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1 Johdanto  

Suomalaisessa yhteiskunnassa alkoholi on historiallisesti ollut hyvinkin keskeisessä asemassa 

niin arjessa kuin politiikassakin. Alkoholikulttuuriamme leimaa vahva humalahakuisuuden 

leima; kun alkoholia otetaan, otetaan sitä paljon. Vanha suomalainen sanonta ”ilo ilman viinaa 

on teeskentelyä” kuvastaa hyvin sitä, millainen rooli alkoholilla on ollut suomalaisten elämässä 

ja ilonpidossa. Alkoholi nähdään voimajuomana, joka on olennainen osa suomalaista 

itseymmärrystä. Olemme tänä päivänä tottuneet siihen, miten alkoholi näkyy lähes kaikkialla; 

sitä käytetään niin arjen ja juhlan kuin surun ja ilonkin hetkissä.  

Alkoholilla on suomalaisessa yhteiskunnassa positiivisen aseman rinnalla myös ristiriitainen 

rooli ja merkitys. Vaikka alkoholi nähdään positiivisena ja toivottuna asiana, aiheuttaa se 

suomalaisessa yhteiskunnassa myös paljon ongelmia. Suomalaisten alkoholinkäyttöä on pyritty 

jo pitkään vähentämään ja ohjailemaan erilaisin ohjein, laein ja veroin. Myös 

alkoholitutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet ja esimerkiksi alkoholinkulutusta 

tilastoidaan suhteellisen tarkasti. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää yllä tilastoja 

alkoholinkulutuksesta ja julkaisee vuosittain raportin suomalaisten alkoholinkäytöstä. THL on 

myös toteuttanut jo vuodesta 1968 lähtien kahdeksan vuoden välein julkaistavan 

juomatapatutkimuksen.  

Raittius on pitkään ollut Suomessa valtavirrasta ja normista poikkeavaa (Mustonen, 2010, 178; 

Katainen & Härkönen, 2018, 215). Tilastoista voi kuitenkin nähdä, että jo reilun 10 vuoden 

aikana alkoholin kokonaiskulutuksessa on tapahtunut laskua useissa korkean tulotason maissa 

(Chang ym., 2016; Holmes, ym. 2019; WHO, 2018) ja näin on myös Suomessa (Härkönen, 2013, 

9). Alkoholin kokonaiskulutuksessa on tapahtunut laskua etenkin nuoremmissa ikäluokissa, 

joiden parissa alkoholista pidättäytymisestä on tullut entistä yleisempää ja samalla kulutetut 

alkoholimäärät ovat laskeneet (Livingston et al., 2016: Kraus ym., 2015; Meng ym., 2014; 

Vashishtha ym., 2021).  

Viime aikoina alkoholinkulutuksen ympärillä, varsinkin sosiaalisessa mediassa, on alkanut 

näkyä lisääntyvissä määrin uudenlaista raittiuteen liittyvää keskustelua. Raittiuteen liittyvää 

keskustelua on alettu käydä niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Raittiuden ja alkoholin 

kriittisen tarkastelun ympärille on syntynyt kansainvälinen Sober curious -ilmiö, joka kannustaa 

kyseenalaistamaan alkoholin merkitystä itselle, pohtimaan alkoholiin liittyviä tottumuksia, 

harjoittamaan tietoisempaa alkoholinkäyttöä sekä valitsemaan alkoholin sijasta alkoholittomia 

vaihtoehtoja. Ilmiön taustalla on englantilaisen kirjailijan Ruby Warringtonin kirjoittama kirja, 

Sober Curious (Warrington, 2018), jossa on alun perin määritelty ilmiötä kuvaava termi. 
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Sober curious -ilmiö näkyy niin kansainvälisesti kuin Suomessakin laajasti esimerkiksi 

sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi sosiaalisen median palvelusta Instagramista löytyy tätä 

kirjoittaessa maaliskuussa 2022 sober curious -hashtagilla jo yli 362 000 merkintää. Raittiuden 

kiinnostavuus ja alkoholinkäytön kyseenalaistaminen on näkynyt myös siinä, miten Suomessa 

alkoholittomien juomien valikoimat ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. Mietojen 

alkoholijuomien korvikkeiden rinnalle on tullut myös uudenlaisia, vahvoja alkoholijuomia 

korvaavia alkoholittomia vaihtoehtoja. Hiljattain sosiaalisessa mediassa on näkynyt esimerkiksi 

giniä korvaava alkoholiton versio (Roti G). Alkoholikriittisyyden ja alkoholittomuuden trendi 

näkyy myös alkoholittomien juomien myynnissä, jossa on tapahtunut reilua kasvua samalla kun 

alkoholin litramyynti on laskenut (Yle, 2022).   

Tässä tutkielmassa tutkitaan nuorten aikuisten, iältään 18–30-vuotiaden, alkoholikriittisen 

juomisen kulutuskäytäntöä ja pyritään ymmärtämään, mistä tämä käytäntö koostuu. Huomio 

kohdistuu erityisesti siihen, millainen rooli sosiaalisilla suhteilla on alkoholikriittisessä 

juomisessa. Nuorilla aikuisilla alkoholilla on tyypillisesti hyvin merkittävä sosiaalisia suhteita 

muokkaava ja rakentava merkitys. Alkoholi on tyypillisesti sosiaalisissa tilanteissa kaivattu, 

yhteistä ilonpitoa helpottava sosiaalinen voiteluaine (Maunu & Simonen, 2010, 88). Tässä 

tutkielmassa tarkastelun kohteena onkin se nuorten aikuisten ryhmä, joka poikkeaa tästä 

tyypillisestä alkoholinkulutustavasta ja päättää jättää alkoholinkulutuksen vähemmälle.  

Tutkielman teoriataustana käytetään käytäntöjen teoriaa (practice theory, theory of practice), 

joka sopii arkielämän tutkimiseen. Käytäntöjen teoriaa on hyödynnetty kulutustutkimuksessa 

2000-luvulla runsaasti. Alkoholinkulutuksessa tapahtuvia muutoksia tarkastellaan siten kuin 

käytäntöteoreettinen kulutustutkimus mahdollistaa, eikä tässä tutkielmassa tulla ottamaan kantaa 

esimerkiksi kokonaiskulutukseen tai lainsäädännöllisiin muutoksiin. Haastattelujen pohjalta 

kerättyä aineistoa tarkastellaan käytäntöteorian periaatteiden mukaisesti, käyttäen hyödyksi 

Shoven ja kumppaneiden (2012) määrittämiä käytännön elementtejä.  

Tutkielman aluksi luvussa kaksi käydään läpi sitä, miten suomalainen alkoholi- ja juomakulttuuri 

on rakentunut. Tämän lisäksi esitellään nuorten aikuisten alkoholisuhdetta ja pyritään 

selittämään, millainen merkitys alkoholilla on nuorten aikuisten sosiaalisissa suhteissa. Tämän 

jälkeen luvussa kolme pureudutaan tutkielmassa sovellettuun käytäntöjen teoriaan. Neljäs luku 

kokoaa yhteen edellä kuvatun sekä esittelee ja perustelee tutkielman tutkimuskysymykset. 

Viidennessä luvussa avataan tutkimuksen toteutusta eli kerrotaan tässä tutkielmassa käytetystä 

tutkimusmenetelmästä sekä aineistosta. Kuudes luku avaa tutkielman tuloksia. Seitsemännessä 

luvussa tehdään tutkimuksen pohjalta johtopäätöksiä ja esitetään jatkotutkimusehdotukset.  
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2 Alkoholinkulutus ja raittius  

Tässä luvussa käydään läpi tutkielman kannalta oleellista kirjallisuutta avaten samalla oleellisia 

käsitteitä auki. Aluksi alaluvussa 2.1 käydään lyhyesti läpi sitä, millaisia muutoksia 

suomalaisessa alkoholinkulutuksessa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Tämän 

jälkeen avataan nuorten aikuisten alkoholinkulutusta sekä alkoholinkulutustapaa alaluvussa 2.2, 

jonka jälkeen siirrytään alaluvussa 2.3 raittiuteen liittyvään kirjallisuuteen.  

2.1 Kieltolaista vakiintuneeseen alkoholinkulutukseen  

Tämän päivän suomalainen alkoholinkulutuskulttuuri on rakentunut monivaiheisesti siihen, 

millainen se tänä päivänä on. Se, millainen suomalainen juomiskulttuuri on tänä päivänä johtaa 

juurensa pitkälle Suomen historiaan, josta tyypillisesti perinteisinä pidetyt suomalaiset 

alkoholikäsitykset ja -käytännöt ovat lähtöisin. Jotta voitaisiin ymmärtää ja tulkita tämän päivän 

suomalaista alkoholikulttuuria - käsityksiä ja alkoholinkulutuskäytäntöjä - on olennaista 

ymmärtää Suomen alkoholinkulutukseen liittyvää historiaa. Seuraavaksi käydään läpi sitä, miten 

alkoholin kokonaiskulutus on muuttunut ja millaisia tekijöitä näiden muutosten taustalla on.  

Merkittävänä vaiheena suomalaisessa alkoholihistoriassa voidaan pitää niin sanottua kuivan 

kauden aikaa 1800-luvun puolivälin ja 1900-luvun alkupuolen Suomessa. Suhtautuminen 

alkoholiin muuttui kielteisemmäksi jo 1800-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 1866 voimaan 

astuneesta viinan kotipolton kiellosta voidaan nähdä alkaneen aikakausi, jolloin alkoholin 

kulutusta alettiin Suomessa säädellä yhä tiukemmin. (Apo, 2001, 84.) Alkoholin käytön 

vähenemisen 1800-luvulla voidaan nähdä suurilta osin johtuvan asenteiden ja aatteiden 

muuttumisesta. Esimerkiksi suomalaisuusliike fennomaanit alkoi 1860-luvulla luoda uudenlaisia 

ihannekäsityksiä suomalaisista ja suomalaisuudesta. Yksi merkittävä suomalaisen ihannepiirre 

oli raittiina pysyminen, joka liittyy vahvasti fennomaanien ihannoimaan vakavahenkisyyteen. 

Alkoholivastaisuus syveni 1800-luvun loppupuolella suomalaisten keskuudessa ja 

suhtautuminen alkoholiin muuttui kielteiseksi luokka-asemasta riippumatta. Raittiusliike 

saavutti suurimman kannatuksensa vuosisadan vaihteessa, vuosina 1885–1905. Raittius nousi 

isänmaallisuuden rinnalle äärimmäiseksi hyveeksi ja uskottiin, että raittius olisi maata rakentava 

voima. (Apo, 2001, 209–210; Peltonen, Kilpiö & Kuusi, 2006, 21–22.)  

Vuonna 1866 voimaan astuneesta viinan kotipolton kiellosta alkoi aikakausi, jolloin 

alkoholinkäyttöä pyrittiin vähentämään monessa eri vaiheessa erilaisin ylhäältä ohjatuin laein. 

Tiukin alkoholinkäytön säätelyvaihe, alkoholin kieltolaki, astui voimaan vuonna 1919. 

Kieltolain myötä alkoholin valmistus kiellettiin ja olemassa olevat alkoholivarastot määrättiin 

takavarikoitaviksi. (Peltonen ym., 2006, 21–22, 24.) 



7 

 

 

Kun kieltolakia lähdettiin ajamaan ja perustelemaan sen tarpeellisuutta, nousi raittiusliikkeen 

edustajien vuonna 1910 luoma käsitys (tai myytti) suomalaisesta viinapäästä alleviivaamaan 

kieltolain tarpeellisuutta. Suomalaisen viinapääkäsityksen mukaan suomalainen olisi osa 

heikompaa ihmislajia, jolle olisi ominaista huono alkoholinsietokyky sekä häiriökäyttäytyminen 

humalassa. Mielikuvan avulla raittiusliikkeet pystyivät, alkoholin alhaisesta kulutuksesta 

huolimatta, osoittamaan kieltolain merkityksellisyyden. (Apo, 2001, 211–212.) 

Mikäli tarkastellaan alkoholin kokonaiskulutusta tilastollisesti, 1900-luvun alkupuolen 

Suomessa alkoholin kulutus oli eurooppalaisittain tarkasteltuna erittäin matalalla tasolla. 

Keskimäärin alkoholinkulutus oli noin 0,7–0,8 litraa sataprosenttista alkoholia asukasta kohden, 

kun tänä päivänä samainen lukema on noin 11 litraa. (Tilastokeskus, 2021.) Jo kieltolain 

loppuvuosina kulutus oli noussut keskimäärin 2,3 litraan (Peltonen ym., 2006, 24.; Häikiö 2007, 

56). Kieltolaki ei siis suinkaan vähentänyt suomalaisten alkoholinkulutusta, vaan esimerkiksi 

kieltolain aikana kukoistaneen salakaupan mahdollistamin keinoin alkoholinkulutus lähti 

kieltolain myötä nousuun. Samalla kun alkoholin käyttö oli lailla kiellettyä, kukoisti alkoholin 

salakauppa, joka lisäsi alkoholin saatavuutta suuresti. (Sillanpää, 2002, 54.) 

Suuri tarjonta ja helppo saatavuus lisäsi suomalaisten alkoholin kontrolloimatonta käyttöä 

kieltolain aikana (Peltonen ym., 2006, 24). Rajoitusten ja totaalisen kieltämisen myötä Suomi 

suistui vain muutamassa vuodessa tilanteeseen, jossa alkoholinkäyttö oli yhä useammin pitkälti 

hallitsematonta ja myös juomamäärät sekä humaltumisen aste olivat runsaassa nousussa. 

Salakauppiaat tarjosivat maaseudulle entistä paremmat ja laajemmat mahdollisuudet hankkia 

alkoholia, ja maaseutu muuttui huomattavasti kieltolakia edeltävää aikaa kosteammaksi 

(Sillanpää, 2002, 54). Kieltolaki oli lopulta voimassa Suomessa aina vuoteen 1932, jolloin 

kieltolaki kumottiin kansanäänestyksellä. Samaan aikaan perustettiin valtion omistama Oy 

Alkoholiliike Ab. (Sillanpää, 1991, 21–23.) 

Kieltolain kumoamisen jälkeen Suomessa siirryttiin tilanteeseen, jossa suomalaisten 

alkoholinkäyttöä säänneltiin valtion ohjaileman alkoholipolitiikan avulla. Alkoholijuomat 

siirtyivät tarkan kontrollin ja valvonnan alaisiksi ja alkoholijuomien valmistus, maahantuonti ja 

kauppaoikeus siirtyi yksinoikeudella Oy Alkoholiliike Ab:lle. (Sillanpää, 1991, 21–23.) Toisen 

maailmansodan aikana Suomessa alkoholinkäyttöön kohdistettiin taas entistä tiukempaa 

säätelyä, joka jatkui maailmansodan loppupuolella ostotodistusten eli viinakorttien aikakauteen 

(Häikiö, 2007, 84), jolloin suomalaisten alkoholinkulutusta alettiin rajoittaa taas entistä 

enemmän. Tarkkailujärjestelmällä oli pyrkimyksenä suomalaisten juopottelun ja viinan 

jälleenmyynnin estäminen (Apo, 2001, 215). Toisen maailmansodan päätyttyä tiukat 
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moraalikäsitykset ja ideologiat alkoivat pehmentyä, minkä myötä myös alkoholinkäyttö alkoi 

muuttumaan (Mäkelä, Österberg & Sulkunen, 1981, 32).  

Lähihistorian suurena muutoksena suomalaisessa alkoholinkulutustavoissa voidaan pitää sitä, 

miten viimeisten vuosikymmenten aikana alkoholin kokonaiskulutus on kasvanut erittäin 

runsaasti (Härkönen, 2013, 9). Vuodesta 1960 lähtien alkoholin kokonaiskulutus on jopa 

kolminkertaistunut. Vuonna 1960 tilastoitu alkoholin kokonaiskulutus Suomessa oli 

sataprosenttisena alkoholina vain 2,7 litraa 15 vuotta täyttänyttä kohti. (Mäkelä, Sulkunen & 

Österberg, 1981.) Alkoholin kokonaiskulutuksen huippu, 12,7 litraa sataprosenttista alkoholia, 

saavutettiin vuonna 2007, jonka jälkeen kehitys kokonaiskulutuksessa on kuitenkin ollut 

laskusuuntaista (Varis & Virtanen, 2015).  

Merkittävänä muutoksena suomalaisessa alkoholikulttuurissa on ollut myös se, miten ennen 

hyvin pitkälti miesten elämään ja kulttuuriin kuulunut alkoholin runsas käyttö on levinnyt myös 

muihin väestönosiin (Härkönen, 2013, 17). Mäkelän, Tigerstedtin ja Mustosen (2010, 291) 

mukaan alkoholin tuleminen osaksi eri-ikäisten naisten elämää onkin yksi suurimmista 

muutoksista suomalaisessa juomakulttuurissa 1960-luvun jälkeisessä Suomessa. Muutosta 

naisten juomistavoissa on selitetty naisten juomiseen liitetyn moraalisen paheksunnan 

heikentymisenä, jolloin alkoholin nauttimisesta tuli myös naisten elämään hyväksytty ja 

normaali tapa (Simonen, 2013, 45, 74). 

Alkoholinkulutuksen vaihteluiden selittävinä tekijöinä ovat myös yleiset kulttuuriset, 

taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset sekä osaltaan myös alkoholin saatavuuden ja 

alkoholijuomien hintojen muutokset. Taloudelliset muutokset vaikuttavat alkoholin 

kokonaiskulutukseen lyhyellä aikavälillä (Vihmo, 2006, 23–32), kun taas kulttuurillisten 

muutosten voidaan ajatella selittävän pitkän aikavälin kehitystä alkoholin kokonaiskulutuksessa 

(Mäkelä & Österberg, 2016; Mäkelä, Mustonen & Tigerstedt, 2010). Karlssonin, Kotovirran ja 

Tigerstedtin (2013, 16) mukaan esimerkiksi 1990-luvun laman voidaan nähdä vaikuttaneen 

laskevasti alkoholin kokonaiskulutuksen määrään. Suomalainen yhteiskunta kehittyi 1960- ja 

1970-luvuilla laajasti esimerkiksi kaupungistumisen, teollistumisen ja sukupuolten tasa-

arvoistumisen osalta, minkä johdosta myös alkoholia koskettanut mielipideilmasto alkoi 

muuttua. Näiden kulttuuristen muutosten voidaan nähdä vaikuttaneen pitkällä aikavälillä 

suomalaisten alkoholinkulutuksen muutoksiin. (Mäkelä, Mustonen & Tigerstedt, 2010.) 

Alkoholinkulutukseen vaikuttavat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös muutokset juomien 

hinnoissa ja saatavuudessa. Suuri muutos tapahtui, kun alkoholilainsäädännössä tapahtui muutos 

vuonna 1968 uuden alkoholilain ja lain keskioluesta astuttua voimaan. Tämän myötä alkoholin 
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saatavuus parani keskioluen siirryttyä myyntiin päivittäistavarakauppoihin ja kahviloihin ympäri 

Suomen. Alkoholin ostoikärajat laskivat ja anniskeluravintoloiden perustamisesta tuli 

helpompaa. Näiden muutosten myötä alkoholin kokonaiskulutus kasvoi vuodessa noin 30 

prosenttia. (Simpura, 1985; Häikiö, 2007, 157.) Näiden lainsäädännöllisten muutosten sekä 

1970-luvulla jatkuneen kokonaiskulutuksen kasvun myötä vuoden 1974 jälkeen alkoholin 

kulutuksen kasvua alettiin suitsia eri toimenpiteiden avulla: alkoholin hintoja korotettiin, sen 

saatavuutta rajoitettiin ja alkoholimainonta kiellettiin (Österberg, 2002).  

Myös 2000-luvun alkupuolella alkoholin hintojen ja saatavuuden muutokset vaikuttivat 

alkoholin kokonaiskulutukseen. Vuonna 2004 alkoholin matkustajatuontia EU-maista koskevat 

rajoitukset poistuivat.  Baltian maiden liittyminen EU:hun mahdollisti lähes rajattoman alkoholin 

tuonnin Suomeen muun muassa Virosta. Alkoholin matkustajatuonti lisääntyikin vuonna 2004 

lähes kahdella kolmanneksella. (Häikiö, 2007.) Alkoholin matkustajatuonnin rajoitusten 

lieventymisen ja Baltian maiden liittymisen EU:hun vastapainoksi alkoholiveroja alennettiin 

Suomessa tuntuvasti. Kaikki nämä muutokset johtivat siihen, että alkoholin kokonaiskulutus 

lisääntyi noin 12 prosentilla vuoden 2003 ja 2005 välillä. (Österberg & Mäkelä, 2008.) Vuoden 

2007 jälkeen alkoholiveroja on korotettu viiteen kertaan, mikä on johtanut alkoholin 

reaalihintojen nousuun (Karlsson ym., 2013). Nämä alkoholiverojen korotukset selittävät osittain 

sitä, miksi vuoden 2007 jälkeen alkoholinkokonaiskulutus on ollut laskusuuntainen. Toisena 

selittävänä tekijänä voidaan pitää 2000- luvun talouslamaa. (Mäkelä & Österberg, 2016.) Kuvio 

1 kuvaa kootusti muutoksia alkoholijuomien kulutuksessa vuosien 1960 ja 2020 välillä.  

KUVIO 1.  Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 

1960–2020 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2021) 
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2.2 Nuorten aikuisten alkoholinkäyttötavat 

Nuoret aikuiset, iältään 18–30-vuotiaat on valittu tutkielman tarkastelukohteeksi siitä syystä, että 

kyseisessä ikäryhmässä alkoholi on tyypillisesti hyvinkin keskeisessä asemassa sosiaalisten 

suhteiden luomisessa sekä niiden ylläpitämisessä. Nuorten aikuisten alkoholinkäyttöä on tutkittu 

niin kansainvälisesti kuin Suomessa verrattain paljon. Seuraavassa esitettävää 

tutkimuskirjallisuutta on rajattu koskettamaan Suomen kaltaisia länsimaisia kulttuureja, 

samanlaisten kulttuuripiirteiden ja samankaltaisen alkoholisuhteen vuoksi.  

Nuorten ja nuorten aikuisten alkoholinkäyttö on julkisen huomion kohteena, varsinkin 

terveydellisten kysymysten takia. On kannettu huolta siitä, miten nuoruudessa ja nuoressa 

aikuisuudessa omaksutut alkoholinkäyttötavat vaikuttavat yksilöiden sekä laajemmin väestön 

terveydentilaan. Huomion kiinnittyminen nuorten ja nuorten aikuisten alkoholinkäyttöön 

selittyykin oletettavasti sillä, että nuorten tulevaisuudesta ollaan huolissaan (Gordon, Heim & 

MacAskill, 2012; Järvinen & Room, 2007). Tutkimukset osoittavat, että globaalisti nuorilla ja 

nuorilla aikuisilla on muuta aikuisväestöä suurempi taipumus juoda useasti raskaasti ja juoda 

päihtymystilaan asti (Babor, 2010). Tutkimuksissa on myös todettu, että vapaa alkoholipolitiikka 

kehittyneissä maissa mahdollistaa nuorille rajattomamman pääsyn alkoholiin, mikä johtaa siihen, 

että nuorista tulee todennäköisemmin näissä maissa runsaammin alkoholia nauttivia (Chikritzhs, 

Allsop, Moodie & Hall, 2010; Huckle, Pledger & Casswell, 2012; Measham & Brain, 2005).  

Nuorten ja nuorten aikuisten alkoholinkulutusta tarkastelleissa kvalitatiivisissa tutkimuksissa on 

todettu alkoholin liittyvän nuorilla sekä nuorilla aikuisilla kiinteästi sosiaalisuuteen ja 

sosiaalisiin suhteisiin. Nuoret aikuiset tyypillisesti vahvistavat sosiaalisuuttaan omalla 

alkoholinkäytöllään. (Jaatinen, 2000, 31–46; Törrönen & Maunu, 2004, 322–336, 2005, 2006; 

Simonen, 2007, 33–58.) Samankaltaisiin tuloksiin on päädytty myös monissa kansainvälisissä 

tutkimuksissa (Brown & Gregg, 2012; Hutton 2012; Lyons & Willott, 2008; McCreanor ym., 

2008). Olennaista nuorten aikuisten alkoholinkulutukselle onkin se, että alkoholi liitetään 

tilanteisiin, joissa ollaan muiden ihmisten seurassa ja tällöin muiden ihmisten seura tekee 

alkoholinkäytöstä ikään kuin sallittua ja oikeutettua. Nuoret aikuiset eivät liitä alkoholia niinkään 

yksinolon hetkiin. (Maunu & Simonen, 2010, 85–86.) 

Alkoholi toimii nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa tunnelman nostattajana ja yhteishengen 

luojana (Maunu & Simonen, 2010, 88). Alkoholinkäyttö painottuu ystävä-, kaveri- ja 

harrastusryhmiin, mikä johtaa siihen, että alkoholin juominen vahvistaa myös juomistilanteiden 

ulkopuolisia ihmissuhteita. Juomistilanteet tarjoavat nuorille aikuisille myös paikan uusien 

suhteiden muodostumiseen. (Maunu & Simonen, 2010, 88.)  
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Monissa epidemiologisissa tutkimuksissa on todettu, että nuorten aikuisten alkoholinkäytölle on 

tyypillistä se, että ystävä- tai vertaisryhmien keskuudessa alkoholinkulutustavat alkavat 

muistuttaa toisiaan. Näiden tulosten taustalla on näkemys siitä, että alkoholinkulutuskäytännöt 

välittyvät joko tahallisesti tai tahattomasti ystävien kesken. (MacLean, 2016.) Maunun (2014, 

83) mukaan nuoret aikuiset pyrkivät esimerkiksi yhteisissä juomistilanteissa ylläpitämään 

samantasoista humalatilaa. Juomatapojen välittymistä on selitetty sillä, miten ihmisillä on tietty 

vaikutusvalta ystäviinsä (Fujimoto & Valente, 2012; Overbeek ym., 2011).  

Amerikkalaisten college-opiskelijoiden alkoholinkulutusta tarkastelleissa tutkimuksissa on 

myös todettu, että sosiaaliset normit (Neighbors, Lee, Lewis, Fossos, & Larimer, 2007) ja seuran 

vaikutus tai seuran paine (Borsari & Carey, 2001) ovat tyypillisesti suurimpia alkoholin 

juomiseen vaikuttavia tekijöitä. Borsarin & Careyn (2001) mukaan nuorten college-

opiskelijoiden alkoholinkulutukseen vaikuttava seuran paine on yhdistelmä suorista alkoholin 

tarjoamisista, sosiaalisista normeista sekä mallista oppimisesta. Nuorten aikuisten 

alkoholinkulutukseen ja kulutusmääriin vaikuttaa Maunun (2014, 107) mukaan myös pyrkimys 

luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja samantasoinen humalantaso ilmentää kunnioitusta sekä 

arvostusta koko ryhmää kohtaan. 

Törrösen ja Maunun (2005, 266–282) mukaan alkoholi hälventää yksilön yksilöllisen minän 

rajoja samalla helpottaen yksilöä kiinnittymään ryhmän yhteisiin ja yhdessä jaettuihin 

mielenkiinnon kohteisiin. Heidän mukaansa alkoholin avulla yksilö myös irrottautuu 

opiskelusta, työstä sekä muista yksilöllisistä ja usein suorituskeskeisistä elämänalueista kohti 

ryhmän yhteistä aikaa. Alkoholi toimii siten myös välineenä unohtaa henkilökohtaiset vastuut. 

(Törrönen & Maunu, 2005, 273.)  

Nuorten ja nuorten aikuisten alkoholinkäyttöä leimaa tyypillisesti se, että heillä, samoin kuin 

vanhemmilla ikäryhmillä, on useita erilaisia ja vaihtoehtoisia tapoja juoda. Juomistilanne 

vaikuttaa niin juomistapaan kuin juomistyyliinkin (Maunu & Simonen, 2010, 89). Törrönen ja 

Maunu (2006) ovat listanneet omassa nuorten aikuisten juomista tutkineessa artikkelissaan 

erilaisia juomisen lajityyppejä. Nämä lajityypit luovat juojille yhteisesti jaettuja odotuksia 

juomisen motiiveista, varsinaisesta juomistoiminnosta sekä siitä, millaisia kokemuksia 

juomistilanteesta on odotettavissa. Juomisen lajityypit voidaan sisällöltään rinnastaa esimerkiksi 

elokuvien lajityyppeihin. Elokuvien lajityyppien tavoin myös juomisen lajityyppi Törrösen ja 

Maunun (2006, 505) mukaan synnyttää odotuksia esimerkiksi siitä, keitä toimintaan osallistuu, 

millaisin motiivein osallistutaan, miten tapahtumat odotetusti etenevät ja päättyvät. Lajityypit 

myös asettavat rajoituksia juomisen syille ja seurauksille, juomisen kestolle, humalan 
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voimakkuudelle, krapulan vahvuudelle ja sen kestolle sekä useille muille tilanteeseen 

vaikuttaville tekijöille. (Törrönen ja Maunu, 2006, 505–510). Voisi siis sanoa, että tilanne ohjaa 

jo etukäteen sitä, miten ja miksi juodaan. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 1) on avattu nämä 

Törrösen ja Maunun (2006) jaottelemat juomisen lajityypit. 

TAULUKKO 1.  Nuorten aikuisten juomistilanteiden lajityypit Törrösen ja Maunun (2006) mukaan 

Humalahakuiset 

juomistyypit 

Biletys: nuorten 

humalajuomisen 

perustyyppi, jota ohjaa 

tyypillisesti melko tarkka 

kaava. 

Karnevaali: bilettäminen 

ja juominen jatkuvat vielä 

seuraavanakin päivänä. 

Juomista saatetaan jatkaa 

heti aamusta, jolloin 

nukkuminen ja juominen 

vuorottelevat tyypillisesti 

kellonaikaa katsomatta. 

Yksilöllinen 

juominen: ei 

noudata mitään 

edellä kuvattuja 

yhdessä tapahtuvan 

juomisen logiikkaa. 

Ei-

humalahakuiset 

juomisen tyypit 

Istuskelun lajityyppi: 

tyypillisesti juodaan yksi 

tai kaksi juomaa 

rentoutumiseen 

Ruoan kanssa juominen:  

nimensä mukaisesti 

juomista, jolloin ruoan 

kanssa otetaan juoma tai 

kaksi 

Puuhajuominen: 

ruuanlaiton, pihatöiden, 

veneilyn tai muun 

tekemisen lomassa 

siemaillaan ilman 

humaltumistarkoitusta 

 

2.3 Raittius 

Alkoholittomuus ja alkoholittomuuteen vaikuttavat motiivit ovat nousseet 2000-luvun puolella 

tutkimuskohteeksi aiempaa useammin niin yhteiskuntatieteissä kuin esimerkiksi 

kulttuurintutkimuksessakin ja erityisesti nuorten aikuisten juomiseen liittämistä merkityksistä on 

oltu kiinnostuneita (Banister, Conroy & Piacentini, 2019; Caluzzi & Pennay, 2019; Jacobs, 

Conroy & Parke, 2018).  Raittiilla on tyypillisesti tarkoitettu henkilöä, joka ei ole viimeisten 12 

kuukauden aikana nauttinut alkoholia. Näin on esimerkiksi, kun suomalaisissa 

juomatapatutkimuksissa on kartoitettu raittiiden määrää suomalaisten keskuudessa. (Katainen & 

Härkönen, 2018, 214.)  

Raittiuteen liittyy hyvin usein tietynlaista omaan persoonallisuuteen liittyvää pohdintaa sekä 

usein myös pakkoa raittiuteen. Suomalaisten raittiutta koskevissa tutkimuksissa on huomattu, 

että tyypillisimmin raittiutta perustellaan raittiuden eduilla sekä raittiuden valitsemisella 

moraalisena elämäntapana (Mustonen, 2010, 180–182). Vielä 1980-luvulla ajateltiin, että on 

olemassa kahden tyyppisiä raittiita. Raittius ajateltiin valittavan ikään kuin pakon sanelemana 

esimerkiksi sairauden tai alkoholiongelman johdosta. Toisaalta raittius valittiin myös siitä 

syystä, että raittiit ihmiset kokevat raittiuden tarjoavan parhaat mahdollisuudet kasvuun ihmisenä 
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sekä omien tavoitteiden saavuttamiseen. Nämä henkilöt usein myös mainostivat omaa 

raittiuttaan, sillä raittius koettiin osaksi omaa persoonallisuutta. (Sulkunen, 1985, 37–54.)  

Myöhemmissä kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on tutkittu alkoholin pois jättäneiden 

motiiveja, on todettu, että alkoholin pois jättäneillä on lukuisia erilaisia syitä omalle 

alkoholittomuudelleen. Alkoholin maku, muiden alkoholinkäytön vaikutukset sekä valitusta 

elämäntyylistä, kuten terveyssyistä, uskonnosta, autenttisuuden toiveesta tai henkilökohtaisen 

toimijuuden säilyttämisestä, johtuvat syyt on tutkimusten perusteella nostettu alkoholittomuuden 

taustatekijöiksi. (Piacentini & Banister, 2009; Huang, DeJong, Schneider & Towvim, 2011; 

Rinker & Neighbors, 2013; Conroy & de Visser, 2015; Graber, de Visser, Abraham, Memon, 

Hart & Hunt., 2016; Katainen & Härkönen, 2018.) 

Kuten johdannossa mainittiin, raittius on suomalaisessa yhteiskunnassa normista ja valtavirrasta 

poikkeavaa (Mustonen, 2010, 178) ja näin ollen raittiuden valitseva henkilö joutuu usein 

perustelemaan omaa päätöstään (Katainen & Härkönen, 2018, 215). Normista poikkeaminen voi 

johtaa stigmaan sekä sosiaalisen hyväksynnän puutteeseen (Goffman, 1963). Scamblerin (2004) 

mukaan stigma voi olla joko ulkopuolelta annettua (enacted stigma) tai itse koettua 

leimautumista (felt stigma). Ulkopuolelta annetulla stigmalla Scambler tarkoittaa stigmaa, joka 

viittaa alkoholista pidättäytymisestä johtuvaan ulkoa tulevaan syrjintään tai syrjinnän jaksoihin, 

kun taas koetulla leimautumisella hän tarkoittaa joko omaan juomattomuuteen liittyvää häpeää 

tai pelkoon kohdata juomattomuudesta johtuvia negatiivisia seurauksia. (Scambler, 2004, 29–

46.) 

Kirjallisuudessa on tyypillisesti kuitenkin keskitytty alkoholiin liittyvän poikkeavuuden 

tarkastelussa julkiseen humalaan ja alkoholismiin (Fortney, Mukherjee, Curran, Fortney, 

Xiaotong & Booth, 2004), jotka usein herättävät valtavirrassa ärsytyksen ja jopa vihan tunteita. 

Myös alkoholittomuus ja alkoholista pidättäytyminen voi johtaa negatiivisiin seurauksiin, ja sitä 

voidaan pitää poikkeavana ja epätavallisena käyttäytymisenä, varsinkin sosiaalisissa tilanteissa, 

joiden aikana ihmiset tyypillisesti juovat (Bartram, Elliot & Crabb, 2017; Herman-Kinney & 

Kinney, 2013; Romo, Dinsmore & Connolly, 2015; Regan & Morrison, 2013). Cheersin ja 

kumppaneiden (2021, 397) mukaan tilanteissa, joissa alkoholi on läsnä, alkoholia nauttivat 

voivat kokea alkoholittomat henkilöt tuomitsevina ja uhkana ryhmän hauskanpidolle.  

Aina poikkeavuus ei johdu niinkään negatiivisista, itselle haitallisista tai vahingollisista 

toimintatavoista (kuten esimerkiksi alkoholiongelmista), vaan poikkeavuus voi johtua myös 

positiivisista ja terveellisistä toimintatavoista, jotka tavalla tai toisella poikkeavat valtavirrasta. 

Paton-Simpson (1995) onkin puhunut ”hyödyllisestä poikkeavuudesta”, jolla hän tarkoittaa 
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poikkeavuutta, jolla on positiivisia vaikutuksia. Romo ja Donovan-Kicken (2012) ovat 

yhdistäneet ”hyödylliseen poikkeavuuteen” myös käytöksen, joka on yleisesti ajateltuna 

terveellistä, mutta jota on katsottu valtavirtayhteiskunnan tasolta alaspäin. Tällaisena 

hyödyllisenä poikkeavuutena voidaan ajatella myös raittiutta suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Tuoreen suomalaisen tutkimuksen (Katainen, Härkönen & Mäkelä, 2022, 63) mukaan vaikuttaisi 

siltä, että alkoholittomuus ja alkoholista pidättäytyminen ei ole aivan yhtä sosiaalisesti 

hyljeksittyä kuin aiemmat tutkimukset (esim. Herman-Kinney & Kinney 2013; Advocat & 

Lindsay, 2015) ovat todenneet. Päinvastoin Kataisen ja kumppaneiden (2022) mukaan kaiken 

ikäiset alkoholittomat henkilöt kokevat tyypillisesti sosiaalisen ympäristönsä tukevana eikä 

erilaisia selviytymisstrategioita tarvita sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen. Tämän perusteella 

vaikuttaisi siltä, että asenneilmapiiri alkoholista pidättäytymistä kohtaan olisi muuttumaan päin.  
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3 Arkisten käytäntöjen tutkimus 

Tämän työn taustateoriana käytetään käytäntöjen teoriaa (practice theory, theory of practice). 

Käytäntöjen teoria sopii arkielämän tutkimiseen ja sitä on hyödynnetty kulutustutkimuksessa 

runsaasti. Tämän luvun ensimmäisessä alaluvussa 3.1 esitellään teoria lyhyesti, jonka jälkeen 

alaluvussa 3.2 avataan käytäntöjen teorian elementit, joita hyödynnetään tämän tutkielman 

aineiston analysoinnissa. Kolmannessa alaluvussa esitellään rutiinin käsitettä, jonka jälkeen 

luvun viimeisessä alaluvussa 3.4 avataan sitä, millaista näkökulmaa käytäntöjen teoria tarjoaa 

rutinoituneiden toimintojen muuttamiseen. 

3.1 Käytäntöjen teorian lähtökohdat 

Kuluttajaa on tyypillisesti tarkasteltu kulttuurisesta ja sosiaalisesta ympäristöstään irrallisena 

yksilönä, toimijana, joka rationaalisesti puntaroi eri vaihtoehtoja ja pyrkii oman etunsa ajamiseen 

(Moisander, 2005, 37).  Kuluttajien on ajateltu olevan vastuussa omista valinnoistaan ja 

teoistaan. Valinnanvapauteen nojautuvan ajattelun taustalla on ajatus suvereenista kuluttajasta, 

joka on kyvykäs ja vapaa tekemään ”oikeita” valintoja omien mieltymystensä ja halujensa 

perusteella. (Ilmonen, 1987; Autio, Heiskanen & Heinonen, 2009.) Halkierin (2010, 2) mukaan 

kuluttajiin, kuluttajien toimintaan sekä heidän valinnanmahdollisuuksiinsa on kytkeytynyt 

lisääntyvissä määrin odotuksia viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Postmodernin 

kulutustutkimuksen vahvistuessa 1980–1990-luvuilta lähtien näitä hyvinkin vakiintuneita 

olettamia kuluttajan luonteesta alettiin kyseenalaistaa. Samalla on alettu kiinnittää huomiota niin 

kulutuskulttuuriin kuin kulutuksen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiinkin (Simonson ym., 2001).  

Käytäntöteoreettisella ajattelulla on pitkät perinteet yhteiskuntatieteissä. Käytäntöteoreettista 

ajattelua eteenpäin vieneinä ajattelijoina 1900-luvulla voidaan pitää esimerkiksi Bourdieun 

(esim. 1977) sekä Giddensin (esim. 1984) tutkimustyötä. Myöhemmin käytäntöjen teoriaa kehitti 

eteenpäin esimerkiksi Schatzki (1996), Reckwitz (2002), Warde (2005) sekä Shove ja kumppanit 

(2012). Gram-Hanssen (2011, 61) huomauttaa, että käytäntöjen teoriaa ei nimestään huolimatta 

voida pitää valmiina teoriana vaan lähinnä lähestymistapana. Vaikka käytäntöjen teoriaa ei olla 

kovinkaan yksiselitteisesti määritelty, useat käytäntöteoreetikot liittävät kyseiseen 

lähestymistapaan yhteisesti jaettuja näkemyksiä (Shove, 2012, 101). 

Käytäntöjen teoria (practice theory) kehittyi Southertonin (2012, 339) mukaan eräänlaisena 

vastauksena eri sosiaaliteorioissa ilmenneisiin ongelmiin, kuten yksipuoliseen toimijuuden 

korostamiseen. Pantzarin ja Shoven (2010, 450) mukaan tärkeimpiä sosiaalisten käytäntöjen 

piirteitä on se, että ollakseen olemassa käytännöt vaativat, nyt ja tulevaisuudessa, jatkuvaa 

toisintamista. Tärkeä piirre käytäntöjen teoriassa on myös se, että siinä on pyrkimyksenä 
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tarkastella samanaikaisesti niin yksilöä ja hänen toimintaansa kuin kulttuuria ja ympäröivää 

kontekstiakin. Tarkastelun kohteena ovat siis yksilön lisäksi myös sosiaaliset ja kulttuuriset 

rakenteet, jotka voivat esimerkiksi vaikuttaa osaltaan käytäntöjen omaksumiseen. (Shove, 2012, 

101.) Käytäntöjen teorian huomion kohteena on näiden lisäksi myös se, mikä ihmisen toiminnan 

luonnetta ohjaa eri ympäristöissä, joissa yksilön toiminta on rutiinin- tai rituaalinomaista.  

Käytäntöjen teoriaan liittyy käytännön käsite, joka Reckwitzin (2002, 249–250) mukaan 

tarkoittaa rutinoitunutta käyttäytymismallia. Käytäntöjä voidaan luokitella eri tavoin ja eri 

määritelmin. Schatzkin (2012) mukaan käytännöt ovat sanomisista ja tekemisistä muodostuva 

ketju. Käytännön voidaan ajatella olevan tapa käyttäytyä ja ymmärtää, ja se koostuu yksittäisten 

ja usein yksilöllisten toimintojen joukosta, joiden kautta käytäntöä toisinnetaan. Käytännöt 

tarvitsevat myös aktiivisen toimijan, jonka toimesta käytäntöä toisinnetaan. (Reckwitz, 2002.) 

Røpken (2009, 2490–2497) mukaan käytännöt ovat ihmisten sosiaalisesti muodostamia, jakamia 

ja toteuttamia aktiviteetteja, joiden eräänlaisesta palapelistä eli yhdistelmästä niin yksilön kuin 

sosiaalisen yhteisön jokapäiväinen elämä koostuu. Arjessa säännöllisesti toteutettuja käytäntöjä 

ja niiden verkostoa määrittää yhtä lailla aika ja resurssit kuin fyysinen tilakin. Näiden rajoitusten 

myötä karsiutuu muita vähemmän oleellisia tai tarpeellisia käytäntöjä pois. (Røpke, 2009.) 

Spurling, McMeekin, Shove, Southerton ja Welch (2013, 8) ovat todenneet, että tarkasteltaessa 

ihmisten käyttäytymistä, sitä voidaan pitää havaittavissa olevana sosiaalisena ja konkreettisena 

toimintana (performance). Käyttäytyminen itsessään taas koostuu useista eri elementeistä, joista 

syntyy kokonaisuus (entity) (Spurling ym., 2013, 8).  

Käytäntöjen tyypillinen piirre on toiminnan tavoitteellisuus, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan 

loogisessa järjestyksessä, jolloin toiminnan lopputulos on ihmiselle tarkoituksenmukainen ja 

merkityksellinen (Schatzki, 2002; Reckwitz, 2002). Niitä kuitenkin yhdistää yleensä toistuvuus, 

tunnistettavuus, sosiaalisesti laajemmin jaettu rakenne sekä jo aiemmin mainitsemani 

tarkoituksenmukaisuus, eli merkityksellisyys (Røpke, 2009).  

Ominaista sosiaalisille käytännöille on myös niiden monitasoisuus ja -ulotteisuus. Käytännöt 

punoutuvat monipuolisella tavalla sekä toisiinsa että yksilön ja yhteiskunnan väliseen 

suhteeseen. Giddensin (1984) ja Røpken (2009) mukaan ihmisten luomat ja yhdessä jakamat 

käytännöt toisaalta muodostavat yhteiskunnan, minkä lisäksi käytännöt itsessään myös 

muovaavat yhteiskuntaa. Käytännöt organisoivat yksilöiden toimintaa ja toisaalta myös 

sosiaalinen järjestys, instituutiot ja rakenteet muodostuvat niistä. Näin ollen voidaan ajatella, että 

sosiaaliset käytännöt läpäisevät erilaisissa mittakaavoissa koko yhteiskunnan sekä yksilöiden 

elämän (Røpke 2009). 
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3.2 Käytännön elementit  

Tyypillisesti käytäntöjä lähestytään analyyttisesti niin, että niiden nähdään koostuvan eri 

elementeistä tai komponenteista, tosin jäsennykset näissä lähestymistavoissa vaihtelevat. 

Ajattelutavoissa yhteistä on kuitenkin se, miten ajatellaan käytännön eri elementtien yhteen 

liitettyinä muodostavan sosiaalisesti tunnistettavissa olevan käytännön (Schatzki, 2016; Warde, 

2016).  

Reckwitzin (2002, 252) mukaan käytännössä on osana kehon toiminta, ymmärrys, tietotaito, 

tunnetila, motivaatio, psyykkinen toiminta sekä tavarat ja niiden käyttö. Toinen yleisesti käytetty 

käytännön määritelmä on Alan Warden (2005) määrittämä jaottelu, joka perustuu Schatzkin 

(esim. 1996) ajatteluun. Warde (2005, 134) jakaa käytännöt kolmeen eri elementtiin. Warden 

mukaan nämä elementit ovat ymmärrykset (understandings), toimintatavat (procedures) sekä 

sitoutumiset (engagements). Laajasti on myös tunnistettu Shoven, Pantzarin ja Watsonin (2012) 

määrittämät käytännön elementit. Heidän mukaansa käytäntö koostuu materiaaleista (materials), 

osaamisista (competence) ja merkityksistä (meanings) (Shove ym., 2012, 22–25). Tässä työssä 

käytän Shoven ynnä muiden (2012) määritelmää käytännön elementeistä.  

Shove ja kumppanit (2012, 22–25) määrittelevät käytäntöjen elementit seuraavasti: 

materiaalielementtiin kuuluu esimerkiksi infrastruktuuri ja työkalut sekä erilaiset laitteet, joita 

hyödynnetään käytännön toistamisessa. Osaamiselementillä he tarkoittavat taitoja, tietoja sekä 

tekniikkaa. Kolmas käytännön elementti, merkitykset, sisältää symboliset merkitykset, ideat ja 

pyrkimykset. Toimija, käytännön toisintaja, määrittää sen, millaisen merkityksen hän luo omalle 

toiminnalleen ja näin ollen merkityselementti riippuu hyvin paljon käytännön suorittajasta. 

(Shove ym., 2012.) Merkityselementin tarkka määrittely on kuitenkin haasteellista, sillä eri 

tutkijat ovat muodostaneet siitä erilaisia kantoja. Reckwitzin (2002) mukaan toimijan motiivit, 

tunteet ja mielialat (mental activities) vaikuttavat käytäntöihin ja merkityksiin, jotka toimija 

toiminnalleen luo. Reckwitzin (2002) sekä Shoven ynnä muiden (2012) merkityselementin 

määritelmät pitävätkin sisällään samanlaisia osa-alueita. 

Meier, Warde & Holmes (2017) ovat artikkelissaan yhdistäneet käytäntöjen eri elementit 

alkoholiin ja alkoholinkäyttöön. Heidän mukaansa materiaalisuuteen kuuluu esimerkiksi 

alkoholijuomat, baarit, juomia varten tarvittavat lasit, televisiot sekä tanssilattiat. 

Alkoholinkulutuksen osaamiselementtiin kuuluu ymmärrys ja tietotaito siitä, miten humalatila 

pidetään oikeantasoisena sekä tietämys siitä, mikä juomistapa on missäkin kulttuurissa 

oikeanlaista. Merkityselementti taas pitää sisällään esimerkiksi hienostuneisuuden, 

rentoutumisen, yhteenkuuluvuuden sekä toveruuden merkitykset. (Meier ym., 2017.)  
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On myös hyvä huomata se, miten käytännön elementtien jaottelu, jota tässä työssä käytetään, on 

osittain hyvinkin yksinkertaistettu malli. Esimerkiksi Meier ja kumppanit (2017, 209) ovat 

todenneet, että esimerkiksi puhuttaessa alkoholinkulutuksen käytännöstä tulisi tähän ”malliin” 

lisätä mukaan myös ajallisuuden (temporalities) elementti. Tässä tutkielmassa tullaan kuitenkin 

hyödyntämään Shoven ynnä muiden (2012) jaottelua tulososiossa alkoholikriittisen juomisen 

käytännön määrittelyssä. 

3.3 Rutiinit  

Ajatus kuluttajasta rationaalisena toimiaan harkitsevana toimijana ei ole yhdenmukainen sen 

kanssa, miltä arkipäiväisessä toiminnassa kuluttajan toiminta näyttäytyy. Warden (2016, 88) 

mukaan ihmisten toiminta on vain hyvin harvoin pitkällisen pohdinnan tai harkinnan tulosta ja 

hänen mukaansa harkinnanvaraisen päätöksenteon roolia on liioiteltu. 

Kuluttajien käyttäytyminen arjessa muodostuu usein rutinoituneista käyttäytymismalleista. 

Rutiinit ja rutinoituneisuus luonnehtivat myös sitä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa 

kulutetaan tänä päivänä alkoholia. Tästä esimerkkinä voidaan pitää myös jokaviikkoisia 

saunaoluita. Tekemisen voidaan ajatella olevan rutiininomaista silloin, kun kuluttajan ei tarvitse 

nähdä erillistä vaivaa tai tehdä erillistä päätöstä toiminnan suorittamisesta (Schatzki, 2012; 

Heinonen, 2012, 60–74). Näin ollen rutinoitunut tekeminen on kuluttajalle luonnollista ja se 

tapahtuu osana kuluttajan jokapäiväistä elämää (Røpke, 2009). Heinosen (2012, 60) mukaan 

rutiinit ovat arkipäiväisiä käytäntöjä, jotka järjestävät arkea ja auttavat kuluttajia sopeutumaan 

muutoksiin. 

Rutiinin ominaispiirteenä voidaan pitää myös sitä, miten rutinoitunut tekeminen ei vaadi 

kuluttajalta ajattelutavan muuttamista (Schatzki, 2012). Tyypillisesti suuri osa arkipäiväisestä 

toiminnasta suoritetaankin ilman sen suurempaa harkintaa. Usein nämä arkipäiväiset toiminnot 

ovat kulttuurisesti jaettuja, joko koko kansakunnan tai pienemmän yhteisön tasolla. Termeinä 

”tapa” ja ”rutiini” pyrkivät ilmentämään samaa asiaa, sillä juuri moniin arjen tapoihin tai 

rutiineihin liittyy keskeisesti toistuvuutta, jaksollisuutta sekä osin myös ennustettavuutta. 

(Southerton, 2012, 340). Ilmosen (2007, 199) mukaan rutiini on eräänlainen urautunut 

yksilöllinen käyttäytymismalli.  

Kun tarkastellaan kuluttajien toimintaa omassa arkiympäristössä, on merkityksellistä huomioida 

sekä tiedostetut ja tarkkaan harkitut valinnat että tiedostamattomat ja rutinoituneet tavat. Arjen 

toiminnot ovat Halkierin (2001, 26) mukaan melkein yhtä usein tapojen ja rutiinien ohjaamia 

kuin tarkoituksella tehtyjen valintojen tuloksia. Tyypillistä on, että tietoisten valintojen 

vaikutusta arjen kulutuspäätöksiin yliarvioidaan samalla unohtaen rutiinien ja käytäntöjen 
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merkitys (Halkier, 2001, 39). Myös Campbell (1996, 25) on erotellut toisistaan tahdonalaisen 

toiminnan (action) ja tahattoman käyttäytymisen (behaviour). Toisaalta rutinoituneisuudelle ei 

pidä antaa liian suurta painoarvoa, vaan tarkastella näitä kahta erilaista toimintatavan muotoa 

toisistaan erillään ja samanaikaisesti. Ilmonen (2001, 10) huomauttaa, että tällaiset kahtiajaot 

eivät ole absoluuttisia ja näin ollen kuluttajien käyttäytymistä ohjaavatkin usein nämä 

molemmat.  

Nealin, Woodin ja Quinnin (2006) mukaan kaikki käytännöt eivät ole rutiineja. Rutiiniksi 

käytäntö muuttuu käytäntöjen johdonmukaisen toistamisen myötä. Toiminta tai käytäntö on 

muuttunut rutiiniksi silloin, kun toiminta alkaa tapahtua itsestään. (Neal ym. 2006.) Tämän 

tutkielman kannalta on hyvä huomata se, miten suuri osa kuluttajan toiminnasta on kuitenkin 

pitkälti rutinoitunutta toimintaa sekä se, miten haastavaa pitkälle rutinoituneiden toimintojen 

muuttaminen on, kuten Neal kumppaneineen (2006) huomauttaa.  

3.4 Käytäntöjen muuttaminen  

Kuten edellä todettiin, totuttujen rutiinien ja käytäntöjen muokkaaminen tai muuttaminen ei ole 

yksinkertaista. Jotta käytöksessä voisi tapahtua muutoksia, tulee käytäntöjen kehittyä ja muuttua 

(Warde, 2005). Osittain muutokset toimintatavoissa, rutiineissa ja käytännöissä tapahtuvat 

itsestään, ajan kanssa (Røpke, 2009, 2494–2495). Toisaalta esimerkiksi Gram-Hanssen (2011, 

75–77) näkee, että muutokset käytännöissä tapahtuvat sitoutumisen ja tietoisen ajattelun avulla, 

mutta myös sen myötä, kun uusista tavoista tulee rutiineja. Reckwitz (2002) taas näkee, että 

käytännön rikkomiseen vaaditaan jokin rutiinia rikkova kriisi.  

Käytännöt ovat jatkuvassa muutoksessa; ihmiset ottavat jatkuvasti uusia käytäntöjä käyttöönsä 

samalla, kun vanhat käytännöt jätetään pois. Osittain uusien käytäntöjen ilmaantuminen tapahtuu 

vanhoja käytäntöjä korvaamalla, mutta joskus uudet käytännöt tulevat vanhojen käytäntöjen 

rinnalle. (Shove ym., 2012.) Shoven ja muiden (2012) mukaan käytännön kestävyyteen liittyy 

se, miten käytännön muodostavat elementit ovat yhteydessä toisiinsa ja se, miten halukkaita ja 

kykeneviä käytäntöjen harjoittajat ovat yhdistämään elementtejä toisiinsa yhä uudelleen (Shove 

ym., 2012, 77, 128).  

Spurling ja kumppanit (2013) ovat esitelleet kolme tapaa, joiden kautta käytäntöjä voidaan 

muokata. Näitä muokkaustapoja ovat käytännön korvaaminen uudella käytännöllä, käytännön 

uudelleenmuotoilu (käytännön muokkaus) sekä käytäntöjen välisten yhteyksien muuttaminen. 

(Spurling ym., 2013.)  
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Vanhan käytännön korvaaminen uudella käytännöllä on Spurlingin ja kumppaneiden (2013, 22–

23) mukaan kyseessä silloin, kun uusi käytäntö korvautuu toimimattomuutensa vuoksi uudella 

toimivammalla käytännöllä. Käytännöt, jotka ovat riippuvaisia samoista resursseista voivat 

korvata toisensa. (Spurling, 2013, 22.) Usein käytetty esimerkki tästä käytännön 

muokkaustavasta on se, miten autojen keksiminen syrjäytti hevoskärryillä kulkemisen. 

Tutkielman aiheeseen soveltaen voidaan ajatella myös esimerkkinä sitä, miten vanha käytäntö 

eli alkoholin juominen korvaantuu uudella käytännöllä eli alkoholittomien juomien juomisella. 

Toinen käytännön muokkaustapa on Spurlingin ynnä muiden (2013, 22) mukaan käytännön 

uudelleenmuotoilu. Käytäntöä voidaan muokata muokkaamalla elementtejä, joista käytäntö 

koostuu. Jotta käytäntöä voidaan pysyvällä tavalla muuttaa, tulee jokaista käytännön 

muodostamaa elementtiä muokata. Mikäli kaikkia näistä elementeistä ei muokata, muutos ei ole 

pysyvää. (Spurling ym., 2013, 22.) Esimerkkinä käytännön uudelleen muotoilusta voidaan pitää 

sitä, miten Thurnell-Readin (2018) mukaan oluen juomisen käytäntö on ajan kuluessa 

muotoutunut uudestaan. Hänen mukaansa esimerkiksi olutharrastuksesta on tullut entistä 

enemmän intellektuellia ja osaamista vaativaa toimintaa. Tämä muutos on tapahtunut, kun 

käytäntöön liittyvissä elementeissä (materiaalit, osaamiset ja merkitykset) on tapahtunut 

muutoksia. (Thurnell-Read, 2018.)  

Kolmas Spurlingin ja kumppaneiden (2013, 23) esittelemä käytäntöjen muokkaustapa on 

muuttaa eri käytäntöjen yhteyksiä toisiinsa. Jo aiemmin mainitsin siitä, että eri käytännöt 

kietoutuvat yhteen muodostaen käytäntöjen verkoston. Näin ollen käytäntöjä muokatessa tai 

niiden muokkautuessa myös ympäröivällä infrastruktuurilla ja ympäristöllä on merkitystä. Kun 

ympäristöä muokataan, on siihen kytkeytyneiden käytäntöjen pakko muokkautua uudelleen. 

(Spurling, 2013, 23.) Esimerkkinä tästä käytäntöjen muokkaustavasta voisi olla työpaikat, jotka 

mahdollistavat työntekijöille etätyön tekemisen. Työnteon siirtyminen toimistolta kotikonttorille 

muuttaa monet työpäivään aiemmin liittyneet käytännöt toisenlaisiksi.   

Paljon julkista keskustelua käydään alkoholinkäytön ohjaamisesta ja alkoholihaittojen 

pienentämisestä poliittisin ohjauskeinoin. Shoven ynnä muiden (2012, 146–147, 161–162) 

mukaan poliittisilla toimilla voi vaikuttaa käytäntöjen muuttamiseen vain sattumalta ja 

poliittisilla toimilla voidaan vaikuttaa lähinnä siihen, miten eri käytännöt liittyvät toisiinsa sekä 

käytännön harjoittajiin ja heidän kehittymiseensä. Näin ollen poliittisten toimien tulisikin 

kohdistua ”huonoihin” elementteihin eikä niinkään huonoon ja muutettavaan käyttäytymiseen. 

Spurling ja kumppanit (2013, 52) ovat kuitenkin todenneet, että myös poliittisilla toimilla on 

mahdollista saada muutosta aikaan. Näin on, mikäli muutosprosessi on jo valmiiksi meneillään.  
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4 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus  

Edellä on luotu tälle tutkielmalle teoriataustaa ja käyty läpi lähtökohtia, joiden varaan tutkielma 

rakentuu. Tämän tutkielman tarkoituksena on löytää vastauksia siihen, millainen nuorten 

aikuisten alkoholikriittisen juomisen käytäntö on ja tutkia sitä, miten alkoholikriittisen juomisen 

käytäntö vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin. Tavoitteisiin pyritään pääsemään seuraavien 

tutkimuskysymysten avulla: 

1. Millainen on nuorten aikuisten alkoholikriittisen juomisen kulutuskäytäntö?  

Työn teoreettinen tausta pohjautuu käytäntöjen teoriaan (practice theory, theory of practice), 

jonka avulla pyrin tarkastelemaan alkoholikriittisen juomisen kulutuskäytännön muodostumista 

nuorten aikuisten keskuudessa. Aineistoa on tarkasteltu käytäntöteorian periaatteiden mukaisesti 

Shoven ja kumppaneiden (2012) määrittämien käytännön elementtien eli materiaalien, 

osaamisten ja merkitysten avulla. Käytäntöjen sosiaalisen luonteen vuoksi tulen tässä työssä 

lukemaan sosiaaliset suhteet yhdeksi käytännön elementiksi. Myös Røpke (2009) on lukenut 

sosiaalisuuden kiinteäksi osaksi käytäntöä, merkittäväksi komponentiksi käytännöissä. Tulen 

tulososiossa jaottelemaan työn tulokset näiden neljän elementin alle.  

Työssä käytettävien termien avaus 

Tutkielman teon alkuvaiheessa pohdin siitä, millä nimellä tutkielman tutkimusryhmää tulisi 

kutsua. Mietin vaihtoehtoja raittiin, alkoholittoman, niukasti alkoholia nauttivan henkilön ja 

alkoholikriittisen välillä. Lopulta päädyin käyttämään termiä alkoholikriittiset ja tutkittavasta 

käytännöstä päädyin tässä tutkielmassa käyttämään nimitystä alkoholiriittisen juomisen 

käytäntö. 

Tämän tutkielman kannalta ei ollut oleellista käyttää termiä raitis tai raittius johtui siitä, että raitis 

olisi ollut liian tiukkarajainen termi kuvaamaan tämän tutkielman kohderyhmää. Kuten luvun 

kaksi alaluvussa 2.3 todettiin, terminä raitis ja raittius on hyvin indentiteettiriippuvainen termi. 

Haastateltavat, yhtä lukuun ottamatta, eivät kuitenkaan kokeneet alkoholittomuutta 

identiteettikysymyksenä. Näin ollen termin raitis ja raittiuden käytännön käyttäminen ei ollut 

tässä tutkielmassa mielekästä.  

Kuten aiemmin luvussa kaksi totesin, tyypillisesti raittiuteen liitetään aikamääreitä siitä, kuinka 

pitkään on oltu juomatta. En kuitenkaan ollut kiinnostunut aikamäärästä, jonka haastateltavat 

ovat olleet juomatta alkoholia. Haastateltavat valikoituivat tutkielmaan mukaan lähtökohtaisesti 

heidän alkoholiasennoitumisensa ja muuttuneen alkoholisuhteensa perusteella, eikä 

haastateltavistani kaikki olleet kokonaan raittiita 
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Näiden syiden vuoksi päätin puhua alkoholikriittisistä nuorista aikuisista ja alkoholikriittisen 

juomisen kulutuskäytännöstä nuorten aikuisten keskuudessa. Alkoholikriittinen juominen on 

terminä laveampi kuin esimerkiksi raittius tai alkoholittomuus ja näin ollen se kuvaa paremmin 

tämän tutkielman tutkimusryhmää. Tarkastelun kohteena ovat raittiudesta kiinnostuneet 

henkilöt, eikä alkoholikriittinen juominen tarkoita ehdotonta pidättäytymistä alkoholista, vaan 

pikemminkin oman alkoholisuhteen kyseenalaistamista sekä alkoholinkäytön asteittaista 

vähentämistä tai joissain tapauksissa oman alkoholinkäytön lopettamista kokonaan.  

Tarkoitan tässä sosiaalisilla suhteilla laveasti ja laaja-alaisesti kaikkia haastatteluissa esiin 

nousseita ihmissuhteita. Sosiaalisia suhteita ei ole määritelty tai rajattu koskettamaan vain 

tiettyjä ihmissuhteita, vaan haastateltaville annettiin mahdollisuus melko vapaasti avata asiaa 

heidän omista lähtökohdistaan ja kokemuksistaan käsin. Aineistosta nousi esiin niin 

perhesuhteet, ystävyys- ja kaverisuhteet kuin kumppanuuteen liittyvät ihmissuhteet.  
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5 Tutkimuksen toteutus  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutukseen sekä tutkimusaineiston keruuseen liittyviä 

menetelmiä sekä avataan aineiston analyysiin liittyviä asioita. Työ on toteutettu laadullisena 

tutkimuksena, jonka empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduin haastatteluin. Aluksi 

alaluvussa 5.1 avataan laadullista tutkimusta, mikä jälkeen alaluvussa 5.2 kuvataan tutkimuksen 

käytännön toteutusta sekä aineiston keruuta. Tämän jälkeen alaluvussa 5.3 kuvaillaan 

tutkimusaineistoa ja aineiston analyysimenetelmiä. Lopuksi alaluvussa 5.4 arvioidaan aineiston 

luotettavuutta sekä aineistoon liittyviä rajoitteita. 

5.1 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmät  

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin puolistrukturoituina 

haastatteluina. Laadullinen tutkimus sopii menetelmäksi silloin, kun tutkimuksen tarkoituksena 

on luoda kokonaisvaltainen kuva ja ymmärrys esimerkiksi jostain sosiaalisesta käytännöstä tai 

ymmärtää paremmin käytännön muuttumisen vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara, 2015, 161). Laadullisessa tutkimuksessa tarkoituksena on tarkastella 

aineistoa moniulotteisesti ja ymmärtää tilanteita syvällisesti. Tyypillistä laadulliselle 

tutkimukselle on se, että ennakko-oletuksia eli valmiita hypoteeseja ei luoda. Hypoteesien sijaan 

laadullinen tutkimus etenee aineiston kautta (Eskola & Suoranta, 2008, 19; Hirsjärvi ym. 2015, 

136, 160). Tutkielma on teoriaohjaava eli se asettuu aineistolähtöisen ja teorialähtöisen 

lähestymistavan välimaastoon.  

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmäksi valitsin haastattelun, sillä tarkoituksenani on 

ymmärtää yksilön toiminnan taustalla olevia tekijöitä, kuten perusteluja tai merkityksiä, jotka 

eivät esimerkiksi kyselyn avulla tulisi esille (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Haastattelun etuna 

voidaan nähdä olevan haastattelutilanteen tarjoama mahdollisuus käydä keskustelua 

vuorovaikutuksessa haastattelijan ja haastateltavan välillä (Hirsjärvi ym., 2015, 204) sekä 

tarvittaessa esimerkiksi muotoilla kysymyksiä uudelleen (Tuomi & Sarajärvi, 2009). Toisaalta 

haastattelutilanteessa on myös hyvä ymmärtää, että toisin kuin tavanomaisessa keskustelussa, 

jossa molemmat osapuolet tyypillisesti ovat tasa-arvoisessa asemassa kysymysten asettamisen ja 

vastausten antamisen suhteen, on tutkimustarkoitukseen järjestetyissä haastatteluissa omat 

tavoitteensa ja se tulee nähdä systemaattisena tiedonkeruun muotona, jossa osapuolten välillä on 

tietty hierarkia (Hirsjärvi ym., 2015, 207). 

Puolistrukturoidun haastattelun, jota tässä tutkielmassa käytetään, ominaispiirteenä on se, että 

haastatteluissa kysytyt kysymykset ovat lähes samat kaikille haastateltaville, eikä valmiita 

vastausvaihtoehtoja ole määritelty, vaan haastateltavat saavat vastata vapaasti omin sanoin. 
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Puolistrukturoitu haastattelu mahdollistaa sen, että haastattelutilanteissa kysymykset voidaan 

esittää hieman eri muodossa. Tämän tutkimuksen haastateltavat käyttivät hieman eri tavalla 

alkoholia ja puolistrukturoitu haastattelumenetelmä mahdollisti haastattelijalle tilanteen mukaan 

hieman muokata kysymyksiä vielä haastattelutilanteissa kohdistumaan oikealla tavalla kullekin 

haastateltavalle.  

5.2 Aineiston keruu  

Tutkimuksen aineiston keräsin yksilöhaastatteluilla vuoden 2021 marras-joulukuussa. 

Haastateltavat rekrytoin Facebookin Alkoholivapaa yhteisö by Sobermimmi -ryhmän kautta. 

Oletuksenani oli, että kyseisestä ryhmästä löytyisi haastatteluun soveltuvia henkilöitä ryhmän 

aiheen vuoksi. Julkaisin ryhmään ilmoituksen, jossa kerroin tutkielman aiheesta sekä ilmoitin 

etsiväni haastateltavia. Ilmoituksen ohessa oli linkki e-lomakkeeseen, joka pyydettiin 

täyttämään, mikäli haastatteluun osallistuminen onnistuisi.  

E-lomakkeen kautta haastatteluun ilmoittautui 15 kiinnostunutta osallistujaa, joista kaikki 

täyttivät edellä mainitun e-lomakkeen. Lomakkeella pyysin kiinnostuneiden yhteystiedot, minkä 

lisäksi kysyin muutaman kysymyksen avulla vastaajien alkoholinkäyttöön liittyviä taustoja. E-

lomakkeessa kysyttiin muun muassa vastaajilta sitä, ovatko he tietoisia niin sanotusta sober 

curious -ilmiöstä, käyttävätkö he alkoholia tänä päivänä ja sitä, onko heidän alkoholinkäyttönsä 

muuttunut viimeisen vuoden aikana.  

Kaikki e-lomakkeen täyttäneet 15 vastaajaa olivat kuulleet sober curious -ilmiöstä, joka oli 

melko oletettavaa huomioon ottaen ryhmä, josta haastateltavia etsittiin. Lähes kaikki vastaajat 

vastasivat, etteivät käytä alkoholia tänä päivänä ollenkaan; tarkemmin 11 vastaajaa 15:sta 

vastasi, etteivät käytä alkoholia ollenkaan. Sen tarkemmin alkoholin käyttömääriä ei kysytty, 

joten ei voida tietää, kuinka paljon alkoholia loput neljä vastaajaa käyttävät. Lähes kaikki 

vastaajat (13 vastaajaa 15:sta) vastasivat, että heidän alkoholinkäyttönsä on viimeisen vuoden 

aikana vähentynyt runsaasti. Yksi vastaaja kertoi vähentäneensä alkoholin käyttöä jonkin verran 

ja yhdellä alkoholinkäyttö oli pysynyt lähes samana. Lopulta 15 kiinnostuneesta lopulliseen 

haastatteluun osallistui 11. Osittain loput ilmoittautuneet rajautuivat haastattelujen ulkopuolelle, 

sillä yhteistä haastatteluaikaa ei onnistuttu järjestämään. Kymmenen haastateltavaa oli naisia ja 

yksi oli mies. Haastateltavista viisi oli 26-vuotiaita, loput kuusi olivat 19–29-vuotiaita. 

Vallitseva Covid-19-pandemia vaikutti siihen, että päädyin pitämään haastattelut pitämään 

etäyhteyksien välityksellä Microsoft Teamsissa. Haastattelujen avuksi tein liitteistä (liite 1) 

löytyvä haastattelurunko ja haastattelukysymykset jaoteltiin kolmen teeman alle. Aluksi 

kysyttiin taustoittavia kysymyksiä, kuten alkoholinkäyttöön liittyvää historiaa. Taustoittavilla 
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kysymyksillä pyrittiin saamaan haastattelun alku haastateltaville helpommaksi ja pääsemään 

sisälle haastatteluun. Tämän jälkeen haastatteluissa siirryttiin tämän päivän alkoholisuhteeseen. 

Haastattelun loppupuoli keskittyi enemmän alkoholikriittisen juomisen, alkoholittomuuden ja 

sosiaalisten suhteiden ymmärtämiseen. Yhden haastattelun kestoksi tuli keskimäärin noin puoli 

tuntia. Lyhyin oli 22 minuuttia ja pisin oli 41 minuuttia. 

Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla hyödyntäen Teamsin tarjoamaa 

tallennusominaisuutta. Haastattelujen nauhoittaminen mahdollisti haastattelun vapaamman ja 

sujuvamman etenemisen, kun vastausten kirjaamisesta ei syntynyt katkoksia. Jokaisen 

haastattelun jälkeen haastattelut litteroitiin sana sanalta Word-tiedostoon saman päivän aikana, 

mikä mahdollisti haastatteluäänitteiden nopean hävittämisen tietoturvan takaamiseksi. 

Litteroinnin yhteydessä haastateltavien tunnistetiedot muutettiin, jotta haastateltavien 

anonymiteetti turvattiin.   

Jo haastateltavia rekrytoitaessa pohdin, kuinka suuri näytteen otanta olisi hyvä olla eli kuinka 

monta haastateltavaa olisi tutkielman kannalta tarpeeksi. Menetelmäkirjallisuudessa viitataan 

saturaatiopisteeseen, kun puhutaan sitä, kuinka monta haastateltavaa on tarpeeksi. 

Saturaatiopisteen käsitteen Eskola ja Suoranta (2008, 62–63) ovat suomentaneet aineiston 

kyllääntymiseksi. Saturaatiopisteellä tai aineiston kyllääntymisellä tarkoitetaan sitä, että tutkija 

etsii uusia tutkittavia siihen asti, kunnes aineisto alkaa toistaa itseään eikä uutta tietoa 

tutkimusongelman kannalta nouse enää esiin (Hirsijärvi & Hurme, 2015, 182). Kun aineistossa 

esiintyvät asiat alkavat toistua, on tapahtunut saturaatio. Saturaatioajatusta on käytetty myös 

tämän tutkielman aineiston riittävyyden arvioimiseen. Lopulta päädyin pitämään 11 haastattelua, 

sillä kahden viimeisen haastattelun kohdalla huomasin, etteivät ne enää tuoneet kovinkaan paljoa 

uutta tietoa tutkimusongelmaa ajatellen ja näin ollen koin aineistoni olevan riittävä. 

5.3 Aineiston kuvaus ja analyysimenetelmät 

Aineisto koostuu yhdentoista henkilön kanssa käydyistä yksilöhaastatteluista. Osallistujat olivat 

iältään 19–29-vuotiaita. Osallistujien keskuudessa oli niin toisen asteen opiskelijoita, 

korkeakouluopiskelijoita kuin työssäkäyviäkin. Haastateltavat asuivat eri puolilla Suomea, 

pääpaino oli kuitenkin pääkaupunkiseudulla, jossa asui viisi (5) haastateltavaa.  

Taulukossa 2 esitän haastateltujen taustatiedot, joita ovat sukupuoli, ikä ja koulutustausta sekä 

tieto siitä, millainen alkoholinkäyttötapa haastateltavalla tällä hetkellä on. Kun myöhemmin 

viittaan yksittäisiin haastatteluihin, käytän haastateltavista alla olevia koodeja.  
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TAULUKKO 2.  Haastateltavien taustatietoja 

koodi ikä sukupuoli koulutustausta käyttääkö alkoholia 

ollenkaan tällä hetkellä 

H1 26 nainen ylempi korkeakoulututkinto todella harvoin 

H2 26 nainen ylempi korkeakoulututkinto harvoin 

H3 26 nainen alempi korkeakoulututkinto harvoin 

H4 24 nainen alempi korkeakoulututkinto ei 

H5 22 nainen alempi korkeakoulututkinto ei 

H6 26 nainen alempi korkeakoulututkinto harvoin 

H7 19 mies toinen aste/lukio ei 

H8 27 nainen alempi korkeakoulututkinto ei 

H9 26 nainen alempi korkeakoulututkinto ei 

H10 22 nainen alempi korkeakoulututkinto ei 

H11 29 nainen toinen aste ei 

 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysimenetelmiä on lukuisia eikä tiukkoja analyysiin liittyviä 

sääntöjä ole. Laadullisen tutkimuksen analysointi koetaankin tästä syystä usein melko 

haastavana. (Eskola & Suoranta, 2008, 137; Hirsjärvi ym., 2015, 224.) Analysointitapaa valitessa 

onkin tärkeintä pohtia, mikä analyysitapa on paras oman tutkimusongelman tai tutkimustehtävän 

kannalta. (Hirsjärvi ym., 2015, 224.) Aineiston keruuvaiheen jälkeen tutustuin aineistoon 

tarkemmin ja pohdin tämän tutkielman kannalta parasta analyysimenetelmää. Lopulta päädyin 

teemoitteluun. Eskolan ja Suorannan (2008, 174) mukaan teemoittelu on hyvä 

analyysimenetelmä silloin, kun aineistosta pyritään löytämään relevantteja asiakokonaisuuksia, 

joiden avulla pyritään selvittämään tutkimusongelmaa. Käytettäessä teemoittelua 

analyysimenetelmänä tutkijan tehtävänä on löytää eri tavalla ilmaistuista vastauksista 

samankaltaisuuksia ja yhteneväisyyksiä, minkä jälkeen tehtävänä on luokitella nämä löydökset 

samaan luokkaan (Hirsjärvi & Hurme, 2011, 173). Eskola ja Suoranta (2008, 175) huomauttavat, 

että teemoittelu vaatii teorian ja empirian vuoropuhelua, jotta se voi onnistua. Teorian ja 

aineiston tulee keskustella keskenään ja lomittua toisiinsa. (Eskola & Suoranta, 2008, 175).  

Käytin hyödyksi teoriaohjaavaa analyysia, eli aineiston teemoittelua tehtiin hyödyntäen 

käytäntöteorian kuuluvia kolmea elementtiä (materiaalit, osaamiset ja merkitykset) analyysin 

lähtökohtana. Pyrin löytämään aineistosta käytäntöteorian elementtejä ja luokittelemaan 

aineistosta löytyneitä sitaatteja Excel-taulukkoon. Ennen tulosten lopullista luokittelua Excel-
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taulukkoon, litteroitu haastatteluaineisto käytiin läpi Word-tiedostossa ja värikoodattiin sitaatteja 

eri teemojen alle. Värikoodauksen jälkeen siirsin sitaatit Excel-taulukkoon kullekin käytännön 

elementille luotuihin taulukoihin. Excel-taulukoissa aineisto oli helpompi hahmottaa ja 

teemoitella eteenpäin. Kun olin kerännyt sitaatit omiin Excel-taulukoihin, aineiston teemoittelua 

jatkettiin edelleen eteenpäin ja pyrin löytämään kussakin taulukossa kunkin teeman sisältä 

edelleen uusia ryhmittelyjä. Sitaatit pysyivät koko teemoittelun ajan muuttumattomina, eikä niitä 

käsitelty mitenkään ja lopullisessa tutkielmassa käytetyt sitaatit ovat siten siinä muodossa, jossa 

ne haastatteluissa sanottiin.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet  

Laadukkaaseen tutkimukseen kuuluu osaksi luotettavuuden arviointi ja tutkimuksen 

käyttökelpoisuutta tulee arvioida tieteellisin kriteerein. Tyypillisesti tutkimuksen luotettavuutta 

arvioitaessa käytetään validiteetin (luotettavuus) ja reliabiliteetin (pätevyys) käsitteitä, jotka ovat 

kuitenkin paremmin hyödynnettävissä kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa, 

eivätkä aivan yhtä hyvin sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. 

(Uusitalo, 1991, 82,84,86.; Eskola & Suoranta, 2008, 210–211.) Toisaalta mikäli tutkija on 

sisäistänyt laadullisen tutkimuksen luonteen, on laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa myös mahdollista hyödyntää näiden käsitteiden käyttöä (Juuti & Puusa, 2020).   

Juutin ja Puusan (2020) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi voidaan 

parhaiten kiteyttää kolmeen käsitteeseen; uskottavuuteen, luotettavuuteen ja eettisyyteen. 

Uskottavuudella he viittaavat siihen, miten tutkimus ja tutkimuksen tulokset otetaan tosina ja 

luotettavina vastaan suuren yleisön, kollegoiden ja tutkimuksen kohteena olleiden henkilöiden 

osalta. Luotettavuus taas viittaa siihen, miten perustelluilta ja ammattitaitoisilta tutkimuksen 

tekijän tulokset ja niiden perustelut sekä koko tutkimusprosessin teko vaikuttavat. Eettisyys 

viittaa siihen, onko tutkimusprosessissa noudatettu eettisiä periaatteita. (Juuti & Puusa, 2020.) 

Pyrin tutkielmaa tehdessä eettiseen toimintatapaan läpi tutkimusprosessin ja pyrkimyksenäni on 

avata tutkimusprosessi ja sen tulokset lukijalle niin, että tutkimus on lukijan näkökulmasta 

uskottava ja luotettava. Näitä uskottavuuteen, luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä 

kysymyksiä pohdin lisää seuraavassa.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin lähtökohtana on ymmärtää tutkijan avoin 

subjektiviteetti ja tulee ymmärtää tutkijan keskeinen rooli tutkimusvälineenä. Näin ollen 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteeriksi nousee tutkija itse ja tutkijan rooli koko 

tutkimusprosessin aikana. (Eskola & Suoranta, 2008, 221.)  Tutkijan keskeisen roolin vuoksi 

laadullista tutkimusta onkin joskus pidetty subjektiivisena, ja tämän johdosta epäluotettavana 
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tiedon tuottamisen tapana. Jotta laadullisissa tutkimuksissa voitaisiin varmistaa kerätyn tiedon ja 

koko tutkimuksen luotettavuus, on tutkijan tärkeää välttää vahvojen ennakko-oletusten tekemistä 

tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista (Eskola & Suoranta, 2008, 17–19).  

Aina tutkijan ennakko-olettamattomuus ei ole mahdollista. Oma alkoholinkulutukseni 

kyseenalaistaminen sekä yleisesti alkoholin korosteisen aseman suomalaisessa yhteiskunnassa 

laajempi tarkastelu on ollut kiinnostuksen ja tarkastelun kohteenani jo pidemmän aikaa. Näin 

ollen tämän minulla oli joitakin ennakko-oletuksia tuloksista jo ennen aineiston keräämistä. 

Pyrkimykseni oli aktiivisesti siihen, etteivät omat ennakko-oletukseni vaikuttaisi tutkimuksen 

tuloksiin tai ainakin niin, että tarkastelisin näitä ennakko-oletuksia läpi tutkielman teon 

kriittisesti.  

Tutkijan rooli haastatteluissa on myös tärkeä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin 

perusta, sillä haastattelija voi huomaamattaan vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen omin 

sanallisin tai sanattomin viestein. Eskolan & Suorannan (2008, 20–21) mukaan haastattelijan 

tulisi pyrkiä objektiivisuuteen, eikä haastattelija saisi tuoda tutkimustilanteeseen omia 

asenteitaan, uskomuksiaan tai arvostuksiaan. Toisaalta on hyvä huomata, että täydellinen 

objektiivisuus on sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa miltei mahdotonta (Aaltio & Puusa, 2020, 

luku 11). Pyrin haastattelutilanteissa välttämään liiallista osallistumista keskusteluun, jotta 

välttäisin omien näkemysteni vaikutuksen haastateltavien vastauksiin. Vielä litterointivaiheessa 

pyrin tarkastelemaan toimintaani ja pohdin, olinko antanut omien näkemysteni ohjata 

keskustelua liikaa. Aaltio ja Puusa (2020, luku 11) huomauttavat, että tutkija ja tutkimuskohde 

ovat ihmistieteissä väistämättä vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin luotettavan 

tutkimuksen tekemisen varmistamiseksi on erityisen tärkeää, että tutkija säilyttää oman 

subjektiivisuutensa ja kykynsä reflektoida omaa subjektiivisuuttaan tutkijana.  

Alasuutarin (2007, 86–88) mukaan myös haastattelujen avulla kerätyn tiedon tarkasteluun liittyy 

tiettyjä varauksia. Voi nimittäin esimerkiksi olla, että tietynlaiset suotuisana pidetyt roolit 

vaikuttavat haastateltavien vastauksiin. Hirsijärvi ja Hurme (2011, 35) huomauttavat, että 

haastateltavilla on tapana antaa niin sanotusti sosiaalisesti suotavia vastauksia, mikä vaikuttaa 

osaltaan tutkimuksen luotettavuuteen. Alkoholinkäyttöön liittyy paljon moraalista pohdintaa ja 

vaikka haastateltaville painotettiinkin tutkimuksen anonyymiä luonnetta, voi olla, että 

haastateltavat ovat, tiedostaen tai tiedostamattaan, muokanneet vastauksiaan sosiaalisesti 

suotavaan muotoon. Toisaalta on hyvä huomata se, että vaikka haastateltavat olisivat 

muokanneet omia vastauksiaan sosiaalisesti hyväksyttävänä pitämäänsä suuntaan, ei tämä 

poissulje tässä tutkielmassa esiin nousseiden löydösten luotettavuutta tarkastellusta ilmiöstä. 
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Haastateltavien puhe tarkastelemastani käytännöstä kertoo joka tapauksessa siihen liittyvistä 

merkityksistä, materiaalisuuksista ja osaamisista. 

Näistä lähtökohdista pohdin, kuinka luotettavana haastateltavien vastauksia voidaan pitää. 

Haastattelutilanteet näyttäytyivät minulle luonnollisina hetkinä, joissa haastateltavat kykenivät 

vastaamaan haastattelukysymyksiin varsin luonnollisesti ja vapautuneesti. On vaikea arvioida, 

millainen vaikutus minulla tutkijana on ollut haastattelutilanteissa; olenko tahtomattani 

esimerkiksi ohjannut haastateltavaa vastaamaan tietyllä tavalla tai ovatko haastateltavat 

muokanneet vastauksiaan sosiaalisesti hyväksyttävänä pitämäänsä suuntaan. Tai onko niin, että 

haastateltavat ovat esimerkiksi pyrkineet korostamaan tiettyjä seikkoja vastauksissaan 

miellyttääkseen haastattelijaa? Varmuutta tästä ei ole, mutta olen läpi tutkimusprosessin pyrkinyt 

laadukkaaseen, luotettavaan ja eettiseen tiedon tuottamiseen  

Tässä tutkielmassa ei haastateltavien taustamuuttujilla (kuten asuinpaikalla, koulutusasteella tai 

sukupuolella) ei ole tutkimuksen kannalta kovinkaan suurta merkitystä ja asuinpaikkaan liittyvät 

mahdolliset eroavaisuudet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Koin, ettei tämän kokoisella 

aineistolla olisi mielekästä tehdä taustamuuttujien mukaista vertailua, eikä se ollut tämän 

tutkielman tavoitteena.  

Yrityksistäni huolimatta en siis saanut aineistostani kovinkaan heterogeenistä taustamuuttujien 

suhteen. Rajoituksena voidaan siten pitää tutkittavien homogeenisyyttä. Harmillisesti sain 

haastateltavaksi vain yhden miehen. Näin ollen aineistossa naissukupuoli on ylikorostuneessa 

asemassa. Naissukupuolen korostuminen voinee selittyä osaltaan sillä, että tyypillisesti naisia on 

helpompi saada osallistumaan haastatteluihin. Tämän lisäksi jo Facebookin ryhmä, josta 

haastateltaviani etsin on melko naisvaltainen.   

Sukupuoleen liittyvän rajoitteen lisäksi myös haastateltavien koulutustaustaa voidaan pitää 

melko yksipuolisena. Korkeakoulutetut henkilöt ovat aineistossani korosteisessa asemassa, sillä 

vain kaksi haastateltavaa yhdestätoista oli opiskellut tai opiskelee muualla kuin korkeakoulussa. 

Pyrkimyksenä oli löytää muitakin koulutustaustoja omaavia henkilöitä haastateltavaksi, mutten 

onnistunut sellaisia enempää löytämään. On myös mahdollista, että tutkimani ilmiö on yleisempi 

naisten ja korkeakoulutettujen joukossa, vaikka tilastotietoa asiasta ei ole.  
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6 Tutkimuksen tulokset  

Tässä luvussa esittelen tutkielman tulokset tutkimuskysymysten valossa. Aineistoa on tarkasteltu 

käytäntöteorian elementtien näkökulmasta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin 

selvittämään, millainen nuorten aikuisten alkoholikriittisen juomisen kulutuskäytäntö on. Toisen 

tutkimuskysymyksen avulla pyrkimyksenäni oli selvittää sitä, millaisia seurauksia 

alkoholikriittisen juomisen käytännöllä on nuorten aikuisten sosiaalisiin suhteisiin. Tulososion 

olen jaotellut alalukuihin 6.1, 6.2, 6.3 ja 6.4. Pyrkimyksenäni on hahmottaa, miten 

alkoholikriittisen juomisen käytännön, eri elementit eli materiaalit, osaamiset, merkitykset ja 

sosiaaliset suhteet nousevat aineistostani esiin. Kuvioon 2 olen kuvannut alkoholikriittisen 

juomisen käytännön elementit. 

 

 

KUVIO 2.  Alkoholikriittisen juomisen käytäntö kuvattuna 

6.1 Materiaalit: alkoholin korvikkeet ja paikka materiaalisena elementtinä  

Seuraavaksi pyritään erittelemään aineiston kautta sitä, millaisia mainintoja alkoholikriittiset 

henkilöt nostavat esille suhteessa alkoholikriittisen juomisen materiaalielementtiin. Shoven ja 

kumppaneiden (2012, 22–25) mukaan materiaalielementtiin kuuluu esimerkiksi infrastruktuuri 

ja erilaiset laitteet, joita käytetään hyödyksi käytäntöä toisintaessa. Tutkimukseni perusteella 

alkoholikriittisen juomisen käytännön materiaalisuuteen kuuluu erilaiset alkoholin korvikkeet 

Alkoholikriittin
en juominen

Materiaalit

Osaamiset

Merkitykset

Sosiaaliset suhteet
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sekä paikka, jossa alkoholikriittisyyttä toisinnetaan. Seuraavaksi pyrin erittelemään näitä 

materiaalisia elementtejä tarkemmin.   

Alkoholikriittisessä juomisessa voidaan ajatella olevan osittain samankaltaisia piirteitä kuin 

vegaanisuudessa ja tietyllä tapaa samalla tavalla niin vegaani kuin alkoholikriittinen joutuu usein 

tilanteisiin, joissa omaa toimintaa joutuu perustelemaan sen valtavirrasta poikkeavuuden takia. 

Twine (2018) on artikkelissaan vegaanisuuden käytännöistä maininnut tärkeäksi vegaanisuuden 

käytännön materiaalielementiksi erilaisten substituuttien eli korvikkeiden merkityksen. Samalla 

tavalla myös tässä tutkimuksessa nousee esille erilaiset alkoholijuomien ”korvikkeet”, jotka ovat 

merkittävässä roolissa siinä, kun alkoholikriittiset pyrkivät löytämään oman paikkansa 

sosiaalisessa ympäristössään.  

Haastatteluista nousi esille, että alkoholijuomien korvikkeilla, eli sellaisilla juomilla kuin 

alkoholittomat oluet, viinit tai siiderit, vaikuttaa olevan hieman erilaisia rooleja 

alkoholikriittisille. Toisaalta osalle alkoholijuomien korvikkeiden merkitys on erittäin 

merkittävä, ja ne mahdollistavat esimerkiksi samojen juomien nauttimisen ilman 

alkoholiprosentteja. Toisaalta osa haastateltavista ei koe minkäänlaista tarvetta alkoholiin 

viittaavan juoman juomiseen. Alkoholittomia alkoholijuomien korvikkeita ei juoda tai tarvita 

makuun liittyvien tekijöiden takia. Nämä haastateltavat eivät kokeneet tarvetta juoda alkoholilta 

maistuvia tuotteita. 

Haastatteluista nousi esiin myös se, että alkoholijuomien alkoholittomia korvikkeita valitaan 

monesti tunnelman vuoksi. Juoman valintaan vaikuttaa muiden henkilöiden alkoholin 

nauttiminen, tai muisto ajasta, jolloin itse vielä juo alkoholia, jolloin korvikkeilla pyrittiin 

pääsemään tähän tilaan uudella tavalla.  

”Mä oon yhtä lailla hengessä mukana. Et mul on aina alkoholittomia oluita 

mukana. Mä oon itseasiassa huomannu sen, et nii, ku yks tosi tärkee elementti siin 

juomisessa on se ite juominen, tai se et on jotain aina kädessä, jotain mitä juoda. 

Mä oon huomannu sen, et kyl alkoholiton olut saa vähä siihe fiilikseen, se tuntuu 

vähä silt et jois sitä bissee.” (H7) 

Haastateltava (H7) kuvaa sitä, miten omalla juomavalinnalla pyritään olemaan osa muuta 

ryhmää. Samalla sitaatista nousee esiin myös se, miten valitsemalla alkoholijuoman korvike voi 

toistaa niitä tuntemuksia tai olotiloja, joita alkoholia juodessa tuli. Edellä olevasta sitaatista 

nousee esiin myös se, miten tärkeänä haastateltavat pitivät sosiaalisissa tilanteissa jonkun 

juoman mukaan ottamista.  
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Haastateltavat kokivat usein juuri sosiaalisissa tilanteissa, että valitsemalla alkoholittoman 

alkoholijuoman korvikkeen he kykenevät valitun juoman avulla välttämään tilanteita, joissa he 

joutuisivat selittämään tai perustelemaan omaa alkoholittomuuttaan. Alkoholittomat 

alkoholijuomien korvikkeet toimivat alkoholittomille eräänlaisena suojana ulkopuolelta tulevia 

vaatimuksia kohtaan. Näissä tilanteissa henkilöt valitsivat korvikkeet pitkälti vain ympäristöstä 

tulevan paineen ja vaatimusten takia.  Frankin, Heroldin, Schrøderin, Bjønnesin ja Huntin (2020, 

4) tanskalaisten nuorten alkoholista pidättäytymistä selittävässä tutkimuksessa nousi esiin 

vastaavia tuloksia. Heidän mukaansa alkoholista kieltäytyvät nuoret joutuvat kehittämään 

lukuisia strategioita, kuten esimerkiksi matala alkoholillisten juomien ostaminen tai 

alkoholijuomien salaa pois kaataminen, selviytyäkseen tilanteista vähemmällä juomisella ja 

pääsemällä mahdollisimman vähällä selityksellä.  

Alkoholittomuus on suomalaisessa yhteiskunnassa varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa 

pitkälti poikkeava tapa toimia, mikä johtaa siihen, että omaa alkoholittomuutta joutuu 

sosiaalisissa tilanteissa peittelemään erilaisin keinoin. Korvikkeet ovat keino selvitä sosiaalisissa 

tilanteissa. Alla olevassa sitaatissa toistuu peittelyyn, piilotteluun ja välttelyyn liittyvää 

kokemusta: 

”Oon myös löytänyt merkittäviä keinoja, joilla voi ikään kuin ”huijata” muita 

tilanteissa, joissa alkoholia on käytössä. On siis ollut tilanteita, joissa oon salaa 

tilannut alkoholittomia juomia ja esittänyt, että omakin juoma olis jotain 

alkoholipitosta.” (H6) 

Haastatteluista nousi esiin myös se, miten alkoholijuomien korvikkeita ostettiin maun takia. 

Alkoholijuomien korvikkeiden valintaan vaikuttaa myös omat preferenssit, eikä vain 

ympäristöstä tuleva paine. Toisaalta kuten luvun alussa mainittiin, makukin on ristiriitainen ja 

toiseen suuntaan vaikuttava aspekti, kuten seuraavasta sitaatista voi huomata: 

”Kyl se on varmaan se maku…et kyl mä koen et se maku on isoin, ku kyl mä vaan 

mieluummin juon jotain, vaikka limpparii, kokista vaikka. On se halvempaaki ja 

sit, et ei haluu hukata sitä rahaa. Mut en mä sanois et se mistään rahan käytöstä 

kuitenkaan tulee, enemmän ettei vaan halua.” (H1) 

Haastateltavilla, joilla alkoholi ei oikeastaan koskaan ole kuulunut osaksi elämää, maku on 

tyypillisesti se tekijä, joka on vaikuttanut eniten siihen, ettei alkoholi ole tullut osaksi elämää. 

Nämä henkilöt eivät siten osaa edes kaivata alkoholilta maistuvia tuotteita, eivätkä näin ollen 
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myöskään juo alkoholijuomien korvikkeita. Nämä henkilöt eivät myöskään koe tarpeelliseksi 

ympäristön paineen takia ostaa alkoholijuomien korvikkeita.  

Käytännön materiaalielementtiin kuuluu myös paikka, jossa käytäntöä toisinnetaan. Meier 

kumppaneineen (2017) ovat liittäneet alkoholinkulutuskäytäntöön esimerkiksi baarit, jotka ovat 

alkoholinkulutuskäytännön tyypillinen toisintamisen paikka. Tässä tutkielmassa haastattelujen 

perusteella voidaan sanoa, että myös alkoholikriittisen juomisen käytäntöön kuuluu kiinteästi 

paikkaan liittyvä materiaalinen aspekti. Tulokissa on nostettu esiin vain ne paikkaan liittyvät 

tekijät, jotka haastatteluissa nousivat esille.  

Alkoholikriittiset joutuvat pohtimaan tilanteita ja tilaisuuksia, joissa he tietävät alkoholia olevan 

tarjolla. Esimerkiksi baarit tai alkoholikeskeiset juhlat ovat paikkoja, joihin alkoholikriittiset 

joutuvat miettimään menemistään, mutta kyseiset paikat ovat kuitenkin samoin tavoin paikkoja, 

joissa alkoholikriittisen juomisen käytäntöä toteutetaan. Alkoholikriittisen juomisen käytännön 

harjoittajilla on erilainen tapa toteuttaa käytännön materiaalisuutta suhteessa alkoholikeskeisiin 

paikkoihin.  Haastateltavat joutuvat myös kohtaamaan sen, miten alkoholia juovat henkilöt eivät 

enää kutsu heitä samalla tavalla näihin tilanteisiin tai paikkoihin, joissa alkoholia kulutetaan. 

Eräs haastateltava kiteyttää asiaa seuraavasti:  

”Yhen mun kaverin kanssa suunniteltiin, et sit kun…noi kandit on valmiit, ni 

mennään sitte juhlimaan. Mun kaveri sano et: ”mennään kiertelee baarei”… tai 

mä olin kyl menos ihan mukaan ja ajattelin, et mä sit tilaan vaan alkoholittomii 

juomii siinä... Ku se muisti, et mä en juo, ni sit se oli sillei et: ”ainii, eihän me sit 

voida mennä”. Hän sano sit ”et ei siinä oo mitään järkee, jos hän vaan juo ja mä 

en”. (H9) 

Kyseisestä sitaatista huomaa, kuinka alkoholikriittinen henkilö itse olisi ollut valmis menemään 

tilanteeseen mukaan, mutta ystävä ei kokenut tilannetta mieluisaksi, kun tajusi, että olisi ollut 

tilanteessa ainoa alkoholia käyttävä. Samanlaista suhtautumista nousi esiin myös muissa 

haastatteluissa. Tilanteissa haastateltavat olisivat olleet valmiita menemään mukaan – eivät 

esimerkiksi olisi kokeneet ongelmaksi mennä baariin tai juhliin mukaan, mutta ongelmaksi 

tilanteen tekivät ne muut, jotka alkoholia nauttivat. Useat haastateltavat pohtivat sitä, miksi 

esimerkiksi juhlatilanteissa heidän alkoholittomuudestaan tehtiin ongelma, kun se ei heille 

itselleen kyseisessä tilanteessa mukana oloa estänyt.  

Alkoholikeskeisiin tilanteisiin tai paikkoihin meneminen on usein epämiellyttävää muuttuneen 

alkoholisuhteen takia. Samoin vaikuttaa siltä, että alkoholin pois jättäminen oli avannut silmiä 
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alkoholikulttuurin ongelmallisuudelle ja siihen, miten esimerkiksi baareissa tai juhlatilanteissa 

vahva humalatila vaikutti ärsyttävältä. Myös toisten humalatilan tarkastelu ulkopuolelta teki 

haastateltaville näkyväksi, miten järjetöntä humaltuminen oikeastaan onkaan. Edellä kuvatut 

seikat johtivat siihen, että esimerkiksi baareissa käyminen jätettiin kokonaan pois, mikä oli 

suorassa yhteydessä sosiaalisten suhteiden muuttumiseen. Toisaalta esiin nousi myös se, että 

alkoholikeskeistä paikoista lähdettään aiemmin pois tyypillisesti juuri siksi, ettei jouduta 

todistamaan muiden ihmisten vahvaa humalatilaa. Kuvioon 3 olen havainnollistanut 

alkoholikriittisen juomisen käytännön materiaalielementit.  

 

 

KUVIO 3.  Materiaalielementin havainnollistaminen aineiston pohjalta 

 

6.2 Osaamiset: alkoholikriittisen juomisen omaksuminen  

Ympäristössä, kuten Suomessa, jossa alkoholilla on hyvinkin näkyvä ja merkittävä rooli, on 

alkoholinkäytön lopettamisella monia vaikutuksia varsinkin nuorten aikuisten keskuudessa. 

Nuorilla aikuisilla samantasoinen humalatila toimii yhtenä sosiaalisuutta vahvistavana tekijänä.  

Samantasoinen humalatila muiden ryhmään kuuluvien kanssa lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

(Maunu, 2014, 82–83, 107). Kun alkoholinkäytön lopettaa, ei ole mahdollista päästä muiden 

ryhmässä olevien kanssa samantasoiseen humalatilaan. Alkoholikriittisen juomisen myötä 

alkoholikriittisen tulee oppia uudenlaisia toimintatapoja ja lisätä omaa osaamistaan. Aineistoni 

perusteella alkoholikriittinen juominen herättää kysymyksiä esimerkiksi siitä, milloin ja missä 

tilanteissa on sopivaa olla juomatta ja miten näissä tilanteissa tulisi toimia. Toisaalta aineistoni 

Materiaalit

Korvikkeet
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perusteella alkoholittomuus herättää myös pohtimaan sitä, miten muut reagoivat siihen, kun itse 

poikkeaa niin sanotusta yhteisestä samantasoisesta humalatilasta. Sosiaalisella medialla ja siellä 

olevilla yhteisöillä on aineistoni perusteella merkittävä rooli alkoholikriittisen juomisen 

osaamisen lisäämisessä.  

Haastatteluaineiston perusteella alkoholittomuus tuo nuorille aikuisille tarvetta löytää 

uudenlaisia toimintatapoja sosiaalisissa tilanteissa. Jotta alkoholikriittinen osaisi toimia 

tilanteisessa ilman alkoholia, tulee esimerkiksi opetella uudenlaisia toimintatapoja ja kartuttaa 

uudenalaista osaamista. Alkoholikriittisyyden myötä alkoholikriittisen seuraa ei välttämättä enää 

koeta yhtä halutuksi tilanteissa, joissa normin mukaan oletetaan alkoholia nautittavan. Tällaisia 

tilanteita ovat esimerkiksi juuri juhliminen baarissa, erilaiset opiskelijatapahtumat sekä monet 

muut illanviettoon liittyvät tilanteet. Alkoholikriittisyyden myötä haastateltavat joutuvat 

tilanteeseen, jossa he joutuvat etsimään uudenlaisia toimintatapoja ja tekniikoita jatkaa 

elämäänsä sosiaalisessa ympäristössä.  

”Must tuntuu et mul on täs vähä tällee, miten mä nyt sanoisin, vähä sellanen 

vegaanisyndrooma et tavallaa pakko tuoda sillee esille, jos on vaik uusii ihmisii, 

ettei porukka sit tarjoo ja sit pitää kieltäytyy ja sit se on kauhee kiusallista kaikille.” 

(H5) 

Alkoholikriittinen saattaa joutua tuomaan omaa alkoholittomuuttaan yllä olevan sitaatin tavoin 

esille alkoholia nauttivien ihmisten seurassa. Alkoholikriittisyyttä saatetaan yrittää tietyissä 

tilanteissa myös peittää ja piilotella, tai se halutaan tuoda muiden tietoisuuteen, jotta pystyttään 

olemaan tilanteissa, joissa normaalisti kuuluisi alkoholia juoda.  

”Sit yhil sitseillä, se oli se baarimikko, joka vähän tuomitsi sen mun 

alkoholittomuuden, kun mulle oli siis vahingossa laitettu alkoholilliset juomat ja 

sit mä menin sanoo siitä sille. Ni sit se baarimikko sano, et ”no mikä järki olla 

täällä, jos ei juo?” (H9) 

Opiskelijatapahtumiin liittyvää pohdintaa nousi monissa haastatteluissa esiin. Nämä tilanteet 

koettaan usein hankaliksi, sillä opiskelijakulttuuriin liittyy hyvin vahvasti alkoholinkäyttöä. 

Dempster (2011) ja Romo (2012) ovat niin ikään tutkimuksissaan todenneet, että 

yliopistokampuksilla vallitsee tyypillisesti vahva runsaan juomisen normi, jolloin alkoholista 

pidättäytyessä tai maltillisesti juodessa voi joutua leimautuneeksi. Sosiaaliset normit (Neighbors, 

Lee, Lewis, Fossos & Larimer, 2007) ja vertaisten paine (Borsari & Carey, 2001) ovat nousseet 



36 

 

 

suurimmiksi alkoholinkäyttöä ennustaviksi tekijöiksi tutkittaessa amerikkalaisia college-

opiskelijoita.  

Alkoholikriittiset kokevat aineiston perusteella, että opiskeluaika olisi ollut hankala ilman 

alkoholia. Haastateltavat, jotka olivat jättäneet alkoholinkäytön vasta opintojen ollessa jo 

käynnissä, ovat helpottuneita siitä, etteivät joutuneet aloittamaan opintoja tilanteessa, jossa 

alkoholi ei enää kuulu osaksi elämää. Yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa olleet tai edelleen 

olevat haastateltavat kuvasivat sitä, miten fuksivuosi ilman alkoholia olisi voinut olla hyvinkin 

rankka ja se olisi voinut herättää hyvin paljon kyselyä muilta kanssaopiskelijoilta. Haastateltavat 

ajattelivat, että mikäli he olisivat aloittaneet opintonsa nyt, ilman alkoholia, eivät he olisi 

tutustuneet samalla tavalla muihin ihmisiin.  

”Yliopistossa pärjää ja verkostoituu, mikäli itse juo tai ainakin sietää humalaisia 

ihmisiä.”(H6) 

Yllä olevasta sitaatista näkee hyvin sen, miten korkeakoulussa opiskelleet haastateltavat näkivät 

opiskelijakulttuurin alkoholikeskeisyyden. Alkoholittomana tai alkoholikriittisenä joutui 

etsimään omaa paikkaansa tässä hyvin alkoholikeskeisessä ympäristössä, eikä sen paikan 

löytyminen ollut kaikille kovinkaan helppoa.  

Toinen alkoholikriittisen juomisen käytännön osaamisen elementti, joka haastatteluista nousi 

esille, oli alkoholikriittisyyden ympärille perustetut sosiaalisen median yhteisöt sekä laajemmin 

alkoholikriittisyyden esillä olo sosiaalisessa mediassa. Sosiaalinen media kattaa melko laajasti 

erilaisia online -alustoja, kuten Facebook, Twitter, Instagram, blogit sekä erilaiset 

keskustelufoorumit. Tässä tutkielmassa on luettu osaksi sosiaalista mediaa myös erilaiset 

podcastit, sillä tyypillisesti monilla podcasteilla, ainakin niillä, joista haastatteluissa oli puhetta, 

on tarjolla esimerkiksi Instagramissa tai Facebookissa sivu, jonka kautta voi yhteisöllisesti jatkaa 

podcastin aiheen parissa keskustelua. Podcastien merkitys haastateltaville välittyy esimerkiksi 

alla olevasta sitaatista. 

”Kaikki podcastit tai tälläset on kyl ihan sikana tuonu perspektiiviä koko tähän 

alkoholijuttuun.” (H2) 

Eri sosiaalisen median alustat ovat tänä päivänä merkittäviä ja pitkälle vakiintuneita paikkoja 

erilaiselle tiedonjaolle (knowledge sharing) (Ahmed, Ahmad, Ahmad, & Zakaria, 2019). 

Sosiaalinen media tarjoaa sen käyttäjille paikan löytää samanhenkisiä ihmisiä. Samalla se 

mahdollistaa esimerkiksi keskustelualustan henkilöille, joilla on samanlaisia 

kiinnostuksenkohteita. (Bilgihan, Barreda, Okumus & Nusair, 2016). Haastattelujen perusteella 
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monille sosiaalisen median yhteisöt olivat merkittävässä roolissa varsinkin alkoholikriittisyyden 

alkuvaiheessa. Eri sosiaalisen median kanavat ja yhteisöt tarjosivat paikan uuden tiedon 

kartuttamiseen, vertaistuen etsimiseen ja oman paikan löytämiseen. 

Laakso, Niva, Eranti ja Aapio (2021) ovat tutkineet sosiaalisen median roolia käytäntöjen 

uudelleen muodostumisessa ja sitä, voidaanko sosiaalisen median yhteisöjen nähdä olevan 

käytäntöjä uudelleen muodostavia käytäntöyhteisöjä (reconfigurative community of practice). 

Laakson ja kumppaneiden (2021) mukaan sosiaalisessa mediassa vegaanisuuden ympärillä 

käytyjen keskustelujen ja aiheen ympärille muodostuneiden yhteisöjen, voidaan ajatella 

vaikuttaneen käytännön elementtien muuttumiseen. Sosiaalisessa mediassa käytävillä 

keskusteluilla on aineistoni perusteella merkittävä rooli myös varsinkin alkoholikriittisen 

juomisen alkuvaiheessa. Ennen lopullista alkoholinkäytön lopettamista alkoholikriittiset alkoivat 

esimerkiksi seuraamaan erilaisia alkoholikriittisyyden ympärille syntyneitä sosiaalisen median 

kanavia. Tiedon lisääntyminen ja yhteisön tuntu vaikuttaa haastattelujen perusteella 

alkoholinkäytön lopettamiseen.  

”Joo se on ollu tosi, kaikki tommoset yhteisöt mis ollaan, esim. Instagramissa 

Darravapaa, se on ollut semmonen, vitsi mä oon tykännyt seurata niitä hommia. 

Niin ku tänä aikana. Parasta ku saa nähä et muilla on samoja kokemuksia, ku 

mulla.”(H7) 

Sosiaalisen median yhteisöjen kautta alkoholikriittisyydestä tulee aineiston perusteella 

sosiaalisesti hyväksyttävämpää. Sosiaalisen median yhteisöjen avulla haastateltavat ovat 

löytäneet vertaistukea omaan alkoholikriittisyyteen ja ymmärrystä siihen, että vaikkei omassa 

sosiaalisessa ympyrässä ymmärrettäisi alkoholikriittisyyttä, ei tästä huolimatta ole ainoa 

kriittisesti alkoholiin suhtautuva. Samanlaisia tuloksia ovat omassa tutkimuksessaan saaneet 

esimerkiksi Naslund, Aschbrenner, Marsch ja Bartels (2016), jotka tutkivat sosiaalisen median 

vertaistuellista roolia mielenterveysongelmista kärsivien keskuudessa. Heidän mukaansa 

vertaisten kanssa kommunikoimalla nämä henkilöt kokevat yhteisöllisyyden tunnetta sekä 

haastavat stigmaa henkilökohtaisen voimaantumisen sekä toivon tarjoamisen avulla. (Naslund, 

Aschbrenner, Marsch & Bartels, 2016). Haastattelujen perusteella alkoholikriittisyyden 

ympärille syntyneet yhteisöt vähentävät alkoholittomuudesta johtuvaa erilaisuuden ja 

ulkopuolisuuden tunnetta. Vertaisyhteisöt tarjoavat toivoa ja tukea alkoholikriittisyyden tueksi 

varsinkin tilanteissa, joissa oma päätös on syystä tai toisesta tuntunut horjuvan.  

Sosiaalisen median yhteisöt ovat paikka, jossa voi lukea muiden ihmisten kertomuksia, tarinoita 

ja kokemuksia, eikä alkoholikriittisillä ollut aineistoni perusteella tarvetta aktiivisesti osallistua 
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keskusteluun. Vaikka keskusteluun ei osallistuta kovinkaan aktiivisesti (esimerkiksi uusia 

keskusteluja luoden tai muiden kokemuksia kommentoiden), on ilmiön ympärille muodostuneet 

yhteisöt tärkeitä paikkoja ja vertaisyhteisöjä. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että sosiaalisen 

median alustat ja niissä olevat yhteisöt tarjoavat alkoholikriittisille paikan oman osaamisen 

kehittämiseen ja alkoholikriittisen juomisen käytännön ymmärtämiseen. Kuvioon 4 olen 

kerännyt alkoholikriittisen juomisen osaamiselementtiin kuuluvat löydökset.  

 

 

KUVIO 4.  Osaamiselementin havainnollistaminen aineiston perusteella 

 

6.3 Merkitykset: ulkopuolisuuden ja epävarmuuden, refleksiivisyyden, alkoholin 

normalisoinnin kyseenalaistaminen sekä voimaantumisen merkitykset  

Seuraavaksi esitellään aineistosta nousseita alkoholikriittisen juomisen merkityselementtejä. 

Alkoholikriittisen juomisen käytännön merkityselementtiin liittyy aineistoni pohjalta 

ulkopuolisuuden ja epävarmuuden, alkoholin normalisoinnin kyseenalaistamisen, 

refleksiivisyyden sekä voimaantumisen merkitykset. Suomalaisessa yhteiskunnassa alkoholin 

juominen on monissa tilanteissa oikea ja yleisesti hyväksyttävä tapa toimia. Kun tästä normista 

poikkeaa normia rikkoen, nousee pakostakin esiin uudenlaista pohdintaa. Haastattelujen 

perusteella alkoholikriittisen juomisen käytäntöön liittyy ulkopuolisuutta, epävarmuutta ja 

erilaisuutta. Alkoholikriittiseen juomiseen liittyy aineistoni perusteella selkeä epävarmuuden ja 

ulkopuolisuuden merkitys. 

Osaamiset

Ymmärrys siitä, miten 
toimitaan 
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”Kylhän sielt tuli sillee, että et sä voi tehä näin. Et sä oot niin, ku petturi, ja et mun 

kaa ei voi sit lähtee pitää hauskaa, ku mä en juo, et mun kaa ei pääse sit samalla 

levelille.” (H8) 

Haastateltavan sitaatista välittyy tilanne, jossa hänen alkoholittomuutensa on nostettu 

ongelmaksi osallistua yhteiseen ajanviettoon. Poissulkeminen ja ulkopuolelle jättäminen 

alkoholikriittisyyden takia välittyi useista haastatteluista tavalla tai toisella. Vaikuttaa siltä, että 

varsinkin alkoholikeskeisissä tapahtumissa, illanvietoissa tai juhlissa alkoholia nauttivat kokevat 

toisten alkoholikriittisyyden epämieluisaksi ja siitä syystä alkoholikriittiset mieluummin jätetään 

näistä tilanteista ulkopuolelle.  

Alkoholikriittinen juominen ja alkoholittomuus tuo henkilöille epävarmuuden tunteita, vaikka 

varmuus omasta päätöksestä olisi hyvinkin vahva. Epävarmuutta luovat niin ympärillä olevat 

yksittäiset henkilöt kuin laajempi ympäristön ja yhteiskunnan tasolta tuleva paine.  

”Kylhän tää meidän yhteiskunta on tosi alkoholikeskeinen ja vaikka kuinka olis 

varma siitä omasta päätöksestä, nii kyl sitä vaa pakostaki tulee sillee ulkopuolinen 

tai erilainen olo.” (H5) 

Useissa haastatteluissa nousi esiin se, miten uusien ihmisten kohtaaminen koettaan aina hieman 

jännittäväksi, jopa ahdistavaksi oman alkoholikriittisyyden takia. Ajatellaan, ettei voida kertoa 

muille omasta alkoholisuhteesta, koska pelätään muiden reaktiota siitä. Tämä näkyy myös 

alkoholikriittisen juomisen materiaalielementissä korvikkeiden käytössä.  

Ympärillä oleva alkoholikeskeinen kulttuuri luo alkoholikriittisyydelle hankalat lähtökohdat. Se, 

miten poikkeavaa alkoholikriittinen juominen edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa on, 

vaikuttaa alkoholikriittisen kokemaan ulkopuolisuuteen ja erilaisuuteen. Haastateltava, joka ei 

ollut elämänsä aikana juurikaan, yksittäisiä kuohuviinilaseja ja siideripulloja lukuun ottamatta, 

nauttinut alkoholia, koki taustansa vuoksi erittäin suurta ulkopuolisuuden tunnetta esimerkiksi 

opiskelijayhteisössään, jossa alkoholi näkyi kaikkialla. Haastateltava koki, ettei uskalla 

osallistua keskusteluun, sillä hän pelkäsi tavalla tai toisella nolaavansa itsensä, kun ei esimerkiksi 

tiedä eri alkoholimerkeistä tai -juomista mitään. Hän koki syrjään jäämisen ja hiljaisena 

pysymisen helpompana tapana toimia näissä tilanteissa.  

”Mitä vanhemmaksi itse tulee ja mitä selkeämmiksi ja varmemmiksi omat ajatukset 

ja tunteet tulee, sitä vähemmän tuntee erilaisuutta tai ulkopuolisuutta oman 

alkoholinkäytön takia.” (H6) 
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Alkoholikriittisyyden myötä sekä omaa että muiden ympärillä olevien toimintaa on alettu 

reflektoida eri tavalla. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten muiden alkoholinkäyttöä on alettu 

tarkastella aivan eri lailla. Vastauksissa toistui tilanne, jossa haastateltavat katsovat alkoholia 

kuluttavia henkilöitä hieman alaspäin.  

”Sit välillä niistä omista ajatuksista tulee vähän jotenkin aggressiivisia, et ”mitäs 

hittoa te juotte et ettekö te tajuu” (naurua). Mut siis kaikkihan tekee niin kun ne 

tekee ja kylhän tästä koko jutust nyt tulee sellanen fiilis, et oonko mä nyt jotenkin 

”parempi ihminen” kun juon vähemmän ja sit katon alaspäin muita, mut ei se kyl 

sillai niinkään oo, vaikka ehkä tavallaan onki. ” (H3) 

Yllä olevasta sitaatista nousee esiin tietty ristiriita siitä, miten henkilö ikään kuin näkee oman 

alkoholittomuutensa tekevän hänestä paremman ihmisen kuin alkoholia nauttiva ihminen on, 

mutta toisaalta hän kokee, ettei olisi oikeutettu näin tuntemaan.  

”Jos meen johonkin esim. pubiin tai keikalla, ni tykkään lähteä sieltä aikaisin pois. 

Mä en oikeastaan siedä vahvaa humalaa, oon sen suhteen aika vihamielinenkin. 

En voi sietää örveltäjiä ja kyl siihen liittyy vähän sellasia alentavia ajatuksia. Kyl 

sitä kattoo ihmisiä ja miettii, et voivoi, mikähän sunkin tarina on.” (H11) 

Alkoholikriittisen juomisen myötä näkemys muiden alkoholinkäytöstä on muuttunut myötä jopa 

hieman aggressiiviseksi. Esimerkiksi yllä olevan sitaatin haastateltavan oli erittäin vaikea 

ymmärtää, miksi ihmiset edelleen juovat alkoholia ja miksi niin monet ajautuvat alkoholin 

ongelmakäyttäjiksi. Kyseinen haastateltava kohdisti kuitenkin kritiikkiä yleisesti suomalaista 

alkoholikulttuuria kohtaan eikä niinkään yksilöitä kohtaan. Toinen kritiikin piirre, joka 

aineistosta nousi esille, oli se, miten alkoholikriittiset kohdistivat kritiikkiä itse alkoholiin eikä 

niinkään henkilöihin, jotka alkoholia nauttivat. Samankaltaisia löydöksiä alkoholista 

pidättäytyvien suhteesta alkoholia edelleen kuluttaviin henkilöihin oli myös Romon (2012) 

tutkimuksessa. Romon (2012) mukaan alkoholittomuuden valinneet nuoret opiskelijat pyrkivät 

käsittelemään alkoholittomuuteen liittyvää stigmaa varjelemalla alkoholia kuluttavien kasvoja 

samalla säilyttäen myös omat kasvonsa.  

Alkoholikriittisyydestä käydään tietoista pohdintaa. Sisäinen pohdinta ja kyseenalaistaminen oli 

osalla alkanut jo ennen alkoholin pois jättämistä, kun taas toisilla alkoholin merkitystä, sen 

asemaa ja roolia alettiin pohtia laajemmin vasta alkoholin pois jäämisen jälkeen. Osalla 

tiedostaminen liittyi lähinnä oman alkoholisuhteen pohdintaan, kun taas toisilla pohdinta laajeni 
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alkoholikulttuurin ja alkoholin aseman pohtimiseen. Aineistoni perusteella vaikuttaisikin siltä, 

että alkoholikriittiseen juomiseen liittyy alkoholin normalisoinnin kyseenalaistamisen merkitys.  

”Aina tasasin väliajoin kaikki työpaikalta lahjana saadut alkoholipullot tai 

lahjakortit ihmetyttää. Miksi alkoholilla palkitaan työntekijöitä? Eihän ne esim. 

mulle oo mikään palkinto. Sinne ne vaan jää kaappiin pyörimään.” (H1) 

Yllä olevasta sitaateista nousee esiin työmaailman alkoholillisuuden pohtiminen. Haastateltavia 

ihmetytti se, miten onkin niin, että alkoholilla on yhä edelleen niin suuri paikka työelämässä. 

Tämä näkyy esimerkiksi työnantajalta saatuina lahjapulloina, kosteiden pikkujouluina tai 

eläkekahvien alkoholiannoksina. Alkoholikriittisyyden myötä tätä kaikkea on alettu pohtia yhä 

enemmän. Osa haastateltavista toi myös esiin sitä, miten varsinkin työelämän 

alkoholipainotteisista tilaisuuksista on melko haastava olla pois, vaikka itse sitä ehkä oman 

alkoholisuhteen takia haluaisi. Työympäristössä alkoholista kieltäytyminen on myös 

osoittautunut melko haastavaksi.  

Alkoholikriittisen juomisen käytäntöön vaikuttaisi aineistoni perusteella liittyvän myös 

voimaantumisen merkitys. Aineistosta nousee vahvasti esiin se, miten osalle haastateltavista 

alkoholin pois jättäminen vaikuttaa olleen erittäin merkittävä, omaa minuuttakin muokkaava 

asia. Alkoholittomuus itsessään koettaan voimaannuttavana asiana – asiana, josta ollaan erittäin 

ylpeitä. Caluzin, MacLean ja Pennayn (2020) suhteellisen tuore tutkimus nosti myös osaltaan 

esiin alkoholittomuuteen liittyviä positiivisia puolia ja sitä, miten alkoholittomuus voidaan kokea 

vaihtoehtoisena tapana nautinnon etsimiselle sekä uudenlaisen yhteenkuuluvuuden tuntemiselle. 

Tämän tutkielman aineistosta nousi esille löydöksiä, joiden perusteella alkoholikriittiseen 

juomiseen liittyy samankaltaisia positiivisia merkityksiä. Haastateltavat pohtivat sitä, miksi 

itselle niin tärkeää asiaa joutuu joissakin ympyröissä piilottelemaan, jottei tulisi leimatuksi tai 

ulossuljetuksi.  

” Varmaa kaiken voi tiivistää siihe et alkoholin tiputtaminen pois mun elämästä oli 

kaikin puolin positiivinen asia, tai et niin, ku mun elämänlaatu parani ja et kaikki 

mun ihmissuhteet on nykyään paljon terveellisempiä ja ehkä aidompia ja on 

parempi itekki olla.” (H7) 

Vaikka ulossulkemista tai leimatuksi tulemista pelätään, koetaan alkoholikriittinen juominen 

siitä huolimatta tärkeänä asiana oman elämänlaadun kannalta. Alkoholikriittisen juomisen myötä 

kyky itsetutkiskeluun on lisääntynyt. Tämän myötä esimerkiksi oma identiteetti vahvistuu ja 

kyetään selkeämmin erottamaan itselle tärkeitä ja hyvää tekeviä asioita. Yllä olevassa sitaatissa 
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haastateltava mainitsee ihmissuhteiden terveellisyyden ja sen, miten alkoholittomuuden myötä 

niin ihmissuhteissa kuin oman itsensä kanssa olemisesta oli tullut helpompaa ja 

alkoholikriittisyyden myötä elämään on tullut paljon uusia positiivisia asioita. Kuvioon 5 olen 

kerännyt merkityselementtiin kuuluvat löydökset. 

  

 

KUVIO 5.  Merkityselementin havainnollistaminen aineiston perusteella 

6.4 Sosiaaliset suhteet: hiipuvat ja syventyvät suhteet 

Tässä alaluvussa pyrin avaamaan sitä, millainen rooli sosiaalisilla suhteilla on alkoholikriittisen 

juomisen käytännössä nuorille aikuisille. Sosiaalisuus on tiukasti sidoksissa käytäntöihin ja 

sosiaaliset suhteet ovat osa käytännön sosiaalisuutta, minkä vuoksi olen lukenut sosiaaliset 

suhteet yhdeksi käytännön elementeistä. Aineistoni perusteella vaikuttaisi siltä, että 

alkoholikriittisen juomisen käytännössä erilaisilla ihmissuhteilla on hieman erilainen rooli ja 

merkitys. Mikäli ihmissuhde on luonteeltaan kovin tiivis, pysyy ihmissuhde voimissaan, vaikka 

ihmissuhteen osapuolten alkoholisuhde poikkeaisikin toisistaan. Haastateltavani toivat verrattain 

vähän esille sitä, miten heidän alkoholikriittisyyteensä oli suhtauduttu perheen tai vanhempien 

osalta ja tyypillistä onkin, että nuorten aikuisten alkoholikriittisyyteen suhtaudutaan melko 

neutraalisti perheen puolelta. Toisilla perheen kokemukset alkoholista ovat aina olleet melko 

kielteisiä ja rajaavia, jolloin muuttunut alkoholisuhde otetaan vastaan kannustavasti. 

Haastatteluista nousi esiin myös se, miten myös perheen sisällä suhde alkoholiin oli muuttunut 

ja alkoholinkäyttö vähentynyt viime aikoina. Tämä näkyy esimerkiksi seuraavassa sitaatissa:  

Merkitykset

Ulkopuolisuuden ja 
epävarmuuden 

merkitys

Alkoholin 
normalisoinnin 

kyseenalaistamisen 
merkitys 

Refleksiivisyyden 
merkitys

Voimaantuneisuuden 
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”Mun perheessäkin alkoholinkäyttöä on selkeesti vähennetty. Esim. sisko on täysin 

absolutisti ja isäkin käyttää nykysin huomattavasti just jotai alkoholittomia oluita 

tai tämmösii.” (H6). 

Aineiston perusteella tyypillisesti läheisissä ystävyyssuhteissa suhtaudutaan kannustavasti myös 

kriittiseen alkoholisuhteeseen ja siitä johtuvaan alkoholinkäytön lopettamiseen. Alkoholisuhteen 

muuttumista ei kyseenalaisteta tai vaadita erityisiä perusteluja. Ystävyyssuhteet kestävät 

alkoholinkäyttötavassa tapahtuneen muutoksen, kuten H3:n sitaatista näkee: ”Mä oon kyl sillai 

hyvässä asemassa tässä, että ne ihmiset, jotka välittää nii kyl ne välittää juon mä sit tai en.” 

Joissakin tapauksissa tilanne on kuitenkin erilainen ja myös tiiviit ja läheiset ystävyyssuhteet 

saattavat alkaa rakoilla alkoholikriittisen juomisen myötä. 

”Kutsuja niihin illanviettoihin tai esim. tupareihin ei enää ees tuu.  Huomaan 

kans sen, etten saa ees enää just kutsuu, ja jos itte pyytää nii ei välttämättä ees 

tuu.” (H4) 

Läheisten ihmisten ulossulkeminen saattaa olla toisaalta enemmän yllä olevan sitaatin kaltaista 

epäsuorempaa ulossulkemista; ulossulkemista, joka tapahtuu esimerkiksi siten, että ei kutsuta 

enää yhteisiin hetkiin mukaan. Toisaalta ulossulkemista tapahtuu myös suorempien, sanallisten 

reaktioiden kautta. Alkoholikriittinen juominen johtaa myös suoraan ulossulkemiseen ja koko 

ystävyyssuhteen kyseenalaistamiseen.  

Tyypillisimmin alkoholikriittisellä juomisella on suurempi merkitys ystävyyssuhteita 

väljemmissä kaverisuhteissa. Kaverisuhteissa kavereiden toisistaan eroava alkoholinkäyttötapa 

johtaa useammin suhteen hiipumiseen tai sen katkeamiseen. Monissa haastatteluissa nousi esiin 

se, miten tietyt kaverisuhteet olivat rakentuneet lähes kokonaan alkoholinkäytön ympärille. 

”Kyl sielt on jääny jotai sellasii ihmisii pois, jotka ei sit ollu niin sinut sen kaa et 

mä en sit lähteny enää mukaan. Ehkä tavallaan sellai päin, et jos mä olisin ollut 

mukana, ni sit ei haluttu koska mä oon selvinpäin. Mä koen, et jos joku tai jotku 

jutut jää pois nii sit sil on joku tarkotus.” (H8) 

Yllä oleva sitaatti osoittaa sen, miten alkoholikriittiset itsekin hyväksyvät alkoholin ympärille 

muodostuneiden kaverisuhteiden päättymisen. Alkoholinkäyttötavalla on ihmissuhteissa 

merkitystä ja se määrittää usein myös sitä, kenen seuraan hakeudutaan esimerkiksi uusia 

ihmissuhteita luodessa. Jo aiemmin alaluvussa 5.2 tuotiin esiin löydöksiä korkeakouluihin 

liittyvistä ystävyyssuhteista. Uusien ihmissuhteiden luominen alkoholittomana on haastavaa 

korkeakouluympäristön kaltaisessa melko alkoholipainotteisessa kulttuurissa. Useista 
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haastatteluista nousi esiin seuraavan sitaatin kaltaista pohdintaa korkeakouluympäristöön 

liittyen:  

”Tai no tottakai jos miettii tätä opiskelijaympyrää nii kylhän siellä moniin hetkiin 

alkoholi on kuulunut tavalla tai toisella. Mut ehkä sit osittain senkin takia nää 

ihmiset jäi suht etäisiksi, ku ei mulle se alkoholi ollut niin tärkee ja kai sitä sit en 

tiiä”(H3) 

Siinä missä tietyt ihmissuhteet katkesivat tai hiipuivat, haastateltavat toivat esille myös sitä, 

miten alkoholikriittisyyden myötä osa ihmissuhteista alkoi syventyä ja uusia ihmissuhteita 

syntyi. Uusia ihmissuhteita syntyy alkoholikriittisen juomisen myötä esimerkiksi ihmisiin, jotka 

jakavat samat arvot ja saman kiinnostuksen alkoholikriittisyyttä ja alkoholittomuutta kohtaan. 

Alkoholikriittisen juomisen käytäntö saattaa myös yhdistää ja syventää vanhoja ihmissuhteita.  

Alkoholikriittisellä juomisella on seurauksia myös tapailuun ja seurusteluun. Haastateltavien 

keskuudessa oli sekä pitkissä parisuhteissa tai tapailusuhteissa olevia sekä sinkkuja. Aineistoni 

perusteella vaikuttaa siltä, että alkoholikriittinen juominen johtaa siihen, että kumppanin kanssa 

täytyy jakaa samankaltaiset ajatukset alkoholiin liittyen, jotta suhde voisi toimia. Arvojen 

samankaltaisuus on tärkeää niin olemassa olevien parisuhteiden kannalta kuin tilanteissa, joissa 

kumppania vasta etsitään. Eräässä haastattelussa nousi esiin myös tilanne, jossa oman 

alkoholittomuuspäätöksen myötä silloinen parisuhde oli päättynyt kumppanin täysin 

päinvastaisten ajatusten takia.  

”Kumppani jakaa samat arvot, nii se kyl helpottaa. Tai mä koen et jos kumppani 

jois, nii varmaan mäki sit joisin. Sit mä koen et ehkä siihen makuun olis sit tottunut, 

ja se olis sit normaalimpaa” (H1) 

Lähes kaikki haastateltavat toivat esiin varsinkin uusiin ihmissuhteisiin ja uusien ihmisten 

kohtaamiseen liittyvää epävarmuutta ja erilaisuutta. Epävarmuus liittyy usein pelkoon siitä, että 

omaa alkoholittomuutta joutuisi perustelemaan tai selittämään. Kuviossa 6 on esiteltynä 

aineistosta esiin nousseet erilaiset sosiaaliset suhteet.  

”Jos paikalla on paljon tuntemattomii ihmisii, nii niissä tilanteissa, ku ei ne sillee 

tiiä… siit tulee vähä sellanen tunne et mä oon erilainen.” (H1) 
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KUVIO 6.  Sosiaalisten suhteiden elementin havainnollistaminen aineiston perusteella 
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7 Pohdinta  

Tutkielman tavoitteena oli ymmärtää paremmin alkoholikriittisen juomisen käytäntöä nuorten 

aikuisten keskuudessa. Edellä on käsitelty tutkielman aineistoa käytäntöteorian eri elementtien 

(materiaalit, osaamiset, merkitykset ja sosiaaliset suhteet) valossa ja pyritty ymmärtämään, miten 

valtavirrasta poikkeavan käytännön omaksuminen vaikuttaa nuorten aikuisten elämään, etenkin 

sosiaalisiin suhteisiin sekä sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen. Tämän luvun alaluvussa 7.1 

esitetään tulosten yhteenveto ja alaluvussa 7.2 esitetään jatkotutkimusehdotuksia. 

7.1 Yhteenveto ja johtopäätökset  

Nuorten aikuisten alkoholikriittisen juomisen käytäntöön kuuluvat alkoholijuomien korvikkeet 

(kuten alkoholittomat alkoholijuomat) sekä paikat, joissa alkoholikriittisen juomisen käytäntöä 

toisinnetaan. Nämä kertovat käytännön materiaalisesta ulottuvuudesta. Lisäksi siihen kuuluu 

ymmärrys ja tietotaito siitä, miten toimitaan, kun muut ympärillä juovat alkoholia sekä 

sosiaalinen media ja sen yhteisöt, jossa alkoholikriittiseen juomiseen liittyvää osaamista 

kehitetään ja omaksutaan. Tämä kertoo siitä, että käytännön haltuunotto vaatii uudenlaista 

osaamista. Käytäntöön liittyy myös merkityksiä, joita alkoholikriittiseen juomiseen liitettynä on 

voimaantumisen merkitys, alkoholin normalisoinnin kyseenalaistamisen merkitys, 

refleksiivisyyden merkitys sekä ulkopuolisuuden ja epävarmuuden merkitys. Näiden lisäksi 

erilaiset sosiaaliset suhteet ja niissä toimiminen kertoo käytännön sosiaalisten suhteiden 

ulottuvuudesta.  

Vaikka tässä tutkielmassa ei keskitytty niinkään alkoholikriittisyyden tai alkoholittomuuden 

taustalla oleviin tekijöihin, vaikuttaa siltä, että kullakin nuorella aikuisella merkitykset 

alkoholikriittisen juomisen aloittamiseen ovat hieman erilaisia. Vaikuttaisi siltä, että 

alkoholikriittisen juomisen taustalla on mieltymyksiin, makuun ja arvoihin liittyvää pohdintaa. 

Osa haastateltavista ei ollut ikinä aloittanut alkoholinkäyttöä esimerkiksi alkoholin maun takia. 

Koettiin, että alkoholi ei maistu hyvältä, eikä siitä syystä alkoholia kannata kuluttaa. Toisaalta 

koetiin myös, että alkoholi ei ikinä ollut herättänyt kiinnostusta. Aineistoni perusteella 

alkoholikriittisen juomisen käytäntöä performoidaan hieman eri tavalla ja käytännön harjoittaja 

esimerkiksi määrittää sen, millaisen merkityksen hän omalle toiminnalleen luo (Shove ym., 

2012). Alkoholikriittisen juomisen taustasyytkään eivät täten ole kaikille samanlaiset. 

Haastattelujen pohjalta voidaan myös sanoa, että päätökseen jättää alkoholinkäyttö pois 

vaikuttaa monilla uudenlaisen tiedostamisen ja kyseenalaistamisen heräämistä. Nuoret aikuiset 

ovat alkaneet tarkastella suomalaisia alkoholinkulutustapoja kriittisemmin ja sitä myötä 

alkoholinkulutusta on alettu tietoisesti vähentämään.  Näyttäisi siltä, että alkoholikriittisen 
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juomisen käytäntö on korvannut haastattelemillani nuorilla aikuisilla alkoholin 

kulutuskäytännön. Käytäntöjen korvautuminen uudella käytännöllä on mahdollista tilanteissa, 

joissa käytännöt ovat riippuvaisia samoista resursseista, kuten alkoholinkuluttaminen ja 

alkoholikriittisen juomisen käytäntö ovat (Spurling ym., 2013). 

Tässä tutkielmassa ei noussut esiin löydöksiä siitä, että alkoholikriittisen juomisen käytäntö olisi 

lähtöisin terveydellisistä syistä, mikä sinällään on mielenkiintoinen huomio, sillä raittiutta 

suomalaiset tyypillisesti perustelevat muun muassa terveydellisillä syillä (Katainen & Härkönen, 

2018, 216–218). Alkoholikriittiseen juomiseen ei myöskään vaikuttaisi liittyvän aatteellista tai 

vakavahenkisyyteen liittyviä piirteitä, jotka ovat piirteinä 1900-luvun alun raittiusliikkeeseen 

yhdistettävissä (Apo, 2001, 209–210). Alkoholikriittisen juomisen käytäntö on siis melko 

kaukana 1900-luvun alkoholivastaisuudesta, vaikka sober curious -ilmiöön viitattaessa onkin 

saatettu puhua modernista raittiusliikkeestä. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa alkoholinkulutus on tyypillisesti valtavirtaa siinä missä raittius on 

oudoksuttua ja normeista poikkeavaa toimintaa. Alkoholinkulutus on myös rutiininomaista, eli 

käytöstä, jonka suorittamisen eteen kuluttajan ei tarvitse nähdä erillistä vaivaa (Schatzki, 2012; 

Heinonen, 2012, 60–74). Alkoholisuhteen muuttuminen vaatii siten rutiininomaisten 

alkoholinkäyttötapojen muuttamista ja tietoista toiminnan muuttamista.  

Kun alkoholinkäyttötapaa muutetaan, joutuvat kaiken ikäiset raittiit tyypillisesti perustelemaan 

omaa raittiuttaan ja kokevat tästä perustelun tarpeesta painetta. (Katainen & Härkönen, 2018, 

214–216) Toisaalta tuoreessa tutkimuksessa Katainen ja kumppanit (2022) toteavat, että kaiken 

ikäiset alkoholittomat henkilöt kokevat tyypillisesti sosiaalisen ympäristönsä tukevana eikä 

erilaisia selviytymisstrategioita sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen enää tarvittaisi. Omien 

tulosteni perusteella alkoholikriittiset henkilöt joutuvat edelleen perustelemaan omaa päätöstään 

ja selviytymisstrategioita, varsinkin alkoholikeskeisissä sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen, 

joudutaan kehittämään. Vastaavia tuloksia on esittänyt esimerkiksi Frank kumppaneineen (2020, 

4) tutkimuksessaan tanskalaisnuorten alkoholittomuudesta. Selviytymisstrategioita on 

tutkimukseni mukaan esimerkiksi se, miten alkoholikriittiset käyttävät erilaisia alkoholittomia 

alkoholijuomien korvikkeita.  

Alkoholikriittinen juominen johtaa myös ulkopuolisuuteen ja ulkopuolelta tulevan 

kyseenalaistamisen myötä omaa alkoholisuhdetta pyritäänkin mieluummin peittelemään ja 

piilottelemaan. Alkoholittomuuden peittelyä tapahtuu tyypillisesti ympäristöissä, joissa 

alkoholilla on hyvin selkeä ja vahva asema, kuten esimerkiksi korkeakouluympäristössä, 

juhlimistilanteissa sekä uusien ihmisten keskuudessa. Neighborsin ja kumppaneiden (2007) ja 
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Borsarin ja Careyn (2001) tutkimusten perusteella nuoret aikuiset kokevat college-ympäristön 

sosiaalisten normien ja seuran paineen olevan suurimmat syyt runsaaseen juomiseen collegessa. 

Vastaavasti omassa tutkimuksessani haastateltavat kokevat korkeakouluympäristön varsin 

juomiseen painostavana ja tässä ympäristössä omaa alkoholikriittisyyttä pyritään piilottelemaan, 

jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa omaa alkoholisuhdetta tulisi perustella tai selitellä.  

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että alkoholikriittisen juomisen käytäntö muuttaa nuorten 

aikuisten sosiaalisia suhteita. Alkoholikriittisellä juomisella ei näyttäisi olevan kovinkaan suuria 

seurauksia läheisiin ihmissuhteisiin. Läheiset ihmissuhteet, on kyseessä sitten ystävyys-, perhe- 

tai kumppanuussuhde, pysyvät tai jopa vahvistuvat, kun alkoholinkäyttö lopetetaan. Usein 

läheisissä ihmissuhteissa yhteys toiseen on tarpeeksi vahva eivätkä näin ollen 

alkoholinkäyttötottumukset, tai niissä tapahtuvat muutokset, vaikuta suhteeseen negatiivisesti. 

Toisaalta tilanteissa, joissa läheisissä ihmissuhteissa toinen osapuoli käyttää kovin runsaasti 

alkoholia, voivat myös tiiviit ja läheiset ihmissuhteet rakoilla toisen osapuolen muuttuneen 

alkoholisuhteen myötä. 

Tiiviiden ystävyyssuhteiden rinnalle monille syntyy myös siteeltään heikompia ihmissuhteita. 

Näissä ihmissuhteissa alkoholikriittinen juominen tai alkoholinkäyttötavassa tapahtuva muutos 

vaikuttaa kielteisemmin. Kaverisuhteissa, joissa side ei ole yhtä tiivis, yhteys alkaa rakoilla 

alkoholinkulutuskäytännön muuttumisen myötä ja käytännön muuttumista aletaan herkemmin 

kyseenalaistamaan. Usein tämä johtaa myös kaverisuhteen hiipumiseen tai jopa sen 

katkeamiseen. Haastateltavat toivat esille sitä, miten tietyistä kavereista oli ajan saatossa tullut 

lähinnä ”ryyppykavereita”. Ryyppykavereilla haastateltavat tarkoittivat kavereita, joiden kanssa 

ihmissuhde on perustunut pitkälti alkoholin nauttimiseen; aina kun näitä kavereita on tavattu, 

alkoholi on ollut läsnä tapaamisessa. Alkoholinkäytön lopettaminen voi katkaista tällaiset 

ihmissuhteet, ainakin mikäli alkoholinkäytön tilalle ei synny uudenlaisia ajanviettotapoja. 

Samaan aikaan kun omasta alkoholikriittisyydestä ja sen perustelusta tunnetaan painetta, tulosten 

pohjalta vaikuttaa siltä, että oma alkoholikriittisyys tuo itselle myös ylpeyden ja ylemmyyden 

merkitystä. Joissakin tilanteissa tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten muiden alkoholinkäyttöä 

saatetaan katsoa hieman alaspäin. Se, että muiden alkoholinkäyttöä aletaan vierastaa ja katsoa 

alaspäin, vaikuttaa myös väistämättä siihen, miten sosiaalisissa tilanteissa toimitaan. Osa 

alkoholikriittisistä alkaa vältellä tilanteita, joissa he tietävät alkoholia olevan läsnä. Näiden 

alkoholikeskeisten tilanteiden välttely tai muiden alkoholinkäytön alaspäin katsominen ei 

noussut kaikissa haastatteluissa yhtä selkeästi esille.  
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7.2 Jatkotutkimus  

Tutkielmani ote oli laadullinen, eikä se siten anna vastausta siihen, kuinka suurella nuorten 

aikuisen joukolla suhde alkoholiin on muuttunut kriittisemmäksi tai kuinka suuri osa nuorista 

aikuisista on jättänyt alkoholinkäytön kokonaan. Määrällisiä tutkimusmenetelmiä voisikin 

hyödyntää aiheen laajemmassa tarkastelussa. Lisäksi erilaista teoreettista näkökulmaa 

hyödyntäen voisi tutkia tarkemmin esimerkiksi alkoholikriittisyyden taustalla vaikuttavia 

asenteita ja motiiveja. Jatkotutkimuksissa voisi pyrkiä myös saamaan tutkittavien joukkoon 

enemmän miehiä ja selvittää, löytyisikö näin erilaisia tutkimustuloksia.   

Olisi kiinnostavaa selvittää vielä syvemmin sitä, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten aikuisten 

alkoholikriittisyyden taustalla ja sitä, mikä johtaa alkoholinkäytön lopettamispäätökseen. Onko 

esimerkiksi alkoholikriittisyyden taustalla enemmän terveydellisiä syitä vai selitetäänkö 

alkoholikriittisyyttä joillakin muilla tekijöillä? Toki esimerkiksi juomatapatutkimuksissa on 

pyritty selvittämään perusteluja, joita suomalaiset antavat omalle raittiudelleen (Mustonen, 

2010). Olisikin mielekästä laajentaa perustelujen tarkastelua myös raittiutta vähemmän 

tarkkarajaisen, alkoholikriittisyyden perustelujen selvittämiseen ja siihen, millä juuri nuoret 

aikuiset perustelevat omaa alkoholikriittisyyttään. Myös alkoholikriittisen juomisen sosiaalisia 

vaikutuksia voisi tutkia omaa tutkielmaani laajemmin. Tarkastelua voisi laajentaa esimerkiksi 

siihen, millaisissa ystäväpiireissä tai sosiaalisissa suhteissa yksilöt kokevat eniten sosiaalista 

painetta tai ulkopuolisuutta oman alkoholikriittisyytensä takia.  

Olisi myös mielekästä nähdä jääkö sober curious -ilmiö elämään ja jääkö alkoholikriittinen 

juominen osaksi nuorta aikuisuutta, vai hiipuuko se monien muiden ilmiöiden tavoin parin 

vuoden jälkeen kokonaan. Tilastoja tarkasteltaessa näyttäisi siltä, että alkoholinkokonaiskulutus 

on laskussa ja tämä laskeva trendi on jatkunut jo vuodesta 2007 asti (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2021), jolloin voisi ajatella, että alkoholikriittisen juomisen käytäntö saattaisi vakiintua 

osaksi nuorta aikuisuutta.  

Alkoholittomien juomien, ja varsinkin alkoholittomien alkoholijuomien kulutusta voisi tutkia 

tarkemmin. Näiden juomien valikoimat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana ja 

olisi mielenkiintoista tietää tarkemmin ketkä näitä juomia kuluttavat tai mistä syistä näitä juomia 

kulutetaan. Mielenkiintoista olisi kartoittaa myös sitä, miten esimerkiksi vuoden vaihteeseen 

asettuva tipaton tammikuu vaikuttaa alkoholittomien alkoholijuomien myyntiin. Kaiken 

kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että niin nuorten alkoholinkulutuksessa kuin alkoholinkulutuksessa 

ylipäänsäkin olisi runsaasti tutkittavaa, kuten edellä mainitsemani jatkotutkimusaiheetkin 

osoittavat.  
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Liitteet 

Haastattelurunko 

Historia 

• Taustatiedot (ikä, sukupuoli, koulutustausta ja asuinpaikka) 

• Milloin ensimmäinen alkoholin maistaminen? Millainen kokemus se oli? 

• Miten lapsuudessa, nuoruudessa tai lapsuuden kodissa asuessa suhtauduttiin alkoholiin?  

• Onko lähipiirissä tai itsellä esiintynyt alkoholin ongelmakäyttöä?  

Muuttuva alkoholisuhde 

• Millainen rooli alkoholilla on tänä päivänä?  

• Milloin alkoholisuhteen kyseenalaistaminen alkoi? 

o Oliko tämä pitkällinen prosessi?  

o Miten päätös tuli tehtyä? 

• Vaikuttiko joku tapahtuma tai henkilö tehtyyn päätökseen?  

• Käyttääkö muita päihteitä ja miten niihin suhtaudutaan?  

Alkoholin kyseenalaistaminen ja sosiaaliset suhteet 

• Miten lähipiiri on suhtautunut siihen, että alkoholin rooli elämässä on muuttunut?  

o Onko ollut esimerkiksi painostusta juoda?  

o Onko suhtautuminen ollut enemmän positiivinen vai negatiivinen?  

• Oliko alkoholilla suuri rooli sosiaalisissa suhteissa? 

o Sovittiinko esimerkiksi tapaamisia tai näkemisiä alkoholin ympärille? 

• Millaisia muutoksia ystävyyssuhteissa on tapahtunut alkoholisuhteen muututtua?  

o Onko omalla alkoholinkäytöllä ollut vaikutusta ystävyyssuhteiden 

muodostuksessa?  

o Miten suhtaudutaan siihen, että suhde alkoholiin on muuttunut?  

o Koetaanko ulkopuolisuutta? 

o Onko jotkut ihmissuhteet jääneet kokonaan?  

 

• Miten suhtaudutaan alkoholia käyttäviin ihmisiin?  

o Pystytäänkö esimerkiksi olemaan tilanteissa, joissa alkoholi on läsnä? 

• Miten toimitaan tilanteissa, joissa alkoholia on käytössä? 

o Käytetäänkö esimerkiksi alkoholittomia juomia tai alkoholittomia 

alkoholijuomien korvikkeita? 

• Onko kokemuksia tapailusta alkoholin pois jättämisen jälkeen? 

o Millaista tämä ollut? 

 


