään Lupakka- ja päihdeopetuksessa monia 
opetusmalleja, joten lienee paikallaan perehtyä niihin hieman tarkemmin. 
Lukuisissa haastatteluissa olen kysellyt tupakka- ja päihdeaineita opettavilta 
henkilöiltä myös heidän käyttämistään opetusmalleista. Näiden haastattelujen 
perusteella olen pyrkinyt hahmottamaan teorioihin nojautuen niitä opetus
malleja, jotka ovat käytössä myös Ylivieskan yläasteella. 

7.7.1 Opetusmallien valinta 

Terveyskasvatuksen muodot voidaan jakaa mm. kolmella tavalla: Ensimmäisenä 
on terveysvalistus, jonka kohteena on suuri joukko, ja viestintä on yksisuuntaista. 
Toisena muotona on opetus, joka pohjautuu oppilaitosten opetussuunnitelmiin. 
Opetuksen kohteena on ryhmä ja viestintä on opetusmuodon mukaista. 
Kolmantena muotona on neuvonta, jossa kohteena on yksilö. Neuvonta lähtee 
liikkeelle neuvottavan itsensä tunnistamasta ongelmasta, tarpeesta tai 
kysymyksestä. Opetus ja neuvonta perustuvat neuvojan ja neuvottavan 
vuorovaikutukseen. (Terveyskasvatustutkimuksen kehittäminen Suomessa 
1990-luvulla 1995, 146) 

Terveyskasvatuksessa käytetään monia eri opetusmalleja ja niitä 
selvitetäänkin tässä luvussa. Opetusmallien valinnassa on hyvin tärkeää tietää, 
mitä arvot, asenteet ja normit merkitsevät. Arvoihin ja asenteisiin pyritään 
terveyskasvatuksella vaikuttamaan ja tässä vaikuttamisessa ovat hyvin 
tärkeässä asemassa myös normit. 

Thmisen symboliympäristö ei ole eriytymätön kokonaisuus, vaan se 
koostuu erilaisista aineksista ja ilmiöistä. Keskeisiä symboliympäristön aineksia 
ovat sosiaaliset arvot. Sosiaalisilla arvoilla tarkoitetaan ympäristöstä opittuja, 
yleisiä, pysyviä, tavoitteita koskevia valintataipumuksia. Asenteet on erotettava 
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arvoista. Asenne merkitsee aina taipumusta reagoida hyväksyvästi tai 
hylkäävästi johonkin ihmiseen tai asiantilaan. Asenteet ovat vaihtelevampia 
kuin arvot. Thmiset ovat yleensä sisäistäneet arvot ja he tuntevat mielipahaa 
poiketessaan omista arvoistaan. Asenteet taas ovat pintapuolisia ja ne saattavat 
muuttua jopa yhdessä yössä. (Allardt 1987, 51-60) 

Normit ovat keinoja, joiden avulla arvojen edellyttämiä valintoja tehdään. 
Sosiaalinen normi on käyttäytymissääntö, jota tuetaan pakottein. Rangaistus
uhkaa sisältävät sosiaaliset normit ovat käskyn, kiellon tai luvan muotoisia. 
Normista poikkeamisen odotetaan aiheuttavan muiden ihmisten paheksuntaa. 
Rangaistuksen uhka kuuluu normien luonteeseen, mutta rangaistukset ovat 
hyvin erilaisia. Toisaalta myös palkintojen avulla voidaan ihmisten käyttäyty
mistä yhdenmukaistaa. Jos säännön noudattamisesta yleensä seuraa palkinto, 
palkinnon poisjääntiä voidaan pitää rangaistuksena. Elämässä on kuitenkin 
myös sellaisia sääntöjä, joiden noudattamisesta ei palkita aina vaan toisinaan. 
Tällaisia sääntöjä kutsutaan ihannenormeiksi. Esimerkiksi tapoihin sisältyy 
usein normatiivista pakkoa ilman, että normit on selvästi lausuttu julki. Tavat 
ovat myös varsin erikoisia normeja. Normeilla on yleensä jokin lähde tai 
auktoriteetti, joka valvoo niiden noudattamista. Tapojen kohdalla tämä lähde on 
nimetön sikäli, että ihmiset kontrolloivat toinen toisiaan. Sosiaalistuminen 
perustuu yleensä siihen, että normit sisäistetään. Lapsuudessa opitut normit 
sisäistyvät yleensä siten, että normien rikkominen aiheuttaa katumusta tai 
omantunnontuskia. Kysymys siitä, miksi ja milloin ihmiset noudattavat 
sosiaalisia normeja, on suurelta osin teoreettisesti avoin. Jos sovelletaan 
rationaalisen valinnan mallia, ihminen toimii saadakseen etuja ja välttääkseen 
haittoja. (Allardt 1987, 60-63). Pystynen (1990, 25) näkee arvot niin tärkeiksi, 
ettei ihminen pysty käyttämään tietojaan, ellei hänellä ole kestävää arvo
järjestelmää ohjaamassa hänen toimintaansa. 

Kurtakko (1984, 87) on puolestaan todennut, että tämän päivän nuoret 
elävät arvokaaoksessa. Tämä ei voi olla häiritsemättä minän vahvistumista. 
Kurtakko on kiteyttänyt eräitä olennaisia argumentteja seuraavasti: "Jos ja kun 
oppilailta puuttuu näkemyksiä ja/ tai he ovat epävarmoja ratkaisuissaan, ei siitä 
voida syyttää ainakaan arvoaineksen tarjonnan vähyyttä. Pikemminkin sen voi 
katsoa aiheutuvan riittämättömästä valmiuksien kehittämisestä ja ohjannan 
puutteesta valita ja muodostaa omia henkilökohtaisia arvojaan. Arvojen valinta 
ei ole kasvavalle yksinomaan vaikeutta etsiä suuresta tarjonnasta omaansa, vaan 
myös vaikeutta punnita samaa asiaa koskevien vaihtoehtoisten arvojen 
merkitsevyyttä. Nykypäivän todellisuus sisältää niin moninaisen ja kirjavan 
joukon arvosidonnaista informaatiota, että voimme perustellusti väittää sen 
muodostavan varsinkin nuorten mielessä suoranaisen kaaoksen, jonka 
selvittämiseen tarvitaan jonkinlaista valmennusta." 

Kuusisen ja Korkiakankaan (1991, 23) mukaan "Oppimisella tarkoitetaan 
kokemuksen aiheuttamaa, suhteellisen pysyvää käyttäytymisen muutosta tai 
käyttäytymisen potentiaalien - tietojen, taitojen ja tunnereaktioiden - muutosta, 
joka ilmenee joko oppimishetkellä tai myöhemmin käyttäytymisen muutok
sena". 

Oppimista on käsitelty psykologian tutkimuksessa kahdesta lähtö
kohdiltaan ja tavoitteeltaan erilaisesta tutkimusperinteestä käsin. Behaviorismi on 
keskittynyt tutkimaan käyttäytymisen muutoksia. Kognitiivinen oppimiskäsitys 
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puolestaan on tutkinut niitä ihmismielessä tapahtuvia tietojen muutoksia, joilla 
ei ole suoraa yhteyttä havaittaviin käyttäytymisen muutoksiin. (Kuusinen & 
Korkiakangas 1992, 24) Katso myös luku 2.9; opetuksen määritelmä Lahdeksen 
(1997) mukaan. 

Kun puhutaan opetuksesta ja oppimisesta, niihin liittyy kiinteästi myös 
motivaation käsite. Lahdeksen (1982, 173-174) mukaan motivaatio on sitä, että 
oppilas on kiinnostunut oppimaan toivottuja seikkoja. Motivointi puolestaan on 
opettamisen perustaito, jossa oppilaan mielenkiinto herää ja suuntautuu 
haluttuun kohteeseen. Jotta oppiminen olisi tehokasta, mielenkiinnon tulee 
säilyä riittävän kauan ja oppiaineksen on oltava laadultaan mielekästä. 

Korkea koulumotivaatio jakaa oppimisen tuloksia. Ensimmäiselle luokalle 
tullessaan lapsi on erittäin innostunut koulunkäynnistä, mutta yhdeksän vuotta 
myöhemmin tilanne voi olla aivan erilainen. Oppilaan koulussa viihtymiseen 
vaikuttavat opetuksen lisäksi mm. toverussuhteet, oppilas-opettaja -suhde ja 
koulun ulkoiset olosuhteet. Oppilaan tulisi saada kokea koulu miellyttävänä 
työympäristönä. (Pässilä, Niinikuru & Rokka 1993, 137-138) 

Nöjd (1994) mainitsee kolme opetusmallia. Mallit ovat behavioristinen, 
kognitiivinen ja humanistis-psykologinen. Ns. behavioristinen malli on käyttäyty
mistä säätelevä opettamisen malli, joka pyrkii positiivisen vahvistamisen kautta 
ohjaamaan oppilaan käyttäytymistä tavoitteiden määrittelemään suoritukseen. 
Kognitiivinen psykologia korostaa mm. ymmärtämisen, käsitteen m,1odosh1ksfm ja 
havaintotoimintojen merkitystä. Omaehtoinen ongelmanasettelu ja -ratkaisu 
korostuvat. Humanistis-psykologinen ajattelu on tuonut opetukseen kokemus
peräisen oppimisen, vuorovaikutuksen, itsetunnon ja itseilmaisun kehittämisen 
sekä myös asenteiden ja arvostuksen kehittämisen. (Nöjd 1994, 179-180) 
Opetusmalleihin kannattaa lisätä vielä konstruktiivinen malli, jonka mukaan 
tieto ei siirry, vaan oppija hahmottaa uuden informaation ja konstruoi sitä sitten 
viitekehyksestään käsin. (Lahdes 1997, 93) 

Oppimiskäsityksiä, opettamisen malleja ja opetusmenetelmiä on alan 
kirjallisuudessa käsitelty ja muodostettu hyvin monella tavalla. Tarkastelussani 
olen käsittänyt opettamiskäsityksiksi behavioristisen ja kognitiivisen oppimis
käsityksen. Behavioristiseen oppimiskäsitykseen olen laittanut behavioristisen 
opetusmallin, joka taas on lähinnä sosiaalista oppimista ja mallioppimista. 
Kognitiiviseen oppimiskäsitykseen olen valinnut kognitiivisen opetusmallin, 
humanistis-psykologisen- sekä konstruktiivisen opetusmallin. Joissakin yhteyk
sissä voi nähdä, että konstruktivismi on käsitelty oppimisnäkemyksenä, mutta 
mielestäni se on kuitenkin kognitiivisen oppimisnäkemyksen yksi suuntaus. 
Kognitiivisessa opetusmallissa olen käsitellyt informaatio-oppimista. Psyko
sosiaalisen opetusmallin olen ottanut omaksi mallikseen, vaikka Nöjd (1994) ei 
sitä mainitsekaan. Tupakka- ja päihdekasvatuksessa psykososiaalinen malli on 
kuitenkin mielestäni niin tärkeä, että se ansaitsee tämän huomion. Psyko
sosiaalinen opetusmalli on yhdistelmä kognitiivisesta, humanistis-psykologi
sesta ja konstruktiivisesta mallista. (Liite 16) Seuraavana käsittelen näitä 
opetusmalleja kuvailevalla otteella. Nämä mallit ovat myös Ylivieskan yläasteen 
tupakka- ja päihdeopetuksen taustalla. 



151 

7.7.2 Behavioristinen opetusmalli ja sosiaalinen oppiminen 

Sosiaaliseksi oppimiseksi voidaan nimittää oppimista, jonka yhteydessä 
oppimistilanteissa sosiaalisilla ärsykkeillä on olennainen osuus tai jossa 
oppimisvahvistukset ovat sosiaalisesta ympäristöstä riippuvia. Sosiaalisilla 
ärsykkeillä tarkoitetaan tässä toisten yksilöitten käyttäytymistä tai tämän 
käyttäytymisen lopputuloksia, kulttuurin tuotteita. (Rainio & Helkama 1974, 
55-56)

Sosiaalinen oppiminen on lähinnä behavioristista oppimiskäsitystä ja
behavioristista opettamisen mallia. Sosiaalisen oppimisen tapahtumat voidaan 
jakaa kahteen ryhmään sen mukaan tuottavatko oppimista luonnolliset 
ympäristöärsykkeet vai järjestetyt ärsykkeet. Jokaisen yksilön sosiaalisessa 
ympäristössä esiintyy toistuvasti samankaltaisia tilanteita, jolloin reaktiot niihin 
saavat määräsuuntaisia oppimisvahvistuksia ilman, että kukaan olisi järjestänyt 
tätä tarkoituksellisesti. Erityisesti lapsen maailmassa, jossa differentioituminen 
on vähäistä, kaikki sosiaaliset tilanteet ovat toistensa kaltaisia ja myös kokonais
reaktiot ovat tavallisia. Varsin luonnollinen tapa reagoida tilanteissa on silloin 
toistaa sellaisenaan toisen yksilön käyttäytymistä. Oppiminen saa tällöin tietyn 
suunnan sen mukaan, tuleeko tällainen reaktio palkituksi vai rangaistuksi. Tätä 
varsin yleistä sosiaalisen oppimisen muotoa nimitetään mallista oppimiseksi. 
Sen ohessa tietysti luonnollisissa tilanteissa ilmenee myös yksilön spontaanisti 
kehittämiä reaktioita, jotka nekin saattavat joutua oppimisvahvistuksen piiriin. 
(Rainio & Helkama 1974, 62) 

Mallista oppimisen ilmiön yleisyys tulee helposti ymmärrettäväksi, jos 
pidetään silmällä kehityspsykologisia lainmukaisuuksia. Lapsi toimii aina vain 
sillä tavalla, jonka hän tuntee ja osaa. Jos sosiaalinen oppiminen rajoittuisi vain 
mallista oppimiseen, tuloksena olisi jäykkä ja perinteitä noudattava käyttäyty
minen, primitiivinen sosiaalinen käyttäytyminen. (Rainio & Helkama 1974, 63) 

Sosiaalipsykologiassa on mietitty sitä, onko jäljittely vaistotoimintaa vai 
onko se opittava. Jos jäljittely on opittava, on se seurausta sosiaalisesta oppimis
prosessista ja siten sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmiöiden selitystä on haettava 
kauempaa sosiaalista oppimista analysoimalla. (Rainio & Helkama 1974, 56) 

Bandura (1977, 22-29) puolestaan jakaa mallioppimisen kolmeen 
vaiheeseen: 

1) ihminen huomaa, että joku, jota hän arvostaa, käyttäytyy
toivottavalla tavalla,

2) mallihenkilö saa tyydytystä toiminnoistaan,
3) nämä havainnot vahvistavat yksilön halua toimia näkemällään

tavalla.

Tutkimustulokset osoittavat, että nuorten tupakointi on myös erittäin 
voimakkaassa yhteydessä vanhempien, sisarusten ja toveripiirin tupakointiin. 
Erityisen selvästi tämä näkyy, kun tarkastellaan nuorten sosiaalisen lähi
ympäristön tupakoinnin yleisyyttä. (Rimpelä & Rimpelä 1981, 10) Joskus kaveri 
saatetaan korottaa samaistumisen ja kaiken ihailun kohteeksi, kun perinteiset 
auktoriteetit kaatuvat. Kaverin arviointia kaivataan ja pelätään. (Ziehe 1991, 
180-181)

Alkoholin käyttö kytkeytyy monin tavoin yhteiskunnan arvotaustaan ja
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yhteisön muihinkin toimintoihin. Tästä syystä sen käyttöön liittyy runsaasti 
erilaisia ja eri puolelta siihen kohdistuvia odotuksia. Nämä odotukset siirtyvät 
vähemmän tai enemmän muuttumattomina sukupolvelta toiselle sosiaalistumis
prosessin avulla. 

Nuorten vanhemmat tuntuvat toisinaan ajattelevan, että heillä on hyvin 
vähän tai ei ollenkaan vaikutusvaltaa lastensa käyttäytymiseen. (Ks. lukua 6) Se, 
mitä lapset oppivat ja näkevät tupakasta ja päihteiden käytöstä kotona, 
vaikuttaa heidän omaan suhtautumiseensa. Keskimäärin kolmannes 
kemiallisista aineista riippuvaiseksi tulleista nuorista on kodeista, joissa 
vanhemmat ovat myös näistä riippuvaisia. Tutkimus näyttää todistavan, että 
vaikutus riippuu vähemmän perinnöllisistä tekijöistä kuin perheen omasta 
suhtautumisesta alkoholiin, lääkeaineisiin ja huumeisiin. (Näkökohtia 
huumeista ja niiden käytöstä 1985, 85) 

Enemmän kuin ääneen lausutut sanat, vaikuttavat vanhempien ja aikuisten 
käytösmallit. Tärkeätä on myös se, että nämä viestit saavuttavat lapset hyvin 
aikaisessa vaiheessa. Monet perheet, joiden alaikäiset lapset saavat koulussa 
huumevalistusta, ovat hämmästyneitä kuullessaan, miten paljon nuoret tietävät 
alkoholin, tupakan, kahvin ja lääkkeiden käytöstä. Jos lapset oppivat toisaalta, 
että heidän tulisi välttää päihteitä ja toisaalta kuulevat vanhempiensa sanovan, 
että olipa todella raskas päivä, joten täytyypä ottaa drinkki, on ymmärrettävää, 
että lapset hämmentyvät alkoholin ja muiden huumeiden roolist,i Plfimfissi:i. 
(Näkökohtia huumeista ja niiden käytöstä 1985, 85-86) 

Aluksi tupakoinnin oppiminen on sosiaalinen tapahtuma. Tupakka
teollisuus, vanhemmat, idolit, televisio ja vanhemmat kaverit muokkaavat 
suhtautumista tupakointiin. Mitä enemmän lähiympäristössä on tupakointia 
välittäviä malleja ja tupakointimahdollisuuksia, sitä suurempi osa nuorista alkaa 
tupakoida. (Rimpelä, Rimpelä, Karvonen & Kannas 1991, 9) 

On myös tärkeää huomata, että opettaja on koulussa tapahtuvan 
sosiaalistamisen kannalta keskeisessä asemassa. Hänen omaksumillaan asenteil
la ja normeilla on oletettavasti yhteyttä siihen, millä tavalla hän omia 
oppilaitaan sosiaalistaa esim. alkoholikulttuuriin. (Olkinuora 1973, 6-8) Hätösen 
ja Mäkelän (1987, 9) mukaan myös terveyskasvatuksen tulisi löytää 
mahdollisimman paljon konkreettisia toimintamalleja koulun eri tilanteisiin 
kuten välitunneille, eri tapahtumiin ja oppitunneille. Näin koulutupakointia 
saataisiin vähennetyksi. 

7.7.3 Kognitiivinen opetusmalli ja informaatio-oppiminen 

Lukuisissa tutkimuksissa on havaittu, että lapset ja nuoret tuntevat yhä 
paremmin tupakoinnin haitat ainakin pintapuolisesti, mutta silti jotkut heistä 
alkavat tupakoida. Tästä voi päätellä, että haittojen tunteminen sinänsä ei näytä 
suojaavan lasta ja nuorta tupakalta. Ongelmana on se, että lasten ja nuorten 
ajatusmaailmassa terveysasiat eivät ole kovin tärkeitä. Asiallinen tiedotus 
tupakoinnin vaaroista ja haitoista antaa kiistämättä terveyskasvatukselle 
tärkeän perustan, mutta se ei yksin riitä. (Rimpelä & Rimpelä 1981, 14) 
Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, että useimmat nuoret (noin 76 %) vuosien 1992 
ja 1994 tutkimusjoukosta haluavat lopettaa tupakoinnin terveydellisistä syistä. 
Teoreettisena oletuksena tietotavoitteisessa opetuksessa käsitykseni mukaan on 
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se, että tietojen lisääntyminen johtaa yksilön asennemuutoksiin ja sitä kautta 
myös käyttäytyminen muuttuu. Kuitenkaan näin ei tapahdu aina. Vaikka 
nuorella on tietoa ja myönteinen asenne tupakoimattomuutta ja päihteistä 
vapaata elämää kohtaan, tieto ja asenne eivät aina yksin riitä. Asenne ei vielä 
takaa sitä, että asenteesta muodostuu käyttäytyminen. 

Affektiivisen aineksen ja oppilaiden itseymmärrystä lisäävän oppiaineksen 
osuus on edelleen varsin pieni sekä opetussuunnitelmissa että oppikirjoissa. 
Myös opettajien soveltamien opetusmenetelmien opettajakeskeisyys osoitti 
tupakointia käsittelevän terveyskasvatuksen noudattavan traditionaalista 
opetusta. (Kannas 1985, 111) 

Traditionaaliselle opetusmallille on ominaista huomion kiinnittäminen 
terveyttä vahingoittaviin aineisiin: tupakkaan, alkoholiin, huumeisiin, jne. 
Tällaista kasvatusotetta onkin kutsuttu myös substanssikeskeiseksi terveys
kasvatukseksi. Traditionaalinen opetusmalli on ehkä lähinnä juuri kognitiivista 
oppimiskäsitystä ja kognitiivista opetusmallia. Tieto-opetusta terveyskasvatuk
sen yhteydessä on kritisoitu mm. siitä, että se perustuu kovin yksipuoliseen 
ihmiskuvaan. Tiedon, asenteiden ja käyttäytymisen kytkennät nähdään 
mekanistisina ja ihminen niiden rationaalisena prosessoijana. Kritiikki 
voimistui, kun havaittiin tietopainotteisen opetuksen tehottomuus. Tupakoinnin 
vähentämiseen pyrkineet terveyskasvatusohjelmat lisäsivät useimmiten jonkin 
verran oppilaiden tupakointitietoja ja muuttivat asenteita, mutta käyttäytymis
muutoksiin ne eivät johtaneet. Tieto-opetuksen puutteena on myös se, että se ei 
ota huomioon riittävästi nuorten tupakoinnin sosiaalisia konteksteja eikä 
sosiaalipsykologisia vaikuttimia. Traditionaalisen opetusmallin on katsottu 
myös hidastaneen opetusmenetelmien kehitystä. Tietojen esittäminen on 
yleisesti toteutettu opettajajohtoisesti frontaaliopetuksena, jossa opettaja 
hallitsee opetustilanteita, välittää oppilaille tietoja ja kontrolloi sanoman perille 
menoa kysymys-vastaus -tekniikalla. (Kannas 1985, 112) 

Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, että kaikista eniten yläastelaiset oppilaat 
haluaisivat tietoa aineiden terveydellisistä vaaroista ja vasta sitten tulevat 
keskustelu ja muut opetusmenetelmät. (Ks. lukua 6.3) 

Ausubel (1973) puolestaan erottaa toisistaan mekaanisen ulkoa oppimisen 
ja mielekkään oppimisen. Jälkimmäiselle on ominaista se, että opetettava 
materiaali voidaan liittää yksilön aikaisempaan tietojen järjestelmään, 
kognitiiviseen rakenteeseen. Mielekäs oppiminen on Ausubelin mukaan uuden 
tiedon assimilointia, sulauttamista aikaisempaan kognitiiviseen rakenteeseen. 
Ausubel onkin yksi merkittävimmistä kognitiivisen oppimisnäkemyksen 
edustajista. (Ausubel & Robinson 1973, 50-72) Engeström puolestaan on 
kehittänyt mielekkään oppimisen mallin, joka on esitetty kuviossa 17. 
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KUVIO 17 Engeströmin (1981, 12) näkemys mielekkäästä oppimisesta 

Mielekäs oppiminen alkaa elämän ongelmista ja ristiriidoista. Silloin, kun 
ihminen havaitsee, että hänen tietonsa ja taitonsa eivät riitä jonkin tehtävän 
suorittamiseen, syntyy ristiriita. Jos ihminen kykenee tiedostamaan tämän 
ristiriidan, käynnistyy mielekäs oppiminen. Sitten, kun ihminen on tiedostanut 
ongelman, hän koettaa orientoitua siihen. Jotta orientaatioperusta pystytään 
muodostamaan, on löydettävä yleispätevä selitys ongelmaan. Seuraavaksi 
orientaatioperusta täytyy sisäistää. Toimintamallia täytyy kokeilla ja yrittää 
selittää pelkistetyn mallin avulla. Tämän jälkeen ollaan jo valmiita soveltamaan 
mallia käytäntöön. Kun mallia on kokeiltu käytännössä, sitä on hyvä myös 
arvioida kriittisesti. Lopuksi on hyvät mal1dollisuudet arvioida omaa oppimista. 
Jos opettaja on taitava, hän saa oppilaat itse löytämään selitysmallin eli 
orientaatioperustan ongelmalleen. (Engeström 1981, 9-12) 

Engeström näkee mielekkäässä oppimisessa ihmisen aktiivista ja tietoista 
toimintaa, jolla hän pyrkii ratkaisemaan ongelmia ja saavuttamaan ympäris
tönsä ja tehtäviensä entistä korkeampitasoisen hallinnan. Oppimisessa on 
kysymys tiedon valikoimisesta, muokkaamisesta, tulkinnasta ja soveltamisesta. 
Oppiminen ei ole vain vastaanottamista ja soveltamista, vaan yksilön kykyä 
ratkaista uusia tehtäviä ja ongelmatilanteita käyttäen hyväkseen oppimiaan 
periaatteita. (Engeström 1981, 12) 

Jos ajatellaan tupakka- ja päihdeopetusta, tämä malli on varmasti hyvin 
hedelmällinen. Jokainen nuori joutuu punnitsemaan asioita itse. Jokainen tekee 
lopulta itse ratkaisunsa. 
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Kognitiivinen oppimiskäsitys lähtee siitä, että oppimishalun synnyttää yksilön 
ja ympäristön virikkeiden ristiriita. Tämän näkemyksen mukaan 
terveyskasvatuksen toteuttamisessa ei tule kiinnittää huomiota yksityisten 
terveyteen liittyvien asioiden ulkoa opettelemiseen, vaan nuorelle tulee 
muodostua terveydestä ja terveyden edellytyksistä kokonaiskäsitys, ns. 
kognitiivinen kartta, jonka avulla nuori harjoittelisi elämäntilanteisiin liittyvien 
terveysvaarojen hallintaa ja terveyttä edistävien ratkaisumallien etsimistä. 
Tähän kuuluu arkipäivän elämäntilanteiden mukanaan tuomien ristiriitojen 
tiedostaminen ja tämän kautta nuoren motivoiminen itsenäiseen ongelman
ratkaisuun. (Terveyskasvatuksen opas 1990, 91) 

Psykososiaalinen opetusmalli perustuu mielestäni hyvin paljon juuri 
kognitiiviseen oppimiskäsitykseen, sekä kognitiiviseen, humanistis-psykologi
seen ja konstruktivistiseen opetusmalliin. Koska psykososiaalista opetusmallia 
on Suomessa käytetty vähän muualla kuin Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen 
nuorisoprojekteissa, on se monille aivan tuntematon, joten selvitän sitä paljon 
tarkemmin kuin edellisiä opetusmenetelmiä, jotka ovat tutumpia. Tämä malli on 
monessa muussa maassa hyvin arvostettu ja käytetty. Pyrin ottamaan esille eri 
tutkijoiden näkemyksiä ja lopuksi arvioin myös hiukan menetelmän käyttö
kelpoisuutta ja tuloksia. 

Psykososiaalista opetusmallia eli sosiaalisten paineiden hallintaa on 
sovellettu runsaasti mm. nuorten tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen 
tähtäävissä terveyskasvatusohjelmissa sekä päihteitä koskevassa terveys
kasvatuksessa. Tätä opetusmallia ei pidä kuitenkaan ymmärtää yksinomaan 
terveyskasvatukselliseksi innovaatioksi, vaan opetusmallin eri elementtejä tulisi 
hyödyntää myös muussa kasvatuksessa. Psykososiaalisen opetusmallin 
periaatteita on alettu soveltaa viimeaikaisissa interventio-kokeiluissa siinä 
määrin yleisesti, että terveyskasvatuksen painopisteen voidaan katsoa siirtyneen 
vähitellen substanssikeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen. (Kannas 1985, 113) 

Dekker (1978) puolestaan katsoo ihmiskeskeisyyden (person-focused 
education) olevan välivaihe siirryttäessä substanssikeskeisyydestä lopulliseen 
tavoitteeseen eli tilannekeskeisyyteen (situation education). Tilannekeskeisyy
dellä Dekker tarkoittaa opetuksen toteuttamista siten, että se simuloidaan 
sellaisiksi sosiaalisiksi tilanteiksi, joissa tupakointi aloitetaan ja opitaan. (Kannas 
1985, 113) 

Psykososiaalisen opetusmallin kehittämistä ovat vauhdittaneet ainakin 
seuraavat tekijät: ensinnäkin yleinen tyytymättömyys tieto-opetuksen vaati
mattomiin tuloksiin on aiheuttanut paineita uusien kasvatuksellisten 
lähestymistapojen kehittämiseen. Tähän liittyy myös intressi didaktisten 
sovellutusten rikastuttamiseen. (Kannas 1985, 113) 

Mm. sosiaalisen oppimisen teoria (Bandura 1977, 22-29) ja ongelma
käyttäytymisen teoria Gessor & Jessor 1977, 19-40) tarjoavat käyttökelpoisia 
viitteitä tupakointia koskevan terveyskasvatuksen kehittämiselle. Banduran 
(1977, 22-29) teoriassa korostetaan sosiaalisessa ympäristössä esiintyvien mal
lien, jäljittelyn ja sosiaalisen oppimisprosessin merkitystä tupakoinnin altista
jina. Jessor & Jessor (1977, 72-75) pitävät tupakointitottumusta tyypillisenä 
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coping-ka)rttaytymismuotona. Ccping-teoriassa knrostet;:ian Pnemm;:in 
tupakoinnin funktiota, merkitysta nuorelle. Sen mukaan nuoret tupakoivat 
sopeutuakseen tai kompensoidakseen epaonnistumisia, lieventaakseen jannitys
tiloja ja stressia tai saavuttaakseen esim. myonteisen sosiaalisen imagon. 

Sosiaalisen oppimisteorian mukaan ihmisten alttius sosiaalisille vaikutuk
sille ja paineille eroaa huomattavasti toisistaan. Mm. sellaiset persoonallisuus
tekijat kuten huono itseluottamus, hauras ja kiteytymaton minakasitys, 
jannittamistaipumus ja herkkyys ulkoisille paineille (external locus of control) 
ovat yhteydessa keskimaaraista huonommalle kyvylle kasitella sosiaalisia 
paineita. Naiden tekijoiden on todettu olevan voimakkaasti yhteydessa 
tupakoinnin alkamiseen. Niiden merkitys kasvaa erityisesti silloin, kun nuoren 
lahiymparistossa on runsaasti tupakoivia ihmisia eli jos vanhemmat ja sii;aruki;et 
tupakoivat tai jos nuoren laheisessa tai tarkeassa ystavapiirissa tupakoidaan. 
(Kannas 1985, 114) 

Psykososiaalisessa lahestymistavassa nousevat olennaisiksi opetus
tavoitteiksi mm. ihmissuhdetaitojen oppiminen, ehean ja positiivisen mina
kuvan luominen, itsetunnon vahvistaminen, sosiaalisten paineiden kasittely
taitojen kehittaminen seka terveytta edistavien paatoksentekotaitojen 
kehittaminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttaa oppilaiden vuorovaiku
tukseen perustuvien tyotapojen yleistymista (esim. roolileikki, ongelman
ratkaisumetodit, arvojen selkiyttaminen, ryhmatyoskentely). (Kannas 1985, 114) 

Tossavainen (1988) muistuttaa, ett� yrnparii;tu11 paineisla puhwninen ei 
torkoitu sita, etta nuori kasitettaisiin pelkkana objektina, joka joko sorhm tai ei 
sorru tupakointiin, riippuen siita millainen vastustuskyky hanella on. Kaikki 
terveyteen vaikuttavat kayttaytymistottumukset ovat osa yleisten elinolo
suhteiden ja elamantavan kokonaisuutta, joita on lahestyttava nuoren ja koko 
hanen sosiaalisen ymparistonsii eliimisen tyylin osana. (Tossavainen 1988, 40) 

Evansin tyoryhmaii (1978, 126-135; 1981, 399-414) pidetiian sosiaali
psykologisen lahestymistavan kehittajanii. Se on kehittanyt sellaisia opetus
menetelmia ja -materiaaleja, joiden avulla voidaan oppilaita opettaa kasittele
maan tupakointiin liittyvia sosiaalisia paineita, erityisesti toveripaineita. 
Evansin (1976,122-127) esitutkimuksien mukaan nuoret kokivat kolmenlaisia 
paineita tupakoinnin aloittamiseen: viiteryhman paineet, vanhempien paineet ja 
tiedotusvalineiden paineet. 

Tupakointiin liittyvia valintatilanteita demonstroidaan mm. video
tekniikan avulla. Opetusmenetelmaa, jossa oppilas joutuu tutustumaan tuleviin 
sosiaalisiin paineisiin ja tilanteisiin, on kutsuttu psykologiseksi vastustuskyvyn 
lisaamiseksi (psycho-logical inoculation). Menetelma perustuu McGuiren (1964) 
kehittamaan teoriaan. Kyseessa on siis paatoksentekotaitojen kehittaminen, 
jolloin tavoitteena on, etta 

1) oppilaat oppivat, etta riippumatta tupakointiasenteista tupakoinnin
alkaminen ja vakiintuminen on aina suhteessa erityisiin
valintatilanteisiin

2) oppilaat oppivat ennakoimaan sellaisia valintatilanteita, joita he
todennakoisimmin tulevat kohtaamaan

3) oppilaat oppivat ennustamaan, mita tehdyista valinnoista voi seurata.
(Kannas 1985, 114-115)
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Oppilaan minän vahvistaminen ja tukeminen (self-empowerment) on keskeinen 
tavoite psykososiaalisessa opetusmallissa. Minän vahvistaminen voidaan 
ymmärtää prosessiksi, jonka avulla pyritään lisäämään yksilön päätöksenteko
taitoja ja luottamusta omaan itsesäätelyyn. Ensimmäisiä opetustehtäviä itse
arvostuksen vahvistamiseksi on auttaa oppilasta hahmottamaan itselleen realis
tinen minäkuva. Toisaalta itsearvostuksen kehittämisessä ovat sosiaaliset 
suhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus keskeisiä oppisisältöjä. Vanhempien ja 
vapaa-ajan ystäväpiirin ohella myös luokkatovereilla on tärkeä merkitys 
itsearvostuksen muotoutumisessa. Opettajan tehtävä voidaan nähdä kahden
laisena. Ensinnäkin opettajan tulee pyrkiä kehittämään oppilaiden kykyä 
vaikuttaa positiivisesti muiden oppilaiden mielentilaan, tunteisiin. Toisaalta 
opettajan tulisi luoda sellaisia opetustehtäviä ja oppimistilanteita, jotka luovat 
mahdollisuuksia oppilaalle tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi muiden oppilai
den silmissä (Tones 1981, 3-37). Unohtaa ei pidä myöskään opettajaa itseään. 
Pahimmillaan hänen oma persoonallisuutensa ja toimintatapansa voivat hauras
tuttaa nuoren itsetunnon rakennusaineita. (Kannas 1985, 115). 

Itseluottamuskeskusteluun voidaan kytkeä myös käsitteellinen ja prakti
nen lisäelementti, josta käytetään nimitystä locus of control (Fitch 1970). Termiä 
on vaikea korrektisti suomentaa. Pelkistetymmin sitä voidaan luonnehtia 
ihmisen itsesäätelykyvyksi, joka voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen säätely
kykyyn. Sitä havainnollistaa seuraava esimerkki. Terveystottumuksiin liittyvissä 
päätöksissä ei ole vielä riittävää se, että yksilö on motivoitunut toimintaan. 
Hänen täytyy myös uskoa, että hän pystyy siihen, esim. lopettamaan 
tupakoinnin. Rotterin (1954) mukaan ihmiset eroavat toisistaan mm. sen 
suhteen, uskovatko he omin voimin saavuttavansa päämääriään. Jos ihminen 
uskoo vahvasti, että hän itse pitkälti on toimintansa säätelijä, sanotaan hänellä 
olevan voimakas sisäinen säätelykyky (intemal locus of control). Ne ihmiset, 
jotka eivät usko olevansa oman elämänsä tekijöitä, omistavat heikon itse
säätelykyvyn (extemal locus of control). He uskovat enemmän onneen, 
kohtaloon ja ulkoisiin vaikuttajiin arvioidessaan omien päämääriensä saavutta
mista. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ne, joilla on voimakas itsesäätely
kyky, tupakoivat vähemmän ja yleisemminkin sairastuvat epätoden
näköisemmin. (Kannas 1985, 116) 

Terveyskasvatuksen oppaassa (1990) asetetaan kysymys, jossa mietitään 
kumpaa kontrollijärjestelmää kouluopetus edustaa ja pitäisikö kasvatuksessa 
entistä enemmän tukea sisäistä kontrollia. (Terveyskasvatuksen opas koulujen 
kasvatus- ja opetuskäyttöön 1990, 96) 

Pohjois-Karjalan nuorisoprojektin tupakoinnin ehkäisyohjelmassa 
opetettiin sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla nuoret voivat vastustaa erilaisia 
paineita. Näitä paineita voi tulla tovereiden, aikuisten ja tiedotusvälineiden 
taholta. Oppitunnin pitäjinä toimivat vanhemmat tukioppilaat, jotka olivat 
saaneet koulutuksen tähän tehtävään. (Tossavainen 1988, 41) 

Itä-Suomen nuorisoprojektissa seitsemäsluokkalaiset harjoittelivat ohjel
maa, jossa pääpaino oli tupakoimattomuuden tukemisessa ja tupakoinnin 
aloittamisen ehkäisyssä. Yhtenä opetusmuotona olivat roolileikkiharjoitukset, 
joissa nuoret käyttivät tupakasta ja alkoholista kieltäytymistaitojaan. Yhdeksäs
luokkalaisten terveyskasvatusohjelman tavoitteena oli lisätä nuorten tietoja 
sosiaalisista paineista tupakoida sekä harjoitella luokassa tupakasta kieltäyty-
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1n.isi:::n lailoja. Tulokset osoittivat, että terveyskasvatuksella voidaan tukea ja 
lisätä nuorten taitoja vastustaa sosiaalisia paineita. (Tossavainen 1993, 94-102, 
173) 

Perinteinen terveyskasvatuksen perusteena on ollut uhka tulevasta 
sairaudesta: jos tupakoit, voit kuolla keuhkosyöpään 30-50 vuoden kuluttua. 
Positiivisessa motivoinnissa korostetaan suositeltavan terveystottumuksen 
myönteisiä vaikutuksia kuten hyvää kuntoa ja pitkää elämää. Molemmissa 
tapauksissa palkinnot tai rangaistukset toteutuvat niin pitkän viiveen jälkeen, 
että nuoret usein kokevat ne merkityksettömiksi motiiveiksi. (Kannas 1985, 116) 

Tones (1981) toteaa saman asiaan viitaten, että oppilaat eroavat toisistaan 
sen suhteen miten viivästyneisiin sanktioihin suhtaudutaan. Viivästyneiden 
sanktioiden hyväksyminen ja arvostaminen kehittyy jo varhaissosialisaation 
aikana. Nämä ominaisuudet kytketään hyvin usein keskiluokan elämän
arvoihin. Näin ollen opettajan tulisi jollain tavalla selvittää missä määrin 
erilaisista kasvatusympäristöistä tulleet oppilaat ovat selvillä tästä ilmiöstä ja 
elämäntapaa ohjaavista ajattelutavoista. Tones pitää viivästyneen sanktioinnin 
ymmärtämistä ja hyväksymistä tärkeänä terveyskasvatuksen opetustavoitteena 
ja tavoitteen saavuttaminen eittämättä vahvistaa oppilaan minää. Toisaalta 
psykososiaalisessa opetusmallissa pyritään oppilaita motivoimaan sellaisilla 
sanktioilla, jotka voidaan saavuttaa ja kokea nopeasti. Mm. tästä syystä on 
luovuttu esittelemästä liian yksipuolisesti tottumusten pitkäaikaisriskejä ja 
siirrytty korostamaan enemmän jo nuoruusiässä ilmeneviä terveysriskejä ja 
sosiaalisia haittoja, joita esim. tupakointi voi aiheuttaa. (Tones 1981, 3-37) 

Nuorten terveystapatutkimuksessa on selvitetty mm. suklaapatukoiden 
käyttöä nuorten keskuudessa. Noin 90 % nuorista söi suklaapatukoita, noin 50 
% piti niistä. Noin puolet tiesi niiden lihottavan ja monet tiesivät niiden 
sisältävän lisäaineita. Monet siis söivät patukoita, vaikka eivät pitäneet niistä. 
Usein tupakankin kohdalla asia on samoin. Nuori ei pidä tupakan mausta, 
mutta polttaa, koska haluaa esimerkiksi olla samanlainen kuin muut. Kun 
tupakkaa polttaa pidemmän aikaa, mausta voi oppia myös pitämään. 
Useimmiten kuitenkin on niin, että monet haluaisivat lopettaa tupakoinnin, 
koska he myös tietävät sen terveydelliset ym. haitat. 

Oppilaskeskeinen lähestymistapa, jota psykososiaalinen malli edustaa, on 
sisäistetty jossain määrin ajattelun tasolla, mutta Suomessa sen käyttöönotto on 
ollut hyvin vähäistä ja hidasta. Sosiaalisten paineiden hallintaan on Suomessa
kin valmistettu muutamia oppituntivideoita. Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen 
nuorisoprojekteja varten on valmistettu oppituntipaketteja, ja Medi Info on 
tehnyt myös tupakasta ja alkoholista videoita tähän tarkoitukseen. Ylivieskan 
yläasteella on käytetty Medi Infon tekemää Kiitos en polta -oppituntivideota 7.
luokkalaisten opetuksessa ja Nuori ja alkoholi -videota 8.-luokkalaisten 
opetuksessa. Näiden aktivoimana nuoret ovat osallistuneet keskusteluun 
kiitettävästi. Tietoisesti on pyritty viemään rinnakkain tietopuolista ainesta ja 
hallintamenetelmää. Huomattakoon vielä, että mm. tukioppilaiden valmiudet 
osallistua tunnilla käytäviin keskusteluihin ovat huomattavasti paremmat kuin 
muiden oppilaiden. Tämä johtuu mm. siitä, että tukioppilaat saavat 
koulutuksessaan runsaasti tietoa tupakasta ja päihteistä. Informaatio-oppiminen 
antaa hyvän pohjan sosiaalisten paineiden hallinnalle. Opettajan luokkaan 
luoma hyväksyvä ilmapiiri on erittäin tärkeä asia, kun puhutaan nuorille 
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suunnatusta terveys- ja raittiuskasvatuksesta. 
Luvussa 6.3 käsiteltiin ylivieskalaisia nuorten tupakka- ja päihdeasioiden 

opetusmenetelmiä. Noin 30 % nuorista tunsi tarvitsevansa sosiaalisten 
paineiden hallinnan osaamista. 

Psykososiaalista opetusmallia on myös kritisoitu, kuten jokaista uutta 
mallia tuleekin. Hoikkala (1981) on sitä mieltä, että "psykososiaalinen 
opetusmalli edellyttää toisenlaista logiikkaa kuin mikä on nykyisen koulu
opetuksen logiikkana (kysymys-vastaus -kaava). Se vaatii reflektiiviseen 
ajatteluun harjaantuneita tai harjaantuvaa oppilasta, oppilaiden haluista ja 
tarpeista lähtemistä, yhteiskunnallisten perspektiivien haltuunottokykyä sekä 
opettajan ja oppilaiden välistä että keskinäistä solidaarisuutta, ei kilpailuun 
perustuvaa motivaatiota." (Hoikkala 1981, 26) 

Kokeiluohjelmien tuottamien kokemusten ja ideoiden siirtäminen 
normaalin opetussuunnitelmallisen toiminnan käyttöön on törmännyt 
useimmiten kouluopetuksen kehystekijöihin, joita ovat mm. tuntimäärät, 
luokkakoko ja materiaalit. Nämä kehystekijät ovat usein syynä erityisesti 
nuorten opettajien käytäntöshokkiin, jota Rostila (1983) tutkimustuloksiensa 
perusteella analysoi seuraavasti: Opettajien ammattisosialisaation kannalta 
merkittävä ensimmäisten kouluvuosien käytäntöshokki oli saanut monet 
opettajat tarkistamaan tavoitteitaan. Vuoden työssä oloajan jälkeen ennalta 
ehkäisystä oli luovuttu ja tilalle oli otettu tietojen jakaminen. Käytäntöshokki 
kertoo siitä, että aloittelevan opettajan aikaisempien ihanteiden ja koulun 
todellisuuden välillä on valtava kuilu, mikä yleensä ratkaistaan omista 
ihanteista luopumalla. Ilmiö on merkittävä sikäli, että luultavasti ensimmäisinä 
kouluvuosina opettajan omat perusratkaisut kiteytyvät ja niitä on myöhemmin 
vaikeampi muuttaa. (Rostila 1983, 101-102) 

Psykososiaalisen opetusmallin soveltamisvaikeudet voivat liittyä myös 
opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksen määrään ja laatuun. Opettajien ja 
oppilaiden elämysmaailmat voivat ja yleensä ovatkin hyvin erilaisia, jopa 
ylipääsemättömän erilaisia. Opettajien tulisi enemmän paneutua nuorten 
elämään koulun ulkopuolella ja heidän keskuudessaan vallitseviin ala
kulttuureihin. (Rostila 1983, 101-102) 

Botvin (1982) puolestaan on arvostellut psykososiaalisen opetusmallin 
eräitä prinsiippejä. Hänen mukaansa tutkimuksissa ja niiden perustana olevassa 
teoreettisessa ajattelussa on liiaksi yksinkertaistettu toveripaineiden olemusta ja 
toisaalta aliarvioitu nuoren persoonallisuuden merkitystä toveripaineiden 
välittymisessä. Psykososiaalinen malli ansaitsee myös kritiikkiä sen takia, että 
nuoret yleensä kuitenkin valitsevat ystävänsä itse ja useimmiten jo tupakoivat 
hakeutuvat tupakoivien seuraan. Koulun oppituntitilanteissa nuori etsii 
vastauksia ongelmiin yksin ja niistä tulee hyvin usein loogisia, mutta 
todellisessa elämässä, kaveripiirissä, nuoren loogisuus usein katoaa ja tilanne on 
aivan erilainen kuin koulussa. Koulussa nuorella on myös opettajassa jonkin
lainen turva, mutta kaveripiirissä tätä aikuisen turvaa ei ole. (Botvin 1982, 137-
148) 

Tossavainen (1993, 171-172) pohtii sitä, pitäisikö korostaa yleisten 
sosiaalisten taitojen harjoittelua ja elämän ongelmien pohtimista vai pitäisikö 
keskittyä nuorten tupakoinnin ja alkoholin käytön välttämisen harjoitteluun. 
Tämä asia riippuu tietenkin siitä, mihin pyritään. 
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Psykososiaalinen opetusmalli on syntynyt ja kehittynyt ilmeisesti juuri sen 
takia, että pelkkä tiedon jakaminen on havaittu tehottomaksi yksinään 
toteutettuna. Toivottavasti ei kuitenkaan tämän menetelmän yleistyessä 
unohdeta muita edellä esitettyjä menetelmiä, sillä uskoisin, että paras tulos 
saavutetaan eri menetelmien yhteiskäytöllä. Mielestäni mallioppimista ei tule 
unohtaa ja vähätellä sen tärkeyttä. Informaatio-oppiminen antaa myös pohjan 
sosiaalisten paineiden hallinnalle. Sosiaalisten paineiden hallintamenetelmää 
kuten muitakin menetelmiä, tulee käyttää jo ala-asteella. Erittäin tärkeää on 
myös miettiä kaikkia asioita, jotka liittyvät tupakasta ja päihteistä 
tiedottamiseen ja opettamiseen, ettei käy kuten kävi erään koulun asiantuntija
luennon jälkeen, jolloin aiheena oli imppaus. Luennoitsija-asiantuntija oli 
näyttänyt oppilaille imppaustavan ja tietenkin oppilaat jo samana iltana 
kokeilivat sitä joukolla. Tämä oli erittäin harkitsematonta luennoitsijalta. Hänen 
olisi pitänyt tietää, että varsinkin pojat ovat erittäin kiinnostuneita imppaukseen 
liittyvästä tekniikasta. 

Psykososiaalisen opetusmallin perusidean voisi ilmaista aforistisesti 
seuraavasti: Kun perinteisesti on todettu viisaasti, että opiskelu ja oppiminen on 
elämää, on psykososiaalisen opetusmallin tarkoituksena tuoda lisää elämää 
opiskeluun ja oppimiseen. 

7.8 Monipuolinen terveyskasvatus on vuorovaikutusta 

Shemeikan (1984, 173) mukaan terveyskasvatuksen asemaa tulisi vahvistaa 
opetussuunnitelmissa siitä huolimatta, vaikka opetussuunnitelmat ovat jo 
nykyisellään ylimitoitettuja ja opettajat joutuvat karsimaan opetettavaa 
aineistoa. Ala-asteilla terveyskasvatus on otettu opetussuunnitelmissa 
huomioon hyvin monella tavalla. Käytännön toteutuskin on hyvin kirjavaa. 
Osalla kouluista terveyskasvatus on vähäistä ja osalla taas terveyskasvatuksen 
sisällöt nähdään hyvin tärkeinä. 

Uudet opetussuunnitelmat ja niiden laatiminen on synnyttänyt myös 
Ylivieskan ala-asteille oppilashuoltoryhmät. Suurilla ala-asteilla ryhmä kokoon
tuu säännöllisesti ja pienillä aina tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että opettajat 
ymmärtäisivät, että kaikista asioista ei aina tarvitse selvitä yksin. Opetus
suunnitelmatyö on parantanut opettajien ja koulujen yhteistyötä. 35

Ylivieskan yläasteella on terveysasiat ja niihin sisältyvät tupakka- ja 
päihdeasiat otettu kiitettävästi huomioon. Koulun rehtorin ja opettajakunnan 
suhtautuminen terveyskasvatukseen on ratkaisevaa. Havaintojeni mukaan 
Ylivieskan yläasteen rehtori, koko opettajakunta ja kaikki muutkin oppilaiden 
kanssa terveyskasvatusasioissa tekemisiin joutuvat ihmiset ovat olleet erittäin 
yhteistyökykyisiä, koska kaikilla on yhteisenä päämääränä oppilaan, lapsen ja 
nuoren paras, menestyminen elämässä. 

Terveys- ja raittiusasiat ovat hyvin vaikeita opettaa ja aina on vaarana se, 
että vaikka meidän tehtävämme on antaa nuorelle sellaista tietoa, että hän 
pystyy itse tekemään ratkaisunsa tupakan ja päihteiden suhteen, nuoren 
ratkaisu voi olla juuri sellainen, jota emme toivoneet. On selvää, että terveys
kasvatuksella pyritään muutokseen. Se edellyttää kuitenkin ihmisen näkemistä 
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autonomisena, tietoisena olentona, joka tiedon ja motivaation perusteella pystyy 
subjektina, eikä vain ulkopuolisten ärsykkeiden saaneena objektina toimimaan 
ja muuttumaan, kehittymään ja kasvamaan. (Arajärvi 1983, 75, 80; Toiskallio 
1988, 8) 

Nuori harvoin pystyy autonomisesti tekemään itseään koskevia valintoja, 
vaan hänen ratkaisuihinsa vaikuttavat monet asiat. Terveys- ja raittius
kasvattajan täytyy tuntea hyvin nuoren maailmaa, nuoren kasvua ja kehitystä, 
jotta hän pystyy kasvattamaan nuorta oikein. Kaikessa kasvatustyössä joutuu 
usein toteamaan riittämättömyytensä. Tietenkin terveyskasvatustyötä tehtäessä 
tulevat esille jokaisen kasvattajan omat periaatteet, jotka voivat olla ristiriidassa 
tavoitteiden kanssa. Kasvatus- ja opetustyö on työtä, jonka tärkeimpänä 
välineenä on kasvattajan ja opettajan persoonallisuus ja hänen suhteensa lapsiin 
ja nuoriin. 

On myös hyvin tärkeää, että terveyskasvatusta annetaan monella tavalla, 
monen kanavan kautta. Joillekin nuorille riittää pelkkä tieto, mutta jotkut 
tarvitsevat ihan konkreettista apua pystyäkseen ratkaisemaan esiin tulevat 
ongelmatilanteet. Mielestäni Ylivieskan yläasteella ollaan hyvin tietoisia siitä, 
mitä nuori tarvitsee kamppaillessaan nuoruuden aallokoissa. On todella ilah
duttavaa tietää, että myös seurakunta ja monet muut tahot ovat omalla 
panoksellaan auttamassa nuoria koulun sisällä. 

Peltonen on sitä mieltä, että vaikka koulun ensisijaisena tehtävänä ei ole 
hoitaa kaikkia yhteiskunnallisia ongelmia, nuorten päihteiden käyttö on koulun 
kannalta tärkeä kysymys. Päihteet aiheuttavat oppimisen esteitä ja yleensähän 
näihin esteisiin pyritään puuttumaan. (Valtonen 1998, 13) 

Peltosen mielestä koulujen päihdekasvatuksen tulisi olla pitkäjänteistä ja 
suunnitelmallista. Kertaluontoiset tempaukset voivat olla hyvä keino tehdä 
asiaa tunnetuksi, mutta ne eivät yksin riitä. Päihdevalistus kuuluu kaikille 
opettajille. Yhteistyö on erittäin tärkeää ja Peltonen näkeekin vaikeana valita 
todella pätevät asiantuntijat, koska tarjontaa on paljon. Esim. entinen 
huumeidenkäyttäjä saattaa olla väärä valinta, huumeidenkäyttäjiä tulisikin 
välttää ensisijaisina valistajina. Kun yhteistyökumppaneita valitaan, koulun 
tulisi olla entistä aktiivisempi. Koululla tulee säilyä kontrolli ja vetovastuu. 
Koulun päihdevalistuksen kasvatustavoitteita tulisi pohtia sekä myös yhteis
työkumppaneiden motiiveja. (Valtonen 1998, 13) 

Eri opetusmallit poikkeavat toisistaan, mutta niillä on myös yhteisiä 
tekijöitä. Mikään ei sulje pois toista. Kaikki ovat tärkeitä, eikä mitään saisi 
unohtaa. Mallit täydentävät toisiaan ja oikein käytettyinä antavat opetukseen 
vaihtelevuutta. Luvussa kahdeksan kerrotaan erilaisista Ylivieskan projekteista 
ja opetusohjelmista. Näissä on käytetty ja käytetään edelleen näitä samoja 
opetusmalleja kuin yläasteen opetuksessa. Esim. Lions Quest -opetusohjelmassa 
käytetään runsaasti psykososiaalista opetusmallia. Kouluterveydenhoitaja 
Jääskelä totesi, että hän on käyttänyt omassa opetuksessaan myös 
psykososiaalista mallia 36

• 

Kun opetetaan edellä mainittujen mallien mukaan, opetusmenetelmät 
vaihtelevat. Lahdes (1997) jakaa opetusmenetelmät eli työtavat neljään eri 
ryhmään seuraavasti. Ensimmäinen on esittävä opetus, joka on opettajajohtoisin 
opetusmenetelmä, joka on jaettu suulliseen esitykseen ja näyttävään opetukseen. 
Luokkakeskustelua puolestaan syntyy, kun oppilaiden puheosuus kasvaa. Ensin 
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opetus on kyselevää ja sitten se siirtyy vuoropuheiseen opetukseen. Kyselyn 
avulla mm. motivoidaan ja ylläpidetään oppimisprosessia. Kolmantena on 
ryhmätyöskentely ja viimeisenä yksilöllinen työ (Lahdes 1997, 151-174). 
Ylivieskan yläasteen terveysopetuksessa käytetään kaikkia edellä mainittuja 
opetusmenetelmiä. Vuoden 1989 tutkimuskyselyni osoittaa, että kaikista eniten 
oppilaat haluaisivat tietopuolista opetusta tupakan ja päihteiden vaaroista. 
Seuraavaksi eniten he haluaisivat keskustella asioista ja vasta kolmanneksi 
eniten he tuntevat tarvitsevansa sosiaalisten paineiden hallinnan osaamista. 
Samoilla linjoilla ovat myös lukion päättöluokkaikäiset. (Ks. myös lukua 6.3) 

Rimpelän mukaan oppilailla on omakohtainen kiinnostus terveys
kasvatuksen aiheisiin. Terveyskasvatuksessa yhdistyvät kokemuksellinen oppi
minen ja tiedon oppiminen. Psykososiaalisen mallin käyttäminen ei ole vaikeaa, 
jos malliin on perehdytty aiheen näkökulmasta. Faktatiedon välittämistä ei 
kuitenkaan tule unohtaa. Rimpelä on sitä mieltä, että myös ulkopuolinen 
asiantuntija voi saada aikaan terapeuttisen hyvän opetustilanteen. (Heikkinen 
1997b, 14) 

Peltosen mukaan päihdevalistus menee perille parhaiten silloin, kun 
opettaja kohtaa nuoret omalla persoonallaan ilman tunteenomaista viestintää. 
Päihteistä ja niiden vaaroista tulisi Peltosen mielestä tarjota asiallista ja riittävää 
tietoa, nuorta tulisi auttaa selkeyttämään omia arvojaan ja käsityksiään sekä 
etsimään ongelmiin päihteettömiä ratkaisuja. (Heikkinen 1997c, 10-11) Niinistö 
(1990, 55) toteaa, että opettamista, oppimista ja kehitystä ei synny ilman 
vuorovaikutusta. 

Kansainvälisessä keskustelussa on viime vuosina puhuttu paljon terveys
interventioiden huonoista tuloksista murrosikäisten keskuudessa juuri 
tupakka-, päihde- ja seksuaalikysymyksissä. Ongelmaksi on nostettu terveyden 
lukutaito. Tämä tarkoittaa sitä, että kun oppilaalla ei ole perustietoja 
terveydestä ja sen prosesseista, teemaoppitunnit ja kampanjat eivät enää 
rakennu aikaisempaan pohjaan. Terveysoppi on paljolti samanlainen oppiaine 
kuin kielet tai matematiikka. Oppilaan tulee ensin hallita perusasiat, jotta 
vaikeammat asiat pystytään hallitsemaan. Tämä terveyden lukutaidon tarve 
tulee sitä tärkeämmäksi, mitä enemmän korostetaan ihmisen vastuuta omista 
valinnoistaan. Tämän mukaan peruskoulussa tulisi olla omana oppiaineenaan 
terveystieto tai terveysoppi, joka alkaisi jo ensimmäiseltä luokalta. Jos 
terveyden peruslukutaito puuttuu, ei erilaisilla opetusmenetelmillä ole mitään 
merkitystä. (Rimpelä 1998, 26-27) 

Luvussa 2 on käsitelty niiden tahojen vaikutusta, jotka ovat lähellä nuorta. 
On puhuttu perheenjäsenten ja kavereiden merkityksestä. Opetusmallit liittyvät 
läheisesti myös näihin tekijöihin. 



IV 

8 KOULUN TUPAKKA- JA PÄIHDEKASV ATUSTA 
TUKEVA TOIMINTA YLIVIESKASSA 

"Ihminen ei ole mikään saari, irrallinen ja riippumaton; ihminen on osa mannerta, 
osa kokonaisuutta." (John Donne) 

8.1 Tutkimuksen tarkoitus, ongelmat, suunnittelu, 
suorittaminen ja aineiston käsittely 

Ihmisen hyvinvointia voidaan edistää monella tavalla. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on kartoittaa niitä toimintamuotoja, jotka tukevat koulun 
ennaltaehkäisevää tupakka- ja päihdekasvatusta. 

Yhteisön väitetään kadonneen ja sen takia tai siitä syystä myös alkoholi
ongelmien ehkäisy ymmärretään usein erillisiin yksilöihin, ei yhteisöihin, 
kohdistuvaksi. Kun ajatellaan terveysongelmien ehkäisytyötä, taustalla 
vaikuttavat valistuksen ajatukset rationaalisista ja riippumattomista yksilöistä. 
(Holmila 1997, 19) 

Ympäristö vaikuttaa myös yksilön käyttäytymiseen. Päihteitä koskevilla 
viesteillä, joita saamme päivittäin tiedotusvälineiden kautta tai esim. 
kaupungilla kulkiessamme, on kaikilla oma vaikutuksensa. Monet asiat voivat 
vaikuttaa kielteisesti ihmisen hyvinvointiin ja henkiseen terveyteen ja näin 
aiheuttaa tarvetta käyttää päihteitä. Paikallisen tason ehkäisevä toiminta voi 
myös vaikuttaa alkoholipolitiikkaa koskeviin mielipiteisiin ja välittää 
päätöksentekijöille tietoa yhteisössä vallitsevista normeista ja asenteista. 
(Holmila 1997, 20-21) 

Monet luvun 7 laadullisen tutkimuksen asiat ovat yhteneväisiä myös tähän 
lukuun. Tutkimus on tapaustutkimusta. Olen asettanut tutkimukselle yhden 
ongelman: Mitä koulua tukevia tupakkaan ja päihteisiin liittyviä terveys
kasvatusprojekteja ja opetusohjelmia Ylivieskassa on käytössä? 

Syksyllä 1998 haastattelin monia ala- ja yläasteilla terveyskasvatustyötä 
tekeviä. Haastattelin myös useita eri alojen ammattilaisia, jotka ovat mukana 
Ylivieskan terveyskasvatusprojekteissa tai toteuttavat jotakin terveyskasvatuk
sen opetusohjelmaa kouluilla. Camera Obscuraan osallistuin itsekin 
havainnoimalla ja Koko Ylivieska kasvattaa -projektiin osallistuin toimijana 
samalla tavalla kuin muutkin vanhemmat. Samalla tutkimusmenetelmä oli 
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u�allilstuvc1 l1avc1.i.rn1ui.nli.. Ti:imi:i. dkaslulll m.lnua tutkijana, tutustuinha."l samalla
useampiin tutkimusmetodeihin. Pattonin (1990, 184) mukaan kvalitatiivinen
tutkimus jakautuu neljään osaan: tapaustutkimukseen, havainnointiin,
haastatteluun ja toimintatutkimukseen. Tutkimuksestani löytyy jokaista näitä
neljää tutkimuksen muotoa. Syrjälän (1994, 13) mukaan tapaustutkimukselle on
ominaista pyrkiä vangitsemaan tutkittava ilmiö omassa luonnollisessa
ympäristössään. Siten oikeastaan kaikki, mitä tutkija havainnoi, hyödyntää
tutkijaa ja voi sisältyä myös tutkimusraporttiin. Aineiston keruu saattaa näin
sisältää hyvin monenlaisia menetelmiä.

Puurula (A. Puurula, henkilökohtainen tiedonanto 19.4.1997) mainitsee 
kolme haastattelun muotoa, (ks. lukua 7.2) joita kaikkia käytin tässä 
tutkimuksessa. Epävirallista keskustelua käytiin lähinnä Koko Ylivieska 
kasvattaa -projektissa. 

Tämän luvun aineiston analysoinnissa olen käyttänyt Lasswellin, Lernerin 
ja Poolin (1952, 34) sisällön erittelyä. (Ks. lukua 7.2) 

Haastattelurunko (liite 17) etenee johdonmukaisesti projektin 
suumuttelusta tavoitteisiin, toimintaan, mahdolliseen seurantaan ja johto
päätöksiin. Samaa kaavaa noudattaa myös luokittelurunko ja aineiston 
analysointi. Olen analysoinut jokaista projektia edellä mainitun rungon mukaan. 
Seuraavaksi jaoin jokaisen projektin ja ohjelman tiettyyn ryhmään projektin tai 
ohjelman suunnittelijatahon perusteella: 

1. Pääasiassa kaupungin suunnittelemat projektit: Ylivieska-projekti,
Onnimanni-projekti, Hyhy-projekti, Terveet elämäntavat -projekti,
Koko Ylivieska kasvattaa -projekti, Uskalla sanoa ei -ohjelma,
kouluterveydenhoitajien tekemä työ ja koululaisten iltapiiivi:itoiminta.

2. Lääninhallituksen suunnittelemat projekti: Ehkäpä-projekti.
3. Järjestöjen suunnittelemat projektit: Eväitä elämään -projekti, Lapselle

selvä elämä -projekti, Camera Obscura -projekti ja Lions-Quest -
opetusohjelma.

4. Pääasiassa seurakunnan suunnittelema toiminta: Hei Naapuri -
toiminta ja seurakunnan tupakka- ja päihdekasvatustyö.

Sen jälkeen järjestin projektit ja ohjelmat lähhmä niiden ajallisen toteuttamisen 
perusteella. Aloitin ensimmäiseksi aloitetusta eli Ylivieska-projektista. Jotkut 
projektit on aloitettu samaan aikaan ja niiden käsittelyn suoritin sitten 
esimerkiksi sen perusteella, miten se johdonmukaisimmin sopi edellisiin 
projekteihin. Tätä mallia noudatan myös raportoinnissa. 

Ylivieskassa on viime vuosina toteutettu useita projekteja ja ohjelmia, 
joiden tavoitteena on vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Seuraavaksi käsittelen 
näitä jo toteutuneita projekteja sekä myös niitä, jotka ovat käynnissä tälläkin 
hetkellä. Liitteenä 17 runkosuunnitelma, jota käytin apuna kerätessäni tietoa 
Ylivieskan tupakka- ja päihdekasvatusta toteuttavista projekteista, opetus
ohjelmista sekä muusta toiminnasta. Suunnitelma toimi samalla myös 
haastattelurunkona. Haastateltaviksi valitsin asian parhaat asiantuntijat. Jos en 
joskus tiennyt, kuka se paras asiantuntija on, sain aina tiedon joltakin, joka osasi 
neuvoa minua. 
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8.2 Ylivieska-projekti 

"Ylivieska-projektin käynnistäjänä on toiminut Karekiven tekemä tutkimus, 
jonka mukaan tupakointi ja päihteiden käyttö ovat lisääntyneet Ylivieskassakin. 
Sitä pidetään tulevaisuuden terveysriskinä." (Gummerus 1995) 

Ylivieska-projekti on Oulun Ammattikorkeakoulun johtavan rehtorin, 
Ylivieskan sosiaali- ja terveys- ja koulutoimen sekä Oulun lääninhallituksen 
sosiaali-, terveys- ja kouluosaston johtajien neuvottelujen tuloksena syntynyt 
ennalta ehkäisevän terveydenhuollon projekti. Projekti alkoi virallisesti syksyllä 
1993, jolloin Oulun Ammattikorkeakoulun toisen vuoden opiskelijat lähtivät 
siihen mukaan. Neuvottelujen tuloksena päätettiin, että Oulun Ammattikorkea
koulun opiskelijat tekevät päättötöinään selvityksiä Ylivieskan yläasteella. 
Selvitysten tavoitteena olisi löytää ennalta ehkäisevän terveydenhuollon keinoja 
nuorten terveyden edistämiseksi sekä mahdollisia ehdotuksia koulun omaan 
suunnitteilla olevaan opetussuunnitelmaan terveyskasvatuksen edistämiseksi. 
Koko projektin tehtävänä oli osaltaan toteuttaa valtakunnallista Terveyttä 
Kaikille Vuoteen 2000 -ohjelmaa. Ylivieska-projektissa tuotetut tutkimukset 
käsittelevät kuutta eri ennaltaehkäisevän terveydenhuollon osa-aluetta. 
Selvityksen kohteena olivat henkilökohtainen hygienia, sukupuolikasvatus, 
negatiivinen koulukäyttäytyminen, mielenterveys, tupakointi ja alkoholin 
käyttö. (Haikonen & Parantainen 1995, 110-111) 

Oulun Ammattikorkeakoulun toteuttaman Ylivieska-projektin anti näkyi 
jo siinä vaiheessa, kun yläasteen opetussuunnitelma oli vasta luonnosvaiheessa. 
Rehtori Sakari Tiiron mukaan terveyskasvatuksen osuutta lisätään opetuksessa. 
Terveyskasvatuksen päävastuu on liikunnassa, mutta siihen liittyviä teemoja 
toteutetaan myös biologiassa, fysiikassa, kemiassa ja kotitaloudessa. Opetus
menetelmissä korostuu opiskelijakeskeisyys ja kodeissa annettua kasvatusta 
pyritään tukemaan. Terveyskasvatuksesta järjestetään jokaiselle luokalle 
teemapäiviä ja koulussa vierailee ulkopuolisia luennoitsijoita. Uutta on sekin, 
että psykologilla on syksystä 1995 lähtien ollut vastaanotto yläasteella. 
(Gummerus 1995) 

8.3 Onnimanni-projekti 

Onnimanni-projekti on jatkoa yläasteen Ylivieska-projektille, joka toteutettiin 
vuosina 1993-1995. Projektin selvitykset varmensivat jo Karekiven aikaisem
missa tutkimuksissa esille tulleet asiat: Nuorten tupakointi ja päihteiden käyttö 
lisääntyy merkittävästi yläasteen aikana ja nuorten ehkäisevä terveyskasvatus 
tulee aloittaa jo ala-asteella. (Karekivi 1991, 60, 70, 107; Karekivi 1997, 76, 92, 172) 

Onnimanni-projekti alkoi vuoden 1996 syksyllä ja sen tavoitteena on 
terveellisen elämäntapaohjelman rakentaminen ala-asteen oppilaille. Ohjelmaa 
toteutetaan Päivärinnan kolmasluokkalaisille ja Ojakylän kolmas- ja 
neljäsluokkalaisille. Vertailukouluina ovat Katajan ja Niemelän ala-asteet. 
Elämäntapaohjelmaa toteutetaan koko ala-asteen ajan samalle ryhmälle. 
Ohjelman vaikuttavuutta tutkitaan pitkittäistutkimuksella yläasteen kahdek-
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sanneiie iuokaiie asti. Samaiia tutkitaan myös vena11uKoum1en vastaavan
ikäisten elämäntapaa. Projektin tavoitteena on myös yhteistyömuotojen kehittä
minen vanhempien, oppilaiden ja kouluhenkilökunnan sekä tukitoimien henki
löstön kanssa. (Onnimannin projektisuunnitelma 1996, 1) 

Projektin käytännön tavoitteena on kehittää elämäntapaohjelma ala
asteelle. Ohjelma pyritään integroimaan koulun muuhun toimintaan. Tuloksia 
julkaistaan opinnäytetöinä ja projektiraporttina. Tavoitteena on myös yhteistyön 
toimivuuden parantaminen kodin, koulun, seurakunnan, kansalaisjärjestöjen ja 
eri viranomaisten kesken. Projektissa on johtoryhmä, projektiryhmä ja yhdys
henkilöt. Oppilaat ovat keksineet itse projektin nimen Onnimanni. Projektia on 
tällä hetkellä (syyskuu 1998) toteutettu jo monella tavalla. Varsinainen 
käytännön toteutus aloitettiin syksyllä 1997. Projektissa ovat mukana Keski
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun sosiaalialan Ylivieskan yksikkö, Oulun 
ammattikorkeakoulu, kaupunki, terveyskeskus, seurakunta ja poliisi. On pidetty 
mm. vanhempainilta, opiskelijat ovat tutustuneet oppilaisiin ja pitäneet oppi
tunteja. Projektin etenemistä seurataan tiiviisti koko ajan. Joka syksy ja kevät
tehdään tarkempi arviointi ja suunnitellaan jatkoa. Tällä hetkellä suunnitelmat
ovat valmiina vuoden 2001 kevääseen asti, jolloin oppilaat ovat 7.-8. -
luokkalaisia. (Onnimannin projektisuunnitelma 1996; 1997; 1998) 37 

Projekti on jo tuottanut ala-asteen projektikoulujen käyttöön tupakasta ja 
päihteistä kolmen tunnin opetuspaketin, joka toivottavasti myöhemmin tulee 
myös muiden koulujen käyttöön. Projektilla on seurantakoulut. Ongelmana 
vertailussa on varmasti se, miten pystytään vertailemaan juuri tämän projektin 
vaikutuksia oppilaisiin. Miten pystytään eliminoimaan ja suhteuttamaan 
muiden vaikuttajatahojen antama terveyskasvatus. Eihän vertailukouluja 
kuitenkaan voi jättää ilman terveyskasvatusta. 

8.4 Ehkäisevän päihdetyön Ehkäpä-projekti 

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto toteutti vuoden 1993 aikana 
kolmessa Oulun läänin kunnassa (Ylivieska, Kempele, Hyrynsalmi) ehkäisevän 
päihdetyön projektia sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän määrärahan 
turvin. Projektin yleiseksi tavoitteeksi asetettiin ehkäisevän päihdetyön 
voimavarojen käytön edistäminen kuntatasolla olemassa olevien päihteiden 
käyttöön liittyvien ongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. (Ehkäisevän päihdetyön 
loppumuistio 1994, 1) 

Projektin aikana paneuduttiin myös ehkäisevää päihdetyötä tekevien 
tahojen työssä tarvittavien valmiuksien lisäämiseen ja ehkäisevän päihdetyön 
sisällön kehittämiseen. Kyselyn avulla arvioitiin em. tahojen välistä yhteistyötä 
ja sen edelleen kehittämistä. Projektikunnille annettiin lähitavoitteeksi työstää 
toimivat ehkäisevän päihdetyön työskentelymallit, jotka vastaavat kunnan 
tarpeisiin. Projektin rahoittajana toimi Oulun lääninhallitus. Ehkäisevän 
päihdetyön ensimmäinen koulutuspäivä oli 12.11.1992. Projektin nimi 
lyhennettiin Ehkäpä-projektiksi. Projektin edetessä mukaan kutsuttiin kaikki 
keskeiset yhteistyötahot. Tahot, jotka tulivat mukaan, sitoutuivat projektin 
tavoitteiden toteuttamiseen, sillä tulokset tukevat niiden työtä. (Ehkäisevän 
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päihdetyön loppumuistio 1994, 1) Ehkäisevän päihdetyön projektiryhmään 
kuuluivat Ylivieskassa terveystoimen, koulutoimen, raittiustoimen, sosiaali
toimen, nuorisotoimen, poliisin, perheneuvolan, Visalan sairaalan, seurakunnan, 
yksityisten terveysasemien ja A-klinikan edustajat. (Ehkäisevän päihdetyön 
loppumuistio 1994, 2) 

Kunta- ja aluetason työssä ehkäisevän päihdetyön määritelmä on seuraava: 
"Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään päihteiden 
ongelmakäyttöä ja tupakointia vaikuttamalla mm. niitä koskeviin tietoihin ja 
asenteisiin, tapoihin ja päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja 
ongelmakäyttäjien hoitomahdollisuuksiin." (Ehkäisevän päihdetyön loppu
muistio 1994, 4) 

Ehkäisevän päihdetyön ryhmä toimii edelleen. Kokouksia ryhmällä on 1-2 
kertaa kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään laajasti ennalta ehkäisevän päihde
työn asioita, pidetään muita ajan tasalla. Ryhmän tehtävänä on myös 
päihdeasioista tiedottaminen, koulutusten järjestäminen ja kaikenlainen 
asiantuntijaelimenä toimiminen; onhan ryhmässä kattava edustus eri alojen 
ihmisiä. 38 

Ehkäisevän päihdetyön toimintakertomus vuodelta 1996 kertoo mm. 
seuraavaa: Ennalta ehkäisevän päihdetyön keskusta, Rossilan tilaa on kunnos
tettu monenlaiseen toimintaan. Rossilassa toimii mm. turvakoti ja juttutupa. 
Ehkäisevän päihdetyön työryhmä, EHKÄPÄ, on käsitellyt toimintavuoden 
aikana useita ongelma-alueita. Esimerkkeinä mainittakoon tupakan myynti 18 
vuotta nuoremmille -valvontakampanja, alkoholin käytön valvonta alaikäisten 
kohdalla, Lasinen lapsuus -koulutustilaisuus. Ehkäisevän päihdetyöntekijä on 
pitänyt kouluilla tupakkavalistustunteja ja yläasteen oppilaille itsetuntoa 
vahvistavaa koulutusta. Huumevalistustunteja yläasteen oppilaille ja vanhem
mille piti rikoskomisario. Tukioppilastoiminnan peruskurssi ja loppuseminaari 
järjestettiin yläasteen oppilaille ehkäisevän päihdetyön/raittiustoimen määrä
rahoista. Ehkäisevän päihdetyön työryhmä on toiminut hyvin, kukin osapuoli 
on vastannut ongelmien esille tuomisesta ja niiden korjaamiseksi tehtävästä 
työstä. Kaikille 13-15-vuotiaiden lasten vanhemmille lähetettiin kirje, jossa 
rohkaistiin asettamaan turvallisia rajoja ja tuettiin kodin kasvatusvastuuta 
rakkauden/välittämisen hengessä. (Ehkäisevän päihdetyön toimintakertomus 
1996, 1997) 

8.5 Hyhy-projekti 

Kun ehkäisevän sosiaalipolitiikan Hyhy-projektia käynnistettiin, oli Ylivieskan 
kaupunki ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimi mukana monissa ehkäisevään 
toimintaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä koulutus- ja työn kehittämis
projekteissa: 

1. Valtakunnallinen ehkäisevän päihdetyön projekti EHKÄPÄ.
Projekti päättyi toukokuussa 1994 ja sitä jatkettiin lähinnä projek
tin toimenpiteiden seurantaprojektina ja osana sosiaalipolitiikan
projektia.
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2. Polku-projekti, joka oli lasten ja nuorten palveluiden alueelli11eI1
kehittämisprojekti Keski-Pohjanmaalla. Projekti alkoi v uurn1a
1993 ja päättyi vuoden 1994 lopussa.

3. Yläasteen terveyskasvatusprojekti yhteistyössä Pohjois-Pohjan
maan ammattikorkeakoulun, yläasteen ja sosiaali- ja terveys
toimen kanssa. Projektissa oli mukana terveyskasvatukseen
liittyviä osa-alueita, kartoituksia sekä opiskelijoiden ja heidän
ohjaajiensa käytännön työskentelyä yläasteella. Projektin aikana
osa suosituksista otettiin yläasteella käyttöön opetussuunni
telmissa, yhteistyötä ja tiedotusta vanhemmille lisättiin.

4. Toimeentulokokeilu Kansaneläkelaitoksen kanssa, Jokilaaksojen
hätäkeskuskokeilu ja vanhusten asunto-olojen ja palveluiden
kartoitus.
(HY-HY 1996, 2-3)

Nuorten kohdalla todettiin projektin käynnistyessä mm. se, että nuoret aloittivat 
yhä nuorempina tupakoinnin ja alkoholin käytön (HY-HY 1996, 4) 

Projektin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta ehkäisevän sosiaalipolitiikan 
sisällöstä ja merkityksestä sekä kunnallisten päätösten sosiaalisista 
vaikutuksista, edistää ja lisätä yhteistyötä, aktivoida ja tukea kuntalaisten 
omaehtoista toimintaa sekä laatia ehkäisevän sosiaalipolitiikan kuntaohjelma. 
(HY-HY 1996, 7) 

Kokciluprojcktcina olivat SYTYKE-projekti, POLKU-projekti ja HÄKE
projekti. SYTYKE-projekti oli kuntouttav;m työllistämisen ja elämänhallinnan 
kokonaispalveluprojekti. POLKU-projekti kartoitti lasten ja nuorten keskuu
dessa tehtävän viranomais- ja vapaaehtoistyön sekä nuorten harrastus
mahdollisuudet Ylivieskassa. HÄKE-projekti oli Jokilaaksojen hätäkeskus
kokeilu. (HY-HY 1996, 7) 

8.6 Eväitä elämään -projekti 

Eväitä elämään -projekti sai alkunsa keväällä 1994 kansalaisjärjestöjen Omaiset 
mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry:n, opiskelijoiden ennalta
ehkäisevän mielenterveystyön järjestö Nyyti ry:n, Helsingin kaupungin nuoriso
asiainkeskuksen ja opetusviraston aktiivisten toimijoiden aivoriihessä. Lähtö
kohtana oli tehdä mielenterveystyötä suoraan oppilaiden kanssa kouluissa. 
Projekti laajentui kevään 1995 aikana yhteistyöprojektiksi. Mielenterveyskentän 
edustajien lisäksi koulun asiantuntijoiden ja oppilaiden edustus projektissa 
todettiin työn onnistumisen kannalta tärkeäksi. Syksyllä projektiryhmä 
täydentyi kouluyhteisön ja oppilaiden edustajilla. Projektin toteuttajayhteisöksi 
valittiin Nyyti ry. Päämääräksi muodostui luontevien kanavien löytäminen 
nuorten mielenterveystyöhön, ja ennalta ehkäisevän mielenterveystyön toi
mintamallin rakentaminen peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten 
oppilaitosten käyttöön. (Helenius 1996, 5-9) 

Ohjelman lähtökohtana olivat muun muassa tiedot siitä, että perus
koulunsa kesken jättäneistä puolella on merkittävä päihdeongelma. Päihde
ongelman taustalla on usein masennus. Koulunkäyntiin liittyvät keskeiset 
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ongelmat ovat riittämätön tuki oppimisvaikeuksissa, koulukiusaaminen, 
pinnaaminen, rötöstely ja päihteiden käyttö. (Helenius 1996, 5-9) 

Ylivieskan yläasteen 8.-luokan 24 oppilaan kanssa toteutettiin Eväitä 
elämään -projekti, jonka tavoitteena oli selvittää, millaista rakentavaa ja ennalta 
ehkäisevää koulussa voi tehdä. Projektissa etsittiin keinoja, miten tietotaitoa 
voisi kouluissa laajentaa nuorten selviytymisen tukemiseen erilaisissa vaikeissa 
tilanteissa ja sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta voisi lisätä. Oppilaille projekti 
markkinoitiin elämäntaitokurssina, joka kestää kymmenen tuntia ja tapahtuu 
koulupäivien aikana. Projekti toteutettiin lukuvuonna 1996-97. Koko 
valtakunnan pilottiluokkien tuloksista saatu opetusmateriaali yläasteen, lukion 
ja ammatillisten oppilaitosten käyttöön valmistui keväällä 1998. (Eväitä elämään 
-projekti vahvistaa elämäntaitoja koulussa 1997, 3)

8.7 Terveet elämäntavat -projekti 

Terveet elämäntavat -projektin toteutus aloitettiin syksyllä 1996. Projektia 
toteutetaan 9.-luokan oppilaille valinnaisena kurssina. Kurssi kestää koko 
lukuvuoden ja siihen on varattu aikaa yksi tunti viikossa. Opetus toteutetaan 
kaksoistunteina. Projektia on toteutettu lukuvuosina 1996-97, 1997-98 ja 1998 
syksyllä alkoi kolmas vuosi. Osallistujia on 15 joka kurssilla. Terveet 
elämäntavat -kurssilla tutkitaan päihde- ja nautinta-aineiden riippuvuustekijöitä 
sekä aineista luopumisen mahdollisuutta. (Ylivieskan yläasteen opetus
suunnitelma 1995) Kurssilla käsitellään mm. päihteitä, itsestä huolehtimista, 
vuorovaikutussuhteita ja etsitään omia vahvuuksia. Opiskelijat pääsevät itse 
suunnittelemaan kurssin aihepiirejä. Aluksi opiskelijat itse kertovat, miksi he 
ovat valinneet juuri tämän kurssin. Sen jälkeen he miettivät heitä kiinnostavia 
aihepiirejä. Aikaisemmin aiheina ovat olleet mm. päihteet, ihmissuhteet, 
elämänhallinta ja ongelmanratkaisu. Oppilaat miettivät omia vahvuuksiaan ja 
pelisäännöistä sovitaan. Ryhmässä pyritään avoimeen keskusteluun, jossa 
opitaan samalla vuorovaikutuksen tiedostamisen aakkoset: kuuntelu, toisten 
huomioiminen ja avoimuus. Päätteeksi arvioidaan, miten hyvin tavoitteisiin on 
päästy ja annetaan palautetta toisille oppilaskavereille.39 

Kurssi on otettu hyvin vastaan ja lukuvuodelle 1998-1999 muodostui kaksi 
kurssia, toinen syyslukukaudelle ja toinen kevätlukukaudelle. Kurssi on ollut 
suosittu ja osallistujat ovat sitoutuneet hyvin kurssiinsa.40

8.8 Lapselle selvä elämä -projekti (Lase) 

Mannerheimin lastensuojeluliitto sai Zonta-järjestöltä taloudellista tukea 
Lapselle selvä elämä -projektiin. Projektin yhtenä tavoitteena oli kouluttaa ala
asteen tukioppilaista päihdevalistustuntien pitäjiä ala-asteen oppilaille. (Lapselle 
selvä elämä 1996) 

Ylivieskassa koulutettiin kymmenen yläasteen oppilasta kouluttajaksi. 
Viisi ala-astetta pääsi mukaan tähän projektiin. Koulut ovat Rahkolan koulu, 
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Niemelänkylän, Kiviojan, Rannan ja Raudaskylän ala-asteet. Yläasteikäiset 
nuoret koulutettiin syksyllä 1987, ja opetustyöhön he ryhtyivät kevätkaudella 
1998. Lapselle selvä elämä -projekti on hieman samanlainen kuin aikaisemmin 
mainittu Onnimanni-projekti. Tässäkin kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset ja 
yhdysluokissa kolmas- ja neljäsluokkalaiset. Projekti kestää yläasteen 
seitsemännelle tai kahdeksannelle luokalle asti. Projektin alussa järjestettiin 
kaikilla projektikouluilla oppilaiden vanhemmille vanhempainillat, joissa 
kerrottiin hankkeesta. 41

8.9 Camera Obscura -projekti 

Seurakunta pyrkii nuorisotoiminnassaan jatkuvaan kasvatustyöhön ja 
toimintaan ja sen takia varsinaisten projektien toteuttaminen on harvinaisem
paa. Syksyllä 1995 käynnistyi kuitenkin valtakunnallinen ehkäisevän 
päihdetyön projekti, Camera Obscura. Camera Obscuran ydin on yli 70 
neliömetriä laaja labyrinttiseikkailu, jonka nuori kulkee yksin ääninauhan 
opastuksella. Nuorelta kului aikaa n. 10 minuuttia. Projekti rakentui seuraaville 
perusajatuksille: 

1. Nuorten päihteidenkäyttöön vaikutetaan siellä, missä se syntyy, omassa
elinympäristössä ja arkielämässä.

2. Nuorten päihteidenkäyttöön vaikutetaan siten, että tiedon ohella otetaan
huomioon nuorten tunteiden, asenteiden ja kokemusten merkitys.

3. Nuoren kykyä itsenäiseen päätöksentekoon erilaisissa valintatilanteissa
vahvistetaan.

4. Nuorten keskinäistä tukea ja vastuuta vahvistetaan myös päihteiden käyttöä
koskevissa tilanteissa.

5. Päihteidenkäyttöä ei käsitellä irrallisena saarekkeena, vaan osana uskonnon
opetuksessa ja seurakunnan nuorisotyössä tapahtuvaa arvokasvatusta.
(Camera Obscuran yhteyshenkilön käsikirja 1995, 1-2)

Projektin toteutti Sininauhaliitto yhdessä uskonnonopettajien, Nuorten 
keskuksen, Suomen Tyttöjen ja Poikien Keskuksen sekä Suomen Lähetysseuran 
kanssa. Raha-automaattiyhdistys tuki hanketta vuosina 1995-1997 noin 
miljoonalla markalla. Camera Obscura vieraili kahden ja puolen vuoden aikana 
noin sadalla paikkakunnalla ja tavoitti yli 30000 nuorta. (Camera Obscura pyrkii 
kokonaisvaltaiseen päihdekasvatukseen 1997) 

Maaliskuussa Camera Obscura toteutettiin myös Ylivieskassa. Mukaan 
pääsivät kaikki yläasteen kahdeksasluokkalaiset. Labyrintin lisäksi projektissa 
annettiin päihdevalistusta neljässä päivänavauksessa ja neljällä uskontotunnilla. 
Uskonnontunneilla päihdekasvatuksen näkökulma oli uskontopedagogincn. 
Projektia toteuttavat tahot uskovat, että nuorten päihteidenkäyttöön vaikutetaan 
parhaiten juuri paikallistasolla. Tämän takia hanke haluttiin levittää myös 
koulun ulkopuolelle. Tämä prosessi jatkuu vielä rippikoulussa. Tällä tavalla ne 
aikuiset, jotka ovat nuorten lähellä, ottavat entistä enemmän vastuuta myös 
päihdekasvatuksesta. 42

Ideana oli, että lähes pimeässä labyrintissa elämys luodaan mielikuvilla, 
äänillä, musiikilla ja valoilla. Seikkailun tarkoituksena oli viedä nuori hetkeksi 
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tutustumaan itseensä, omiin tunteisiinsa ja sisäisiin voimavaroihinsa. Reitin 
edetessä nuorta rohkaistaan suoriutumaan erilaisista haasteista ja häntä tuetaan 
luottamaan omiin, itsenäisiin ratkaisuihinsa. (Camera Obscuran yhteyshenkilön 
käsikirja 1995, 2) 

Seikkailin itse labyrintissä 14.3.1997 ja täytyy vain todeta, että seikkailun 
jälkeen olo oli todella miellyttävä. Raskaan työviikon jälkeen labyrinttiin 
sukeltaminen oli positiivinen kokemus, josta sai todella voimia seuraavaankin 
arkeen. Tuli sellainen olo, että voisin tehdä tämäntapaisen seikkailun jokaisen 
työviikon päätteeksi. Jos nuoret kokivat vähänkään samalla tavalla, niin uskon, 
että labyrintti on täyttänyt tavoitteensa. Tuntui todella, että olen vahvempi 
yksilö kuin ennen tätä seikkailua. Mikä tämän tunteen sai aikaan, sitä en 
vieläkään ymmärrä. Jälkeenpäin heräsi ajatus, että ehkä juuri tämä positiivisten 
tunteiden esiin nostaminen nuorissa on avain moneen asiaan. Ehkä juuri 
tämäntapaisilla menetelmillä ja tunteiden etsimisellä saavutetaan paljon myön
teistä nuorissa ihmisissä. Myönteisyyden kokeminen on yksi asia, joka vaikuttaa 
hyvään itsetuntoon. 

Leontjev toteaa, että elämysten psykologian ongelmaa on 70-luvulla 
käsitelty paljon kirjallisuudessa. "Sisäisiksi elämyksiksi nimittämämme ilmiöt 
ovat ainoastaan tietoisuuden järjestelmän pinnalle syntyviä ilmiöitä, joissa 
tietoisuus avautuu subjektille välittömyydessään." Tästä johtuu, että mm. 
mielenkiinnon tai vaikka omantunnon kolkutuksen elämykset eivät vielä 
paljasta ihmiselle hänen omaa luonnettaan. Vaikka ne tuntuvatkin hänen 
toimintaansa liikuttavilta sisäisiltä voimilta, ne ovat ainoastaan merkkejä 
elämäntapahtuman persoonallisesta mielestä. Ne saavat ihmisen ikään kuin 
pysäyttämään hetkeksi aktiivisuutensa virran ja tarkastelemaan elämän arvoja 
itsensä löytämiseksi niistä tai ehkä niiden uudelleenarvioimiseksi. (Leontjev 
1977, 131-132) 

8.10 Hei Naapuri -toiminta 

Yhdyskuntatyö on ammattityöntekijöiden ja vapaaehtoisesti toimivien aktii
visten kansalaisten yhteistä toimintaa asuinalueen fyysisen ja sosiaalisen 
viihtyvyyden parantamiseksi. (Mikkola-Henttonen, henkilökohtainen tiedon
anto 12.5.1993). 

Seurakunnat ja kaupungit voivat tehdä yhdyskunta työtä yksin tai yhdessä. 
Seurakunnan yhdyskuntatyö ei poikkea tavoitteiltaan yhdyskuntatyön yleisistä 
tavoitteista, joita ovat "yhdyskunnan järjestelmän mukauttaminen asukkaiden 
tarpeita vastaavaksi ja asukkaiden aktivoiminen toimintaan oman elämänsä ja 
ympäristönsä parantamiseksi". Erityisesti diakoniatyötä tekevät etsivät 
erityisryhmiä ja vaikeimmissa asemassa olevia asukkaita ja asukasryhm.iä. 
Yhdyskuntatyön taustalla on positiivinen ihmiskäsitys, jonka mukaan ihmiset 
pystyvät ratkaisemaan omia ja yhteisiä asioitaan. Yhdyskuntatyössä toimitaan 
ennalta ehkäisyn ja kokonaisperiaatteen mukaan. (Stemberg 1988, 14-15) 

Ylivieskan sivukylillä on paljon kylätoirnintaa ja kyläprojekteja, mutta 
keskustan alue on jäänyt tässä vähemmälle. On alueita, jotka on tavallaan 
unohdettu. Ylivieskassa on kerrostaloalueita ja yhdellä niistä ryhdyttiin 
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toteuttamaan Hei Naapuri -toimintaa. Alueeksi valittiin yhtenäinen kerrostalo
alue, joka on sijaintinsa puolesta toimiva kokonaisuus. Yhdyskuntatyön 
menetelmin käynnistettiin keväällä 1998 kerrostalojen Heinälato-Olkilato ja 
Salpatalot asukkaiden aktivointi. Kevään aikana laadittiin asukkaille kysely 
asumiseen, asuinympäristöön, asumisviihtyvyyteen ja toimintaan liittyvistä 
asioista. Toiveita toteutettiin yhdessä mm. kaupungin puistotoimen kanssa 
(alueen siivoustalkoot). Lisäksi järjestettiin puistoilta, johon alueella asuvat 
osallistuivat. Toimintaa käynnistämässä oli seurakunta ja kaupunki (sosiaali- ja 
nuorisotoimistot), Ylivieskan tekniikan ja sosiaalialan oppilaitoksen opiskelija
ryhmä sekä kutsun saaneina taloyhtiön edustajat ja em. talojen asukkaiden 
edustajia. (Ylivieskan kaupw1gin nuoriso- ja raittiustoimen tavoitteiden toteutu
minen 30.6.1998) Kysely toi esille monia tärkeitä asioita asukkaiden toiveista ja 
tarpeista. Niiden kautta pystytään paremmin myös vaikuttamaan niihin 
ongelmatilanteisiin, joita alueella ilmenee. 43 

Kerrostaloasuminen saattaa palummillaan tietää erakoitumista, ihmis
suhteiden katkeamista ja muitakin ongelmia, mutta se voi olla myös ilon, yhteis
elon ja yhteisen toiminnan harrastamista, välittämistä ja välitetyksi tulemista. 
Elokuussa järjestettiin projektin merkeissä omat Venetsialaiset, kesäkauden 
päättäjäiset. (Ängeslevä 1998; Lassila 1998) 

Hei Naapuri -toiminta jatkuu edelleen. Toiminta on mitä parhainta yhdys
kw1Lalyötä. Alkuvaiheessa seurakunta jo kaupunki ovat olleet voimakkaasti 
mukana. Mukanaolo on vielä kauan tärkeää. Kun alueen ihmiset on saatu hyvin 
mukaan toimintaan, yhdyskuntatyön periaatteisiin kuuluu se, että vastuu siirtyy 
kokonaan yhteisölle. Kaupunki ja seurakunta siirtyvät pikkuhiljaa taustalle, ja 
niille tulee lähinnä seuraajan rooli. On mielenkiintoista seurata, miten tämä 
toiminta kehittyy koko ajan ja mitä se tuo vielä tullessaan. Intoa ihmisillä tuntuu 
olevan, toivottavasti jatkossakin. 

8.11 Koko Ylivieska kasvattaa -projekti 

Ylivieskassakin on kiinnostuttu niin sanotusta Laukaan mallista, joka on saanut 
jopa kansainvälistä huomiota kun se palkittiin vuonna 1996 Euroopan parhaana 
kasvatusta tukevana hankkeena. Osallistuin 15.9.1998 Oulun lääninhallituksen 
ehkäisevän päihdetyön neuvottelupäiville ja siellä oli puhumassa myös Laukaan 
mallin puuhanainen, Anne Eskelinen. Hän kertoi perusteellisesti projektista, jota 
nyt seuraavana käsittelen. 

Projekti sai alkunsa vanhempainneuvostossa. V anhempainneuvoston 
jäsenet olivat saaneet tietoja siitä, että lasten ja nuorten näpistely oli lisääntynyt 
ja lapset ja nuoret käyttäytyivät muutenkin huonosti. Opettajat olivat väsyneitä, 
koska yleinen piittaamattomuus oli lisääntynyt. Kaikki aikuisten voimat eivät 
tuntuneet enää riittävän lasten kasvatuksesta selviämiseen. Vuonna 1995 elet
tiin lama-aikaa, jolloin myös monenlaiset ongelmat kärjistyivät. Projektin ideana 
oli se, ettei yhtään lasta jätetä yksin, vaan jokaisella lapsella on vällintään kaksi 
aikuista lähellään. Aikuiset lähtevät elämään toisiaan tukien eikä ketään jätetä 
yksin kasvatustehtävässään. 

Tämä kyläprojektina alkuun lähtenyt hanke näki tärkeänä sen, että 



173 

kasvattamiseen tarvitaan koko kylä. Nyt projekti on laajentunut käsittämään 
koko Laukaan ja lukuisat Suomen muut paikkakunnat ovat viritelleet 
vastaavanlaisia hankkeita. Eskelinen on kiertänyt monilla paikkakunnilla 
kertomassa Laukaan hankkeesta. Vastaavanlaisia hankkeita on viritelty, mutta 
Eskelinen muistutti, että jokaisella paikkakunnalla hanke on oma mittatilaus
projektinsa. Hanke ei voi olla suora kopio toisten hankkeesta. 

Olisi tärkeää, että projekti lähtisi liikkeelle vanhempien aloitteesta. 
Laukaassa poliisi on ollut erittäin tärkeä ja näkyvä yhteistyökumppani. Myös 
koulu ja monet muut tahot ovat hyvin mukana. Projektin tavoitteena tulee olla 
ennalta ehkäisevä työ, joka jatkuu vuodesta toiseen. Tavoitteena on kasvattaa 
rehtejä ja vastuuntuntoisia, heikompia puolustavia lapsia ja nuoria sekä entistä 
yhteiskuntakelpoisempia eurokansalaisia. Pyrkimyksenä on, että lapsi tottuu 
alusta alkaen, kaikkialla, niihin sääntöihin, joita hänen on myöhemmin muualla 
yhteiskunnassa noudatettava. Yhdessä pitää sopia yksinkertaiset ja yleisesti 
hyväksytyt pelisäännöt. Laillisuus-, terveys- ja tapakasvatus ovat tärkeitä 
alueita. Yhdessä myös pyritään lapsen ja nuoren suojelemiseen. 

Kampanjan hengen mukaisesti syyttely on kielletty. Kasvatusasioissahan 
ovat kaikki tavalla tai toisella epäonnistuneet ja sehän on täysin inhimillistä. 
Kukaan ei ole yksin syyllinen, vaan kaikki ovat vastuussa kehityksen suunnasta. 
Rikkeisiin tartutaan suorasti ja rohkeasti. Asiat sovitaan ja sovitetaan ja sen jäl
keen unohdetaan. Jokaisella on mahdollisuus aloittaa alusta. Aikuisen tulisi 
uskaltaa asettaa rajat, mutta lasta ei saisi ihmisenä kohdella väärin. Kampanja on 
osoittanut, että vanhemmillekin on vapauttavaa tunnustaa heikkoudet. On 
tärkeää, että samat säännöt koskevat lapsia ja aikuisia. Näpistelyt ja kiusaamiset 
tulisi saada aina ajoissa poliisin tutkittaviksi. 

Kampanjassa ollaan vakuuttuneita siitä, että tupakka on tie muihin päih
teisiin. Se aiheuttaa myös suunsoittoa, pinnausta ja näpistelyä. Lainsäädäntö 
pitäisi ottaa paremmin huomioon. Esimerkiksi tupakkalaki, alkoholilaki ja 
huvilaki näyttävät unohtuneen. Tulisi muistaa, että kaikki alaikäisten päihtei
denkäyttö on aina päihteiden väärinkäyttöä. Kun hankkeeseen saadaan mukaan 
suurin osa ihmisistä, se vaikuttaa kyllä aikoinaan myös kaikkiin koteihin. Jos 
aluksi ei saada kaikkia vanhempia mukaan, vaikutus alkaa näkyä lasten kautta. 

Ylivieskassa järjestettiin oma tilaisuus, teemalla Koko kaupunki kasvattaa. 
Syksyn aikana luennoitiin edellä olevan aiheen lisäksi lapsuuden häiriö
tekijöistä, nuorisorikollisuudesta, hyvästä vanhemmuudesta ja rajoittamisen 
taidoista, ja keväällä aiheena ovat huumeet. Jätjestäjätahoina luentosatjalle 
olivat kansalaisopisto, kouluosasto, päivähoitotoimi, nuorisotoimi, 
terveyskeskus, poliisi ja seurakunta. Ensimmäinen luento, jonka luennoitsijana 
oli Eskelinen, oli 22.9.1998. Laukaan mallia olivat tulleet kuulemaan monet 
ammatti-ihmiset, mutta myös tavalliset lasten vanhemmatkin olivat runsain 
joukoin mukana. Tilaisuudessa oli arviolta 200-250 ihmistä. Luento herätti 
mielenkiintoa ja aiheutti myös keskustelua. Noin 150 ihmistä ilmoittautui 
mukaan suunnittelemaan omaa Ylivieskan mallia. Seuraava kokoontuminen oli 
6.11., jolloin ryhdyttiin viemään asiaa eteenpäin. Ensimmäinen kokoontuminen 
herätti kuulijoissa myös ristiriitaisia tunteita. Varmaankin kaikki yhtyivät 
ajatukseen, että mitään uutta Laukaan mallissa ei ole keksitty, vaan nyt on otettu 
käyttöön jo unohdetut toimintamuodot. Eräs isä piti todella eriskummallisena 
sitä, että nämä päivänselvät asiat pitää tulla sanomaan jonkun ulkopuolisen, kun 
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paikkakuntalaiset eivät itse huomaa asioitaan. Kyllä Ylivieskassakin on näistä 
asioista puhuttu, mutta puhujina ovat olleet yleensä viranomaiset tai tutkijat. 
Ehkä asiat on koettu siten liikaa ylhäältäpäin annetuiksi, ei omiksi asioiksi. Jospa 
nyt lähestymistapa olisi toinen. Työ lähtisi liikkeelle vanhemmista, vaikka 
viranomaiset ovat jo tavallaan aloitteen tehneetkin. 

Toinen Ylivieska Kasvattaa -luento oli 6.10.1998, jolloin lastenpsykiatri, 
professori Irma Moilanen kertoi lapsuuden häiriötekijöistä ja nuorisorikollisuu
desta. Moilanen oli sitä mieltä, että nykyinen kilpailuyhteiskunta ajaa nuoria 
tietynlaisiin ylilyönteihin. Ylilyönnit ovat nuorille normaaleja, kunhan niistä ei 
tule jatkuvia. Silloin kun nuorilla on kyky katua, empatiakyky ja halu ottaa 
vastuu, nuorel oval Lallessa. Moilasen mielestä 60-luvulla ja sen jälkeenkin nuor
ten vaikeudet olivat helpompia hoitaa kuin nykyiset vaikeudet. Ennen oli kyse 
lähinnä itsenäistymisen ja heikon itsetunnon ongelmista. Nykyisin ongelmat 
ovat paljon vaikeampia ja moninaisempia. Moilanen oli erittäin ilahtunut siitä, 
että Ylivieska panostaa nuorisoonsa. Hän kannatti lämpimästi Koko Ylivieska 
kasvattaa -projektia. 

Luennon jälkeen kokoontuivat ne vanhemmat, jotka syyskuussa ilmaisivat 
halukkuutensa lähteä mukaan Koko Ylivieska kasvattaa -projektiin. Ennalta 
ehkäisevän päihdetyön ryhmä oli suunnitellut ennakolta hieman jo toimia ja 
illan aiheita. Poliisin edustaja oli jo sopinut, että poliisi menee seuraavaan 
yrittäjien palaveriin puhumaan nuorten asioista, aiheena mm. näpistyksiin 
puuttuminen. Tupakan ja alkoholin myynti ja anniskelu alaikäisille puhutti 
myös vanhempia. Tähän asiaan yrittäjien toivotaan myös puuttuvan. 
Tavoitteena on, että yrittäjät itse tekisivät pelisäännöt. Kodin ja koulun 
yhteistyötä toivottiin tiiviimmäksi. 

Kolmas Ylivieska kasvattaa -luento oli 25.11.1998, jolloin psykologi Keijo 
Tahkokallio puhui hyvästä vanhemmuudesta ja rajoittamisen taidosta. Hänen 
tärkein sanomansa oli se, että vanhemmat eivät saa syyllistää itseään siitä, että 
asettavat lapsilleen rajat. Yläasteella oli yli 500 kuulijaa ja lopuksi syntyi myös 
keskustelua. 

Seuraavat luennot olivat helmi- ja maaliskuussa: aiheena huumausaineet ja 
nuoret rikoksentekijät. Vanhemmat ovat toimineet jo omissa ryhmissään. Koulu 
ja koti -ryhmän jäsenet esittelivät suunnitelmiaan samoin nuorten perjantai
iltojen -ryhmä. Lisää vapaaehtoisia toivottiin kuitenkin mukaan yhteiseen 
hankkeeseen. 

Koko Ylivieska kasvattaa -projekti lähti käyntiin suuren kiinnostuksen 
vallitessa. Projekti jatkuu ja toivottavasti se tuo paljon hyvää tullessaan. Nyt 
tuntuu olevan yhteisen vastuun aika. Tällaiselle toiminnalle näyttää olevan 
sosiaalinen tilaus. 

8.12 Uskalla sanoa ei -ohjelma 

Luvussa 3.9 käsiteltiin Uskalla-ohjelman ulkomaalaisia tutkimuksia. Ne antavat 
pohjan myös Ylivieskassa suunnitellulle Uskalla sanoa ei -ohjelman eteenpäin 
viemiselle. 

Ylivieskan yläasteen kouluterveydenhoitaja on käynyt Uskalla sanoa ei -
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ohjelman koulutuksen ja hänen mielestään Ylivieskan yläaste v01s1 lähteä 
toteuttamaan sitä syksyllä 1999. Ohjelma voitaisiin toteuttaa pakollisena 36-
tunnin elämäntaitokurssina 8.-luokkalaisille ja Uskalla-ohjelman 17 tuntia 
sisältyisi siihen. Uskalla-ohjelma on poliisin ja koulun välistä yhteistyötä ja sen 
tarkoituksena on estää nuorten päihteiden väärinkäyttö. Tavoitteena on myös 
se, että nuori oppisi kieltäytymään päihteistä ja oppisi selviytymään painostuk
sesta. Aiheina kurssilla olisi mm. lait ja oikeudet, päihteiden käyttö ja 
väärinkäyttö ja niiden seuraukset, uskalla sanoa ei päihteille, kieltäytymistavat, 
itsetunnon kohentaminen, oman oikeuden puolustaminen, stressin hoito ilman 
päihteitä, median vaikutus, esikuvat, oikean päätöksen tekeminen ja riskien 
arvioiminen, vaihtoehto päihteiden väärinkäytölle, päihteet ja urheilu ja 
jengipainostus. (Uskalla-projektin opettajan opas 1993, 2-3, 67) 44 

Ohjelmaa esitellään syksyn aikana mm. oppilashuoltotyöryhmässä. Sen 
ennakkovalmistelu vie aikaa lukuvuoden 1998-1999 ja syksyllä 1999 sitä 
voitaisiin ryhtyä toteuttamaan, mikäli näin yhdessä päätetään. 45 

Ohjelma tuntuu todella mielenkiintoiselta ja nyt kun olen perehtynyt 
Ylivieskassa käynnissä olleisiin ja käynnissä oleviin projekteihin ja opetus
ohjelmiin, vaikuttaa kuin Uskalla sanoa ei -ohjelma olisi jatkoa ala-asteelta Lions 
Quest -opetusohjelmaan. (Luku 8.13) Niissä on paljon samoja tavoitteita ja 
samoja toimintatapoja. Uskon, että tämäkin uusi ohjelma on niin mielen
kiintoinen ja oppilaita motivoiva, että se löytää oman paikkansa yläasteen 
muiden kurssien joukossa. 

8.13 Lions-Quest -opetusohjelma 

"Tämän pa1van lapset kasvavat maailmassa, jolle antavat leimansa stressi, 
epävarmuus ja nopeat muutokset. Ei ole siksi ihme, että monet teini-ikäiset 
reagoivat huumeiden ja alkoholin väärinkäytöllä tai joutuvat mukaan 
negatiivisen ja tuhoisan käyttäytymisen muotoihin. Lions-Quest haluaa auttaa 
nuoria selviytymään monimutkaisen yhteiskuntamme kaikista haasteista 
toimimalla myönteisen kasvun puolesta ja opettamalla taitoja, jotka auttavat 
nuoria paremmin kohtaamaan tämän ajan. Ohjelman painopiste on lähinnä 
narkoottisten aineiden ja alkoholin käytön sekä näihin liittyvien muiden 
ongelmien ennalta ehkäisemisessä. Se perustuu edellytykseen, että ongelmiin 
tulee tarttua ja niitä ehkäistä ennen kuin ne ovat ehtineet aiheuttaa vahinkoa." 
(Lions-Quest 1991a, 7) 

Ohjelmassa on oma materiaali 1-2-luokkalaisille ja oma 3.-6.-luokkalaisille, 
josta kerron seuraavaksi enemmän. Aihealueita isommilla ovat seuraavat: teini
ikään tuleminen, itseluottamuksen kohentaminen, tunteet, ystävät, perhe, 
kriittinen ajattelu ja tavoitteiden asettaminen. Ohjelma pyrkii luomaan 
luokkayhteisön, joka antaa tukea ja apua. Opettajille järjestetään kursseja: 
opettajanopasta saavat käyttää vain Lions-Quest -kurssin suorittaneet opettajat. 
Lions-Quest on monipuolinen vaihtoehto, jonka tarkoituksena on parantaa 
varhaisnuorten terveyttä ja hyvinvointia monipuolisen koulutusohjelman ja 
merkittävän vanhempien yhteistyön kautta. (Lions-Quest 1991a, 7) 
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Lions-Quest on kehittynyt aikana, jolloin ollaan huolissaan sekä nuorten 
että koulun hyvinvoinnista. Päämääränä on auttaa nuoria kohtaamaan haaste 
kasvaa monimutkaisessa ja muuttuvassa maailmassa. Muutoksia ovat mm. 
perherakenteen, suurperheen rakenteen ja työmarkkinoiden muutokset. 
Huumeiden ja alkoholin väärinkäyttö, ristiriitaiset viestit alkoholin ja 
huumeiden käytöstä ja muut nuoriso-ongelmat. Ohjelma pitää tärkeänä sellaisia 
arvoja kuin itsekuri, halu elää ilman nautintoaineita, toisten kunnioittaminen, 
huolenpito, hyvä arvostelukyky, vastuu, rehellisyys, perheen kiinteys, 
luotettavuus, yhteistyö ja osallistuminen. Kasvamiseen liittyvän vastuun 
hyväksyminen vaatii vahvan pohjan ja juuri sitä vahvaa pohjaa tämä ohjelma 
pyrkii rakentamaan. (Lions-Quest 1991a, 7-10) 

Lions-Quest -ohjelmaa toteuttavat Ylivieskassa Katajan, Päivärinnan ja 
Rahkolan ala-asteiden muutamat opettajat osana omaa opetustyötään. Nämä 
opettajat ovat saaneet ohjelman koulutuksen. Koulutus koostuu perus- ja 
jatkokurssista. Ohjelmaa voivat toteuttaa siis vain koulutuksen saaneet Lions
Quest opettajat. Keväällä 1995 toiminta käynnistyi Katajan ja Rahkolan 
kouluilla. Päivärinnan toiminta käynnistyi vuoden 1998 syksyllä. Tätä ennen 
opettajat olivat kouluttautuneet ohjelman toteuttamiseen. Tavoitteena opettajilla 
on "vahvistaa oppilaiden itsetuntoa erilaisilla harjoituksilla niin, että nuori 
pystyy sanomaan ei päihteille, löytää vahvuuksia itsestään, joita voi käyttää 
myönteisellä tavalla omassa elämässä toimimiseen." 46 Tähän samaanhan pyrki 
myös Pohjois-Karjalan nuorisoprojekti (Tossavainen 1988). (Ks. myös lukua 3) 

Luokanopettaja on toteuttanut ohjelmaa omalla luokallaan vuosina 1995-
1997. Ohjelmaa alettiin toteuttaa silloin, kun oppilaat olivat neljännellä luokalla. 
Ohjelma jatkui aina kuudennen luokan keväälle asti, ja sitä toteutettiin melko 
tavalla puhtaasti ohjelman ohjeiden mukaan. Aiheita käsiteltiin kaksoistunneilla 
joka toinen viikko. Vanhemmat osallistuivat ohjelmaan omalla tavallaan. Ennen 
ohjelman alkamista vanhemmille pidettiin asiasta myös vanhempainilta. 
Tavoitteet sisältyvät hyvin opetussuunnitelmaan, joten tässä ei ole kyse mistään 
irrallisesta, ylimääräisestä asiasta. Hautamäen mukaan oppilaat ovat olleet 
innostuneita ja hän on sitä mieltä, että ohjelmalla on ollut myönteisiä vaikutuk
sia koko luokkaan. Kokemukset ovat olleet niin myönteisiä, että hän aloittaa 
tänä syksynä (1998) ohjelman toteutuksen oman uuden luokkansa kanssa, joka 
on nyt neljännellä. Hän on opettanut luokkaansa jo vuoden, ja arvelee, että nyt 
hän tuntee jo oppilaitaan sen verran, että uskoo Lions-Quest -ohjelman tuovan 
hyötyä myös tälle luokalle. 47 

Erityisluokanopettaja toteuttaa luokassaan Lions-Quest -ohjelmaa nyt 
toista vuotta. Vaikka vanhemmat ovatkin mukana jokaisessa Lions-Quest -
ohjelmaluokassa omalla tavallaan, on heitä varten olemassa ihan oma opinto
piirikirjasensa. Hasanen aloittaa ohjelman toteutuksen luokkansa vanhemmille 
syyskuussa 1998. Ensimmäisellä kerralla mukana ovat myös lapset, mutta 
seuraavilla kerroilla vain aikuiset. Kokoontumisia on noin kerran kahdessa 
kuukaudessa. Vanhempain opintopiirin oppaan (Lions-Quest 1991b, 1) mukaan 
vanhemmat ovat avainasemassa kun on kyse koulun työn tukemisesta ja lasten 
itseluottamuksen lisäämisestä. Hasasen luokka on mukana myös Lapselle selvä 
elämä -projektissa. 48 

Lions-Quest -ohjelman toteuttaminen vaatii opettajalta kouluttautumista ja 
paneutumista asiaan. Opettajan pitää hahmottaa hyvin koko ohjelman idea, 



177 

tavoitteet ja tuntea hyvin nuorten elinoloja, jotta ohjelmaa pystyy toteuttamaan 
täysipainoisesti. On ilahduttavaa huomata, että opettajat ovat kokeneet 
ohjelman niin positiivisesti, että ovat ottaneet sen annin osaksi jokapäiväistä 
toimintaansa. Savikangas kiteytti idean hyvin sanomalla, "että vaikka hän ei 
toteuta ohjelmaa kirjaimellisesti, jo Lions-Quest -koulutus itsessään on antanut 
hänelle paljon sisältöä opetukseen ja sitä kautta sisältöä myös oppilaiden 
elämään". 49 (Ks. myös lukua 3.9) 

8.14 Kouluterveydenhoitajien toteuttama terveyskasvatus 
ala-asteella 

Kouluterveydenhoitajat ovat omalla panoksellaan mukana Ylivieskassa toteu
tettavissa projekteissa ja muussa terveyskasvatustyössä. Kouluterveydenhoitajat 
antavat terveyskasvatusta oman työnsä sisällä jatkuvasti. Lähes jokainen oppi
laan käynti terveydenhoitajalla on terveyskasvatusta. Varsinaista terveyskasva
tusoppitunteja terveydenhoitajat pitävät 5.-luokkalaisille, jolloin he puhuvat 
murrosiästä, psyykkisistä muutoksista ja arvoista. Tässä yhteydessä tupakka ja 
päihdeasiat tulevat luonnollisesti esille. Viidesluokkalaisten henkilökohtaisen 
terveystarkastuksen yhteydessä terveydenhoitaja ja nuori keskustelevat aina 
tupakoinnista ja päihteidenkäytöstä. Kuudesluokkalaisille pidetään tunnit 
tupakasta, alkoholista ja huumeista. Ylivieskassa on 13 ala-astetta, joilla on 
yhteensä kuusi terveydenhoitajaa. Koulut on jaettu terveydenhoitajien yleisen 
aluejaon mukaan. 50 

On erittäin tärkeää, että kouluterveydenhoitajat ovat ottaneet tupakka- ja 
päihdekasvatuksen huomioon omassa työssään. He ovat niitä, jotka tuntevat 
oppilaat hyvin ja heillä on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen kontaktiin 
oppilaiden kanssa. Aikapula ja kiire on tuttua myös terveydenhoitajien työssä. 
Tarvetta suurempaankin panostamiseen olisi, mutta resursseja ei ole riittävästi. 

8.15 Seurakunnan tupakka- ja päihdekasvatustyö lasten ja 
nuorten parissa 

Luvussa 7.6.9 kerrottiin seurakunnan koulupastoritoiminnasta. Seurakunta 
tekee hyvin monipuolista tupakka- ja päihdekasvatustyötä, joita seuraavassa 
käsitelläänkin tarkemmin. 

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja toimii tukihenkilönä monille nuorille, 
jotka ovat jättäneet yläasteen kesken. Tukihenkilö aloitti toiminnan muutama 
vuosi sitten siten, että hän toimi yhteyshenkilönä koulun ja nuoren välillä. Hän 
hankki nuorille opettajia, tukijoita lukiolaisista, jotka omilla hyppytunneillaan 
opettivat koulun keskeyttäneitä nuoria. Nuorisotyönohjaaja hoiti käytännön 
järjestelyt ja sopi tenttiajat koulun kanssa. Muutama koulunsa keskeyttänyt on 
tällä tavalla saanut suoritetuksi peruskoulun loppuun. 51 

Vuonna 1996 muutamat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joilla oli myös 



178 

päihdeongelmia, pyysivät nuorisotyönohjaajaa järjestämään heille toimintaa. 
Sitten he yhdessä perustivat Pojat-nimisen kerhon, joka toimi poikien ollessa 7-8 
-luokalla vuosina 1996-1998. Nuorille tämänlaatuinen toiminta oli tärkeää ja he
tekivätkin siitä tavoitteellista toimintaa, jolla oli O!l\at tiukatkin sääntönsä.
Ryhmän muodostamisen tavoitteena oli saada nämä nuoret, joilla ei ollut
koulumotivaatiota, käymään koulua säännöllisesti. Tavoitteissa onnistuttiinkin
hyvin ja sen pohjalta kehitettiin yläasteelle pajakoulu, johon tulikin sitten suurin
osa tästä poikaryhmästä. Seurakunta oli aloittanut toiminnan poikien avun
pyynnöstä ja nyt se on kehittynyt pajakouluksi, jossa opiskelee 8-10 yhdeksäs
luokkalaista nuorta, joilla ei perinteisessä koulussa mennyt hyvin. Pojilla on oma
pienryhmä, jota vetää yläasteen erllyisopettaja. Lähes kaikissa aineissa
opiskellaan omassa pienryhmässä saman opettajan ohjaamana. Yksi päivä
viikossa on työharjoittelua ja tältä osin se poikkeaa perinteisestä koulusta
hyvinkin paljon. 52 (Ks. myös lukua 7.6.6)

Rippikoulu on yksi hyvä mahdollisuus tehdä päihdetyötä nuorten parissa. 
Kaikki rippikoulut ovat leiririppikouluja, jolloin kaikki ovat leirillä kahdeksan 
vuorokautta kerrallaan. Kahdeksan vuorokautta on jo niin pitkä aika, että siihen 
mahtuu parhaassa mahdollisessa tapauksessa kaksi viikonloppua ja kolmas 
vielä konfirmaatioviikonloppuna. Monelle nuorelle tämäkin itsessään jo on 
katkaisuhoitoa, koska alkoholinkäyttö on rippikoululeirin aikana kielletty. 
Aution mukaan jo näissä 14-vuotiaissa nuorissa on sellaisia, jotka ovat 
humalassa joka viikonloppu. Leirillä on sosiaalisen kasvatuksen kannaltakin 
erittäin suuri merkitys nuorelle. Hän mainitsee, että esim. jotkut nuoret eivät 
tahdo nukkumaan mi>nni>ssään riisua päällysvaatteitaan, koska se on monelle 
nuorelle ylivoimainen tehtävä huoneessa, jossa saattaa olla seitsemän muutakin 
nuorta. Saunaan meno yhdessä toisten poikien kanssa on sitten jo oma lukunsa. 
Rippikoulussa päihdekasvatus on lähinnä asennekasvatusta. Elämyksellisyys on 
yksi tärkeä elementti, samoin ratkaisukeskeisyys. Nuoret pyrkivät oppimaan 
sitä, miten erilaisia ongelmia ratkaistaan. Autio mainitseekin, että rippikoulun 
päihde- ja sukupuolikasvatuksen vaikutusta ei ole Suomessa koskaan tutkittu. 
Siinäpä olisikin jollekin erittäin mielenkiintoinen tutkimusalue. 53 

Pulkkisen (1997c) mukaan rippikoululeirit voisivat olla savuttomia ja 
niihin voisivat osallistua vain ne nuoret, jotka hyväksyvät leirin normit. Savuton 
leiri voisi olla jopa kimmoke tupakoinnin kokeilun jättämiselle. (Pulkkinen 
1997c, 32) Ylivieskan seurakunnan järjestämillä rippikoululeireillä nuori 
kirjoittaa nimensä tupakoitsijoiden listaan ja mikäli vanhemmat haluavat 
tarkastaa, onko lapsen nimi listassa, he voivat sen tehdä. Aikaisemmin 
vanhemmilta pyydettiin allekirjoitus lapsen tupakanpolttolupaan, mutta tästä 
luovuttiin, koska nuoret väärensivät lupalappuja. Marjakankaan mukaan 
Pulkkisen ajatus on hieno, mutta käytännön rippikoulutyötä vuosia tehneenä 
hän on sitä mieltä, että periaatteessa asiat on helppo nähdä näin, mutta 
käytännön toteutus on aivan eri asia. Marjakangas kertoi, että tupakointi
ongelmaan on törmätty jo jopa lasten leireillä. 54 

V arhaisnuorisotyö ja lähetystyö ovat myös hyvin tärkeä osa seurakunnan 
työtä. Autio näkeekin, että ne molemmat ovat omalla tavallaan myös 
päihdekasvatustyötä. Ylivieskassa toimii myös Suomen ainut seurakunnan 
pitämä päiväkoti. Päiväkodissa on lapsia, jotka tulevat sinne koulun jälkeen. Osa 
lapsista on päiväkodissa ennen ja jälkeen koulupäivän. 
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Erityisnuorisotyössä pyritään kohtaamaan se hätä, joka nuoria ahdistaa. 
Yhdessä heidän kanssaan etsitään ratkaisumalleja kohdattuihin 
ristiriitatilanteisiin. Erityisnuorisotyö ja nuorisotyö ovat toisiaan täydentäviä 
työmuotoja. Palveluoperaatio Saapas -toiminta on perinteisesti kuulunut 
seurakunnan erityisnuorisotyöhön. Toiminta on työtä hädässä olevan lähimmäi
sen tukemiseksi ja auttamiseksi. Toimintaa varten perustetaan Saapas-ryhmä, 
joka toteuttaa käytännön työn. Palveluoperaatio Saapas kouluttaa aikuisia tai yli 
18-vuotiaita nuoria avustajakoulutuksessa, joka on monipuolinen koulutus.
Saapas-ryhmä toimii erilaisilla festivaaleilla. (Alstela 1986, 5, 8-32)

Ylivieskan seurakunta tukee Saapas-toimintaa rovastikunnan muiden 
seurak�ntien kanssa yhdessä. Perinteisesti juhannuksena on päivystetty Kala
joen Hiekkasärkillä. Vuonna 1996 tuli mukaan myös Maasydämen leirintäalue 
Sievissä. Kesällä 1998 Saapas-operaatio toimi vain Sievissä. Toimintaa on ollut 
hyvässä yhteistyössä terveyskeskuksen, poliisitoimen, palo- ja pelastustoimen 
kanssa. 55 

Saapas-operaatiosta on poikinut vuonna 1987 lopulla Paikka-operaatio, 
jolla on vastaavanlaista toimintaa kuin Saapas-toiminta. Paikka-toimintaa on 
Nivalassa, Tuiskulan tanssipaikalla. Paikka-toiminta ei ole poliisin tai järjestys
miesten kaltainen operaatio, vaan se perustuu vapaaehtoisuuteen, jonka lähtö
kohtana on nuorten auttaminen. Paikan päivystäjät tekevät työtä auttamalla 
turvattomassa tilassa olevia, ennalta ehkäisemällä, tarttumalla mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ongelmatilanteisiin ja kertomalla avunsaanti
mahdollisuuksista sekä tarvittaessa tukemalla jatkohoidon hakemisessa. 
(Palveluoperaation Paikan toimintakertomus 1996-1997, 1998) Kun Paikka
toiminta aloitettiin vuonna 1987 olin mukana perustamassa sitä. Muistan, että 
toimintaan saatiin mukaan seurakuntien nuorisotyöntekijöitä, kuntien ja 
kaupunkien nuoriso-, raittius- ja sosiaalityöntekijöitä, SPR:n vapaaehtois
työntekijöitä ja monia lasten vanhempia, nuoria ja nuoria aikuisia, jotka olivat 
mukana myös Saapas-toiminnassa. Koulutus oli sama kuin Saapas-ryhmäläi
sillä. 

Nykyisin mukana on samat järjestäjät kuin aikaisemminkin, mutta 
kaupunkien ja kuntien työntekijöitä on jäljellä vain yksi. Kunnat ja seurakunnat 
maksavat toiminnan kulut asukasmäärän mukaan. 56 Keskisipilä ja Raudaskoski 
tekivät vuonna 1996 opinnäytetyön Paikka-toiminnasta ja he tulivat kyselyn 
perusteella siihen tulokseen, että tästä toiminnasta tiedotetaan liian vähän. 
Tulosten mukaan Ylivieskan yläasteen oppilaista melkein 25 % luuli, että 
palveluoperaatio Paikka on jonkinlainen jätjestysmiesten yhdistys. Tutkijoiden 
mukaan Paikan toiminnasta tulisi tiedottaa enemmän. (Keskisipilä & 
Raudaskoski 1996, 11-12) 

Itse muistan, että Paikka-toiminnan käynnistyessä siitä tiedotettiin paljon. 
Jo silloin mietittiin vakavasti tiedottamiseen liittyvää ongelmaa. Jos asiasta ei 
tiedoteta paljon, se ehkä antaa nuorelle sellaisen kuvan, että alkoholinkäyttö on 
turvallista, koska jos sammun, apu tulee varmasti. Samaa problematiikkaa 
mietimme Aution kanssa. Milloin Paikka- ja Saapas-toiminnat mahdollistavat 
juomisen ja milloin toiminta on pelkästään auttamista? Siinäpä kysymys, johon 
ei varmasti löydy yksinkertaista vastausta. Perinteisesti nuoret ovat huolehti
neet toisistaan myös alkoholia käyttäessään. Tätä vastuuta ei haluta ottaa heiltä 
pois. Toisaalta nuorten alkoholinkäyttöä ei saisi tukeakaan sillä, että Paikka ja 
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Saapas tuovat turvaa ja mahdollistavat nuorten alkoholinkäytön. Tiedottami
sessa saa näin ollen olla tarkkana. Muistan, kun näiden toimintojen järkevyyttä 
punnittiin, tultiin siihen tulokseen, että Paikan ja Saappaan tuomat hyvät puolet 
painoivat vaa'assa enemmän kuin huonot puolet. Palvelu-operaatiot auttavat ja 
pelastavat parhaassa mahdollisessa tapauksessa nuoren hengen. Operaatioissa 
mukana olevat ovat kokeneet myös sen, että entisestä asiakkaasta on tullut 
toiminnan aktiivinen työntekijä: niin tärkeänä nuori on pitänyt tätä toimintaa. 
Tämä kertoo jotakin toiminnan tärkeydestä ja häivyttää pahimpia ennakko
luuloja ja pelkoja toiminnan oikeutuksesta. 

8.16 Koululaisten iltapäivätoiminta 

Koululaisten iltapäivätoiminta on puhuttanut eri alojen edustajia viimeisen 
kahden vuoden aikana kovasti. Pulkkinen (1997d) on sitä mieltä, että nuorten 
päihdeongelmien taustalta löytyy suomalaisten vanhempien eurooppalaiseen 
tasoon nähden heikompi vastuu omien lastensa käyttäytymisestä. On todettu 
moneen kertaan, että suomalaiset varhaisnuoret tupakoivat ja käyttävät 
alkoholia humaiahakuisesti selvästi enemmän kuin muissa Euroopan maissa 
keskimäärin. Huumeongelmakin on leviämässä joka paikkaan. Koska ei ole 
näyttöä siitä, että suomalaiset lapset ja nuoret olisivat muita eurooppalaisia 
nuoria psyykkisesti tai fyysisesti heikompia tai päivähoitomme, koulumme ja 
tervcydcnhoitomme olisi heikompaa kuin muualla Euroopassa, taui;;t,i 11,i täytyy 
olla suomalaisten vanhempien vastuuttomuus. Kouluikää nuorempien 
päivähoito on järjestyksessä, mutta koululaisten iltapäivähoito ei. Pulkkinen 
peräänkuuluttaa sitä, että jos huumeiden käyttö on 15-vuotiaalle rikos, eikö alle 
15-vuotiaiden huumeiden käyttö ole vanhempien rikos? Hänen mukaansa lakia
lapsen huollosta (1983/361) rikotaan koko ajan. Laki säätää: "Lapselle tulee
turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden
tarpeellinen valvonta ja huolenpito." On väärin, että jos saamme mitättömästä
pysäköintiajan ylittämisestä sakon, mutta jos vanhempina vaarannamme lasten
terveyden jatkuvalla laiminlyönnillä, emme joudu siitä vastuuseen. Pulkkinen
näkee, että vanhempien vastuun korostaminen on vanhemmuuden arvostamista
ja tukemista. Amerikkalaisiin tutkimuksiin viitaten Pulkkinen on todennut, että
päihteiden käytön riski on suuri, mikäli lapsi on neljä tuntia viikossa ilman
valvontaa ja mikäli aika on kymmenen tuntia, riski kaksinkertaistuu. (Pulkkinen
1997d) Katso lukua 3.11.

Kuuskoski painottaa yhteistyötä ja kumppanuutta iltapäiväongelman 
ratkaisemisessa. "Kumppanuus on uusi perusajattelu- ja toimintamalli, jonka 
tunnusmerkkeinä ovat tasavertaisuus, luottamus, avoimuus ja aito yhteistyö -
me-henki. Kumppanuuden peruspilareita ovat aito halu tehdä yhteistyötä, 
yhteistyön laaja-alaisuus, tietoisuus, haasteelliset, mutta saavutettavat pää
määrät, yhteinen hyväksyntä ja oma organisaatiomalli. Eri hankkeet tulee myös 
verkostoida." (Kuuskoski 1998) 

TV-l:n Kasvunvara-ohjelmassa keskusteltiin tiistaina 29.9.1998 koulu
laisten iltapäivätoiminnasta, mukana olivat mm. Mannerheimin Lastensuojelu
liiton psykologi Mervi Rantanen ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
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jäsen Osmo Soininvaara. Ohjelmassa pohdittiin mm. sitä, pitäisikö koululaisten 
iltapäivätoiminnasta säätää laki. Soininvaara oli sitä mieltä, ettei ainakaan tämän 
eduskunnan aikana lakia ole tulossa, eikä hän nähnyt lakia edes välttämättä 
hyvänä asiana. Rantanen puolestaan kannattaisi lakia, mutta hän näki tärkeänä 
sen, että sillä välin kun lakia ajetaan, pitäisi toimia voimakkaasti, ettei jäätäisi 
vain odottamaan mahdollista lakia (Kasvunvara 1998). Uutta lakia lasten 
huollosta ei pitäisikään laatia, koska se on jo olemassa. Soininvaara näki, ettei 
kunnissa osata kustannus-hyöty -analyysiä, koska tämänkin asian laiminlyönti 
maksaa enemmän kuin sen hoitaminen (Kasvunvara 1998). 

Haastatellessani Rantasta henkilökohtaisesti hän kertoi, että Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto aloitti koululaisten iltapäivätoiminnan jo 2,5 vuotta sitten 
pienimuotoisesti. Keväällä 1998 järjestettiin seminaari, jossa olivat mukana 30 
järjestön edustajat. Vuoden 1999 alussa järjestetään vielä suurempi seminaari. 
Tarkoituksena on verkostoitua. Mukaan ovat lähteneet myös Kuntaliitto ja 
monet muut tahot. Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on 520 paikallis
yhdistystä, joista Ylivieskan yhdistys on yksi. Yhdistyksissä työ on vapaaehtois
pohjalla. Liitto valmistaa materiaalia ja järjestää koulutusta. 57 

Oulussa 28.9.1998 Oulun lääninhallitus järjesti iltapäiväkerhotoiminta
seminaarin. Läänin sivistysneuvos Kokkonen oli sitä mieltä, että vaikka 
vapaaehtoisjärjestöt ovat mukana kuntien iltapäiväkerhotoiminnassa, Oulun 
läänin tilanne on helpottunut vain keskinkertaisesti. Suurin puute on rahasta ja 
koulutetusta työvoimasta. Kerhotoiminta on suunnattu pääasiallisesti eka
luokkalaisille. Kokkonen toivookin, että jokaisessa kunnassa tehtäisiin tähänkin 
asiaan omat suunnitelmat. Opetusministeriö tulee vähän kuntia vastaan ja 
vuonna 1999 se jakaakin 1,5 miljoonaa Oulun läänin iltapäiväkerhotoiminnan 
tehostamiseksi. Esimerkiksi Oulussa toiminnasta vastaa Nuorisoasiainkeskus, ja 
mukana ovat myös Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Oulun seurakunnat ja 
Oulun Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö. (Iltapäivä
kerhoille ei löydy vetäjiä 1998) 

Rantanen on sitä mieltä, että julkisuus on ollut hyväksi. 2,5 vuotta sitten 
koulutustilaisuuksissa piti kuulijoille kertoa, mitä koululaisten iltapäivätoiminta 
on. Rantasen mielestä Eeva Ahtisaaren esille tuomat mielipiteet ovat 
vaikuttaneet siihen, että on saatu lisää julkisuutta ja painoarvoa. Rantasen 
mielestä on ihan sama, kuka järjestää toimintaa, kunhan sitä järjestetään 
laadukkaasti. Hänen mukaansa on myös tärkeää, että asiaan pidetään yllä 
tiedotusvälineissä, koska negatiivinenkin kirjoittelu pitää asian mielessä. 
Keskustelu ei saisi laantua liikaa. 58 

Ylivieskassa koululaisten iltapäivätoimintaan pääsevät mukaan pää
asiallisesti ekaluokkalaiset. Toimintaa järjestävät seurakunta, päiväkoti, perhe
päivähoito ja Katajan iltapäiväkerho. Seurakunnan, päiväkodin ja perhepäivä
hoidon suojiin lapset pääsevät myös aamuisin, ennen koulun alkamista. 
Niemelänkylällä toimintaa vetää Kyläprojekti. Ylivieskassa kaikki iltapäivä
hoitopaikkaa hakeneet koululaiset on voitu sijoittaa hoitopaikkaan, mutta on 
myös mahdollista, että koska hoidon vähyydestä on aikaisemmin ollut paljonkin 
keskustelua, vanhemmat ovat pyrkineet järjestämään hoidon jollakin muulla 
tavalla. Ylivieskan koululaiset eivät ole heitteillä. 59 
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8.17 Terveyskasvatuksen arviointia 

Paikallisyhteisöt tarjoavat sosiaalisten siteiden turvaverkon. Kun kaikki menee 
hyvin, perhe, työtoverit ja eturyhmät ovat lähellä ja suhteet paikallisyhteisöön 
jäävät vähemmälle. Kun työttömyys ja terveysongelmat osuvat kohdalle, työhön 
ja eturyhmiin liittyvät siteet katkeavat ensimmäisinä. Lopulta voidaan menettää 
perhekin. Mitä silloin jää jäljelle? Jäljelle jäävät yleensä sosiaalityöntekijät (Hol
mila 1997, 21) Yhteisöpohjainen terveysvalistus on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana käytännössä lisääntynyt; terveysvalistukselta on huomattu voitavan 
odottaa vaikutuksia vain, kun yritykset muuttaa yksilön käyttäytymistä 
kytkeytyvät yhteisössä laajemmin tapahtuviin muutoksiin. (Holmila 1997, 22) 

Suomessa yhdyskuntatyö on käynnistynyt usein nuorten ongelmista, sillä 
ne näkyvät ja niistä on helppo puhua. On puututtu nuorten tekemisiin yhteisön 
näkökulmasta. Eri tahot ovat kokoontuneet ja on alettu etsiä sopivia ratkaisuja. 
Tähän keskusteluun on sisällytetty huonot vanhemmat ja kaupunkikulttuurin 
huonosti sopeutuvat. Yhdyskuntatyö on pyrkinyt tekemään nuorista kunnon 
kansalaisia. Vaikka Mannerheimin Lastensuojeluliitto ryhtyi 1970-luvulla 
edistämään suomalaista yhdyskuntatyötä, on viranomaisnäkökulma hallinnut 
meidän yhdyskuntatyötämme aina. Vasta viime vuosina, kun yhdyskuntatyö on 
loppunut, Suomessa on alettu ymmärtää yhdyskuntatyön monipuoliset 
mahdollisuudet ennalta ehkäisevänä työnä. (Lehtinen 1997, 32-33) 

Tästä yhteenvedonomaisesta kartoituksesta saadaan kuva siitä, miten juuri 
päihdeasiat on otettu Ylivieskassa sydämen asiaksi. Monet viranomaistahot ja 
yhteisöt ovat olleet luomassa sitä verkostoa, joka mahdollistaa yhdessä 
toimimisen ja toisista välittämisen. Verkostossa on monia ihmisiä, joilla on 
vankka ammattitaito ja koulutus tämänlaatuisiin projekteihin. Myös monet 
yksityiset ovat löytäneet itselleen mielekästä tekemistä alueelta, jonka ovat 
kokeneet hyödylliseksi ja antoisaksi. Monista projekteista on ajan kuluessa 
muodostunut työtapoja, jotka ovat päässeet jatkuvaan käyttöön. 

Tutkimukseni aloittamisen aikoihin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun 
alussa ei Ylivieskassa ollut käynnissä juuri minkäänlaisia tupakka- tai päihde
projekteja. Tiedottaminen oli satunnaista ja kertaluontoista. Ylivieska-projektin 
syntyyn, samoin kuin välillisesti myös monien muidenkin ohjelmien 
alkamiseen, voidaan katsoa vaikuttaneen minun aloittamani juuri kyseisen 
alueen tutkimustyö. 

1990-luvun alkupuolella alkoi Ylivieska-projekti, jonka toteuttajatahoina 
olivat kunta, lääninhallitus ja ammattikorkeakoulu. Projekti toteutettiin lähinnä 
yläastelaisten keskuudessa. Onnimanni-projekti oli jatkoa Ylivieska-projektille ja 
kohdejoukkona olivat ala-asteikäiset. Projekti on tavallaan vieläkin kesken, 
koska sen vaikuttavuutta tutkitaan vielä vuosien ajan. Näiden projektien 
tavoitteena oli tuottaa tietoa ja materiaalia koulujen käyttöön. 

Ehkäisevän päihdetyön Ehkäpä-projektin tavoitteena oli voimavarojen 
yhdistäminen päihteiden käyttöön liittyvässä ennaltaehkäisevässä ja hoitavassa 
toiminnassa. Projekti oli erityyppinen kuin muut projektit jo kokonaisvaltaisen 
toiminnan ja laajuudenkin suhteen. Hyhy-projekti oli jatkoa Ehkäpä-projektille 
ja niiden tavoitteet olivat hyvin samanlaiset. 

Eväitä elämään -projekti kohdistui yläasteikäisiin samoin kuin Terveet 
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elämäntavat -projekti. Lapselle selvä elämä -projektissa koulutettiin myös 
yläasteikäisiä, mutta siten, että he toimivat koulutuksen saatuaan ala
asteikäisten parissa. Onnimanni-projekti ja Lapselle selvä elämä -projekti olivat 
paljon samantyyppisiä toiminnan osalta, vaikka suunnittelijatahoina olivat eri 
osapuolet. 

Camera Obscura -projektin toiminnan suunnitteli Sininauhaliitto yhdessä 
seurakunnallisten organisaatioiden kanssa. Projektin tavoitteena oli elämyk
sellisen toiminnan kautta antaa nuorille valmiuksia päihteettömään elämään. 
Hei Naapuri -toiminta pyrkii tekemään työtä siellä, missä sitä ei juuri muutoin 
tehdä. Työn tavoitteena on ennaltaehkäistä ongelmia. Koko Ylivieska kasvattaa -
projekti on kokonaisvaltainen toimintamalli, jonka tavoitteena on jatkuva 
ennaltaehkäisevä työ. Mikään kertaluontoinen projekti tämä ei tulisi olemaan, 
siitä olivat kaikki osallistujat vakuuttuneita. Olisiko tässä nyt aineksia juuri 
sellaiseen toimintaan, jota on kaivattu; pitkäjänteistä ja yhteistyössä suunniteltua 
toimintaa koko yhteisön hyväksi. Tämä toiminta näyttää olevan ainakin sen 
alkuvaiheessa kaikista muista projekteista erottuvaa. 

Uskalla sanoa ei -ohjelma ja Lions-Quest -ohjelma ovat samantyyppisiä 
toimintoja. Lions-Quest -ohjelmaa toteutetaan Ylivieskassa vain ala-asteilla ja 
yläasteelle jatkoa tulisi nimenomaan Uskalla sanoa ei -ohjelmasta. 

Kouluterveydenhoitaja ja seurakunta tekevät omalla panoksellaan myös 
ennaltaehkäisevää päihdekasvatustyötä. Useimmissa projekteissa ja ohjelmissa 
on myös vanhemmat otettu mukaan. Tällä tavalla toimintoja ei ole kohdistettu 
vain lapsiin ja nuoriin. Vanhempien osallistuminen lisää yhteenkuuluvaisuutta 
ja tunnetta siitä, että ollaan yhteisellä asialla. 

Näin projekteissa ulkopuolisena sivustaseuraajana toimineena ja ihmisiä 
haastatelleena voin todeta, että verkoston ihmisistä voi havaita yhdessä 
tekemisen ilon. Uskon, että monet ylivieskalaiset ovat saaneet ja tulevat 
saamaan tärkeitä eväitä elämään. Jotakin negatiivistakin joistakin projekteista 
voi kriittisesti ajateltuna löytää. Aikaa eri tahoilla menee aina projektien 
suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Voisiko senkin ajan käyttää 
jatkuvaan käytännön jokapäiväiseen ja pitkäjänteiseen työhön? Mielestäni asiaa 
voidaan ihan oikeutetusti ajatella näinkin. Olen sitä mieltä, että projektin 
vaikutukset ovat yleensä lyhytaikaisia, jos projektit eivät saa mitään järkevää 
jatkoa. Jos projekteista ei synny mitään pysyvää toimintatapaa tai mallia, 
projektien vaikutus voi loppujen lopuksi olla hyvin vähäinen. Peltonen on sitä 
mieltä, että projektit voivat olla esteenä pitkäjänteiselle rakentamiselle 
(Heikkinen 1997c, 10-11). Positiiviset tuntemukset ovat jokaiselle tärkeitä ja 
lyhytaikaistakin projektia voi puolustella sillä. Tälläkin perusteella voi ajatella, 
että jokainen Ylivieskassakin toteutettu projekti on ollut joillekin tärkeä. 

Rahaa kyseisiin projekteihin on kulunut ja kuluu edelleen. Voitaisiinko 
tälläkin rahalla palkata ihminen tai ihmisiä, jotka ovat pysyvästi tekemässä 
käytännön työtä ylivieskalaisten hyväksi, ei vain projektiluonteisesti? Asian
tuntijajoukko on kutsuttu vierailemaan luennoinnin ja kouluttamisen merkeissä 
Ylivieskaan. Asiantuntijoita on useita ja heidän palkkionsa ovat usein todella 
suuria. Olisiko voinut ajatella, että paikallistasolla on riittävästi asiantuntijoita 
näihin asioihin, eikä rahaa tarvitsisi käyttää läheskään niin paljoa, jos ollenkaan? 
Tästäkin olisi säästynyt rahaa käytännön ennalta ehkäisevään päihde- ja 
yhdyskuntatyöhön. Kun tunnen lukuisia ylivieskalaisia henkilöitä, joilla on 
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valtavasti tietoa ja taitoa ennaltaehkäisevästä päihdetyöstä, uskallan vki.itti:id., dfa 
me luotamme liikaa tiettyihin asiantuntijoihin. Uskallankin rohkaista paikallisia 
asiantuntijoita rohkeammin luottamaan asiantuntemukseensa ja tarjoamaan sitä 
yhteiseen käyttöön entistä enemmän. 

Rimpelä on sitä mieltä, että projektit ovat harvoin hyvin valmisteltuja. 
Meillä on oltava näyttöä siitä, että terveyskasvatusprojekteista on enemmän 
hyötyä kuin haittaa. Projekteille tulee asettaa laatuvaatimuksia ja on erittäin 
tärkeää miettiä, mihin niillä pyritään. (Heikkinen 1997b, 14) Rimpelän mukaan 
yhteistyö ulkopuolisten kanssa ei saa olla arvo sinänsä. Koulun perustehtävä on 
selkiytettävä. Koulun terveysopetuksen perusrakenteiden olisi oltava kunnossa 
ja ammattitaitokysymyksiä tulisi myös miettiä tarkemmin. Ongelmana Rimpelä 
näkee myös sen, ettei koko maassa ole koulun terveysopetukseen keskittynyttä 
yksikköä. Oppilashuollon ja terveydenhuollon palveluiden olisi oltava 
kunnossa. Terveyskasvatus on vaativaa ja siihen tulee suhtautua vakavasti. 
(Heikkinen 1997b, 14) 

Maailmassa järjestetään tupakka- ja päihdeasioiden kansainvälisiä 
konferensseja. Suomessa järjestettiin lokakuussa 1996 The Smokefree Europe 
Conference on Tobacco or Health. Esimerkiksi USA ja Suomi, joilla on pitkät 
perinteet tupakoimattomuus-ohjelmista, pystyvät kertomaan kokemuksistaan ja 
antamaan tietotaitoaan muille maille kuten Kiinalle ja Venäjälle.(Puska 1997, 12-
13) Monet Suomessa ja Ylivieskassa käytössä olevat opetusohjelmat ovat tulleet
muista maista ja ne on sitten sovitettu Suomen oloihin ja myös paikallisiin
olosuhteisiin. Sellaisenaan ne eivät välttämättä sovellu käytettäväksi, koska eri
maissa on hyvin erilainen tupakka- ja päihdekulttuuri.

Vaikka olen löytänyt joitakin kritiikin kohteita, se ei larkoita sitä, että 
projektien saldo olisi miinusmerkkinen. Kokonaisuutena tulos on varmasti plus
merkkinen. Ylivieskan projektit eivät kilpaile keskenään, vaan ne paremminkin 
täydentävät toisiaan. On kuitenkin muistettava, että monet ohjelmat on 
suunniteltu eri maiden ja erilaisten kulttuurien palvelukseen. Kun Suomessa ja 
Ylivieskassa muistetaan ottaa tämä huomioon, m11okk.:iamalla ohjelmia meidän 
olosuhteisiimme, voidaan onnistua vielä paremmin. Jokainen projekteissa ja 
opetusohjelmissa mukana oleva tekee työtä varmasti sydämellään ja omalla 
persoonallaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Toivottavasti jatkossakin intoa 
riittää ja nimenomaan pitkäjänteisyyttä niiden ohjelmien ja projektien 
tuottamien käytänteiden parissa, joista on todettu olevan hyötyä niin yksilölle 
kuin yhteisöllekin. Mottona olkoon erään koulun seinällä oleva huoneentaulu, 
jossa lukee "Yhdessä olemme enemmän". 



9 POHDINTAA 

V 

Koska tutkimusprojektini on kestänyt toistakymmentä vuotta ja muotoutunut 
koko ajan yhteiskunnan muuttuessa, on viitekehyksen luominen ollut vaikeaa. 
Viitekehyksen (kuvio 2) tein vuonna 1988. Alkuperäiseen viitekehykseen olen 
lisännyt Naderin mallin, joka täydentää tutkimustani luontevasti. Viite
kehyksessäni (kuvio 2) ovat taustaa kotitausta ja ympäristö. Kotitaustan olen 
kytkenyt kulttuuriin ja ympäristön yhteiskuntaan. Prosessina olen erottanut 
vertaisryhmät, koulun opetuksen, harrastusjärjestöt ja joukkoviestimet. Nämä 
kaikki yhdessä vaikuttavat siihen, millainen yksilöstä muodostuu ja millaisia 
valintoja hän elämässään tekee. Naderin (kuvio 3) mallissa perhe ja toveripiiri 
ovat samalla akselilla. Koululla ja joukkotiedotuksella on oma akselinsa ja 
ympäröivällä yhteiskunnalla omansa. Viitekehyksessäni Naderin yhteiskuntaa 
kuvaavat lähinnä harrastusjärjestöt. Perhe ja vertaisryhmät olen erottanut 
toisistaan, koska niiden vaikutus on mielestäni kuitenkin toisistaan poikkeava. 

Yhtenä uutena selvityskohteena ovat tutkimuksessani Ylivieskassa käyn
nissä olleet ja olevat tupakka- ja päihdekasvatukseen liittyvät projektit ja 
opetusohjelmat sekä muut tätä työtä tekevät tahot. Osa näistä sopii harrastus
järjestöihin ja osa Naderin mallin ympäröivään yhteiskuntaan. En ole tarkoituk
sella yhdistänyt omaa viitekehystäni ja Naderin mallia, koska erillisinä ne ovat 
selkeämpiä ja antavat näin paremman vertailupohjan työni edetessä. 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle voimassa olevien tupakka- ja alkoholi- ja 
huumausainelakien yleiskatsauksesta. Nämä lait ja terveyteen liittyvät 
näkökohdat ovat lähtökohtana sille ennalta ehkäisevälle työlle, jota lasten ja 
nuorten parissa tehdään. Terveyskasvatuksella on puolestaan kaksi keskeistä 
tieteellistä perustaa: terveystietoperusta ja tieto kasvatuksesta. Ensimmäinen 
tietoperusta on epidemiologinen ja toinen kasvatuksellinen. Näitä molempia 
tarvitaan, jotta voidaan puhua terveyskasvatuksesta, jota tämä tutkimukseni 
käsittelee. Eri tieteenalat ovat tutkineet ja käsitelleet terveyttä ja terveys
kasvatusta omista lähtökohdistaan. Tämä tarkastelu on tuonut terveys
kasvatukseen syvyyttä ja monipuolisuutta. 

Nuoruus on aikaa, jolloin fyysinen ja psyykkinen kehitys on nopeaa. 
Nuoren identiteetti vaatii syntyäkseen monia eri prosesseja. Aina ei elämä tunnu 
mukavalta ja monet asiat repivät nuorta eri suuntiin. Nykyiselle postmodernille 
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yhteiskunnalle on ominaista irrallisuus ja turvattomuus_ Arvot eivät jotenkin 
tunnu olevan aina kohdallaan. Vaikka taloudellisesti useimmat perheet voivat 
paremmin kuin ennen, henkinen pahoinvointi on lisääntynyt. Suomikin on 
elänyt viime vuosina laman aikaa, ja nyt on lama joidenkin osalta jo osittain ohi. 
Voidaan nähdä jo kulutuksen juhlaa, johon nähdäkseni liittyy mm. 
rikollisuuden raaistuminen omalla tavallaan. Tupakka- ja päihdeasiat ovat olleet 
monenlaisen keskustelun ja myllerryksen alla koko sen reilun kymmenen 
vuoden ajan, jonka oma tutkimusprosessini on kestänyt. Suurimpia, näkyviä 
muutoksia on ollut vuoden 1995 tupakkalaki, joka kielsi tupakkatuotteiden 
myynnin 18 vuotta nuoremmille. Syksy 1998 on ollut erityisen vilkasta 
kasvatuskeskustelun aikaa ja se näkyy ansaitusti myös tässä tutkimuksessani. 
Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuoden 1995 alusta. Osa alkoholisäädöksistä on 
jo purettu ja paineita tulee lisää koko ajan. Alkon monopoli vähittäiskauppaan 
näyttää olevan Suomen alkoholipolitiikan kuuma puheenaihe. Käsittelin mm. 
alkoholin myyntiä alaikäisille tarkemmin luvussa 6.5. Miten kävisi myynnin ja 
valvonnan, jos kaikki alkoholijuomia saisi ostaa elintarvikeliikkeistä, kioskeista 
ja huoltoasemilta. Monissa tutkimuksissa on todettu selvästi, että alkoholin 
myynnin seuranta ja valvonta ei toimi lain edellyttämällä tavalla. Miten se 
toimisi jatkossa, on todella miettimisen arvoinen asia. Mielestäni valvonta
ongelma tulisi ratkaista ennen kuin ryhdytään radikaaleihin muutoksiin. Sama 
ongelma havaittiin myös tupakan myynnin kohdalla. Ahlström, Kannas ja 
Tynjälä (1995, 428-430) tekivät yhtecnvet.lu11 eui·ooppalaisesta tutkimuksesta ja 
se osoittaa, että saatavuuden parantuminen ja taloudellinen noususuhdanne 
lisäävät kulutusta. Simpura puolestaan löytää edellisiin lisäksi hinnan, verotuk
sen, urbanisoitumisen ja keskioluen myynnin (Simpura 1994, 37). Aikuisten 
oikeutta ostaa viininsä helposti pidetään selvästi tärkeämpänä kuin tämän 
mahdollista haittavaikutusta nuorisoon (Holmila & Haavisto 1997, 150). 

Nuoren elämään vaikuttavat monet eri tahot, joita olen tutkimuksessani 
pyrkinyt selventämään ja täydentämään. Nuorten elämässä on ollut monia 
vaikuttajia, mutta koska yhteiskunta on muuttunut aina vain moninaisemmaksi, 
myös vaikuttajia on tullut lisää ja niiden merkitys on muuttunut. Nuorten elämä 
ei ole enää niin perhe- ja sukulaiskeskeistä kuin ennen. 

Tupakan ja päihteiden vaikutuksista lapsen ja nuoren elimistöön on tullut 
uutta tietoa ja asioita on tutkittu paljon. Monet tiete�nalat (ks. esim. lukua 2.1) 
ovat ottaneet terveysasiat tutkimuskohteekseen ja tämä monitieteisyys on 
antanut tällekin asialle uusia ulottuvuuksia ja monia mielenkiintoisia näkö
kulmia, joita olen myös tutkimuksessani pyrkinyt valottomaan. On ollut myös 
mielenkiintoista verrata Suomen eri alueiden ja eri maiden tutkimustuloksia 
keskenään. Kaikissa kulttuureissa tupakka- ja päihdeasiat ovat eri tavalla esillä. 
Suomi eroaa monesta muusta maasta siinä, että suomalaiset lapset ja nuoret 
tutustuvat päihteisiin hyvin nuorina. On puhuttu jopa lapsijuopoista. 

Joukkoharha eli luulo toisten tupakoinnista ja juomisesta on tiedostettu jo 
kauan sitten. Joukkoharha on omiaan lisäämään nuorten tupakointia ja 
päihteiden käyttöä. Paineet olla samanlaisia kuin muut ovat nuorelle tärkeitä, 
koska oma identiteetti on vasta rakentumassa eikä itsetuntokaan välttämättä ole 
riittävän hyvä. Paineiden vastustamiskykykään ei siten ole paras mahdollinen. 
Usein pohditaan sitä, että pakko suostua tiettyyn muottiin. Yhdenmukaisuus
han suo suojaa, mutta toisaalta osa nuorista pyrkii erottautumaan joukosta. Sekä 



187 

yhdenmukaisuuden että erottautumisen halu voi aiheuttaa konflikteja 
yhteisössä. 

Jos jakaisin tutkimukseni karkeasti kolmeen osaan, se muodostuu 1. nuor
ten tupakointi- ja päihteiden käyttötilanteen kartoittamisesta, 2. koulun terveys
kasvatuksesta, ja 3. koulua tukevien tahojen terveyskasvatuksesta. Näiden 
perusteella yritän luoda kuvaa, miten Ylivieskassa tämä yhteys toimii. 

Ylivieska on ryhtynyt tekemään ja kehittämään terveyskasvatustyötään 
tupakan ja alkoholin kohdalla voimakkaasti juuri 1990-luvun alusta alkaen. 
Yhtenä perusteena on ollut juuri minun perustutkimukseni nuorten 
tupakoinnista ja päihteiden käytöstä sekä yläasteen terveyskasvatuksesta 
(Karekivi 1991). Tutkimus osoitti tarpeen ja tarpeeseen haluttiin vastata. 

9.1 Nuorten tupakointi ja päihteidenkäyttö 

Nuorten tupakoinnin ja päihteidenkäytön aloittamiseen on monia syitä ja 
kokeilu ei johda aina pysyvään käyttöön, mutta ilman kokeilua ei ole käyttöä. 
Miksi joistakin tulee päihderiippuvaisia helpommin kuin toisista, on tutkittu 
viime vuosina kiinnostuneesti. Tämän tutkimustiedon lisääminen auttaa meitä 
paremmin ymmärtämään tupakan ja päihteiden käyttöä. 

Tupakka ja päihteet aiheuttavat niin nuorelle kuin aikuisellekin 
monenlaisia terveydellisiä ongelmia. Lapsen ja nuoren elimistö ei ole valmis 
vastaanottamaan tupakassa ja päihteissä olevia aineita. Tämän takia näihin 
aineisiin liittyvä terveyskasvatus on nähty tärkeäksi. Koska koti on nuoren 
kasvupaikka, on monin keinoin pyritty vaikuttamaan kotien vastuuseen 
tässäkin asiassa. Toveripiirin vaikutusta ei tulisi koskaan aliarvioida. 
Tutkimukseni osoittaa kavereiden tupakoinnin ja päihteidenkäytön merkittävän 
yhteyden nuoren tupakointiin ja päihteidenkäyttöön. Tähän tulisi kiinnittää 
kodeissa, kouluissa ja muuallakin enemmän huomiota. Joukkoviestimet eivät 
aina näytä ymmärtävän vastuutaan terveyteen liittyvissä asioissa. 

Tupakointiin ja päihteisiin liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa ja 
muualla maailmassa paljon. Tutkimukseni poikkeaa niistä kuitenkin sen takia, 
että se on kartoittanut yhden paikkakunnan tupakka- ja päihdetilannetta ja 
niihin liittyvää ennalta ehkäisevää työtä. Joissakin projekteissa nuoret toimivat 
nuorten valistajina ja opettajina. Ylivieskaan on perustettu syksyllä 1998 YAD:n 
(Youth Against Drugs) paikallisosasto, jonka tavoitteena on tehdä ennalta 
ehkäisevää huumetyötä nuorten keskuudessa. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan 
nuorten ja vanhempien asenteisiin ja erityisesti kannabis-myönteisyyden 
vähentämiseen. Ilmeisesti nuoret ovat kokeneet aikuisten antaman 
huumevalistuksen riittämättömäksi. Jos nuorten antama valistus on oikealla 
pohjalla, se on tervetullut lisä, joka tulisi ottaa myönteisesti vastaan. Ylivieskan 
kihlakunnan vuoden 1998 rikostilaston mukaan poliisin tietoon tuli syyskuun 
loppuun mennessä 26 huumerikosta. Prosentuaalinen kasvu edellisen vuoden 
vastaavaan aikaan oli 333 prosenttia. Luvussa 6.2.2 Jääskelä totesi Ylivieskan 
huumetilanteen huolestuttavaksi. Näiden edellä mainittujen lukujen perusteella 
ollaan menossa huonompaan suuntaan. 
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Erittäin kriittinen vaihe tupakkaan tutustumisessa on 12-14 -vuotiaana. 
Säännöllinen viikottainen tupakointi aloitetaan 14-15-vuotiaana ja säännöllinen 
päivittäinen tupakointi 14-, 16- ja 17-vuotiaana. Alkoholia maistettiin ensimmäi
sen kerran kolmentoista vuoden tietämillä. Humalassaoloiät ovat laskeneet 
seurantavuosien aikana. Vanhempien tupakoinnin yhteys lapsen tupakointiin 
on merkittävä, mutta kavereiden tupakoinnin yhteys on vielä suurempi. 
Nuorille tehdyn kyselyni tulokset osoittavat, että vanhempien ja kavereiden 
tupakoinnin yhteys nuoren tupakointiin vähenee keskimääräisesti iän myötä. 
Samalla voidaan nähdä, että vuodesta 1992 vuoteen 1994 sekä kavereiden että 
vanhempien merkitys on vähentynyt. Vanhempien alkoholinkäytön yhteys on 
samanlainen lähes koko yläasteiän, mutta 8-luokalla hieman suurempi. Lukion 
päättöluokkaiässä yhteys on huomattavasti suurempi, joskin yhteys on 
vähentynyt vuodesta 1992 vuoteen 1994. Kavereiden alkoholinkäytön yhteys 
nuoren alkoholinkäyttöön on vuodesta 1992 kasvanut vuoteen 1994 
huomattavasti. Vanhempien alkoholinkäytön yhteys on suurempi kuin tupakan
polton kohdalla. Kavereiden alkoholinkäytön yhteys on kuitenkin suurempi 
kuin vanhempien. Vanhempien ja heidän lastensa yhteys sekä tupakoinnissa 
että alkoholinkäytössä on aina vain vähenemässä vuosien kuluessa. 

Koskinen-Ollonqvist (1993, 12) toteaa, että tyttöjen alkoholin käyttö on 
yhteydessä vanhempien alkoholin käyttöön selvemmin kuin poikien. 
Tutkimukseni vuosien 1989 ja 1992 kyselyt eivät kuitenkaan vahvista tätä 
väittämää. Yhteydet ovat tutkimuksessani samansuuruiset. Vuoden 1994 
tulokset kyllä taas ovat yhdensuuntaisia Koskinen-Ollonqvistin tutkimus
tulosten kanssa. Ero ei ole kuitenkaan suuri. 

Pilkilläislutkimuksissa on ilmennyt, että nuoruuden ystävän tupakointi on 
yhteydessä tupakointiin aikuisuudessa. Nuorena opittu tupakointi säilyy siis 
helposti. Jos nuori aloittaa tupakoinnin yläasteella, poikien tupakointi jatkuu 
hieman useammin kuin tyttöjen aikuisuuteen asti. Tupakointi yläasteiässä 
ennustaa tupakointia aikuisena, mutta tupakoimattomuus nuoruudessa 
Pnn11staa vielä paremmin tupakoimattomuutta aikuisena. (Paavola, Vartiainen 
& Puska 1995, 26-27) 

Tutkimukseni tulokset kertovat sen, että vuosien 1989-1992 seuranta
ryhmän pojista suurempi prosenttiosuus tupakoi kuin tytöistä, mutta vuosien 
1989-1994 seurantaryhmän tytöistä puolestaan suurempi prosenttiosuus tupakoi 
kuin pojista. Tässä on havaittavissa kulttuurin muutosta. Alkoholia käyttävät 
tytöt ovat lisääntyneet ja pojat vähentyneet. Alkoholikulttuuri näyttää myös 
menneen enemmän humalahakuisempaan suuntaan. (Katso liitettä 7.) 

Tupakoinnilla on naisille monella tapaa myönteistä sosiaalista merkitystä. 
Vaikka tupakoinnin kokeilut ja alkaminen liittyvätkin jollakin tapaa tupa
koinnin ja vapautumisen yhteyteen, ei kuitenkaan emansipaatiolla kyetä 
selittämään sitä, miksi naiset jatkavat tupakointia. Selitystä tulisi hakea 
päinvastaiselta suunnalta, naisten alistetusta asemasta. Q"acobson 1981, 14) Tämä 
näkökulma on myös mielenkiintoinen, vaikka se toisaalta mielestäni liittyy juuri 
emansipaatioon. Toisaalta, kun ajatellaan luvussa 2.3 puhuttua riippuvuutta, 
voidaan jatkumisen syytä löytää juuri riippuvuuden kehittymisestä. Koko 
maailman naisten tupakointihan on lisääntynyt. Tupakkateollisuus käyttää 
paljon ajastaan juuri siihen, että naiset ryhtyisivät tupakoimaan. 

Metso (1992, 270) pohtii, mihin tämän päivän koulu tyttöjä kasvattaa ja 
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minkälaisia valmiuksia se antaa heille myöhempää elämää varten. Ennen 
pohdittiin useimmiten juuri poikien asemaa koulussa. Lähteenma.a (1992) on sitä 
mieltä, että tyttöjen "hulluttelu" on jäänyt huomaamatta, koska tyttö-ryhmät 
ovat tyypillisesti pienempiä kuin poikaryhmät. Näin tyttöjen irrottelut ovat 
jääneet näkymättömämmiksi kuin poikavaltaisten jengien liikehdinnät. 
Lähteenmaa on myös sitä mieltä, että vaikka psykologit väittävät, että äidistä 
irrottautumiseen poikien on murrosiässä osoitettava miehuullisuuttaan ja 
räyhättävä yleensä enemmän kuin tyttöjen, hän uskaltaa sosiologina todeta, että 
kulttuuri taatusti antaa aineksia ja tilaa enemmän poikien kuin tyttöjen 
räyhäämiselle. (Lähteenmaa 1992, 157-159) Itse yhdyn Lähteenmaan ajatuksiin ja 
psykologien ajatuksiin. Pitkään nuorisotyötä tehneenä olen kokenut tämän asian 
konkreettisesti. Viime vuosina kulttuuri on muuttunut ja tytöt ovat enemmän 
kuin ennen ryhtyneet mm. räyhäämään julkisesti. 

Noin 49 % vuoden 1989 tutkimusjoukosta ja 76 % vuosien 1992 ja 1994 
tutkimusjoukostani haluaa lopettaa tupakoinnin sen takia, että terveys säilyisi, 
voidaan todeta, että terveyteen kohdistuva tupakkaterveyskasvatus on hyvin 
tärkeä osa terveyskasvatusta. 

Tyttöjen tupakointi on lisääntynyt ja poikien vähentynyt. Sama kehitys 
näkyy myös aikuisten tupakoinnissa. Vaikka vanhemmilla on aina vain 
vähäisempi merkitys lastensa tupakoinnin aloittamiseen, voidaan tulosten 
perusteella päätellä, että vanhemmilla on kuitenkin oma merkityksensä tässä 
asiassa. Alkoholin kohdalla suunta on sama kuin tupakoinnissa. Tytöt lisäävät 
käyttöä ja pojat vähentävät. Alkoholikulttuuri näyttää myös menneen humala
hakuisempaan suuntaan. Huumausaineiden käyttö on tutkimusajankohtana 
Ylivieskassa käyttö vähäistä, mutta on kuitenkin lisääntynyt. Tällä hetkellä 
tilanne on jo toinen. Täysraittiiden osuus on myös vähentynyt seuranta
joukkojen välillä. Vuoden 1992 joukossa oli enemmän täysraittiita kuin vuoden 
1994 joukossa. 

Nuorten tupakointi ja päihteidenkäyttö opitaan myös mallioppimisen 
kautta. Monesti samaistuminen vertaisryhmiin ja paineiden vastustamisen 
taitojen puute ovat omiaan lisäämään tupakointi- ja päihteidenkäyttökokeiluja ja 
sitä kautta myös vakiintunutta tupakointia ja päihteidenkäyttöä. Aineiden 
käytössä kokeilusta tulee hyvin helposti psyykkistä riippuvuutta ja sitä kautta 
myös fyysistä riippuvuutta. Tutkimus osoittaa sen, että lasten vanhempien 
alkoholinkäyttö on hyvin yleistä. 

Eniten nuorten huolia ja murheita joutuvat työssään kuuntelemaan ja 
käsittelemään kouluterveydenhoitaja, oppilaanohjaajat, erityisopettaja, tuki
oppilastoiminnan ohjaaja ja rehtori. Aina opettajien joukosta on myös niitä, joille 
nuoret kertovat huoliaan muita enemmän. Osa opettajista kantaa huolta myös 
työn ulkopuolella osallistuen nuorten harrastustoiminnan ohjaukseen ja 
vapaaehtoiseen auttamistyöhön. Kun tein tutkimuksen ensimmäistä vaihetta, oli 
keskusteltavana koulukuraattorin viran perustaminen ja otin siihen näiden 
tulosten perusteella varovasti kantaa ja kysyin, olisiko nyt oikea hetki viran 
perustamiselle. Tällöin asialla oli kannattajansa ja vastustajansa. Olisiko nyt jo 
aika perustaa koulukuraattorin virka? On selvää, että koulukuraattorille kuulu
via tehtäviä joutuvat oman työnsä ohella hoitamaan mm. kouluterveyden
hoitaja, oppilaanohjaaja, erityisopettajat ja rehtori. Heidän työtaakkansa on jo 
valtava ilman näitä kuraattorille kuuluvia tehtäviäkin. Ylivieskan yläaste on 
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Suomen suurimpia yläasteita, joka varmasti tarvitsee nykyaikana jo päätoimisen 
koulukuraattorin hoitamaan oppilaiden asioita. Näin muille koulun työn
tekijöille jää aikaa hoitaa muita tärkeitä työhön liittyviä asioita. Ylivieskan 
yläasteen tulisi myös pitää huoli siitä, että kouluterveydenhoitajan työaikaa 
yläasteella ei vähennettäisi, vaan sen tulisi pysyä vähintäänkin nykyisellä 
tasolla, mielellään työaikaa olisi lisättävä. Elämme aikaa, jolloin nuoret 
tarvitsevat auttajaa ja kuuntelijaa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Tupakoinnin ja päihteiden kokeiluiät ovat hyvin alhaisia. Säännöllinen 
tupakoinnin alkamisalttius lisääntyi noin 13. ikävuodesta lähtien. Tämä osoittaa 
sen, että tupakoinnin ja myös päihteidenkäytön ennaltaehkäisy tulisi ajoittaa 
nuoren kokonaiskehityksenkin kannalta herkkiin vuosiin. Tehostettu terveys
kasvatus pitäisi toteuttaa ala-asteen 3.-6.-luokilla. Myös jo Evansin (1978, 
126-130) tutkimus osoittaa, että säännöllisen tupakoinnin alkamisen ehkäisy on
tuloksellisempaa noin 10-13 vuoden iässä kuin tupakoinnin lopettamiseen
pyrkivä terveyskasvatus noin 14-16 vuoden iässä. Opettajien ja muiden
kasvattajien on kuitenkin syytä muistaa, että nuoret kehittyvät psyykkisesti ja
fyysisesti eri tahdissa ja näin ollen he tulevat kokeiluikään myös eri-ikäisinä.

Tutkimukseni osoittaa, että monet nuoret ovat kokeiluiässä juuri 
yläasteella ja poikien valtava tupakoinnin ja päihteidenkäytön ero 8.
luokkalaisten ja 9.-luokkalaisten välillä osoittaa, että yläasteella annettava 
terveyskasvatus on erittäin tärkeää. Tässäpä haastetta ala-asteen ja yläasteen 
opettajille sekä muillekin kasvattajille, jotka työskentelevät ja elävät lasten ja 
nuorten kanssa. 

Huumeiden ja nuuskan käyttö on vielä vähäistä, mutta on kuitenkin koko 
ajan lisääntynyt. Aikaisemmat tutkimukset osoittivat yleisiltä osiltaan 
samansuuntaista kehitystä kuin tämä tutkimus. 

9.2 Koulun terveyskasvatus ja opetussuunnitelmat 

Uudet opetussuunnitelmien perusteet tulivat voimaan vuonna 1994. 
Ylivieskassa ala-asteiden uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön syksyllä 
1994 ja yläasteella sekä lukiossa syksyllä 1995. Yläasteen terveyskasvatuksen 
opetussuunnitelmaa ryhdyttiin noudattamaan syksyllä 1996. Tutkin tarkemmin 
peruskoulun terveyskasvatusta. Kun tutkin haastattelujen, kyselyiden ja 
asiakirjojen avulla koulun uusien opetussuunnitelmien laadintaan, tulin siihen 
johtopäätökseen, että työtä on tehty kovasti. Asioita on pohdittu monelta eri 
näkökannalta ja pyrkimyksenä oli myös muuttaa käytäntöjä. Yläasteen osalta on 
todettava, että yleisesti ollaan sitä mieltä, että terveyskasvatus on tehostunut. 
Kuitenkin tutkimus osoittaa sen, että terveyskasvatus on vähentynyt uusien 
opetussuunnitelmien tultua voimaan. Terveyskasvatuksen tuntiresurssia on 
vähennetty: esimerkkeinä liikuntatuntien väheneminen ja perhekasvatuksen 
poistuminen. Joidenkin mielestä projektit ja tempaukset ovat lisääntyneet, mutta 
toisaalta taas terveystiedon opetus on vähentynyt. Kyselyt ja haastattelut 
osoittavat sen, että kokonaisvastuun kantajaa ei ole. Kukaan kouluyhteisössä ei 
ilmeisesti tiedä terveyskasvatuksen kokonaiskehitystä. Tutkimustulokset ovat 
yhteneväisiä Mehtäläisen (1994) tutkimuksen kanssa. (Katso tarkemmin lukua 
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3.) Terveyskasvatuksessa ja -opetuksessa ovat käytössä monet opetusmallit. 
Nuoret haluavat tietoa pääasiallisesti tupakan ja päihteiden haitoista ja sen 
pohjalta sitten keskustelukin sujuu paremmin. 

Mille nuoret rakentavat keskustelunsa ja omat ratkaisunsa tupakka- ja 
päihdeasioiden suhteen, jos heillä ei ole perustietoja asioista. Kysely
tutkimukseni osoittaa, että nuoret haluavat eniten tietoa aineiden tervey
dellisistä vaaroista ja seuraavaksi eniten he haluavat keskustella niihin liittyvistä 
asioista. Tämähän on hyvin loogista. Jos nuorilla ei ole perustietoja tupakka- ja 
päihdeasioista, ei heillä ole myöskään välineitä keskustella niistä. Näkisinkin 
keskustelun olevan yhden keskeisimmistä terveyskasvatusmenetelmistä 
tupakka- ja päihdeasioissa. 

Tutkimus osoittaa, että terveyskasvatus on tullut hajanaisemmaksi uusien 
opetussuunnitelmien myötä. Yläasteen liikunnanopettajat olivat sitä mieltä, että 
liikunnanopettajien osuus terveyskasvatusasioissa on vähentynyt ja samalla se 
on käynyt epämääräisemmäksi. Suunta on kaikin puolin negatiivisempi. 
Tähänhän ei varmaankaan pyritty, mutta tähän on tultu. Uudet suunnitelmat 
eivät välttämättä toimi käytännössä. Projektit ja teemapäivät eivät riitä, 
tarvitaan jatkuvaa tiedonvälitystä ja keskustelua. Perusasioiden tulisi olla 
kunnossa, kuten tilan, jossa liikunnanopettajat ja muut voisivat pitää terveys
kasvatustuntinsa. Tilan pitäisi olla sellainen, johon olisi keskitetysti kerätty 
näillä tunneilla tarvittava materiaali ja tilassa tulisi olla myös tarvittavat 
opetusvälineet. Tämä asia pitäisi tavalla tai toisella olla kunnossa. 

Yläasteella on monella tavalla pyritty kehittämään terveyskasvatusta, 
mutta siihen ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja. Tarkoituksenmukaisinta 
olisi terveyskasvatuskurssin saaminen yhteiseksi kaikille yläasteen oppilaille, jos 
terveystieto ei tule omaksi oppiaineeksi peruskouluun. Tällä hetkellä 
terveyskasvatukseen liittyvä kurssi on Ylivieskan yläasteella vapaaehtoisena 
kurssina. Pohdimme yhdessä liikunnanlehtori V ainiotalon kanssa sitä, miksi 
terveyskasvatus on saatu pakolliseksi kurssiksi lukiossa, mutta ei yläasteella. 
Olimme sitä mieltä, että on hyvä, että lukiossa terveyskasvatuksen kurssi on 
pakollinen, mutta yläasteella pakollisuus olisi vieläkin tärkeämpää kuin 
lukiossa. Silloin kun terveystietoa on esitetty peruskouluun omaksi oppi
aineeksi, on vastavetona vedottu kotien vastuuseen. Kodeilla on päävastuu 
lasten ja nuorten terveydestä. Rimpelä (1998) esittää kysymyksen siitä, että eikö 
kodeilla ole nykyaikana hyvät mahdollisuudet ottaa vastuuta englanninkin 
opetuksesta. Joukkotiedotukselta ja internetiltä tulee asialle hyvä tuki. "Eikö 
koulu voisi säästää aikaa kielten opetuksesta ja siirtää vastuuta kodeille, 
tuleville työnantajille ja järjestöille? Koulu järjestäisi joitakin teemakursseja ja 
valinnaisia kursseja. Mika Häkkinen voisi kiertää kouluissa kertomassa, kuinka 
tärkeää on motivoitua oppimaan englantia." (Rimpelä 1998, 27) 

Rimpelä (1998, 28-29) pohtii sitä, kumpi on lopulta nuoren elämän ja 
tulevaisuuden kannalta tärkeämpi, kielitaito vai terveyden lukutaito ja sen 
ymmärtäminen. Rimpelä arvostelee myös sitä, että peruskoulussa tehtiin "1990-
luvun alussa arvovalinta terveyden vahingoksi, kun terveystiedon opetusta 
vähennettiin ja näin tehtiin tilaa valinnaisille oppikursseille". Koulun erilaistu
minen, erikoistuminen ja profiloituminen nähtiin tärkeämmäksi tavoitteeksi 
kuin terveyskasvatus. Tämä vaatisi nyt varmaankin tarkempaa pohdintaa ja 
keskustelua. 
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Koulujen terveyskasvatusopetuksen esteenä ei ole oppimateriaalin puute. 
Korhosen (1998b, 79) mukaan oppikirja- ja oppimateriaalitilanne kestää 
kansainvälisen vertailun ja materiaalia on tehty paljon ja tehdään koko ajan 
lisää. Kun kaikille yhteiset kansalaistaito ja terveyskasvatustunnit jäivät pois 
virallisesta tuntijaosta, ei oppikirjojakaan ole uudistettu (Korhonen & Harju
Kivinen 1998, 29). Ongelmana ei kuitenkaan ole aineistojen saatavuus, vaan 
niiden hankkiminen kouluun (Korhonen & Harju-Kivinen 1998, 44). Samaa 
mieltä olivat myös Ylivieskan yläasteen liikunnan lehtorit. 

Terveystiedon kouluittaiseen opetussuunnitelmien laatimiseen on 
valmistunut virikemateriaalia. "Terveystietokurssien sisällyttämistä eri koulu
asteiden opetusohjPlmiin voi perustella pätevästi, mikäli käytettävissä on asian
mukainen opetussuunnitelma. Sellaiseksi tuskin riittää muutama tavoitelause ja 
suppea sisältöalueiden luettelo." (Korhonen, Kopra, Tuominen & Wahlroos 
1998, 3) 

Ala-asteiden opettajakunta mietti yhdessä tupakan ja päihteidenkäyttöä 
vastatessaan kyselyyni. Käytännön toimia löytyy monenlaisia. Jotkut koulut 
ovat ottaneet valistuksen jokapäiväiseksi tärkeäksi elämään kuuluvaksi 
tehtäväksi. Näiden koulujen ja opettajien mielestä tupakka- ja päihdeasiat ovat 
heijastumaa lasten kokonaisvoinnista. Joidenkin koulujen ja opettajien 
ohjelmassa ovat vain pakolliset terveydenhoitajan pitämät tunnit eikä muuta. 
Sivukylien kouluillakaan ei saisi kieltää tarvetta tupakka- ja päihde
kasvatukseen. Osoittavathan nuorille tehtyjen kyselyjeni tuloksetkin sen, että 
useammat sivukylän nuoret polttavat tupakkaa ja käyttävät alkoholia kuin 
samanikäiset keskustassa asuvat nuoret. Olen pohtinut ti:iti:i jo aikaisemminkin ja 
nyt saatujen ala-asteiden opettajien kyselyn tulosten perusteella sivukylien 
oppilaat saavat tupakka- ja päihdevalistusta vähemmän kuin keskustassa asuvat 
nuoret. Isotaluksen selvitys vuodelta 1997 kertoo, että ylivieskalaisista 5-
luokkalaisista tytöistä 21 % ja pojista 36 % oli kokeillut tupakointia. Alkoholia 
oli tytöistä kokeillut 54 % ja pojista 71 %. Eiköhän tarvetta tupakka- ja 
päihdekasvatukselle ole. Jopa 80 % tupakointia kokeilleista aloittaa säännöllisen 
tupakoinnin (Vartiainen & Viri 1986, 237). Jo vuoden 1989 kyselyn perusteella 
tehostettu terveyskasvatus tulisi aloittaa ala-asteen kolmannelta luokalta. Eri 
tutkimustulokset tukevat tätä ajatusta. 

9.3 Koulua tukeva tupakka-ja päihdekasvatus 

Kaupungin eri hallintokunnat, seurakunta ja järjestöt tukevat omalla tavallaan 
kodin ja koulun antamaa tupakka- ja päihdekasvatusta. Kun eri projekteja ja 
opetusohjelmia on ryhdytty suunnittelemaan, on aina otettu mukaan myös 
koulupuoli. Näkisinkin Ylivieskan vahvuutena nimenomaan laajan, hyvän ja 
toimivan yhteistyön. On ymmärretty, että monet asiat ovat yhteydessä toisiinsa 
ja jokaista ketjun toimijaa tarvitaan. Ylivieskaa voidaan pitää esimerkillisenä 
edellä kävijänä ennalta ehkäisevässä päihdetyössä.60 Ylivieska on mukana myös 
seutukunnallisessa ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Lehmusvuoren mukaan 
seutukunnallisella yhteistyöllä saadaan rahallista säästöä, tehokkuus paranee ja 
vaikuttavuus laajenee. Toimintatapoina ovat projektit, koulutus ja tiedotus. (T. 
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Lehmusvuori, henkilökohtainen tiedonanto 15.9.1998) 
Käsittelen laajasti tutkimukseni aiemmilla sivuilla (luku 8.16) myös 

kouluikäisten lasten iltapäivätoimintaa. Pulkkinen (1996) toteaa, että lasten 
jättäminen vaille valvontaa on ollut mahdollista, koska suomalainen yhteiskunta 
on toistaiseksi melko turvallinen lapsille. Kidnappauksia ja lasten hyväksi
käyttöä ei ole ollut niin paljon kuin monissa muissa maissa. (Pulkkinen 1996, 11) 
Syksyllä 1998 nämäkin asiat ovat tulleet taas kovasti esille, koska Suomessakin 
on sattunut näkyviä lasten hyväksikäyttöjä. Ns. namusedät ovat pelotelleet 
lapsia ja vanhempia koulujen lähistöllä. 

Aikaisemmat tutkimukset (luku 3) eri tupakka- ja päihdekasvatus
projekteista ja opetusohjelmista antavat useimmiten sellaisen kuvan, että niiden 
vaikutukset ovat yleensä vähäisiä ja lyhytaikaisia. Oppilaille tehdyt kyselyt 
osoittavat, että vaikutus on ollut vähäistä. Opettajille tehdyt kyselyt osoittavat 
esimerkiksi Lions Questin ohjelman hyvät vaikutukset kokonaispersoonan 
kehittymiselle. Koska Ylivieskan tutkimukseni on kuvaileva, se ei pyrikään 
tutkimaan ohjelmien vaikutusta. Olen kuitenkin ottanut huomioon 
toteuttajatahojen mielipiteet ja heidän näkemyksensä asioista. 

Tutkimukseni pyrkii antamaan kokonaiskuvan ylivieskalaisten nuorten 
tupakka- ja päihdetilanteesta, koulun ennaltaehkäisevästä roolista ja myös 
yhteiskunnan tekemästä työstä. Tutkimukseni toimii yhtä hyvin hallinnollisena 
työvälineenä kuin käytännön toteutuksen viitoittajana. Tutkimukseni antaa 
uutta ja luotettavaa tietoa määrärahojen jaon suunnittelijoille, työn paino
pisteiden etsijöille, käytännön toteuttajille sekä nuorille että heidän 
vanhemmilleen. 

9.4 Tutkimusmetodit ja aineisto 

Nuorisotutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valitsin lomakekyselyn, koska 
kyseessä oli kokonaistutkimus, sen toteuttaminen muulla tavalla olisi ollut 
mahdotonta. Koska halusin mahdollisimman luotettavia vastauksia, tein 
kyselyn siten, että nuorten ei tarvinnut laittaa nimeään lomakkeeseen. Kyseessä 
oli myös seurantatutkimus, jolloin samat nuoret vastasivat kyselyyn kahtena tai 
kolmena eri ajankohtana. Vaikka kyseessä oli kokonaistutkimus, katoa syntyi ja 
se antaa perusteet tilastollisten merkitsevyystestausten tekemiselle. Tutkimus
aineiston analysoinnissa olen käyttänyt frekvenssejä, ristiintaulukointia, 
korrelaatioanalyysiä, loglineaarista mallia ja merkitsevyystestauksia. Lisäksi 
tunnuslukuina olen käyttänyt keskiarvoja ja korrelaatioita. 

Luvun 6.5 koulutupakointia koskevassa osassa käytin strukturoimatonta 
teemahaastattelua. Tutkimus on lähinnä kuvailevaa ja vertailevaa. Tutkimus
aineiston analysoinnissa käytin sisällön analyysia (katso lukua 7.2) 

Koulun terveyskasvatustutkimuksessa käytin lomakekyselyä, 
puolistrukturoitua teemahaastattelua ja perehdyin asiakirjoihin. Käytin myös 
haastattelumenetelmää, jonka pohjana oli haastateltavan aikaisemmin täyttämä 
kyselylomake. Joihinkin kohtiin halusin täydennystä ja tarkempaa selvitystä. 
Tämä oli myös onnistunut valinta. Tutkimusaineiston analysoin sisällön 
analyysin avulla (katso lukua 7.2). 
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Koulun tupakka- ja päihdekasvah1sta h1keva:=i toimintaa kartoitin puoli
strukturoidulla teemahaastattelulla, havainnoimalla ja perehtymällä asia
kirjoihin. Tutkimuksellisina lähestymistapoina koulun ja koulua tukevien 
toimintojen tutkimuksessa käytin tapaustutkimusta. Tutkimuksen 
analysoinnissa olen käyttänyt sisällön analyysia (katso lukua 7.2). Menetelmien 
avulla sain vastaukset myös asetettuihin tutkimusongelmiin. 

Tutkimusote koko tutkimusprosessissa oli kvantitatiivinen ja kvalita
tiivinen sekä kuvailuun ja vertailuun pyrkivä. Valitut analyysimenetelmät 
aineistojen käsittelyssä olivat sopivia ja laadullisia sekä antoivat vastaukset 
asetettuihin tutkimusongelmiin. 

Tutkimusaineistot palvelivat hyvin tutkimuksen tarkoitusta ja jotta 
Ylivieskan nuorten tupakka- ja päihdetilanteesta ja ennaltaehkäisevästä 
toiminnasta saataisiin mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva, myös luvun 
kahdeksan asioiden kartoittaminen oli mielestäni perusteltua. 

Nuorisotutkimuksen osuus on lähinnä kvantitatiivista tutkimusta ja 
koulun ja koulua tukevan toiminnan tutkimus kvalitatiivista tutkimusta. 
Aineiston keruussa, analysoinnissa ja raportoinnissa olen käyttänyt triangu
laatiota (ks. Patton 1990, 186-187; Eskola & Suoranta 1996, 40-43), jolla olen 
pyrkinyt syventämään ja monipuolistamaan tutkimukseni antia. Osa tutkimus
ten raportoinneista on kuvailevaa kerrontaa. Alasuutari (1993b, 30) on kuvannut 
laadullista tutkimusta juoneltaan eteneväksi kertomukseksi. 

Lähteet eivät ole kaikilta osin uusinta uutta, mutta koska 
tutkimusprojektikin on alkanut jo 1980-luvulla, vanhojen lähteiden käyttö on 
perustelhia. Uutta opetusta ja opetussuunnitelmaa käsittelevää kirjallisuutta 
olisi voinut olla enemmän. 

9.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Tutkimuksessa tulee luonnollisesti pyrkiä aina mahdollisimman luotettavaan 
tiedon saantiin. Kyselylomaketta käytettäessä lienee täysin kattavan tiedon 
hankinta vaikeaa. Hirsjärven ja Hurmeen (1986, 30) mukaan lomakkeen 
suurimpana heikkoutena on se, että tutkijan mielestään hyvinkin kattavaksi 
laatimat valmiit vastausvaihtoehdot tavoittavat harvoin vastaajan ajatus
maailman. Hirsjärven ja Hurmeen (1986) mukaan kyselylomakkeen suuri etu on 
sen aineiston käsittelyn puolella. 

Mittauksen luotettavuudella tarkoitetaan lähinnä mittauksen ja mittarin 
kykyä mitata juuri sitä mitä on tarkoitettukin. Mittaus on hyvä, jos sen avulla 
saadaan riittävän monipuolista ja tarkkaa tietoa tutkittavasta asiasta. 
Kokonaisluotettavuus muodostuu mittauksen kyvystä antaa ei-sattuman
varaisia tuloksia (reliabiliteetti) ja siitä, että se mittaa juuri niitä asioita, joita sen 
on tarkoituskin mitata (validiteetti). (Valkonen 1978, 53-79) 

Kyselyjen validiteettiin ja reliabiliteettiin ovat vaikuttaneet seuraavat asiat: 
Tutkimuksessa on käytetty kyselylomakkeen kysymyksinä jo aikaisemmin 

käytettyjä ja hyväksi havaittuja kysymyksiä tai sitten kysymyksiä on muokattu 
tarpeen mukaan valmiiden kysymysten pohjalta. Joitakin kysymyksiä tosin on 
kehitelty ilman mitään aikaisempia valmiita malleja. 
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Kyselylomakkeet esitestattiin ja siten lopullisesta lomakkeesta saatiin 
hyvin ymmärrettävä, nuorten ymmärtämisen tasoa vastaava. Esitestauksessa 
ilmenneet virheet ja muut epäselvyydet korjattiin lopulliseen lomakkeeseen. Se, 
että oppilaat vastasivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin 
kysymyksiin huolella, osoittaa, että he ovat täyttäneet lomakkeet tosissaan. 
Tuloksia käsiteltäessä joukosta hylättiin lomakkeet, jotka olivat puutteellisia tai 
joissa oli havaittavissa selviä epäjohdonmukaisuuksia. 

Yläasteen rehtori oli ilmoittanut opettajakunnalle tutkimuksesta hyvissä 
ajoin. Opettajille järjestettiin kyselyä edeltävänä päivänä tiedotustilaisuus, jossa 
selostin heille tutkimuksen tarkoitusta ja sitä, miten heidän tulee selvittää 
tutkimuksenkyselyä oppilaille. Joihinkin vastauksiin oppilaiden muistamatto
muus on voinut aiheuttaa harhaa, mutta opettajat kertoivat, että he olivat 
auttaneet oppilaita, jos tällainen tilanne oli tullut eteen. Koska lomakkeet 
täytettiin nimettöminä, oppilaiden ei tarvinnut liioitella tai vähätellä 
tupakointiaan tai päihteidenkäyttöään. 

Tutkimuksen kysymykset 40 ja 54 olivat tavallaan tarkistuskysymyksiä, 
koska niissä kysyttiin samaa asiaa: 

40. Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran alkoholia?
1 
2 En ole koskaan maistanut alkoholia 

54. Kenen seurassa olet ensimmäisen kerran maistanut alkoholia?
1 En ole koskaan maistanut alkoholia 
2 Vanhempieni seurassa 
3 Kavereiden kanssa 
4 Yksin 
Muiden,kenen _________ _ 

Vuoden 1989 joukosta (498 oppilasta) vain 2 vastasi ristiriitaisesti näihin 
kysymyksiin. Tämänkin perusteella voidaan todeta, että tutkimus täyttää 
luotettavuuden kriteerit. Reliabiliteettikerrointa ei voida laskea yksittäisistä 
muuttujista. Kertoimia lasketaan summamuuttujista ja niitä ei tutkimuksessani 
ole. 

Luvut 4-6 luki Jyväskylän Yliopiston ATK-keskuksen Pekka Rahkonen, 
joka tarkasti, että tulosten tilastoanalyysit ovat kunnossa. Luvun 6.5 luki myös 
ylivieskalainen koulupoliisi, joka tarkasti samalla, että tekstissä ei ole asia
virheitä. Jokainen haastateltava luki myös oman osuutensa, ja sen jälkeen 
teimme yhdessä haastateltavan kanssa mahdolliset korjaukset. Korjauksia 
tehtiin kahteen haastatteluun.(Cuba & Lincoln 1985; Alasuutari 1993a) Tutkimus 
antaa myös vastaukset asetettuihin tutkimusongelmiin. 

Perttula (1995, 42) pitää kvalitatiivisen tutkimusprosessin keskeisinä 
rakennetekijöinä toisen ihmisen kokemusta, hänen tapaansa ilmaista kokemus, 
tutkijan kokemusta toisen ihmisen kokemuksesta ja sen ilmaisusta ja tutkijan 
tapaa ilmaista kokemuksensa toisen kokemuksesta. Nämä ovat asioita, joita 
jouduin miettimään paljon kirjoittaessani tutkimusraporttia, jonka pohjana 
olivat haastattelut. Pohdin, olinko ymmärtänyt viestin oikein, tulkitsinko viestiä 
oikein ja miten oma kokemukseni ja tietoni muutti haastateltavana olleelta 
saamaani tietoa. Nämä ovat asioita, jotka liittyvät tutkimuksen luotettavuuteen. 
Tämän ongelman ratkaisin siten, että annoin kaikki haastattelut haastateltavien 



196 

luettavaksi ennen lopullisen tutkimusraportin kirjoittamista. Tämä osoittautui
kin onnistuneeksi keinoksi eliminoida joskus jopa selvät virheellisyydetkin. 
Luotettavuuden tarkastelun osana voidaan tutkimuksessa käyttää Lincolnin ja 
Cuban (1985, 314-316, 373-378) mukaan hyväksi myös tutkimuksessa 
tutkittavina olleiden arvioita tuloksista ja tulkinnoista. Alasuutarin (1993a, 127) 
mielestä on hyvä pyytää haastatelluilta kommentteja tutkimuksen käsi
kirjoituksesta. Yläasteen liikunnanopettajat lukivat luvun 7 ennalta ehkäisevän 
päihdetyön tekijä luvun 8. En käyttänyt haastatteluissa nauhuria, vaan kirjoitin 
haastattelun kulun tarkasti ylös. Haastattelutilanteet olivat luonnollisia, koska 
en käyttänyt nauhuria. Minulla on tarkat muistiinpanot, ja sen ansiosta virheitä 
ei juuri ilmennyt, mutta tulkintavirheitä kylläkin. Me ihmiset puhumme usein 
asioista eri merkityksillä. Kulttuurierot, sukupuolierot, sukupolvierot ja monet 
muut erot haastattelijan ja haastateltavan välillä voivat aiheuttaa tulkinta
virheitä. Sain myös kaikilta haastateltavilta suostumuksen haastattelujen 
julkaisemisesta heidän omilla nimillään ja ammattinimikkeillään. 

Haastattelussa käsitteiden epäselvyys saattaa vääristää tuloksia jo 
aineiston keruun aikana. Haastattelijan ja haastateltavan tulisi puhua samoilla 
käsitteillä samoista asioista. Käsitteiden epämääräisyys vaikeuttaa aineiston 
analyysiä, mikä puolestaan heikentää luotettavuutta. Häiriötekijöitä ei saisi olla 
ja luottamuksen aineiston käyttöön tulisi säilyä koko ajan. Monipuolinen 
aineiston keruu mahdollistaa analyysivaiheessa niin sanotun ristiinvalidoinnin, 
mikä lisää tulkinnan luotettavuutt,:i. (Syrjäläinen 1994, 98-100; Perttula 1995, 44) 

Monet asiat olivat puolellani, kun haastattelin ihmisiä. Patton (1990, 186-
187) on sitä mieltä, että mitä paremmin tutkija oppii tuntemaan tutkittavansa,
sitä syvemmin hän pystyy ymmärtämään tutkittaviensa viestiä. Mikäli Pattonin
ajatukseen on luottamista, tämä nostaa minunkin tutkimukseni luotettavuutta,
koska useimmat haastateltavat olivat minulle tuttuja entuudestaan.

Pyrin aina pitämään hyvät suhteet haastateltavaan, jotta haastattelusta 
tulisi lämmin ja miellyttävä molemmille osapuolille. Pyrin kuitenkin neutrali
oimaan tilanteen siten, että usein keskustelimme haastattelun aluksi yleisistä 
asioista, joskus henkilökohtaisetkin kuulumiset tuli selvitettyä. Näin pääsimme 
keskustelemaan haastattelun aiheesta ilman häiriötekijöitä. Patton (1990, 316-
317) tarkoittaa neutralisoinnilla sitä, että haastattelutilanteessa tulee olla
neutraali suhtautuminen siihen, mitä ihminen sanoo, ei ihmiseen. Tätä pyrin
noudattamaan koko ajan. Pyrin myös pitämään mielessäni Pattonin (1990, 317-
354) neuvot kysymysten laatimisessa ja itse haastattelutilanteen eteenpäin
viemisessä.

Paukku (1978, 304) toteaa, että vastaajan suhtautuminen mittaukseen on 
olennaisesti vakavampi, jos vastaaja tietää mittauksen palvelevan välittömästi 
organisoituneita tarpeita kuin jos päätarkoituksena on palvella tieteen perus
tutkimusta. Tämä lisännee tämänkin tutkimuksen luotettavuutta ja arvoa. 

Suorannan mukaan (1995, 17-18) haastattelututkimuksessa on aina monia 
ongelmia. Kysymysten laadinta on aina aikaa ja ajatuksia vaativa prosessi. 
Miten saan kysymyksistä sellaisia, että ne mittaavat juuri sitä, mitä ne on 
tarkoitettukin mittaavan? Kysymysten laadinnassa käytin apuna useampia 
asiantuntijoita ja tämä on omalta osaltaan parantanut tutkimukseni luotetta
vuutta. Suoranta (1995, 17-18) puuttui luotettavuutta pohtiessaan myös sosiaali
sen hyväksyttävyyden ongelmaan. Haastateltavat voivat antaa sellaisia vastauk-
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sia, joita olettavat odotettavan. Se on aina mahdollista, mutta koska haasta
teltavani olivat pääasiassa oman alansa asiantuntijoita, en usko heillä olleen 
minkäänlaista tarvetta miellyttää minua vastauksillaan. 

Haastateltavien selitysyritykset ja tulkinnat eivät ole erityisasemassa 
tutkijan itse keksimiin tai muiden tutkijoiden esittämiin selitysmalleihin nähden 
vain siksi, että ne ovat haasteltavien itsensä antamia. Tutkija ei voi koskaan 
saada ilmiöihin valmiita selityksiä haastatelluiltaan. Tämä tarkoittaa, että tässä 
mielessä haastateltavat eivät ole asiantuntijoita omassa asiassaan, vaikka 
toisessa mielessä ajateltuina asiantuntijoita ovatkin. (Alasuutari 1993a, 242) Kun 
tein tulkintoja, otin Alasuutarin ohjeet huomioon. Minä tutkijana luotan 
tulkintaani, tulkinta ei kuulu haastateltavalle. 

Kaikki ne henkilöt, joita halusin haastatella, sain myös haastatelluiksi. 
Haastateltavien saavuttaminen onnistui hyvin, joskin joitakin sain tavoittaa 
useamman kerran sopiakseni haastatteluista. Jokainen haastateltava oli 
varannut runsaasti haastatteluaikaa, joten yhdenkään kohdalla kiire ei pilannut 
haastattelua. Haastattelut käytiin aina rauhallisessa paikassa, jolloin häiriötekijät 
oli minimoitu. Aloitin aina ns. lämmittelykysymyksillä ja siirryin sitten herkkiin 
ja haastateltavalle kaikkein mielenkiintoisimpiin kysymyksiin. Esitin 
kysymykset selvästi ja mahdollisimman yksinkertaisesti. Haastattelun 
purkaminen tapahtui heti haastattelun jälkeen. (Ks. myös Suorantaa 1995, 17-18) 

Puurulan mukaan laadullisessa tutkimuksessa ulkoiseen reliabiliteettiin 
vaikuttaa tutkijan rooli, informaattoreiden valikointi, sosiaalinen kontakti, 
aineiston keräyksen ja analysoinnin kuvaus sekä analyyttiset premissit. (A. 
Puurula, henkilökohtainen tiedonanto 19.4.1997) Nämä asiat ovat tutkimuk
sessani kunnossa koko ajan niin kuin Puurula vaatiikin. Sisäiseen reliabiliteettiin 
sisältyy jokin tai muutama seuraavista ominaisuuksista: tarkkuus kuvailussa, 
useita tutkijoita yhtä aikaa, avaininformaattorin käyttö, tutkijayhteisön 
käyttäminen arvioijana ja mekaaninen tiedon tallentaminen. Tutkimukseni 
täyttää tältäkin osin reliabiliteetti-vaatimuksen. Tutkimukseni antaa myös 
vastaukset asetettuihin tutkimusongelmiin. 

9.6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

Tupakan ja alkoholin myyntihenkilöstön koulutusta tulisi tehostaa. Koulu
tuksella pitäisi parantaa myyntihenkilökunnan valmiuksia ja halua huomioida 
asiakkaan ikä. Tupakan kohdalla olisi tehostettava terveysvalvontaviran
omaisten toimintaa. Ilmeisesti tupakan ja keskioluen myyntihenkilökuntakaan 
ei ole sisäistänyt riittävästi lakeja, koska tupakan ja alkoholin myynti 18 vuotta 
nuoremmille on kiellettyä ja silti tupakkaa ja keskiolutta ja muuta alkoholia 
myydään 18 vuotta nuoremmille. Toivottavasti tähän tuo parannusta Koko 
Ylivieska kasvattaa -projekti, joka on pyrkinyt kouluttamaan yrittäjiä. 

Terveyskasvatuksessa tulevat esille tunneasiat. Monet nuoret elävät 
hyvinkin tunteillaan ja aina tunteet ovat mukana myös vanhemmilla, kun on 
kyse omasta lapsesta. Myös opettaja ja muu oheiskasvattaja voi olla hyvinkin 
kiintynyt lapseen ja tietenkin haluaa hänen parastaan. Aina eivät vain 
mielipiteet käy yksiin. Kun puhutaan terveyskasvatuksesta, tulee esille monia 
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muita siihen liittyviä ongelmia. Ajan, rahan ja taidon puute vaivaa myös 
terveyskasvatusta. Ongelmat ovat usein samat kuin muussakin opetuksessa. 

Nuorten kyselyn lisäksi työni on painottunut tarkastelemaan tupakka- ja 
päihdeterveyskasvatusta pääasiallisesti koulun kannalta. En ole kuitenkaan 
sivuuttanut kaikkia muita tärkeitä kasvattajatahoja, joista koti vaikuttaa 
tietenkin lapseen kaikista eniten. Kodin merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle 
on hyvin suuri. Kotiin myös koulu suuntaa katseensa viimeistään siinä 
vaiheessa, kun jotain menee pieleen. Kotien ja koulun yhteistyö on hyvin 
tärkeää ja mikäli olen ymmärtänyt oikein, sekä koti että koulu pyrkivät 
tekemään tässä parhaansa. Siitä suotakoon kiitos molemmille osapuolille. Aina 
on tietenkin parantamisen varaa. 

Kuten tutkimuksen viitekehyksestä havaitaan, terveyskasvatus on hyvin 
monitahoista ja monimuotoista. Koska terveyskasvatusta antavat hyvin monet 
eri tahot, on intressien yhteen sovittaminen joskus hyvinkin vaikeaa. Kuitenkin 
olisi erittäin tärkeää, että yhteinen linja eri kasvattajatahojen välillä löydettäisiin, 
jotta nuori ei joutuisi liian suuriin ristiriitatilanteisiin. Koulun on opetettava 
oppilailleen tiettyjä opetussuunnitelmassa hyväksyttyjä asioita. Koulua 
kehotetaan kuitenkin aina ottamaan huomioon lapsen kotiolot ja kotitausta, jotta 
mahdollisilta yhteentörmäyksiltä vältyttäisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että voimassaolevia lakeja kuten tupakkalakia rikotaan. 

Opetuksessa on myös pyritty ottamaan huomioon entistä enemmän 
nuorten tarpeet ja heidän esittämänsä toiveet terveys- ja raittiusopetusta 
kohtaan. Eihän nuorilta turhaan kysytty tutkimuskyselyssä heidän toiveitaan 
tästä asiasta. Nyt kun nuoria on seurattu lukion päättymiseen asti, on saatu 
erittäin tärkeää tietoa terveyskasvatuksen pohjaksi. Tämä saatu tieto tullaan 
toivottavasti käyttämään hyödyksi monella eri tavalla. Tiedosta hyötyvät nuoret 
itse, vanhemmat, koulu ja muut kasvattajatahot. 

Koulun tulisi antaa oppilaille riittävät tiedot terveyteen liittyvistä asioista. 
Vasta sen jälkeen varsinainen terveyskasvatus tehoaa. Eihän kukaan pysty 
keskustelemaan asiantuntevasti ja vielä ratkaisuja tehden, ilman riittäviä pohja
tietoja asioista. Kun nuorille on annettu riittävät perustiedot, uskon, että he 
myös pystyvät paremmin osallistumaan oman oppiaineksensa suunnitteluun. 

Kahdeksasluokkalaisille tehdyssä oppilaiden arvioinneissa koulussa 
viihtyminen oli yhä selvästi yleisempää kuin koulukielteisyys. Koulu arvioitiin 
sosiaalisen kasvun paikaksi erittäin myönteisesti. Oppilaiden ja opettajien 
keskinäinen suhde oli parantunut. (Jakku-Sihvonen, Lindström & Lipsanen 
1996, 244) Kannas puolestaan toteaa, että terveyskasvatustutkimus on 
kiinnostunut mm. siitä, onko kouluviihtyvyydellä yhteyttä oppilaiden 
terveyteen ja terveystottumuksiin. Toisaalta terveyskasvatustutkimusta kiinnos
taa terveyden edistämisen kasvatuksellinen näkökulma. (Kannas 1995, 9) 
Lindgren (1995, 5) toteaa, että käytettäköön mittapuuna mitä tahansa, 
tutkimusraportti Koululaisten kokema terveys, hyvinvointi ja kouluviihtyvyys 
osoittaa sen, että tulokset Suomen peruskoululaisten hyvinvoinnista ovat 
hälyttäviä. 

Olisi tärkeää, että ala- ja yläasteilla terveystiedon opetus saataisiin 
pakolliseksi oppiaineeksi. Terveyskasvatuksen tulisi olla päivittäistä, jotta lapset 
voisivat paremmin ja jaksaisivat elää mahdollisimman tasapainoisesti. 

Opettajat tarvitsevat koulutusta terveyden edistämiseen, terveystietoon ja 
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terveyskasvatukseen liittyvissä as101ssa. Kun opettajien tieto- ja taitopuoli 
kohentuvat, paranee myös terveysopetuksen ja -kasvatuksen taso. Opettajien ja 
muiden kasvattajien tulee lukea uusinta tutkimustietoa ja opetukseen liittyvää 
tietoa, jotta he itsekin kokevat hallitsevansa terveystiedon ja siihen hyvin 
sopivat menetelmät. Kuntien tulee ottaa entistä tehokkaammin terveys
kasvatukseen liittyvät kurssit ohjelmiinsa esimerkiksi veso-koulutuksen kautta. 
Opettajien vapaaehtoista kouluttautumista tulee myös tukea. 

Myös Opetusalan Ammattijärjestö on ottanut päihteidenvastaisen työn 
asiakseen. Elämäntyönä tulevaisuus -projektin osana aloitettiin syksyllä 1998 
toiminta, jolla tuetaan opettajien päihteidenvastaista kasvatustyötä. "Opettajille 
on tärkeää, että he tietävät riittävästi päihteistä ja niiden vastaisesta työstä." 
Opettajille on myös tiedotettava, mitkä raittiutta edistävät yhteisöt toimivat 
vastuullisesti. On vältettävä päihdekasvatuksen sudenkuoppia, jotta valistus ei 
johda päinvastaiseen kuin on pyritty. (Laaksola 1998, 3) 

Tutkimukseni osoittaa sen, että paikallista tutkimustietoa tarvitaan. 
Kasvattajat eivät pysty suunnittelemaan terveysopetusta ja -kasvatusta ilman 
tietoa vallitsevasta tilanteesta. Ylivieska ja sen lähikunnat eivät ainakaan vielä 
vuoden 1998 lopussa osallistuneet valtakunnalliseen kouluterveystutkimukseen, 
joten tämä tutkimukseni on senkin takia erittäin tärkeä ja tarpeellinen. 
Toivoisinkin, että jatkossa myös Ylivieska olisi yksi kunta muiden kuntien 
joukossa, kun valtakunnallista kouluterveystutkimusta tehdään. Olemalla 
mukana tutkimuksessa pysytään ajan tasalla tässä kovasti muuttuvassa ja 
kehittyvässä yhteiskunnassa. 

Olisi mielenkiintoista tutkia sitä, miten koulut jatkossa järjestävät 
käytännön terveysopetuksen ja -kasvatuksen. Tutkimukseni antaa tietoa ajalta, 
jolloin uudet terveyskasvatuksen opetussuunnitelmat ovat olleet voimassa Yli
vieskassa ala-asteilla neljä vuotta ja yläasteella vasta kaksi vuotta. Tutkimukseni 
on saanut tältä osin aikaan ainakin sen, että monet opettajat ovat todenneet, että 
näihin asioihin pitäisi paneutua enemmän, pitäisi ryhdistäytyä. Keskustelua 
tulee pitää yllä. 

Kiinnostavaa olisi myös tutkia enemmänkin ala-asteiden ja päivähoidon 
tekemää pohjatyötä tupakka- ja päihdeasioissa ja hyvinvoinnissa yleensäkin. 
Toisaalta minua on aina vain enemmän alkanut kiinnostaa tupakkaan ja 
alkoholiin liittyvä lainsäädäntö ja sen vaikutukset ihmisen moraalin kehitykseen 
ja sitä kautta myös kasvatukseen. Jos itse en tutki näitä asioita, toivon, että nämä 
aihepiirit kiinnostavat jotakin muuta tutkijaa. 

Johtopäätöksenä koko tutkimusprojektista voidaan lyhyesti esittää ainakin 
seuraavat asiat: 
1. Raittiiden nuorten osuus on vähentynyt selvästi.
2. Tupakoivien tyttöjen osuus on lisääntynyt ja viikonlopputupakoiminen on 

yleistynyt. 12-14 -vuotta on kriittinen ikä tupakkaan tutustumisessa. 
3. Vanhempien alkoholinkäytöllä on suurempi yhteys lapsensa alkoholinkäyttöön

lukion päättöiässä kuin yläasteiässä. Kuitenkin vanhempien ja heidän lastensa
yhteys tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä on vain vähenemässä vuosien 
kuluessa. 

4. Ala-asteiden opetussuunnitelmien tasoerot olivat huomattavat, samoin kuin
terveyskasvatuksen erot. Yläasteen terveyskasvatus on monipuolistunut, mutta
muuttunut samalla hajanaisemmaksi. Kokonaisvastuun kantajaa ei ole. Vaikka
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opetussuunnitelmien eteen on tehty paljon työtä, käytännön toteutus ontuu 
pahasti jo siitäkin syystä, että terveyskasvatus on kokonaisuutena vähentynyt. 
Keskustelun pohjaksi tarvitaan tietoa. Pelkät tempaukset ja projektit eivät riitä. 

5. Monet kasvattajat ovat sitä mieltä, että terveyskasvatuksen perus- ja
täydennyskoulutusta tulisi lisätä.

6. Tupakan ja alkoholin myynti ei ole täysin hallinnassa.

Toimenpidesuositukset: 
1. Koulutoimen tulisi vakavasti miettiä terveyskasvatuksen tulevaisuutta

kokonaisvaltaisesti. Koko kouluajalle tulisi laatia suunnitelma, johon sitoudutaan.
Hienot suunnitelmat paperilla eivät takaa käytännön toimintaa. Tupakka- ja
piiihdeasiat tulee nähdä kokonaisvaltaisena hyvinvointina eikä irrallisina, muusta
elämästä erillisenä sarakkeena. Nuorten itsetuntoa ja paineensietokykyä tulee
tietoisesti vahvistaa. Yläasteen terveyskasvatuskurssi tulee olla pakollinen
kaikille.

2. Opettajien terveyskasvatuskoulutusta tulee lisätä niin perus- kuin täydennys
koulutuksena. Jokaisella opettajalla tulisi olla tietyt perusvalmiudet. Asenteissa
kin on korjaamisen varaa.

3. Kaikkien kasvattajatahojen koulutusta tulee tehostaa. Vanhempien vastuuta tulee
painottaa ja koulun tulee järjestää joka vuosi vanhempainiltoja, joiden aiheena
ovat tupakka- ja päihdeasiat osana kokonaisvaltaista kasvatustoimintaa. Tähän
tulee laatia myös yhteinen suunnitelma. Terveyskasvatus ei saa jäädä opettajan
omien mieltymysten varaan. Myynti- ja anniskelupaikkojen henkilökuntaa tulee
kouluttaa vastuuseen. Vanhemmille tulee antaa mahdollisuus oman lapsensa
oppimisen ohjaamiseen. Tätä varten tulee halukkaille vanhemmille järjestää
opetuksen ohjaamisen kursseja. Näin vanhemmatkin pystyvät paremmin estä
mään lapsen syrjäytymistä. Onhan todettu, että opetuksen "kelkasta putoaminen"
edistää syrjäytymistä ja syrjäytyneet nuoret ajautuvat helposti päihteiden
käyttäjiksi. (Ks. lukua 8.6, Helenius 1996, 5-9).

4. Eri projektit ja opetusohjelmat ovat anniltaan vaihtelevia. Se, että tapahtuu
paljon, ei välttämättä ole merkki työn tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta.
Jatkuva uusien projektien kasaaminen voi olla myös merkki siitä, että kokonais
valtainen ja pitkäjänteinen työ ei ota onnistuakseen. Nyt on mielestäni korkea
aika puuttua myös rakenteisiin ja miettiä, mitä ovat ne pysyvät pitkäjänteiset
työmuodot, jotka toimivat ennaltaehkäisevässä päihdetyössä. Olen jo aikaisem
min esittänyt koulukuraattorin viran perustamista. Nyt tarvitaan ihmisiä, joilla
on tietoa, taitoa ja halua ehkäistä ongelmia ennakolta. Näihin henkilöihin luen
ilman muuta esimerkiksi kouluterveydenhoitajat, opinto-ohjaajat, koululääkäri,
koulupsykologit, opettajat ja vanhemmat.

5. Nyt tarvitaan päättäjien heräämistä. Uudistukset tarvitsevat muutakin kuin
innokkaita uudistajia. Nyt tarvitaan arvovaltaa, sitoutumista ja taloudellista
panostusta. Pelkät kauniit juhla- ja vaalipuheet eivät riitä.

Tutkimukseni osoittaa, että jokaisella kasvattajataholla on oma paikkansa 
tupakka- ja päihdeterveyskasvatuksessa, jokaista tarvitaan. Tupakka- ja 
päihdekasvatus on osa kokonaisvaltaista elämänhallintaa. En ole kuitenkaan 
unohtanut mahdollisia esiin tulleita epäkohtia, vaan olen pyrkinyt tuomaan ne 
esille rakentavassa hengessä. Jokaisella taholla on omat heikkoutensa ja 
vahvuutensa, jotka tunnistamalla on helpompi ryhtyä rakentamaan parempaa 
huomista meille kaikille ylivieskalaisille, suomalaisille, eurooppalaisille ja 
maailmankansalaisille. 



ENGLISH SUMMARY 

My research has been going on for over ten years and it has been gradually 
shaped by the changes in our society. lt has therefore been difficult to create a 
frame of reference (figure 2) which I first constructed in 1988. The Nader model, 
which I have added to my original frame of reference, is a natural complement 
to this study. Home and Environment form the background of my frame of 
reference. Home is related to culture and correspondingly, envirorunent to 
society. My process was to distinguish peer groups, school education, hobby 
organisations and the media. All of these have an effect on the development of 
an individual and the choices that he or she makes in his/her life. The Nader 
model (figure 3) places family and the friends on the same axis, while school and 
the media have their own axis and the surrounding society has one of its own. In 
my frame of reference, the outdoor activity organisations represent the Nader 
society. I have treated family as separate from peer groups because I consider 
their influence to be different. 

Projects and educational programmes carried out in Ylivieska, related to 
student smoking and drug use, and other societies also involved with this work 
are a new subject in my study. Some of them correspond to the hobby 
organisations and some to the surrounding society of the Nader model. I have 
not combined my frame of reference and the Nader model, since I believe they 
are at their best when kept apart and as such they form a better basis of 
comparison for my study. 

In the first part of my study I present a general survey of legislation 
governing smoking, alcohol and drugs. This legislation and other health-related 
issues form the background for preventive work among children and youth. As 
concems health education, this work has two main scientific bases: the health 
knowledge aspect and the educational aspect. The first one is epidemiological 
and the latter educational in nature. Both are necessary in order to be able to 
discuss the overall health education that is the object of my study. Health and 
health education have been the subject of research in several branches of science, 
all of which have approached the issues from their particular point of view. This 
wider sphere of research has added depth and versatility to health education in 
general. 
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Student smoking and use of intoxicants 

Young people have several reasons to start smoking or using drugs. 
Experimentation does not always lead to a permanent habit, but without 
experimentation there would not be any use whatsoever. The question of why 
some individuals are more susceptible to dependency on intoxicants than others 
has garnered increased interest over the past few years. Better and more 
profound knowledge of the issue will improve our understanding as to the 
underlying reasons for smoking and use of intoxicants. 

Smoking and intoxicants create several health problerns both in yuuth and 
adults. A young person's body is not ready to receive the substances contained 
in cigarettes and drugs, which is why health education on these substances is 
considered particularly important. The home is where young persons are 
brought up, and therefore several measures have been taken to make homes 
realise their responsibility in this matter. The influence of the one's set of friends 
should never be underestimated. My study clearly demonstrates the strong link 
between an individual's smoking or use of intoxicants and the habits of that 
person's friends. This fact should be given more emphasis at home, at school 
and elsewhere. It seerns that the media do not always realise their responsibility 
with regard to health-related issues. 

Smoking and the use of intoxiconts havc been the subject of much research 
both in Finland and abroad. However, my work differs from most of that 
research in that it surveys the smoking habits and use of drugs, as well as the 
related preventive work, within one specific town. In some projects, the young 
people themselves serve as instructors and teachers. In autumn 1988, a local 
chapter of the YAD (Youth Against Drugs) was founded in Ylivieska. The 
purpose of this association is to carry out preventive work concerning drugs 
omong youth. The group airns at affecting the attitudes of both young people 
and their parents, and especially at reducing positive attitudes towards 
cannabis. Apparently youth consider instruction on drugs given by adults as 
insufficient. If the instruction given by youth themselves is on föe right track, it 
will make a welcome addition to current drug-related instruction. According to 
the crime statistics of the Rural District of Ylivieska in 1998, by September a total 
of 26 drug-related crimes had been reported to the police. Compared to the 
corresponding time in the previous year, the rise was 333 per cent. In Chapter 
6.2.2. Jääskelä states that the drug situation is alarming. These figures give 
reason to believe we are headed in the wrong direction. 

A very critical age to experiment with smoking is the age of 12-14. Regular, 
weekly smoking usually starts at the age of 14-15 and regular daily smoking at 
the ages of 14, 16 and 17. Young people have their first taste of alcohol at the age 
of 13. The age at which individuals start drinking specifically to become 
intoxicated has fallen. The influence of the parents' smoking on their children's 
smoking is important, but one's friends wield even greater influence in this 
respect. Parental use of alcohol has a greater influence than does their smoking, 
but here, too, the example set by friends has a greater impact than that given by 
the parents. The significance of the link between the smoking habits and alcohol 
use of parents and their children has been in decline over the past few years. For 
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the time being, the use of drugs and snuff is still fairly rare, but it is becoming an 
increasingly common phenomenon. Former research has indicated similar 
trends. 

Health Education at School and Education Curricula 

The new grounds of education curricula came into force in 1994. In Ylivieska, 
elementary schools adopted the new education curricula in autumn 1994, and 
the secondary school and the senior secondary school in autumn 1995. The 
health education curriculum was adopted at the secondary school in 1996. The 
differences of levels between different curricula were significant and the same 
applies to the proportions of health education. Practical implementation of the 
curricula also varied greatly. Health education at the secondary school level has 
become more comprehensive but simultaneously, less consistent. According to 
surveys and interviews, no one at the schools seems to have assumed primary 
responsibility and no one within the educational community seems to be 
familiar with the overall situation concerning health education. The results of 
the research are convergent with the survey of Mehtäläinen (1994). (See Chapter 
3). Health education and health instruction rely on several teaching models. 
Young people are mainly interested in the health hazards of smoking and use of 
intoxicants, which provides a basis for easier, more detailed discussions. 

Smoking-related and Drug-related Health Education 
Complementary to School Education 

Different sectors of municipal administration, the parish and various 
organisations support the health education related to smoking and use of 
intoxicants given by homes and school. When different projects and education 
curricula are laid down, the schools are always asked to participate in the 
planning. I consider the extensive network of proper and functioning co
operation to be one of the strengths of Ylivieska. lt has been understood here 
that most things are interconnected and the participation of all operators within 
the chain are needed. 

Earlier studies (Chapter 3) on projects in association with health education 
related to smoking and use of intoxicants, as well as education curricula give the 
impression that their effects are usually minor and of short duration. 
Questionnaires filled in by pupils show the effects of such programs to have 
been only minor. The questionnaires given to teachers show the effects of the 
Lions Quest programme to have been positive as concerns the development of 
personality. Since my research in Ylivieska is descriptive by nature, its aim is not 
to study the effect of programmes. However, the opinions and viewpoints of 
those carrying out the programmes have been taken into consideration. My 
research aims at giving an overall idea of the situation of youth smoking and use 
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of intoxicants in Ylivieska, of the schools' preventive role and of work carried 
out by society. My research is intended to serve as an administrative tool and to 
lay down guidelines for practical work. It provides current, reliable information 
to those planning the allocation of funds, searching new points of emphasis and 
carrying out the practical work, as well as to youth and their parents. 

Research methods and materia! 

The Youth Research was carried out in the form of a questio1maire and an 
overall study. In 1989, a questionnaire was given during the school day to all 
pupils in grades 7 through 10. In 1991, a questionnaire was given to 9th grade 
pupils. The questionnaire surveys carried out in 1992 and 1994 were answered 
by the pupils of senior secondary schools during the school day, while pupils in 
other grades received the questionnaire by mail. The interviews were carried out 
as unstructured theme interviews. 

The School research employed a questionnaire, half-structured thematic 
interviews and a study of documentary materia!. Interviews based on the 
questionnaire already filled in by the person being interviewed were also 
conducted. 

Smoking-related and intoxicant-related health education complementary 
to school education was surveyed by half-structured thematic interviews, 
observational methods, a case sh1dy and a study of documentary materia!. 

The methods were mostly successful and answers were found to the 
questions presented. When analysing the Youth Research, correlation analysis, 
cross tabulation, frequencies and loglinear analysis methods were used. 
Furthermore, a means and correlation matrix was used to provide indicators. 
Tabulation, cross-tabulation, four-fold table correlation, sec.tor diagrams, 
histograms and polygons were used in the presentation of the results. 

Alasuutari (1993b, 30) has described qualitative research as 'a story with an 
intriguingly unfolding plot'. The School Research and the Research of 
Instruction Complementary to School Education were carried out mainly as 
qualitative studies, while some of the research is descriptive in nature. 
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Haastatteluja koskien lähinnä koulutupakointia 
Haastateltavat lukivat osuutensa 

111 Tutkimus koulun terveyskasvatuksesta 

Kevät 1989 
Kevät 1991 
Kevät 1997 

Syksy 1998 
Syksy 1998 
Syksy 1998 
Syksy 1998 

Koulun terveyskasvatuksen ja -opetuksen haastattelut 
Koulun terveyskasvatuksen ja -opetuksen haastattelut 
Lomakekysely yläasteen terveyskasvatuksen opetussuunnitelma
työryhmän jäsenille 
Opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenten haastattelut 
Koulun terveyskasvatuksen ja -opetuksen haastattelut 
Lomakekysely ala-asteiden opettaja kunnille 
Haai:;tateltavat lukival osuutensa 

IV Koulun tupakka- ja päihdekasvatusta tukeva toiminta 

Syksy 1998 

Syksy 1998 

Terveyskasvatusprojektien ja opetusohjelmien vastaavien haas
tattelut 
Haastateltavat lukivat osuutensa 
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LIITE 2 VUODEN 1989 KYSELYLOMAKE 

Kädessäsi on Ylivieskan kaupungin raittiussihteeri Leena Karekiven laatima kysely, jonka 
tarkoih1ksena on kartoittaa yläasteen 7-10 -luokkalaisten nuorten rupakanpolttoa sekä alkoholin
ja huumeidenkäyttöä. Sama kysely tehdään kevään aikana kahdeksassa Kalajoki-alueen kunnas
sa. Kyselyä ovat raittiussihteerin apuna laatineet terveyskasvaruksen opettajat, opot ja kouluter
veydenhoitajat. 

Kyselyyn vastataan ympäröimällä oikea vaihtoehto tai vaihtoehdot, mikäli useampi kuin yksi 
vaihtoehto runruu hyvältä. 

Esim. Mikä on sukupuolesi? 
,.,.l tyttö 
<..1,) poika 

Esim. Mitä sinä harrastat? 

liikuntaa 
musiikkia 

1 

2 

3 soitan bändissä 
kirjoittamista 
kuvataiteita, piirtämistä 

Joissakin kysymyksissä on vastauskohtaan vedetty viiva, jolloin sinun rulisi kirjoittaa viivalle 
vastaus. Esim. Kuinka vanhana aloitit säännöllisen päivittäisen rupakoinnin? 
u___- vuotiaana.

Kyselyyn ei tarvitse kirjoittaa nimeä, sillä vastaukset käsitellään nimettöminä luokka-asteittain. 

Kysy tarvittaessa neuvoa kyselyä valvovalta opettajalta. 

Vastauksista kiittäen Leena Karekivi 
raittiussihteeri 

KYSELY YLÄASTEEN 7-10 -LUOKKALAISILLE 

1) Mikä on sukupuolesi?
1 tyttö 
2 poika 

2) Millä luokalla olet peruskoulussa tällä hetkellä?
1 7. lk:lla
2 8. lk:lla
3 9. lk:lla
4 10. lk:lla

3) Kuinka vanha olet?
1 12 vuotta
2 13vuotta 
3 14vuotta 

4 15 vuotta 
5 16vuotta 
6 17 vuotta 
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4) Mikä on sinun asuinpaikkasi kunnassa, jossa asut?
1 keskusta 
2 sivukylä 

5) Kenen luona sinä asut?
1 molempien vanhempien luona 
2 äidin luona 
3 isän luona 
4 jossain muualla 

6) Seuraavassa halutaan tietoa vanhemmistasi.
1 Molemmat elossa, asuvat yhdessä avioliitossa. 
2 Molemmat elossa, asuvat yhdessä avoliitossa. 
3 Molemmat elossa, asuvat erossa, asumuserossa tai asuvat muuten erillään. 
4 Äiti on kuollut. 
5 Isä on kuollut 
6 Molemmat ovat kuolleet. 

7) Kuinka monta sinua nuorempaa tai vanhempaa sisarusta sinulla on ? Lukumäärä viivalle.
1 nuorempaa veljeä tai siskoa 
2 vanhempaa veljeä tai siskoa 
3 olen perheen ainoa lapsi 
4 samanikäisiä sisaruksia 

8) Mitä sinä harrastat?
1 liikuntaa 
2 musiikkia 
3 soitan bändissä 
4 kirjoittamista 
5 kuvataiteita, piirtämistä 
6 valokuvausta 
7 käsitöitä 
8 metsästystä, kalastusta 
9 tietokoneita 
10 tanssia 
11 diskossa/tansseissa käyntiä 
12 muuta, mitä _____________ _ 
13 en mitään erikoi�euunin 

9) Mikä oli viimeisen koulutodistuksesi keskiarvo?
1 alle 6.00 
2 6.01 - 7.00 
3 7.01 - 8.00 
4 8.01 - 9.00 
5 9.01 - 10.00 

10) Onko sinulle asetettu kotiintuloajat?
1 kyllä, moneltako su-to ____ _, pe-la ____ _ 
2 kotiintuloajat vaihtelevat 
3 ei 

11) Kuinka paljon viikkoansiosi/taskurahasi ovat viikossa keskimäärin?
1 0-20 mk
2 21-50 mk
3 51-100 mk
4 101-200 mk
5 201-300 mk
6 enemmän kuin 300 mk



TUPAKKA 

12) Mikä on sinun suhteesi tupakkaan?
1 En ole koskaan maistanut tupakkaa. 
2 En ole koskaan varsinaisesti polttanut, mutta olen maistellut. 
3 Olen joskus polttanut, mutta olen lopettanut. 

4 Poltan muutaman kerran vuodessa. 
5 Poltan 1-3 kertaa kuukaudessa. 
6 Poltan viikonloppuisin. 
7 Poltan 1-5 savuketta päivässä. 
8 Poltan 6-10 savuketta päivässä. 
9 Poltan enemmän kuin 6-10 savuketta päivässä. 

Kuinka paljon? ___________ _ 

1 3) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran tupakkaa? 

Jos vastasit 12. kysymykseen 1, 2 tai 3 kohtaan, siirry suoraan kysymykseen 24. 

14) Missä iässä aloitit säännöllisen, viikottaisen tupakoinnin?
-vuotiaana

15) Kuinka vanhana aloitit säännöllisen, päivittäisen tupakoinnin?
-vuotiaana

16) Miksi aloitit tupakoinnin?
1 kokeilunhalu 

2 kaverit houkuttelivat 
3 minut painostettiin polttamaan 

4 halu näyttää vanhemmalta 
5 halu näyttää rohkeammalta 
6 muu syy, mikä ___________ _ 

17) Mistä saat rahat tupakkaan?
1 vanhemmilta viikkorahoista 

2 hankin itse 
3 "pummaan kavereilta" 

4 muualta, mistä? ___________ _ 

18) Tietävätkö vanhempasi tupakoinnistasi?
1 eivät tiedä 
2 äiti tietää 
3 isä tietää 
4 molemmat tietävät 

19) Hyväksyvätkö vanhempasi tupakointisi?
1 eivät hyväksy 

2 äiti hyväksyy 
3 isä hyväksyy 

4 molemmat hyväksyvät 

20) Tupakoitko kotona?
1 en 
2 kyllä 
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21) Mistä hankit tupakkaa?
1 Ostan tupakkaa kioskilta tai grilliltä. 
2 Ostan tupakkaa kaupasta. 
3 Ostan tupakkaa huoltoasemalta. 
4 Ostan tupakkaa kavereilta. 
5 Muut ostavat tupakkaa minulle. 
6 Ostan tupakkaa muualta. Mistä? ___________ _ 

22) Aitko lopettaa tupakoinnin?
1 Lopetan lähiaikoina. 
2 Lopetan muutaman kuukauden kuluessa. 
3 Lopetan noin vuoden kuluessa. 
4 Lopetan myöhemmin. 
5 Lopetan sitten, kun ilmenee haittavaikutuksia. 
6 En aio lopettaa koskaan. 

23) Mikä on painavin syy, miksi haluaisit lopettaa tupakoinnin?
1 terveys säilyy 
2 rahaa säästyy 
3 vanhemmat toivovat, että lopettaisin 
4 kaverini haluaa, että lopettaisin 
5 muu syy, mikä ___________ _ 

24) Tupakoiko äitisi?
1 ei tupakoi 
2 tupakoi joskus 
3 tupakoi muutaman kerran viikossa 
4 tupakoi joka päivä 

25) Tupakoiko isäsi?
1 ei tupakoi 
2 tupakoi joskus 
3 tupakoi muutaman kerran viikossa 
4 tupakoi joka päivä 

26) Tupakoivatko vanhempasi kotona?
1 eivät tupakoi sisällä ollenkaan 
2 tupakoivat liesituulettimen alla 
3 tupakoivat asuinhuoneessa sisällä 

27) Tupakoivatko parhaat kaverisi?
1 kyllä 
2 ei 

28) Tupakoitko koulualueella kouluaikana?
1 en 
2 kyllä 

29) Onko oppilaiden tupakointi koulualueella
1 harvinaista 
2 yleistä? 

30) Valvotaanko koulualueella tupakointia mielestäsi riittävästi?
1 kyllä 
2 ei 



31) Onko joku kaverisi pyytänyt sinua tupakalle?
1 ei 
2 kyllä, joskus 
3 kyllä, usein 

32) Onko joku kaverisi painostanut sinua tupakoimaan?
1 ei 
2 kyllä, joskus 
3 kyllä, usein 
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33) Keillä seuraavilla henkilöistä olisi vaikutusta siihen, että et aloittaisi tupakointia tai
lopettaisit sen? Merkitse kaikki ne henkilöt, jotka voivat vaikuttaa tupakointikäyttäytymi-
seesi.
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

äiti tai äitipuoli 
isä tai isäpuoli 
vanhempi sisko 
vanhempi veli 
paras ystävä 
luokkatoverit 
aikuinen ystävä tai tuttava 
opettaja 

34) Onko sinun helppoa kieltäytyä muiden tarjoamasta tupakasta?
1 kyllä 
2 ei 

35) Oletko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Ympäröi väittämä, mikäli olet samaa mieltä.
1 Tupakoivat nuoret ovat koviksia. 
2 Tupakoivat nuoret ovat aikuisempia kuin ei-tupakoivat. 
3 Tupakointi rauhoittaa. 
4 Tytöt pitävät enemmän tupakoimattomista pojista. 
5 Pojat pitävät enemmän tupakoimattomista tytöistä. 
6 Tupakointi on typerää. 
7 Tupakoivalla nuorella on enemmän ystäviä. 
8 Tupakointi auttaa tutustumisessa. 
9 Tupakointi on kivaa. 
10 Tupakasta pääsee helposti eroon, jos haluaa lopettaa. 

36) Oletko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Ympäröi väittämä, mikäli olet samaa mieltä.
1 Tupakan nikotiini aiheuttaa keuhkosyöpää. 
2 Tupakointi vähentää finnejä. 
3 Tupakan häkä aiheuttaa riippuvuuden tupakasta. 
4 Tupakointi on haitallista vain, jos on tupakoinut monta vuotta. 
5 Tupakointi lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. 

37) Oletko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Ympäröi väittämä, mikäli olet samaa mieltä.
1 Tupakkatuotteita tulisi myydä myös alle 16-vuotiaille. 
2 Kodeissa ei tulisi lainkaan tupakoida. 
3 Nuorten tupakointi tulisi kieltää lailla. 
4 Tupakointi pitäisi kieltää yleisillä paikoilla. 
5 Koulualueella pitäisi voida vapaasti tupakoida. 
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38) Käytätkö nuuskaa?
1 en koskaan 
2 joskus 
3 säännöllisesti 
4 en tiedä edes mitä se on 

ALKOHOLI 
39) Kuinka usein käytä alkoholia (keskiolut mukaan lukien)?

1 En käytä alkoholia ollenkaan. 
2 Käytän alkoholia muutaman kerran vuodessa. 
3 Käytän alkoholia kerran kuukaudessa. 
4 Käytän alkoholia 2-3 kertaa kuukaudessa. 
5 Käytän alkoholia kerran viikui;sa. 
6 Käytän alkoholia useammin kuin kerran viikossa. 

40) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran alkoholia?
1

2 En ole koskaan maistanut alkoholia.

Jos et ole koskaan maistanut alkoholia, voit siirtyä suoraan 50. kysymykseen.

41) Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran humalassa?
1
2 En ole koskaan ollut humalassa.

42) Mitä alkoholia joit ensimmäisellä kerralla?
1 keskiolutta (IIl-olut) 
2 long drinkkiä tai A-olutta (IV-olut) 
3 viiniä 
4 viinaa, väkeviä 
5 muuta, mitä ___________ _ 

Mikäli et käytä alkoholia, voit siirtyä suoraan 50. kysymykseen. 

43) Mitä alkoholia kiiytiit ylP.P.nsii?
1 keskiolutta (IIl-olut) 
2 long drinkkiä tai A-olutta (IV-olut) 
3 viiniä 
4 viinaa, väkeviä 
5 muuta, mitä ___________ _ 

44) Kuinka paljon kerralla käytät alkoholia?

45) Mikä on mielestäsi ratkaisevin syy, että käytät alkoholia?
1 kun muutkin käyttävät 
2 kavereiden painostus 
3 kokeilunhalu 
4 tapa 
5 tulee rohkeammaksi 
6 on helpompi jutella toisten kanssa 
7 muu,mikä ___________ _ 



46) Missä yleensä nautit alkoholia?
1 kotona 
2 kavereiden kotona 
3 baarissa 
4 ravintolassa 
5 kavereiden kanssa ulkona 
6 kavereiden autoissa 
7 tanssipaikalla 

muualla, missä 

47) Mistä saat rahaa alkoholiin?
1 vanhemmilta 
2 hankin itse 
3 "pummaan kavereilta" 
4 muualta, mistä 

48) Mistä hankit alkoholia?
1 elintarvikeliikkeestä, kaupasta itse 
2 baarista itse 
3 ravintolasta itse 
4 Alkosta itse 
5 kaverit hakevat 
6 vanhempani antavat 
7 joku muu kuin kaverit hakevat 
8 muuten, miten 

49) Miten vanhempasi suhtautuvat alkoholinkäyttöösi?
1 eivät tiedä 
2 tietävät, mutta eivät hyväksy 
3 olemme keskustelleet alkoholinkäytöstäni 
4 tietävät ja hyväksyvät 

50) Kuinka paljon vaikuttaa alkoholinkäyttöösi se, että kaverit käyttävät alkoholia?
1 ei ollenkaan 
2 jonkin verran 
3 paljon 

51) Onko mielestäsi nuorten alkoholinkäyttö liian yleistä?
1 ei 
2 kyllä 
3 en osaa sanoa 

52) Kuinka usein äitisi käyttää alkoholia?
1 ei koskaan 
2 harvemmin kuin kerran vuodessa 
3 1-3 kertaa vuodessa
4 kerran kuukaudessa
5 2-3 kertaa kuukaudessa
6 kerran viikossa
7 2-6 kertaa viikossa
8 joka päivä

229 



230 

53) Kuinka usein isäsi käyttää alkoholia?
1 ei koskaan 
2 harvemmin kuin kerran vuodessa 
3 1-3 kertaa vuodessa 
4 kerran kuukaudessa 
5 2-3 kertaa kuukaudessa 
6 kerran viikossa 
7 2-6 kertaa viikossa
8 joka päivä

54) Kenen seurassa olet ensimmäisen kerran maistanut alkoholia?
1 en ole koskaan maistanut alkoholia 
2 vanhempieni seurassa 
3 kavereiden kanssa 
4 yksin 
5 muiden, kenen ____________ _ 

55) Kenen seurassa olit ensimmäisen kerran humalassa?
1 en ole koskaan ollut humalassa 
2 vanhempieni seurassa 
3 kavereiden kanssa 
4 yksin 
5 muiden, kenen ____________ _ 

56) Onko joku kaverisi pai11uslaHul :;iHua juumaan alkoholia?
1 ei 
2 kyllä, joskus 
3 kyllä, usein 

57) Onko alaikäisten (alle 18 v.) alkoholin saanti yleensä
1 erittäin vaikeaa 
2 vaikeaa 
3 helppoa 
4 erittäin helppoa 

58) Ketkä seuraavista henkilöistä voisivat vaikuttaa alkoholinkäyttöösi?
Ympäröi kaikki ne henkilöt allaolevasta luettelosta.
1 äiti tai äitipuoli 
2 isä tai isäpuoli 
3 vanhempi sisko 
4 vanhempi veli 
5 paras ystävä 
6 luokkatoverit 
7 aikuinen ystävä tai tuttava 
8 opettaja 

59) Onko sinun helppo kieltäytyä muiden painostuksesta käyttää alkoholia?
1 kyllä 
2 ei 



60) Oletko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa?
Ympäröi väittämä, mikäli olet samaa mieltä.
1 Alkoholia pitää myydä myös alle 18-vuotiaille. 
2 Kodeissa ei tulisi lainkaan käyttää alkoholia. 
3 Kohtuullinen alkoholinkäyttö on hyväksi. 
4 Nuorten alkoholinkäyttö pitäisi kieltää lailla. 
5 Alkoholinkäyttö on typerää. 
6 Alkoholia käyttävät nuoret ovat koviksia. 
7 Alkoholia käyttävät nuoret ovat aikuisempia. 
8 Tytöt pitävät raittiista pojista. 
9 Pojat pitävät raittiista tytöistä. 
10 Alkoholin käyttäminen helpottaa tutustumista. 
11 Alkoholia käyttävällä nuorella on enemmän ystäviä. 
12 Alkoholin juominen on kivaa. 
13 Alkoholi tekee rohkeaksi. 
14 Alkoholinkäyttö kuuluu nuorten juhliin. 

HUUMEET 

61) Onko sinulla hyvää ystävää tai kaveria?
1 kyllä 
2 ei 
3 en osaa sanoa 

62) Oletko koskaan käyttänyt huumeita (liimaa, ohenteita)?
1 en
2 kyllä, mitä ___________ _

63) Jos käytät edelleen, mitä huumeita käytät?
1 hasis, marihuana 
2 pillerit 
3 liimat, ohenteet 
4 muuta, mitä ___________ _ 

64) Jos käytät edelleen, kuinka usein käytät?
1 1-2 kertaa vuodessa
2 1-2 kertaa kuukaudessa
3 kerran viikossa
4 useammin

65) Jos käytät huumeita, mistä niitä saat? ___________ _

66) Oletko käyttänyt alkoholin kanssa jotain lääkkeitä?
1 en 
2 kyllä, mitä aineita ___________ _ 

231 

67) Tunnetko lähipiirissäsi jonkun, joka käyttää huumeita, pillereitä tai haistelee (imppaa)
liimoja tai ohenteita?
1 en
2 kyllä, mitä aineita ___________ _
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68) Mistä olet saanut tietoa tupakasta, alkoholista ja huumausaineista?
1 en mistään 
2 lehdistön, radion ja TV:n kautta 
3 kavereilta 
4 vanhemmilta 
5 koulun terveydenhoitajalta 
6 koulussa liikunnan ja terveystiedon tunneilla 
7 koulussa raittiussihteerin kautta 
8 muuten, miten ___________ _ 

69) Onko koulussa mielestäsi puhuttu ja opetettu tarpeeksi seuraavista asioista? Ympäröi
vaihtoehto, mikäli mielestäsi asiasta on puhuttu ja opetettu tarpeeksi.
1 tupakasta 
2 alkoholista 
3 huumeista 

70) Mistä haluaisit lisää tietoja ja opetusta?
1 tupakasta 
2 alkoholista 
3 huumeista 
4 en mistään 

71) Millä tavalla haluaisit, että em. asioista opetettaisiin, opeteltaisiin ja käsiteltäisiin koulussa?
1 opettamalla tietoa aineiden terveydellistä vaaroista 
2 keskustelemalla asioista 
3 harjoittelemalla tilanteita, joii;i;a tyrkylelläisiin em. aineita; ja miten tilanteesta 

selviää, jos en halua käyttää 
4 muulla tavalla, miten ___________ _ 
t, en mitenkaan 

72) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskalaisista polttaa tupak
kaa?
_______ %

73) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskalaisista käyttää alkoho
lia?
_______ %

KIITOS! 



LIITE 3 VUODEN 1991 KYSELYLOMAKE 
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Kädessäsi on Leena Karekiven laatima kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa yläasteen 9-
luokkalaisten nuorten tupakanpolttoa sekä alkoholin- ja huumeiden käyttöä. Kysely on seuran
takysely. Muistat kai 7. luokalla vastanneesi hieman laajempaan vastaavanlaiseen kyselyyn. 
Toivottavasti vastaat nyt yhtä huolella kuin vastasit ollessasi 7. luokalla. 

Kyselyyn vastataan ympäröimällä se vaihtoehto, joka pitää Sinun kohdallasi paikkaansa. 

Esim. Mikä on sukupuolesi? 
1 tyttö 

(!) poika 

Joissakin tapauksissa kysymyksissä on vastauskohtaan vedetty viiva, jolloin sinun tulisi kirjoit
taa viivalle vastaus. 

Esim. Kuinka vanhana aloitit säännöllisen, päivittäisen tupakoinnin? 
vuotiaana. 

13 

Kyselyyn ei tarvitse kirjoittaa nimeä, sillä vastaukset käsitellään nimettöminä. 

Kysy tarvittaessa neuvoa kyselyä valvovalta opettajalta. 

Vastauksista kiittäen Leena Karekivi 
kasvatustieteen opiskelija 

KYSELY YLÄASTEEN 9-LUOKKALAISILLE 
1) Mikä on sukupuolesi?

1 tyttö 
2 poika 

2) Mikä on sinun suhteesi tupakkaan?
1 En ole koskaan maistanut tupakkaa. 
2 En ole koskaan varsinaisesti polttanut, mutta olen maistellut. 
3 Olen joskus polttanut, mutta olen lopettanut. 
4 Poltan muutaman kerran vuodessa. 
5 Poltan 1-3 kertaa kuukaudessa. 
6 Poltan viikonloppuisin. 
7 Poltan 1-5 savuketta päivässä. 
8 Poltan 6-10 savuketta päivässä. 
9 Poltan enemmän kuin 6- 10 savuketta päivässä. 

Kuinka paljon? ___________ _ 

3) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran tupakkaa?
___ -vuotiaana. Jos vastasit 2. kysymyksen kohtaan 1, 2 tai 3, siirry suoraan kysymyk
seen 6.

4) Missä iässä aloitit säännöllisen, viikottaisen tupakoinnin?
-vuotiaana

5) Kuinka vanhana aloitit säännöllisen, päivittäisen tupakoinnin?
-vuotiaana
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6) Käytätkö nuuskaa?
1 en koskaan 
2 joskus 
3 säännöllisesti 
4 en tiedä edes mitä se on 

7) Kuinka usein käytä alkoholia?
1 En käytä alkoholia ollenkaan. 
2 Käytän alkoholia muutaman kerran vuodessa. 
3 Käytän alkoholia 1-3 kertaa kuukaudessa. 
4 Käytän alkoholia kerran viikossa. 
5 Käytän alkoholia useammin kuin kerran viikossa. 

8) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran alkoholia?
1 ____ - vuotiaana
2 En ole koskaan maistanut alkoholia.

Jos et ole koskaan maistanut alkoholia, voit siirtyä suoraan 10. kysymykseen.

9) Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran humalassa?
1 ___ - vuotiaana
2 En ole koskaan ollut humalassa.

10) Käyttävätko parhaat kaverisi alkoholia?
1 Kyllä 
2 Ei 

11) Oletko koskaan käyttänyt huumeita (liimaa, ohenteita)?
1 En
2 Kyllä, mitä __________ _

12) Jos käytät edelleen, mitä huumeita käytät?
1 hasis, marihuana 
2 pillerit 
3 liimat, ohenteet 
4 muuta, mitä ___________ _ 

13) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskaliiisista polttaa tupak
kaa?
______ %

14) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskalaisista käyttää alkoho
lia?
______ %

KIITOS! 



LIITE 4 VUODEN 1992 KYSELYLOMAKE 
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Kädessäsi on Leena Karekiven laatima kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa nuorten tupakan
polttoa sekä alkoholin- ja huumeiden käyttöä. Kysely on seurantakysely. Muistat kai 9. luokalla 
vastanneesi hieman laajempaan vastaavanlaiseen kyselyyn. Toivottavasti vastaat nyt yhtä 
huolella kuin vastasit ollessasi 9. luokalla. 

Kyselyyn vastataan ympäröimällä se vaihtoehto, joka pitää Sinun kohdallasi paikkaansa. 

Esim. Mikä on sukupuolesi? 

CD tyttö 
2 poika 

Joissakin tapauksissa kysymyksissä on vastauskohtaan vedetty viiva, jolloin sinun tulisi kirjoit
taa viivalle vastaus. 
Esim. Kuinka vanhana aloitit säännöllisen, päivittäisen tupakoinnin? 13 -
vuotiaana. 

Kyselyyn ei tarvitse kirjoittaa nimeä, sillä vastaukset käsitellään nimettöminä. 

Kysy tarvittaessa neuvoa kyselyä valvovalta opettajalta. 

Vastauksista kiittäen 

KYSELY 

1) Mikä on sukupuolesi?
1 tyttö 
2 poika 

Leena Karekivi 
kasvatustieteen kandidaatti 

2) Mikä on sinun suhteesi tupakkaan?
1 En ole koskaan maistanut tupakkaa. 

2 En ole koskaan varsinaisesti polttanut, mutta olen maistellut. 
3 Olen joskus polttanut, mutta olen lopettanut. 
4 Poltan muutaman kerran vuodessa. 
5 Poltan 1-3 kertaa kuukaudessa. 
6 Poltan viikonloppuisin. 
7 Poltan 1-5 savuketta päivässä. 
8 Poltan 6-10 savuketta päivässä. 
9 Poltan enemmän kuin 6-10 savuketta päivässä. 

Kuinka paljon? __________ _ 

3) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran tupakkaa?
___ -vuotiaana. Jos vastasit 2. kysymyksen kohtaan 1, 2 tai 3, siirry suoraan kysymyk
seen 8.

4) Missä iässä aloitit säännöllisen, viikottaisen tupakoinnin?
- vuotiaana

5) Kuinka vanhana aloitit säännöllisen, päivittäisen tupakoinnin?
-vuotiaana
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6) Aiotko lopettaa tupakoinnin?
1 Lopetan lähiaikoina. 
2 Lopetan muutaman kuukauden kuluessa. 
3 Lopetan noin vuoden kuluessa. 
4 Lopetan myöhemmin. 
5 Lopetan sitten, kun ilmenee haittavaikutuksia. 
6 En aio lopettaa koskaan. 

7) Mikä on painavin syy, miksi haluaisit lopettaa tupakoinnin?
1 Terveys säilyy. 
2 Rahaa säästyy. 
3 Vanhemmat toivovat, että lopettaisin. 
4 Kaverini haluaa, että lopettaisin. 
5 Muu syy, mikä ___________ _ 

8) Tupakoiko äitisi?
1 Ei tupakoi. 
2 Tupakoi joskus. 
3 Tupakoi muutaman kerran viikossa. 
4 Tupakoi joka päivä. 

9) Tupakoiko isäsi?
1 Ei tupakoi. 
2 Tupakoi joskus. 
3 Tupakoi muutaman kerran viikossa. 
4 Tupakoi joka päivä. 

10) Tupakoiko paras kaverisi?
1 Kyllä 
2 Ei 

11) Käytätkö nuuskaa?
1 en koskaan 
2 joskus 
3 säännöllisesti 
4 en tiedä edes mitä se on 

12) Kuinka usein käytät alkoholia?
1 En käytä alkoholia ollenkaan. 
2 Käytän alkoholia muutaman kerran vuodessa. 
3 Käytän alkoholia 1-3 kertaa kuukaudessa. 
4 Käytän alkoholia kerran viikossa. 
5 Käytän alkoholia useammin kuin kerran viikossa. 

13) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran alkoholia?
1 ___ - vuotiaana
2 En ole koskaan maistanut alkoholia.

Jos et ole koskaan maistanut alkoholia, voit siirtyä suoraan 17. kysymykseen.

14) Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran humalassa?
1 ___ - vuotiaana
2 En ole koskaan ollut humalassa.



15) Mitä alkoholia käytät yleensä?
1 Keskiolutta (III-olut). 
2 Long drinkkiä tai A-olutta (IV-olut). 
3 Viiniä. 
4 Viinaa, väkeviä. 

5 Muuta, mitä ___________ _ 

16) Kuinka paljon kerralla käytät alkoholia?

17) Käyttääkö paras kaverisi alkoholia?
1 Kyllä 
2 Ei 

18) Kuinka usein äitisi käyttää alkoholia?
1 Ei koskaan.
2 Muutaman kerran vuodessa.
3 1-3 kertaa kuukaudessa.
4 Kerran viikossa 
5 Useammin kuin kerran viikossa. 

19) Kuinka usein isäsi käyttää alkoholia?
1 Ei koskaan.
2 Muutaman kerran vuodessa.
3 1-3 kertaa kuukaudessa.
4 Kerran viikossa 
5 Useammin kuin kerran viikossa. 

20) Oletko koskaan käyttänyt huumeita (liimaa, ohenteita)?
1 En 

2 Kyllä, mitä __________ _

21) Jos käytät edelleen, mitä huumeita käytät?
1 hasis, marihuana 
2 pillerit 
3 liimat, ohenteet 
4 muuta, mitä ___________ _ 

22) Mistä olet saanut tietoa tupakasta, alkoholista ja huumausaineista?
1 en mistään 
2 lehdistön, radion ja TV:n kautta 
3 kavereilta 
4 vanhemmilta 
5 koulun terveydenhoitajalta 
6 koulussa liikunnan ja terveydentiedon tunneilla 
7 koulussa raittiussihteerin kautta 

8 muuten, miten ___________ _ 

23) Onko koulussa mielestäsi puhuttu ja opetettu tarpeeksi seuraavista asioista? Ympäröi
vaihtoehto, mikäli mielestäsi asiasta on puhuttu ja opetettu tarpeeksi.
1 tupakasta 
2 alkoholista 
3 huumausaineista 
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24) Mistä haluaisit lisää tictoju ja opctueta?
1 tupakasta 
2 alkoholista 
3 huumeista 
4 en mistään 

25) Millä tavalla haluaisit, että em. asioista opetettaisiin, opeteltaisiin ja käsiteltäisiin koulussa?
1 opettamalla tietoa aineiden terveydellistä vaaroista 
2 keskustelemalla asioista 
3 harjoittelemalla tilanteita, joissa tyrkytettäisiin em. aineita; ja miten tilanteesta 

selviää, jos en halua käyttää 
4 muulla tavalla, miten ___________ _ 
5 en mitenkään 

26) Mikäli olet saanut yläasteen jälkeen tupakka-, alkoholi- tai huumevalistusta, laita rasti
viivalle.

Tupakka Alkoholi Huumeet 

27) Mistä olet saanut ko. valistusta?

28) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskalaisista polttaa tupak
kaa?
_______ %

29) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskalaisista käyttää alkoho
lia'(
_______ %

KIITOS! 
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LIITE 5 VUODEN 1994 KYSELYLOMAKE 

Kädessäsi on Leena Karekiven laatima kysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa nuorten tupakan
polttoa sekä alkoholin-ja huumeiden käyttöä. Kysely on seurantakysely. Muistat kai 7. ja 9. 
luokalla vastanneesi hieman laajempaan vastaavanlaiseen kyselyyn. Toivottavasti vastaat nyt 
yhtä huolella kuin vastasit ollessasi 7. ja 9. luokalla. 

Kyselyyn vastataan ympäröimällä se vaihtoehto, joka pitää Sinun kohdallasi paikkaansa. 

Esim. �kä on sukupuolesi? 
(J) tyttö 

2 poika 

Joissakin tapauksissa kysymyksissä on vastauskohtaan vedetty viiva, jolloin sinun tulisi kirjoit
taa viivalle vastaus. 
Esim. Kuinka vanhana aloitit säännöllisen, päivittäisen tupakoinnin? 13 -
vuotiaana. 

Kyselyyn ei tarvitse kirjoittaa nimeä, sillä vastaukset käsitellään nimettöminä. 
Pyydän, että lähettäisit vastauksesi oheisessa kirjekuoressa mahdollisimman pian. 

Vastauksista kiittäen 

KYSELY 

1) Mikä on sukupuolesi?
1 tyttö 
2 poika 

2) Taustatietoja

Leena Karekivi 
kasvatustieteen kandidaatti 

1 Opiskelen, missä? _____________ _ 
2 En opiskele, käyn työssä. 
3 Olen työtön. 
4 Muu, mikä? _____________ _ 

3) Mikä on sinun suhteesi tupakkaan?
1 En ole koskaan maistanut tupakkaa. 
2 En ole koskaan varsinaisesti polttanut, mutta olen maistellut. 
3 Olen joskus polttanut, mutta olen lopettanut. 
4 Poltan muutaman kerran vuodessa. 
5 Poltan 1-3 kertaa kuukaudessa. 
6 Poltan viikonloppuisin. 
7 Poltan 1-5 savuketta päivässä. 
8 Poltan 6-10 savuketta päivässä. 
9 Poltan enemmän kuin 6-10 savuketta päivässä. 

Kuinka paljon? __________ _ 
10 Poltan yli 20 savuketta päivässä. 

4) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran tupakkaa?
___ -vuotiaana. Jos vastasit 3. kysymyksen kohtaan 1, 2 tai 3, siirry suoraan kysymyk
seen 9.

5) Missä iässä aloitit säännöllisen, viikottaisen tupakoinnin?
___ - vuotiaana
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6) Kuinka vaHhafä, aloitit 11ääimöllisen, pöivittöfocn tupakoinnin?
-vuotiaana

7) Aiotko lopettaa tupakoinnin?
1 Lopetan lähiaikoina. 
2 Lopetan muutaman kuukauden kuluessa. 
3 Lopetan noin vuoden kuluessa. 
4 Lopetan myöhemmin. 
5 Lopetan sitten, kun ilmenee haittavaikutuksia. 
6 En aio lopettaa koskaan. 

8) Mikä on painavin syy, miksi haluaisit lopettaa tupakoinnin?
1 Terveys säilyy. 
2 Rahaa säästyy. 
3 Vanhemmat toivovat, että lopettaisin. 
4 Kaverini haluaa, että lopettaisin. 
5 Muu syy, mikä ___________ _ 

9) Tupakuiko äilisi?
1 Ei tupakoi. 
2 Tupakoi joskus. 
3 Tupakoi muutaman kerran viikossa. 
4 Tupakoi joka päivä. 

10) Tupakoiko isäsi?
1 Ei tupakoi. 
2 Tupakoi joskus. 
3 Tupakoi muutaman kerran viikossa. 
4 Tupakoi joka päivä. 

11) Tupakoiko paras kaverisi?
1 Kyllä 
2 Ei 

12) Käytätkö mmskna?
1 en koskaan 
2 joskus 
3 säännöllist!sli 
4 en tiedä edes mitä se on 

13) Kuinka usein käytä alkoholia?
1 En käytä alkoholia ollenkaan. 
2 Käytän alkoholia muutaman kerran vuodessa. 
3 Käytän alkoholia 1-3 kertaa kuukaudessa. 
4 Käytän alkoholia kerran viikossa. 
5 Käytän alkoholia useammin kuin kerran viikossa. 

14) Minkä ikäisenä maistoit ensimmäisen kerran alkoholia?
1 ___ - vuotiaana
2 En ole koskaan maistanut alkoholia.

Jos et ole koskaan maistanut alkoholia, voit siirtyä suoraan 18. kysymykseen. 

15) Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran humalassa?
1 ___ - vuotiaana
2 En ole koskaan ollut humalassa.



16) Mitä alkoholia käytät yleensä?
1 Keskiolutta (!II-olut). 
2 Long drinkkiä tai A-olutta (N-olut). 
3 Viiniä. 
4 Viinaa, väkeviä. 
5 Muuta,mitä 

17) Kuinka paljon kerralla käytät alkoholia?

18) Käyttääkö paras kaverisi alkoholia?
1 Kyllä 
2 Ei 

19) Kuinka usein äitisi käyttää alkoholia?
1 Ei koskaan.
2 Muutaman kerran vuodessa.
3 1-3 kertaa kuukaudessa.
4 Kerran viikossa 
5 Useammin kuin kerran viikossa. 

20) Kuinka usein isäsi käyttää alkoholia?
1 Ei koskaan.
2 Muutaman kerran vuodessa.
3 1-3 kertaa kuukaudessa.
4 Kerran viikossa 
5 Useammin kuin kerran viikossa. 

21) Oletko koskaan käyttänyt huumeita (liimaa, ohenteita)?
1 En
2 Kyllä, mitä __________ _

22) Jos käytät edelleen, mitä huumeita käytät?
1 hasis, marihuana 
2 pillerit 
3 liimat, ohenteet 
4 muuta, mitä ___________ _ 

23) Mistä olet saanut tietoa tupakasta, alkoholista ja huumausaineista?
1 en mistään 
2 lehdistön, radion ja TV:n kautta 
3 kavereilta 
4 vanhemmilta 
5 koulun terveydenhoitajalta 
6 koulussa liikunnan ja terveydentiedon tunneilla 
7 koulussa raittiussihteerin kautta 

8 muuten, miten ___________ _ 

24) Onko koulussa mielestäsi puhuttu ja opetettu tarpeeksi seuraavista asioista? Ympäröi
vaihtoehto, mikäli mielestäsi asiasta on puhuttu ja opetettu tarpeeksi.
1 tupakasta 
2 alkoholista 
3 huumausaineista 
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25) Mistä haluaisit lblUI tielujct jct upelusla?
1 lupakasla 
2 alkoholista 
3 huumeista 
4 en mistään 

26) Millä tavalla haluaisit, että em. asioista opetettaisiin, opeteltaisiin ja käsiteltäisiin koulussa?
1 opettamalla tietoa aineiden terveydellistä vaaroista 
2 keskustelemalla asioista 
3 harjoittelemalla tilanteita, joissa tyrkytettäisiin em. aineita; ja miten tilanteesta 

selviää, jos en halua käyttää 
4 muulla tavalla, miten ___________ _ 
5 en mitenkään 

27) Mikäli olet saanut yläasteen jälkeen tupakka-, alkoholi- tai huumevalistusta, laita rasti
viivalle.

Tupakka Alkoholi Huumeet

28) Mistä olet saanut ko. valistusta?

29) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskalaisista polttaa tupak
kaa?
_______ %

30) Kuinka monta prosenttia arviosi mukaan sinun ikäisistäsi ylivieskalaisista käyttää alkoho
lia?
_______ % 

KIITOS! 
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LIITE 6 NUORTEN TUPAKOINTI 

TAULUKKO24 Nuorten tupakointi vuonna 1989 heidän ollessaan 7. luokalla ja vuon-
na1991 9. luokalla. Vertailua myös 9. luokalla vuonna 1989 olleisiin nuo-
riin 

R hmät 
Tupakointi Tytöt 7 Tytöt 9 Tytöt 

9/89 

% f % f % 

Ei ole maistanutkaan 37 40 21 23 11 20 
tupakkaa 

Ei varsinaisesti poltta- 31 34 29 32 17 30 
nut,mutta maistellut 

Polttanut, mutta 7 8 2 2 7 12 
lopettanut 

Polttaa jonkun kerran/v 1 1 5 6 1 2 
Polttaa 1-3 kertaa/kk 1 1 5 6 1 2 
Polttaa vain viikonlopp. 11 12 10 11 7 12 
Polttaa 1-5 tupakkaa/pv 3 3 12 13 6 11 

Polttaa 6-10 tupakkaa/pv 1 1 4 5 4 7 
Polttaa enemmän kuin 0 0 2 2 2 4 

6-10 tupakkaa päivässä

Yhteensä 92 100 90 100 56 100 

Polttaa 17 18 38 43 21 38 
Polttaa eäivittäin 4 4 18 20 12 22 

TAULUKKO25 Vuoden 1992 seurantajoukon tupakointi 

Tu12akointi 

1. Ei ole maistanutkaan tupakkaa
1. Ei varsinaisesti polttanut, mutta

maistellut
3. Polttanut, mutta lopettanut
4. Polttaa jonkun kerran vuodessa
5. Polttaa 1-3 kertaa kuukaudessa
6. Polttaa vain viikonloppuisin
7. Polttaa 1-5 tupakkaa päivässä
8. Polttaa 6-10 tupakkaa päivässä
9. Polttaa enemmän kuin 6-10

tupakkaa päivässä

Yhteensä 

Polttaa 
Polttaa J2äivittäin 

f 

15 
12 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
0 
0 

38 

8 
3 

Lukio 

Tl'.töt 

% f 

40 4 
32 8 
8 2 
3 1 
8 1 
3 2 
5 1 
3 2 
0 0 
0 0 

21 

22 7 
8 3 

Pojat 7 Pojat 9 Pojat 
9/89 

f % f % % 

24 27 12 15 7 10 

40 44 27 34 27 39 

15 17 13 14 5 7 

1 1 4 5 3 4 
1 1 6 8 3 4 
2 2 6 8 7 10 
3 3 2 3 4 6 
3 3 6 8 4 6 
2 2 4 5 10 14 

91 100 80 100 70 100 

12 12 28 37 31 44 

8 8 12 16 18 26 

Muut 

Pojat Titöt Pojat 

% f % f % 

19 4 18 4 13 
38 3 14 7 23 
10 2 9 4 13 
5 1 5 0 0 

5 2 9 0 0 

10 0 0 1 3 
5 2 9 2 7 

10 5 23 5 16 
0 3 14 4 13 
0 0 0 4 13 

22 31 

35 13 60 16 52 
15 10 46 15 49 
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TAULUKKO26 Vuoden 1994 seurantajoukon tupakointi 

Lukio Muut 

Tupakointi Tytöt Pojat Tytöt Pojat 

f % f % f % f % 

1. Ei ole maistanutkaan tupakkaa 11 19 3 11 2 7 7 17 
2. Ei varsinaisesti polttanut, mutta 21 37 14 52 7 23 13 32 

maistellut
3. Polttanut, mutta lopettanut 6 11 1 4 4 13 3 7 

4. Polttaa jonkun kerran vuodessa 3 5 3 11 2 7 0 0 

5. Polttaa 1-3 kertaa kuukaudessa 3 5 1 4 1 3 0 0 
6. Polttaa vain viikonloppuisin 8 14 2 7 2 7 1 2 
7. Polttaa 1-5 tupakkaa päivässä 1 2 0 0 6 19 2 5 
8. Polttaa 6-10 tupakkaa päivässä 3 5 3 11 3 10 5 12 
9. Polttaa enemmän kuin 6-10 1 2 0 0 4 13 9 22 

tupakkaa päivässä 0 0 0 0 0 0 1 2 

Yhteensä 57 27 31 41 

Polttaa 19 33 9 33 18 59 18 43 
Polttaa päivilläin 5 ') 3 11 13 42 17 41 
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TAULUKKO 27 Nuorten alkoholinkäyttö vuonna1989 heidän ollessaan 7. luokalla ja 
vuonna1991 9:nnellä. Vertailua myös 9. luokalla vuonna 1989 olleisiin 
nuoriin 

R hmät 
Tytöt 7 Tytöt9 Tytöt 9/89 Pojat 7 Pojat 9 Pojat 9/89 

Alkoholinkä ttö 

% % % f % % % 

Ei käytä ollenkaan 61 68 35 39 15 27 59 65 35 44 29 41 
Käyttää muutaman 17 19 30 33 16 28 21 23 31 39 27 39 
kerran/v 
Käyttää 1-3 kertaa/kk 10 11 23 26 20 36 9 10 12 16 29 41 
Käyttää kerran viikossa 2 2 2 2 4 7 1 1 2 3 3 4 
Käyttää useammin 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 4 
kuin kerran viikossa 

Yhteensä 90 100 90 100 56 100 91 100 80 100 70 100 

Ei käytä 61 68 35 39 15 27 59 65 35 44 8 12 
Käyttää 29 32 55 61 41 73 32 35 45 46 62 88 

Käyttää vähintään 12 13 25 28 24 45 11 11 14 19 35 49 
kerran kuukaudessa 

LIITE 8 KUINKA PALJON KERRALLLA KÄYTETÄÄN ALKOHOLIA? 
SUKUPUOLEN JA LUOKKA-ASTEEN MUKAAN. 

TAULUKKO28 Alkoholin käyttömäärät 

Alkoholimäärä Tytöt Pojat Tytöt Pojat Tytöt Pojat 
7 7 8 8 9 9 
% % % % % % 

1 grogi, III-olut, A-olut 50 63 32 59 14 12 

3 grogia, 4 III-olutta, ½ viinipulloa 25 22 23 15 36 15 

viinipullo, ½ viinapullo, 7 III-olutta, 6 A-olutta 18 11 41 15 45,5 29 

viinapullo, 2 viinipulloa, 14 III-olutta, 12 A-olutta 7 4 4 11 4,5 44 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

Taulukosta voi havaita, että 7. luokalla alkoholinkäyttö on vielä kokeilua ja 
maistamista, samoin 8. luokan pojilla. 8. luokan tytöillä ja 9. luokan tytöillä ja 
pojilla voidaan jo puhua juomisesta. 
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LIITE 9 LOG LINEAR ANALYSIS, ESTIMATES FOR PARAMETERS 

X3 Päävaikutus tupakointi 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
1 .1698535535 .11934 1.42329 -.06405 

X3 BY X9 Äidin omavaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
2 -.0391800555 .12365 -.31686 -.28154 

X3 BY XlO Isän omavaikutus 
Parameler coeff. std.crr. z-value lower 95 CI 
3 .0181332980 .08590 .21109 -.15023 

X3 BY Xll Kaverin omavaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
4 .7233290838 .11894 6.08155 .49021 

X3 BYX9BYX11 Äidin ja kaverin yhdysvaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
5 -.1978506447 .11892 -1.66374 -.43093 

Goodness-of- Fit test statistics 
Likelihood Ratio Chi Square = .28652 

Pearson Chi Square = .29:2.U'.i' 
DF=3 
DF=3 

upper 95 CI 
.40376 

upper 95 CI 
.20318 

uppe.r 9."i CI 
.18650 

upper 95 CI 
.95645 

upper 95 CI 
.03523 

P=.963 
P=.962 

LOG LINEAR ANALYSIS, ESTIMA TES FOR PARAMETERS 
X13 Päävaikulus alkoholinkäyttö 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
1 -.7852505746 .15417 -5.09336 -1.08743

X13 BY X21 Äidin omavaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
2 .9100835235 .15337 5.93392 .60948 

X13 BY X22 Isän omavaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
3 -.1594538416 .21622 -.73747 -.58324 

X13 BY X23 Kaverin omavaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI 
4 .7260557823 .21554 3.36847 .30359 

Goodness-of- Fit test statistics 
Likelihood Ratio Chi Square = 4.73360 

Pearson Chi Square = 2.80850 
DF=4 
DF=4 

upper 95 CI 
-.48307 

upper 95 CI 
1.21069 

upper 95 CI 
.26433 

upper 95 CI 
1.14852 

P=.316 
P=.590 
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X3 
Parameter 
CI 

coeff. std.err. z-value lower 95 CI llfP1"% 

1 

X3 BYX9 
Parameter 
CI 
2 

X3BYX10 
Parameter 
CI 
3 

X3 BYX22 
Parameter 
CI 

.1428085082 .09841 

Äidin omavaikutus
coeff. std.err. 

.0799733918 .08826 

Isän omavaikutus 
coeff. std.err. 

.0344363397 .07521 

Kaverin omavaikutus 
coeff. std.err. 

1.45114 

z-value

.90614 

z-value

.45784 

z-value

4 .0305871429 .10265 .29797 

Äidin ja kaverin yhteisvaikutusX3 BYX23 
Parameter 
CI 

coeff. std.err. z-value

5 .0032710462 .10700 

Goodness-of- Fit test statistics 
Likelihood Ratio Chi Square = 4.56793 

Pearson Chi Square = 3.43508 

.03057 

DF=8 
DF=8 

LOGLINEAR ANALYSIS, ESTIMA TES FOR PARAMETERS 
X3 Päävaikutus alkoholinkäyttö 

-.05008 .33570 

lower 95 CI llfP1"% 

-.09301 .25296 

lower 95 CI llfP1"% 

-.11298 .18186 

lower 95 CI llfP1"% 

-.17061 .23178 

lower 95 CI llfP1"% 

-.20645 

P=.803 
P=.904 

.21299 

Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI upper 95 CI 
1 -.8283919635 .19641 -4.21770 -1.21335 -.44343 

X13 BY X9 Äidin omavaikutus
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI upper 95 CI 
2 -.0124023689 .21169 -.05859 -.42731 .40250 

X13 BY XlO Isän omavaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI upper 95 CI 
3 -.1457557132 .17919 -.81342 -.49697 .20546 

X13 BY X22 Kaverin omavaikutus 
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI upper 95 CI 
4 .1277790381 .17822 .71698 -.22153 .47709 

X13 BY X23 Äidin ja kaverin yhteisvaikutus
Parameter coeff. std.err. z-value lower 95 CI upper 95 CI 
5 .8743136135 .18373 4.75867 .51420 1.23443 

Goodness-of- Fit test statistics 
Likelihood Ratio Chi Square = 9.88859 

Pearson Chi Square = 7.58381 
DF=8 
DF=8 

P=.273 
P=.475 
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LIITE 11 HARR AS11JKSET 

TAULUKKO32 Harrastukset 

Tytöt 7 Pojat 7 Tytöt 8 Pojat 8 Tytöt 9 Pojat 9 

Liikunta 60 68 48 70 37 
66 75 57 67 66 63 

Musiikki 59 29 54 49 38 41 
65 32 64 47 68 .''i9 

Bändissä soittaminen 0 2 1 11 0 3 
0 2 1 10 0 4 

Kirjoittaminen 41 1 33 3 20 4 
45 1 39 3 36 6 

Kuvataiteet, piirtäminen 30 10 25 14 15 8 
33 11 30 13 29 11 

Valokuvaus 5 5 16 7 6 3 
5 19 7 11 4 

Käsityöt 27 15 23 7 16 7 
30 16 27 7 29 10 

Metsästys, kalastus 3 38 3 37 1 22 
3 42 4 35 2 31 

Tietokoneet 4 41 4 52 0 20 
4 45 5 50 0 28 

Tanssi 17 0 10 0 16 3 
19 0 12 0 29 4 

Diskossa/ tansseissa käynti 68 31 55 28 39 38 
75 34 65 27 70 54 

Muuta 38 18 39 25 22 18 
42 20 46 24 39 26 

Ei mitään erikoisemmin 4 3 3 7 5 5 
4 3 4 7 9 7 

Ylimmäinen luku on frekvenssi ja alimmainen prosenttiluku. 
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LIITE 12 TUPAKOINNIN JA ALKOHOLINKÄYTÖN NELIKENTIÄ JA KOR
RELAATIO 

YLIVIESKA 

TAULUKKO 29 Seitsemäs luokka 

Kysymys39 

Kysymys 12 

Ei % Kyllä % Yhteensä 
n n 

Ei 115 96 37 61 152 

Kyllä 5 4 24 39 29 

Yhteensä 120 100 61 100 181 .453 

TAULUKKO 30 Kahdeksas luokka 

Kysymys39 

Kysymys 12 

Ei % Kyllä % Yhteensä 
n n 

Ei 92 96 52 56 144 

Kyllä 4 4 41 44 45 

Yhteensä 96 100 93 100 189 .469 

TAULUKKO 31 Yhdeksäs luokka 

Kysymys39 

Kysymys 12 

Ei % Kyllä % Yhteensä 
n n 

Ei 22 96 52 50 74 

Kyllä 1 4 51 50 52 

Yhteensä 23 100 103 100 126 .354 
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LIITE 13 KYSELYLOMAKE YLÄASTEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖRYH
MÄN JÄSENILLE VUONNA 1997 / HAASTATIELURUNKO 1998 

HYVÄ YSTÄVÄ! 

Olen tutkinut ylivieskalaisten nuorten tupakointia ja päihteidenkäyttöä sekä 
niihin liittyvää terveyskasvatusta vuodesta 1989. Olen tehnyt aiheesta Pro gradu
ni, lisensiaattityöni on viittä vaille valmis ja nyt kerään teiltä aineistoa väitöskir
jaani varten. 

Olitte mukana koulunne terveyskasvatuksen opetussuunnitelmatyöryhmäs
sä. Olisin hyvin kiitollinen, jos uhraisitte aikaanne ja perehtyisillc haastattelurun
koon sillä tavalla, että vastaisitte etukäteen kysymyksiin ohessa olevalla lomak
keella. Kun olen perehtynyt vastauksiinne, haastattelen Teitä vielä lomakkeiden 
pohjalta, mikäli katson sen aiheelliseksi. Haastattelurunko on laaja ja mikäli 
vastaustila ei riitä, voitte vastata paperin toiselle puolelle tai käyttää erillistä 
paperia. Palauttakaa lomakkeet yläasteen kansliaan maaliskuun 1997 loppuun 
mennessä. 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen Leena Karekivi 

I IAASTATIELURUNKO / KYSELYLOMAKE KEVÄT 1997 

1. Nimi

2. Ikä

3. Asema kouluyhteisössä / ammatti, jossa toimii

4. Kauanko olette ollul lässä koulussa työntekijänä?

5. Olitteko mukana edellistä tämän yläasteen terveyskasvatuksen OPS:a
tehtäessä?

6. Miten terveyskasvatuksen OPS tehtiin edellisellä kerralla koulussanne?

7. Miten terveyskasvatuksen OPS tehtiin nyt koulussanne?

8. Koitko pystyväsi vaikuttamaan terveyskasvatuksen OPS:n laadintaan?
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9. Mitä mieltä olet uusista vuoden 1994 terveyskasvatuksen OPS:n perusteista?

10. Miten uudet terveyskasvatuksen OPS:n perusteet eroavat mielestäsi aikai
semmasta terveyskasvatuksen OPS:n perusteista?

11. Miten uusi koulunne terveyskasvatuksen OPS eroaa aikaisemmasta OPS:
sta?

12. Mitä vaikeuksia tuli eteen koulunne terveyskasvatuksen OPS:a tehtäessä?

13. Mitkä eri tahot olivat mukana koulunne terveyskasvatuksen OPS:a tehtäes
··7sa.

14. Olivatko oppilaat mukana terveyskasvatuksen OPS:n teossa ja jos olivat,
millä tavalla?

15. Miten uskot .uuden terveyskasvatuksen OPS:n vaikuttavan ja muuttavan
opetusta?

16. Uusi terveyskasvatuksen OPS on ollut koulussanne käytössä jonkin aikaa.
Onko nyt jo nähtävissä jotakin muutosta aikaisempaan? (esim. opetuksessa,
työskentelytavoissa)

17. Uskotko terveyskasvatuksella olevan yleensäkin jotakin vaikutusta? __
Mitä?

18. Mitkä ovat mielestäsi koulun mahdollisuudet terveyskasvatuksessa?
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19. Mitkä ovat mielestäsi koulun mahdollisuudet tupakka- ja päihdekasvatuk
sessa?

20. Mikä on mielestäsi koulun merkitys yleensäkin nuoren elämässä?

21. Olette tehnyt terveyskasvatusta koulussa, mitkä ovat kokemuksenne asias
ta? Pieni yhteenveto asiasta koko koulussa työskentelynne ajalta.

22. Kokemuksia tupakka- ja päihdekasvatuksesta koulussa.

23. Kokemuksia siitä, mitä olette kokeneet hyväksi ja mitä huonoksi. Kerrontaa
vapaasti aihepiireistä, menetelmistä ym.

24. Toiveita, esityksiä yms. tutkijalle, joihin mielestänne tutkijan tulisi perehtyä
tämän "viimeisen" tutkimuksen aikana. (Kaikki ideat otetaan vastaan ilomie
lin)

SYDÄMELLINEN KIITOS! 



LIITE 14 ALA-ASTEIDEN KYSELYLOMAKE VUONNA 1998 

HYVÄT KOLLEGAT 
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Olen tutkinut ylivieskalaisten nuorten tupakointia ja päihteidenkäyttöä sekä 
niihin liittyvää terveyskasvatusta vuodesta 1989. Nyt kerään aineistoa liittyen 
koulujen terveyskasvatuksen opetussuunnitelmiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa 
olen perehtynyt yläasteen ja lukion opetussuunnitelmiin, mutta nyt tulisi mukaan 
myös ala-asteiden osuus. 

Teen kasvatustieteen väitöskirjaa ja ymmärrätte varmasti, että tähän tutki
mukseen tuleva tieto tulisi olla mahdollisimman luotettavaa. Siksi rohkenenkin 
toivoa ja pyytää, että mikäli mahdollista käsittelisitte ja vastaisitte tähän kyselylo
makkeeseen esim. opettajakunnan yhteisessä kokouksessa. Tällä tavalla asioiden 
luotettavuus varmistettaisiin (jokainen pääsisi sanomaan tietonsa ja mielipiteen
sä). Mikäli vastaustila ei riitä, käyttäkää lomakkeen toista puolta tai lisäpaperia. 

Lisäksi toivon, että laittaisitte liitteeksi kopiot niistä OPS:n sivuista, joissa on 
maininta tupakka- ja päihdekasvatuksen osuudesta ja mahdollisista sisällöistä. 
Toivon, että kaikista kiireistänne huolimatta jaksaisitte paneutua vielä tähänkin 
kyselyyn. Pyydän palauttamaan paperit koulutoimiston kansliaan. Toivon postia 
mahdollisimman nopeasti, mutta älkää kuitenkaan kiireen antako pilata vastauk
sianne. Ehdoton takaraja olkoon 30.9.1998. 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen Leena Karekivi 

1. Miten terveyskasvatuksen uusi OPS tehtiin koulussanne?

2. Mitkä eri tahot olivat mukana koulunne terveyskasvatuksen OPS:a tehtäessä?

3. Olivatko oppilaat mukana terveyskasvatuksen OPS:n teossa, ja jos olivat,
millä tavalla?

4. Miten uskotte uuden terveyskasvatuksen OPS:n vaikuttavan ja muuttava
opetusta? Ilmeisesti uutta OPS:a on jo ryhdytty koulullanne toteuttamaan.
Onko nyt jo nähtävissä jotakin muutosta aikaisempaan?

5. Miten uusi koulunne terveyskasvatuksen OPS eroaa aikaisemmasta OPS:sta?

6. Mitkä ovat mielestänne koulun mahdollisuudet terveyskasvatuksessa ja
-opetuksessa?
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7. Mitkä ovat mielestänne koulun mahdollisuudet tupakka- ja päihdekasvatuk
sessa sekä -opetuksessa?

8. Kokemuksia tupakka- ja päihdekasvatuksesta sekä -opetuksesta koulussanne
edellisen opetussuunnitelman aikana ja nyt tämän uuden opetussuunnitelman
aikana.

9. Onko koulullanne ollut uuden OPS:n voimassaolon aikana tupakka- ja päih
deasioihin kohdistuvaa projektia tai muuta tavanomaisesta opetuksesta ja
kasvatuksesta poikkeavaa toimintaa? Gos koulunne on mukana Onnimanni,
Lapselle Selvä Elämä tai Lions Quest -"projekteissa", niistä ei tarvitse mainita,
kuin vain kommentteja kokemuksista) Jos tällaista toimintaa on ollut, toivon,
että kertoisitte siitä tarkemmin. (mm. tavoitteet, mille luokille kohdistunut,
palaute ... )

Vastaamassa olivat mukana seuraavat henkilöt: 

SYDÄMELLINEN KIITOS JA HYVÄÄ SYKSYN JATKOA KAIKILLE! 
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LIITE 16 OPETUSMALLIT / OPPIMINEN 

Behavioristinen
oppimiskäsitys

Kognitiivinen 
oppimiskäsitys Konstruktiivinen

opetusmalli

;-------- --------, _______ J ________ ,� ;---------------,, 
1/' '\ 1

"'

" '\ /
"' 

\ 
\ I \ 1 

1 

[ Behavioristinen 1 ! Kognitiivinen 1 1 Humanistis- 1 

1 opetusmalli ! 1 opetusmalli 1 1 psykologinen 1
1 1 l 1 1 
1 l 1 1 1 opetusmalli 1 

'-, _______ T ____ ___; "-------T-------�----r,i 
Sosiaalinen oppiminen Informaatio-oppiminen
Malli oppiminen

KUVIO 19 Opetusmallit/ Oppiminen

Psykososiaalinen
opetusmalli

LIITE 17 KOULUNTUPAKKA-JA PÄil-IDEKASVATUSTA TUKEVA TOIMIN
TA/ HAASTATTELURUNKO SYKSY 1998 

1. Yleistä taustaa
2. Tavoitteet
3. Projekti tai toiminta / koulun toiminta
4. Toteutuminen
5. Mahdollinen seuranta
6. Johtopäätökset
7. "Entä sitten?"
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