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Tiivistelmä 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

Alkoholi kuuluu tärkeänä osana monen ihmisen elämään. Parhaimmillaan alkoholi voi lievittää stressiä, auttaa jaksamaan 

arjessa ja parantaa sosiaalisia suhteita. Tässä tutkimuksessa käsittelen opiskelijoiden alkoholin käyttöä ja 

humalajuomista. Tutkimukseen osallistuvat opiskelijat juovat alkoholia kerran viikossa tai useammin. Tutkimus alkaa 

teoreettisella tarkastelulla alkoholin historiasta, sosiokulttuurisesta taustasta, humalasta, alkoholin hyväksyttävyydestä, 

ihmisen psyykestä ja asenteista. Teoreettisen tarkastelun jälkeen tutkimus etenee empiiriseen aineistoon, missä 

haastatellaan kirjallisesti opiskelijoita heidän ajatuksistaan alkoholin käyttöön ja humalajuomiseen.  

Tutkimus on toteutettu fenomenografisin menetelmin, jolloin aiheessa keskeistä on opiskelijoiden erilaiset 

käsitykset alkoholista ilmiönä. Fenomenografisena tutkimuksena tutkimukseni nojaa empiiriseen aineistoon, mikä tässä 

tutkimuksessa on kirjallisesti kerätty haastatteluaineisto, jonka päätelmistä laaditaan lopuksi kuvaus. Tutkijana en lähde 

tutkimukseen tyhjästä vaan asiaa koskeva perinne, käsitykset ja uskomukset luovat mahdollisuuden ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä ja tutkittavan kokemuksia ja käsityksiä. Tuon tutkimuksessa teemoittelun avulla tutkittavan 

kokemuksen ja käsityksen tutkittavasta asiasta, peilaten sitä samalla omaan esiymmärrykseeni aiheesta. Tutkijana 

myötäilen tutkittavan kieltä ja puhetta ja etsin tutkittavan näkökulman. Pyrkimyksenäni on muodostaa kokemuksesta ja 

mielellisistä tulkinnoista merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia. Tutkijana elämänkokemuksellani ja sen tuomalla 

merkitysten tajulla on keskeinen tehtävä analyysissä.  

Aineistoanalyysissa on käytetty apuna teemoittelua, jonka avulla hahmotetaan aineistossa toistuvia aiheita, jotka 

koodataan sitaatteja sisältäviksi teemaluokiksi. Empiirisenä aineistona toimii Helsingin Sanomien Nyt-liitteen vuonna 

2002 tekemä alkoholikysely. Taustatietoina kustakin vastaajasta ovat mukana ikä, ammatti ja sukupuoli. Vastaajia on 

yhteensä kaiken kaikkiaan 3413, joista olen arponut käsiteltäväksi 15 opiskelijaa.  

Alkoholitutkimuksessa kiinnitetään usein huomio alkoholisteihin ja ongelmakäyttäjiin. Omassa tutkimuksessani 

haluan kiinnittää huomion nuoriin opiskelijoihin, joille alkoholin käyttö on pääasiassa kohtuukäyttöä. Koska 

suomalaisessa kulttuurissa ja erityisesti opiskelijapiireissä alkoholi näyttelee tunnetusti suurta osaa, on tärkeää 

ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat alkoholin kulutukseen. Tutkimus on itsessään merkittävässä asemassa opiskelijoiden 

ja heidän käyttäytymisensä ymmärtämiseksi. Kun ymmärrämme paremmin syitä opiskelijoiden alkoholin käyttöön ja 

humalajuomiseen, voimme myös miettiä vaihtoehtoisia keinoja syiden lievittämiseksi tai poistamiseksi. Tutkimukseni 

voi näin ollen parhaimmillaan edesauttaa opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä antamalla tietoa opiskelijoiden 

keskuudessa vallitsevista asenteista ja ajatuksista. Tutkimuskysymykseksi muodostuivat seuraavat: 1) Miten opiskelija 

perustelee alkoholin käyttönsä? 2) Miten opiskelija perustelee humalajuomisen? 3) Mitä opiskelija uskoo elämänsä 

olevan ilman alkoholia?  

Tuloksissa ilmeni, että alkoholinkäytön suurin syy löytyy sosiaalisista suhteista ja hyvän olon tunteen 

hakemisesta. Humalatilalta haettiin puolestaan sosiaalisten suhteiden lisäksi myös arjesta irtautumisen kokemusta. 

Humalajuomista perusteltiin sosiaalisten suhteiden parantumisella, stressin lievityksenä sekä arjen vaateiden 

unohtumisella. Opiskelijat uskoivat elämän ilman alkoholia muuttuvan tylsemmäksi, mutta rahaa heillä olisi käytössään 

vastaavasti enemmän. Aihe herätti opiskelijoissa ajatuksia, joista suurin osa liittyi oman alkoholin käytön ja 

ongelmajuomisen pohdiskeluun ja alkoholikulttuurin mukautumiseen.  

Luotettavuutta arvioitaessa täytyy muistaa, että tutkimuksessani käsittelin ainoastaan opiskelijoita, joiden 

alkoholin käyttö on viikoittaista. Tästä tutkimuksesta ei näin ollen voida vetää johtopäätelmiä harvemmin juovien 

opiskelijoiden alkoholin käytön tai humalajuomisen syihin ja selityksiin. Fenomenografisen tutkimuksen pääpiirteet 

huomioiden luotettavuuden kannalta oleellista on huomioida, että kaikki teemaluokat olivat tutkijan itsensä valitsemia 

ja näin ollen tutkijan omat kokemukset ja käsitykset vaikuttavat, millaisia teemaluokkia muodostetaan. Syytä on myös 

havaita, että tutkimus käsittää ainoastaan suomalaiset opiskelijat. Lisäksi otoskoko on rajallinen. 
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1 JOHDANTO 

Halusin tehdä pro gradu -tutkielmani liittyen alkoholiin, sillä tulevaisuudessa haaveilen työstä 

päihteiden ongelmakäyttämisen ehkäisemiseksi. Olen syntynyt alkoholistiperheeseen ja al-

koholistin aikuisena lapsena miettinyt kysymystä, miten tällaisessa ympäristössä kasvaminen 

on vaikuttanut minuun ja omaan alkoholisuhteeseeni? Kokemukseni perusteella näyttää siltä, 

että alkoholilla pyritään helpottamaan stressiä ja arjen paineita. En kuitenkaan usko, että 

alkoholin käytön syyt ovat näin yksiulotteiset. Meillä jokaisella on omat, yksilölliset syymme 

juoda tai olla juomatta. Näitä syitä kuitenkaan harvoin pohditaan ääneen tai kirjataan ylös. 

Juominen näyttää olevan osa tietynlaisia sosiaalisia tilanteita, eikä juomisen luonnetta arkis-

ten juomisautomaatioiden takaa ole useinkaan tarpeellista sen erityisemmin tarkastella tai 

analysoida. Juomattomuus tuntuu edelleen olevan suomalaiselle ongelmallisempi asia kuin 

itse juominen. Ihmiset voivat pohtia syitä juomiselleen oman päänsä sisällä, muodostamatta 

ajatuksista lopulta kuitenkaan minkäänlaista jäsenneltyä kokonaisuutta. Haluankin tämän tut-

kimukseni avulla porautua meidän tavallisten ihmisten ajatuksiin siitä, miksi me henkilökoh-

taisesti koemme alkoholin käytön tärkeäksi omassa elämässämme. Tutkimukseni on tarkoi-

tus ennen kaikkea herättää ihmiset ajattelemaan suhdettaan alkoholiin ja vertailla ihmisten 

henkilökohtaisia syitä ja selityksiä aiheesta. Tutkimuksellani ei ole tarkoitus arvioida syiden 

ja selitysten vaikuttavuutta tai loogisuutta, vaan keskittyä havainnoimaan opiskelijoiden vas-

tauksissa mahdollisesti esiintyviä yhteneviä tekijöitä ja pyrkiä muodostamaan jonkinlainen 

ymmärrys ilmiöstä kokonaisuudessaan. 

Lasten ja nuorten ensimmäiset alkoholikokeilut tapahtuvat keskimäärin 12–17-vuoden 

iässä, mutta osa saattaa kokeilla alkoholia jo alle kymmenen vuoden ikää. Nuorten varhainen 

alkoholin käyttö saattaa aiheuttaa riskikäyttäytymistä, kuten vastuutonta seksiä. Lisäksi al-

koholin käyttö kasvattaa riskiä joutua tapaturmiin tai pahimmillaan johtaa jopa kuolemaan. 

(American Academy of pediatrics, 2015.) Nuorten alkoholin käyttöä on seurattu suomalai-

sessa tutkimuksessa seurantatutkimusten avulla. Seuranta on kohdistunut yli 10-vuotiaisiin 

varhaisnuoriin ja nuoriin. Tulokset ovat osoittaneet, että joka neljäs 12-vuotias ja 14-vuoti-

aista useampi kuin joka toinen on kokeillut alkoholipitoisia juomia, 16-vuotiaista jo yhdeksän 

kymmenestä on ainakin tutustunut alkoholiin, 18-vuotiaista 70 % käyttää alkoholia ainakin 

kerran kuukaudessa. (Hiltunen & Niemi-Nikkola, 1996, s. 6.) Näiden lukujen valossa on 

huomioitava, että alkoholin käyttö nuorten keskuudessa on todellinen riskitekijä niin ter-

veyden kuin hyvinvoinninkin kannalta, jonka syitä on tärkeä ymmärtää.
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Nykypäivän alkoholitutkimus keskittyy yleensä kvantitatiivisiin aineistoihin ja edustaa 

niin kutsuttua kansanterveysnäkökulmaa. Kvalitatiivista tutkimusta on edelleen melko vähän. 

Tunnetuimmat kyselytutkimukset, joiden tuloksia välitetään niin tieteellisille foorumeille, 

kuin tiedotusvälineillekin ovat Nuorten terveystapatutkimus, Eurooppalainen koululaistut-

kimus ja Kouluterveyskysely. Myös Maailman terveysjärjestön koululaistutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita nuorten juomatavoista. Vuonna 2000 Tommi Hoikkala yhdessä Pekka Hak-

karaisen kanssa totesi, että nuorisotutkimus Suomessa ei ole juurikaan ollut päihdetutki-

musta. Edes nuorten alkoholin käyttöä ei ole tutkittu nuorten sosiaalisten maailmojen ilmai-

suna tai nuorten keskinäisenä merkityksellisenä vuorovaikutuksena. (Salasuo & Tigerstedt, 

2007, s. 19–20.) Lisäksi alkoholitutkimuksessa kiinnitetään usein huomio alkoholisteihin ja 

ongelmakäyttäjiin. Rankka humalajuominen on osa suomalaista itseymmärrystä. Varsinkin 

julkisissa keskusteluissa sitä usein kritisoidaan ja humalajuomisen arvostelu mielletään alko-

holipolitiikan tehtäväksi. Alkoholipolitiikka ei ole kuitenkaan onnistunut tässä tehtävässä, 

vaan uusimpien tutkimusten mukaan varsinkin nuorten naisten humalajuominen on yleisty-

nyt ja että humalajuomiselle myönteiset asenteet ovat lisääntyneet nuorison parissa. (Maunu 

& Simonen, 2010, s. 85.)  

Koska pelkkä valistava ja alkoholin käyttöä kritisoiva tutkimusote ei yksin näytä vievän 

pitkälle, on tärkeää tutkia asiaa myös toisesta näkökulmasta. Tutkimuksellani haluan huomi-

oida nuoret opiskelijat, joille alkoholin käyttö on pääasiassa kohtuukäyttöä. Erottaen alko-

holin kohtuukäytön alkoholin haitallisesta käytöstä, on syytä aluksi määritellä haitallinen al-

koholin kulutus. Alkoholin haitallinen käyttö ja alkoholiriippuvuus ovat diagnostisia määri-

telmiä. Niiden ohella terveydenhuoltoon on vakiintunut käsite runsas alkoholin kulutus. 

Suurkuluttaja on henkilö, jonka runsas alkoholin käyttö on potentiaalinen terveysriski. Ris-

kimäärät ovat yksilöllisiä ja riippuvat henkilön iästä, sukupuolesta, painosta ja terveydenti-

lasta. Riskirajaksi miehillä on määritelty 24 annosta per viikko tai 7 annosta kerralla ja naisilla 

16 annosta per viikko tai 5 annosta kerralla. (Seppä, 1998, s. 54.)  Valitsin tutkimukseeni 

opiskelijoita, joiden elämään alkoholi ja humalajuominen kuuluvat tärkeänä osana elämää 

kerran viikossa tai useammin. Näille opiskelijoille alkoholin käyttö ei kuitenkaan tuota on-

gelmia arkielämässä selviytymiseen, eikä alkoholiin ole kehittynyt mainittavaa riippuvuutta. 

Alkoholiannosten lukumäärää yksittäisillä juomiskerroilla ei tässä tutkimuksessa määritellä 

tarkemmin. 
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Suomalaisessa kulttuurissa ja erityisesti opiskelijapiireissä alkoholi näyttelee suurta 

osaa, tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat alkoholin kulutukseen. Tut-

kimus on itsessään merkittävässä asemassa opiskelijoiden hyvinvoinnin-, ja käyttäytymisen 

ymmärtämiseksi. Kun ymmärrämme paremmin syitä opiskelijoiden alkoholin kulutukseen ja 

humalajuomiseen, voimme myös miettiä vaihtoehtoisia keinoja näiden syiden lievittämiseksi 

tai poistamiseksi. Tutkimukseni voi näin ollen parhaimmillaan edesauttaa opiskelijoiden fyy-

sistä ja psyykkistä terveyttä, sekä antaa kallisarvoista tietoa nuorten keskuudessa vallitsevista 

ajankohtaisista ja arkisista mieltä askarruttavista seikoista ilman, että sen päätavoitteena on 

olla valistava tai tuomitseva. Tutkimukseni keskiössä on alkoholitapojen ja motivaation tut-

kiminen eli se, miten ihminen perustelee oman alkoholin käyttönsä sekä humalanhakuisen 

juomisen. Alkoholikulttuurimme ymmärtämiseksi on olennaista tietää, milloin ja missä tilan-

teissa alkoholia käytetään. Juomisen syiden ymmärtäminen edellyttää tarkempaa tietoa siitä, 

mitä juomisesta kulloinkin haetaan.  

Useimmille alkoholin käyttö kuuluu jossain määrin tapoihin rentoutua ja viettää vii-

konloppuiltaa. Stereotyyppisesti ajateltuna opiskelijanuoret käyttävät runsain mitoin alko-

holia opiskeluvuosiensa aikana. Useinhan sanotaan ”Rankka työ vaatii rankat huvit.” Opis-

kelijoiden elämässä vaikuttaa ajankohtaisesti stressaava arki ja jatkuva kiire. Myös muut arjen 

paineet saattavat osaltaan vaikuttaa juomistottumuksiin. Mihin selityksiin opiskelijat päätyvät 

perustellessaan alkoholin käyttöään? Kun alkoholin käytöstä tulee säännöllistä ja humalaha-

kuista, herää myös kysymys mitä opiskelijat hakevat humalatilalta? Jokaisella ihmisellä on 

omat, yksilölliset motiivinsa alkoholin käytölle ja humalajuomiselle, riippuen esimerkiksi elä-

mäntilanteesta, taustasta tai sosiaalisista suhteista. Voidaanko yksilöllisistä motiiveista opis-

kelijoiden keskuudessa kuitenkin havaita tyypillisiä trendejä, joiden avulla ymmärrettäisiin 

alkoholin käyttöä ilmiönä opiskelijaelämässä paremmin? Mitä opiskelijat ajattelevat elämän 

olevan ilman alkoholia tai heijastuuko vastauksista ehkä halu vähentää juomista?  

Opiskelijoiden ajatellaan olevan tulevaisuuden toivo, joten lienee täysin ymmärrettä-

vää, että kohdistamme opiskelijoiden alkoholin käyttöön erityisen paljon huomiota. Näin ei 

ole kuitenkaan ollut aina. Ennen vuotta 1969 ei ole ollut olemassa koko maata kattavaa 

aineistoa nuorten juomatavoista. (Salasuo & Tigerstedt, 2007, s. 9). Nykypäivänä opiskeli-

joiden alkoholin käytön tutkimusten luonne on usein holhoavaa, valistavaa ja jopa opiskeli-

joiden elämäntapaa sättivää. Asian fokus kiinnitetään jo tutkimuksen alkuvaiheessa liiallisesti 

kansanterveydellisiin seikkoihin ja alkoholin haittoihin, jolloin jää helposti huomaamatta, 
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mitä alkoholi tuo subjektiivisella tasolla opiskelijoiden elämään. Subjektiivisen tason huomi-

oiminen antaa syvällisemmän ja aidomman näkökulman alkoholin käyttöön ilmiönä, eikä sen 

hyötyä kansanterveydelliseltäkään kannalta pidä vähätellä. Usein hyväksi ja tietoa tuottavaksi 

tarkoitettu tutkimus ohittaa sen kaikkein olennaisimman tiedon opiskelijoiden omasta ää-

nestä ja motiiveista alkoholin käyttöön.  

Tutkimukseni rakentuu johdannosta teoriaosuuteen, josta siirrytään metodologian 

kautta empiiriseen osioon. Empiirisen osion jälkeen käydään läpi tutkimushavainnot ja tu-

lokset, sekä lopuksi pohdinta. Teoriaosuudessa lukijalle selvennetään alkoholin sosiokult-

tuurista taustaa, juomatapoja sekä kuvaillaan alkoholia ilmiönä. Humalajuominen ja suoma-

laisten tapa käyttää alkoholia erotellaan omiksi alaluvuikseen. Koska kyseessä on psykologi-

nen tutkimus, tutkimuksessa käsitellään tärkeänä osana opiskelijoiden psyykeä ja asenteita, 

alkoholin käyttäjän itsen psykologiaa, sekä juomisen motiiveja. Teoriaosuus toimii tutkimuk-

sessa fenomenografisten periaatteiden mukaisesti tukena, helpottamassa itse ytimen, empii-

risen osion ja sen analyysin ymmärtämistä. Tutkimuksen lopussa esittelen liitteinä tarkem-

min sitaatit ja niiden luokkiin jaottelun, teemoittelun eri vaiheet. 

Teoriaosuuden ja metodologian esittelyn jälkeen käyn läpi tutkimukseni sydämen, Hel-

singin sanomien Nyt-liitteessä 2002 julkaistun kvalitatiivisen aineiston. Tätä laajaa aineistoa 

olen käyttänyt hyväkseni ottaen kohteekseni opiskelijoiden viikoittaisen alkoholin käytön. 

Koska aineisto oli aluksi valtavan suuri tähän tutkimukseen nähden (3413 havaintoyksikköä) 

ja se sisälsi tutkimukseen osallistuneita henkilöitä useista eri ammattiluokista, jouduin rajaa-

maan otannan omaan tutkimukseeni järkeväksi. Tutkin aineistosta 15 havaintoyksikköä, joi-

den perusteella pyrin löytämään teemoittelua analyysimenetelmänä apuna käyttäen syitä ja 

selityksiä opiskelijoiden alkoholin käytölle. Aineistossa esitettyjä kysymyksiä ei ole rajattu 

liian tarkkaan, jolloin opiskelijoiden ääni ja asenteet tulevat mahdollisimman hyvin esille. Ai-

neiston avulla opiskelijat voivat käyttää millaista kirjoitettua kieltä tahansa ja valita vapaasti 

sanamuodot, jotka heidän mielestään tilanteeseen parhaiten sopivat. Opiskelijoiden ikää, 

sukupuolta tai opiskelupaikkaa en tässä tutkimuksessa rajannut sen tarkemmin. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

Suomessa on kerätty paljon kvantitatiivista aineistoa suomalaisten alkoholin käytön hyväk-

syttävyydestä ja ongelmajuomisesta. Tutkimus- ja varsinkin mediakirjoittelussa nuorten al-

koholin käyttöä käsitellään lähinnä ongelmanäkökulmasta. Harvoin kuitenkaan kiinnitetään 

huomiota siihen, mitä muuta nuorten juomiskäyttäytyminen pitää sisällään. Näin nuorten 

juominen leimautuu epänormaaliksi. Normaalijuominen on kuitenkin nuorten keskuudessa 

vahvaa, yleistä ja jopa pyrkimyksen arvoista. (Simonen, 2007, s. 33, 57.) Valitsin aineistoksi 

laajan, Helsingin sanomien tekemän kvalitatiivisen aineiston, jota halusin hyödyntää tässä 

tutkimuksessa. Aineisto sopi erinomaisesti käytettäväksi valitsemaani teemaan opiskelijoi-

den alkoholin käytön syistä ja selityksistä. Oli selvää, että kvalitatiivista tutkimusta aiheesta 

on sen verran vähemmän kuin kvantitatiivista, että menetelmäsuuntauksen valinta ei tuot-

tanut vaikeuksia. Lisäksi perustelen valintaani kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään sillä, että 

tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus tarkkaan mitata tai määritellä juomismääriä tai hakea 

yleistystä jonkin syyn tai seurauksen yleisyydestä, vaan ennemminkin saada laadullista näkö-

kulmaa siihen, millaisia asioita ihmiset ylipäätänsä nostavat esille pohtiessaan omaa alkoho-

lisuhdettaan. Toisin sanoen pyrin luomaan kattavaa kokonaiskuvaa mahdollisista syistä ja 

selityksistä, siitä millaisena alkoholin käytön syyt ja selitykset tässä ajassa ja kulttuurissa opis-

kelijoiden keskuudessa vallitsee.  

Kirjallisuutta tutkimukseni teoriaosuuteen etsin kirjaston tietokannoista esimerkiksi 

hakusanoilla ”alkoholi” ja ”humala”. Teoksia löytyi monelta eri alalta, psykologiasta, yhteis-

kuntatieteistä ja lääketieteistä. Kirjallisuuden ongelmana oli usein liiallinen terveyden ja va-

listuksen painottaminen, jolloin psykologinen puoli ja itseymmärrys jäivät huomattavasti vä-

hemmälle. Jotta psykologista puolta ja alkoholin käyttöä ilmiönä voitaisi ymmärtää parem-

min, tarvitsin psykologisen tiedon lisäksi paljon pohjatietoa itse alkoholista ja opiskelijoiden 

juomatottumuksista, jota useista teoksista löytyi runsaasti. Halusin aluksi katsoa aihetta ylei-

seltä kannalta eli erityisesti sitä, miten alkoholi vaikuttaa meihin ja missä tilanteissa perintei-

sesti juodaan. Koska rajasin aiheeni opiskelijoihin, kiinnitin löytämissäni teoksissa huomioni 

ainoastaan tähän kohderyhmään karsien kaiken ylimääräiseksi katsomani pois.  
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2.1 Aikaisemmat tutkimukset 

Nuorten alkoholin käyttöä tutkitaan Suomessa nykyisin melko paljon. Kiinnostus nuorten-

juomatapoja kohtaan kasvoi jo 1950-luvulta lähtien, jolloin nuorten omat kulutustyylit ja 

itsenäiset vapaa-ajanviettotavat tekivät tuloaan. Tähän aikaan tapahtuva tutkimus oli kuiten-

kin erilaista verrattuna siihen, millaiseksi se kehittyi pari vuosikymmentä myöhemmin. Hel-

singissä vuosina 1951 ja 1959 kerättyjen aineistojen perusteella voidaan todeta, että nuorten 

alkoholin käyttö on jossain määrin yleistynyt vuoden 1950 lopulla. 1950-luvulle oli tavallista, 

että keskeiset asiantuntijat eivät kantaneet kovin suurta huolta nuorten juomatavoista. 

Vuonna 1952 ilmestyi kaksi julkaisua nuorten alkoholin käytöstä, Pekka Kuusen laaja, valis-

tushenkinen yleisteos Väkijuomakysymys, sekä Helsingin kaupungin raittius- ja nuorisotyö-

lautakuntien pyynnöstä toteutettu Nuorisotutkimus. Nuorisotutkimus tehtiin raittiustoi-

minnan kanssa yhteistyössä ja se kohdistui 15–25-vuotiaisiin helsinkiläisiin nuoriin. Tutkimus 

toistettiin vuonna 1954 Vaasassa kaupungin raittiuslautakunnan toimesta. Huomionarvoista 

Helsingin ja Vaasan nuorisotutkimuksissa oli tapa yhdistää vapaa-ajanharrastukset ja alkoho-

lin käyttö. Näiden kahden nuorisotutkimuksen ja Kuusen Väkijuomakysymyksen tärkeä yhtei-

nen piirre on se, että nuorison juomista ei erotettu tarkasti omaksi teemakseen tai ongel-

makseen. Ensimmäinen laajempi selvitys nuorten alkoholin käytöstä käynnistettiin 1958. Tä-

hän aikaan aineisto käsitti todella rajatun ja lähinnä vahvasti ongelmaisen nuorisoryhmän. 

Näin ollen se ei kertonut mitään siitä, miten juomatavat yleensä olivat kehittyneet. Nuorten 

juomatapojen kehittyminen omaksi tutkimussarakseen sijoitetaan usein Kettil Bruunin 

vuonna 1961 julkaistuun pääkaupunkilaispoikien juomatapoja tarkastelevaan tutkimukseen. 

Tämä tutkimus oli aikaisempaa systemaattisempi ja keskittyi ainoastaan nuorten alkoholin 

käyttöön. Tutkimus sai lisäarvoa siitä, että se oli osa Pohjoismaista projektia, jossa vertailtiin 

neljän pääkaupungin poikien juomistapoja. Lisäksi se toistettiin yhden ikäryhmän osalta nel-

jän vuoden jälkeen. (Salasuo & Tigerstedt, 2007, s. 9, 11–13, 21.)  

Donald Hortonin vuonna 1943 julkaistu klassinen tutkimus käsitteli yhteiskunnassa 

esiintyvien stressitekijöiden vaikutusta alkoholin käyttöön. Hortonin olettamus oli, että al-

koholin ensisijainen funktio kaikissa yhteiskunnissa on ahdistuneisuuden lievittäminen. Tut-

kimuksessaan hän havaitsi positiivisen yhteyden alkoholin kulutuksen ja ahdistuneisuuden 

tason välillä. Hortonin tulokset ovat saaneet myöhemmin ristiriitaista tukea. David McClel-

land, joka kuuluu sosiokulttuurisen suuntauksen piirissä syntyneisiin ns. holokulturaaliseen, 

psykodynaamisiin tarveselityksiin nojautuviin teoreetikkoihin, puolestaan väittää ihmisten 
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juovan, koska alkoholin nauttiminen aiheuttaa henkilökohtaisen voimantunnon kasvua. (Pel-

toniemi & Voipio, 1983, s 50.) Myös Whiten pyrki vuonna 1986 julkaistussa tutkimuksessaan 

selvittämään 12–18-vuotiaiden nuorten alkoholin käyttöä assosiaatio-, kontrolli- ja stressi-

teorioiden avulla. Whitenin mukaan assosiaatioteoria selitti voimakkaimmin nuorten alko-

holin käyttöä. Assosiaatioteoriassa toveriryhmän arvot alkoholin osalta yhdenmukaistavat 

nuorten alkoholin käyttöä. Whitenin tutkimuksessa kontrolliteoriassa, jossa alkoholin 

käyttö selitetään puutteellisilla siteillä perinteisiin sosialisaatioryhmiin tai stressiteorialla, 

jossa alkoholia käytetään stressistä selviytymiskeinona, ei ollut paljon selitysarvoa nuorten 

alkoholin käytössä. (Hallman & Kannas, Tynjälä, 1992, s. 9.) Marenin vuonna 1959 haastat-

telemista kohtuukäyttäjistä vain 7 % kertoi juovansa paetakseen vaikeuksiaan, kun taas jopa 

52 % kohtuukäyttäjistä sanoi juovansa tavan vuoksi. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 56.) 

Petri Huhtasen ja Kirsimarja Raitasalon tekemä tutkimus on osa vuosittain tehtävää 

alkoholipaneelitutkimusta. Kysymykset esitettiin vuonna 2005 toteutetussa poikkileikkaus-

tutkimuksessa, jonka kohteena olivat 15–69-vuotiaat suomalaiset. Vastausprosentti oli 53 

%. Aineistona käytettiin viimeisen 12 kuukauden aikana alkoholia käyttäneiden vastauksia, 

jolloin analysoitavaan aineistoon jäi yhteensä 1001 vastaajaa. Havainnonarvoista tutkimuk-

sessa on, että vastaajan iästä, sukupuolesta tai koulutustasosta riippumatta juomista perus-

teltiin useammin positiivisilla, seurallisuuteen ja rentoutumiseen liittyvillä syillä kuin negatii-

visilla, ikävien asioiden lievittämiseen liittyvillä syillä. Juhliminen sopi juomisen perusteluksi 

yli 70 %:lla vastaajista. Kulutuksen ja humalajuomisen lisääntyessä myös negatiivisten perus-

telujen käyttö näytti lisääntyvän. Alkoholia juodaan tutkimuksen mukaan yhtä lailla iloon 

kuin murheeseenkin. (Huhtanen & Raitasalo, 2014.)  

Fosterin vuonna 2013 opiskelijoille tekemässä tutkimuksessa osallistujia oli 243. Opis-

kelijat kertoivat alkoholin käytöstään, alkoholiin liittyvistä ongelmista, itseluottamuksestaan, 

sekä sosiaalisista motiiveistaan. Tutkimuksen mukaan, jos henkilön itseluottamus on matala, 

on hänen sosiaalisen juomisen motiivinsa vahvempi. Lisäksi suhde juomiseen on lujempi. 

(Foster, 2013.) Foster jatkoi tutkimuksiaan ja vuonna 2014 hän tutki alkoholiin liittyvää juo-

misidentiteettiä. Tutkimukseen osallistui 1069 amerikkalaista opiskelijaa. Tässä tutkimuk-

sessa ilmeni, että opiskelijoiden keskuudessa sosiaaliset syyt alkoholin käyttöön ovat ylei-

simmät. (Foster, 2014, s. 461, 467.) Opiskelijat juovat usein tehdäkseen sosiaaliset tilanteet 

helpommiksi, pitääkseen hauskaa, rentoutuakseen ja tutustuakseen uusiin ihmisiin. Kysyttä-

essä opiskelijoilta liittävätkö he kyseisiä efektejä alkoholin käyttöön, opiskelijat vastasivat 

kyllä seuraavasti: 74,4 % pääsee helpommin juttusille, 74,4 % edistää sosiaalista toimintaa, 
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71,7 % antaa jotain tekemistä, 66,6 % antaa jotain puhuttavaa, 63,1 % lisää hauskuutta, 53 % 

auttaa miehen seksuaalisuuteen, 28,8 % helpottaa yhteyttä ikäisiin, 51,2 % lisää seksuaalisia 

mahdollisuuksia, 28,8 % auttaa lisäämään naisen haluja, 22,7 % tekee naisesta seksikkääm-

män, 22,3 % ruoka maistuu paremmalta, 20,4 % tekee minusta seksikkäämmän, 19,9 % tekee 

miehestä seksikkäämmän. (Executive Summary Report, 2012.)  

Halim tutki opiskelijoiden keskuudessa vuonna 2012 sosiaalisen juomisen motiiveja. 

Hänen tutkimuksensa kiinnostuksen kohteena on ollut se, miten sosiaaliset normit ja mo-

tiivit vaikuttavat alkoholin kulutukseen. Tutkimus käsittää 229 australialaisen opiskelijan vas-

taukset. Tutkimus käsittelee sitä, miten läheisten ja vähemmän läheisten ystävien alkoholin 

kulutus vaikuttaa yksilön omaan kulutukseen. Tutkimuksen mukaan ystävien alkoholin käyt-

tämisen lisääntyminen vaikuttaa myös yksilön juomisen lisääntymiseen. Tämän pohjalta voi-

daan ajatella, että yksilö haluaa oman toiminnan vastaavan ystävien toimintaa. Sosiaalisesti 

läheisten ystävien mielipide ja heidän toimintansa on merkityksellistä yksilön alkoholin käyt-

tämiselle. Sosiaalinen motiivi juomiselle on se, että opiskelijakulttuuriin kuuluu alkoholin 

käyttäminen ja sen nauttiminen yhdessä. Opiskelijat juovat, jotta he voivat olla sosiaalisessa 

kanssakäymisessä toistensa kanssa, sekä maksimoidakseen sosiaalisen nautinnon ystäviensä 

kanssa. (Halim, 2012, s. 1335, 1338–1340.) Myös Jukka Törrösen ja Antti Maunun vuonna 

2005 tekemässä tutkimuksessa on tutkittu suomalaisten nuorten aikuisten alkoholin käyttöä 

ongelmajuomisen sijaan juomatapoihin sisältyvään raskaaseen sosiaalisuuteen valossa. Tut-

kimuksessa keskeisenä ajatuksena on, että nuorten juomisen pyrkimyksenä on, että vuoro-

vaikutuksen tahdikkuus ja vakiintuneiden ystävyyssuhteiden lujittaminen. Tahdikas sosiaali-

suus perustuu erilaiseen logiikkaan kuin pidäkkeettömän sosiaalisuuden laji. Siinä ei pyritä 

arkielämän sääntöjen ja normien ylittämiseen, vaan näitä rajoja ylläpitävään itseisarvoiseen 

yhdessä olemiseen. Tahdikas sosiaalisuus on juomisen kannalta sallivampaa kuin pidäkkeetön 

yhdessäolo. Kontrollivapaudestaan huolimatta pidäkkeetön sosiaalisuus osoittautuu yksilöä 

tiukasti sitovaksi edellyttäen kaikkien osallistumista juomiseen. Pidäkkeettömässä sosiaali-

suudessa voi korostua hulluttelu ja irrottelu, joka on kaukana itse yhdessäolon korostami-

sesta. Tutkimuksen mukaan sosiaalisuus kuitenkin näyttää sisältävän muutakin kuin tahdi-

kasta yhdessäoloa. Se ilmenee myös arkisen järjestyksen ylittämiseen pyrkivänä kontrolloi-

mattomana yhdessäolona. Tämä tulos tukee sitä, että ihmisillä on resursseinaan useita vaih-

toehtoisia ja toisilleen jopa ristiriitaisia kulttuurisia käyttäytymisrepertuaareja, joilla he suun-

nistavat juomistilanteissa, jäsentävät niitä puheissaan ja vaihtavat asennoitumistaan tapahtu-

mien niin vaatiessa. (Simonen, 2007, s. 34, 41, 43.) Helena Saarikoski-Hyttinen tutki vuonna 
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1989 julkaistussa tutkimuksessaan jokseenkin samansuuntaisesti Helsingin normaalikoulun 

vuoden 1983 abiluokan opiskelijoiden kahdenlaista elämäntyyliä nimeten ne bailukulttuuriksi 

ja pinkomiseksi. Bailaajaporukka erottui muista luokkatovereista osallistumalla bailuihin ja 

käyttäen alkoholia humalahakuisesti. Bailaajaporukka piti itseään elämästä nauttivana ryh-

mänä. Ryhmän elämäntyylissä korostui nuorisokulttuuriin sitoutuminen sosiaalisten suhtei-

den merkityksellisyyden kautta. (Hallman, Kannas & Tynjälä, 1992, s. 18.) 

Alkoholitutkimuksen saralla on jo pitkään ollut puutetta nuorten omaehtoisten käyt-

täytymissääntöjen ja symbolijärjestelmien – nuorten ”oman äänen” – tarkastelusta. (Salasuo 

& Tigerstedt, 2007, s. 19). Oma tutkimukseni sijoittuu ns. unohdettuun ryhmään, aivan ta-

vallisiin, alkoholin kohtuukäyttäjäopiskelijoihin, joille alkoholin käyttö ei aiheuta suuria on-

gelmia arjessa. Aikaisemmilla tutkimuksilla on saatu tuloksia nuorten sosiaalisen juomisen ja 

hauskanpidon puolesta, mutta myös ahdistuksen ja huolien pakenemisen puolesta on löy-

detty todisteita. Opiskelijoilla näyttää olevan monenlaisia syitä käyttää alkoholia ja juoda 

itsensä humalaan. Aikaisempien tutkimusten tulokset ovat olleet myös osittain ristiriitaiset. 

Kvalitatiivinen lisätutkimus opiskelijoiden alkoholin käytöstä näyttää olevan tarpeellinen, 

jotta aiheesta saataisiin luotettava ja kattava kokonaiskuva, sekä opiskelijoiden oma ääni tu-

lisi aidosti kuulluksi. Olettamukset ja vääristyneet johtopäätelmät ovat aina riski tutkimusta 

tehtäessä. Mukaillen opiskelijan omaa puhetta ja tehden tutkijan toiminta läpinäkyväksi, mi-

nimoidaan virheen mahdollisuus. Fenomenografisena tutkimuksena tämä tutkimus on uutta 

tietoa luova, ei niinkään yhteen totuuteen pyrkivä.  

2.2 Sosiokulttuurinen tausta ja juomatavat 

Päihde on lääkäri Achilles Westlingin kehittämä lyhennys sanoista päihdyttävä aine. Päihteet 

jaetaan alkoholiin ja muihin huumaaviin aineisiin. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 20.) Päihtei-

den käyttöön vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten päihteiden saatavuus, yksilön sosiaalinen 

ympäristö sekä biologiset seikat, kuten perinnöllisyys, ikä ja kokemus päihteiden käytöstä.  

Alkoholi tuottaa huumaavan vaikutuksen ohella myös psyykkisiä vaikutuksia, jotka voidaan 

kokea mielihyvänä ja joiden vuoksi käyttäjä on taipuvainen nauttimaan alkoholia toistekin. 

(Kiianmaa & Hyytiä, 1998, s. 92.) Kaikilla päihteillä on muiden ominaisuuksiensa lisäksi yh-

teisenä piirteenä niiden käytöstä johtuva tietoisuuden muuntuminen. Ihmiset ovat käyttä-

neet tietoisuutta muuntavia aineita kautta aikojen. Tietoisuutta on haluttu muuttaa tavoitel-

taessa tuonpuoleista ja vahvistaakseen osallistuvien yhteenkuuluvuutta uskonnollisissa ritu-

aaleissa. Lisäksi aineita on käytetty lääkkeinä tai lääkkeiden valmistuksessa. Ihmiset ovat 
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kautta historian halunneet rikastuttaa sosiaalista kanssakäymistään käyttämällä tietoisuutta 

muuntavia päihteitä. (Ahlström, 1998, s. 20.) Eri kulttuurien alkoholin käytölle on yhteistä, 

että juominen on sosiaalista toimintaa. Alkoholin käyttö yksikseen on harvinaista kaikissa 

kulttuureissa. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 19.)  

Sosiaaliset rakenteet saattavat edistää tai estää päihteiden käyttöä. Yhteiskunnallinen 

sosiaalinen kontrolli vaikuttaa siihen, missä määrin päihteiden käytöstä aiheutuu ongelmia. 

Perinteisessä yhteisössä vaikuttaa sosiaalinen normisto, joka säätelee päihteen käyttöä. (Ahl-

ström, 1998, s. 24.) Nämä normit määrittelevät onko alkoholin käyttö sallittu ja jos on missä 

ja määrin. Normit saattavat olla erilaisia sen mukaan mitä osaa väestöstä ne koskevat. Kun 

yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, myös normit mukautuvat ihmisten tarpeiden mu-

kaiseksi. Normit säätelevät juotavia määriä, joko siten, että ne koskevat erityisiä sosiaalisia 

tilanteita tai siten, että ne koskevat kaikkea juomista. Erikoistilanteissa normeja voidaan 

myös yhteispäätöksellä rikkoa. Pohjoismaissa humaltuminen hyväksytään paitsi moraalisina 

vapaapäivinä, kuten vappuna ja juhannuksena, myös vapaa-aikana yleensä. Normit säätelevät 

myös mitä ja milloin on soveliasta juoda. Yhteiskuntien sisällä väestön juomatavat vaihtelevat 

myös asuinalueen kaupungistumisasteen mukaan. Pohjoismaissa raittiusaatteella on pitkät 

perinteet maaseudulla, mistä syystä kaupunkilaiset ovat perinteisesti juoneet useammin ja 

enemmän kuin maaseudun asukkaat. Teollistuneissa länsimaissa säädellään nuorten juomista 

ja alkoholin saantia ikärajoituksin. Kulttuurin sisällä juomatavoissa saattaa olla eroja eri kan-

sallisuuksiin kuuluvien välillä. Usein erot johtuvat sitä, että suhtautuminen alkoholiin on eri-

lainen kun valtaväestöllä. Myös eri sosiaaliryhmien ja ammattiryhmien välillä voidaan havaita 

eroja. Koska juominen on sosiaalinen tapahtuma, johonkin väestöryhmään kuulumista tär-

keämpää saattaa olla se, mitkä ovat juomaseuran normit. (Ahlström, 1998, s. 25–26.)  

Elinolot ja kulttuuri vaikuttavat alkoholin käytön ajoittumiseen yhteiskunnassa. Elin-

olot vaikuttavat työn ja vapaa-ajan määrään ja ajoittumiseen sekä alkoholin käyttöön liitty-

vien palvelujen saatavuuteen. On selvää, että viikon työrytmi vaikuttaa alkoholin käytön viik-

korytmiin. Suomessa on vahva normi, jonka mukaan alkoholia ei tule nauttia työn yhtey-

dessä.  Alkoholin käyttö on Suomessa perinteisesti keskittynyt viikonloppuun ja iltaan tai 

varhaiseen yöhön.  Suomessa ateriat eivät ole olleet siinä määrin keskeisiä alkoholin käytön 

ajoittumisen kannalta kuin esimerkiksi Välimeren viinimaissa. Merkittävänä erikoistapauk-

sena alkoholin käytön kannalta Suomessa voidaan kuitenkin pitää saunomista. (Mäkelä, Mus-

tonen & Christoffer, 2010, s. 55.) Opiskelijoiden elämässä alkoholin käyttö saattaa poiketen 
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edellisestä asettua myös viikolla juhlimiseen, jonka seurauksena myös luennoille osallistumi-

nen ja työskentely saattaa osittain häiriintyä. Suuri osa juhlinnasta sijoittuu kuitenkin viikon-

loppuun, jolloin opiskelijat, kuten suuri osa työväestöstä viettävät vapaitaan. Uutena opis-

kelijaelämään ovat tulleet myös ns. viininmaistelu illat ja ruokajuhlat, joissa alkoholia on tar-

koitus nauttia sivistyneesti päiväsaikaan.  

Vaikka tällä tutkimuksella ei suoraan tutkitakaan opiskelijoiden alkoholin käytön nor-

meja ja arvoja, voidaan niitä lukea vastauksista osittain melko voimakkaasti. Arvot iskostuvat 

meihin huomaamatta jo lapsuudessa, jolloin ne heijastuvat käyttäytymisestämme, ajatuksis-

tamme ja puheestamme kaiken aikaa. Suomalaisten nuorten vastauksista heijastuu erilainen 

arvomaailma kuin vastaavasta kyselystä muualla päin maailmassa. Meillä on omat ajatuk-

semme siitä, mikä on sallittua ja normaalia, jonka valossa arvioimme omaa alkoholin kulu-

tustamme. Nämä ajatukset ovat muokkautuneet syntymästämme asti yhteiskunnan ja kans-

samme eläneiden ihmisten toimesta. Opiskelijoiden juomaseurana ovat usein toiset opiske-

lijat, joiden ajatus- ja arvomaailman voidaan ajatella olevan jokseenkin samankaltainen.  

Simosen (2007) mukaan nuorten juomiseen liittyvästä sosiaalisuudesta voidaan erot-

taa kolme lajia. Pidäkkeettömän, tahdikkaan ja yksilökeskeisen sosiaalisuuden lajit jaottuvat 

eri kohtiin yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden jatkumolla. Lisäksi ne yhdistävät eri tavoilla yh-

teisöllisyyden ja yksilöllisyyden piirteitä. Eri sosiaalisuuden lajeihin liittyvä toiminta auttaa 

eriasteisesti yksilöä asettumaan sisälle ryhmään. Yksilön ja ryhmän kollektiivisinta muotoa 

kuvastaa pidäkkeetön sosiaalisuus. Tässä tapauksessa yksilöt sulautuvat erittäin tiiviiksi ryh-

mäksi. Yksilön ylittävä yhteisö näkyy yleisimmin käyttäytymissääntöjä muokkaavissa toimin-

noissa. Näissä tapauksissa yksilöllinen juomiskontrolli muuttuu merkityksettömäksi. Tahdik-

kaassa sosiaalisuudessa ei käyttäytymissääntöjä rikota. Tahdikas sosiaalisuus pyrkii itseisar-

voiseen ja arjen kanssa sopusoinnussa olevaan yhdessäoloon. Vaikka yksilöt yhdistävät omat 

henkilökohtaiset kokemusmaailmansa osaksi yhteistajuntaa, vaatii se silti myös yksilölli-

syyttä. Yksilö ei milloinkaan lopeta olemasta yksilöllisenä ruumiillisena olentona, vaan sen 

säilyttäminen muodostuu sosiaalisuuden ylläpitämisen edellytykseksi. Yksilön rooli on mer-

kityksellisintä yksilökeskeisessä sosiaalisuuden lajissa. Tämä sosiaalisuus pohjaa autenttisuu-

den logiikkaan, missä yksilön pyrkimyksenä on tuottaa nautintoa itselleen. Nuorilla on käy-

tössään useita erilaisia juomista ja sen sosiaalisuutta jäsentäviä puhetapoja. Julkinen keskus-

telu jättää usein huomiotta puhetapojen ja niitä ohjaavien logiikkojen moninaisuuden ja juo-

misen kontekstin, joka viime kädessä ohjaa juomista. Toiseksi julkinen keskustelu unohtaa, 

että suuri osa nuorten juomisesta on harmitonta juomista, jolloin asiaa käsitellään turhaan 
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ongelmanäkökulmasta. (Simonen, 2007, s. 55–56.) Eri juomistilanteissa ja juomistavoissa toi-

mijat hyödyntävät eri sosiokulttuurisia konventioita eri tavoin. Heroiinisessa humalassa toi-

mijat rikkovat konventioita tarkoituksellisesti. Humalan motivaatio syntyy silloin kiellettyjen 

asioiden tekemisestä. Seurallisessa humalassa konventioita ei haluta rikkoa, vaan niitä nou-

datetaan ja tihennetään, jotta yksilö pääsisi hetkellisesti vapautumaan yksilöllisistä pyrkimyk-

sistään ryhmässä yhteisesti jakamaan tahtotilaan. Yksilöllisessä humalassa toimija tukeutuu 

kollektiivisia konventioita vahvemmin omiin yksilöllisiin tapoihin ja mielijohteisiin, jolloin mi-

nän refleksiivisyys on korostunutta. (Törrönen & Maunu, 2007, s. 84–85.) 

Kaveriporukan subjektiivisuuden rakentamisessa ja yhteisen mielenmaiseman saavut-

tamisessa alkoholi kohtuullisesti nautittuna on avuksi. Alkoholi voitelee sosiaalisuutta ja ti-

hentää arkista kanssakäymistä ja näin ollen alkoholittomuus vaikeuttaa yhteisen kokemuksen 

tavoittamista. Jos ryhmä kuitenkin muodostuu läheisistä kavereista, ei juomattomuus välttä-

mättä muodostu ongelmaksi. Toiset juhlijat voivat joko auttaa yksilöä tunnelman saavutta-

misessa tai ehkäistä sitä. Hyvän huvittelutunnelman kokeminen ei automaattisesti edellytä 

kaveriporukan yhteiseen toimintaan osallistumista eikä näin muodostuvaan kollektiivisub-

jektiin yhdistymistä. Yksilökeskeinen sosiaalisuus ei myöskään tyhjenny vain egoistiseen it-

setoteutukseen, sillä se korostaa ihmissuhteiden tärkeyttä. Ihmissuhteiden tärkeydestä huo-

limatta yksilökeskeisessä sosiaalisuudessa yksilölliset mielihalut ja orientaatiot eivät hau-

taudu yhteisöllisyyden alle kuten muissa sosiaalisuuden lajeissa. (Simonen, 2007, s. 42–43, 

51.) Yksilöllisen juomisen ominaispiirre on se, että siinä ihmisen kokoontumista juomaan 

käytetään omien, henkilökohtaisten etujen ajamiseen. Näin ollen yksilö ei sitoudu ryhmän 

yhteiseen tahtoon eikä toimintaan. Ryhmä ja humala palvelevat pikemminkin omaa mielihy-

vää tai mielipahaa. (Törrönen & Maunu, 2007, s. 76.) 

Länsimaisen kulttuurin piirissä käyttäytyminen on järkiperäistä. Me kuvittelemme, että 

ihmiset käyttäytyvät järjenmukaisesti ja valitsevat sellaiset toimintavaihtoehdot, jotka lisää-

vät onnellisuutta tai vähentävät tuskaa. Meidän kulttuurinäkemyksemme mukaan ihminen 

on järkevä olento, jolla on vapaa tahto. Me asetamme eri luokkaan ihmiset, jotka eivät käyt-

täydy lähtöolettamustemme kaltaisesti nimittäen heitä neuroottisiksi ja psykoottisiksi. Päih-

teiden käyttö näyttää olevan raja-aluetta, jolla terveen järjen olettamus ei ole voimassa. 

(Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 48.) Oman sisäisen maailman paljastaminen rikkoo sosiaali-

suutta. Liika intiimiys eri muodoissaan on tahdikkuuden vastaista ja saa porukat erilleen. 

Riidat ja eripuraisuus vuorostaan hajottavat seuruetta rasittamalla sen yhteishenkeä ja fyy-

sinen pahaolo sulkee yksilön seurallisuuden ulkopuolelle. Juomistilanne on epäonnistunut, 
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jos seurallisuus turmeltuu. (Simonen, 2007, s. 45.) Seurallisessa juomisessa ruumiin kontrol-

lin menettäminen merkitsee virtaavan liikkeen eli yhdessä juhlimisen lopahtamista. Siksi yk-

silöt pyrkivät juomaan samassa tahdissa nousuhumalaa ruokkien ja änkyräkänniä välttäen. 

(Törrönen & Maunu, 2007, s. 75.) Tutkimuksessani kyse on opiskelijoista, joiden sosiaaliset 

kuviot muodostuvat ensisijaisesti opiskelutovereista, muista ystävistä ja omasta perheestä. 

Näiden sosiaalisten verkostojen rakenteet ja niiden luomat sosiaaliset normistot antavat siis 

opiskelijoille osviittaa alkoholin soveliaasta käytöstä. Kun ihmiset ympärillä vaihtuvat myös 

juominen muuttaa muotoaan. Eri kaveriporukoissa juodaan eri tavoin. Opiskelijankin elä-

mään mahtuu monenlaisia kaveriporukoita, joiden yhteensovittaminen voi olla välillä hanka-

laa varsinkin, jos juomatottumukset poikkeavat paljon toisistaan. Juhlia järjestettäessä voi 

joutua juomatapojen kautta miettimään, ketkä kavereista voidaan kutsua yhtä aikaa paikalle. 

Mikäli joku tiedetään ärhäkäksi, riitaa haastavaksi alkoholin käyttäjäksi, hän saattaa joutua 

jäämään juhlien ulkopuolelle, jotta muiden juhlijoiden juomistilanne säilyy eheänä. 

2.2.1 Alkoholin hyväksyttävyys 

Alkoholi on länsimaisessa kulttuurissa valtapäihde. Eurooppalaiset kuluttavat puolet kaikista 

maailman tilastoiduista, nautintokäyttöön tarkoitetusta alkoholista. Alkoholi on länsieu-

rooppalainen ilmiö, vaikka alkoholikulttuureita löytyykin ympäri maapalloa. Amerikkalainen 

David Pittman on vuonna 1964 esittänyt neljä päätyyppiä, joihin kulttuurit voidaan jakaa 

alkoholiin suhtautumisen perusteella. 1. Pidättyvät kulttuurit, joissa kaikkinainen alkoholin 

käyttö tuomitaan. 2. Ambivalentit eli kaksijakoiset kulttuurit, joissa esiintyy rinnakkain jyr-

kästi torjuvia että juopumusta ihannoivia asenteita. 3. Sallivat kulttuurit, joissa hyväksytään 

kohtuullinen alkoholin käyttö, mutta suhtaudutaan torjuvasti juopumukseen. 4. Ylisallivat 

kulttuurit, joissa hyväksytään kohtuukäytön lisäksi myös riippuvuus alkoholista ja juopunei-

den poikkeava käyttäytyminen. Pittmanin luokittelussa Suomi edustaa ambivalenttia kulttuu-

ria. Ongelmallisena alkoholin käyttö ja sen seuraukset koetaan lähinnä ambivalentin alkoho-

likulttuurin piirissä. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 13–14, 51.) 

Jokaisella alkoholin käyttäjällä on oma historiansa ja taustansa. Monilla on kovia koke-

muksia ja vaikeuksia ennen alkoholin käytön aloittamista. Osa nuorista hakee päihteistä loh-

dutusta yksinäisyyteen tai helpotusta ongelmiin. Toiselle alkoholi liittyy uteliaisuuteen, tar-

peeseen kuulua ryhmään ja jännityksen hakemiseen. Ihmisillä on oman elämänsä kannalta 

katsottuna yleensä hyviä syitä toimia juuri niin kuin he toimivat. (Tokkari, 1996, s. 9.) Suomi 

on perinteisesti kuulunut väkevien juomien kulttuureihin. Alkoholikulttuurit ovat kuitenkin 
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sekoittumassa. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 15.) Noin 90 % väestöstä käyttää alkoholia, 

suurin osa kohtuudella. Aikuisista suurin osa suhtautuu kohtuulliseen alkoholin käyttöön 

hyväksyvästi. (Seppä, 1998, s. 87.) Hyvin usein hyväksyttävyys perustuu uskonnon alkoholin 

käytölle asettamiin normeihin. Normit siirtyvät sukupolvelta toiselle ja mikäli uskonnon 

merkitys on suuri, voivat normit säilyä muuttumattomina vuosituhansia. Suhtautuminen yk-

sittäiseen päihteeseen voi saman kulttuurin piirissä ajan myötä muuttua, jos päihteen sym-

boliarvo muuttuu. Päihteiden käyttö vaihtelee eri yhteiskunnissa myös sen mukaan, tuote-

taanko sitä kyseisessä yhteiskunnassa ja kuinka mittavaa tuotanto on. Erityisesti tämä pätee 

alkoholijuomien käyttöön. Lähes kaikissa teollistuneissa länsimaissa alkoholijuomien nautti-

minen on osa juhlaperinnettä. Eri kulttuurien välillä on kuitenkin eroja sen mukaan, mikä 

juhla on kyseessä. Viinimaissa viinin juominen aterialla on kuulunut perinteisiin useita vuosi-

satoja. Ateria on näissä maissa merkittävä sosiaalinen tapahtuma. Pohjoismaissa viinin juo-

minen aterialla symboloi uudenaikaisuutta ja eurooppalaisuutta. Tästä syystä päivittäinen al-

koholin juominen on harvinaista useissa Euroopan maissa, lukuun ottamatta Välimeren alu-

een viinimaita. Muissa teollistuneissa länsimaissa alkoholijuomat liittyvät pääasiassa vapaa-

aikaan. Pohjoismaissa valtaosa ei käytä alkoholia päivittäin lainkaan, vaan juominen keskittyy 

viikonloppuun, lähinnä perjantai- ja lauantai-iltaan. Aterioiden yhteydessä ei juurikaan käy-

tetä alkoholijuomia, vaan ne mielletään pikemminkin seurustelujuomiksi. Alkoholin nautti-

minen on osa sosiaalista tapahtumaa: ateriaa, vierailua, ystävien tapaamista ravintolassa tai 

syntymäpäiväjuhlia. Päihteen valinnalla sen käyttäjä voi osoittaa symbolisesti kuuluvansa jo-

honkin ryhmään. (Ahlström, 1998, s. 22–24.)  

Tutkimusten mukaan ei ole olemassa yhtä yleiseurooppalaista alkoholikulttuuria, vaan 

jokaisella maalla on omat erityispiirteensä. Meillä Suomessa huolestuttava erityispiirre on 

humalanhakuinen juominen. (Hiltunen & Niemi-Nikkola, 1996, s. 7.) Juuri nuorten alkoholin 

käytön yleisin selitys on pyrkimys samaistua toveriryhmään ja tarve saada hyväksyntää yh-

denmukaisella riskikäyttäytymisellä. Toisaalta nuorella on tarve selviytyä nuoruuteen kuulu-

vista kehitystehtävistä, kuten itsenäistymisestä. Tähän kehitystehtävään alkoholi voi toimia 

apuvälineenä. Hallmanin, Kannaksen ja Tynjälän vuonna 1990 julkaistussa tutkimuksessa 11–

16-vuotiaiden alkoholin käyttö ja juomatavat ovat eurooppalaistuneet siten, että alkoholia 

juodaan useammin ja juomalaaduista oluen käyttö on selkeimmin yleistynyt. (Hallman, Kan-

nas & Tynjälä, 1992, s 1, 8). 

Suomalaisessa kulttuuriin ja opiskelijaympäristöön mahtuu monenlaisia ihmisiä. Kun 

osa ihmisistä suhtautuu alkoholiin sallivasti ja osa torjuvasti, ei ristiriidoilta voida välttyä. 
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Opiskelijapiireissä suuri osa juhlista ja tapahtumista on alkoholin sävyttämiä, mikä saattaa 

vaikeuttaa täysin raittiiden opiskelijoiden mukaan liittymistä. Opiskelijat eivät kuitenkaan ole 

muuttaneet juhlintaansa vuosien varrella alkoholin käytön suhteen, joten lienee syytä olet-

taa, että alkoholilla on tarjota oppilaiden juhlintaan jotain sellaista, mikä jäisi puuttumaan 

alkoholin jäädessä pois kuvioista. Suomalainen alkoholikulttuuri on kaiken aikaa muutoksen 

alla. Keskieurooppalainen juomistyyli on rantautumassa Suomeen saakka. Ihmiset ovat alka-

neet nautiskella viiniä myös ruoan kanssa. Toisaalta taas osa suomalaisista on jättänyt alko-

holin pois kokonaan, tavoitellen terveellisempää elämää. Ambivalentti suhtautuminen kui-

tenkin säilyy edelleen. Nuoret omaksuvat usein uudet trendit nopeasti, joten voisi näin ollen 

olettaa, että juuri tämä keskieurooppalainen juomistyyli ja toisaalta terveysbuumi vaikuttai-

sivat selkeimmin juuri tässä ryhmässä. Alkoholin käyttö ilmiönä vaikuttaa olevan sosiaalinen, 

mutta se saa myös muita merkityssuhteita ihmisen elämässä. Alkoholin käytön tarkoitus 

riippunee osittain kontekstista ja ihmisen mielentilasta. Sama ihminen saattaa eri tilanteissa, 

eri aikoina käyttää alkoholia eri syihin tai tarkoituksiin. Kyselyn tekohetkellä ihmiset arvioi-

vat alkoholin käyttöään sen hetken mielialallaan, tiedoillaan ja elämäntilanteellaan. Mikäli sa-

moilla ihmisillä olisi teetetty sama kysely kaksi vuotta sitten tai kaksi vuotta tulevaisuudessa, 

vastaukset olisivat saattaneet olla täysin erilaisia. Ihmisten vastauksiin vaikuttaa monet seikat 

mielialan ja elämäntilanteen lisäksi. Myös sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö tulee ottaa 

huomioon vaikuttavana tekijänä.  

2.2.2 Miten Suomi juo?  

Suomessa runsaasti alkoholia käyttävistä suurin osa juo humalahakuisesti ja harvoin. Selitys-

vaihtoehdoksi on tarjottu erottautumista ruotsinkielisen yläluokan hillitystä tapakulttuurista 

ja yritystä samaistua kansanmieheen. Nuorten lisääntynyttä humalajuomista on selitetty ka-

pinana aikuisia vastaan, kun uusi keskiluokkainen aikuisväestö on omaksunut yhä hillitympiä 

juomatapoja. Naisten lisääntyvän juomisen on katsottu johtuvan samaistumisesta mieskult-

tuuriin, mutta myös nykyisestä elämänmuodosta, jossa naiset ovat siirtyneet työelämään ja 

johtotehtäviin. Suomessa toisaalta ihaillaan ihmistä, joka kestää hyvin alkoholia, mutta jonka 

kulissit ovat ehjät. Toisaalta halveksitaan alkoholin myötä perheensä, työnsä ja ulkoisen siis-

teytensä menettänyttä henkilöä. (Seppä, 1998, s. 87.) Väitetään, että suomalaisten juomata-

paa leimaa humalan ihannoiminen ja pyrkimys päihtymykseen. Toisaalta huomattava osa vä-

estöstä pidättäytyy alkoholista ja raittiusliikkeellä on ollut merkittävää vaikutusvaltaa aina 

1960-luvulle saakka. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 14.) Suomalaisten keskimäärin nauttiman 
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alkoholin määrä on vuosikymmeninä lisääntynyt erittäin voimakkaasti. Kun juomatapatutki-

muksia alettiin kerätä, alkoholin käyttö kuului lähinnä aikuisille miehille. Alkoholin käyttö oli 

eristetty kodin ja perheen piiristä miesten maailmaan. Vielä 1960-luvulla naiset eivät käyneet 

keskenään ravintoloissa. Nykyisin naiset, nuoret pojat ja tytöt sekä viime vuosina myös 

ikääntyneet ihmiset ovat omaksuneet monia erilaisia alkoholin käyttötapoja. (Mäkelä, Mus-

tonen & Christoffer, 2010, s. 39.) Suomessa kulutettiin tilastojen mukaan vuonna 1997 asu-

kasta kohden 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia. Kansainvälisessä vertailutaulukossa Suo-

men sijoitus oli 24. (Ahlström, 1998, s. 26.) Suomalaisessa kouluyhteisössä alkoholia käyttää 

nykyisin sekä tytöt, että pojat, eikä tyttöjenkään juomista enää katsota pahalla. Ajat muut-

tuvat sallivimmiksi ja päihteiden käytön katsotaan kuuluvan kaikille täysi-ikäisille.  

Pohdittaessa alkoholin kulutuksen tulevaa kehitystä ei Suomea tule verrata suoravii-

vaisesti muihin maihin. On lähdettävä liikkeelle siitä, että Suomessa alkoholijuomia käytetään 

etupäässä vapaa-aikana seurustelun ja hauskanpidon välineenä sekä humaltumistarkoituk-

sessa. Humalajuomisen merkitys ei ole Suomessa vähentynyt ja vapaa-aikakin tulee tulevai-

suudessa pikemminkin lisääntymään kuin vähenemään. Ei ole myöskään näkyvissä merkkejä 

siitä, että alkoholin saatavuus yleensä tulisi vähenemään. Näin ollen voidaan arvella, että kun 

taloudellinen lama on ohi ja kun kuluttajien käytettävissä olevat tulot kasvavat, kääntyy al-

koholin kulutus Suomessa jälleen lievään kasvuun. (Mäkelä, Mustonen & Christoffer, 2010, 

s. 23.) Tieteellisestä tutkimuksista voidaan huomata, että alkoholia nautitaan ennen kaikkea 

mielen virkistämiseksi ja ilahduttamiseksi. Näin ollen alkoholin nauttimisen haitatkin tuntu-

vat välittömämmin ja kohtalokkaimmin yksilön henkisissä kyvyissä. Alkoholin henkiselle elä-

mälle tekemä haitta ei rajoitu vain henkiseen pahoinvointiin. Alkoholi on myös kiihdyttävä 

aine. Se synnyttää voimaa ja tahtoa. Ne muuttuvat ilmiöksi ja toiminnaksi. Alkoholin vaiku-

tukset moraaliseen elämään ovat niitä, jotka välittömämmin saavat alkoholinnauttijan risti-

riitaan yhteiskuntaelämän kanssa. (Voionmaa, 1925, s. 97.)  Alkoholi tuo elämään jännitystä. 

Lupaus seikkailusta houkuttelee nuoria kokeilemaan omia rajojaan. Alkoholin juonti tuo 

hetkellistä voimaa, eikä sitä aina osata hallita. (Hallman, Kannas & Tynjälä, 1992, s. 9.) 

Suomessa on perinteisesti kulutettu alkoholia harvoin, mutta paljon kerrallaan. Yksit-

täinen humalakerta ja runsas jatkuva alkoholin käyttö voivat johtaa sosiaalisiin ja terveydel-

lisiin haittoihin, jotka kohdistuvat alkoholin kuluttajaan, hänen lähiympäristöönsä ja yhteis-

kunnan yleiseen toimivuuteen. (Ahlström, 1998, s. 42.) Suomalaisten alkoholiongelmat ovat 

pitkään olleet luonteeltaan sosiaalisia ja akuutteja. Ongelmat ovat liittyneet yleisen järjes-
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tyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen sekä ihmisten keskinäisiin kahnauksiin. (Mäkelä, Mus-

tonen & Christoffer, 2010, s. 20.) Runsas alkoholin käyttö on tavallista myös opiskelijoiden 

keskuudessa. Liiallisesti nautittuna alkoholi aiheuttaa satunnaisesti hankaluuksia ja riitoja 

myös kohtuukäytössä opiskelijoiden illanistujaisissa. Satunnainen humalajuominen ei ole ta-

vatonta edes kohtuukäyttäjien piirissä ja usein opiskelijariennoissa alkoholin käyttö painot-

tuukin humalan puolelle.  

Päihteiden käytön aloittamista leimaa viattomuuden retoriikka. Nuoret kokevat juo-

vansatoisten toimintojen kohteena tai tilanteiden uhreina. Kokeneisuus päihdeasioissa on 

nuorten keskuudessa arvostettua. Toinen aloittamiseen vaikuttava puhetapa on avuttomuu-

den retoriikka, jonka mukaan nuorten keskinäisessä olemisessa päihteiden käyttöön hou-

kuttelevat seikat ovat niin pakottavia, että päihteistä on melkein mahdoton kieltäytyä. Päih-

teiden käyttö on nuorten puheiden mukaan monipuolinen ja käyttökelpoinen väline saavut-

taa toivottavia asioita. Se määräytyy keinoksi olla aikuisempi ja kuulua vanhempien nuorten 

joukkoon. Juhlinta on tärkeä osa elämää ja siihen kytkeytyy paljon latauksia ja odotuksia. 

Päihteet määrittyvät avaimiksi keskinäiseen yhteyteen, soljuvaan sosiaalisuuteen ja vapau-

teen arjen pakoista. Nuoret sosiaalistuvat suomalaiseen päihdekulttuuriin varhain. He yh-

distelevät lapsen maailmasta nousevia merkityksiä ympärillään oleviin malleihin. (Jaatinen, 

2000, s. 3-4.) 

Kysymys siitä pitäisikö suomalaisten opiskelijoiden alkoholin käyttöön puuttua rajum-

min tai olla huolissaan sen negatiivista vaikutuksista opiskelumenestykseen on haastava. 

Opiskelijoiden juominen näyttää pääosin liittyvän juhlimiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin, mikä 

voi parhaimmillaan tarkoittaa laajentunutta sosiaalista verkostoa ja yhteisöön kuuluvuuden 

tunnetta. Tällainen yhteisöllinen toiminta taas omalta osaltaan vähentää mm. riskiä syrjäytyä 

yhteiskunnasta ja sairastua masennukseen. Lisäksi alkoholin nauttimista pääosin ilahdutta-

miseksi tuskin voidaan pitää negatiivisena asiana. Pitkään jatkuessaan alkoholin käytöllä on 

kuitenkin terveydellisiä haittatekijöitä, joita ei pidä väheksyä. Lisäksi jatkuva juhliminen saat-

taa väsyttää ja alkoholin käytön aiheuttaman liiallisen rentoutumisen välinpitämätön asenne 

aiheuttaa esimerkiksi luentojen väliin jättämistä tai keskittymiskyvyn puutetta tenttiin luet-

taessa. Alkoholin nauttiminen pääsääntöisesti viikonloppuisin tuskin vaikeuttaa koulutyös-

kentelyä, mutta osa opiskelijabileistä järjestetään kuitenkin viikolla. Suomalaisten opiskeli-

joiden juomistottumukset ovat kovan muutoksen alla, mutta tällä tutkimuksella voidaan kai-

kesta huolimatta saada hyvä kokonaiskuva siitä, miten tämän hetken opiskelijat perustelevat 

omaa alkoholin kulutustaan juuri tässä ajassa.  
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2.2.3 Humala  

Julkinen keskustelu ja aikaisempi tutkimus luovat usein mielikuvaa siitä, että humala on hal-

litsematon ja kontrolloimaton tila, joka lisää tapaturma-alttiutta, väkivaltaa ja häiriökäyttäy-

tymistä. Humalassa ihminen kadottaa yksilöllisyytensä, hän alkaa toimia ryhmän tavoin ja hän 

tekee asioita, joita ei selvin päin tekisi. Arkisessa kokemuksessa humala kuitenkin näyttäytyy 

eri tavoin. Humalan koetaan lisäävän kommunikaatiota, lähentävän ihmisiä ja synnyttävän 

iloisia kokemuksia. Humala on synonyymi hauskanpidolle, johon halutaan hakeutua yhä uu-

destaan. (Törrönen & Maunu, 2007, s. 59.) Humaltunut ihminen uskoo, että kaikki, mitä hän 

humalassa tekee, lisää tilanteen hallintaa. Tämä lisää aktiivisuutta entisestään, koska miellyt-

tävää vallan ja tilanteen hallinnan tunnetta on saatava lisää. Alkoholin vaikutus on ainutlaa-

tuinen: mikään muu huumaava aine ei lisää käyttäjässään tunnetta hallinnasta, joka todelli-

suudessa on menetetty. (Hiltunen & Niemi-Nikkola, 1996, s. 19.) Opiskelijoiden vastauk-

sissa kuulemme ennen kaikkea juuri arkisia ajatuksia humalanhakuisuuden syistä, jolloin 

turha spekulointi ja arvailu jäävät vähemmälle. Julkisen keskustelun tuoma korostunut asen-

teellinen puhe väistyy aidon subjektiivisen kokemuksen äänen tieltä, jolloin saadaan aineis-

toksi puhtaampaa ja laadukkaampaa tietoa alkoholin käytön syistä.  

Viimeisen kymmenen vuoden aikana alkoholin humalakäytön yleisyys nuorten keskuu-

dessa on kaksinkertaistunut. (Hiltunen & Niemi-Nikkola, 1996, s. 7). Schulenbergin vuonna 

1996 tehdyn tutkimuksen mukaan ylä-asteella aloitettu alkoholin käyttö on sidoksissa kor-

keakoulujuomiseen. Riskit humalahakuiselle juomiselle ovat suuremmat ihmisellä joka on 

mies, valkoihoinen, omaa alhaisen koulukeskiarvon, on epäsosiaalinen, juo päihtymyksen 

vuoksi tai selviytyäkseen, ei vietä paljoa aikaa kavereiden kanssa ja odottaa tulevaa alkoholin 

käyttöä. Monet korkeakouluopiskelijat kuitenkin uskovat juomisen olevan väliaikaista. 

(Schulenberg, 2001.) Korkeakoulujuomisesta näyttää tulleen jossain maissa jopa rituaali. Esi-

merkiksi Yhdysvalloissa juominen liitetään usein opiskelijaelämään, jolloin joidenkin oppilai-

den juomatavat huonontuvat heidän siirtyessään korkeakouluopintoihin. Jopa 60 % korkea-

kouluopiskelijoista iältään 18–22 raportoivat käyttäneensä alkoholia kuluneen kuukauden 

aikana ja 40 % juoneensa humalanhakuisesti. (National institute of alcohol abuse and alco-

holism, 2015, s. 1.) 

Alkoholin humalakäyttö on 1980-luvulta lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä sekä tytöillä, 

että pojilla. Ahlströmin (1989) tutkimuksessa joka neljäs 16-vuotias poika ja joka viides tyttö 

on juonut itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Myös muutamat muut tut-

kimukset antavat samansuuntaisen kuvan nuorten humalajuomisesta. (Hallman, Kannas & 
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Tynjälä, 1992, s.16). Nuorten aikuisten juomiskulttuureissa humala on vahvasti säädeltyä ja 

reflektoitua. Humalahakuisissa juomistilanteissa ja juomatavoissa esiintyy kiinnostavia sääte-

lyn ja pohdinnan eroja ja yhtäläisyyksiä humalan ennakoinneissa, itse humalassa ja humalan 

arvioinneissa. Toimijoiden yksityinen minä ennakoi humalaansa refleksiivisesti kaikissa juo-

matavoissa. Heroiinisessa humalassa ja seurallisessa humalassa refleksiivisyys suuntautuu 

oman yksityisen minän sekä vertaisryhmän pyrkimysten ja odotusten yhteensovittamiseen. 

Näihin humalatilanteisiin orientoituessaan toimijat pohtivat juomisen ajankohtaan, juomis-

seuraan, juomien määrään ja juomisen ympäristöön liittyviä seikkoja. Yksilöllisessä huma-

lassa toimija luottaa omiin haluihin, toiveisiin ja pyrkimyksiin. Tämän seurauksena toimijan 

siteet juomisseuraan rakentuvat hauraammiksi. (Törrönen & Maunu, 2007, s. 67, 83.) 

Sosiaalisuudessa tavoitellaan autenttista kokemusta, nautintoa, jossa humala muodos-

tuu hyväksi fiilikseksi. Humalan tavoitteleminen riippuu omasta kokemuksesta ja yksilölli-

sestä tunnetilasta. Kokijana on siis aina yksilö, eikä ryhmä kuten muissa sosiaalisisuuden 

lajeissa. (Simonen, 2007, s. 48.) Humala ei synny pelkästään alkoholista, vaan on myös yhtä 

lailla yksilöllinen, sosiaalinen ja kulttuurinen tuote. Kun yhteiskunta ja ihminen muuttuvat, 

muuttuu myös humala. (Virtanen, 1982, s. 7.) Se, mikä on meille tärkeää, on varsin yksilöl-

listä. Jokaisen ihmisen elämänhistoria on ainutkertainen, se koostuu kokemuksista, jotka 

eteemme sattuu. Kun tulemme humalaan, tajuntamme pintaan nousevat omiin kokemuk-

siimme pohjautuvat ikiomat tunnelmat ja elämykset, meille itsellemme tyypilliset onnen, vi-

han ja pelon tunteet. Tätä kautta syntyy juomismotiivien moninaisuus. Jos esimerkiksi jänni-

tämme muita ihmisiä, käytämme alkoholia ihmissuhteiden helpottamiseksi. Jos olemme voi-

makkaita, olemme sitä vielä enemmän humalassa. Yksityisiin haluihimme ja toiveisiimme se-

koittuu aina myös jotain yhteistä, koska olemme samalla suomalaisia ja vielä yleisimmin ih-

misiä. Elämänhistoriamme aikana vähitellen sisäistämme yhteiskunnassa vallitsevat arvot, 

suhtautumistavat ja ihmisluontoa koskevat käsitykset, jotka ohjaavat käsityksiämme ja toi-

mintaamme. Kun alkoholi heikentää tietoisen persoonallisuuden merkitystä, käyttäytymi-

sestämme etualalle nousevat kulttuurisesti tyypilliset, yleiset piirteet. Käyttäydymme ja tun-

nemme päihtyneinä yhdenmukaisemmin kuin selvänä. Päihtymyksen tuottamat elämykset 

ovat pitkälti yleisiä ja ne heijastavat olosuhteita, joissa me elämme. Viinan voimalla pyritään 

elämyksellisesti vapautumaan taloudellisesta ahdingosta, sorronalaisuudesta tai yksinäisyy-

destä. (Virtanen, 1982, s.11–13.) Alkoholi voi toimia narsistisesti tyydyttävänä ja mielenkol-

huja tasaavana objektina, jota ihminen ainakin aluksi pystyy säätelemään. Ihminen voi tuntea 
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itsensä mestariksi kyetessään säätelemään omaa mielentilaansa ja samalla mielikuvissaan riip-

pumattomaksi muista ihmisistä. (Ahlström, 1998, s. 31.) Humalan tavoittelu on suomalai-

sessa juomakulttuurissa hyväksyttävää. Miehet ovat humalahakuisempia kuin naiset ja huma-

lahakuisuus vähenee siirryttäessä nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin. (Ahlström, 1998, s. 

26.) Ainoita hyväksyttäviä syitä olla selvin päin näyttää olevan autolla-ajo, lääkekuuri tai ras-

kaus. (Tokkari, 1996, s. 11). Näiden perusteella voidaan siis olettaa humalajuomisen ja alko-

holin käytön olevan runsaimmillaan juuri opiskeluvaiheessa olevilla nuorilla. Tästä syystä on-

kin erittäin antoisaa kuulla opiskelijoiden omakohtaisia ajatuksia alkoholin käytön syistä. 

Opiskelijoiden hakiessa alkoholista humalatilaa on syytä miettiä, millä opiskelijat perustele-

vat halujaan siirtyä tähän päihdyttävään tilaan säännöllisin väliajoin. Herää paljon ajatuksia 

siitä, onko alkoholi yksinkertaisin tie hauskanpitoon tai onko hauskanpito edes mahdollista 

ilman alkoholia.  

Selvä ihminen pystyy tarkkailemaan ja ohjaamaan omaa toimintaansa tietoisesti, eri 

vaihtoehtoja harkiten ja katsomalla tilannetta myös ulkopuolelta. Alkoholi heikentää tajun-

nan tietoista osaa. Tällöin päihtyneen psyykkinen toiminta alkaa ohjautua yhä enemmän tie-

dostamattomien viritystenvarassa. Ihmisen elämänhistoria tuottaa tiedostamattomia psyyk-

kisiä valmiuksia, joissa tiivistyy valtava kokemusten ja elämysten määrä. Suurin osa ihmisen 

kokemuksista painuu suoraan alitajuntaan jättäen jälkensä. Jotkut kokemukset ovat niin epä-

miellyttäviä, että ne aktiivisesti torjutaan pois mielestä. Kun alkoholi syrjäyttää tietoisen 

harkinnan, nämä tajunnan kätköissä olevat valmiudet pääsevät vapaammin nousemaan pin-

taan. Alkoholi kiihottaa tunne-elämää. Se auttaa keskittymään elämyksiin, jolloin ulkoisen ja 

sisäisen maailman välinen raja muuttuu häilyväksi. Päihtymys on enemmän unen ja fantasian 

kuin realismin maailma. Tähän tilaan siirtyminen ei ole kovin tiukasti sidoksissa juodun alko-

holin määrään, sillä päihtyä voi periaatteessa ilman alkoholiakin. Tällaista voi aiheuttaa esi-

merkiksi elokuvat tai musiikki. Vastaavasti päihtymys voi olla tulemattakin, vaikka olisi juonut 

runsaastikin. Usein mitä enemmän juodaan, sitä epätoivoisemmin yritetään pysyä selvänä ja 

käyttäytyä asiallisesti. Yleensä ihmiset etsivät alkoholista sitä, mitä etsivät elämässään muu-

tenkin. Alkoholin avulla käytännölliset vaikeudet voidaan ylittää ja päästä kosketuksiin oman 

sisäisen minän ja elämäntavoitteiden kanssa. (Virtanen, 1982, s. 9–11.) Peltoniemi ja Voipio 

(1983) ovat samoilla linjoilla Virtasen kanssa ja näin ollen heidän mukaansa jokaisella on 

omat syynsä juoda ja hakea päihtymystilaa. Ihmiset hakevat alkoholista ja päihtymykseltä sitä, 

mitä he hakevat elämältä yleensäkin. Päihtymys antaa heille mahdollisuuden kuvitteellisella 

tasolla toteuttaa omia elämänmotiivejaan irrallaan ulkoisesta tavoitteisesta toiminnasta, joka 
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todellisuudessa on ihmisen arkisena osana elämässä. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 60.) 

Opiskelijoilla, kuten kaikilla muillakin suomalaisilla on valittavana runsaasti vaihtoehtoja päih-

tymyskokemuksen hakemiselle. Saatavana on runsaasti elokuvia, musiikkia ja erilaisia har-

rastuksia. Kuitenkin alkoholi säilyttää paikkansa päihdyttävänä aiheena. Alkoholi on päih-

teenä melko varma ja ei vaadi keskittymistä. Lisäksi alkoholia on saatavilla helposti ja juomi-

seen voi osallistua oikeastaan kuka tahansa täysi-ikäinen. Alkoholi on helppo puheenaihe ja 

yhdistävä kiinnostuksen kohde usealle suomalaiselle opiskelijalle. Nämä seikat varmasti vai-

kuttavat osaltaan alkoholin säilyttämään suosioon päihdyttävänä aineena. 

Opiskelijat muuttuvat humaltuessaan samankaltaisiksi eli tulevat lähemmäs toisiaan.  

Opiskeluympäristössä tämä on merkityksellistä yhteisöllisyyden ja uusien sosiaalisten suh-

teiden luomisen kannalta. Jokaisella opiskelijalla on omat yksilölliset syynsä juoda, mikä vai-

kuttaa heidän perusteluihinsa liittyen alkoholin käyttöön ja humalaan. Opiskelijat voivat 

ajoittain joutua kovan paineen alle joutuessaan ahertamaan eri oppiaineiden kimpussa ja 

hoitamaan arkielämää samanaikaisesti, joten ihmisen sisäinen minä saattaa aika ajoin jäädä 

vaille huomiota. Alkoholi voi toimia siltana, jonka avulla opiskelija pääsee kosketuksiin 

omaan itseensä, sekä antaa aikaa rentoutua ja keskittyä itseen. Toisaalta alkoholin avulla ja 

humalatilalla voidaan hakea myös täydellistä irrottautumista arjen vaateista, omista- ja ym-

päristön asettamista paineista sekä itselle asetetuista rooleista. Tietoisesti alkoholin käytölle 

ei useinkaan haeta syitä ja perusteluita, vaan alkoholia juodaan, koska sen on opittu tuovan 

helpotusta ja hyvää oloa. Kysyttäessä asiaa kirjallisesti, ihmisille annetaan mahdollisuus py-

sähtyä pohtimaan syitä alkoholin käytölle. 

2.2.4 Psyyke ja asenteet  

Psyykellä tarkoitetaan ihmisen sisäistä elämysmaailmaa, johon kuuluvat mm. yksinkertaiset 

aistimukset, monimutkaiset ajatteluoperaatiot sekä muistiin muodostuvat toiminnalliset jär-

jestelmät. Näihin kuuluvat esimerkiksi minäkuva ja maailmankuva. Psyyke on ihmisen toi-

mintaa ohjaava korkeamman tason ohjausjärjestelmä. Toisaalta yksilön itsensä kannalta hä-

nen kokemansa sisäinen todellisuus on tärkein olemisen muoto. Emme ole itsenämme ole-

massa ilman psyykkistä elämää. Siten elämme joka hetki omassa subjektiivisessa maailmas-

samme ja kaikki elämyksemme ovat luonteeltaan psyykkisiä. (Ahlström, 1998, s. 20–21.) 

Asenteet ovat henkilön myönteistä tai kielteistä suhtautumista asioihin tai asiakoko-

naisuuksiin. Asenteissa on tiedon lisäksi mukana tunnekomponentteja, mieltymyksiä, sym-
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patiaa ja antipatiaa, uskoa ja epäilyksiä. Asenteiden kehittyminen on tiiviisti yhteydessä hen-

kilön elämänkokemuksiin, perheen arvomaailmaan ja ympäröivään kulttuuriin. Alkoholiodo-

tukset ja asenteet kehittyvät varhain. Lapsilla on todettu alkoholiin liittyviä odotuksia jo 

ennen 10. ikävuotta ja ne ovat olleet pääosin positiivisia. Odotusten ja kokemusten on to-

dettu olevan myönteisiä aikuisikään saakka. Aikuisilla naisilla on todettu olevan vähemmän 

positiivisia odotuksia kuin aikuisilla miehillä. Odotuksiin saattaa vaikuttaa ympäröivän yhtei-

sön tiukempi suhtautuminen naisten kuin miesten juomiseen, mutta myös naisten herkempi 

juopuminen miehiin verrattuna. (Seppä, 1998, s. 87.) 

Tutkimuksessani on satunnaisesti arvottu opiskelijoiden joukko, jossa jokaisella opis-

kelijalla on omat lähtökohtansa ja kasvuympäristönsä. Yhteisenä tekijänä kaikilla tutkimuk-

seni opiskelijoilla on suomalaisuus ja statuksena opiskelija. Kaikki muut tekijät erottavat 

opiskelijat toisistaan. Opiskelupaikat, kaveripiiri, kasvuympäristö, perheet, muu sosiaalinen 

verkosto ja harrastukset ovat erilaiset. Kaikki nämä tekijät ja monet muut vaikuttavat ja 

muokkaavat ihmisten ajatuksia ja asenteita. Vaikka monet tekijät erottavatkin opiskelijat toi-

sistaan, sitä ihmeellisempää on huomata kuinka yhteinen kotimaa Suomi, kyselyn ajankohta 

ja sama elämäntilanne opiskeltaessa, voi mahdollisesti vaikuttaa ajatusten yhteneväisyyksiin.  
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2.2.5 Alkoholin käyttäjän itsen psykologia ja juomisen motiivit  

Jokainen ihminen pyrkii ylläpitämään eheää minäkuvaa. Minäkuva on erilaisten sisäisten ja 

ulkoisten vaatimusten tai uhkatekijöiden kohteena. Psyykkisen tasapainon järkkyessä ihmi-

nen pyrkii erilaisilla keinoilla (defenssit, coping-mekanismit, tietoinen käyttäytyminen) kor-

jaamaan asian niin, että mielihyväsävytteinen psyykkinen tasapaino tulee saavutetuksi. Puut-

teellinen minän ja itsetunnon rakentuminen voivat altistaa päihteiden käytölle. Kun sisäisen 

jännityksen sietäminen, itsetunnon säätely ja erilaisten affektien käsittely ovat puutteellisesti 

kehittyneet, minällä ei ole keinoja tunteiden säätelyyn. Eräs keino muuttaa näitä sisäisiä jän-

nitteitä psyykkisen tasapainon kannalta helpommin siedettäviksi on esimerkiksi alkoholin 

nauttiminen. (Ahlström, 1998, s. 30–31.) 

Opiskeluaikana nuori kokee usein monenlaisia elämänmuutoksia, jotka tavalla tai toi-

sella järkyttävät hänen sisäistä maailmaansa. Ihminen saattaa muuttaa uudelle paikkakunnalle, 

saada lapsen, uusia sosiaalisia suhteita muodostuu ja vanhoja saattaa katketa. Opiskelijan 

rahatilanne saattaa olla heikko ja arkielämän sujuminen vaatii paljon voimia. Kaikilla nuorilla 

itsetunto ei ole kehittynyt vielä kylliksi, jotta heillä olisi vaadittavia eväitä elämässä selviyty-

miseen. Tähän vaikuttavat mm. kotiolot ja elämänkokemukset. Kun ihminen kokee paljon 

muutoksia lyhyen ajan sisällä, on luonnollista, että puutteellisen minän vallitessa asioita on 

miltei mahdoton kestää ja käsitellä. Jopa terveesti kehittyneellä itsetunnolla ja minäkuvalla 

varustetulla ihmisellä muutokset ja stressaava elämäntyyli vaatii paljon voimavaroja. Alkoholi 

toimii helpottavana ja jokseenkin yksinkertaisena lääkkeenä tähän selittämättömään ahdis-

tukseen, jonka muutokset ja opiskelijan arki mukanaan tuovat.  

Useimmat kokeet ovat osoittaneet, että alkoholi aiheuttaa euforiaa, mielihyvän tun-

netta. Kirjallisuudesta löytyy 28 koetta, jossa on tutkittu alkoholin vaikutuksia nauttijan mie-

lentilaan. Kokeista 23 osoitti euforian lisääntyneen. Alkoholin euforisten vaikutusten on ha-

vaittu olevan suurempia masennustiloista kärsivillä, suurempia miehillä kuin naisilla ja suu-

rempia nousu- kuin laskuhumalassa. Koetulokset viittaavat siihen, että alkoholi voi myös 

vähentää ahdistusta, mutta näyttö ei ole lopullinen. Ahdistus vähenee juomakauden alkuvai-

heessa, mutta lisääntyy sen jatkuessa. Näyttää kuitenkin siltä, että juomisen aiheuttama ah-

distus on kiinni myös olosuhteista. Aggressiivisuuden on katsottu lisäävän alkoholin nautti-

mista. (Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 43–45.) 

Alkoholin tunne-elämään kohdistuvien vaikutusten tunteminen on hyödyllistä alkoho-

lin käytön syiden ymmärtämiseksi. Mutta tutkimuksia ja teoreettista viitekehystä ei voi ra-

joittaa koskemaan vain järkiperäistä, onnellisuuteen pyrkivää käyttäytymistä. Vähäiset erot 
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ongelmajuojien ja normaaliväestön juomisperusteluissa saattavat heijastaa todellista, yleisin-

himillistä juomisen motiivitaustaa. Ongelmalliseksi koettu juominen eroaa ongelmattomasta 

ensi sijassa seuraustensa, ei niinkään syiden perusteella. Suorilla kysymyksillä tavoitetaan 

yleensä ihmisen tietoinen taso, hänen omat käsityksensä juomisestaan. Juomisen motiivi-

taustaa voidaan lähestyä myös epäsuorilla menetelmillä, esimerkiksi psykologisin testein. 

(Peltoniemi & Voipio, 1983, s. 57, 49.) 

Alkoholin vaikutuksia tunne-elämään on tutkittu siksi, että tuloksilla on arveltu olevan 

merkitystä alkoholijuomien käytön ja alkoholismin synnyn ymmärtämiseksi. On oletettu, 

että ihmiset juovat alkoholia ainakin osittain kokeakseen psykologisia vaikutuksia: tullakseen 

onnelliseksi, rentoutuakseen ja vapautuakseen estoista tai ahdistuksesta. (Peltoniemi & Voi-

pio, 1983, s. 48.) Päihde vaikuttaa ihmisen keskushermostoon tavalla, joka saa aikaan sellai-

sen psyykkisen kokemuksen, että ihminen haluaa kokea sen uudelleen. Vaihtoehtoisesti 

päihde poistaa jonkin sellaisen tilan, jonka ihminen kokee epämiellyttäväksi tai minälleen 

vieraaksi. Jälkimmäisessä tapauksessa päihde toimii itselääkityksenä, joka voi pitkään jatku-

essaan johtaa riippuvuuteen. Vaikka päihteen vaikutus keskushermostoon on neurokemial-

linen tapahtuma, johtaa se pääsääntöisesti vaikutuksiin ihmisen psyykkisessä toiminnassa ja 

käyttäytymisessä. (Ahlström, 1998, s. 29–30. Opiskelijabileissä tarkoituksena on hauskan-

pito ja uusiin ihmisiin tutustuminen, mikä on olosuhteiltaan otollinen lisäämään hyvän olon 

tunnetta. Toki ihmisillä, joille sosiaaliset tilanteet ovat haasteellisia voi tällainen ”pakkososi-

aalisuus” jo itsessään aiheuttaa ahdistusta. Juomisen aiheuttama sukupuolihalu ja pariutumi-

sen tarve on nuorilla jo luonnostaan voimakasta, joten tämä tarve saattaa osaltaan vaikuttaa 

opiskelijoiden juomismotiiveihin. 
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3 FENOMENOGRAFINEN TUTKIMUS 

Termin fenomenografia määritteli käyttöön ruotsalainen Ference Marton Göteborgin yli-

opistossa vuonna 1981. Fenomenografia liittyi aluksi vahvasti metodologiaan ja kokemuksen 

teoriaan, mutta painopiste on sittemmin siirtynyt teoreettisempaan suuntaan. Fenomeno-

grafia lähtee siitä, että ihminen on tietoinen olento, joka muodostaa itselleen käsityksiä il-

miöistä ja kykenee kielellisesti ilmaisenaan käsityksiään. Ihminen jäsentää kokemuksia ja mer-

kityksiä kielen avulla. Kieli toimii ajattelun, käsitysten muodostamisen ja käsitysten ilmaise-

misen välineenä. Käsittäminen on ihmisen luonnollinen tapa havaita maailmaa, olla suhteessa 

maailmaan. Fenomenografinen tutkimus on kiinnostunut nimenomaan ihmisen tavoista 

muodostaa tietoa ympäröivästä maailmasta. Ihmiset havaitsevat ja käsittävät uuden ilmiön 

omalla tavallaan, oman kokemusmaailmansa pohjalta. Fenomenografiassa ajatellaan, että jo-

kaiseen ilmiöön liittyy rajallinen määrä kriittisiä piirteitä, jotka erottavat kyseisen ilmiön 

muista ilmiöistä. Yksilöllinen ilmiön kokeminen määräytyy sen mukaan, mitkä kriittiset piir-

teet ihminen ilmiöstä tiettynä hetkenä huomioi. Ihmisen kaikki kokemukset ovat hänen ta-

junnassaan, vaikka niistä kaikista ei olla jatkuvasti tietoisia. (Belt, 2013, s 85–86.) 

Fenomenografia on kvalitatiivinen eli laadullinen kokemukseen perustuva tutkimusote, 

jossa tutkitaan ihmisten erilaisia käsityksiä maailmasta.  Fenomenografiassa tutkimuksen 

kohteena on niitä laadullisesti erilaisia tapoja, joilla todellisuuden eri puolet käsitteelliste-

tään. Lisäksi sillä pyritään etsimään saavutettujen kuvaustapojen kategorioiden välisiä loogi-

sia suhteita. Fenomenografinen tutkimusote ei tutki pelkästään ajattelu- ja havainnointipro-

sesseja itsessään eikä edes jonkin ilmiön syvintä olemusta. Se tutkii ihmisten erilaisia käsi-

tyksiä ilmiöstä. Perspektiivin valinta on fenomenografisessa tutkimuksessa tärkeää. Ensim-

mäisen asteen perspektiivissä me orientoidumme ympäröivään maailmaan ja teemme siitä 

päätelmiä. Toisen asteen perspektiivissä, me orientoidumme ihmisten ajatuksiin ja käsityk-

siin ympäröivästä maailmasta ja teemme niistä päätelmiä. Käsittäminen tarkoittaa merkitys-

ten antamista ilmiölle. Fenomenografia erottaa kaksi eri aspektia käsittämisessä: mitä-aspek-

tin ja kuinka-aspektin. Mitä-aspekti suuntaa ajattelun kohteeseen, joka voi olla luonteeltaan 

fyysinen tai psyykkinen ja kuinka-aspekti kuvaa sitä, miten me jonkin ajattelun kohteen ra-

jaamme. Toinen keskeinen piirre fenomenografiselle tutkimukselle on ilmiön olemuksen 

tarkastelu eli käsitteellistämistapojen ja ajattelun muotojen taso. (Järvinen, 2000, s. 86–87.) 

Fenomenologisessa lähestymistavassa tutkitaan ihmisen kokemuksellista suhdetta maail-

maan, jossa hän elää elämäänsä. Tämä sisältää näin ollen koko ihmisen elämäntodellisuuden. 
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(Alanko, 2015; Vilkka, 2012.) Fenomenografisessa tutkimuksessa kiinnostavat ne sisällölli-

sesti ja laadullisesti erilaiset tavat, joilla ihmiset käsittävät ympärillä olevan maailman (Syrjälä, 

1994, s. 116). Fenomenografisen tutkimusotteen käytännöllisiä vaiheita voi kuvata pelkiste-

tysti seuraavasti: 

1) Jonkin ilmiön rajaaminen tarkastelun kohteeksi ympäröivästä maailmasta. 

2) Yhden tai useamman ilmiötä koskevan tarkastelukulman rajaaminen.  

3) Suoritetaan haastatteluita, jotka koskevat ihmisten käsityksiä kyseisestä ilmiöstä.  

4) Nauhoitettujen haastatteluiden kirjoittaminen.  

5) Kirjoitettujen tekstien analyysi.  
6) Analyysin tulosten kirjoittaminen kuvauskategorioiksi. (Järvinen, 2000, s. 87.) 

Edellä esitettyjen vaiheiden mukaisesti etenin valmiin aineistoni kanssa. Koska kyseessä oli 

valmiiksi kirjallisena tehty aineisto, kohtaa 3 tai 4 minun ei tarvinnut tehdä lainkaan. Viimei-

sessä vaiheessa käytän kuvauskategorioiden tilalta teemoittelua. Fenomenografisten periaat-

teiden mukaisesti rakensin tutkimusongelmat, jotka kuvaavat hyvin ihmisen subjektiivista 

kokemusta siitä ilmiöstä, josta tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita. Tässä tapauksessa 

tutkittavilla yhteisenä tekijänä ovat ainakin tutkimuksessa mukana olevien opiskelijoiden ko-

kemukset niin koti, kuin ja kouluympäristön elämisen näyttämöillä. Tutkimuksella on tarkoi-

tus kuvailla, ymmärtää ja analysoida erilaisia käsityksiä ilmiöistä sekä käsitysten keskinäisiä 

suhteita. Tutkimuksessa keskitytään erilaisten käsitysten kuvailuun, eikä niinkään niihin vai-

kuttaviin seikkoihin. Fenomenografinen analyysi on kiinnostunut siitä, miten ympäröivä maa-

ilma hahmottuu ihmisen tietoisuudessa. Se on ihmisen ulkoisesta tai sisäisestä maailmasta 

saama kokemus, josta hän aktiivisesti itse rakentaa käsityksen. Ilmiö ja käsitys ovat siis sa-

manaikaisia ja erottamattomia. Kokemus on se suhde, joka yhdistää ne kaksi toisiinsa. Käsi-

tys on kokemuksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva jostakin ilmiöstä. Fenomenografia 

nojaa empiiriseen aineistoon, (tässä tutkimuksessa kirjallisesti kerättyyn haastatteluaineis-

toon), josta tehdään päätelmiä ja lopulta laaditaan siitä kuvaus (tässä tutkimuksessa teemoit-

telua apuna käyttäen).  

Tutkijan täytyy paljastaa aluksi, jo ennen analyysia, oma esiymmärryksensä aiheesta. 

Tutkija ei milloinkaan lähde tutkimaan asiaa tyhjästä, vaan asiaa koskeva perinne, käsitykset 

ja uskomukset antavat tutkijalle pohjan ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja tutkimuksessa mu-

kana olevan henkilön kokemuksia ja käsityksiä asiasta. Esiymmärrykseen peilaten tutkija tuo 

tutkimuksessa luodun kuvauksensa avulla tutkimuksessa mukana olevan henkilön kokemuk-

sen ja käsityksen tutkittavasta asiasta. Tutkija myötäilee tutkimuksessa mukana olevan hen-

kilön kieltä ja puhetta ja etsii tutkittavan näkökulman. Tavoitteena on rakentaa kokemuksen 
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ja tulkintojen avulla merkityssuhteita ja merkityskokonaisuuksia. Tutkijan oma elämänkoke-

mus ja merkityksen taju ovat oleellisia analyysissä. Merkityssuhteet luodaan merkitysten ta-

jua ja tutkimusaineistoa apuna käyttäen.  Kun aineistosta on saatu tulkinta ja tutkijan oma 

ymmärrys aiheesta on laajentunut, voidaan avuksi ottaa teoreettinen viitekehys.  Jotta tut-

kimuksesta saadaan onnistunut, tarvitaan aineistoksi merkitysrikasta sisältöä. (Alanko, 2015; 

Vilkka, 2012.) Tutkijan on oltava perillä ajattelun teoreettisesta rakenteesta ja sen kehitty-

misestä ihmisillä. Tämä edellyttää, että syventäviä haastattelukysymyksiä ja vastausten luo-

kittelun perustelua oikealla tavalla. Kuten yleensä laadullisissa analyyseissa, teoriaa tarvitaan, 

mutta se ei ole analyysin lähtökohta. Tutkija tulkitsee havaintoja ja tutkimukseen osallistuvan 

henkilön ajatuksia oman käsitemaailmansa kautta. Tutkija luo aineistosta merkitysluokkia, 

joita aineistossa ei itsessään ole. Tutkimuksen tulos on tutkijan näkökulma asiaan eikä tut-

kimuksella pyritä löytämään totuutta. (Fenomenografinen analyysi, 2007.) 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, miksi opiskelijat itse ajattelevat juovansa al-

koholia ja mitä se tuo ihmisten elämään kokemuksen tasolla. Opiskelijoiden käyttäytyminen 

syntyy siitä, mitä he ajattelevat asioista ja millaisia käsityksiä heillä on asioiden ja ilmiöiden 

välisistä suhteista. Käsittelen alkoholia ilmiönä toisen asteen näkökulmasta käsin, eli olen 

ensisijaisesti kiinnostunut muiden kuin itseni ajatuksista. Taustalla huomioin kuitenkin omien 

käsitysteni vaikutuksen analysoidessani tutkimusaineistoa. Kyseessä on epäsuora mene-

telmä, jossa tutkija kuvaa jotakin todellisuuden ilmiötä siitä näkökulmasta, josta tietty ryhmä 

ihmisiä kokee ja käsittää sen. Fenomenologinen lähestymistapa saa soveltavan muotonsa 

kulloisenkin tutkimustilanteen mukaan. (Alanko, 2015; Vilkka, 2012.) Koska fenomenografi-

sessa analyysissä ihmisten ajatuksia usein vertaillaan toisiin, teemoittelua voidaan käyttää 

oivana apuvälineenä tuomaan esille vastausten eroja ja yhtäläisyyksiä. Tähän tutkimukseen 

olen siis valinnut soveltavaksi analyysimenetelmäksi teemoittelun. Teemoittelu antaa tutki-

muksessa hyvät pohjat vertailla opiskelijoiden vastauksia ja rakentaa ne oman kokemusmaa-

ilmani ja käsitysteni pohjalta sopiviksi teemakategorioiksi. Teemoittelun pääperiaatteita kä-

sittelen tarkemmin myöhemmin.  

Fenomenografisen tutkimuksen vaiheiden mukaisesti tutkin aluksi opiskelijoiden aja-

tuksia ja käsityksiä alkoholin, juomisen ja humaltumisen suhteen. Omien kokemuksien, teo-

rian ja aikaisempien tutkimusten lomassa pyrin löytämään opiskelijoiden vastauksista mah-

dollisesti uusia ajatusmalleja ja näin ollen haastan myös omat ennakkokäsitykseni aiheesta. 

Tutkimukseni aineisto koostuu avoimista kysymyksistä. Olen kiinnostunut analysoimaan ai-
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neistoa realistisesti kiinnostuen itse sisällöstä. Haasteita voi tuottaa teemojen rajojen mää-

rittäminen sisällön perusteella siten, etteivät teemat mene limittäin toistensa kanssa. 

(Alanko, 2015; Vilkka, 2012.) Analyysin tavoitteena ei ole ympäristön ilmiöiden tutkiminen 

sinänsä, vaan se pyrkii tarkastelemaan ihmisten yksilöllisiä käsityksiä näistä ilmiöistä. Maail-

maa koskevat käsitykset rakentuvat ja ilmenevät ihmisen tietoisuudessa eri tavoin ja analyy-

sin avulla pyritään selvittämään näiden käsitysten laadullisia eroja. Fenomenografinen ana-

lyysi perustuu siihen ajatukseen, ettei objektiivista todellisuutta ole olemassa, vaan se ilme-

nee eri tavoin ihmisten käsityksissä. Ilmiön ja henkilön välillä on suhde ja käsityksen käsite 

on näiden välissä. (Marton 1984, s. 267–286.) Kulttuurihistoriallisen kehitysteorian periaat-

teita noudattaen voidaan lähteä siitä, että psyykkiset ominaisuudet eivät ainoastaan muo-

dostu sosiaalisella tasolla, vaan ne myös eksistoituvat sosiaalisina ja toiminnallisina raken-

teina ja suhteina. Puhuessaan psyyken kulttuurisesta kehityksestä, Lev Vygotsky tarkoittaa 

sitä, että ihmisen psyykkiset rakenteet muodostuvat interpersoonallisesti, sosiaalisen vuo-

rovaikutusprosessin kautta. (Soini, 2013, s. 10.) Kasvatuspsykologian tärkeänä tehtävänä on 

kiinnittää huomiota sellaisiin teoreettisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin, jotka mah-

dollistavat subjektin psyykkisen kokemuksen elämyksellisen ulottuvuuden tutkimista ja jä-

sentämistä. Tämä edellyttää arkielämän kokemusten tutkimusta ja ns. subjektiorientoitu-

neen kasvatuspsykologisen tutkimuksen kehittämistä. (Soini, 2013, s. 8–9, 14.) 

3.1 Esiymmärrykseni aiheesta 

Siitä huolimatta, että tutkija pyrkii toistamaan raportoinnin yhteydessä toimijoiden katego-

riat, hän organisoi aineistonsa aina jonkin teoreettisen mallin mukaan. Puhtaita ei-tulkitsevia, 

teoriavapaita havaintoja ei ole olemassa. Aineistosta ei nouse itsestään mitään, vaan tutkija 

nostaa tärkeiksi havainnoivansa asiat esille. Ongelmana ei näytä olevan se, mitä aineiston 

keruussa tapahtuu, vaan se miten sitä käsitellään, mihin tutkija tulkintansa perustaa ja kuinka 

nämä esitetään raportissa. (Hoikkala, 1981, s. 18.) Tämän huomioiden pyrin tekemään kaikki 

aineistosta nostamani sitaatit ja niiden teemoittelun läpinäkyvänä ja selkeänä. Teemaluok-

kien alle listaan jokaisen sitaatin kohdalle erikseen minkä havaintoyksikön sitaatista on ky-

symys, jotta lukija voi tarvittaessa helposti tarkistaa asian.  

Koska kyseessä on kirjoitettu haastatteluaineisto, on syytä huomioida, että vastauksia 

annettaessa opiskelijoilla on ollut enemmän aikaa pohtia ja mietiskellä erilaisia sanavalintoja 

ja ilmaisuja kuin vaikkapa kasvokkain tapahtuvassa suullisessa haastattelussa. Se onko tällai-
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sen haastattelun tulos luotettavampi vai vähemmän luotettava en sen kummemmin ota kan-

taa, mutta aihe on kuitenkin mietinnän arvoinen. Tutkimukseen osallistujat ovat vapaaehtoi-

sesti täyttäneet haastattelulomakkeen, joten on syytä olettaa, että he ovat kokeneet sen 

jossain määrin merkitykselliseksi tai heillä on ollut aiheesta sanottavaa. Luonnollisesti tutki-

mukseen osallistuvilla opiskelijoilla on oma tulkintansa opiskelijoiden alkoholin käytöstä, 

mutta tämä tulkinta ei ole absoluutti, tulkintatilanteen määrityksistä vapaana leijuva, toimi-

joiden toiminnalleen tiedostamatta antama eheä mieli, jonka tutkija tiivistää esiin. Sen sijaan 

toimija luo erilaisia, mutta keskenään yhtä aitoja sekä merkityksellisiä tulkintoja. Tutkijan 

tulee siis ottaa etäisyyttä tutkimukseen osallistuneihin opiskelijoihin ja käsittää haastattelut 

puheeksi, jossa tulkinnat dokumentoituvat. (Hoikkala, 1981, s. 20.) Näin ollen on syytä huo-

mioida, että opiskelijat ovat voineet antaa erilaisia vastauksia täyttäessään kirjallista haastat-

teluaineistoa kuin, jos samoja kysymyksiä olisi esittänyt vaikkapa luokkatoveri. 

Oma taustani alkoholistiperheen lapsena saattaa vaikuttaa ajatteluuni ja päätelmiini 

tuloksia analysoitaessa. Voi myös olla, että usean vuoden baarialalla työskentelyllä on mer-

kitystä ajatuksiani muokkaavana tekijänä. Nämä vuodet ovat opettaneet minulle välinpitä-

mättömyyttä ja jokseenkin kylmää suhtautumista runsaasti alkoholia nauttiviin ihmisiin. 

Nämä seikat on tärkeä huomioida erityisesti tulosten analysointi vaiheessa. Oma suhteeni 

alkoholin käyttöön on jokseenkin suomalaisesta kulttuurista poikkeava. Käytän alkoholia 

satunnaisesti, joskus myös viikolla. Annoksia juon kerralla korkeintaan kuusi, mutta usein 

alkoholin käyttöni rajoittuu yhteen tai kahteen annokseen. Juon itseäni harvoin humalaan, 

mutta saatan nauttia alkoholia myös päivällä, jos siltä tuntuu. Käytän alkoholia usein ruoan 

kanssa ja rentoutuakseni.  

3.2 Tutkimusongelmat ja tehtävät 

Tutkimusongelmat määritin fenomenografisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti koske-

maan ihmisen subjektiivista kokemusta opiskelijan näkökulmasta eli siinä hetkessä ja jossa 

hän tällä hetkellä elää ja sillä elämänkokemuksella, jonka hän tällä hetkellä omaa. Ensimmäi-

sen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on pureutua siihen, mitä asioita opiskelija itse ajat-

telee syyksi alkoholin käytölleen. Tämä kysymys kuvaa perusalkoholin käyttöä, joka käsittää 

minkä tahansa alkoholimäärän nauttimista. Toisessa kysymyksessä paneudutaan erityisesti 

humalajuomisen syihin, mikä käsittää jokaisella ihmisellä eri määrän alkoholia. Tällä kysy-

myksellä pyritään selvittämään, millä opiskelija perustelee tarpeen humaltua ja onko humal-
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tuminen tarkoituksellista vai tarkoituksetonta.  Kolmannessa tutkimusongelmassa keskity-

tään siihen, millaista elämä olisi kokonaan ilman alkoholia, jolloin saadaan viimeisetkin tie-

donrippeet siitä, mitkä asiat pitävät opiskelijan kiinni suhteessa alkoholiin ja onko opiskelija 

mahdollisesti miettinyt luopumista alkoholin käytöstä. Lisäksi kysymyksen avulla voidaan 

mahdollisesti havaita näkeekö opiskelija alkoholin käytön positiivisena (ei halua luopua alko-

holista) vai negatiivisena (haluaa luopua alkoholista). Koska ilmiö on sinänsä erottamaton 

kokemuksesta, on tärkeää huomioida ne molemmat muodostaessa kattavaa kokonaisuutta 

aiheesta. Tutkimusongelmien keskiössä on opiskelijoiden oma ääni ja tutkijan ääni näyttäytyy 

ainoastaan teemojen muodostamisessa ja tulkintaa tehtäessä. Näiden fenomenografisten 

seikkojen valossa olen muodostanut seuraavat tutkimuskysymykset, joihin pyrin tutkimuk-

sellani parhaani mukaan vastaamaan:  

1) Miten opiskelija perustelee alkoholin käyttönsä? 

2) Miten opiskelija perustelee humalajuomisensa? 

3) Mitä opiskelija uskoo elämänsä olevan ilman alkoholia? 
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4 AINEISTON KERUU JA ANALYYSI 

Tutkimuksessani käytetty aineisto on luonteeltaan kvalitatiivinen. Kyseessä on Helsingin Sa-

nomien Nyt-liitteen vuonna 2002 tekemä alkoholikysely. Aineisto poikkileikkausaineisto, 

joka koostuu viidestä avokysymyksestä/kirjoituskehotuksesta. Kysymykset ja kirjoituskeho-

tukset ovat seuraavat "Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia", "Mitä tavoittelet humala-

tilalla?" "Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla humalaan", "Millä tavalla elämäsi 

muuttuisi, jos et käyttäisi alkoholia?" "Jos sinulla on mielessäsi jotain muuta aiheeseen liitty-

vää, voit kertoa siitä tässä" Aineisto on järjestetty strukturoituun kysymykseen "Kuinka 

usein juot nykyään itsesi humalaan?" valitun vastauksen mukaan. Taustatietoina kustakin vas-

taajasta ovat mukana ikä, ammatti ja sukupuoli. Vastaajia on yhteensä 3413.  Aineisto on 

kerätty aikavälillä 9.5.–23.5.2002. Aineisto soveltuu hyvin fenomenografisessa tutkimuksessa 

käytettäväksi, sillä avokysymykset tuottavat hyvin aineistoa, jossa vastaaja voi tuottaa tekstiä 

mielensä mukaisesti ja käyttää värikkäitäkin ilmaisuja asian esittämiseksi. Vastauksissa tilaa ei 

ole rajattu, joten vastauksien pituudet vaihtelevat vastaajan persoonan mukaan. Fenomeno-

grafisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti, en ole lähtenyt korjaamaan opiskelijoiden 

vastauksien ulkoasua enempää, kuin se ymmärtämisen ja selkeyden vuoksi vaatii. 

Tarkoituksena on käsitellä aineistoa jatkuvan vertailun menetelmän avulla ja löytää 

tekstistä yhteisiä nimittäjiä. Näin ollen etsin ihmisten vastauksista samankaltaisuuksia ja la-

jittelen ne sitten erilaisiin ryhmiin/teemoihin. Teemoihin lajittelun jälkeen katson, mitkä ovat 

yleisimpiä syitä ja selityksiä ihmisten alkoholin käytölle ja uskomuksille siitä, millaista heidän 

elämänsä olisi ilman alkoholia. Kirjaan tulokset ylös ja yritän päätellä löytyykö niistä yhteistä 

linjaa, jonka perusteella voisin tehdä oletuksia opiskelijoiden alkoholisuhteesta. Tässä vai-

heessa oma roolini ja esiymmärrykseni tutkijana painottuu, joka kuuluu osaltaan fenomeno-

grafisen tutkimuksen kuvaan. Se, millä tavoin teemoittelen, tulkitsen ja ymmärrän vastauksia, 

riippuu omasta persoonallisesta taustastani, jonka tuon esille esiymmärrys-luvussa 3.1. 

Koska aineisto on suhteellisen laaja pro gradu -tutkielmaan, rajasin tarkasteluni koh-

teeksi ainoastaan opiskelijat, jotka juovat alkoholia kerran viikossa tai useammin. Kokonais-

joukosta 3413 havaintoyksiköstä tähän joukkoon kuuluu 478 havaintoyksikköä. Tästä jou-

kosta valitsen sattumanvaraisesti arpomalla viisitoista havaintoyksikköä, joiden vastauksia 

käyn läpi tarkemmin. Oletan, että tämä määrä on tässä tapauksessa riittävä antamaan suun-

taviivaa ja edustamaan suomalaisten opiskelijoiden ajatusmaailmaa alkoholin käytöstä ja hu-
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malanhakuisesta juomisesta. Esittelen ensin jokaisen havaintoyksikön perustiedot seuraa-

vasti: järjestysnumero, havaintoyksikkö, sukupuoli, ikä, ammatti, kuinka usein juo itsensä 

humalaan. Tutkimukseen osallistuvat opiskelijat: 

1) 675, nainen, 31–40, opiskelija, kerran viikossa 

2) 644, nainen, 18–20, opiskelija, kerran viikossa 

3) 520, mies, 18–20, opiskelija, kerran viikossa 

4) 567, mies, 21–25, opiskelija, kerran viikossa  

5) 1375, nainen, 18–20, opiskelija, kerran viikossa 

6) 1401, nainen, 26–30, opiskelija, kerran viikossa 
7) 4285, nainen, 21–25, opiskelija, 2 kertaa viikossa 

8) 4020, mies, 26–30, opiskelija, 2 kertaa viikossa 

9) 4039, mies, 26–30, opiskelija, 2 kertaa viikossa 

10) 355, nainen, 21–25, opiskelija, 2 kertaa viikossa  

11) 569, mies, 21–25, opiskelija, 2 kertaa viikossa 

12) 92, nainen, 21–25, opiskelija, 2 kertaa viikossa  

13) 2301, mies, 21–25, opiskelija, 2 kertaa viikossa 

14) 2903, mies, 21–25, opiskelija/media, 3 kertaa viikossa tai yli 

15) 3406, nainen, 21–25, taideopiskelija, 3 kertaa viikossa tai yli 

 

Seuraavaksi esittelen yhden vastauksen havainnollistamaan kyselylomakkeen rakennetta:  

Havainto-

yksikkö: 

675 

 

Ikä: 31–40  

Ammatti: opiskelija 

Sukupuoli: nainen 

Juo huma-

laan: 
kerran viikossa 

C1 Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia: Nousuhumala on 

ihana tunne. 

C2 Mitä tavoittelet humalatilalla? Täytyykö aina tavoitella jotain? 

C3 Pohdi omin sanoin syitä siihen, miksi haluat tulla huma-

laan: Edelleen nousuhumalan tunne on yksi maailman parhaista 

tunteista. Jotenkin sitä nousussa unohtaa arkiaskareet. 

C4 Millä tavalla elämäsi muuttuisi, jos et käyttäisi alkoholia? 

En usko, että mitenkään. 

 

Käytin tutkimukseni analysointiin teemoittelua, joka on yksi laadullisen analyysin perusme-

netelmistä. Teemoittelun avulla hahmotetaan aiheita, jotka toistuvat aineistossa. Kyseessä 

on aineistolähtöinen lähestyminen, eli etsitään tekstistä yhdistäviä tai erottavia asioita. Tar-

koituksena on pilkkoa aineisto ja ryhmitellä se erilaisten aihepiirien mukaan. Analyysissä 
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korostuu teemojen sisältö, eli se mitä teemasta on sanottu, mitä teemaan katsotaan sisälty-

vän. Teemoittelu motivoituu tutkimusongelmien kautta, joita tässä tapauksessa olivat: 1) 

Miten opiskelija perustelee alkoholin käyttönsä? 2) Miten opiskelija perustelee humalajuo-

misensa? ja 3) Mitä opiskelija uskoo elämänsä olevan ilman alkoholia? 

Monessa tutkimuksen traditiossa tekstin ja sanojen analysoinnin tavoitteena on muo-

dostaa teemoja. Useimmiten menettelytapaan kuuluu prosessi, jossa tutkija valitsee koodi-

sanoja, fraaseja, lohkoja tai muita tekstin osia. Koodit nousevat aineistosta materiaalin huo-

lellisen lukemisen seurauksena. Materiaalin koodaamisessa on eroja. Toinen käyttää koodina 

suurta lohkoa tekstistä, kun taas jotkut kiinnittävät huomionsa pieniin yksityiskohtiin. Ana-

lysointitapa voi vaihdella paljonkin eri yksilöiden ja erilaisten aineistojen välillä. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka, 2006). Teemoittelu ei itsessään ole selvä valinta fenomenografi-

sessa tutkimuksessa, mutta se sopii selkeytensä vuoksi käytettävään aineistoon. Teemojen 

avulla pystyin jakamaan ja hahmottamaan opiskelijoiden vastaukset selkeisiin ryhmiin ja näin 

ollen välittämään helposti havainnollisen kuvan siitä, mihin teemaryhmään esimerkiksi suurin 

osa vastauksista sijoittuu. Teemojen avulla myös oma ääneni tutkijana ja tulkitsijana tulee 

fenomenografisten periaatteiden mukaisesti esille siinä, millaisiin teemaluokkiin olen vas-

taukset jakanut ja kuinka ne lopulta tulkinnut.  

Teemojen muodostamisessa voidaan käyttää apuna koodausta. Tällöin aineistoa jär-

jestellään teemojen mukaan, kunkin teeman alle kootaan esimerkiksi kustakin haastattelusta 

ne kohdat, joissa puhutaan teemasta. Lopuksi yleensä esitetään teemojen käsittelyn yhtey-

dessä näytepaloja eli sitaatteja. Sitaattien käyttämisessä tulisi olla kriittinen ja raporttia kir-

joittaessa olisi hyvä miettiä, mikä kunkin sitaatin tehtävä on ja onko se varmasti tarpeellinen 

juuri suunnittelussa kohdassa. Tutkijan tulee pohtia esitetäänkö sitaattien yhteydessä vas-

taajien taustatietoja vai jätetäänkö ne pois. Teemojen nimeämisessä voi pysytellä hyvin ku-

vaavassa tyylissä tai vaihtoehtoisesti voi valita mielikuvituksellisempia otsakkeita, kunhan 

tyyli raportissa on yhtenevä. Koodien muodostamista voidaan pitää aineiston organisointina 

ja kategorisointina. Tutkija aloittaa analysoinnin laajasta materiaalista, kuten haastattelusta. 

Aineisto on “leikattu palasiksi” ja kategorisoitu koodeiksi. Kun haastattelut on koodattu, 

voidaan käydä läpi kaikkien haastattelujen kategorisointi, ja tarpeen vaatiessa poistaa pääl-

lekkäisyydet ja turhat/ylimääräiset koodit tai nimetä uudelleen. Seuraavaksi koodit organi-

soidaan hierarkkisiin kategorioihin, jotka voidaan järjestää 5–7 keskeisen ja merkityksellisen 

teeman alle. Sääntönä on, ettei suurikaan aineisto saisi tuottaa teemoja enempää kuin 5–7. 

(Saaranen–Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 
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5 TUTKIMUSHAVAINNOT 

Tässä luvussa esittelen havainnot, jotka koin merkitykselliseksi tutkimukseni kannalta eli 

käyn tarkemmin läpi edellisen luvun teemaluokkia ja teen niistä erilaisia päätelmiä. Käyn 

havainnot läpi yksi kerrallaan, siinä järjestyksessä, kun ne opiskelijoilta kysyttiin. Mainitsen 

myös, mikäli teemojen muodostamisvaiheessa oli jotain huomionarvoista tai poikkeavaa. 

Esittelen ohessa tutkimuksen kannalta oleellisia sitaatteja, jotka puoltavat päätymistäni eri-

laisiin johtopäätöksiin. 

5.1 Alkoholin käytön syyt 

Ensimmäisessä kysymyksessä (C1: Selitä omin sanoin miksi käytät alkoholia?) teemoittelu 

oli helppo toteuttaa. Teemoiksi nousivat 1. Hyvän olon tunne, 2. Rentoutuminen, 3. Sosiaa-

liset suhteet, 4 Alkoholin maku, 5. Ajatusten ohjailu, 6. Tapa/tottumus ja 7. Estottomuus. 

Ehdottomasti suurimmaksi teemaluokaksi nousivat sosiaaliset suhteet, joihin sopi peräti yh-

deksän havaintoyksiköiden sitaattia. Näyttää siis vahvasti siltä, että opiskelijat käyttävät al-

koholia, koska uskovat sen vaikuttavan positiivisesti olemassa oleviin suhteisiin ja helpotta-

van myös luomaan uusia sosiaalisia kontakteja. Useat vastaajat mainitsevat juovansa koska 

muutkin juovat ja kertovat sen olevan hyväksyttävä ja jopa vaadittava osa porukkaan kuulu-

mista: ”Ellen joisi, tuntisin itseni varmasti ulkopuoliseksi” (4039), ”Alkoholin käyttö on sosiaalinen 

juttu ja sitä on hauska käyttää ystävien kanssa. se vaan on sellainen hyväksytty juttu jota ihmiset 

tekee” (4285), ”seurakin juo” (4020).  

Hyvän olon tunne tuli toisena suurena teemaluokkana, joihin sitaateista sopi kuusi 

kappaletta. Erityisesti kevyestä humalasta ja nousuhumalantunteesta tunnuttiin nautittavan. 

Alkoholin käyttöön liitettiin myös hauskanpito: ”Kevyt humala tuntuu kivalta.” (1375), ”Nou-

suhumala on ihana tunne.” (675) Näiden kahden luokan lisäksi halu rentoutua (viisi sitaattia) 

ja tapa/tottumus (neljä sitaattia) nousivat merkittäviksi tekijöiksi alkoholin nauttimisessa. 

Opiskelijat huomioivat, etteivät aina edes mieti juomisiaan syvällisemmin: ”Totuttu tapa millä 

saa hauskan illan sen kummempia suunnittelematta.” (567), ”Koska minulla ei ole tässä elämän-

vaiheessa mitään perusteltua syytä olla käyttämättäkään.” (3406). Vain harva vastaajista oli sitä 

mieltä, että juovat alkoholia sen maun vuoksi tai estojen poistamiseksi (molemmissa yksi 

sitaatti). 
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5.2 Humalatilan hakeminen 

Toisessa kysymyksessä (C2: Mitä opiskelija hakee humalatilalta?) teemaluokat muodostuivat 

jokseenkin samanlaisiksi kuin edellisessä kysymyksessä. Hieman eroavaisuutta oli kuitenkin 

havaittavissa. Teemaluokat ovat seuraavat: 1. Hyvän olon tunne, 2. Rentoutuminen, 3. Sosi-

aaliset suhteet, 4. Arjesta irtautuminen, 5. Estottomuus ja 6. Muu. Opiskelijat tuntuivat ha-

kevan humalatilalta melko samanlaisia asioita kuin alkoholin juomiselta yleensä. Suurimmaksi 

luokaksi nousi kaksi eri teemaluokkaa 1. hyvän olon tunne ja 2. arjesta irtautuminen, joissa 

molemmissa oli kahdeksan sitaattia. Lähes kaikki hyvän olon sitaatit kertoivat samaa; Haus-

kuus ja ilonpito ovat humalatilan tärkeimmät ominaisuudet: ”Hauskuutta” (2301), ”Haus-

kuutta ja hyvää meininkiä” (92), ”Haluan pitää hauskaa” (4285), ”Hauskanpitoa, hyvänolontun-

netta” (1401), ”Hauskanpitoa ja välittömyyttä” (567) Opiskelijat kokivat humalan lievittävän 

stressiä ja vievän ajatukset pois arjen velvoitteista: ”Vapautuminen arjesta” (569), ”Todellisuus-

pakoistahan se on” (4020), ”Kiva olla sekaisinkin välillä, eikä aina kaavojen kanssa vääntää” 

(520), ”Nollaamista” (644). 

Seuraavaksi suurin teemaluokka olivat sosiaaliset suhteet, joka ei jäänyt paljoa jälkeen 

edellisistä runsaalla seitsemällä sitaatillaan. Näissä vastauksissa korostuivat hyvän olon tun-

teen teemaluokassakin jo mainitut Hauskanpito ja yhdessä olo: ”Hauskoja iltoja uusien ja van-

hojen ystävien seurassa” (3406), ”Kavereiden kanssa hauskanpitoa” (569), ”Kun otan, otan juh-

liakseni. Humala tekee bailuista vielä hauskemmat” (1375). Toiseksi suurin teemaluokka oli 

edellisestä poiketen arjesta irtautuminen, johon kuului seitsemän sitaattia.  

Rentoutumista puolsi neljä sitaattia ja estottomuuden mainitsi kolme opiskelijaa. Myös 

yksi teemaluokkiin sopimaton vastaus löytyi, jossa pohdittiin sitä tarvitseeko humalatilalla 

ylipäätään tavoitella jotain erityistä: ”Täytyykö aina tavoitella jotain?” (675). 

5.3 Syyt humalajuomiselle 

Kysymykselle (C3: Millä opiskelija perustelee humalajuomisen?) teemaluokiksi valitsin 1. 

Nautiskelu, 2. Rentoutuminen, 3. Luovuus, 4. Sosiaaliset suhteet 5. Estottomuus ja 6. Arjesta 

irtautuminen/Stressin lievitys. Kysymyksessä ilmeni, että opiskelijoiden suurin motiivi huma-

lajuomiselle on sosiaaliset suhteet, joista sitaatteja saatiin seitsemän kappaletta.  Vastauksissa 

toistui edellisestä kysymyksestä (C2) tutut teemat eli hauskanpito ja yhteisöön kuuluminen: 

”Kavereiden kanssa hauskanpito” (92), ”Yhdessä kavereiden kanssa juominen ja humaltuminen 
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on hauskaa, jos olisi absolutisti, ei voisi kuulua porukkaan samalla tavalla” (1401),  ”Nauttia ka-

vereiden seurasta. Lisäksi känni auttaa pysymään hereillä baarissa aamuneljään” (1375), ”Tulee 

seurallinen olo” (567). Opiskelijat kokevat humalajuomisen auttavan irti arjesta ja lievittävän 

stressiä. Tähän teemaluokkaan sopivia sitaatteja tuli viisi kappaletta. Vastauksista voidaan 

päätellä, että opiskelijan arki voi tuntua selvin päin rankalta. Ajatukset halutaan humalajuo-

misen avulla edes hetkeksi irti opiskelusta ja muista arjen vaateista: ”Vapautuminen arjesta, 

irtiotto tylsyydestä!”  (92), ”Joskus myös haluaa paeta arkea” (569), ”Elämä stressaa liikaa selvin 

päin” (355), ”Ehkä sitä haluaa sen huolettomuuden ja onnellisuuden tunteen edes hetkeksi. Saa 

pään hyvin tyhjennettyä, oudosta tilasta on oppinut nauttimaan” (4285), ”Jotenkin sitä nousussa 

unohtaa arkiaskareet” (675). 

Opiskelijat perustelevat humalajuomistaan myös nautinnolla (neljä sitaattia) ja rentou-

tumisella (viisi sitaattia). Välillä opiskelijat haluavat myös käyttäytyä estottomasti (kaksi si-

taattia) ja tehdä jotain, mitä eivät ilman alkoholia tekisi: ”Ikään kuin saa luvan hölmöillä” 

(1375), ”Humaltuneena voi hyvin mielin, ilman katumusta tehdä kavereiden kanssa kaikkea, kiu-

santekoakin” (520). 

5.4 Elämä ilman alkoholia 

(C4: Kysymyksessä mitä opiskelija uskoo elämän olevan ilman alkoholia?) teemaluokat ovat 

aikaisemmista kysymyksistä selkeästi poikkeavat. Kysymykseen vastasi yhdeksän viidestä-

toista opiskelijasta. Teemaluokiksi muodostuivat: 1. Elämän sisällön kuihtuminen, 2. Tervey-

dentilan kohentuminen, 3. Ystävyyssuhteiden heikkeneminen, 4. Rahahuolien väheneminen, 

5. Tehokkuuden lisääntyminen, 6. Parempi elämänlaatu ja 7. Ei muutosta. Yllättävää kyllä, 

ainoa suoraan alkoholin käyttöä puoltava teemaluokka Elämän sisällön kuihtuminen sai ra-

hahuolien lisäksi kaikista eniten sitaatteja (viisi kappaletta). Opiskelijat siis uskovat, että hei-

dän elämänsä muuttuisi vähemmän miellyttäväksi, mikäli he lopettaisivat alkoholin käytön 

kokonaan. Ennen kaikkea opiskelijat pelkäävät elämänsä muuttuvan tylsäksi: ”Olisi paljon tyl-

sempää. koskaan ei tiedä mitä eteen sattuu, kun stadin baareja koluaa” (92), ”Luultavasti elämäni 

olisi myös huomattavasti tylsempää” (355), ”Olisi paljon tylsempää, elämän suola on isot bileet 

kavereiden kanssa” (1401), ”Olisi varmaan melko lailla tylsempää” (1375), ”Lauantait olisivat 

tappavan tylsiä” (567), ”Ehkäpä olisin tylsempi ihminen” (520). Opiskelijat pohtivat, että heillä 

olisi varmasti käytössään enemmän rahaa, jos eivät joisi alkoholia lainkaan.  

Kolme opiskelijaa mietiskelee terveydentilansa kohentumista alkoholin jäädessä pois 

kuvioista, sillä usein alkoholin käyttö lisää myös muita epäterveellisiä tapoja: ”Olo ja terveys 
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olisivat varmasti paremmat, sillä kännissä tulee poltettua tupakkaakin, mikä tuntuu kurkussa” 

(1401), ”Tuskin tulisi ikinä lähdettyä baariin kavereiden kanssa, koska ne savuiset luolat, joissa 

melkein kuuroutuu, on lähes synonyymi kidutukselle!” (1375) ja ”Sunnuntai- ja maanantaiaamut 

freshejä.” (567). Sosiaalisten suhteiden kuihtumista pelkää vain yksi opiskelija, kun taas pa-

remman elämänlaadun puolesta puhuu kahden opiskelijan sitaatit. Yksi opiskelija uskoo, 

ettei elämä ilman alkoholia muuttaisi elämää millään tavalla (1375). 

5.5 Muuta huomioitavaa 

Viimeiseen kysymykseen, johon opiskelijat saivat kirjata muuta huomioitavaa (C5), vastasi 

seitsemän opiskelijaa viidestätoista. Teemaluokat poikkeavat edellisistä kysymyksistä täysin, 

koska aihetta ei ollut rajattu mitenkään. Jotain yhteisiä ajatuksen kohteita voitiin kuitenkin 

muodostaa teemaluokiksi: 1. Alkoholin hyöty-haitta-suhteen arviointi, 2. Ajatukset alkoho-

lismista/ongelmajuomisesta, 3.  Ajatukset muista päihteistä, 4. Alkoholi tabuna. Vastaukset 

olivat hajanaisia, eikä ajatuksia herättänyt selkeästi mikään tietty aihealue. Opiskelijat olivat 

kuitenkin miettineet omaa suhdettaan alkoholiin ja sitä voisiko heille mahdollisesti kehittyä 

alkoholista ongelmia: ”En ole havainnut alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja - ainakaan vielä. 

Silti otan tosissani riskirajat ja varoittelut, minkä vuoksi on tunne, että pitäisi vähentää, vaikka 

juominen niin hauskaa onkin” (1401), ”Jos on alkoholistin lapsi, sitä aina miettii omaa juomistaan. 

Jos on ollut radalla vähän liian kauan, niin rupeaa miettimään onko itsenkin riippuvainen alkoho-

lista.” (4285). Lisäksi alkoholin käytön muutokset oli havaittu: ”Alkoholin käyttö on kansainvä-

listynyt suomessa paljon. enää ei ole niin tabu juoda pari olutta ruoan kanssa kuin aiemmin. tavat 

ovat jotenkin neutralisoitumassa” (92). Huomion arvoista oli, että jopa seitsemällä opiskelijalla 

oli jotain sanottavaa viimeiseenkin kysymykseen, joten voitane olettaa, että aihe oli heidän 

mielestään keskustelua herättävä ja pohtimisen arvoinen.   
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimukseni perusteella ja aineistooni perehtyen esitän tutkimustulokseksi seuraavat pää-

telmät:  

1) Miten opiskelija perustelee alkoholin käyttönsä? 

Opiskelija perustelee alkoholin käyttönsä useimmin sosiaalisilla syillä ja hauskanpi-

dolla. Opiskelijat kokivat juomisen tuovan vastapainoa stressiin ja arkeen. 

2) Miten opiskelija perustelee humalajuomisensa? 

Humalajuomisensa opiskelija perustelee halulla kokea yhdessäoloa, solmia ja ylläpitää 

hyviä kaverisuhteita. Humalajuomisen koettiin olevan myös portti huolettomampaan 

elämään. 

3) Mitä opiskelija uskoo elämänsä olevan ilman alkoholia? 

Opiskelija uskoo elämänsä olevan ilman alkoholia tylsempää, kuihtuneempaa ja sosi-

aalisesti rajoittuneempaa. Opiskelijat näkevät alkoholittoman elämän positiiviseksi 

puoleksi rahan säästymisen.  

Tuloksista ilmeni, että suuri osa opiskelijoista piti alkoholin käyttöä hyväksyttävänä, eikä koe 

tarvetta vähentää huomattavasti juomistaan. Tämä ilmenee esimerkiksi kysymyksessä Mitä 

uskoisit elämän olevan ilman alkoholia (C4), jossa opiskelijoiden vastauksista suurin osa si-

joittui teemaluokkaan Elämänsisällön kuihtuminen (6 kpl). Opiskelijat uskoivat alkoholin käy-

tön enimmäkseen parantavan sosiaalisia suhteita ja vaikuttavan positiivisesti elämään yleensä. 

Tämä ilmenee lähinnä kysymyksissä C1, C2 ja C3, joissa opiskelija kuvaa alkoholi- ja huma-

lajuomisen syitä. Opiskelijat kuitenkin tuntuivat myös tiedostavan alkoholinjuomisen vaarat 

ja riskit, sekä huomioivan sen aiheuttavan rahan menetyksen. Tämä käy parhaiten ilmi ky-

syttäessä opiskelijoiden muita huomioita aiheeseen liittyen (C5). Osa opiskelijoista pohti 

suhdettaan juomiseen syvällisesti ja pohdiskellen.  

Sosiaaliset suhteet näyttäytyivät monen kysymyksen suurimpina teemaluokkina. Opis-

kelijoiden voidaan siis ajatella liittävän sosiaalisen kanssakäymisen voimakkaasti alkoholin 

kulutukseen ja humalaan. Käytännössä tämä mahdollisesti ilmenee siten, että opiskelijapii-

reissä järjestetään usein paljon erilaisia juhlia ja teemapäiviä, joiden verukkeella kokoonnu-

taan yhteen usein alkoholinhuuruisissakin merkeissä. Moni opiskelija muuttaa opiskelujen 

perässä toiselle paikkakunnalle, joten uusiin ihmisiin tutustuminen voi vaikuttaa merkittä-

västi uudella paikkakunnalla viihtymiseen. Opiskelijat näyttävät vastauksiensa perusteella us-

kovan, että alkoholi lievittää sosiaalista kynnystä lähestyä toista ihmisitä ja auttaa pääsemään 



39 

 

 

osaksi opiskelijayhteisöä. Tätä ajatusta puoltaa myös aikaisemmin esitetyt Törrösen ja Mau-

nun ajatukset siitä, että alkoholi voitelee sosiaalisuutta ja tihentää arkista kanssakäymistä ja 

näin ollen alkoholittomuus vaikeuttaa yhteisen kokemuksen tavoittamista (ks. luku 2.2). 

Myös Peltoniemen ja Voipion mukaan eri kulttuurien alkoholin käytölle on yhteistä, että se 

on sosiaalista toimintaa. Yksinjuominen on harvinaista kaikissa kulttuureissa. (Ks. luku 2.2.) 

Toisena merkittävänä teemaluokkana näyttäytyi hyvän olon tunne. Alkoholiin liitettiin 

opiskelijoiden keskuudessa paljon positiivista energiaa, ilonpitoa ja hauskuutta. Alkoholi toi-

mii ikään kuin porttina onnellisempaan elämään. Opiskelijoiden vastauksissa toistuu murhei-

den unohtaminen, iloisuus ja hyvä fiilis. Alkoholi auttaa päästämään irti opiskelupaineista ja 

keskittymään elämän hyviin puoliin. Voidaankin ajatella, että alkoholi ikään kuin antaa luvan 

ottaa rennosti ja pitää hauskaa. Silloin kun juodaan, ei opiskella. Tämän puolesta puhuu myös 

teemaluokan arjesta irtautumisen suosio. Humalatilasta haettiin kaiken ylimääräisen arkisen 

kuormituksen nollaamista ja poispyyhkimistä. Aiheeseen liittyen myös Mäkelä, Mustonen ja 

Christofer kirjoittivat hauskanpidosta osana suomalaista juomakulttuuria. (Ks. luku 2.2.) 

Heidän mukaansa on lähdettävä liikkeelle siitä, että Suomessa alkoholijuomia käytetään etu-

päässä vapaa-aikana seurustelun ja hauskanpidon välineenä sekä humaltumistarkoituksessa. 

Törrönen ja Maunu vertaavat omassa tutkimuksessaan humalaa synonyymina hauskanpidolle 

luvussa humala (ks. luku 2.2.2). Juhlimisesta ja hauskanpidosta puhuttaessa tarkoitetaan lähes 

aina viinan juomista. Juotuaan saa luvan tehdä mitä vain: asioita, joita ei selvin päin suvaittaisi. 

Humalaisten tekemiä älyttömiä juttuja pidetään hauskoina ja kohelluksista tehdään jopa tv-

viihdettä. (Tokkari, 1996, s. 10.) Nuorten on helppo saada ympäristöstään sellainen kuva, 

että humalainen hauskempi, mukavampi, rohkeampi, seksikkäämpi, älykkäämpi ja tulee pa-

remmin toisten kanssa juttuun kuin selvä ihminen. Onko mahdollista, että aikuiset ja heidän 

pyörittämänsä erilaiset koneistot ylläpitävät harmitonta, jopa vääristynyttä käsitystä alkoho-

lista ja sen vaikutuksista? Se, että nuori ymmärtää alkoholin hauskuuden edellytykseksi ja 

seurustelujuomaksi johtuvat siitä, että nuoret ottavat helposti sen vaihtoehdon, jota suosi-

tellaan ja myydään tehokkaimmin. (Hiltunen & Niemi-Nikkola, 1996, s. 22.) 

Vastauksista voidaan lukea opiskelijoiden paine ja stressi jatkuvasta työtaakasta ja pa-

lautuspäivämääristä. Lisäksi opiskelijoiden elämässä vaikuttaa moni muu seikka, kuten talou-

dellinen tiukkuus, mahdollinen opintolaina ja tulevaisuuden suunnittelun paineet. Osalla 

opiskelijoista saattaa olla perhettä, mikä omalta osaltaan voi heijastua vastauksiin, kun taas 

toiset saattavat asua soluasunnoissa, joissa oma rauha on rajallista. Opiskelijat ovat melko 

sekalaista sorttia ja voivat olla täysin erilaisissa elämäntilanteissa. Kuitenkin kaikkia yhdistää 
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sama päämäärä valmistumisesta ja työllistymisestä ja suurinta osaa varmasti myös taloudel-

liset vaikeudet. Opiskelijoiden elämä ei ole varmaankaan helpoimmasta päästä, mutta silti 

vastauksista heijastuu pääosin positiivisuus ja halu nauttia elämästä. Tämä on mielestäni erit-

täin tärkeä havainto, sillä se viestii siitä, että suomalaiset opiskelijat voivat kaiken kaikkiaan 

hyvin. Opiskelijoiden vastauksissa ilmeni yllättävän vähän estottomuuden hakemista tai vas-

takkaiseen sukupuoleen kontaktin ottamiseen liittyviä kommentteja. Voidaankin siis päätellä, 

että opiskelijat juovat alkoholia ennen kaikkea oman rentoutumisensa vuoksi, eivät niinkään 

seuranhaku mielessä.  
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7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS  

Fenomenografisessa tutkimuksessa tulosten eli käsitystapojen luotettavuus perustuu tutki-

musprosessin kaikkien vaiheiden laadukkaaseen toteuttamiseen. Luotettavuus edellyttää 

tutkimusprosessin läpinäkyvyyttä ja prosessin kaikkien vaiheiden perustelemista tutkimuk-

sen omasta viitekehyksestä lähtien. Luotettavuuden lähtökohta on tutkimusasetelman ja 

koko tutkimusprosessin sisäinen yhtenäisyys ja loogisuus. (Belt, 2013, s 184.) 

Tutkimuksen voidaan todeta onnistuneen hyvin ja myös fenomenografisesti katsot-

tuna tutkimuksella päästiin tarkoitukseen, koska vastaukset antoivat kielikuvallisesti rikasta 

aineistoa. Aineiston avulla päästiin sisälle opiskelijoiden erilaisiin käsityksiin alkoholista ja sen 

käyttötavoista sekä humalanhakuisesta juomisesta. Opiskelijoiden vastauksissa näkyi per-

soona ja subjektiivisen kokemuksen vaikutus opiskelijoiden käyttämiin sanavalintoihin ja il-

maisuihin. Vastauksia analysoimalla pystyi helposti muodostamaan yhteisiä pääpiirteitä, joi-

den mukaan vastaukset voitiin lajitella teemaluokkiin. Tästä voidaan päätellä, että alkoholin 

käyttö ilmiönä sisältää jokseenkin yhteneviä käsityksen teemoja kaikkien opiskelijoiden ko-

kemusmaailmassa. Olisi mielenkiintoista tutkia, kuinka tutkimustulokset muuttuisivat, jos 

ottaisin analysoitavaksi havaintoyksiköitä eri ammattiluokista. Voisi kuvitella, että teemaluo-

kat olisivat hajanaisemmat ja niitä voisi vastaavalla otoskoolla olla hankalampi muodostaa 

kuin pelkästään opiskelijoita tutkittaessa.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa saturaatioon tarvitaan tyypillisesti 20–30 haasta-

teltavaa, mutta myös pienempiä, esimerkiksi 12 ja 9 haastateltavan aineistoja on käytetty. 

(Belt, 2013, s 184.) Olen tyytyväinen otoskokoon valitsemieni havaintoyksiköiden määrässä. 

Aluksi epäilin olisiko havaintoyksiköiden määrä riittävä tai vaihtoehtoisesti aivan liian suuri 

ja raskas työstettäväksi. Koskaan ei voi arpomalla tietää, kuinka informatiivisia vastauksia 

eteen tulee, joten havaintoyksiköitä kannattaa ottaa sopivan paljon. Tällöin varmistuu, että 

aiheesta saadaan kylliksi aineistoa, tutkimuksen laatu ja luotettavuus paranee. Uskoin alkuun 

kymmenen havaintoyksikön olevan riittävästi, mutta päädyin varmuuden vuoksi valitsemaan 

viisitoista. Kaikki vastaukset olivat erittäin hyvin aineistoa tuottavia ja runsassanaisia, joten 

jopa pienemmällä otoskoolla oltaisi saatu hyviä tuloksia.  

Fenomenografisen tutkimuksen aineisto rakentuu haastattelutilanteissa. Haastatte-

luista voi saada esiin vain sellaisia ilmiöön liittyviä käsityksiä, joita haastateltavat kykenevät 

ilmaisemaan ja joita he itse haluavat ilmaista. (Belt, 2013, s 185.) 
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Koska vastauksista löytyi helposti kaikille vastauksille yhteneviä teemoja, uskon, että vas-

taukset kuvaavat melko hyvin koko opiskelijayhteisöä. Täytyy kuitenkin muistaa, että tutki-

muksessani käsittelin ainoastaan opiskelijoita, joiden alkoholin käyttö on viikoittaista. Tästä 

tutkimuksesta ei näin ollen voida vetää johtopäätelmiä harvemmin juovien opiskelijoiden 

alkoholin käytön tai humalajuomisen syihin ja selityksiin. Vastauksissa toistui yllättävän pal-

jon lähes identtisiä kommentteja liittyen esimerkiksi hauskanpitoon tai sosiaalisiin suhteisiin. 

Hauskanpidon luotettavuutta juomisen syynä opiskelijoiden vastausten lisäksi puoltaa myös 

tässä tutkimuksessa esitetty Mäkelän, Mustosen ja Christofferin pohdinnat suomalaisten hu-

malajuonnista luvussa 2.2.1 sekä Törrösen, Maunun ajatukset humalasta hauskapidon syno-

nyymina luvussa 2.2.2. Sosiaalisten suhteiden liittyminen voimakkaana syynä opiskelijoiden 

alkoholin käyttöön puolestaan viitataan tämän tutkimuksen lisäksi esimerkiksi luvussa 2.1 

mainitussa Fosterin amerikkalaisopiskelijoille tekemässä tutkimuksessa, Halimin australialai-

sopiskelijoille tekemässä tutkimuksessa, sekä Törrösen ja Maunun suomalaisille opiskelijoille 

tekemässä tutkimuksessa. Tällaisten asioiden voidaan siis suurella varmuudella uskoa olevan 

suomalaisten opiskelijoiden suurimpia syitä käyttää alkoholia. Sukupuolten välisiä eroja ei 

tässä tutkimuksessa otettu huomioon, mutta pintapuoleisesti niistä ei noussut esiin selkeitä 

poikkeavuuksia. Fenomenografisen tutkimuksen pääpiirteet huomioiden luotettavuuden 

kannalta oleellista on huomioida, että kaikki teemaluokat olivat tutkijan itsensä valitsemia ja 

näin ollen tutkijan omat kokemukset ja käsitykset vaikuttavat, millaisia teemaluokkia muo-

dostetaan ja mihin opiskelijoiden vastaukset ja sitaatit lopulta sijoitetaan. Syytä on myös 

havaita, että tutkimus käsittää ainoastaan suomalaiset opiskelijat. Lisäksi otoskoko on rajal-

linen. 

Pohdin teemaluokkia useaan kertaan ja lajittelin sitaatit sen mukaan, miten ne omien 

tietämysteni ja kokemusteni perusteella parhaaksi katsoin itsereflektiota korostaen. Yritin 

näin ollen tiedostaa omien käsitysteni vaikutuksen mahdollisien teemaluokkien muodostu-

miseen ja johtopäätelmien tekoon. (Kalliomäki, 2012, s. 8.) Luotettavuutta olisi voinut lisätä 

siten, että kaksi tutkijaa suorittaa toisistaan riippumatta aineistonluokituksen. Tämän jälkeen 

tarkastellaan miten hyvin ja osuvasti luokitukset kuvastavat aineiston vastaustyyppejä. (Ter-

vakari, 2005, s. 6.) 
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8 POHDINTA 

Jo tutkimuksen alkuvaiheessa oli selvää, että alkoholin käytön syyt ja selitykset tulevat ole-

maan monimuotoiset. Olin kuitenkin yllättynyt, kuinka kielellisesti rikasta aineistoa opiske-

lijat tuottivat. Oli myös yllättävää huomata, kuinka helposti toisistaan riippumatta vastauk-

sista voitiin nostaa esille yhteneviä teemoja ja näin ollen luoda kokonaiskuvaa ammentavaa 

tietoa opiskelijoiden alkoholin käytöstä tässä ajassa ja paikassa. Onnekseni viisitoista havain-

toyksikköä riitti tässä tutkimuksessa tuomaan tarkoituksenmukaista ja suuntaa-antavaa tie-

toa alkoholin käytön syistä ja selityksistä, alkoholista vallitsevana ilmiönä suomalaisessa yh-

teiskunnassa, vaikka aluksi epäröinkin vastaajajoukon riittävyyttä luotettavan tutkimuksen 

tekemiseen. 

Mikäli lähtisin työstämään tutkimustani pidemmälle, määrittelisin ehkä tarkemmin 

opiskelijoiden opiskelupaikkaa tai tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden ikää tai suku-

puolta. Lisäksi haluaisin tutkia, miten vastaukset eroavat esimerkiksi työttömien tai vanhem-

man ikäluokan ajatuksissa. Tutkimus avarsi myös omaa ajatteluani alkoholista ilmiönä ja sai 

minut pohtimaan tarkemmin omaa suhtautumistani alkoholiin muiden opiskelijoiden miet-

teiden valossa. Jäin pohtimaan rajautuiko vastauksiini sattumalta samankaltaisia ihmisiä ja 

miten vastaukset olisivat muuttuneet jos tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olisivat ra-

jattu yhdestä opinpaikasta. Toisaalta vastaukset olisivat silloin saattaneet olla jopa edellistä 

yhteneväisemmät. Jatkotyöstämistä ajatellen olisi antoisaa tutkia myös Suomen sisällä eri 

paikkakuntien vaikutus vastausten luonteeseen. Kuinka esimerkiksi opiskelijoiden ajatukset 

pienellä maalaiskylällä eroavat pääkaupunkiseudun opiskelijoiden vastauksista? 

Vaikka tutkimusta voitaisiin jatkaa monella eri tavalla, tarkentaa ja rajata eri tilanteisiin 

sopivaksi, mielestäni tutkimus jo sinällään antaa tärkeää tietoa siitä, millaisia ajatuksia suo-

malaisilla opiskelijoilla on tällä hetkellä mielessään heidän pohtiessaan alkoholia ilmiönä ja 

omaa alkoholisuhtautumistaan. Verraten aikaisempiin tutkimuksiin ja siihen, mitä aiheesta 

on entuudestaan tiedetty, voidaan todeta, että tutkimusta nuorten alkoholin käytöstä ei voi 

olla liikaa. On tärkeää jatkaa nuorten alkoholin käytön tapatutkimuksia vuosittain, sillä jo-

kainen vuosi antaa omat uudet vivahteensa ihmisten ajatteluun ja suhtautumiseen. Alkoholi 

ilmiönä on ollut viimevuosina murroksessa terveellisten elintapojen nostaessa suosiotaan ja 

Etelä-Eurooppalaisten juomatapojen rantautuessa Suomeen. Suomalaiset nuoret tuntuvat 

olevan kiinnostuneempia ja tiedostavampia omien elintapojensa vaikutuksesta terveyteen ja 

hyvinvointiin. Vaikka aikaisempia tutkimuksia onkin kritisoitu niiden valistavan ja syyttävän 
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otteensa vuoksi, on väistämättä selvää, että tällainen tutkimus on varmasti vaikuttanut po-

sitiivisesti lisäämällä ihmisten ajattelua alkoholista myös vaarallisena ja harkinnanarvoisena 

ilmiönä. Valistus voi olla yksi syy siihen, miksi omaa suhdetta alkoholiin aletaan kyseenalais-

taa ja omia juomatapoja pohtia yhä tarkemmin. Tulevaisuus tuo tullessaan uudenlaista ajat-

telua ja trendejä myös alkoholin käytön saralle. Me voimme vastata mahdollisuuksiin ja haas-

teisiin pysymällä tutkimuksissamme ajanhermoilla ja kunnioittaa ihmisten subjektiivisen ko-

kemuksen merkitystä tutkimalla ilmiötä ihmisten omaa ajattelua kunnioittaen ja hyödyntäen. 
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LIITTEET 

LIITE 1 ALKOHOLIN KÄYTÖN SYYT 

Ensimmäiseen kysymykseen C1 Selitä omin sanoin, miksi käytät alkoholia, nostin esille seuraavia teemoja. 

Erittelen jokaisen teemaluokan alle teemaluokkaan opiskelijoiden vastauksista sopivat sitaatit. 

 

HYVÄN OLON TUNNE:  

 Viinan juonti on kivaa (2301) 

 Paremmalle tuulelle tulemiseksi. Joskus nautin krapulatiloistakin (4020) 

 Alkoholi tuo minulle aina onnellisen tunteen, en edes muista, koska ei olisi ollut juodessa hauskaa (1401) 

 Kevyt humala tuntuu kivalta (1375) 

 Nousuhumala on ihana tunne (675) 

 Koska humaltuneena on oma itsensä, mutta astetta "syvemmin" ja aidommin. alkoholin tuoma rentouttava 

tunnetila on nautittava ja vapauttava (92) 

 

RENTOUTUMINEN:  

 Välillä on kiva rentoutua ja olla ajattelematta yhtikäs mitään (2301) 

 Alkoholin tuoma rentouttava tunnetila on nautittava ja vapauttava (92) 

 Unen saamiseksi (4020) 

 Tulee mielettömän rento olo (1375) 

 On helpompi rentoutua, käsillä on jotain tekemistä baarissa (644) 

 

SOSIAALISET SUHTEET:  

 Yksi seurustelumuoto (3406) 

 On kiva ottaa kuppia hyvien kamujen kera (2301) 

 Kännääminen on sosiaalista ja mukavaa, kun ei mene överiksi (569) 

 Olen ns. sosiaalijuoppo, juon kavereiden seurassa ja usein (355) 

 Alkoholin käyttö on osa viikonlopun sosiaalista tapahtumaa. Ellen joisi, tuntisin itseni varmasti ulkopuoliseksi 

ja tämän tosiasian olen silloin harvoin, kun en ole ollut humalassa havainnut (4039) 

 Alkoholin käyttö on sosiaalinen juttu ja sitä on hauska käyttää ystävien kanssa. se vaan on sellainen hyväksytty 

juttu jota ihmiset tekee (4285) 

 Ystäväpiiri on muotoutunut sellaiseksi, että kerran viikossa otetaan ja juhlitaan aamuun asti (4101) 

 On kiva kavereiden seurassa juoda ja pitää hauskaa. Yksin en ikinä juo (520) 

 Seurakin juo (4020) 

 

ALKOHOLIN MAKU  

 jotkut drinkit ja viinit maistuvat oikeasti ihanilta! (1375) 

 

AJATUSTEN OHJAILU:  

 Välillä on kiva rentoutua ja olla ajattelematta yhtikäs mittaan (2301) 

 Unohtaa hetkiseksi kaikki maalliset murheensa (355) 

 Murheen karkoitukseen. Tylsyyteen (4020) 

 

ESTOTTOMUUS:  

 Turhien estojen (ujous) hälventämiseksi. (4020) 

 

TAPA/TOTTUMUS:  

 Koska minulla ei ole tässä elämänvaiheessa mitään perusteltua syytä olla käyttämättakään (3406) 

 Olen liusumassa hyvää tahtia alkoholismin partaalle, niin kuin yli puolet suvustani nyt jo on (2903) 

 Joskus vaan tavan takia (4020) 

 Totuttu tapa millä saa hauskan illan sen kummempia suunnittelematta (567) 

  



 

 

LIITE 2 HUMALATILAN HAKEMINEN 

Toisessa kysymyksessä C2 vastaajaa pyydettiin selittämään, mitä hän hakee humalatilalta. Teemoittelin vas-

taukset seuraavasti:  

HYVÄN OLON TUNNE:  

 Iloista oloa (3406) 

 Hauskuutta (2301) 

 Hauskuutta ja hyvää meininkiä (92) 

 Haluan pitää hauskaa, vaikka usein kaikkein onnellisin on jos ei ole humalassa (4285)  

 Hauskanpitoa, hyvänolontunnetta (1401) 

 Hauskanpitoa ja välittömyyttä (567) 

 Hyvää oloa (355) 

 Humalatila tulee oikeastaan siinä hauskanpidon sivutuotteena (4039) 

 

RENTOUTUMINEN:  

 Rentoa fiilistä (569) 

 Rentoutumista (355) 

 Haluan rentoutua (4285) 

 "Rentoafiilistä" (567) 

 

SOSIAALISET SUHTEET:  

 Hauskoja iltoja uusien ja vanhojen ystävien seurassa (3406) 

 Kadotettuja naisia (2301) 

 Kavereiden kanssa hauskanpitoa (569) 

 Osaisin varmasti pitää hauskaa ilmankin, jos kukaan muukaan ei joisi (4039) 

 Yhdessäoloa, keskittymistä ainoastaan siihen hetkeen kavereiden kanssa, hyviä keskusteluja ja juttuja (1401) 

 Kun otan, otan juhliakseni. Humala tekee bailuista vielä hauskemmat (1375) 

 Jos on jotain mistä en saa ystävilleni puhuttua selvin päin (644) 

 

ARJESTA IRTAUTUMINEN:  

 Todellisuuspakoistahan se on (4020) 

 Pientä pakoa todellisuudesta, kummallisia sattumia (3406) 

 Sekavaa oloa (569) 

 Irtiotto tylsyydestä (569) 

 Seikkailua (92) 

 Vapautuminen arjesta (569) 

 Todellisuuspakoistahan se on (4020) 

 Kiva olla sekaisinkin välillä, eikä aina kaavojen kanssa vääntää (520) 

 Nollaamista (644) 

 

ESTOTTOMUUS:  

 Hävettää myöntää vaikka ystäviä ja kavereita onkin, mutta kapakassa voi olla aivan oma itsensä ja puhua 

asioista joista ei välttämättä edes parhaan ystävänkään kanssa (2903) 

 Tosiasia on, että käyttäydyn vapautuneemmin humalassa (4039) 

 Hieman avoimuutta (520) 

 

MUU:  

 Täytyykö aina tavoitella jotain (675) 

  



 

 

 

LIITE 3 SYYT HUMALAJUOMISEEN 

Kolmantena kysymyksenä C3 pyydettiin opiskelijoita pohtimaan omin sanoin syitä siihen, miksi he haluavat 

tulla humalaan. Teemoitteluksi muodostin seuraavat: 

NAUTINTO:  

 Nautin humalatilasta (3406) 

 Pidän humalatilasta, kunhan se ei mene yli (1401) 

 Haluan pitää hauskaa (1375) 

 Edelleen nousuhumalan tunne on yksi maailman parhaista tunteista (675) 

 

RENTOUTUMINEN:  

 Olen välillä ylistressaantunut, joten se on minun keinoni rentoutua (3406) 

 Tulee rento olo ja voi olla hölmö (569) 

 Humala rentouttaa (1401) 

 Tulee rentouttava olo (567) 

 Se rentouttaa, mikäli en vain juo liikaa (4039) 

 

LUOVUUS:  

 Kuinka kliseistä se onkaan, se auttaa luovuuteen (3406) 

 

SOSIAALISET SUHTEET:  

 On kivempi kohdata kun aina silloin talloin saa nollata omat aivonsa ja elämänsä ja sitten jaksaa taas 

pakertaa! ilo ilman viinaa pitää totta ainakin omalta kohdaltani. voi sitä toki ollakin, mutta se ei ole yhtä 

hauskaa katsella muita kännisiä silloin (2301) 

 Kavereiden kanssa hauskanpito (92) 

 Yhdessä kavereiden kanssa juominen ja humaltuminen on hauskaa, jos olisi absolutisti, ei voisi kuulua poruk-

kaan samalla tavalla (1401) 

 Nauttia kavereiden seurasta. Lisäksi känni auttaa pysymään hereillä baarissa aamuneljään (1375) 

 Tulee seurallinen olo (567) 

 Humaltuneena voi hyvin mielin, ilman katumusta tehdä kavereiden kanssa kaikkea, kiusantekoakin. Ei kui-

tenkaan mitään väkivaltaista tai laitonta, mutta mitä sattuukaan jollekulle keksimään. Samalla humaltuessa 

tapaa ihmiset ovat paljon luonnollisempia, eivätkä niin kiinni omissa arvoissaan ja käyttäytymisissään (520) 

 Tunnen itsensä rohkeammaksi, ja sitä kautta itsevarmemmaksi & hyväksytyksi (4020) 

 

ESTOTTOMUUS:  

 Ikään kuin saa luvan hölmöillä (1375) 

 Humaltuneena voi hyvin mielin, ilman katumusta tehdä kavereiden kanssa kaikkea, kiusantekoakin. Ei kui-

tenkaan mitään väkivaltaista tai laitonta, mutta mitä sattuukaan jollekulle keksimään. Samalla humaltuessa 

tapaa ihmiset ovat paljon luonnollisempia, eivätkä niin kiinni omissa arvoissaan ja käyttäytymisissään (520) 

 

ARJESTA IRTAUTUMINEN/STRESSIN LIEVITYS:  

 Vapautuminen arjesta, irtiotto tylsyydestä (92) 

 Joskus myös haluaa paeta arkea (569) 

 Elämä stressaa liikaa selvin päin (355) 

 Ehkä sitä haluaa sen huolettomuuden ja onnellisuuden tunteen edes hetkeksi. Saa pään hyvin tyhjennettyä, 

oudosta tilasta on oppinut nauttimaan (4285) 

 Jotenkin sitä nousussa unohtaa arkiaskareet (675) 

  



 

 

LIITE 4 ELÄMÄ ILMAN ALKOHOLIA 

C4 kysymyksessä pyydettiin opiskelijaa pohtimaan, miten hänen elämänsä muuttuisi, jos hän ei käyttäisi alko-

holia. Teemoiksi nostin seuraavat: 

ELÄMÄNSISÄLLÖN KUIHTUMINEN:  

 Olis paljon tylsempää. koskaan ei tiedä mitä eteen sattuu, kun stadin baareja koluaa. Reissut on ollu aina 

legendaarisia (92) 

 Luultavasti elämäni olisi myös huomattavasti tylsempää (355) 

 Olisi paljon tylsempää, elämän suola on isot bileet kavereiden kanssa (1401) 

 Olisi varmaan melko lailla tylsempää (1375) 

 Lauantait olisivat tappavan tylsiä (567) 

 Ei pahemmin, paitsi että kavereiden kanssa ei tulisi sekoiltua, ehkäpä olisin tylsempi ihminen (520) 

 

TERVEYDENTILAN KOHENTUMINEN:  

 Olo ja terveys olisivat varmasti paremmat, sillä kännissä tulee poltettua tupakkaakin, mikä tuntuu kurkussa 

(1401) 

 Tuskin tulisi ikinä lähdettyä baariin kavereiden kanssa, koska ne savuiset luolat, joissa melkein kuuroutuu on 

lähes synonyymi kidutukselle (1375) 

 Sunnuntai- ja maanantaiaamut freshejä (567) 

 

YSTÄVYYSSUHTEIDEN HEIKKENEMINEN:  

 En tapaisi ystäviäni niin usein, sillä se tapahtuu useimmiten baarissa (644) 

 

RAHA 

 Menisi vähemmän rahaa, pystyisi tekemään tehokkaammin asioita, olisin enemmän se ihminen joka haluan 

olla (569) 

 Minulla olisi enemmän rahaa (355) 

 Rahaa menisi paljon vähemmän (644) 

 

TEHOKKUUDEN LISÄÄNTYMINEN:  

 Pystyisi tekemään tehokkaammin asioita (569) 

 Saisin enemmän aikaiseksi, valmistuisin ehkä nopeammin (355) 

 

PAREMPI ELÄMÄNLAATU:  

 Olisin enemmän se ihminen joka haluan olla (569) 

 Olisin luultavasti huomattavasti pirteämpi (355) 

 Sunnuntai- ja maanantaiaamut freshejä (567) 

 

EI MUUTOSTA:  

 En usko, että mitenkään (675) 

  



 

 

 

 

LIITE 5 MUUTA HUOMIOITAVAA 

Lopuksi C5 opiskelijoille annettiin mahdollisuus kertoa jotain muuta, mitä heillä sattuu olemaan mielessä. 

Teemat näistä ovat seuraavat: 

 

ALKOHOLIN HYÖTY-HAITTA -SUHTEEN PUNTAROINTI:  

 Eiköhän krapula ole se pahin mitä löytyy (520) 

 Mielestäni kännääminen on niin kauan hyvä kuin se a) ei mene överiksi (kohtuus!) b) ei ole elämän pääasia 

c) on sosiaalista puuhaa huolestuttavinta on kun on huomannut itsestään, että juo, koska asiat ei tunnu 

hyvälle ja alkoholin kautta käsittelee niitä, mutta aamulla kun taas herää on kaikki päin uittua...siitähän se 

kierre saattaisi lähteä helposti. uutta kaljaa ja taas on hyvä meno (569) 

 

AJATUKSET ALKOHOLISMISTA/ONGELMAJUOMISESTA:  

 En ole havainnut alkoholin käytöstä aiheutuvia haittoja - ainakaan vielä. Silti otan tosissani riskirajat ja va-

roittelut, minkä vuoksi on tunne, että pitäisi vähentää, vaikka juominen niin hauskaa onkin (1401) 

 Jos on alkoholistin lapsi sita aina miettii omaa juomistaa. Jos on ollut radalla vahan liian kauan niin rupee 

miettimaan onko itsenkin riippuvainen alkoholista (4285) 

 

AJATUKSET MUISTA PÄIHTEISTÄ:  

 jos viina ja tupakka ei riita kannien vetamiseen, niin sitten saa homma jaada. kaiken maailman huumeet ja 

muut litkut voi unohtaa kotiin. ei tassa sentaan kuitenkaan olla tappamassa itseaan, vaan painvastoin: viina 

on kivaa, kun sen oikein ymmartaa (2301) 

 

ALKOHOLI TABUNA:  

 Alkoholin käyttö on kansainvälistynyt suomessa paljon. enää ei ole niin tabu juoda pari olutta ruoan kanssa 

kuin aiemmin. tavat on jotenkin neutralisoitumassa (92) 

 Alkoholi ja sen käyttö taitaa kiinnostaa Nyttiläisiä, sen verran usein on känni/krapula-artikkeleita. Onko ny-

kyään alkoholista puhuminen vapautuneempaa (4020) 

 


