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Abstract
The objectives of this study are to describe and analyse upper secondary school teachers’ views
on education and teaching directed at drug use prevention. The aims of the study are to identify
the different ways in which teachers perceive drug prevention in upper secondary school
education, as well as to examine different meanings given to different perceptions and the
variation of such perceptions in order to give a holistic view on the phenomenon. Drug prevention
and the related teaching and education were approached by analysing the teachers’ common
understanding on intoxicants, drugs in particular, and their methods of drug use prevention. 

The approach chosen was the phenomenographic method. Teachers’ views and their
characteristics were compiled into clearly separated categories. The data were collected by
interviewing the same teachers twice. The interview started with selected key questions and was
thus semi-structured in nature. The objective of the interview was to give the teachers an
opportunity to present their own views on their own lifeworld. The analysis of empirical data
focussed on the variation in the ways teachers experience drug prevention. The teachers’ views
were studied by means of direct and indirect intentionality, and the critical aspects of their view
as well as the knowledge contained in them were examined. The study includes descriptions on
the teachers’ knowledge on the issue and content of their drug prevention methods collected by
means of  ‘what’ questions. ‘How’ questions were used to obtain information on their actions and
behaviour as teachers and educators. The study is based on the variation theory in the context of
upper secondary school. 

The study creates several concept categories and explicitly describes their meanings. The
meanings related to the critical aspects of different concept categories on drug prevention teaching
and education open new horizons and provide teachers with tools for comparing different concepts
and creating new links to the world. The study created tools for changing one’s opinions and
extending one’s horizons, which in turn permits qualitative changes in one’s perceptions. The
tools can be used and finalised in practical drug use prevention teaching and education. 

The study gives us a more profound understanding of the upper secondary school teachers’
views on drug prevention in teaching and education. It also provides us with better understanding
of, and commitment in, phenomenographic research and qualitative change in drug prevention
teaching and education. 

Keywords: concept, critical aspect, drug prevention, phenomenography, teaching and
education in upper secondary school, theory of variation
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan lukion opettajien käsityksiä ehkäisevästä huumetyöstä
ja siihen liittyvästä koulukasvatuksesta ja opetuksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa
opettajien erilaisia tapoja ymmärtää ilmiö ja paljastaa käsityksiin liittyvät merkitykset sekä
kuvata käsitysten vaihtelut kokonaiskuvan muodostamiseksi ilmiöstä. Ehkäisevää huumetyötä ja
siihen suuntautuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa lähestyttiin mm. tutkimalla opettajien arkiym-
märrystä päihteistä ja heidän tapojaan toteuttaa ehkäisevää huumetyötä. 

Tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin fenomenografisen metodin kautta. Käsitykset ja niiden omi-
naispiirteet tiivistettiin selkeästi toisistaan erottuviin käsitystyyppeihin. Tutkimusaineisto kerät-
tiin haastattelemalla lukion opettajia kaksi kertaa. Samat opettajat osallistuivat molempiin haas-
tatteluihin. Haastattelun alussa käytettiin avainkysymyksiä, jolloin siinä oli piirteitä puolistruktu-
roidusta haastattelusta. Haastattelutilanteessa oli tavoitteena, että opettajat voisivat esittää omaa
ajatteluaan omasta elämismaailmastaan. Empiirisen aineiston analysoinnissa keskityttiin tarkas-
telemaan ilmiöön liittyviä opettajien käsitysten vaihteluita. Opettajien käsityksiä tutkittiin inten-
tionaalisuuden suoran ja epäsuoran aspektin kautta ja paljastettiin käsitysten kriittiset aspektit ja
niihin sisältyvä tieto. Tutkimuksessa on kuvauksia opettajien tietoperustasta, mitä-kysymysten
avulla tuotettua sisältötietoa ehkäisevästä huumetyöstä ja miten-kysymysten avulla tuotettua tie-
toa toiminnasta ja tavasta olla opettajana tai koulukasvattajana. Tutkimuksen taustalla on variaa-
tioteoriaa, johon kontekstin kautta liittyy lukion opetus- ja kasvatustoiminta. 

Tutkimuksessa tunnistettiin useita käsitystyyppejä ja paljastettiin niihin liittyviä merkityksiä
eksplisiittisesti. Käsitystyyppien kriittisiin aspekteihin liittyvät merkitykset ehkäisevän huume-
työn opetuksesta ja koulukasvatuksesta avaavat uusia perspektiivejä ja mahdollistavat opettajil-
le käsitysten vertailut ja uusien suhteiden muodostamisen maailmaan. Tutkimus tuotti välineitä
käsitysten muutoksiin sekä maailman laajenemiseen mahdollistaen näin osaltaan ajatusten laa-
dullisen muutoksen. Välineitä voidaan käyttää ja jalostaa käytännössä ehkäisevän huumetyön
opetus- ja kasvatustyössä. 

Tämän tutkimuksen myötä ymmärrämme paremmin lukion opettajien erilaisia käsityksiä
ehkäisevän huumetyön opetuksesta ja koulukasvatuksesta. Tämän tutkimuksen kautta ymmär-
rämme myös osaltaan paremmin tavan sitoutua fenomenografiseen tutkimukseen ja laadulliseen
muutokseen opetuksessa. 

Asiasanat: ehkäisevä huumetyö, fenomenografia, kriittinen aspekti, käsitys, opetus ja
kasvatus lukiossa, variaatioteoria
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Kiitokset 

Usean vuoden työ ja aihetta kohtaan tuntemani kiinnostus ovat kiteytyneet tähän 
tutkimukseen. Nyt on aika luovuttaa se tieteelliseen käyttöön muiden tutkijoiden 
tutkittavaksi sekä hyödynnettäväksi käytännössä. 

Kiitän lämpimästi väitöskirjatyöni ohjaajaa KT Veli-Matti Ulvista asiantunte-
vista neuvoista ja keskusteluista tutkimuksen eri kehitysvaiheissa. Hänen nopea, 
tarkka ja herkkä havaintokykynsä laukaisi monet pulmat ja auttoi jatkamaan tut-
kimusta. Viisaus ja voimavaralähtöinen ohjaustapa ovat niitä ominaisuuksia, jotka 
toivoisin oppineeni häneltä. Kiitän ohjaajaani professori Pauli Siljanderia perus-
teellisesta paneutumisesta käsikirjoitukseeni ja parannusehdotuksista työni pää-
tösvaiheessa. Niiden avulla työni on kohentunut edetessään kohti lopullista muo-
toa.  

Tutkimustyöni esitarkastajia, professori Terttu Tuomi-Gröhniä ja professori 
Anneli Niikkoa, kiitän palautteesta, jota sain työni esitarkastusvaiheessa. Heidän 
palautteensa auttoi jäsentämään tutkimustani merkittävällä tavalla. FM Leena 
Autio on tarkistanut työn kieliasun, mistä lämmin kiitos hänelle.  

Kiitän Oulun yliopiston Syrjäytyminen-tutkimusryhmän foorumia. Erityisen 
kiitollinen olen edesmenneelle KL Pentti Murrolle, jonka kanssa käyty keskustelu 
sateisena, harmaana päivänä avasi minulle näkymän tämän tutkimuksen tarpeelli-
suudesta. Kiitän myös muita ryhmän jäseniä, jotka ovat esittäneet mielenkiintoisia 
kysymyksiä esitellessäni tutkimusta seminaareissa ja antaneet arvokkaita neuvoja 
työni eri vaihteissa.  

Olen saanut palkkamäärärahaa jatko-opiskelun ja tutkimustoiminnan tukemi-
seen Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksiköstä. Mää-
räraha mahdollisti virkavapauden ja paneutumisen tutkimukseen viimeistelyvai-
heessa. Lämpimät kiitokset siitä.  

Erityiskiitos kuuluu Oulun kihlakunnan poliisilaitoksen rikososaston huu-
meyksikölle: Jukka Oikariselle ja kumppaneille, joiden kanssa käydyt lukuisat 
keskustelut ja yhteiset työvuodet ovat tuoneet oman perspektiivin maailmaani ja 
lisänneet tietouttani käytännön huumetyöstä. Kiitän myös tutkimukseeni osallis-
tuneita opettajia, jotka ovat antaneet arvokasta aikaansa osallistuessaan tutkimuk-
seen. Ilman heitä tutkimus ei olisi ollut mahdollinen. Kiitän myös Huumetietous-
projektin koulutukseen osallistuneita opettajia, jotka ovat arvokkailla kommen-
teillaan ja kokemustensa avaamisella antaneet uutta näkemystä huumekysymyk-
sestä ja aktivoineet etsimään tietoa sekä tarkastelemaan huumekysymystä erilai-
sista näkökulmista. Huumetyössä toimiessani monet asiakkaat ovat jakaneet arko-
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ja ja kipeitä kokemuksiaan läheistensä huumeidenkäytöstä ja kokeiluista. Näiden 
keskustelujen kuvaamisessa sanat menettävät merkityksensä.  

Lopuksi kiitän perhettäni ja vanhempiani. Äitini ja isäni, joka ehti seurata 
väitöskirjani alkuvaiheita, ovat monin tavoin kannustaneet ja auttaneet minua 
elämäni eri vaiheissa. Aviomiehelleni Timolle kiitos erityisesti atk-avusta ja avus-
ta lähdemateriaalin hauissa. Lapsilleni Juhalle, Jounille ja Laurille kiitos reippais-
ta kommenteista ja kannustavasta suhtautumisesta: olette auttaneet minua pysy-
mään elämän arkirutiineissa ja näkemään väitöskirjani merkityksen uusissa per-
spektiiveissä.  

Sukulaiset ja läheiset ystäväni, olette tärkeitä ihmisiä elämässäni ja rikastutat-
te sitä tuomalla siihen omat värinne ja sävynne. Teiltä kaikilta olen saanut voimaa 
viedä tutkimusta eteenpäin.  

Oulussa pyhäinpäivänä 2008  Outi Mäkitalo 

 



 9 

Sisällys 

Abstract 
Tiivistelmä 
Kiitokset 7 
Sisällys 9 
1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rakenne 13 

1.1 Tutkimuksen taustaa................................................................................ 13 
1.2 Tutkimuksen kohde ja tutkimustehtävät.................................................. 16 
1.3 Tutkimusraportin rakenteen esittely........................................................ 18 

2 Fenomenografinen lähestymistapa 21 
2.1 Fenomenografinen lähtökohta................................................................. 21 
2.2 Käsitys subjektin ja maailman välisenä suhteena.................................... 24 
2.3 Käsitys ja intentionaalisuus..................................................................... 27 
2.4 Käsitys ja elämismaailma........................................................................ 30 
2.5 Käsitystyypit ja reduktio ......................................................................... 32 

3 Koulukasvatus ja ehkäisevä huumetyö 37 
3.1 Fenomenografinen näkökulma opetukseen............................................. 38 
3.2 Koulukasvatus ja lukiokonteksti ............................................................. 42 
3.3 Ehkäisevän huumetyön lähtökohdat koulukasvatuksessa ....................... 46 
3.4 Yhteenveto .............................................................................................. 49 

4 Tutkimuksen toteuttaminen 53 
4.1 Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä ..................................................... 55 
4.2 Tutkimukseen osallistunut ryhmä ja haastatteluvaiheet .......................... 58 
4.3 Haastattelutilanne.................................................................................... 60 
4.4 Analyysiprosessi – tutkijan ja aineiston välinen vuorovaikutus.............. 64 
4.5 Yhteenveto analyysiprosessin osavaiheista............................................. 68 

5 Tulokset 71 
5.1 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit päihde-käsitteestä ...................... 72 

5.1.1 Alkoholi- ja huumausainekeskeinen näkökulma .......................... 73 
5.1.2 Alkoholi- ja huumekeskeinen näkökulma .................................... 74 
5.1.3 Päihde- ja vaikuteainekeskeinen näkökulma................................ 75 
5.1.4 Yhteenveto.................................................................................... 76 

5.2 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit tupakoinnista ............................. 79 
5.2.1 Tupakointi järjestys- ja moraalikysymyksenä .............................. 80 
5.2.2 Tupakointi ja tupakoinnista riippuvuus koulun sisäisenä 

tarkasteluna................................................................................... 83 



 10 

5.2.3 Tupakointi terveyshaittana............................................................ 84 
5.2.4 Yhteenveto.................................................................................... 85 

5.3 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit ehkäisevän huumetyön 
sisällöistä................................................................................................. 86 
5.3.1 Ehkäisevä huumetyö ymmärretään erityisesti 

oppiaineeseen sidotuksi ................................................................ 88 
5.3.2 Ehkäisevä huumetyö ymmärretään elämisentaitojen 

harjoittamiseksi ............................................................................ 95 
5.3.3 Ehkäisevä huumetyö ymmärretään opetuksen ja muun 

toiminnan yhteistyöksi................................................................ 100 
5.3.4 Yhteenveto.................................................................................. 108 

5.4 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit vaihtoehtoisesta 
huumevalistuksesta ............................................................................... 109 
5.4.1 Huumevalistus muutosvoimaa etsiväksi toiminnaksi ................. 111 
5.4.2 Huumevalistus oppilaiden mielipiteistä lähteväksi..................... 119 
5.4.3 Huumevalistus ulkopuolisten toteuttamaksi toiminnaksi ........... 122 
5.4.4 Yhteenveto.................................................................................. 128 

5.5 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit pätevästä huumepuhujasta....... 129 
5.5.1 Opettajat sivustakatsojina ........................................................... 130 
5.5.2 Opettajat yhdessä muiden kanssa ............................................... 131 
5.5.3 Yhteenveto.................................................................................. 133 

5.6 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit suhteessa 
huumevalistukseen ja ikään................................................................... 134 
5.6.1 Huumevalistus suunnattuna alakouluikäisiin koululaisiin.......... 135 
5.6.2 Huumevalistus suunnattuna yläkouluikäisiin koululaisiin.......... 136 
5.6.3 Huumevalistus suunnattuna lukioikäisiin koululaisiin ............... 138 
5.6.4 Huumevalistus suunnattuna kohdusta hautaan ........................... 139 
5.6.5 Yhteenveto.................................................................................. 141 

5.7 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit alkoholista ja huumeista 
sekä niitä käyttävistä nuorista ............................................................... 142 
5.7.1 Huumekokeilut vaaralliseksi koettuna........................................ 144 
5.7.2 Aineidenkäyttö ongelmaksi koettuna ......................................... 146 
5.7.3 Festarityypit päihteiden käyttäjinä.............................................. 147 
5.7.4 Nuoret laidasta laitaan, päihteiden käyttäjinä ............................. 148 
5.7.5 Kimpassa tekevät nuoret, päihteiden käyttäjinä ......................... 150 
5.7.6 Yhteenveto.................................................................................. 151 



 11 

5.8 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit pulmatilanteen 
intervention toteuttajasta ....................................................................... 152 
5.8.1 Ammattilaiset ja asiaan perehtyneet ihmiset .............................. 154 
5.8.2 Joku abstrakti henkilö intervention toteuttajana ......................... 158 
5.8.3 Yhteenveto.................................................................................. 161 

5.9 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit koulukasvatuksesta ja 
opetuksesta ............................................................................................ 162 
5.9.1 Opettajana opetan kirjatietoa ja kasvattajana muita 

elämisentaitoja............................................................................ 163 
5.9.2 Opettajana sirpalesysteemissä, massoja pyörii, raja tulee 

vastaan........................................................................................ 167 
5.9.3 Kasvattajana tulevaisuudessa tarvittavien kykyjen 

kehittämisessä............................................................................. 170 
5.9.4 Yhteenveto.................................................................................. 172 

6 Yhteenveto ja arviointi 175 
6.1 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit tavoissa ymmärtää 

ehkäisevän huumetyön opetuksen ja koulukasvatuksen sisältö 
lukiossa ................................................................................................. 184 

6.2 Tutkimustulosten merkitysten pohdintaa .............................................. 188 
6.3 Yhteenveto tuloksista ja johtopäätökset ................................................ 190 
6.4 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua............................................... 192 

Lähteet 199 
Liiteet 211 
 



 12 

 



 13 

1 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja rakenne 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Tämän tutkimuksen syntymiseen vaikutti käytännön työkokemukseni ehkäiseväs-
tä huumetyöstä toimiessani kouluttajana opettajille suunnatussa Huumetietouspro-
jektissa. Usein ihmettelin sitä, miten monin eri tavoin opettajat lähestyivät ehkäi-
sevän huumetyön koulutusta: lähestymistavat vaihtelivat ehkäisevän huumetyön 
ajatuksellisesta torjunnasta aitoon kiinnostukseen ja pohdintaan siitä, miten aihet-
ta voitaisiin soveltaa omassa opetuksessa. Kouluttajana pohdin usein myös sitä, 
miten monia erilaisia käsityksiä ehkäisevästä huumetyöstä esiintyy samassa työ-
yhteisössä ja millainen merkitys ehkäisevän huumetyön ymmärtämisen tavalla on 
opettajien jokapäiväisessä koulutyössä (vrt. Mäkitalo 2001, 2002, 2003, 2004). 
Käytännön työkokemukseni osoitti minulle myös sen, että opettajat hahmottavat 
ehkäisevän huumetyön sisällön ja käsitteet kovin eri tavoin. Nämä erot tekivät 
opiskelun aiheen kirkastamisen koulutustilaisuuksissa välillä pulmalliseksi. Kiin-
nostuin yhä enemmän näistä erilaisista käsityksistä ja niihin liittyvistä todelli-
suuksista; ne synnyttivät tarpeen tutkia aihetta.  

Ehkäisevä huumetyö on käsitteenä laaja ja osin vielä selkiytymätön, erityises-
ti koulukontekstiin liitettynä (Hansen & McNeal 1999: 93, Uhl 2000: 155,  
Hansen 2002: 433). Hansen ja Uhl kehottavat jatkossa kohottamaan ehkäisevän 
huumetyön laatua. Tämä voidaan tehdä selkeyttämällä ehkäisevään työhön liitty-
vää terminologiaa ja siihen liittyviä käsitteitä sekä kehittämällä tieteellisyyteen ja 
tutkimuksiin pohjautuvaa ehkäisevää huumetyötä. Kouluissa toteutettavan ehkäi-
sevän huumetyön parissa työskentelee nykyisin monenlaisia ihmisiä, kuten raitti-
us- ja projektityöntekijöitä, poliiseja, terveydenhuoltohenkilöstöä ja entisiä huu-
meidenkäyttäjiä. Näiden ihmisten taustat ovat erilaiset, ja heidän toimintaansa 
ohjaavat erilaiset tietoperustat. Kaikilla on erilainen käsitys siitä, mitä ehkäisevä 
huumetyö on sisällöllisesti ja miten sitä tulisi toteuttaa kouluissa. Näin ollen eh-
käisevään huumetyöhön liittyvät keskeiset käsitteet ymmärretään eri tavoin, mikä 
puolestaan hankaloittaa yhteisen näkemyksen muodostumista. Toimijoiden käsi-
tyksiin ja näkökulmiin liittyy erilaisia käsityksiä tiedosta ja sen merkityksestä. 
Terveysnäkökulmasta tarkasteltuna huumeiden käyttöä ajatellaan voitavan torjua 
vetoamalla huumeiden aiheuttamiin terveyshaittoihin. Laillisuusnäkökulmasta 
tarkasteltuna ajatellaan, että tietoisuus huumerikoksista ja laittomista päihteistä 
lisää ehkäisevää vaikutusta. Entisten huumeidenkäyttäjien kokemuksellisella 
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tiedolla ja huumekokemuksista kertomisella ajatellaan olevan ehkäisevää vaiku-
tusta. Mutta mitä ajattelevat opettajat, kasvatusalan ammattilaiset, ja miten he 
liittävät kasvatustiedon ehkäisevään huumetyöhön?  

Nykyisin esitetään vaatimuksia, joiden mukaan ehkäisevän huumetyön toteut-
tajien tulee olla kasvatusalan ammattilaisia ja joiden kautta ehkäisevä huumetyö 
sisällytetään normaaliin koulutyöhön osana koulukasvatuksen arkea (Evalu-
ating… 1998, Hansen & McNeal 1999, Evaluation… 2000, Understan-
ding….2000, Burkhart & Crusellas 2002: 13, sekä E.H.N.V.S. tiedote 5, 2002: 1–
4). Tätä vaatimusta vahvistavat myös ehkäisevän huumetyön projekteista ja nii-
den vaikuttavuudesta tehdyt muutamat arviointitutkimukset (Bucke 2000: 41–49, 
Hansen 2002: 409–436, Dusenburg ym. 2003: 237–256, Greenberg ym. 2003: 
466–474, Hansen 2003: 237–256,). Tutkimustulosten mukaan ei ole voitu osoit-
taa, että kouluissa toteutettavilla projekteilla olisi ollut toivottavaa ehkäisevää 
vaikutusta. Vaatimukset uusien lähestymistapojen kehittämisestä koulukontekstis-
sa tapahtuvaan ehkäisevään huumetyöhön asettavat paineita myös kasvatustieteel-
le. Erityisesti ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneen kasvatustyön käytäntöjä 
tulisi kehittää sisällöllisesti ajan vaatimusten mukaisiksi.  

Olen valinnut tutkimukseeni kontekstiksi lukion, koska mm. huumeiden käyt-
töön liittyvä uusi huvi- ja virkistyskäyttökulttuuri on rantautunut Suomeen, ja sen 
on todettu kiinnostavan erityisesti lukioikäisiä oppilaita (E.H.N.V.S. tiedote 5 
2002, E.H.N.V.S. tiedote 6 2002, E.H.N.V.S. tiedote 10 2003). Maailmanlaajuinen 
huvi- ja virkistyskäytön lisääntyminen ja viihdeteollisuus lisäävät kilpailua uusis-
ta kuluttajista ja luovat nuorille tilaisuuksia hyvin erilaisiin oppimiskokemuksiin. 
Epäviralliset ja viralliset tietolähteet kilpailevat nuorten huomiosta ja esittävät 
nuorten näkökulmasta ristiriitaisia näkemyksiä huumeista (Salasuo 2004: 32, 
Salasuo 2006: 48–50). Osin näiden näkemysten kautta oppilaat muodostavat käsi-
tyksiään huumeista. Tämä luo väistämättä jännitteen instituution tarjoaman viral-
lisen päihdekäsityksen ja oppilaan oman päihdekäsityksen välille. Näkemys rele-
vantista tiedosta ei tässä tapauksessa ole yksiselitteinen. Koulu on osa oppilaan 
elämismaailmaa, jossa oppilas muodostaa suhdetta maailmaan vuorovaikutukses-
sa aikuisen, opettajan kanssa. Tämän kasvatussuhteen voidaan olettaa olevan 
oleellinen oppilaan kasvutapahtumassa. Tässä kasvutapahtumassa koulukasvatuk-
sella ja opetuksella voi olla tärkeä rooli vaihtoehtoisten tietojen välittämisessä, ja 
se voi tarjota oppilaalle tilaisuuden käsitysten laadulliseen muutokseen. Omassa 
työssäni huumekysymyksiin liittyvä keskustelu ja tiedon käsittely oli usein kovin 
mustavalkoista: hyvä ja paha kohtasivat, ja muut sävyt jäivät näkemättä. Tutki-
muksen kohteena olevan ilmiön kannalta on perusteltua tunnistaa opettajien eri-
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laisia käsityksiä ja niihin sisältyviä koulutuksellisesti kriittisiä aspekteja ja näin 
avata uusia sävyjä ja värejä keskusteluun. Kriittisiin aspekteihin sisältyy keskeistä 
tietoa ilmiöstä, ne ovat osia opetuksen sisältöjen kokonaisuudesta. Kriittisten 
aspektien tunnistaminen asettaa kyseenalaiseksi aiemmin itsestäänselvyytenä 
pidetyt tiedot, ja niiden kautta voidaan myös hahmottaa moninaisia tapoja kokea 
ilmiö ja saavuttaa ymmärrystä ilmiöstä. (Booth 1999: 137, Cope 2000: 35–36, 
Booth & Anderberg 2005: 383, Cope & Prosser 2005: 345.) Monet tutkimukset 
osoittavat, että opettajien erilaisilla käsityksillä on avainrooli kehitettäessä koulun 
opetus- ja kasvatustoimintaa (Marton & Booth 1997, Roivio-Johansson 1999a, 
Runesson 1999, Trigwell & Prosser 1999). Tässä mielessä on aiheellista tutkia 
opettajien erilaisia tapoja käsitellä ja ymmärtää ehkäisevää huumetyötä.  

Keskityn tässä tutkimuksessa lukiossa työskentelevien opettajien käsityksiin 
ja rajaan näkökulman opetukseen ja kasvatukseen. En siis siihen, mitä opitaan, 
vaan siihen, mitä tarjotaan opittavaksi. Opettajat ovat käsityksensä kautta suhtees-
sa maailmaan, lukion toimintaympäristöön, jossa opettajien erilaiset käsitykset 
linkittyvät edelleen toimintaympäristön kollektiiviseen tasoon. Näihin kollektiivi-
sen tason käsityksiin liittyvät erilaiset tavat ajatella todellisuutta ympärillämme. 
Martonin (1981) mukaan ilmiön ymmärtäminen ja kokeminen, todellisuuden 
aspektien kokeminen, voidaan tiivistää rajalliseen määrään laadullisesti erilaisia 
käsityksiä. Tutkijan intentiona on muodostaa käsitystyyppejä laadullisesti erilai-
sista tavoista kokea ilmiö.  

Tunnistamalla erilaisia käsityksiä ja niiden kriittisiä aspekteja voidaan hah-
mottaa kokonaisnäkemystä ehkäisevästä huumetyöstä ja luoda pohjaa muutoksen 
mahdollisuudelle (Bowden & Marton 1998: 4–5). Muutos käsityksissä on myös 
laadullisen oppimisen ja ehkäisevän huumetyön opetuksen laadun kehittämisen 
edellytys. Ehkäisevän huumetyön sisällöt ja päämäärät puolestaan vaikuttavat 
osaltaan laajempaan kokonaisuuteen opetuksen laadun kehittämisessä. 

Kansainvälisessä ja suomalaisessa tutkimuksessa on kiinnitetty vain vähän 
huomiota ehkäisevän huumetyön ja koulukasvatuksen väliseen suhteeseen opetta-
jan näkökulmasta. Tämä on merkittävä puute ehkäisevän huumetyön kehittämi-
sessä ja opetuksessa. Fenomenografia tarjoaa mahdollisuuden tutkia erilaisia käsi-
tyksiä; sen empiirinen painotus on laadullisissa eroissa, tavoissa ymmärtää, käsit-
tää ja kokea ilmiö, jonka opettajat kohtaavat opetuksessa. Tässä tutkimuksessa 
tarkastelen opetusta variaatioteorian ja fenomenografisen opetuksen synteesinä, 
jonka taustalla ovat lukio-opetuksen yleissivistävyyteen pohjautuvat lähtökohdat. 
Ehkäisevän huumetyön integroin koulukasvatukseen ja opetukseen. Opettajien 
erilaisia käsityksiä tarkastelen opetuksen resursseina ja niihin sisältyvinä voima-
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varoina. Opetus on laaja ja monitahoinen ilmiö, ja sitä tuskin voidaan tutkia yh-
destä teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimusaineisto on koottu haastattelun kei-
noin. Kielen lausumien kautta oletan saavani tietoa tutkimukseen osallistuneiden 
maailmasta. Tässä tutkimuksessa tavoitteena on ehkäisevän huumetyön opetuksen 
laadun kehittäminen. Erilaiset käsitykset ja niiden paljastetut kriittiset aspektit 
ovat potentiaalisia opetuksen laadun kehittämisen välineitä.  

1.2 Tutkimuksen kohde ja tutkimustehtävät 

Tutkimukseen on osallistunut joukko lukion opettajia. Opettajat vaihtelevine taus-
toineen muodostavat erään koulun ”merkityksen poolin”, ja he ovat tutkimuksen 
ensisijainen aineistonlähde. Opettajien ehkäisevän huumetyön opetus- ja kasva-
tustoimintaa määrittävät instituution sanelemat viralliset ohjeet, säännöt ja ope-
tussuunnitelmat. Lukiokoulutuksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden kasvamista 
hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä 
antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten ja persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutuksen 
tulee myös tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä 
kehittämiseen elämänsä aikana. (Lukiolaki 1998/629 2§.) Lukiokoulutuksen ke-
hittämisryhmän muistiossa (2002) esitetään, että koulutuksen kehittämistä tulee 
tukea ja oppimisen edellytyksiä parantaa. Opetuksen laadun kehittäminen ehkäi-
sevässä huumetyössä on yhtenä osana laajaa kokonaisuutta lukion opetuksen 
laatua kehitettäessä. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja erityisesti se, miten opettajat 
ymmärtävät lukion kasvatustavoitteet suhteessa ehkäisevään huumetyöhön, ovat 
osaltaan tämän tutkimuksen viitekehyksenä. Tutkimuksen ydinajatuksena on siir-
tyä perinteisten yksittäisten ja erillisten huumevalistustilanteiden tarkastelusta 
siihen, miten eri tavoin ehkäisevä huumetyö voi ilmetä opettajan opetus- ja kasva-
tustoiminnassa lukion arjessa. Oleellista tässä tutkimuksessa on saavuttaa nimen-
omaan opettajan näkökulma, ei sitä näkökulmaa, joka oppikirjoissa tai opetus-
suunnitelmassa esitetään. 

Tutkimus kohdentuu erilaisiin käsityksiin, jotka tarjoavat kasvutapahtuman ja 
opetuskontekstin oppilaille koettavaksi. Samaa opetuksen sisältöä voidaan tarkas-
tella eri näkökulmista, joille voidaan antaa erilaisia painotuksia. Näillä opetuksen 
objektin laadullisilla eroilla voi olla merkittäviä vaikutuksia opetuksen laatuun. 
Näihin erilaisiin käsityksiin liittyvät mahdollisuudet muodostavat seuraavan laa-
jan tutkimusongelman: millaisia laadullisesti erilaisia käsityksiä lukion opettajilla 
on ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvasta koulukasvatuksesta ja opetuksesta? 
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Tähän kysymykseen pyrin vastaamaan muodostamalla kokonaiskuvaa ilmiöstä 
analysoimalla opettajaryhmän haastattelut ja muodostamalla luokituksia erilaisista 
käsityksistä. Lisäksi tuloksia vertaillaan aikaisempaan tieteelliseen kirjallisuuteen. 

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa käsitystyyppejä, jotka valaisevat ilmiön 
olemusta. Käsitystyypit kuvaavat opettajien käsityksiä ja niihin liittyviä merkityk-
siä ehkäisevästä huumetyöstä, koulukasvatuksesta ja opetuksesta sitä toteuttavien 
opettajien näkökulmasta.  

Jotta tutkimustuloksena saavutettuja käsitystyyppejä voidaan raportoida, tut-
kijan strategiana on tunnistaa opettajien laadullisesti erilaisia tapoja käsittää ja 
ymmärtää ehkäisevän huumetyön luonnetta lukion opetus- ja kasvatustoiminnas-
sa, paljastaa koulutuksellisesti kriittiset aspektit ehkäisevästä huumetyön opetuk-
sesta ja koulukasvatuksen ilmiöstä sekä kuvata opettajien käsitykset ja niiden 
kriittiset aspektit ehkäisevästä huumetyöstä. 

Tutkimusyksikkönä on käsitys, tapa kokea jotakin. Opettajien tavat nähdä 
maailmaa esitetään ja ilmaistaan kriittisinä aspekteina. Kriittisiin aspekteihin 
liittyy erilaista tietoa ilmiön luonteesta ja näkökulmasta. Kriittiset aspektit koros-
tavat sisällön merkitystä, ja pyrkimyksenä on kuvata niiden kautta todellisuuden 
tietyn aspektin ymmärtämisessä havaittavia laadullisia eroja. Kokoamalla yhteen 
kriittisiä aspekteja voidaan rakentaa yleistä merkitystä ja kuvaa ilmiöstä ja ym-
märtää ilmiötä paremmin. Kriittiset aspektit voivat toimia ehkäisevän huumetyön, 
koulukasvatuksen ja opetuksen laadullisen kehittämisen välineinä. Analyysimene-
telmän valintaan ovat vaikuttaneet tutkittava ilmiö ja tutkimustehtävän luonne. 
Lähestyn tutkimustehtävää opettajien arjessa syntyneiden käsitysten kautta. Käsi-
tykset ovat opettajien itsensä kuvaamia. Vaikka jokaisella yksilöllä subjektien 
ryhmässä on oma ainutlaatuinen käsityksensä, on silti aina olemassa kuvausten 
taso, jossa on mahdollista erottaa pieni määrä selkeästi erilaisia käsityksiä ja tuo-
da ilmi niiden sisältöjen vaihtelut (Ahlberg 1992: 50, Booth 1992: 56). Feno-
menografiassa oletetaan, että erityisestä ilmiöstä on olemassa rajallinen määrä 
laadullisesti erilaisia ymmärryksiä, jotka voidaan tiivistää käsitystyyppeihin ja 
joista voidaan tunnistaa rajallinen määrä laadullisesti erilaisia tapoja kokea ilmiö 
(Marton & Booth 1997: 11, Bowden & Marton 1998: 24). Kuvaamalla käsitys-
tyypit ja niiden kriittiset aspektit on mahdollista välittää myös muille tietoja mää-
rätyn opettajaryhmän käsityksistä ja niihin liittyvistä tiedoista sekä muodostaa 
kokonaiskuvaa laadullisesti vaihtelevista käsityksistä. Näin voidaan myös saada 
vastaus edellä esitettyyn tutkimusongelmaan.  

Opettajat voivat vertailla omia käsityksiään tutkimuksen tuloksena muodos-
tettuihin käsitystyyppeihin. Erilaisten näkökulmien avautuminen voi kyseenalais-
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taa aiemmat itsestäänselvyydet ja tarjota samalla mahdollisuuden muutoksen 
pohdintaan. Tämä voi antaa opettajille sysäyksen myös teoreettisen tiedon tutki-
miseen, jolloin heille tarjoutuu mahdollisuus liittää arkipäivän ymmärrykseen 
tieteellistä tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoitus ei siis ole tutkia sitä, mitä ehkäi-
sevä huumetyö on, vaan fenomenografian avulla nähdä, miten opettajat ymmärtä-
vät ehkäisevään huumetyöhön liittyvän koulukasvatuksen ja opetuksen, ja tuoda 
esiin opettajien käsitysten vaihtelut käsitystyyppien avulla. 

Käsitystyyppien kautta voidaan hahmottaa opettajien nykyinen tapa ymmär-
tää ehkäisevää huumetyötä kouluissa. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajien 
arkityössä ehkäisevän huumetyön opetuksen kehittämisessä lukiossa. Renströmin, 
Anderssonin ja Martonin (1990) mukaan erilaisia käsitystapoja yhdistämällä saa-
vutetaan rikastettu ja tehokas tapa ymmärtää ilmiö.  

1.3 Tutkimusraportin rakenteen esittely 

Esittelen tutkimuksen teoreettiset taustat ja lähtökohdat luvuissa 1–3. Taustaosuu-
dessa kuvaan tutkimuksen keskeisen käsitteen, käsityksen, luonnetta tarkentaen 
vähitellen erilaisiin käsityksiin ja käsitystyyppien luonteeseen ja niiden muodos-
tamisen periaatteisiin fenomenografisiin sitoumuksiin integroituna. Tarkastelen 
käsitystä subjektin ja elämismaailman välisenä suhteena. Jäsennän käsityksiä ja 
integroin ne edelleen variaatioteoriaan ja koulukasvatukseen liittyvän ehkäisevän 
huumetyön opetukseen. Teoreettisessa osassa kuvatut teoreettiset näkökulmat 
antavat perusteet analyysille ja näkemyksen ehkäisevästä huumetyöstä koulukon-
tekstiin liitettynä. Se suuntaa näkökulmaa ehkäisevään huumetyöhön ja opettajien 
erilaisiin käsityksiin.  

Luvussa 4 kuvaan tarkemmin tutkimuksen toteuttamista fenomenografisista 
lähtökohdista sekä tutkimukseen osallistunutta ryhmää, aineistonkeruuta ja tie-
donkeruuprosessia. Analyysiprosessissa tunnistan empiirisestä aineistosta opetta-
jien käsitysten kriittiset aspektit koulukasvatuksen näkökulmasta.  

Tutkimustulokset opettajien käsitysten kriittisistä aspekteista esittelen luvussa 
5 käsitystyyppeihin luokiteltuna. Käsitystyyppien kuvauksen alussa esittelen ly-
hyesti jokaisen teeman inspiraationlähteen, minkä jälkeen kuvaan käsitystyypit. 
Luvussa esitän otteita haastatteluista, jotka kuvaavat käsitystyypin sisältöä ja 
siihen liittyvää merkitystä. Näin lukijalle tarjoutuu mahdollisuus punnita analyy-
sin toteuttamista ja aineistosta muodostettuja käsitystyyppejä. Korostan, että tut-
kimuksessa lausuma on yksittäisen henkilön kuvaus ja käsitystyyppi edustaa kol-
lektiivia.  
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Lopuksi, luvussa 6, tarkastelen tutkimustuloksia suhteessa tutkimuksen tarkoituk-
seen ja tavoitteeseen sekä tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta. Esitän koosteen 
erilaisista käsityksistä ja tarkastelen käsityksiä suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja 
teoriaan. Tämä teoreettinen tausta avaa uuden näkökulman, johon opettajien käsi-
tyksiä voidaan verrata. Korostan tutkimuksessa, että tutkimustuloksissa kaikki 
käsitykset ovat samanarvoisia. Pohdin tutkimustulosten merkitystä yleisellä tasol-
la sekä esitän tiivistelmän tutkimuksen päätuloksista ja johtopäätökset niiden 
relevanteista aspekteista opetuksen käytännössä. Tutkimuksen luotettavuutta arvi-
oidaan siinä, miten tarkasti tutkija kykenee kuvaamaan käsitykset opettajan näkö-
kulmasta ja miten käsitykset vastaavat ilmiötä. Hahmottelen tutkimuksen vaiheet 
kuviossa 1.  
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Kuvio 1. Tutkimuksen vaiheet Copoea (2000) mukaellen. 

Käsitys
Ehkäisevä huumetyö

Opetus & koulukasvatus

Lähestyminen Tiedonkeruu

Relevantti
fenomenografinen
kirjallisuus

Lukion opettajat
Koulukasvattajat
Käytännön viisaus

Katsaus ja synteesi
Fenomenografia
Koulukasvatus

Ehkäisevä huumetyö
Tieteellinen käsitys

Kollektiivinen 
viisaus poolissa

Fenomenografia
Analyysi

Fokus poolissa, konteksti
”samanlaisuus, erilaisuus”

Käsitysten vaihtelut

Ryhmän käsityksiä verrataan
koulukasvatusta ja sivistystä

koskeviin havaintoihin

Käsitystyypit:
Kriittiset aspektit ehkäisevästä  huumetyöstä,

koulukasvatuksesta ja opetuksesta

1. haastattelu 2. haastattelu

Dekontekstualisointi
Rekontekstualisointi
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2 Fenomenografinen lähestymistapa 

Tässä tutkimuksessa on fenomenografisen lähtökohdan mukaan teoreettisena 
oletuksena käsitys, jonka sisältönä on ehkäisevään huumetyöhön suuntautunut 
koulukasvatus ja opetustoiminta. Tutkimuskohteena ovat subjektien käsitykset ja 
ennen kaikkea käsitysten väliset erot. Käsitykset viittaavat fenomenografiseen 
käsitykseen ja sitä kautta subjektien ja maailmassa esiintyvän ilmiön väliseen 
suhteeseen. Tutkimuskohteena olevat subjektien erilaiset käsitykset koulun toi-
mintaympäristössä tarjoavat mahdollisuuden tarkastella tutkimuskohteen subjek-
tien käsityksiä ja niiden kriittisiä aspekteja ehkäisevän huumetyön opetuksessa ja 
koulukasvatuksessa kasvatustieteellisestä orientaatiosta. Subjektien käsitykset 
ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneesta koulukasvatuksesta ilmaistaan ope-
tuksen sisältöinä ja opetuksen tekoina kasvatustieteellisestä näkökulmasta.  

2.1 Fenomenografinen lähtökohta 

Fenomenografiassa kuvataan laadullisesti erilaisia tapoja, joilla ihmiset kokevat, 
käsittävät, hahmottavat ja ymmärtävät erilaisia ilmiöitä maailmassaan (Marton 
1995: 166–171, Marton & Booth 1997: 108, Richardson 1999: 53, Roivio-
Johansson 1999: 2, Cope 2002: 68, Cope & Prosser 2005: 348). Fenomenografia 
on suunniteltu vastaamaan oppimiseen ja ajatteluun liittyviin kysymyksiin  
(Marton 1986: 29) sekä kehitetty koulutuksen tutkimuksen viitekehyksestä tuot-
tamaan käytännöllisiä pedagogisia ratkaisuja (Svensson 1997: 159). Fenomeno-
grafisissa tutkimuksissa mielenkiinto suuntautuu siihen, miten sama ilmiö näyt-
täytyy erilaisena eri yksilöille. Tutkimuksen tavoitteena on siis paljastaa se merki-
tys ja sisältö, jonka ihmiset antavat ilmiölle ja joka osoittaa heidän käsitystään 
ilmiöstä. Maailmaa ei nähdä annettuna asiana, jonka kaikki ihmiset kokevat sa-
malla tavalla. Ihmiset kokevat asioita eri tavoin, sillä heidän kokemuksensa ovat 
erilaisia ja asioihin liittyvä näkökulma ja asiayhteydet vaihtelevat. Kokemukset, 
näkökulma ja asiayhteydet muodostavat suhteen ihmisen ja maailman välillä, ja 
tästä suhteesta käsitykset nousevat esiin. (Marton 1986: 31, Kullberg 1991: 54, 
Ahlberg 1992: 50, 68, Prosser 1993a: 21, Sandberg 1995: 156, Marton & Ming 
Fai 1999: 2, Ming Fai 2003: 145.)  

Fenomenografian ymmärtämisen tueksi kuvaan aluksi sen historiallista taus-
taa. Fenomenografia on johdettu kreikan kielen sanoista phainomenon (ilmesty-
minen) ja graphein (kuvaus). Sanat siis merkitsevät ilmestymistä ja kuvausta, ja 
fenomenografia on näin ollen kuvaus asioista sellaisina kuin ne ilmenevät meille 
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(Marton & Ming Fai 1999: 1). Fenomenografinen tutkimus on noussut kansainvä-
lisesti arvostetuksi koulutuksen tutkimusmetodiksi 1970-luvulta lähtien. Feno-
menografialla on ollut vaikutusta korkeakouluopetukseen tutkittaessa oppimista-
poja ja käsitysten vaihtelua eri oppiaineiden sisällä. Myöhemmin se on laajentu-
nut tutkimaan sitä, miten opiskelijat ymmärtävät käsitteitä ja miten opettajat ko-
kevat opettamisen (Ashworth & Lucas 2000: 295, Ming Fai 2003: 145). Svensson 
(1997: 159) näkee fenomenografian syntyneen reaktiona ja vaihtoehtona positi-
vistiselle ja behavioristiselle suuntaukselle, jotka ovat aiemmin vallinneet laadul-
lisessa tutkimuksessa. Fenomenografiassa subjektiivinen tieto tutkimuksen koh-
teena kehitettiin vastakohdaksi objektiiviselle näkemykselle, joka vallitsi koulu-
tuksellisessa ja psykologisessa tutkimuksessa. Fenomenografiassa subjektin aja-
tellaan muodostavan suhdetta ilmiön ja maailman välille. Oppiminen ei näin ole 
tiedon määrän lisäämistä vaan suhteen kehittämistä ja käsitysten muuttamista 
suhteessa oppimiskokemukseen. Fenomenografit korostavat, että opetuksen tär-
kein vaikutus on se, että se aiheuttaa muutoksen henkilön tavassa käsittää ympä-
röivässä maailmassa olevaa ilmiötä (Ramdsen 1992: 41, Prosser 1993: 21, Booth 
1997: 135, Prosser & Trigwell 1997: 41) ja laajentaa suhdetta maailmaan avaa-
malla uusia näkökulmia (Bowden & Marton 1998: 5, Dall’Alba 2005: 363).  

Keskeisenä rajanvetona näyttää kirjallisuuden perusteella olevan se, pide-
täänkö fenomenografiaa tutkimusmenetelmänä vai lähestymistapana. Esimerkiksi 
Marton on käyttänyt näitä rinnakkaisesti. Fenomenografisen tradition kehitykses-
sä kysymys metodista on ollut keskeinen, ja fenomenografia on sijoitettu erilais-
ten termien yhteyteen: paradigma, tutkimusote, tutkimusmenetelmä, metodologia, 
lähestymistapa, viitekehys, analyysimenetelmä (Häkkinen 1996: 15, Svensson 
1997: 159, Richardson 1999: 68). Marton ja Ming Fai (1999: 2) puolestaan esittä-
vät, että fenomenografinen tutkimus on perustaltaan kuvaava ja metodologisesti 
orientoitunut. Martonin ja Boothin (1997: 111) mukaan fenomenografia ei ole 
itsessään metodi eikä myöskään teoriaa kokemuksesta, vaikka siitä on johdettu 
teoreettisia elementtejä. He määrittävät fenomenografian tavaksi lähestyä, tunnis-
taa, muodostaa ja kiinnittää määrätynlaisia tutkimuskysymyksiä, jonka erikoistu-
neena ja erityisenä tavoitteena ovat relevantit kysymykset oppimisen ja koulutuk-
sen ymmärtämiseen. Tässä tutkimuksessa tuon fenomenografian esille metodina, 
jolla on omat ontologiset ja epistemologiset toimintaperiaatteensa. Pyrin tutki-
muksessa myös tuottamaan yksityiskohtaista tietoa metodista ja sen ontologisista 
ja epistemologisista lähtökohdista sekä esittämään yksityiskohtaisesti, miten me-
todia käytetään analyysissä ja haastattelussa. 
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Fenomenografisissa tutkimuksissa keskitytään kuvaamaan vaihteluita mie-
luummin kuin yksilöitä (Marton & Booth 1997: 108). Perusyksikkönä on käsitys, 
kokemus, tapa kokea jotakin, jota tarkastellaan non-dualistisesta lähtökohdasta. 
Fenomenografiassa käytettävät ilmaukset ”hahmottaa”, ”kokea” ja ”ymmärtää” 
ovat lähellä tosiaan, ja niitä käytetään lähes toistensa synonyymeinä (Booth 1992: 
53). Uljens (1989) näkee jopa käsitteellistä epäselvyyttä yksilön käsitysten ja 
kokemusten tulkinnassa. 1 

Fenomenografiassa pääasiallinen tutkimusintressi on liittynyt käsityksiin, ja 
tutkimuksissa pidetään tiukasti kiinni ”puhtaasti kuvaavasta tietointressistä” 
(Pong Wing Yan 1999: 2). Bowden ja Walsh (2000: 3) kuvaavat ”aidon” feno-
menografian ja ”kehittyneen” fenomenografian välistä eroa. ”Aidolla” he tarkoit-
tavat sitä, kuinka ihmiset käsittävät erilaisia aspekteja todellisuudestaan silloin, 
kun käsitykset tutkimuksessa ovat enimmäkseen subjektien jokapäiväisessä elä-
mässään kohtaamia mieluummin kuin koulussa opiskeltua kurssimateriaalia. Sitä 
vastoin uudemmassa ”kehittyneessä” fenomenografiassa on erityinen konteksti. 
Se pyrkii osoittamaan, kuinka ihmiset kokevat aspekteja maailmassaan, ja tekee 
mahdolliseksi heidän tai toisten muuttaa tapaansa toimia. Muutos tapahtuu yleen-
sä formaalissa koulutuksellisessa asetelmassa. Näin ollen näiden näkemysten 
mukaan tämä tutkimus edustaa kehittynyttä fenomenografiaa, koska lukiokon-
teksti kietoutuu tiukasti tutkimukseen ja opettajien suhteelliseen käsitykseen to-
dellisuudesta.  

Tässä tutkimuksessa on fenomenografisen lähtökohdan mukaan teoreettisena 
oletuksena käsitys, jonka sisältönä on ehkäisevään huumetyöhön suuntautuva 
kasvatus ja opetustoiminta koulukontekstissa ja opettajan situaatiossa. Ilmiö ra-
kentuu käsitysten kautta. Koska opettajien käsitykset vaihtelevat erilaisten koke-
musten myötä, myös todellisuus vaihtelee, ja näin myös ilmiö vaihtelee. Kuvauk-
sen päämääränä on valottaa opettajien käsityksiä ja niiden kriittisiä aspekteja 
käsitystyypeistä ja muodostaa näin kokonaiskuvaa ilmiöstä. Subjektit yhdessä 
muodostavat kollektiivisen käsityksen, joka edustaa rajallista määrää laadullisesti 
erilaisia käsityksiä. Fenomenografisen lähtökohdan mukaisesti tässä tutkimukses-
sa tavoitellaan kuvausta opettajien laadullisesti erilaisista relationaalisista käsityk-
sistä koulun arjessa, fenomenografisin sitoumuksin. Tutkijan tehtävänä on valot-

                                                        
1 A conception, käsitys, on perusyksikkö fenomenografisessa tutkimuksessa, ja siitä on käytetty eri 
määritelmiä, kuten ”ways of conceptualizing”,”way of experiencing”,”ways of seeing”,”ways of 
apprehending” (Marton & Yan Pong 2005: 336). 
Bowden ja Marton (1998: 45) käyttävät synonyymeinä ilmaisuja ”erilaiset tavat nähdä”, ”erilaiset 
tavat kokea”, ”erilaiset merkitykset” ja ”erilaiset ideat”.  
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taa ontologisia ja epistemologisia lähtökohtia, vaikka fenomenografiassa meta-
fyysiset uskomukset ja ideat todellisuuden luonteesta ja tiedon luonteesta eivät 
nousekaan ensimmäisenä esille (esim. Svensson 1997: 163).  

Fenomenologiaa pidetään fenomenografian metakielenä.2 Fenomenografit 
ovat omaksuneet monia fenomenologisen filosofian käsitteitä, kuten intentionaali-
suus, elämismaailma, noema ja noesis sekä essence ja eksistenssi. Näitä käsitteitä 
käytetään kuitenkin erisisältöisinä kuin fenomenografiassa. Tässä tutkimuksessa 
ei oteta kantaa kiistoihin ja filosofisiin yhtymäkohtiin (vrt. Francis 1993, Uljens 
1993, Pramling 1994, Dall’Alba 1995), vaan sen sijaan kuvaan fenomenologiasta 
tuttuja käsitteitä fenomenografisista lähtökohdista. Kuvaan myöhemmin tarkem-
min käsitteitä käsitys, intentio, elämismaailma ja reduktio ja niiden ontologisia ja 
epistemologisia lähtökohtia. Seuraavissa luvuissa tarkastelen tarkemmin edellä 
mainittuja käsitteitä niiden fenomenografisista lähtökohdista.  

2.2 Käsitys subjektin ja maailman välisenä suhteena 

Tässä tutkimuksessa teoreettisena oletuksena on yksilön ja maailman välinen 
suhde, joka ilmenee käsityksen kautta. Koska tutkimus kohdentuu ihmisten erilai-
siin käsityksiin, tapoihin ymmärtää ilmiö maailmassa, keskeisenä tehtävänäni on 
jäsentää käsityksen laatua ja sen ominaisuuksia, jotta voisin tunnistaa käsitysten 
väliset erot. Tässä tutkimuksessa käytän toiston välttämiseksi rinnakkaisesti käsit-
teitä käsitys, ymmärtää, kokea ja käsittää. Ymmärtäminen määritellään henkilön 
kokemukselliseksi suhteeksi yksilön ja maailman välillä. (Marton 1992: 253, 
Trigwell ym. 2000: 159.) Fenomenografiassa sovelletaan toisen asteen näkökul-

                                                        
2 Esimerkiksi Dahlin (1989: 49–51) on verrannut fenomenologiaa ja fenomenografiaa seuraavasti: 
Fenomenologia on ennen kaikkea filosofia, ja fenomenografia on ensisijassa tutkimusmetodi. Ero 
ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmasta fenomenografian ja fenomenologian välillä ei ole selkeä 
tarkasteltaessa sitä tiukasti fenomenologisesta näkökulmasta. Näin on, jos ”ilmiö” ja ”käsitys” näh-
dään dualistisena ulkopuolisena suhteena. Fenomenologiassa tavoitellaan ilmiön olemusta ja olennais-
ta merkitystä tietoisuudessa. Metodissa tutkija käyttää itseään ja omia kokemuksiaan ilmiöstä. Tutkija 
pyrkii havaitsemaan ilmiön variaatioista invariantin olemuksen. Fenomenografiassa sen sijaan ei 
tutkita ilmiön olennaista merkitystä samassa mielessä vaan pyritään havaitsemaan ilmiön variaatiot eri 
käsityksissä. Tutkija ei myöskään käytä omia kokemuksiaan, vaan tutkimukseen osallistuneet henkilöt 
muodostavat kuvaa variaatioista. Fenomenologiassa essence ymmärretään ilmiön rakenteen vaihtelui-
den ilmentymänä. Voidaan tulkita, että essence osoitetaan fenomenografiassa tulosavaruutena. Feno-
menologisella epochilla on vastaava aiemmin mainittu merkitys, joka voidaan tunnistaa fenomenogra-
fisen aineiston analyysistä. Tulkinnan tulee perustua empiiriseen aineistoon ja avoimuuteen. Feno-
menologialle on olennaista pyrkiä kuvaamaan ”puhdas” kokemus sellaisena kuin se on ennen kulttuu-
rin tai tieteen käsitteen värjäämää käsitettä. Fenomenografia ei erottele puhtaan kokemuksen ja käsit-
teen muovaamaa kokemusta vaan tutkii ihmisen suhdetta ilmiöön.  
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maa ilmiön tutkimisessa. Toisen asteen näkökulmasta asioita ei yritetä kuvata 
sellaisena kuin ne ovat, vaan asiat pyritään kuvaamaan siten, miten ne ilmenevät 
ihmisille. (Dahlin 1989: 38, Uljens 1990: 83, Booth 1992: 55, Asworth & Lucas 
1998: 416, Marton 1998: 33, Asworth & Lucas 2000: 295.) Toisen asteen näkö-
kulmasta tutkija kuvaa, miten määrätty ryhmä ymmärtää todellisuuden aspekteja. 
(Uljens 1990: 83, Bowden 2005: 11.) Koska keskityn tässä tutkimuksessa erilai-
siin käsityksiin, erilaisiin tapoihin kokea ilmiö toisen asteen mukaan, en keskity 
tutkimuksessa ehkäisevään huumetyöhön liittyvään kasvatukseen ja opetustoimin-
taan vaan siihen, miten eri tavoin opettajat kokevat ja ymmärtävät ehkäisevään 
huumetyöhön suuntautuvan kasvatus- ja opetustoiminnan ilmiön maailmassa.  

Käsityksen ja tiedon väliseen suhteeseen liittyy fenomenografiassa non-
dualistinen oletus. Runessonin (1999: 34) ja Säljön (1997: 173) mukaan non-
dualistinen asetelma asettaa tavoitteeksi tutkia ihmisen ajattelua ja mahdollisesti 
toimintaa asetelmasta, jossa internal (sisäinen ajattelu) ja external (ulkopuolinen 
maailma) eivät ole erillisiä kokonaisuuksia. Non-dualistisen ontologisen näkö-
kulman mukaan ilmiössä ei eroteta objektia eikä subjektia; on olemassa yksi il-
miö, johon erilaiset tavat ymmärtää ja kokea ilmiö yhdistyvät (Marton 1991: 1, 
Uljens 1996: 112, Säljö 1997: 173, Barnard ym. 1999: 212, Runesson 1999: 34). 
Näin ollen henkilö kokee objektin samaan aikaan kun ilmiö ilmenee hänelle  
(Friberg ym. 2000: 37), ja käsitys heijastaa ilmiön kokemusta kunkin henkilön 
näkökulmasta sellaisena kuin ilmiö on koettu (Marton 1981: 177–200, Marton 
2000: 105, Barnard ym. 2002: 212). Käsitys on siis kuvaus subjektin ja objektin 
välisestä keskinäisestä suhteesta. Koska subjekti ja objekti ovat erottamattomat, ei 
voida puhua myöskään subjektiivisesta ja objektiivisesta maailmasta kahtena eri 
maailmana3. Sen sijaan maailma voidaan käsittää ja kokea eri tavoin. Ilmiön ”ob-
jektiiviseen tietoon” liittyvät erilaiset tavat, joilla ihmiset kokevat ilmiön. Tämä 
asettaa haasteita tutkijalle. Tutkijalla ei ole välineitä ilmiötä koskevien ”oikeiden” 
ja ”väärien” käsitysten arvioimiseen, koska toisen asteen ilmiötä koskevat käsi-
tykset muodostavat yksilöllisten kokemusten ja tulkintojen perusteella suhteelli-
sen totuuden. Yksilölle ”oikea” todellisuus on aina käsitettyä todellisuutta. (Häk-
kinen 1996: 32.) Suhteellista tietoa ei nähdä absoluuttisena tietona, jolla on vasta-
ukset kaikkiin tiedonmuotoihin, vaan tieto on erilaisiin konteksteihin liittyneenä 
monimuotoista (Booth 2001: 194, Dall’Alba 2005: 361). Ihmisen käsityksiä to-

                                                        
3 There is not a real world ”out there” and a subjective world ”in here”. The world (as experienced) is 
not constructed by the learner, nor is it imposed upon her; it is constituted as an internal relation be-
tween them. There is only one world, but it is world that we experience, a world in which we live, a 
world that is ours. (Marton & Booth 1997:13).  
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dellisuudesta ei voi verrata todellisuuteen itseensä.4 Näin ollen kokemus kuvataan 
sellaisena kuin subjekti on sen kokenut mieluummin kuin psykologisena proses-
sina tai objektiivisina tosiasioina (Asworth & Lucas 1998: 416). Tässä mielessä 
tutkijan pitää kysyä, missä määrin teoria vastaa ihmisen kokemusta ja ymmärrys-
tä, eikä sitä, missä määrin se vastaa todellisuutta sellaisenaan (Uljens 1996: 115). 

Tiedon ontologinen oletus liittyy tiedon relationaaliseen luonteeseen. Tiedon 
ajatellaan olevan relationaalista, ei vain empiiristä tai rationaalista – se luodaan 
ajattelun kautta suhteessa maailmaan. Tietoon liittyy jatkuva kanssakäyminen 
ajatuksen, kokemuksen ja ilmiön välillä. (Svensson & Theman 1983: 2, Booth 
1992: 52, Uljens 1996: 112–113, Svensson 1997: 165, Barnard ym. 1999: 216, 
Bowden 2005: 11.) Tieto todellisuudesta vaihtelee ajattelun, kontekstin ja näkö-
kulman mukaan (Svensson 1997: 164–165). Tieto on laadullista, eikä ihmisten 
välisillä tiedon eroilla ole merkitystä. 

Tässä tutkimuksessa non-dualistinen painopiste keskittyy käsityksen tutkimi-
sessa opettajan tapaan kokea ehkäisevään huumetyöhön liittyvä opetus ja kasva-
tus. Painopiste on näin opettajan kokemuksen ja opetuksen välisessä suhteessa 
siten kuin se on koettu erityisessä situaatiossa (vrt. Prosser & Trigwell 1999). 
Tässä tutkimuksessa tieto on yksilön ymmärrys jostakin ilmaistuna niillä merki-
tyksillä, joita sillä on yksilölle. Tieto, jonka subjektit ilmaisevat, kuvataan käsi-
tyksenä, johon liittyy ilmiön ymmärrys ja merkitys. Subjektiivinen tieto, ymmär-
täminen tai kokemus käsityksestä, on tämän tutkimuksen objektina. Se on osatieto 
siinä merkitysten kokonaisuudessa, joka tiivistyy määrätyn ryhmän kollektiivi-
seen kokonaistietoon. Adawi ym. (2001: 17) sisällyttävät käsitykseen kontekstin 
ja toteavat, että konteksti on paikka, jossa käsitykset syntyvät tai ne tunnistetaan. 
Yksilöiden ymmärrys tietystä näkökulmasta todellisuuteen määräytyy suhteessa 
kontekstiin. Konteksti voi olla yksilöllinen, kollektiivinen tai tutkijan muodosta-
                                                        
4 Fenomenografiassa totuutta tarkastellaan erilaisten tapojen kokonaissummana ymmärtää ilmiö. Non-
dualistisen epistemologian mukaan tietoa ei voi erottaa henkilöstä: ”Knowledge is constituted in the 
relationship between the knower and the object knowledge” (Marton 1996: 172). Tähän relatiiviseen 
tietoon liittyy oletus, jonka mukaan käsitykset yksittäisestä kohteesta eroavat ihmisten keskuudessa. 
Ihmisillä on erilaisia kokemuksia maailmasta, sillä kunkin suhde maailmaan on erilainen. Kohteet 
ilmenevät ihmisille eri tavoin, ja ihmiset saavuttavat erilaista tietoa kohteesta. (Alexandersson 1994.) 
Näin todellisuudesta on rajaton määrä erilaisia käsityksiä. Ihmisten todellisuudet voidaan kuitenkin 
tiivistää rajalliseen määrään laadullisesti selkeästi erotettavia luokkia (Marton 1999: 1), jotka heijasta-
vat käsitysten merkitysten eroja. Merkityksiin liittyy kriittisiä aspekteja, joiden paljastaminen lisää 
tietoa. Luokkiin tiivistetyistä tiedoista tutkija voi tulkita totuutta ihmisten todellisuudesta ja valottaa 
ilmiön olemusta. Tutkija ei muodosta tieteellistä totuutta tiedon sisällöstä, vaan erilaisista laadullisista 
käsityksistä ja niiden sisällöstä. Svenssonin (1997: 171) mukaan tämä on fenomenografisessa mielessä 
objektiivista tietoa. Todellisuuden olemus koostuu kaikista erilaisista yhdistetyistä kokemuksista, 
joten voidaan todeta, että totuus on käsitysten summa. 
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ma konteksti. Subjekti on suhteessa kontekstiin, josta kokemus muodostuu aja-
tuksen kautta, ja subjekti muodostaa käsityksen, johon subjektiivinen tieto liittyy. 
Ihmiset käsittävät asioita eri tavoin, mikä johtuu vaihtelevista kokemuksista, nä-
kökulmista, ja kaikki asiat ovat asiayhteydessä ja suhteessa ihmisten ja sen maa-
ilman välissä, josta käsitykset nousevat. (Ahlberg 1992: 50.) 

Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on tuottaa eksplisiittisesti eroja kollektii-
visista käsityksistä ja paljastaa käsitysten kriittisiä piirteitä, jolloin saadaan ilmi-
öön liittyvää tietoa subjektien ymmärtämänä. Tämä muodostaa perustan feno-
menografiselle tavalle kuvata käsityksiä. Relaation viitekehyksestä subjektin ja 
objektin välillä voi olla eri variaatioita. Marton (1995: 173) lausuu, että on vain 
yksi maailma, joka on todellinen ja koettu maailma. Tämän ontologisen oletuksen 
mukaan fenomenografiassa on vain yksi todellisuus, joka on koettu todellisuus. 
Todellisuuden perusolemus kokonaisuudessaan on yksilöllisten kokemusten vaih-
teluissa. ”Todellisuus” on summa havaintoja. Todellisuuden olemuksen ydin kä-
sittää kaikki erilaiset kokemukset yhdistettynä.  

Kaikki suhteet objektin ja subjektin välillä eivät edusta käsitystä. Jotta relaa-
tio olisi relaatio fenomenografisessa mielessä, sillä pitää olla merkityksen luonne. 
Käsityksen pitää sisältää joitakin objektin merkityksen laadullisia osia kokonai-
suuksista, tai muutoin relaatio edustaa objektin käsityksen puutetta jonkun toisen 
rajoittamana. Koska käsityksen ajatellaan muodostuvan subjektin ja maailman 
välisessä suhteessa, tarkastelen seuraavassa luvussa subjektin ajatuksen suuntau-
tumista maailmaan ja sitä seuraavassa luvussa maailman merkitystä suhteen muo-
dostumisessa.  

2.3 Käsitys ja intentionaalisuus 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinto suuntautuu subjektien arkipäivän kokemuksiin 
ja siihen, millaisia ominaisuuksia subjektit korostavat maailmastaan ja sen kriitti-
sistä aspekteista. Koska strategianani on paljastaa erilaisten käsitysten koulutuk-
sellisesti kriittiset aspektit, selvitän opettajien käsitysten välisiä eroja ja keskityn 
niihin liittyviin merkityksiin, jotta kriittiset aspektit voitaisiin havaita. Subjektin 
havaintotoimintojen suuntautuminen objektiin vaikuttaa siihen, miten objekti 
havaitaan ja millainen suhde subjektin ja objektin välille muodostuu (vrt.  
Johansson 1999: 27–32). Tässä luvussa kohdennan tarkastelun subjektin havain-
totoimintoihin.  

Fenomenografiassa subjektin suhdetta maailmaan ja subjektin intention suun-
tautumista maailmaan tarkastellaan merkityssuhteena. Subjektin havainnoilla on 
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objekti, joka ilmenee subjekteille eri tavoin muodostaen erilaisia merkityksiä 
(Marton & Tsui 2004: 4, Marton & Yan Pong 2005: 335). Intentionaalisuus luon-
nehtii perusnäkemystä olemassaoloon, samoin se viittaa suhteeseen henkilön ja 
objektin välillä. Intentionaalinen suhde on aina läsnä arkipäivän elämässä ja asi-
oissa. Arkipäivän elämässä olevat asiat muovaavat sitä, miten subjekti ymmärtää 
merkitykset niissä ja mitä nähdään ympärillä olevassa maailmassa. (Johansson 
1999: 31, Martin ym. 2000: 387, Marton & Tsui 2004: 22, Marton & Yan Pong 
2005: 335.) Havaitessaan objektin subjekti näkee erityisiä objektin ominaisuuksia 
ja kokee niiden merkityksen (Dahlberg & ym. 2001: 56, Niikko 2003: 15, Marton 
& Tsui 2004: 64).  

Intentionaalisuuden sisältöteoria voidaan esittää Uljensin (1990: 86) mukaan 
seuraavasti:  

1. Mentaalinen toiminta on intentionaalista vain ja ainoastaan, jos sillä on sisäl-
tö. 

2. Sisältö määrittää, mihin kohteeseen toiminta viittaa. 
3. On olemassa kohteettomia mentaalisia toimintoja, ja toiminnan sisältö ei 

välttämättä onnistu määrittämään kyseessä olevaa toimintaa. 
4. Mentaaliset toiminnot saavat henkilökohtaisen merkityksen sisältönsä kautta. 

Käsityksen luomisen edellytys on, että käsitys suuntautuu ilmiöön. Ilmiötä ei siis 
ole olemassa ilman ihmisen ajattelua. Käsitys ilmiöstä on mentaalista toimintaa; 
ilmiön käsittämistä ja ymmärtämistä (vrt. Uljens 1989: 10). Uljensin (1991) mu-
kaan fenomenografia on sisältöteorian soveltamista, mikä merkitsee, että yksilön 
henkinen toiminta on intentionaalista vain, jos sillä on sisältö. Sisältö määrää, 
mihin kohteeseen toiminta viittaa. Suhde ihmisen ja maailman, ihmisen ja todelli-
suuden välillä rakentuu yksilön tarkastellessa sisäistä maailmaansa jotakin taustaa 
vasten. Trigwell ym. (2000: 155) ajattelevat subjektin kokevan maailmaa muista-
en aiemmat kokemuksensa, jolloin myös henkilön situaatiolla ja kontekstilla on 
merkitystä. Yksilö kohtaa, kokee ja käsittää aina jotakin joksikin. Objektien (koh-
teiden) eksistenssit (olemukset) ja merkitykset ovat riippuvaisia subjektin (yksi-
lön) tavasta kokea ja ymmärtää. Objektien merkitykset ja eksistenssit välittyvät 
sen kokemuksen kautta, jonka yksilö saa objekteista. (Niikko 2003: 15.) Martonin 
(1995: 173–174) mukaan kokemukset ovat osa koettua maailmaa. Kokemus ei 
kuitenkaan ole kaikki, mitä on olemassa, vaan oma koettu maailma on osa maail-
maa. Kollektiivinen kokemus on kaikkien erilaisten kokemustapojen maailma. 
Käsitys vaihtelee osana todellisuutta. Kun ihmisten käsitykset yhdistetään, tulee 
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esille olennainen todellisuus. Subjektien käsitykset ja kokemukset ovat tulosta 
intentionaalisesta toiminnasta. 

Uljens (1996: 106) ilmaisee intentionaalisuuden tietoisuuden käsitteen avulla 
ja huomauttaa, että tietoisuus pitää ymmärtää niillä ilmauksilla, mistä subjekti on 
tietoinen ollessaan tietoinen jostakin. Marton & Tsui (2004: 19) määrittelevät 
tietoisuuden kokonaisuudeksi ihmisen kokemuksista maailmasta jokaisena hetke-
nä. Tietoisuuteen sisältyy kaikki se, mikä on läsnä joka tilanteessa. Marton (1995: 
175) jakaa tietoisuuden kahteen aspektiin, rakenteelliseen ja referentiaaliseen. 
Rakenteellinen aspekti edellyttää referentiaalista aspektia, joka viittaa havainnoi-
tavan ilmiön merkitykseen. Merkitys nähdään yksinkertaisesti sellaisena, miltä 
jokin näyttää. Rakenteellinen ja referentiaalinen aspekti luonnehtivat tapaa kokea 
jotakin, mutta ne eivät vangitse kokemuksen rikkautta ja sävyjä. Marton & Booth 
(1997: 84) ja Bowden & Marton (1998: 41) viittaavat usein Franz Brentanon alun 
perin esittämään periaatteeseen, jonka mukaan psyykkiset teot (act) ovat intentio-
naalisia, toisin sanoen ne on suunnattu johonkin psyykkisen teon ulkopuolelle. 
Bowden ja Marton (1998: 41) tukeutuvat Husserliin todetessaan, että kaikki psy-
kologinen toiminta on intentionaalista, teko (act) on suunnattu jotain muuta koh-
den, teon ulkopuolelle. He esittävät seuraavan esimerkin avulla, miten ajatusta ei 
voi olla ilman objektia: Oppimista ei ole ilman, että opitaan jotain, ei ole ajatte-
lemista ilman, että ajatellaan jotain, ei ole kokemusta ilman, että koetaan jotain. 
Marton ja Booth (1997: 84) päätyvät toteamaan, että esimerkiksi verbillä ”oppia” 
täytyy olla kaksi objektia. Ensisijainen objekti on suora objekti: ’sisältö, jota opis-
kellaan’, mutta on olemassa myös toinen, epäsuora objekti, joka viittaa oppimisen 
teon laatuun ja oppimisen teon päämäärään. (Esim. ’ymmärtää sitä, mitä opi-
taan’.) Tämä epäsuora oppimisen objekti on kyky tai ominaisuus, jota oppija pyr-
kii kehittämään. Oppimisen aspekteista miten-aspekti viittaa tapaan kokea, ja 
siinä oppimisen teko (act) tapahtuu, ja mitä-aspekti viittaa niihin ominaisuuksiin, 
joita oppija pyrkii oppimaan. Marton (1995: 175) sekä Marton ja Booth (emt. 85) 
toteavat, että jako mitä- ja miten-aspektiin on analyyttinen ja että näkökulmat 
esitellään, jotta tutkimuksessa voitaisiin erottaa eri näkökohdat. Ne eivät ole to-
dellisuudessa erillisinä yksikköinä, vaan ne ovat jakamattoman kokonaisuuden eri 
puolia. Åkerlind (2005b: 67) tarkentaa myöhemmin, että mitä-aspekti keskittyy 
varsinaisesti käytännön toimintaan ja miten-aspekti korostaa sitä, miten subjekti 
ymmärtää ilmiön piirteet. 

Yhdistän tässä tutkimuksessa Martonin ja Boothin (1997: 85) tavan määritel-
lä intentionaalisuuskäsite käsityksen kautta, mitä- ja miten-termein ja -aspektein, 
non-dualistiseen näkemykseen ihmisestä ja maailmasta. Mitä- ja miten-aspektit 
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muodostavat käsitysten laadullisen kokonaisuuden. Tutkimustehtävän kannalta 
näkökulma on oleellinen, koska pyrin tutkimuksessa paljastamaan tietoisuuden 
sijasta käsityksiin liittyviä erilaisia aspekteja ja avaamaan niiden merkityksiä.  

Tässä tutkimuksessa on kaksi intentiota: tutkimukseen osallistuneiden ja tut-
kijan intentio. Opettajan intentiona tutkimuksessa on kuvata ehkäisevään huume-
työhön liittyvää opetusta sekä koulukasvatusta ja niihin liittyviä merkityksiä luki-
ossa, ja tutkijan intentiona ovat opettajien erilaiset käsitykset ilmiöstä ja niiden 
oleellisten merkitysten tulkinta ja kuvaaminen kollektiivisella tasolla. Intentionaa-
lisuuden periaatteen mukaan opetusta ei siis voi esiintyä ilman objektia. Käsityk-
set ovat tulosta intentionaalisesta toiminnasta, ja niiden kautta opettajat suuntau-
tuvat elämismaailmaan, siihen maailmaan, jossa opettajat kokevat asiat. Opettajat 
kuvaavat käsitystään lukion ehkäisevän huumetyön opetuksesta, joka on siis tut-
kimuksessa opettajan intentionaalinen objekti. Opettajat tulkitsevat ja ymmärtävät 
objektin kriittisiä piirteitä kielen avulla (Marton & Tsui 2004: 25–32) ja jäsentävät 
niitä merkitysten kautta (Trigwell ym. 2000: 155). Kieli heijastaa käsitystä, ja 
käsitys heijastuu kieleen. Kielellä on myös arkitiedon prosessoinnissa olennainen 
osuus, koska se on ihmisyhteisön tärkein merkkijärjestelmä. Jäsennämme merki-
tyksiä ja kokemuksia kielen avulla. (Svensson & Theman 1983: 2, Säljö 1996: 24, 
Svensson 1997: 165, Marton & Tsui 2004: 140, Sutinen 2006: 29.) Tietoa käsitys-
ten sisällöistä saadaan kielellisistä ilmauksista (Säljö 1997: 166), ja tähän tietoon 
tutkija pääsee käsiksi opettajien lausumien kautta.  

2.4 Käsitys ja elämismaailma 

Koska tutkimuksen objektina on opettajien käsitys jostakin, tulee tutkimuksessa 
tarkastella kokemuksia opettajien näkökulmista ja liittyneenä siihen maailmaan, 
jossa ne ilmenevät subjektille. Maailmalla on oma spesifinen merkitys, joka luo 
pohjaa relationaalisen käsityksen tutkimiselle. (Bowden & Marton 1998: 72,  
Barnard ym. 1999: 212, Marton & Tsui 2004: 227.) Tutkijan pitää ymmärtää, 
miten subjektit ovat suhteessa maailmaan, jonka osana niin opettajat kuin tutki-
jatkin ovat. Ihmisen kyvykkyys käsittää omaa olemistaan ja elinympäristöään on 
riippuvainen muun muassa erilaisista institutionaalisista ulottuvuuksista, joissa 
ihminen elää. Näin opettajien voidaan ajatella hankkivan konkreettisesta koulu-
maailmasta kokemuksia, jotka ovat perustana opettajan erityisille ja yleisille omi-
naisuuksille, kokemuksia, joita opettajat käyttävät tulkitessaan toimintaansa ja 
käsityksiään. Jotta käsitykset saavutettaisiin tutkimuksessa tutkimustehtävän mu-
kaisesti, tutkijan pitää ymmärtää opettajien elämismaailmaa lähtökohtana käsityk-
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sille. Opettaja on suhteessa maailmaan, joten maailma on se paikka, jossa havain-
toja tehdään ja käsitykset rakentuvat. (vrt. Ulvinen 1995: 14.) 

Käsitysten tutkimisessa arkikokemukset menevät tieteellisen maailman edelle 
fenomenografisen non-dualistisen sitoumuksen mukaan. Näin ainoastaan elämis-
maailman kautta voidaan saada todenmukaista tietoa olemassaolosta. Elämismaa-
ilma on subjektiivisen kokemuksen koti, jossa tieteen roolina on olla loogisesti 
objektiivinen havainnoija. (Johansson 1999: 272, Dahlberg ym. 2001: 240.) Elä-
mismaailma on konkreettinen koettu todellisuus, joka kohdataan jokapäiväisessä 
elämässä. Ihminen kokee maailman käsityksensä kautta, ihminen on maailman 
sävyttämä ja ihminen sävyttää maailmaansa, elämismaailmaansa (Marton & 
Booth 1997: 13, Johansson 1999: 27–30, Mauleon 2005: 9). Tutkimusintressin 
mukaan näkökulma rajataan tässä tutkimuksessa lukioon, jossa opettajat toimivat 
koulukasvattajina arkityössään. Samalla tavoitellaan myös erityistä näkökulmaa 
heidän konkreettisesta elämismaailmastaan. Lukio on maailma, jossa subjektit 
kokevat, elävät, toimivat ja ovat erottamattomassa vuorovaikutuksessa keskenään 
(vrt. Johansson 1999: 272). Relationaaliseen näkökulmaan liittyvän epistemologi-
sen ja ontologisen näkökannan mukaan tieto ja ihmisen elämismaailma eivät ole 
erillään; tieto ymmärretään ja liitetään piirteeseen olla opettajana (vrt. Dall’Alba 
2005: 362). Elämismaailma on näin subjektiivinen ja objektiivinen yhtä aikaa. 
Kuten edellisessä luvussa totesin, subjekti kokee maailmaa luoden merkityksiä 
siihen, ja samaan aikaan maailma tuo merkityksiä. Tätä maailmaa ei voi tiivistää 
puhtaasti objektiiviseen ja rajoitettuun maailmaan. (Johansson 1999: 29.) Siten 
maailma on yksilön kokemus todellisuudesta ja tieteellinen todellisuus on abso-
luuttista vain relatiivisessa mielessä (Niikko 2003: 15). Tieto muodostuu sen mu-
kaan, millaisia havaintoja yksilöllä on suhteessa elämismaailmaansa. Käsitykset 
ovat tiedon keskeinen muoto, ja käsitysten kriittisiin aspekteihin liittyy tietoa, 
jonka merkitys pohjautuu yksilön havaintoihin maailmasta (vrt. luku 2.2 ja 2.3). 

Opettajilla on oma erityinen tapansa olla maailmassa, jossa he luovat merki-
tyksiä situaationsa kautta (vrt. Prosser & Trigwell 1999: 161) ja esittävät merki-
tyksen suhteessa elämismaailmaansa, lukioon. Elämismaailma voi olla erimerki-
tyksinen subjekteille, sillä subjektit muodostavat relatiivista käsitystään maail-
masta suhteessa subjektin kokemukseen omassa kontekstissaan. Nämä subjektien 
erilaiset käsitykset ovat non-dualismin mukaisesti objektiivista tietoa.  

Tutkijan tehtävänä on avata nämä erilaiset merkitysten ulottuvuudet ja kuvata 
niiden kriittiset aspektit lukiokontekstissa ja sen sävyttämässä erityismerkitykses-
sä. Muodostaessani kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä en ole kiinnostunut yksi-
löön liittyvästä tiedosta vaan kollektiivisesta tiedosta. Kohtaan tutkijana yksilön ja 
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kollektiivisen maailman suhteen, jossa yksilöt ja kollektiivit muodostavat koko-
naiskuvaa ilmiöstä. Yksilöillä on ainutlaatuinen suhde maailmaan, jota voidaan 
pitää itsestäänselvyytenä. Fenomenografiassa ilmiö nähdään itsestäänselvyytenä 
silloin, kun mitään vaihtoehtoja ei oteta eksplisiittisesti huomioon (Marton & 
Booth 1997: 112, Bowden 2005: 21). Tutkija on kiinnostunut näistä yksilöllistä 
suhteista ja niiden taakse kätkeytyvistä implisiittisistä todellisuuksista. Paljasta-
malla käsitysten taustalla olevat laadullisesti erilaiset suhteet maailmaan käsitys-
tyypit voidaan kuvata ja esittää eksplisiittisesti, jolloin aiemmin itsestäänselvyy-
tenä pidetyt käsitykset voivat muuttua vähemmän itsestäänselviksi (vrt. Johansson 
1999: 29).  

2.5 Käsitystyypit ja reduktio 

Jotta tutkimuksessa tuotettua tietoa voisi kuvata ja ymmärtää tutkimuskohdetta 
paremmin, tutkijan tehtävänä on tiivistää aineistosta luokiteltua tietoa kuvattavaan 
muotoon. Tutkimuksen teoreettisen oletuksen mukaisesti subjektien todellisuudet 
voidaan tiivistää rajalliseen määrään laadullisesti selkeästi erotettavia luokkia 
(Marton 1999: 1). Luokkiin tiivistetystä tiedosta voidaan tulkita tutkimukseen 
osallistuneiden ihmisten kokemusten merkitystä todellisuudesta ja valottaa ilmiön 
olemusta. Svenssonin (1997: 171) mukaan tutkija ei muodosta tieteellistä totuutta 
tiedon sisällöstä vaan erilaisista laadullisista käsityksistä ja niiden sisällöstä. Tut-
kijan epistemologisena oletuksena on paljastaa erilaisia käsityksiä ja kuvata nii-
den kriittiset aspektit subjektin ja elämismaailman välisessä suhteessa. Tämä 
vaatii tutkijalta reduktiota, sulkeistamista, abstraktiota ja merkitysten vertailua.  

Tutkijan tehtävänä on siis redusoida aineistosta laadullisesti selkeät erot käsi-
tysten sisältöjen mukaan ja rakentaa niistä käsitystyyppejä tai tulosavaruuksia. Ne 
paljastavat rajallisen määrän käsityksiä ilmiöstä, siten kuin tutkimukseen osallis-
tuneet ovat sen ymmärtäneet. (Marton & Booth 1997.) Marton ja Yan Pong 
(2005) ovat käyttäneet tutkimuksissaan tietoisuuden anatomiaa ja olettavat, että 
tapa kokea jotakin liittyy siihen, miten tietoisuus on rakentunut. Tällöin objektin 
tarkastelussa erotetaan rakenteellinen ja referentiaalinen aspekti. Näiden aspektien 
kautta objekti on rakentanut käsityksistä tulosavaruuden kuvaamaan tietoisuutta. 
Kuten jo aiemmin esitin (ks. luku 2.3), tässä tutkimuksessa tutkitaan tietoisuuden 
sijasta käsityksiä, jolloin on tarkoituksenmukaista muodostaa käsitystyyppejä 
kuvaamaan tutkimukseen osallistuneiden käsitysten ominaisuuksia ja niiden kriit-
tisiä aspekteja. Luokitus voidaan jäsentää esimerkiksi sen mukaan, ovatko käsi-
tykset ilmiöstä hajanaisia, osittaisia, kronologisia tai abstraktisia käsitteitä.  
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(Uljens 1990: 93–96). Kuvauskategorioiden rakenteet voivat olla joko horisontaa-
lisia, vertikaalisia tai hierarkkisia. Horisontaalisessa voidaan erottaa laadullisesti 
erilaisia käsityksiä sellaisenaan, ilman että muodostetaan eri tavoin ryhmiä käsi-
tyksistä. Vertikaalinen rakenne sopii parhaiten arviointitutkimukseen. Sitä on 
käytetty kuvaamaan muutoksia henkilöiden käsityksissä ennen ja jälkeen koulu-
tuksen. Hierarkkinen luokitus vastaa tulosavaruutta.  

Tässä tutkimuksessa luokittelen käsitystyypit merkityksen mukaan horison-
taalisesti. Käsitystyyppeihin liittyy erilaisia tapoja ymmärtää ilmiö. Niistä voi 
tehdä normatiivisia arvioita siitä, mikä käsitystyyppi on paras tai huonoin, mutta 
se ei muuta sitä tosiasiaa, että ne ovat tapoja ymmärtää. (Marton & Booth 1997: 
19.) Tähän liittyy myös tutkijan omien ennakko-oletusten sulkeistaminen ja eetti-
nen asenne nähdä kaikki lausumat samanarvoisina. Uljens (1990: 82) korostaa, 
että tutkijan tehtävänä on kuvata erot siinä, miten joku tietty populaatio kokee 
jotain, mutta tutkija ei pyri selittämään syitä näkemysten vaihteluihin.  

Koska tutkimuskohteena ovat laadullisesti erilaiset käsitykset, käsitystyypit 
edustavat kohteen keskeistä merkitystä ja tärkeimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja koh-
teen ja käsityksen välillä. Käsitystyypeissä saavutetaan kuvaus kollektiivisella 
tasolla. Kuvaus on pelkistetty, ja siihen sisältyy olennainen merkitys eri tavoista 
kokea ilmiö, kuitenkin siten, että kuvauksessa säilyvät empiiristen yksilöiden 
spesifit ominaisuudet ja yksilöiden kuvaamien asioiden kontekstin ja elämismaa-
ilman värit. (Marton & Booth 1997: 114). Tutkimustuloksina käsityksiä ja tapoja 
ymmärtää asioita ei nähdä yksittäisen subjektin laatuina, vaan niitä tarkastellaan 
kollektiivisena. Käsitystyypit ovat siis tutkijan tapa ilmaista erilaisia tapoja ym-
märtää ilmiö.  

Tutkimuksessa tuotetaan tietoa laadullisesti erilaisista käsityksistä ja kasva-
tuksen ja opetuksen objektien eroista erityisen aineen ehkäisevän huumetyön 
opetuksessa. Tässä tutkimuksessa kriittisten piirteiden ajatellaan olevan koulutuk-
sellisesti merkityksellisiä. Kriittiset aspektit avaavat erilaisia merkityksiä tarkas-
teltavaksi, ne viittaavat spesifiin tapaan nähdä opetus ja kasvatus ehkäisevässä 
huumetyössä. Käsityksiin voi liittyä erilaisia sisältöjä ja erilaista filosofiaa. Näin 
voidaan kuvata opetusta siitä näkökulmasta, miltä vaihtelu näyttää.  

Mukailen tässä tutkimuksessa Ulvisen (1996: 27) esittämää fenomenologisen 
tutkimusmenetelmän reduktiota yhdistäen siihen fenomenografista tutkimusmene-
telmää. Samanaikainen tietoisuus kaikista kriittisistä aspekteista on lähellä feno-
menologista käsitystä perusolemuksesta, vaikka tavoitteena ei ole todentaa eri-
tyistä ydinyksikköä (essence). (Marton 1995: 179.) Fenomenografiassa kuvaus on 
kuvaus variaatioista kollektiivisella tasolla. Ulvinen (1996) korostaa, että feno-
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menologiassa kuvaus on riisuttu kuvaus, jossa rakenne ja olennaiset merkitykset 
ilmiön kokemisen eri tavoista ovat jäljellä. Fenomenografiassa pyritään yksinker-
taisesti kaappaamaan kriittiset erot siitä, miten maailma koetaan ja miten opitaan 
kokemaan maailmaa. (Marton 1995: 179–180.) Tutkimuksen tarkoituksen näkö-
kulmasta tavoitteena on tiivistää arvokasta ja pätevää tietoa siten, että voidaan 
erottaa käsitysten sisältöjen oleelliset erot ja muodostaa niistä käsitystyyppejä 
sekä kuvata niiden kriittiset aspektit. Tähän pyrin metodologisten vaiheiden kaut-
ta seuraavasti. 

1. Reduktiossa pyrin tunnistamaan kohteena olevan ilmiön olennaiset piirteet 
subjektiivisten merkityksenantojen keskeltä. Ilmiön olemus tiivistyy käsitys-
ten vaihteluihin. Ilmiön olemusten tunnistaminen tarkoittaa kaikkien käsitys-
ten ominaisuuksien ja niiden keskeisten merkitysten tunnistamista.  

2. Reduktioon liittyvän teoreettisen asenteen avulla pyrin katsomaan tutkittavaa 
ilmiötä eri suunnista. Tutkimustapahtumassa pyrin sulkeistamaan ja ylittä-
mään empiirisen todellisuuden. Erotan lausumat yksilöiden kontekstista (de-
kontekstualisoiden) ja tarkastelen ilmiötä kollektiiviselta tasolta (rekontekstu-
alisoiden) havaitakseni ilmiön yksittäisen aspektin tarkasti ja samanaikaisesti 
useita aspekteja ja niiden vaihteluita. Välillä liitän merkityksen yksilöön ja 
kollektiiviseen taustaan havaitakseni käsitysten merkitysten ulottuvuudet eri 
konteksteissa. Pyrkimyksenäni on havaita, mihin sisällön aspekteihin opetta-
jat keskittyvät: mitkä aspektit vaihtelevat ja mitkä ovat invariantteja. Hahmo-
tan kokonaisuuden siitä, mitä sisällön aspekteja opettajat painottavat ja mitä 
variaation ulottuvuuksia he avaavat. Pyrin paljastamaan kollektiivisen tulkin-
nan empiirisestä todellisuudesta. Reduktion kohteena ovat myös omat aiem-
mat kokemukseni ja empiirinen aineisto.  

3. Reduktiota ohjaava teoreettinen intressin perustelu tähtää ilmiön paljastami-
seen. Tässä vaiheessa tiivistän merkityksen perusteella samanlaiset käsitykset 
luokkiin. Interaktiivisen ja vertailevan analyysiprosessin aikana pyrin tiivis-
tämään tutkimukseen osallistuneiden käsitykset käsitystyyppeihin ja paljas-
tamaan niihin liittyvät merkitykset kriittisten aspektien avulla.  

Käsitystyypit ovat yleisessä merkityksessä yhteen ryhmiteltyjä ilmiön merkityk-
siä. Käsitystyypit eivät ole yleisiä käsitysten ominaisuuksia, vaan ne muodostavat 
käsitykset ilmaistavassa muodossa. Näiden luokkien katsotaan edustavan ilmiöön 
liittyvien käsitysten sisältöä ja muotoa yhdessä ja tekevän yhteenvedon laajem-
masta erityisestä sisällöstä. Tutkimuksessa tuotettavat käsitystyypit ovat välineitä, 
joita käytän ilmiön kuvauksessa ja valottaessani ilmiön olemusta konkreettisesta 



 35 

käytännön todellisuudesta. Kriittiset aspektit paljastavat tyypillistä tapaa ymmär-
tää ilmiö, ne ovat kuvaus koetusta ilmiöstä.  
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3 Koulukasvatus ja ehkäisevä huumetyö 

Tässä luvussa selkeytän ehkäisevän huumetyön opetuksen ja ehkäisevään huume-
työhön suuntautuvan koulukasvatuksen tutkimusperspektiiviä kuvailemalla tämän 
tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja variaatioteorian käsitteistöä. 

Variaatioteoria on fenomenografisessa tutkimustraditiossa kehitetty ja empiri-
assa hiottu teoria oppimisesta. Variaatioteoriassa painotetaan sellaisia käytännön 
pedagogisia toimia, jotka mahdollistavat oppimisen suhteessa maailmaan. Variaa-
tioteoria tarjoaa välineitä koulutuksellisiin sovelluksiin siitä, miten opettajat voi-
vat kehittää opetuksen laatua ja oppilaiden ymmärrystä ilmiöstä. Käytän variaa-
tioteoriaa tässä tutkimuksessa kuvaamaan sitä, miten ehkäisevä huumetyö ja kou-
lukasvatus voidaan ymmärtää opetuksen kohteena eri tavoin sen mukaan, millai-
siin kokemuksiin käsitys pohjautuu (ks. Runesson 2006: 406).  

Tutkimustehtävän mukaisesti lähestyn tutkimuksessa fenomenografisesta ase-
telmasta opettajien laadullisesti erilaisia käsityksiä ilmiöstä. Opettajien käsitysten 
sisältönä on ehkäisevä huumetyö koulukasvatuksessa ja opetustoiminnassa siten 
kuin opettajat kokevat sen, toisin sanoen käsitysten sisältöinä on heidän tapansa 
nähdä ilmiö. Opettajien käsitysten ja lukion ehkäisevän huumetyön opetuksen ja 
kasvatustoiminnan välinen suhde on olennainen heidän maailmassaan. Tämä 
suhde on erilainen jokaisella opettajalla. Kunkin opettajan aiemmat kokemukset 
ja situaatiot ovat ainutlaatuisia ja muovaavat näin eri tavoin opettajan suhdetta 
maailmaan. 

Fenomenografisen ajattelun ja variaatioteorian mukaan erilaiset käsitykset 
suuntaavat opetusta ja kasvatustoimintaa eri tavoin ja johtavat toiminnassa erilais-
ten opetuskontekstien luomiseen. Näin ollen opettajien erilaiset käsitykset vaikut-
tavat myös heidän opetus- ja kasvatustoimintaansa. Käsitykset suuntaavat toimin-
taa, ja erilaiset näkökulmat kasvatustoiminnassa sisältävät erisuuntaisia mahdolli-
suuksia oppilaiden kasvuun. Tässä tutkimuksessa tarkastelen opettajien ehkäise-
vän huumetyön opetusta ja kasvatustoimintaa opettajien näkökulmasta lukion 
toimintaympäristössä. Tavoitteena on paljastaa erilaisia käsityksiä, ilmiön variaa-
tion keskeisiä näkökulmia fenomenografisen oletuksen mukaisesti. Variaatioteori-
assa paljastetaan kriittisiä kohtia, joihin havainnot kohdistuvat. Näihin kriittisiin 
aspekteihin sisältyy erilaisia merkityksiä ehkäisevän huumetyön opetuksessa, 
joten kriittisten aspektien tunnistaminen mahdollistaa opetuksen laadullisen kehit-
tämisen. Rajaan tässä tutkimuksessa kasvatuksen koulukasvatukseen, joka konk-
retisoituu opetustoimintana ja jonka sisältö keskittyy ehkäisevään huumetyöhön. 
Ydinkysymyksenä koulukasvatuksessa on tällöin se, miten opettajat ymmärtävät 
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oppilaidensa kasvavan koulukasvatuksen kautta subjekteiksi, jotka osaavat toimia 
vastuullisesti suhteessa huumeisiin omissa elinympäristöissään. Tutkimuksessa 
mielenkiinto ei kohdistu yksittäiseen opettajaan, vaan erilaisiin tapoihin, joilla 
ehkäisevän huumetyön opetukseen suuntautuva koulukasvatus ja siihen liittyvä 
sisältö käsitetään ja ymmärretään. Nämä erilaiset käsitykset saavutetaan ana-
lysoimalla niiden vaihteluita, ja ne kiteytetään laadullisesti erilaisiin luokkiin, 
tapoihin kokea kyseessä oleva ilmiö, riippumatta siitä, ovatko erot yksilön vai 
yksilöiden välillä (esim. Marton & Booth 1997: 124). Käsitysten vaihtelut vastaa-
vat tutkittavan ilmiön kriittisiä aspekteja ehkäisevän huumetyön opetukseen suun-
tautuvassa kasvatustoiminnassa opettajien kokemana. Tutkijan kuvaamia puoles-
taan ovat ilmiön näkemisen tavat. Kun näitä tutkimustuloksia tarkastellaan teo-
reettisen suuntautumisen valossa, lisääntyvät mahdollisuudet ymmärtää ehkäise-
vän huumetyön opetuksen nykyistä asemaa koulukasvatuksessa. Tutkimuksen 
tuoman tiedon avulla avautuu myös mahdollisuus koulukasvatuksen ja ehkäisevän 
huumetyön opetustoiminnan kehittämiseen, kuten tutkimukselle asetetuissa ta-
voitteissa ilmaistaan.  

3.1 Fenomenografinen näkökulma opetukseen 

Tämän tutkimuksen näkökulma opetukseen perustuu fenomenografisiin tutkimuk-
siin, joissa – perinteisen fenomenografian mukaan – oppiminen määritellään laa-
dulliseksi muutokseksi henkilön tavassa katsoa ympärillä olevaa todellisuutta (vrt. 
Larsson 1986: 23, Uljens 1990: 99, Prosser 1993: 21, Uljens 1996: 112, Marton & 
Booth 1997, Trigwell & Proster 1997: 241, Booth 1999: 135, Marton ja Ming Fai 
1999: 9, Trigwell & Prosser 1999: 13, Trigwell ym. 2005: 349–251,). Martonin ja 
Boothin (1997: 139) käsityksen mukaan oppimista tapahtuu, kun henkilön koke-
mus jostakin asiasta maailmassa muuttuu ja syntyy tietoa. Uusi tapa kokea jotakin 
ilmenee henkilön ja maailman suhteessa, johon molemmat liittyvät. Oppiminen 
tai opetuksen laadun kehittäminen on useimmiten jo muodostetun maailman uu-
delleen muodostamista. Roivio-Johansson (1999: 46) painottaa, että oppimisessa 
kaikkein tärkeintä on se, mikä tekee meidät kykeneviksi näkemään jotain maail-
massa eri tavoin. ”Uuden” fenomenografian mukaan Linder ja Marshall (2003: 
275) korostavat, että muutos käsityksissä tapahtuu variaatioiden kautta. Martonin 
ja hänen kollegojensa (Marton & Booth 1997, Marton & Tsui 2003) mukaan vaa-
ditaan erityislaatuista variaatiota, jotta ihminen oppisi kokemaan jotakin uudella 
tavalla. Oppimista tapahtuu esimerkiksi, kun ihminen havaitsee kriittiset aspektit 
uudella kokemustavalla, erottaa ne kontekstista ja keskittyy niihin samanaikaises-
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ti. Jotta henkilö voisi havaita aspekteja ja erottaa ne muista aspekteista ja konteks-
tista, hänen pitää kokea variaation ulottuvuuksia. Ne auttavat oppijaa kokemaan 
erityisen oppimistilanteen kriittisiä piirteitä yhtä lailla kuin kehittämään määrätty-
jä ominaisuuksia (, Ming 2003: 150, Marton & Tsui 2004: 15). Variaatioiden koh-
taaminen on tehokkaan oppimisen välttämätön edellytys (Boulton-Lewis ym. 
2004: 95, Runesson 2006: 397). Non-dualistisen ontologisen oletuksen mukaan 
oppiminen on suhteellista ja perustuu subjektin ja maailman väliseen suhteeseen 
ja kokonaisuuksien kokemiseen (Roivio-Johansson 1999: 46–51). Näin myös 
oppimisen kautta saavutettu tieto on suhteellista ja esimerkiksi kollektiivinen 
näkemys ilmiöstä auttaa hahmottamaan kokonaiskuvaa.  

Fenomenografiassa variaatio on muodostunut käsitteeksi Martonin ja Boothin 
(1997) mallin kuvauksena. Teoreettisen luotettavuuden kehittämiseksi ”uudessa” 
fenomenografiassa on viime aikoina kehitetty variaatioteoriaa (vrt. Ming Fai 
2003: 145–155, Marton & Tsui 2004). Runesson (1999: 27) on käyttänyt variaa-
tioteoriaa opetusta tutkiessaan. Hänen mukaansa oppimisen edellytyksenä on 
variaation ulottuvuuden useiden aspektien näkeminen ja erottaminen. Erilaiset 
näkökulmat mahdollistavat sen, että objektin ominaisuudet voidaan erottaa toisis-
taan. Objekti on itse asiassa kokonaisuus, joka koostuu objektien ominaisuuksien 
suhteesta toisiinsa. Tarkka havaintokyky tai kokemus on aina variaatioiden tark-
kaa havainnointia tai erilaisuuden kokemus. Tämän mukaan pimeys voidaan ko-
kea vastakohtana kokemukselle tai mielikuvalle valosta. Vihreyttä ei voi kokea 
ilman muita värejä, sillä ilman värien vaihtelua värin ideaa ei voi olla olemassa. 
Variaation kokeminen on olennainen aspekti, joka pitää havaita asioiden välillä, ja 
voidaan väittää, että erilaiset näkökulmat ja tarkkanäköisyys ovat ratkaisevan 
tärkeitä oppimisprosessissa. (Trigwell 2000: 1.) Sutinen (2003: 59) näkee vastaa-
vasti, että kun objektin erilaiset näkökulmat tulevat esille, objektin ominaisuudet 
voidaan erottaa ja tämä mahdollistaa yksilölle uuden tavan toimia.  

Variaatio on tärkeä ominaisuus opetuksessa ja oppimisessa. Jos opettaja halu-
aa keskittää oppilaiden tietoisuuden johonkin erityiseen, esimerkiksi käsitteeseen, 
silloin hänen täytyy kyetä tekemään oppilaat tietoiseksi tämän käsitteen spesifi-
sestä näkökulmasta (Roivio-Johansson 1999: 49). Oppiminen tai tapa nähdä maa-
ilmaa laajemmin voidaan ymmärtää ilmauksilla havainto, samanaikaisuus ja vari-
aatio (vrt. Roivio-Johansson 1999: 52). Samanaikaisuus liittyy tietoisuuteen ny-
kyisyydestä ja menneisyydestä, jolloin olemme tietoisia niistä vaikkakaan emme 
samalla tavalla. Jotkin asiat tietoisuudessa ovat keskeisiä ja muodostavat figuurin, 
kun taas toiset asiat ovat keskeisen tietoisuuden ulkopuolella. Tätä tietoisuuden 
näkemystä Marton ja Booth (1997) ovat soveltaneet oppimiseen. Heidän mallis-
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saan korostuu se, kuinka tieto on organisoitu, tässä tutkimuksessa sen sijaan oleel-
lista on tavoittaa se, miten opettajat kokevat opetuksen. Koska tässä tutkimukses-
sa tutkitaan käsitystä intention periaatteiden mukaan, tutkimuksessa keskitytään 
käsityksiin ja kuvataan käsitysten kriittisiä aspekteja soveltamalla käsitysten ku-
vaamisessa variaatioteorian käsitteitä havainto, variaatio ja samanaikaisuus. Ha-
vainnot edustavat variaation eri ulottuvuuksia. Ilman variaatioita ei ole havainto-
ja, ja ilman havaintoja ei ole oppimista, jota voitaisiin hyödyntää opetuksen laa-
dun kehittämisessä. Havainto tarkoittaa sitä, että maailman piirre ilmenee subjek-
tille ja hän tarkastelee sitä aiempaa kokemustaustaansa vasten (Marton & Trigwell 
2000: 386). Muutosta opetuksessa voi tapahtua, kun opettajat havaitsevat opetuk-
sen objektin variaation kriittiset aspektit. Kokemuksemme ympäröivästä maail-
masta perustuu tekemiimme havaintoihin – havainto on siis kokemuksen ydin. 
Havainnot merkitsevät sitä, että maailman jokin piirre ilmenee subjektille ja sub-
jekti tarkastelee sitä aiempaa havaintoa vasten. Tässä tutkimuksessa käsityksen 
kriittiset aspektit kuvataan jonkin käsittämisen tapana ja ilmaistaan kyseessä ole-
van ilmiön kriittisillä aspekteilla painottaen tarkkaa havaintokykyä, samanaikai-
suutta ja erilaisten aspektien erojen ilmenemistä variaatioiden kautta.  

Näitä oppimiseen liittyviä näkemyksiä voidaan hyödyntää vastaavasti opetta-
jan ja opetuksen välisen suhteen tarkastelussa. Muutos oppimisessa ei ole muutos 
subjektin ”välineissä” tai tietoperustassa eikä näin myöskään muutos yksilössä, 
vaan muutos oppimisessa on olennainen muutos yksilön ja ympäröivän maailman 
välillä. Kasvatukseen ja opetukseen liittyvä tarkastelukulma on yritys muuttaa 
henkilön oleellista käsitystä jostakin. Näin opettajien tieto ehkäisevään huume-
työhön ja koulukasvatukseen liittyvistä sisällön vaihteluista voi muodostaa taus-
tan, jonka mukaan opettaja tunnistaa erilaisia tapoja ymmärtää aihetta ja avaa 
näkökulmia maailmaan mahdollistaen uuden tavan käsitellä aihetta.  

Koulukasvatuksen edellytyksenä on konkreettinen opetustoiminta, joka muo-
dostaa lähtökohdan oppilaan kasvulle. Koulukasvatuksen näkökulmasta tämä 
tarkoittaa oppilaan intention suuntaamista siten, että oppilas kykenee muodosta-
maan suhdettaan moni-ilmeiseen huumekysymykseen variaatioiden kautta. Oppi-
laalla on mahdollisuus muuttaa subjektiivisia käsityksiään, havainnoida ja luoda 
uusia merkityksiä huumekysymykselle eri konteksteissa muodostaessaan suhdetta 
maailmaan. Fenomenografisen ajattelun mukaan ehkäisevän huumetyön opetuk-
sessa ja siihen suuntautuvassa kasvatustoiminnassa opettajan tehtävänä on tarjota 
oppilaille välineitä ymmärtää huumekysymystä luomalla suhdetta maailman ja 
oppijan välillä. Ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvan opetus- ja kasvatustoi-
mintansa kautta opettaja luo kontekstin oppilaiden huumetiedon kehittämiseen ja 
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näin myös mahdollisuuden muutokseen oppilaiden ja ympäröivän maailman välil-
le. Jokainen oppilas luo yksilöllisen suhteen huumekysymykseen oman maail-
mansa ja siihen liittyvien kokemusten kautta. Maailma, oppilaan todellisuus ja 
opettajan todellisuus voivat olla hyvin erilaiset. Erilaisten käsitysten avaaminen 
opetustilanteessa ilmiön ympäriltä tarjoaa tilaisuuden nähdä huumekysymys uu-
della tavalla. Erilaiset käsitykset ovat opetuksen resursseja. Erilaisten käsitysten 
kuvaamisen kautta opettajat voivat havaita tarkasti ehkäisevän huumetyön ope-
tuksen sisällön kriittiset aspektit. Nämä kohdennetut ja paljastetut kriittiset aspek-
tit mahdollistavat huumekysymyksen kokemisen ja sen eri objektien tunnistami-
sen uudella tavalla. Opettajille avautuu mahdollisuus kokea ja ymmärtää huume-
kysymyksen eri merkitykset kasvatus- ja opetustoiminnassa.  

Tämän kasvatustodellisuuden hahmottamiseksi pyrin tässä tutkimuksessa saa-
maan relevanttia tietoa. Tutkimuksella on vakaa tavoite kehittää ehkäisevää huu-
metyötä yhdistämällä opetus lukion koulukasvatukseen. Näiden sisältöjen kytkey-
tyminen toisiinsa saattaa antaa mielenkiintoisia tuloksia ehkäisevän huumetyön 
opetuksen kehittämiseen laajentamalla kokonaisnäkemystä koulun tekemästä 
kasvatustyöstä ja opettajien tavoista ajatella asiaa. Kriittiset aspektit paljastavat 
tapoja ajatella, ja opettajilla on keskeinen tehtävä tuottaa niitä pohdittavaksi.  

Variaatioteoriassa näkökulma kohdentuu tulevaisuuteen ja tulevaisuudessa 
tarvittavien kykyjen kehittämiseen. Mikkonen (2000: 52–53) tarkastelee koulun 
tulevaisuuskasvatuksen sisältöjä eri näkökulmista ja kritisoi, etteivät nykyiset 
koulukasvatuksen mallit sovellu sellaisenaan käytettäväksi tulevaisuuskasvatuk-
sen sisältöjen jäsentämiseen. Tulevaisuus ja sitä koskevan tiedon luonne asettavat 
rajoituksia tuntemattoman tulevaisuuden käsittelemiselle. Barnettin (2004: 247) 
mukaan tulevaisuuteen oppimista ei voi kuvata tiedoilla ja taidoilla vaan inhimil-
lisinä ominaisuuksina ja luonteina. Barnett toteaa myös, että epävarmaan tulevai-
suuteen oppimiseen kohdistuu koulutuksessa ontologisia haasteita. Koulun tehtä-
vänä on tuottaa olosuhteita, joissa oppilaat saavat harjoitella monenlaisia tulkinto-
ja ja vahvistaa omaa suhdettaan ympäröivään maailmaan. Tässä tutkimuksessa 
kasvatuksella tulevaisuutta varten tarkoitan kaikkea sitä kasvatusta, millä pyritään 
valmistamaan nuorta tulevaisuuteen. Kasvatuksen tulisi siis sisältää myös tulevai-
suutta koskevia sisältöaineksia. Tämän päivän tiedot ja opettajien oppimat tiedot 
kasvatuksessa ovat niitä välineitä, joilla opettajat valmistavat oppilaita kohtaa-
maan tuntemattoman tulevaisuuden. Marton ja Trigwell (2000: 391–395) tiivistä-
vät osuvasti ajatuksen ”kertaus on opintojen äiti” uuteen muotoon ”variaatio on 
opintojen äiti”. Kun oppilaita valmistetaan tuntemattomaan tulevaisuuteen, vari-
aatioiden luonne opetuksessa nähdään ratkaisevan tärkeäksi. Opettajien on kui-



 42 

tenkin ensin syytä olla tietoisia omista tavoistaan ajatella ja hahmottaa opetuksen 
kohdetta, jotta heillä olisi valmiuksia kohdata myös oppilaiden tavat ymmärtää 
opetusta. Opettajien käytössä ovat tämän päivän tiedot siitä, mitä tiedämme ja 
mitä tiedämme tulevaisuudesta. Silloin, kun oppilaita valmistetaan tuntematto-
maan tulevaisuuteen, variaatioiden luonne opetuksessa on ratkaisevan tärkeä.  

3.2 Koulukasvatus ja lukiokonteksti 

Tämän tutkimuksen merkittävä teoreettinen lähtökohta on se, miten opettaja ym-
märtää kasvatus- ja opetustoiminnan suhteessa elämismaailmaan, lukiokonteks-
tiin. Sen mukaan opetus ja käsitteet eivät ole irrotettavissa kontekstista eivätkä 
toiminnan sisällöstä. Näin ollen käsityksen sisältönä ja laadun perustana on opet-
tajan suhde elämismaailmaan. Lukio on osa opettajan elämismaailmaa. Se on 
yhteiskunnan, opetuksen sekä kasvatuksen yhtymäkohta, ja siihen kuuluvat myös 
opettajien kokemukset mielikuvista, elämismaailmasta ja ihmisistä. Opettajat 
elävät maailmassa, joka on yhteiskunnan ja heidän itsensä sävyttämä. Opettajat 
käsittelevät ja luovat merkityksiä siinä maailmassa, jonka he kohtaavat lukiossa. 
Opettajien kokemukset ehkäisevän huumetyön opetuksesta ja siihen liittyvästä 
kasvatuksesta ilmenevät heidän elämässään myös koulun ulkopuolella eletyssä 
elämässä ja yhdistyvät opettajien elämismaailmaan. (Vrt. Johansson 1999: 29.)  

Lukiossa kasvatuksellinen opettaminen sisältää oman kasvatustehtävän: sivis-
tyksellisyyden saavuttamisen (vrt. luku 1.2), jota tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
erityiseen aiheeseen, ehkäisevään huumetyöhön, liittyneenä. Näin myös ehkäisevä 
huumetyö ja siihen suuntautuva koulukasvatus ovat osana opettajien tekemää 
sivistystyötä, joka muodostaa taustan lukion opetus- ja kasvatustoiminnalle. Kos-
ka tutkimuksen kohteena ovat opettajien erilaiset käsitykset ehkäisevän huume-
työn opetuksesta lukiossa ja menetelmän lähtökohtana on fenomenografia, nousee 
erilaisten käsitysten tarkastelussa esille sivistysteoreettista käsitteistöä sekä feno-
menografisesta menetelmästä tuttuja käsitteitä, joita muokkaan koulukasvatuk-
seen soveltuviksi. Kasvatus-käsitettä käytän tutkimuksessa laajasti siten, että 
siihen sisältyy lukion opetus- ja kasvatustoiminta. Ehkäisevän huumetyön sisältö-
alueina ovat kaikki oppisisällöt ja niiden tavoitteet ja opetusmenetelmät, jotka 
liittyvät lukion toimintaan. Painotan kuitenkin tässä tutkimuksessa koulukasva-
tuksen tarkastelua ehkäisevän huumetyön näkökulmasta. 

Fenomenografisesti ajateltuna yksilön intentionaalinen toiminta ja opetus kie-
toutuvat yhteen suhteessa yksilöllisen elämismaailman kokemukseen. Näitä yksi-
lön maailmasuhteessa muodostuneita välineitä kasvattaja tarjoaa kasvatettavalle 
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omassa opetustoiminnassaan (vrt. Kivelä 1998: 41, Peltonen 1998: 24). Näissä 
välineissä heijastuu kasvattajan oman elämän ymmärtäminen ja olemassaolo suh-
teessa maailmaan. Opettajien ehkäisevään huumetyöhön liittyvän kasvatus- ja 
opetustoiminnan ymmärtäminen on merkittävä piirre tämän tutkimuksen kannalta. 
Instituution kontekstissa opetus ja oppiminen sulautuvat yhteen, ja jo instituutiolla 
itsellään on vaikutusta opetukseen. Instituution muodolliset vaatimukset opetuk-
sen yleisestä tavoitteesta ja laadusta eivät kuitenkaan ole takuuna siitä, että opetus 
toteutuu niiden mukaan. Lukioiden kontekstit vaihtelevat esimerkiksi lukion oppi-
lasmäärän mukaan tai jonkin oppiaineen painottamiseen erikoistumisen vuoksi. 
Opettajilla on erilaisia henkilökohtaisia suhteita ilmiöihin, jotka määrittävät ope-
tustoimintaa. Tässä lukiokontekstiin liittyvässä tutkimuksessa keskitytään ainoas-
taan subjektin ja opetuskontekstin suhteeseen.  

Kasvattajan ja pedagogisten instituutioiden tehtävänä on huolehtia kasvatet-
tavan välttämättömien toimintavalmiuksien kehittymisestä (Siljander 2000: 36–
38). Kun tavoitellaan laadullista oppimista lukiossa, joudutaan myös pohtimaan, 
miten opettajat voivat ehkäisevän huumetyön opetuksen ja kasvatuksen kautta 
auttaa oppilaita oppimaan ja kasvamaan sivistyneiksi subjekteiksi, kuten lukion 
tavoitteissa esitetään. Samoin voidaan myös pohtia, miten ehkäisevään huume-
työhön liittyvä sisältö muuttuu opetukseen osallistuville sellaisiksi kyvyiksi ja 
ominaisuuksiksi, joiden avulla he kehittävät ymmärrystään huumekysymyksessä 
sivistyneelle henkilölle ominaisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa.  

Fenomenografisen ontologisen näkökulman mukaisesti pedagogiikassa op-
pimista ja opettamista ei voida erottaa, vaan tarkastellaan niiden suhdetta konteks-
tin tietoon (esim. Martin ym. 2000: 389, Marton ja Ming Fai 2003: 145). Opettaja 
toimii virkansa kautta viranomaisena lukiossa, ja hänen tekemäänsä kasvatustyötä 
voidaan näin tarkastella ammattikasvattajan ja koulukasvatuksen näkökulmasta. 
Näin ollen myös oppilaiden tiedot, taidot ja ymmärrys huumekysymyksestä ovat 
suhteessa tähän opetukseen ja oppilaan kasvu subjektiksi on suhteessa koulukas-
vatukseen. Opetus on opettajuuden merkittävä piirre. Siihen liittyy tapa olla opet-
tajana lukiossa ja tapa, jolla tieto ymmärretään. Kirjallisuudessa käydyt keskuste-
lut epistemologiasta ovat asettaneet kyseenalaiseksi tiedon absoluuttisuuden ja 
perustan ja esittävät perusteita tiedon monimuotoisuudesta erilaisissa konteksteis-
sa. (Dall’Alba 2005: 363). Tieto ei ole vain jotain, jota hallitaan, vaan se myös 
määrittää, keitä olemme.  

Kasvan kriittinen ajattelu kehittyy suhteena ja sen erilaisina näkökulmina 
maailmaan. Tietyssä kulttuurissa kontekstissa toimiessaan henkilöt oppivat toi-
mimaan sen tavoin (Kivelä 1998: 41, Peltonen 1998: 24), ja monesti tämä tieto on 
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paljon vakuuttavampaa kuin varsinaisen opetuksen tuloksena tapahtuva oppimi-
nen (Säljö 2001: 11). Nuorilla voi olla kokemuksia päihteidenkäytöstä ja epäviral-
lisiin tietolähteisiin perustuvaa tietoa. (vrt. Salasuo 2004: 32–36, Salasuo 2006: 
49–50). Oppiminen näissä konteksteissa ei aina ole positiivista ja tavoittelemisen 
arvoista. Säljö (2001: 25) tukeutuu Howard Beckeriin (1963) ja esittää, miten 
marihuanan käyttäjän oppimisessa huumausaineiden käyttö ja huumaustilan vai-
kutukset opitaan käsittämään miellyttävinä mieluummin kuin esimerkiksi pelotta-
vina. Aloitteleva huumeidenkäyttäjä ei automaattisesti pidä huumeiden vaikutusta 
positiivisena, mutta ympäristön henkilöt voivat tarjota tulkintoja, joiden takia 
vaikutukset opitaan tunnistamaan ja arvioimaan, ja vähitellen henkilö voi kehittyä 
asiantuntijaksi tällä tuhoisalla alalla. Nuorten maailmaan, samoin kuin aikuisten-
kin maailmaan, liittyy itsestäänselvyyksiä, joita yksilön ei ole mahdollista havaita. 
Sen sijaan koulukontekstissa opettaja voi oman kasvatustoimintansa kautta avata 
oppilaalle kriittisiä näkökulmia huumeisiin ja auttaa oppilasta kehittämään ha-
vaintokykyään ja laajentamaan suhdettaan maailmaan.  

Kaikki nykyiset aikuisen elämänmuodon kulttuurisisällöt eivät ole mielekkäi-
tä tulevaisuudessa, eikä niitä ole järkevää pyrkiä välittämään kasvavalle sukupol-
velle. Yhtenä tavoitteena fenomenografisessa lähestymistavassa on, että oppilaita 
valmennetaan tulevaisuuteen (vrt. Roivio-Johansson 1999: 46). Tämä tavoite on 
yhteneväinen lukion sivistystehtävän kanssa. Välineenä on tällöin tämän päivän 
tieto: se mitä tiedämme ja mitä tiedämme tulevaisuudesta. Miten opettajat autta-
vat nuoria käsittelemään muuttuvia arvoja ja kehittämään kykyjä, joiden avulla 
nuori kykenee tekemään tulevaisuudessa sellaisia valintoja, jotka ovat päteviä 
kulloinkin kyseessä olevana aikana sekä päteviä myös tulevaisuuden alati muut-
tuvassa maailmassa. Jos opettaja tai kasvattaja hyväksyy ajatuksen siitä, että oppi-
laiden tulevaisuutta voi ja täytyy jotenkin suunnata, juuri kasvattajan tehtävänä on 
määritellä tuo suunta kohti parempaa ja mielekkäämpää tulevaisuutta. (Peltonen 
1998: 24–25.) Miten opettajat ovat valmistautuneet kehittämään niitä nuorten 
ominaisuuksia, joiden avulla nuoret kykenevät varautumaan ja muodostamaan 
suhdettaan tuntemattoman tulevaisuuteen?  

Fenomenografiassa tutkijat eivät juuri ole pohtineet sitä, miten oppilas kehit-
tyy subjektiksi. Sen sijaan fenomenografisen lähtökohdan ja variaatioteorian mu-
kaan kasvatustoiminta edellyttää kriittisten aspektien avaamista, jotta kasvattaja 
voi havaita ilmiön eri osia ja kokonaisuuksia ja kehittää välineitään opetustyössä. 
Opetustoiminnassa opettaja muodostaa ”oppimismaailmaa”, jolloin oppilaan in-
tentio suuntautuu johonkin aspektiin oppilaan aiemman kokemuksen ja situaation 
perusteella. Tällöin jokin näkökulma opetuksen objektissa on enemmän etualalla 
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oppilaan havainnoidessa kohdetta. Kasvatustoiminta edellyttää, että kasvatettaval-
le muodostuu havaintoja, jotta hän kykenisi kehittämään kykyään arvioida omaa 
toimintaansa suhteessa maailmaan. Erilaiset näkökulmat tuottavat erilaisia ha-
vaintoja maailmasta. Kun kaikki havainnot ovat yhdessä ja samanaikaisesti läsnä, 
oppilailla on mahdollisuus kasvaa subjektiksi, joka kykenee erottamaan tarkem-
min erilaisia, kriittisiä aspekteja maailmasta ja kehittämään ajatteluaan toivotta-
vaan ja vastuulliseen suuntaan suhteessa huumekysymykseen. ”Kriittiset näkö-
kulmat” ovat näkökulmia, jotka voidaan erottaa tarkasti ja samanaikaisesti tarkas-
telussa (Roivio-Johansson 1999: 53). Kasvatustoiminnalla tuetaan oppilaan kas-
vua ja kehittymistä yhteiskunnallisesti toimintakykyiseksi subjektiksi. Kasvattaja 
tulkitsee kasvavan toimintaa suhteessa toimintaympäristön objektiin ja tukee 
kasvavaa saavuttamaan kasvatuksen ja siihen liittyvän opetustoiminnan kautta 
vastuullisen suhteen maailmaan. Kasvattajan oma tietoisuus suhteestaan maail-
maan tässä suhteessa on avainasemassa. Koulutuksellisesti kriittisten aspektien 
kautta kasvattaja kykenee kehittämään kykyään arvioida kriittisesti omaa opetus-
toimintaansa suhteessa ehkäisevään huumetyöhön.  

Yhtenä sivistyneen subjektin ominaisuutena on itsemääräämisoikeuden to-
teuttaminen. Itsemääräämisoikeuttaan toteuttava henkilö on tietoinen erilaisista 
valinnoista ja niiden seurauksista, joten hän kykenee tekemään itsenäisiä ratkaisu-
ja ja on tietoinen erilaisten valintojen seuraamuksista. Jotta oppilaat oppisivat 
liikkumaan vastuullisesti sivistyneen ihmisen tavoin ja kehittämään sivistyneen 
ihmisen ominaisuuksia ja säilyttämään itsemääräämisoikeutensa tuntemattomilla 
huumemarkkinoilla, he voivat valmentautua variaatioihin vain kokemalla variaa-
tioita.  

Tulevaisuusajattelu tuo uusia haasteita kasvatukseen. Barnett (2004: 247) nä-
kee, ettei tuntemattomaan tulevaisuuteen oppimista pidä ajatella tietoina tai taitoi-
na vaan henkilön ominaisuutena ja luonteenlaatuna. Jos tiedetään tarkasti, mitä 
ongelmia oppilaat kohtaavat liikkuessaan tulevaisuuden huumemarkkinoilla, op-
pilaiden voidaan antaa kohdata näitä ongelmia. Mutta ellei tiedetä, mitä he tulevat 
kohtaamaan, heille tulee antaa tilaisuus kohdata erilaisia näkemyksiä. Opettajien 
suuntautuminen opetuksen erilaisiin aspekteihin määrittää oppilaan havaintojen 
suuntautumista ja vaikuttaa näin ollen merkittävästi oppilaiden oppimiseen. 
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3.3 Ehkäisevän huumetyön lähtökohdat koulukasvatuksessa 

Arkitulkinta ja tieteellinen tulkinta ehkäisevästä työstä eroavat toisistaan. Arkikie-
lessä ehkäisy tarkoittaa yksinomaan toimintoja, joita tehdään, jottei jotakin tapah-
tuisi. Tieteellisessä mielessä ehkäisevä huumetyö ymmärretään laajasti, ja siihen 
kuuluu useita tasoja. Ajankohtaisen kirjallisuuden mukaan ehkäisevään huume-
työhön liittyy kolme tasoa: 1) preventio (kasvatuksen vaikutus suhteessa kysyn-
tään), 2) interventio (kasvatuksen vaikutus suhteessa tarjontaan) ja 3) hoito (kun-
toutuksen ja kasvatuksen yhteisvaikutus). (ks. Evaluation… 2000, Tyrväinen 
2000, Dixie & Michael 2002: 64.) Prevention ja intervention määritelmään liittyy 
”väliintulevaa”, ”torjuvaa” ja ”ehkäisevää” toimintaa; siis aktiivista, tiettyyn koh-
teeseen tavoitteellisesti suuntautuvaa toimintaa, jolla on riskiä tai uhkaa torjuva 
motiivi (Suhonen 1989: 5). Kouluissa liikutaan pääasiallisesti ehkäisevän huume-
kasvatuksen ensimmäisellä ja toisella tasolla, ja kolmas taso rajautuu pääasiassa 
koulukontekstin ulkopuolelle hoitolaitoksiin. Arkikielessä huumevalistus-sanaa 
käytetään usein ehkäisevän huumetyön synonyyminä.  

Tässä tutkimuksessa kiinnostukseni kohteena ovat nimenomaan opettajien 
erilaiset arkikäsitykset ehkäisevästä huumetyöstä. Arkikäsitykset ovat käytännöstä 
nousevaa subjektin omaa totuutta asiasta, suhde subjektin ja objektin välillä. Fe-
nomenografisessa mielessä tätä suhdetta tavoitellaan opettajan omana kokemuk-
sena, tapana kokea ehkäisevän huumetyön opetus ja kasvatustoiminta koulussa. 
Tähän liittyy opettajan yksilöllinen kokemus jokapäiväisessä maailmassa. Kun 
kartoitetaan useita näkökulmia, ne voidaan kuvata ja luokitella edustamaan kol-
lektiivista käsitystä. Eri näkökulmien kautta subjektit voivat tarkentaa omaansa ja 
yhteistä näkemystä.  

Siitä, kuinka ehkäisevää huumetyötä käsitellään ja opetetaan kouluissa, on 
olemassa vähän empiiristä tutkimusta. Ehkäisevää huumetyötä ja sen sisältöä on 
lähestytty kouluissa erilaisin ohjelmin, joissa on painotettu riskitekijöitä ja suo-
vaavia tekijöitä, lakia ja normeja, uskontoa, rikollisuutta, perheen, lähiyhteisön ja 
vertaisryhmien merkitystä. Tutkijoiden keskuudessa ei olla yksimielisiä siitä, 
mikä on koulukontekstissa suositeltava lähestymistapa. (Dewey 1999: 177,  
Pollard & Hawkins 1999: 145, Naylor 2001: 1.) Kirjallisuudessa on olemassa 
yhteinen mielipide, jonka mukaan kouluihin liitetyissä ehkäisevän huumetyön 
ohjelmissa on saatu vaatimattomia tuloksia nuorten aikuisten huumeidenkäytön 
vähentämisessä. On myös todettu, että informaation lisääminen ja tietoperustaiset 
ohjelmat ja perinteiset lähentymistavat eivät tuota toivottavia tuloksia (esim.  
Salvador-Livina 1998: 49, Hansen & McNeal 1999: 85–97, Morgan 2000: 34, 
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Zagumny & Thompson 2001: 40, Hansen 2002: 409–435, Dusenbury ym. 2003: 
237–256, Greenberg ym. 2003: 466–468, Yliruokanen 2004: 27, Jowers ym. 
2007: 1–3). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaat saavat tietoa huumeis-
ta, mutta eivät niistä edellytyksistä, joilla he voivat muodostaa oman suhteen 
huumeisiin.  

Viimeaikaisissa eurooppalaisissa toimintalinjoja koskevissa asiakirjoissa ke-
hotetaan kehittämään kohdennettuja ja näyttöön perustuvia toimia ehkäisevässä 
huumetyössä. Tiedot ehkäisevän huumetyön teorioista ja käytännöistä ovat hyvin 
eritasoisia eri maissa (EHNVS: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäy-
tön seurantakeskus). Erityisesti koulujen ehkäisevän huumetyön tieto- ja seuranta-
järjestelmät ovat puutteellisia useimmissa EU:n jäsenvaltioissa. Kouluja pidetään 
kaikissa jäsenvaltioissa tärkeimpänä ympäristönä yleiselle ehkäisevälle huume-
työlle, ja kouluille asetetaan entistä enemmän painoa kansallisissa strategioissa. 
Hansen ja McNeal (1999: 93) vaativat ehkäisevän huumetyön koulutukseen radi-
kaaleja muutoksia, mikäli sen laatua aiotaan parantaa. Uhl (2000: 155) kehottaa 
jatkossa selkeyttämään ehkäisevään huumetyöhön työhön liittyvää terminologiaa 
ja käsitteitä sekä parantamaan huumetyön laatua niin ehkäisyssä kuin sen arvioin-
nissa. Vastaavasti Suhosen (1989: 1) mukaan ehkäisevässä huumetyössä käytetyt 
käsitteet ovat toimintasisältöinä vaikeaselkoisia, ja samoilla linjoilla on myös 
Hansen (1999: 96) todetessaan tutkimuksessaan, ettei ehkäisevän huumetyön 
käsitettä ymmärretä riittävän yleisesti. Arkikielessä myös käsitteet ehkäisevä 
päihdetyö ja ehkäisevä huumetyö kietoutuvat usein yhteen. Tarnaala (2005: 188) 
tarkastelee laajempaa ehkäisevän päihdetyön käsitettä, johon myös ehkäisevä 
huumetyö osaltaan sisältyy, ja toteaa käsitteen olevan epämääräinen ja horjuva 
terminologialtaan. Hän huomauttaa, että yksinkertaistavin tapa hahmottaa ehkäi-
sevä päihdetyö on nähdä se raittiustyön jatkeena.  

EU:n jäsenvaltioista ainoastaan Kreikassa, Espanjassa ja Irlannissa on var-
mistettu ohjelmien asianmukainen toteutus ja hankkeisiin liittyvä laadun arviointi 
(Emccda 2002 tiedotteet 10, 5, 6). Asiakirjoissa painotetaan, että kouluihin suun-
nattujen ohjelmien tulisi liittyä koulun omiin tavoitteisiin sekä perustua tieteelli-
seen tietoon. Ohjelmien tavoitteiden tulisi olla mitattavissa ja arvioitavissa rele-
vanteilla mittareilla. Asiakirjoissa ehdotetaan, että jatkossa kehitettäisiin mittarei-
ta tunnistamaan käytännön koulutyössä tarvittavaa ehkäisyä. Niissä esitetään 
kriittinen haaste tehokkaiden ja pitkäjänteisten ohjelmien kehittämiseksi, sillä 
nykyiset ovat pirstaleisia ja heikosti koordinoituja. Haasteita esitetään myös kou-
lutukseen perustuvalle ehkäisylle ja nuoren laajempaa kehitystä tukeville ehkäi-
syohjelmille koulutuksellisten uudistusten ja parannusten myötä. Ehkäisevän 
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ohjelman tulisi liittyä koulun keskeiseen missioon. (Greenberg 2003: 466–468.) 
Tutkimusten mukaan nykyiset kriittiset haasteet perustuvat pitkäjänteiseen ja 
koulussa toteutettavaan ehkäisyyn, jolloin nuoren kehitys liittyy laajempaan kou-
lutukselliseen uudistukseen ja vaatimukset laajentuvat koskemaan käytöksen 
muutosta.  

Baileyn (2000: 2) mukaan huumeopetus ei voi olla ”ehkäisevää opetusta”, 
ellei se todella ehkäise jotain. On aiheellista kysyä, mitä lukion huumetyössä 
”ehkäistään” silloin, kun toteutetaan ehkäisevää huumetyötä? Mitkä ovat koulu-
kasvatuksen ja opetuksen kannalta kriittiset piirteet suhteessa ehkäisevään huume-
työhön lukiokontekstissa? Samaa sisältöä voidaan tarkastella monesta näkökul-
masta painottaen sisältöjä eri tavoin. Ehkäisevän huumetyön opetuksessa ei ole 
tunnistettu sitä, miten nämä laadullisesti erilaiset tavat ymmärtää opetuksen ob-
jektia vaikuttavat ehkäisevässä huumetyössä kasvatus- ja opetustoimintaan. Kas-
vatustoimintaan voi sisältyä erilaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Opetus on 
aina jonkin opettamista, ja opetuksessa korostuu opettajan sisältötieto, hänen 
tietonsa siitä, mitä hän opettaa ja miten, sekä hänen suhteensa maailmaan. Se, 
miten opettaja ymmärtää opetuksen ja koulukasvatuksen, on merkityksellistä 
myös ehkäisevän huumetyön opetuksessa. 

Hansenin ja McNeilin (1999: 94) ja Hansenin (1999: 19) tutkimusten mukaan 
opettajat korostavat ehkäisevän huumetyön opetuksessaan eri osa-alueita. Usein 
opettajat lähestyvät huumetyötä laillisuusnäkökulmasta, johon liittyy faktojen 
opetus ja aineiden käytön seurausten käsittely. Osa opettajista painottaa alkoholin 
ja tupakan vastaisen opetuksen osuutta ehkäisevässä huumetyössä. Osa puoles-
taan painottaa sosiaalisen hyväksyttävyyden tärkeyttä: itsetunnon ja sosiaalisten 
taitojen kohentamista. Affektiivisen näkökulman omaavat opettajat korostavat 
arvojen selkeyttämistä ja tavoitteiden asettamista sekä stressin sietokykyä. Yhden 
osa-alueen painottaminen ehkäisevässä huumetyössä ei vielä välttämättä auta 
oppijaa muodostamaan kokonaisuutta eikä muodostamaan omaa suhdettaan huu-
mekysymykseen. Dusenburyn ja Falcon (1995: 420) mukaan tärkeä osatekijä 
koulun ehkäisevän huumetyön vaikuttavuuden lisäämisessä on teoriatietoon pe-
rustuva koulutus. Toisaalta kouluihin suunnattujen ohjelmien arvioinnissa vaadi-
taan, että arvioinnissa painotetaan koulutuksellisia lähtökohtia ja niissä tulisi sel-
keyttää oppimisnäkemystä ja taustafilosofioiden esittelyä (vrt. Evaluation… 2000, 
Understanding 2000), ja arvioinnin tulisi liittyä ehkäisevän huumetyön ensimmäi-
selle tasolle (Hough 2000: 257). EMCDDA:ssa (European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction 1998: 16–39) on aloitettu sellaisten tieteellisten arvi-
ointimetodien kehittäminen, joiden tarkoituksena on parantaa ehkäisevän huume-
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työn interventioiden laatua. Niissä korostetaan interventioon kohdistuvan ilmiön 
tunnistamista, ilmiötä kuvaavien käsitteiden selkeyttämistä, tarpeen tunnistamista, 
tavoitteita, metodia ja arviointia. Tämä tutkimus vastaa osaltaan haasteisiin ja 
täydentää ehkäisevän huumetyön laadun kehittämistä erityisessä kontekstissa. 

Opettajien käsitykset ehkäisevästä huumetyöstä ja siihen suuntautuva kasva-
tus- ja opetustoiminta ovat siis tämän tutkimuksen objektina. Käsitykset ovat aina 
käsityksiä jostakin (Ahlberg 1992: 50), jolloin voidaan korostaa opettajien tiedon 
merkitystä opetettavassa aineessa (esim. Roivio-Johansson 1999: 25). Jokainen 
opettaja muodostaa oman suhteensa ehkäisevän huumetyön opetuksen ja kasva-
tuksen objektiin yksilöllisesti, situaation ja kontekstin välisenä suhteena. Tähän 
suhteeseen liittyvät opetuksen variaatiot suuntaavat opetuksen sisältöä eri tavoin. 
Konteksti sinänsä vaikuttaa opettajien kokemukseen ja situaatioon, johon opetta-
jat ovat liittyneinä. (vrt. Prosser & Trigwell 1999: 162.)  

Erityisesti fenomenografisen viitekehyksen mukaan opettajien käsitysten va-
riaatioilla on huomattava merkitys opetuksessa. Variaatioiden kautta opettajat 
keskittyvät opetustoiminnassaan eri tavoin opetuksen sisältöön ja sen kriittisiin 
piirteisiin suunnaten myös oppilaiden huomion variaatioin erilaisiin ulottuvuuk-
siin. Koska tutkimuksen tavoitteena on kehittää kasvatus- ja opetustoimintaa eh-
käisevässä huumetyössä, tarkentuu tutkimuksen objekti edelleen tämän opetus-
toiminnan kriittisiin näkökulmiin.  

3.4 Yhteenveto 

Edellisissä luvuissa 3.1–3.3 esitin tutkimukseen liittyvät teoreettiset näkökulmat. 
Tässä empiiristä osuutta edeltävässä luvussa 3.4 esitän yhteenvedon tutkimuksen 
lähtökohdista, jotta tutkimuksessa käytetty käsitteistö aukenee aineiston analyy-
sissä. Fenomenografisen lähtökohdan mukaan käsitys on muodostunut suhteena 
subjektin ja maailman välisessä vuorovaikutuksessa. Fenomenografisessa tutki-
mustraditiossa ontologia ja epistemologia liittyvät yhteen. Ontologien merkitys on 
tavassa kokea jotakin, tavassa olla maailmassa. Epistemologisen lähtökohdan 
mukaan tietoa ei eroteta ihmisen elämismaailmasta. Relationaalinen käsitys tie-
dosta edustaa non-dualistista näkökulmaa opetuksesta ja koulukasvatuksesta. 
Suhde ihmisen ja elämismaailman merkityksen välillä voi vaihdella ja olla jokai-
sella yksilöllä ainutlaatuinen. Näin myös ilmiöt ja objektit esiintyvät eri tavoin 
subjekteille, jotka muodostavat niistä erilaisia käsityksiä. Näitä laadullisesti erilai-
sia käsityksiä tutkittaessa käytetään toisen asteen näkökulmaa.  
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Fenomenografisen lähtökohdan mukaan laadullinen oppiminen ilmaistaan kä-
sityksen muutoksena, uutena näkökulmana tai maailman laajentumisena, ja opet-
tajan tehtävänä on tarjota oppilaille muutoksen mahdollisuus. Oppimista tarkas-
tellaan subjektin ja maailman välisenä suhteena. Koulukasvatuksen ja ehkäisevän 
huumetyön opetuksen käsittämisen tapojen variaatioihin liittyy kriittisiä aspekteja 
ja niiden erilaisia näkökulmia sekä merkityksiä. Kriittisiin aspekteihin liittyy 
spesifisiä opetussisältöjä, opetuksen sisällöllisiä ulottuvuuksia. Tutkimustulokse-
na muodostettavat ja paljastettavat kriittiset aspektit voivat avata opettajille uusia 
tapoja ymmärtää opetusta ja näin antaa opettajille mahdollisuuden muuttaa ope-
tusperspektiiviä ja laajentaa maailmaa. Keskityn tutkimuksessa laadullisesti eri-
laisiin käsityksiin, jolloin käsitykset eivät edusta yksilöiden käsityksiä vaan ne 
liitetään käsitystyyppeihin merkitysten perusteella. Käsitystyyppien kautta saa-
daan kokonaiskuvaa ilmiöstä, ja kriittisten aspektien avulla voidaan kuvata ja 
valaista ilmiön olemusta.  

Kuvaan variaatioteoriaa soveltamalla sitä ehkäisevän huumetyön opetukseen 
ja koulukasvatukseen lukiossa, joten sivistysteoreettiset lähtökohdat nousevat 
esille myös kontekstin viitekehyksestä; tavasta käsittää ehkäisevän huumetyön 
opetus ja koulukasvatus lukiossa. Variaatiot opetuksessa ja kriittiset aspektit ovat 
merkityksellisiä kasvatustapahtumassa. Intentionaalisuuden periaatteen näkökul-
masta opetuksessa on kaksi toisiaan täydentävää aspektia: mitä-aspekti (suora 
objekti), joka vastaa opetuksen sisältöä ja miten-aspekti (epäsuora aspekti), joka 
vastaa opetuksen toiminnan laatua. Näillä käsitteillä on keskeinen merkitys kuvat-
taessa käsitysten laadullista vaihtelua opetuksessa.  

Käsityksen liittäminen koulukontekstiin rajaa ja määrittää viitekehystä maa-
ilmasta. Yksittäisen subjektin tasolla se tarkoittaa merkityksen etsimistä elämästä. 
Merkityksen etsiminen on luonteenomaista ihmisen olemassaololle. Tämä merki-
tys on aina tutkimukseen osallistuvalle suurempi kuin hän voi ilmaista, ja se on 
siis tutkijan mahdollisuuksien ulottumattomissa. Mutta kun rajataan merkitys 
kouluympäristöön tutkijan mahdollisuudet ymmärtää sitä paranevat. Kollektiivi-
sesti tarkasteltuna on olemassa erilaisia viitekehyksiä ja tulkintoja maailmasta, 
erilaisia tapoja tarkastella koulukasvatusta. Tieteellinen objektiivisuus voidaan 
ymmärtää tässä tutkimuksessa saman ilmiön variaationa. Koska yksilöiden ja 
ryhmien päämäärät ja kontekstit vaihtelevat, vaihtelevat myös tarkoitukset, ja 
niiden kautta saavutetaan erityinen maailma. Opettajien kollektiivinen viisaus 
nähdään ideoiden, käsitysten ja uskomusten poolina, jonka taustalla ovat tulkinnat 
todellisuudesta. Näihin erilaisiin käsityksiin liittyy erilaisia merkityksiä, ja kun 
ollaan uteliaita ja avoimia uusille perspektiiveille, voidaan laajentaa maailmaa. 
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Kun omia käsityksiään vertaa toisten käsityksiin, aiemmat itsestäänselvyydet 
voivat muuttua epävarmuudeksi. Erilaiset sisällöt ja näkökulmat nostavat esiin 
erilaisia mahdollisuuksia kehittää havaintoja. Tässä tutkimuksessa ilmiön erilais-
ten näkökulmien tavoittelu tuottaa näkemystä ja oivalluksia ehkäisevän huume-
työn ilmiön ymmärtämiseen. Tutkimuksen tuloksena muodostettavat käsitystyypit 
ovat välineitä luonnehdittaessa sitä, kuinka ihmiset käsittävät todellisuutensa. 
Fenomenografisen metodin kautta toivotaan saatavan syvällistä tietoa kuvauksis-
ta, tavoista, joilla opettajat ymmärtävät ehkäisevän huumetyön opetuksen maail-
massa. Tässä luvussa on esitetty tutkimuksen lähtökohdat, ja tutkimustulosten 
yhteydessä aihetta pohditaan lisää erityisten empiiristen kuvausten yhteydessä. 
Tutkimuksen seuraava vaihe on reaalimaailman siirtyminen ja erilaisten äänien 
kuuleminen ja niihin liittyvien suhteellisten totuuksien kuuleminen, joiden kautta 
voidaan ymmärtää erilaisia totuuksia osana kokonaistotuutta.  

Kuvio 2. Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä. 

Miten

S isältö

Opetustoiminta

Oppiminen

T ieteellinen tieto

E rilaiset käs ityks et ilmiös tä
• T utkija tunnistaa käs itysten s is ältöjä ja niiden merkityks iä reduktion ja sulkeistamis en kautta
• T utkija pyrkii s aavuttamaan s ubjektin todellisuuden s ubjektin näkökulmasta
• T utkija paljas taa käs itys ten merkitykset ja tiivis tää käs itysten s is ältöön liittyvän tiedon rajallis en määrän 
laadullises ti selkeäs ti erilais iin käs itystyyppeihin
• T utkija kuvaa käs itys tyyppien as pektit tuottaen kuvaa ilmiön vaihteluista s iten, kun subjektit havaitsevat ja 
ymmärtävät ilmiön

E hkäisevä huumetyö, koulukas vatus  ja opetus

K äs itys  ilmiös tä
• S ubjekti suuntautuu elämismaailmaansa intentionaalis esti
• S ubjekti ja elämismaailma ovat interaktios sa
• S ubjektin suhde elämis maailmaan on ainutlaatuinen; myös   tähän liittyvä merkitys
• S ubjekti kuvaa elämis maailmaansa; lausuma viittaa tähän suhtees een ja korostaa erityis tä as pektia 
ilmiös tä

P raktinen
empiirinen
tieto

S ubjektin todellisuus

K ollektiivinen todellisuus
T utkijan tietoperustana käs itys ten 
s isällöt

K äs itys

E rilais ten
käs itys ten
kriittiset aspektit

T apa/tavat nähdä
Opetus
K asvatus

Mitä
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa kuvaan valittua tutkimusmetodia ja perustelen sen valintaa erilais-
ten käsitysten tutkimiseen. Fenomenografiassa tutkimusintressinä on tutkia laa-
dullisesti erilaisia käsityksiä, tapoja ymmärtää ilmiö maailmassa määrätyn ryh-
män keskuudessa (Ahlberg 1992: 68, Runesson 1999: 110, Cope 2000: 77). Tä-
män tutkimuksen tutkimusintressinä (ks. luku 2) on tunnistaa, miten eri tavoin 
ilmiö ilmenee yksilöille, ja paljastaa merkitys ilmaistuista lausumista kriittisten 
aspektien kautta. Merkitys ja sisältö, jonka ihmiset ajattelevat kuuluvan ilmiöön, 
on heidän käsityksensä ilmiöstä. Koska tutkijan intentiona on kuvata variaatioita 
tavoissa, jolla ilmiö on koettu, fenomenografia on käyttökelpoinen tässä tutki-
muksessa (vrt. Bowden 2000: 1, Brew 2004: 218), ja sen avulla voidaan avata 
uusia näkökulmia maailmaan. Tutkimuksessa käsitykselle annetaan toinen merki-
tys kuin yleensä arkipuheissa, ja siksi on syytä aluksi määrittää käsitys-käsitteen 
täsmällistä sisältöä. Ahlberg (1992: 69) tukeutuu Uljensiin (1998: 10), joka on 
kuvannut mielipiteen (åsikt) ja käsityksen (uppfattning) välistä eroa fenomenogra-
fiassa. Käsitys jostakin (uppfattning av) tarkoittaa ihmisen perustavanlaatuista 
ymmärrystä jostakin. Käsitys (uppfattning om) tarkoittaa, että ihmisellä on tietoi-
suudessaan jokin kohde reflektoitavana ja ihminen liittää arvioinnin ajatukseen. 
Arjessa sanotaan, että on mielipide jostakin. Sitä, mitä ilmiö tarkoittaa yksilölle 
tai miten ihminen perimmiltään ymmärtää ilmiön, kutsutaan yksilön käsitykseksi 
(uppfattning av) ilmiöstä. Juuri tästä fenomenografi on kiinnostunut.  

Tässä tutkimuksessa yhtenä motiivina metodin valintaani oli se, että feno-
menografiassa on teoreettisesti ja metodologisesti tutkittu käsityksiä opetuksesta 
ja oppimisesta. Näin minulle tarjoutui tilaisuus käyttää aiemmin kehitettyjä käsi-
terakenteita yhteneväisesti ja tutkia sellaisia opetuksen näkökulmia, jotka ovat 
juuri tämän tutkimuksen intressinä. Lisäksi fenomenografisissa tutkimuksissa 
keskitytään variaatioihin tavassa kokea erityinen ilmiö, kuten tässä tutkimuksessa. 
Koska yhtenä intentiona on tuottaa tutkimustuloksia käytännön kehittämiseen, on 
relevanttia ottaa huomioon pragmaattiset kriteerit valittaessa sopiva tutkimusme-
netelmä. (vrt. McKenzie 2003: 82–83.) Tutkimuksen sovellettuna tavoitteena on 
tuottaa tietoa opetuksen käytäntöjen parantamiseen. Jotta tieto olisi vaikuttavaa, 
tutkimuksessa tulee tunnistaa erilaisten käsitysten koulutuksellisesti kriittisiä 
aspekteja, joista opettajien tulee olla tietoisia.  

Koulutuksellisesti kriittisiin aspekteihin tutkimuksessa päästään käsiksi osa-
vaiheiden kautta: tunnistamalla, paljastamalla ja kuvaamalla erilaisia käsityksiä. 
Tutkimusprosessi etenee siten, että fokusoin tutkimuksessa mielenkiinnon koh-
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teena olevan erityisen ilmiön ja lähestyn tutkittavaa ilmiötä haastattelemalla ihmi-
set heidän konkreettisessa todellisuudessaan. Henkilöiden tietoon liittyy käytän-
nön viisaus ja kokemus, josta tutkin heidän omat käsityksensä ja kokemuksensa 
ilmiöstä. Sulkeistan omat käsitykseni niin pitkälle kuin mahdollista ja jatkan ana-
lyysiä, kunnes ilmiön kuvaus on tuotettu (ks. luku 2.5). Tehtävänäni on tavoittaa 
erilaisten käsitysten kriittiset piirteet ja muodostaa niistä käsitystyyppejä sekä 
kuvata niiden merkitykset tutkimuksen kielelle, jolloin ne välittyvät myös muille. 
Toisen asteen näkökulmasta tuotettuja tuloksia ei vaadita kuvaamaan kausaalisin 
termein (Dahlin 1989: 38), vaan tutkija kuvaa niitä niiden omista lähtökohdista ja 
niiden omaa logiikkaa noudattaen. Tutkimuksen tavoitteena ei ole yleistää tuotet-
tuja tutkimustuloksia muihin opettajaryhmiin.  

Tutkimuksen tarkennettuna kohteena ovat erilaiset käsitykset, joiden tutkimi-
sen lähtökohdat on esitetty aiemmin (ks. luku 2). Metodologisesti tämä ilmenee 
siten, että analyysissä keskityn opettajien korostamien samanlaisten tai erilaisten 
käsitysten havaitsemiseen empiirisessä aineistossa. Eroja tulkitsen käyttämällä 
välineenä mitä- ja miten-kysymyksiä, joiden avulla saadaan selville intention 
suuntautuminen, ja voin keskittyä siihen, miten eri tavoin eri opettajat käsittävät 
opetuksen suhteessa maailmaan. Erilaisiin käsityksiin liittyvää koulutuksellisesti 
merkittävää tietoa saadaan analysoimalla haastatteluaineistoa. Tutkija analysoi 
haastatteluaineiston iteratiivisen vertailevan prosessin kautta erottaakseen ilmiön 
kokemusten vaihteluvälin (McKenzie 2003: 80). Epistemologisen oletuksen mu-
kaan käsityksiin liittyvää tietoa saadaan paljastamalla käsitysten kriittiset aspektit. 
Tämän näkökulman mukaan muutos käsityksissä voidaan kuvata intention suun-
tautumisena uusin aspekteihin maailmassa ja maailman laajenemisena.  

Jotta voisin tunnistaa ja ymmärtää tähän tutkimukseen osallistuneiden opetta-
jien käsityksiä ja niiden merkityksellisiä kohtia, käsitykset liitetään opettajan 
kontekstiin, opetusmaailmaan, johon opettajat ovat suhteessa. Käsitys opetuksesta 
rajoittuu vain sellaisiin aspekteihin, jotka koskevat tässä tutkimuksessa määritet-
tyä opetuksen sisältöä, ehkäisevää huumetyötä koulukasvatuksen näkökulmasta. 
Analysoin käsityksiä relatiivisen ja non-dualistisen näkökulman mukaan. Tämä 
tarkoittaa metodologiassa sitä, että tutkijan tavoitteena on keskittyä ymmärtämään 
ja analysoimaan toisille ihmisille ilmenevää maailmaa ihmisten omista näkökul-
mista suhteessa ihmisten elämismaailmaan (vrt. Larsson 1986: 13, Ming Fai 
2003: 415–416). Koska kyseessä on koulun toimintaympäristöön liittyvä tutki-
mus, se tekee subjektista myös kollektiivisen toimintaympäristön jäsenen. Kunkin 
opettajan suhde toimintaympäristöön on yksilöllinen. Tähän suhteeseen liittyy 
merkityksiä, jotka opettajat antavat sille ja jotka he ilmaisevat lausumissa. Feno-
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menografisen oletuksen mukaan näitä yksilöllisiä kokemuksia on rajallinen mää-
rä, ja ne voidaan tiivistää käsitystyyppeihin (ks. luku 2.5). Fenomenografinen 
tutkimusote tarjoaa mahdollisuuden paljastaa erilaisia käsityksiä ja niiden kriitti-
siä aspekteja yleisellä tasolla. Erot erilaisten käsitysten välillä havaitaan ja kuva-
taan eroina, kriittisinä aspekteina ja niihin liittyvinä merkityksinä. Jokaisella kas-
vatuksen ja opetuksen näkökulmalla ehkäisevässä huumetyössä on omat piirteen-
sä, ja jokainen näkökulma on omalla tavallaan tärkeä. Jokainen näkökulma tuottaa 
erilaista kasvatustoimintaa, ja jokaisella näkökulmalla on vaikutusta opetuksen 
kontekstiin. Ne objektin aspektit, joihin opettajat keskittyvät, mutta joissa ei ole 
vaihtelua, ovat itsestäänselvyyksiä opettajille. Kuvaamalla ja analysoimalla laa-
dullisesti erilaisia käsitystapoja erityisessä opetuskontekstissa erityisen sisällön 
kautta saadaan tietoa opetuksen kriittisistä aspekteista konkreettisessa koulukas-
vatuksessa ja opetuksessa. Tutkimuksessa tuotettu tieto erilaisista käsityksistä 
tiivistetään käsitystyyppeihin, jotka kuvataan. Käsitystyypit kokoavat ja jäsentä-
vät yksilöiden sekä ryhmän käsityksiä kokonaisuuksiksi. Käsitystyypeissä tiivis-
tyy ilmiön olemus.  

Käsitystyyppeihin liittyvät merkitykset avataan eksplisiittisesti, koska tutki-
muksen epistemologisena pyrkimyksenä on paljastaa koetut kokemukset ja erityi-
sesti niiden kriittiset aspektit ja kuvata näin subjektien todellinen empiirinen elä-
mismaailma fenomenografisin sitoumuksin. Näin myös aiemmat itsestäänselvyy-
det voivat muuttua vähemmän itsestäänselvyydeksi.  

Tässä tutkimuksessa sovellan variaatioteoriaa metodologiaan käsitysten kriit-
tisten aspektien analysoinnissa ja kuvaamisessa. Tutkimuskohde voidaan ilmaista 
”erilaisina käsityksinä”, tapoina kokea ilmiö. Tämä ilmaus merkitsee mielenkiin-
toa variaatioihin opettajan kyvyssä kokea tietty ilmiö tietyllä tavalla. Variaatioteo-
ria perustuu teoreettiseen ja fenomenografiseen näkökulmaan opettamisessa. Sitä 
sovellan tässä tutkimuksessa käsitteellisenä välineenä havaita, kuvata ja analysoi-
da opettajien erilaisia tapoja esitellä, varioida, käsitellä ja selostaa erilaisia tapoja 
kokea opetus haastattelussa. (vrt. Roivio-Johansson 1999: 64.) 

4.1 Haastattelu tiedonkeruumenetelmänä 

Fenomenografisessa tutkimuksessa käytetään tiedonkeruumenetelmänä enimmäk-
seen haastattelua käsitysten paljastamiseen tutkittaessa erityistä oppimisen aspek-
tia (Marton ym. 1997: 20, Åkerlind ym. 2005: 83). Yksilön ajattelun ilmaisemi-
seen on käytetty myös muita tapoja, kuten piirtämistä, näyttelemistä ja videointia 
(Booth 1992: 59, Francis 1993: 70). Toisen asteen näkökulman tavoittamiseksi 
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haastattelussa ei pyritä selvittämään, kuinka paljon osallistujat tietävät itse ilmiös-
tä, vaan kartoittamaan sitä, kuinka osallistujat esittävät ilmiön, tai millä tavalla he 
näkevät ilmiön. (Alexandersson 1986: 70, Dahling 1989: 38, Francis 1993: 68, 
Bowden 1995: 150, Marton & Booth 1997: 129.) Haastattelussa yksilölle tarjo-
taan tilaisuus esittää subjektiivinen käsityksensä suhteestaan maailmaan, jotta 
saadaan selville yksilön todellisia relatiivisia kokemuksia valitusta ilmiöstä. Tut-
kijan ja tutkittavan välinen suhde aineistonkeruussa on keskeinen, jotta haastatte-
luun osallistuva pyrkisi kuvaamaan suhdettaan elämismaailmaansa omien koke-
mustensa kautta, ei haastattelijan kokemusten kautta. (Booth 1992: 60.) Haastatte-
lujen tyypillinen piirre on pyrkimys antaa haastateltavan itse rajoittaa käsiteltävää 
sisältöä (Ahlberg 1992: 69, Larsson 1986: 26) sekä avoimuus, joka antaa tilaa 
erilaisille tavoille kokea ilmiö arkikontekstissa (Adawi 2001: 12). Näin pyritään 
saavuttamaan haastateltavan käsitys, joka ylettyy selvästi mielipiteen yläpuolelle. 
Molemminpuolinen sopimus haastattelun luonteesta ja tarkoituksesta auttaa haas-
tatteluun osallistuvaa keskittymään paremmin itse sisältöön kuin haastattelutilan-
teeseen ja kuvaamaan ymmärrystään ilmiöstä sen sijaan, että vain esittäisi mieli-
piteitään. (Booth 1992: 69.) 

Booth (1992: 59) jakaa haastattelut karkeasti strukturoituihin ja avoimiin 
haastatteluihin ja vertaa niiden soveltuvuutta fenomenografiseen tutkimukseen. 
Vertailun mukaan strukturoidussa haastattelussa jää liian vähän tilaa haastatteluun 
osallistuvan omille ajatuksille, koska tutkijalla on tiedon runkorakenne, jonka 
mukaan hän haluaa tietoa subjekteilta. Avoin haastattelu puolestaan rohkaisee 
haastatteluun osallistuvaa avautumaan haastattelussa ilman keskeytystä, ja haasta-
teltava voi paljastaa oman tapansa rajoittaa ja käsitellä erityistä ilmiötä. Avoin 
haastattelu sopii, jos tutkitaan yksittäistä ilmiötä. Fenomenografisessa tutkimuk-
sessa käytetään mieluummin puolistrukturoitua haastattelua (Runesson 1999: 
110), jolloin tutkijalla on mahdollisuus tutkia perusteellisesti subjektin ymmärrys-
tä ilmiöstä muutamalla ennalta päätetyllä kysymyksellä. Näillä kysymyksillä 
tutkija tarkoituksellisesti lähestyy ilmiötä eri suunnista lisäten mahdollisuutta 
ymmärryksen täydelliseen tutkimukseen (Larsson 1986: 26, Booth 1992: 59–60). 
Puolistrukturoidussa haastattelussa voidaan tutkia tarkasti mielenkiinnon kohtee-
na olevaa ilmiötä eri suunnista ja saavuttaa pikemmin aito ymmärrys kuin mieli-
pide. Tutkija laatii kysymykset siten, että ne ovat diagnostisia, jotta hän voisi 
paljastaa erilaisia tapoja ajatella ilmiötä kontekstissa (Ahlberg 1992: 69, Bowden 
2000: 8).  

Asworth ja Lucas (2000: 299) puolestaan suosittelevat avainkäsitteiden käyt-
tämistä tutkimushaastattelussa, jotta tutkimukseen osallistuva voisi itse rajoittaa 
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käsiteltävää sisältöä. Avainkysymykset eivät sisällä vastausvaihtoehtoa. Näin 
toimittaessa tarkoituksena on saada selkeästi esille haastatteluun osallistuvan 
näkökulma, minkä jälkeen tutkija asettaa syventäviä ja seuraavia kysymyksiä 
selkeyttääkseen haastateltavan ilmauksia. Avainkysymysten pitäisi johtaa uuteen 
ilmiöön, ne pitäisi aina esittää samalla tavalla ja niiden pitäisi olla identtisiä kai-
kille haastatteluun osallistuville (Larsson 1986: 26). Avainkysymykset syventävät 
haastattelijan ymmärrystä haastatteluun osallistuvien käsityksistä. Mitä enemmän 
haastattelija tietää entuudestaan asiasta, sitä valikoidummat kysymykset voidaan 
asettaa ja sitä antoisammat vastaukset ovat. Tämä mahdollistaa syvällisen analyy-
sin. Adawi ym. (2001: 4) näkevät, että haastattelussa on tärkeää olla lukuisia ava-
uksia, joiden avulla haastattelija ja haastateltava voivat tutkia mielenkiinnon koh-
teena olevaa ilmiötä. Tässä tutkimuksessa käytettiin kaikille samanlaisia avainky-
symyksiä alussa, jonka jälkeen keskustelu eteni avoimesti. Tutkijan tavoitteena oli 
saavuttaa subjektin ymmärrys ilmiöstä niin täydellisesti kuin mahdollista. Avain-
kysymykset esitellään tarkemmin luvussa 4.3. 

Adawin ym. (2001) mielestä on tärkeää erottaa haastattelutilanteessa kaksi 
toimijaa: haastattelija ja haastatteluun osallistuva. Haastattelija tekee aloitteen 
haastatteluun ja antaa haastateltavalle aiheen valmistamaansa kontekstiin. Haas-
tattelijan pyrkimyksenä on keskittyä johonkin spesifiin aiheeseen, kysymykseen 
tai ilmiöön.  

Edellä mainitut tutkijat erottavat kontekstin kaksi eri merkitystä. Ensimmäi-
nen konteksti on valmistettu konteksti, tutkijan havainnoima, määrittämä tai ko-
kema, jossa tutkija hahmottaa sen, mikä on relevanttia haastattelussa. Valmiste-
tussa kontekstissa tutkimukseen osallistuvat voivat esittää käsityksensä ilmiöstä ja 
paljastaa tavat, joilla kokevat sen (Adawi ym. 2002: 18). Toinen konteksti on 
koettu konteksti, tutkimukseen osallistuvien kokemus, joka liittyy ilmiön koke-
mukseen (Adawi ym. 2002: 18). Käsitysten relationaalisen luonteen johdosta 
kontekstilla on merkittävä rooli tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Näihin konteks-
teihin palaan tarkemmin analyysiprosessin yhteydessä luvussa 4.4. Esitän tutki-
muksen empiirisen haastattelutilanteen myöhemmin tarkemmin luvussa 4.3.  

Seuraavissa luvuissa kuvaan aineistonkeruun ja haastatteluun osallistuneet 
subjektit, jotka edustavat mielenkiinnon kohteena olevaa perusjoukkoa. Tämän 
jälkeen kuvaan yksityiskohtaisesti haastattelutilanteen ja sen suunnittelun lähtö-
kohdat, jotta lukija voisi arvioida haastattelumetodin empiirisen aineiston muo-
dostumisen luotettavuutta.  
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4.2 Tutkimukseen osallistunut ryhmä ja haastatteluvaiheet 

Koska tutkimuksen fokus on erilaisissa käsityksissä, ihmisten tavoissa kokea 
ilmiö, tutkimukseen pitää liittyä vaihtelua yksilöiden kokemuksista. Ilmiön ole-
muksen paljastaminen edellyttää, että tutkimukseen valitaan henkilöt siten, että 
kaikkien erilaista ilmiötä koskevien käsitysten esille tuleminen on mahdollista 
(Bowden 2000: 9, Bowden 2005: 17). Haastatteluun osallistuvien valinnan yhtenä 
perusteena oli valita henkilöitä, joiden käsitykset koulukasvatuksen ja opetuksen 
sisällöstä sekä siihen liittyvän ehkäisevän huumetyön sisällöstä oletettavasti poik-
keavat toisistaan. Toisena perusteena oli valita henkilöt, jotka ovat suhteessa maa-
ilmaan siten, että he työskentelevät koulun arjessa ja heillä on käytännön opetus-
kokemusta lukion eri aineiden opettamisessa. Opettajilla ei tarvinnut olla varsi-
naista kokemusta ehkäisevästä huumetyöstä, koska tutkimuksessa ehkäisevään 
huumetyöhön liitettiin kaikki lukion toimintaa liittyvä opetus ja koulukasvatus 
(vrt. 3.2). Kokemus huumetyöstä ei kuitenkaan ollut esteenä tutkimukseen osallis-
tumiselle. 

Fenomenografiassa tutkimukseen osallistuvien valinnassa pitää välttää ajatus-
ta, jonka mukaan on olemassa erityinen ”tyypillinen yksilö” ja pitää pyrkiä saa-
vuttamaan erilaisia käsityksiä. Koskaan ei voi olla varma siitä, että kaikki käsi-
tykset, jotka edustavat tutkimusryhmää käytännössä olisivat aineistossa (Dahling 
1989: 62). Jos variaatioiden vaihteluväli on liian suuri, empiirinen aineisto voi 
olla vaikeasti käsiteltävissä (Alexandersson 1994: 141). Toisaalta haastateltavien 
määrää rajoittaa analyysin syvyys (vrt. Larsson 1986: 30, Simoila 1993: 23,  
Runesson, 1999: 110) ja osaltaan se, kuinka nyanssoituneille erilaisille käsityksil-
le annetaan tilaisuus tulla esiin (Larsson 1986: 30). Kun olin haastatellut yhdeksää 
opettajaa ja havainnut, että aineisto oli rikas erilaisine käsitysten vaihteluineen, 
päätin rajoittaa joukon mainittuun yhdeksään haastateltavaan. Tutkimusaineistoa 
on kerätty haastattelemalla lukion opettajia keväällä 2001 ja toisen kerran syksyl-
lä 2001. Samat opettajat osallistuivat molempiin haastatteluihin. Haastattelut 
kestivät keskimäärin tunnin kerrallaan, ja ne suoritettiin neljän päivän aikana, 
kaksi päivää keväällä ja kaksi päivää syksyllä. Haastatteluun osallistuvat opettajat 
ovat eri aineiden opettajia. Koska opettajat ovat eri oppiaineiden opettajia, heidän 
suuntautumisensa ehkäisevään huumetyöhön voi edustaa laajaa vaihteluväliä 
käsityksissä.  

Tutkimukseen osallistuneet opettajat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoi-
sesti, ja he tiesivät, että haastatteluaineistoa käytetään tutkimukseen. Otin tutki-
mukseen osallistuneiden opettajien kouluun yhteyttä sähköpostilla, jossa kerrot-
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tiin tutkimuksesta ja tiedustelin opettajien halukkuutta osallistua siihen. Tutki-
mukseen suostuneet opettajat vastasivat viestiin ja ilmoittautuivat samalla haastat-
teluun. Käytännön järjestelyt ja sopimukset haastatteluajasta viestittiin pääsään-
töisesti sähköpostitse. Esittelin tutkimukseen osallistuneille tutkimuksen tavoit-
teen ja luonteen vielä haastattelun alussa, jotta he saattoivat keskittyä esittämään 
omia kokemuksiaan sisällön ymmärtämisestä. Näin pyrin saamaan tutkimuksen 
kannalta relevanttia tietoa. Haastattelun yhteydessä kerroin, että tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti ja että niitä käytetään tutkimuksessa sekä informoin siitä, että 
opettajien henkilöllisyyttä ei paljasteta tutkimuksen missään vaiheessa.  

Haastattelut analysoin keväällä 2001, jolloin myös tein yhteenvedon haastat-
telun pääteemoista. Esitin toisessa haastattelussa opettajille lyhyesti ensimmäisen 
haastattelun yhteenvedon, ”kollektiivinen ääni”, joko suullisesti kuvaten tai käsi-
tekarttana. Opettajilla oli mahdollisuus kommentoida ja esittää omia näkemyksi-
ään yhteenvedosta suhteessa aiemmin esitettyihin kollektiivisiin käsityksiin. Tä-
mä inspiroi opettajia ottamaan kantaa ja käymään keskustelua ”oman äänensä” 
kanssa.  

Opettajat olivat haastattelutilanteissa aktiivisia, he kohdensivat ja rajasivat 
keskustelua sekä välillä muotoilivat avainkysymyksiä itselleen sopiviksi auttaen 
haastattelijaa saamaan rikkaan aineiston. Toisella haastattelukerralla kertyi 
enemmän aineistoa. Yhtenä syynä tähän saattoi olla se, että haastattelija oli en-
tuudestaan tuttu. Esimerkiksi Syrjälä ym. (1994: 137) suosittaa haastattelua sa-
moista asioista useaan kertaan eri aikoina, jolloin haastattelun osapuolilla olisi 
aikaa tutustua toisiinsa. Toisen vaiheen haastattelussa opettajat olivat avoimempia 
kuin keväällä. Yhteenveto oli hyvä lähtökohta yhteiselle keskustelulle. Opettajat 
tekivät aktiivisesti kysymyksiä tutkijalle, ja näin haastattelusta muodostui vuoro-
vaikutteinen. Kun ryhmä ihmisiä tai organisaatio tulee tietoiseksi toisten tavoista 
ajatella ja kokea ilmiö, jokainen tietoisuus linkittyy toiseen ja kollektiivinen tie-
toisuus nousee rikkaaksi, kaiken kattavaksi, määrätyssä olosuhteessa voimalli-
semmaksi kuin yksikään yksittäinen tietoisuus tai niiden summa (Bowden &  
Marton 1998: 41).  

Tutkimukseen osallistuneilla lukion opettajilla oli erilaisia kokemuksia ja hy-
vä tuntemus lukion arkipäivän opetuksesta. Heidän kokemustensa kautta etsitään 
piirteitä siitä, miten lukion opettajat ymmärtävät maailmaa ympärillään. Haastat-
teluun osallistui erilaisten oppiaineiden nais- ja miesopettajia, joten haastateltavi-
en joukko oli mahdollisimman monikirjoinen ja edustava. Lähes kaikki haastatte-
luun osallistuneet toimivat positiivisesti ja tukivat tutkimuksen tavoitteita tehden 
parhaansa haastattelun aikana. Haastattelussa tutkimukseen osallistuneet lausuivat 
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käsityksiään suhteessa ilmiöön, joten haastatteluja voidaan pitää tutkimusaineis-
tona.  

4.3 Haastattelutilanne 

Tämä luku liittyy konkreettiseen haastattelutilanteeseen, ja siinä reflektoidaan 
haastattelun toteutusta. Tavoitteena oli muodostaa haastattelutilanne sellaiseksi, 
että tutkimukseen osallistuneet lukion opettajat saattoivat ilmaista vapaasti käsi-
tyksiään, kokemuksiaan, tapojaan ymmärtää ehkäisevää huumetyötä ja sen eri 
näkökulmia koulun jokapäiväisessä toiminnassa. Valmistin kontekstin, johon 
liittyi opettajan opetusmaailman arkipäivään liittyviä kysymyksiä, jotta opettajat 
voivat sitoutua keskusteluun aktiivisesti ja ottaa kantaa ilmiöön liittyviin kysy-
myksiin oman kokemuksensa mukaan. Esitin avainkysymykset kaikille tutkimuk-
seen osallistuville samankaltaisina. Jokainen yksilö toi käsityksensä tutkimusai-
neistoon, vähitellen aineiston merkitys kasvoi kollektiiviselle tasolle ja tutkija 
näki selkeämmin, miten tutkimukseen osallistuvat opettajat kokivat haastatteluti-
lanteen, järjestetyn kontekstin. (vrt. Adawi ym. 2002: 96.) Etukäteen suunnitellut 
kysymykset eivät kuitenkaan seuranneet toisiaan aivan välittömästi, jotta tutki-
mukseen osallistuvan näkökulma ilmiöön paljastui siinä, miten hän alkoi kuvata 
käsityksiään ja omaan tulkintansa kysymyksestä. Avainkysymysten aikana tai 
niiden esittämisen jälkeen haastattelutilanne vaihtui keskusteluksi ja vuoropuhe-
luksi. Keskustelussa tutkimukseen osallistuneet saattoivat valita aiheeseen sellai-
sen näkökulman, johon he halusivat keskittyä. Näkökulman valinta on tärkeä 
aineistonlähde, koska näkökulma paljastaa yksilön aspektin fenomenografisessa 
haastattelussa. Avainkysymyksillä tavoiteltiin tutkimukseen osallistuneen omaa 
käsitystä ja käsitysten taustalla olevia perusteita ehkäisevästä huumetyöstä ja 
koulukasvatuksesta. Avainkysymysten avulla voidaan tarkastella käsitysten sisäl-
töä eri aspekteista ja saavuttaa ilmiön objektin ulottuvuuksia. Seuraavassa tiivis-
tetty kuvaus esitetyistä avainkysymyksistä:  

1. Mitä ymmärrät käsitteellä päihde? 
2. Mitä ajattelet, millaiset oppilaat käyttävät huumeita? 
3. Onko sillä mielestäsi eroa, käyttääkö oppilas huumeita tai alkoholia? 
4. Millaisista perheistä huumeita käyttävät nuoret ovat? 
5. Voiko opettaja tehdä ehkäisevää huumetyötä, jos voi, niin miten? 
6. Onko huumevalistus ainoa mahdollisuus, vai onko muita keinoja vaikuttaa? 
7. Mitä ajattelet, koetko olevasi kasvattaja tai opettaja lukiossa? 
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Käytin avainkäsitteinä ilmiöön liittyviä kysymyksiä, ts. päihteisiin ja ehkäisevään 
huumetyöhön liittyviä kysymyksiä, jolloin jokainen tutkimukseen osallistuva oli 
valmis kuvaamaan omaa käsitystään. Näin sain avainkäsitteille uutta valaistusta ja 
luonnetta. Päihteet valitsin avainkäsitteiksi, koska oletin niiden olevan tuttuja 
jokaiselle haastatteluun osallistuvalle jossain muodossa. Päihteisiin liittyvissä 
kysymyksissä en tavoitellut kognitiivista tietoa vaan opettajan suhdetta opetus-
maailmaan. Teoreettisella tasolla otin huomioon sen, että opettajilla on ollut työs-
sään mahdollisuus muodostaa kasvatukseen ja opetukseen liittyvä kuva päihteistä. 
Tutkimukseen osallistuvan ja tutkijan oli näin mahdollista tarkastella mielenkiin-
non kohteena olevaa ilmiötä ja paljastaa käsityksiään monelta tasolta. Oma työ-
kokemukseni opettajana toimimisesta ja tutkimukseen osallistuneen opettajan 
työkokemus olivat yhteisen vuoropuhelun rakennusaineena.  

Ensimmäisessä haastattelussa tutkimukseen osallistuneet opettajat tuottivat 
omia näkemyksiään ilmiöstä. Toisessa haastattelussa esitin yhteenvetona opettaji-
en yhteisiä käsityksiä ilmiöstä, koska monet opettajat olivat tätä etukäteen toivo-
neet. Toisessa haastattelussa yksittäinen opettaja siis tarkasteli ilmiötä ja sen sisäl-
töä samanaikaisesti kokonaisuutena, yhteisön käsityksenä, yhteisölle relevanttina 
käsityksenä. Näin yksittäinen opettaja saattoi tarkastella omaa näkemystään tätä 
kokonaisuutta vasten. Tämän huomioin tutkimuksessa siten, että opettajalla oli 
haastattelujen aikana mahdollisuus kehittää tai tarkentaa omaa käsitystään ilmiös-
tä. Opettajat tarkastelivat mielenkiinnolla yhteisön käsityksiä ja vertailivat niitä 
innokkaasti omiin käsityksiinsä ilmaisten selkeästi ja vapaasti erot tai yhtäläisyy-
det oman ja yhteisön käsitysten välillä, selkeyttäen samalla merkityksiä. Vaikka 
tein toisaalta ilmiön suhteen rajausta toisessa haastattelussa, rajaus ei liene ohjan-
nut opettajan käsitystä ilmiöstä. Toisessa haastattelussa opettajat kokivat uuden 
objektin, koska he havaitsivat kriittisiä aspekteja ilmiöstä. Pyrkimyksenäni oli 
esittää tällä valinnalla yhteisön käsitykset. Sillä voi olla merkitystä yhteisölle, jos 
he keskustelevat aiheesta myöhemmin.  

Tavoittaakseni tutkimukseen osallistuvan omia merkityksiä ja käsityksiä tut-
kittavasta ilmiöstä tein tarkentavia kysymyksiä. Kysyin esimerkiksi, mitä jokin 
asia merkitsee haastateltavalle ja miten haastateltava ymmärtää jonkin asian. Näil-
lä kysymyksillä on metodissa tärkeä merkitys kriittisten aspektin tunnistamisessa. 
Tarkentavilla kysymyksillä oli mahdollista myös päästä itsestäänselvyyksiä pi-
demmälle.  

Haastattelut tapahtuivat koulun toimintaympäristössä, joten ammattikieli liit-
tyi opettajien todellisuuteen, siihen maailmaan, jossa opettajat toimivat ollen kon-
tekstuaalista ja relatiivista (vrt. Ahlberg 1992: 83). Haastattelun taustalla kuului-
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vat koulun äänet, mm. keskusradio ja sieltä tulevat viestit, jotka olivat merkityk-
sellisiä, sillä ne virittivät keskustelua. Uskon tämän tarjonneen mahdollisuuden 
keskustella ja selittää arkipäivän tilanteissa opettamista. Haastattelutilanteiden 
tunneilmasto oli vaihteleva. Monet tutkimukseen osallistuvista suhtautuivat haas-
tatteluun tunteella: tunnetilat vaihtelivat kiukusta vapautuvaan itkuisuuteen. Mo-
net totesivat heti haastattelun alussa olevansa epävarmoja, koska kokivat, etteivät 
he tiedä ilmiöstä mitään. Rohkaisin haastateltavaa paljastamaan keskustelun kaut-
ta oman tapansa ymmärtää ilmiö. Toimin näin, jotta haastateltava paljastaisi oman 
suhteensa tutkittavaan ilmiöön. Korostin, että juuri hänen oma käsityksensä oli 
arvokas ja että käsityksissä ei ole olemassa oikeaa ja väärää näkemystä, on vain 
erilaisia käsityksiä.  

Asworthin ja Lucasin (2000: 300) suosituksen mukaisesti pyrin sulkeista-
maan omat asenteeni toisen ihmisen elämismaailman tavoittamiseksi, jotta olisin 
kuullut, mitä tutkimukseen osallistuvat sanovat. Päädyin tietoisesti ylläpitämään 
empaattista asennetta, jotta voin lähestyä ja ymmärtää opettajien ymmärrystä 
heidän kuvatessaan maailmaansa. Pyrin olemaan tiukkana itselleni, etteivät esi-
merkiksi omat moraaliset näkemykseni olisi näyttäytyneet tässä tunteita herättä-
vässä aiheessa. Subjektin tunteen saavuttamista lähestyin siten, että pyrin välttä-
mään johdattelevia ja ohjaavia kysymyksiä (vrt. Pramling 1994: 229). Haastatte-
lutilanteessa pyrin saamaan haastatteluun osallistuvan opettajan esittämään omia 
kokemuksiaan. Opettajat ilmaisivat ajatuksensa tarkasti ja täsmällisesti ja keskit-
tyivät haastatteluun tutkimuksen kohteeseen orientoituneena. Opettajat jäsensivät 
vastauksiaan tarkoin, tekivät kysymyksiä ja muotoilivat uudelleen tutkijan teke-
miä kysymyksiä. Pääsääntöisesti opettajat olivat keskustelutilanteissa aktiivisia. 

Haastattelutilanteessa tekniset välineet olivat hyvin pieniä ja huomaamatto-
mia, eivätkä ne näyttäneet häiritsevän esiintymistilanteisiin tottuneita puhetyön 
ammattilaisia. Haastattelunauhureiden teknisten toimintojen sujuvuus vapautti 
tutkijan haastattelun teknisistä vaiheista, ja tutkija saattoi vapauttaa energiaa vuo-
rovaikutuksen luomiseen, esimerkiksi katsekontaktin luomiseen. Haastattelussa 
pyrin antamaan haastatteluun osallistuneelle opettajalle tilaa olla subjekti, ei haas-
tattelun objekti. Oma työkokemukseni kautta hankittu perehtyneisyys huumeky-
symykseen ja samoin aiempi kokemus keskustella tästä tunteita herättävästä ky-
symyksestä oli etuna tarkentavien kysymysten tekemisessä. Erityisesti huumeky-
symyksestä keskusteltaessa kunnioitin jokaisen haastateltavan ainutlaatuista ko-
kemusta ymmärtää huumekysymys ja siihen liittyviä tunnetiloja ja yksilölle arka-
luonteisia ja osin käsittelemättömiä kokemuksia (vrt. Pramling 1994: 229). Mi-
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nulla oli aito kiinnostus ja kokemus erilaisten käsitysten kohtaamiseen niiden 
sisällöistä riippumatta.  

Tutkimuksen aikana pidin tietoisesti hiljaisia hetkiä, jolloin tutkimukseen 
osallistuvat saattoivat keskittää ajatuksiaan omiin kokemuksiinsa ja heillä oli 
tilaisuus selittää tarkemmin kokemuksiaan ja selkeyttää ajatuksiaan. Tutkimuk-
seen osallistuvilla oli mahdollisuus määrittää keskustelun ja vastaustensa pituus. 
Tutkimukseen osallistuvat esittivät vapaasti omia käsityksiään koulun ehkäiseväs-
tä huumetyöstä. Tutkijan oma työkokemus oli eduksi, koska olin käsitellyt tätä 
reaktioita herättävää aihetta usean vuoden aikana erilaisten ihmisten kanssa: Tämä 
kokemus auttoi suhteuttamaan huumekysymystä erilaisiin mittasuhteisiin ja tar-
kastelemaan kysymystä erilaisista lähtökohdista. Säljö (1994: 74) näkee, että 
haastattelijan ei kannata haastattelutilanteessa ainoastaan myötäillä haastateltavaa 
ja välttää vastaan väittämistä. Luonnollisesti tutkimukseen osallistuvan käsitykset 
ovat keskeisiä, mutta molemminpuolinen kommunikaatio voi syventää keskuste-
lua. Uljens (1996: 122) esittää, että tutkimusintressi ohjaa empiiristä tutkimusta 
eikä näin ollen ole mahdollista edetä ilman tutkijan ennakko-oletusta. Tutkijan 
pitää olla perehtynyt tutkimansa alan tietoon, jotta hän kykenisi tekemään hyviä 
tulkintoja. Aikaisempi tieto ei ole myöskään esteenä avoimuudelle aineiston ke-
räämisessä eikä analysoinnissa. Haastattelutilaisuudessa hyödynsin aiempaa teo-
reettista ja käytännön tietoani huumetyöstä esittämällä syventäviä kysymyksiä. 
Taustalla oli ajankohtainen kirjallisuus ehkäisevästä huumetyöstä. Fenomenogra-
fiassa usein suositellaan, että tutkija ei tutustu viimeaikaisiin tutkimuksiin, jotta 
ne eivät ohjaisi liikaa ajattelua. Sandbergin (1995: 161) mukaan tutkijan pitäisi 
tavoitella tuntemiaan teorioita ja ennakkoasenteitaan ollakseen läsnä täysillä tut-
kimuksen aikana, kun yksilö tuottaa käsityksiään. Teoreettinen perehtyneisyys 
tekee tutkijasta tutkimusinstrumentin: tutkijan mielessä on kysymysten ja erotte-
luperusteiden avoin ja joustava rakennelma, josta ammennetaan syventäviä haas-
tattelukysymyksiä ja vastausten luokittelujen perusteluja (Syrjälä 1994: 123).  

Haastattelujen lopuksi suoritin itsearviointia sen suhteen, miten uskottavaa 
tietoa haastattelussa saavutettiin. Itsearviointi oli myös perusta aineiston puhtaak-
sikirjoitukselle. Luonnollisesti aina on kysymyksiä, joita olisi voinut painottaa 
enemmän, mutta omat etunsa ja haittansa ovat olemassa myös siinä, kuinka pit-
källe voi mennä kysymysten asettamisessa. Pyrin siihen, että haastattelusta tuli 
kiireetön ja miellyttävä kokemus opettajille ja että heille tärkeitä asioita käsiteltiin 
tilaisuudessa. Esittelin tässä luvussa tutkimuksen empiirisen osuuden opettajien 
haastattelun, josta aineisto koostuu. Tutkijan tehtävänä on edetä ja muodostaa 
systemaattisesti tutkimuksen tuloksena käsitystyyppejä teoreettisten lähtökohtien 
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mukaan. Kuvaan seuraavassa luvussa tarkemmin käsitystyyppien muodostamisen 
teoreettisia lähtökohtia.  

4.4 Analyysiprosessi – tutkijan ja aineiston välinen vuorovaikutus 

Jotta empiirisestä aineistosta voitaisiin löytää vastaus tutkimuskysymyksiin, tulee 
haastatteluaineisto analysoida ja tulkita. Tämän tutkimuksen analyysin viiteke-
hyksenä oli erilainen käsitys erityisen aiheen opetuksesta, johon sovellettiin vari-
aatioteoriaa (ks. luku 4.2) ja sen näkökulmaa opetukseen (ks. luku 4.3). Ne olivat 
tutkijan välineinä, jotta voisin paremmin ymmärtää opettajien haastattelussa il-
maisemia lausumia. Käytin analyysissä intentionaalisuuden periaatetta (ks. luku 
3.3) voidakseni tutkia tarkemmin eroja käsitysten sisällöissä. Fenomenografisen 
ontologisen ajatuksen mukaan relaatiolla on merkityksen luonne, joten tutkijan 
lähtökohtana haastatteluaineiston analyysissä ja tulkinnassa oli tavoittaa haastatte-
luun osallistuneen todellisuus ja merkityksellinen ilmaus suhteessa käsitykseen, 
ilmiön ja relaation väliseen suhteeseen (vrt. Svensson & Theman 1983: 7). Käy-
tännössä tämä tarkoitti sitä, että tulkitsin ja analysoin opettajien käytännön koke-
muksia heidän elämismaailmastaan sellaisena kuin ehkäisevään huumetyöhön 
suuntautuva opetus ja kasvatustoiminta ilmenivät opettajille.  

Aineiston analyysi alkoi ensimmäisen haastattelun litteroinnilla ja aineiston 
yhteenvedolla. Muodostin analyysissä haastatteluaineistosta poolin ja käsittelin 
aineistoa kokonaisuutena. Tämä oli minulle tutkijana merkityksellistä, sillä tar-
kensin ja laajensin näkemystäni siitä, mikä oli oleellista käsitysten sisällöissä. 
Sain myös yleiskuvan siitä, mikä oli opettajille tärkeää, ja kuvan siitä, miten laa-
jasti opettajat hahmottivat ehkäisevän huumetyön ja siihen suuntautuvan koulu-
kasvatuksen ja opetuksen. Analyysin alkuvaiheessa pyrin tunnistamaan opettajien 
erilaisia tapoja ymmärtää ilmiö ja paljastamaan erilaiset objektit, joihin opettajat 
keskittyivät haastattelussa. Pyrin sulkeistamaan omat ennakko-oletukseni luke-
malla tekstiä moneen kertaan. Ote oli tällöin vahva, induktiivinen ja tutkiva luon-
teeltaan.  

Tutkin aineistoista lausumia, jotka kuvasivat henkilön käsityksiä ja tapoja 
ymmärtää ehkäisevä huumetyö ja opetus lukiossa. Lausumat sisälsivät merkityk-
sellisiä ilmaisuja, jotka viittasivat käytännön toimintoihin koulussa. Johansson 
(1999: 91–97) käsittelee tutkimuksessaan yksityiskohtaisesti aineistonkeruuta ja 
tulkintaa. Käsillä olevassa tutkimuksessa lähdin osin hänen ajatuksistaan tutki-
muksen tulkinnassa. Tulkintatyössä tarkastelin opettajien esittämiä ilmauksia 
suhteessa tutkimuskysymyksiin, jotka liittyivät ehkäisevän huumetyön opetuk-
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seen. Lukiessani tekstiä kiinnitin huomiota seuraaviin seikkoihin: Miten opettajat 
hahmottivat opetuksen ja huumekysymyksen välistä yhteyttä koulun arkityössä? 
Mitä he ajattelivat huumetyön olevan sisällöllisesti? Miten näkemykset eroavat 
toisistaan, ja millä tavalla ne ovat yhteneviä? Pyrin löytämään ja ymmärtämään 
niitä tilanteita, joissa opettajat suuntasivat ja kohdistivat ajatuksensa tutkimuksen 
kannalta merkittävään kohtaan. Pyrin siis kuulemaan tarkasti heidän ”oman ää-
nensä”. Kun opettaja suuntasi ajatuksensa opetettavaan aiheeseen, ehkäisevään 
huumetyöhön, opetuksen kohde hahmottui opettajan suhteena ehkäisevän huume-
työn sisältöön ja kasvatus- ja opetustoimintaan. Mitä opettajat pitivät tärkeänä, 
mihin he kohdistivat erityisesti huomionsa? Pyrin muodostamaan suhdetta mate-
riaaliin useaan kertaan ja pyrin kirkastamaan teemoja, jotka nousivat esiin dialo-
gin aikana. Niitä teemoja, jotka vaikuttivat olevan opettajan mielestä merkityksel-
lisiä opetuksessa.  

Haastattelun teema ei välttämättä ole sama todellisuus tutkijalle ja haastatte-
luun osallistuvalle. Näin ollen eivät myöskään kaikki elämismaailman merkityk-
set ole samanlaisia. Tutkijan pitää huomioida tämä, joten tulkintaa ei voi johtaa 
virallisista tekstikirjojen merkityksistä. Näin merkityksiä ei saisi koota samanlai-
sista tai erilaisista virallisiksi tarkoitusta malleista. (Asworth & Lucas 1998: 421.) 
Pääajatuksenani koko analyysiprosessin ajan oli tunnistaa haastatteluun osallistu-
vien todelliset käsitykset ja havaita ymmärtäminen heidän lausumistaan. Ana-
lysoin lausumissa samanlaisuuksia ja eroja, ja lausumat erotettiin eri yksilöistä ja 
liitettiin kollektiiviseen pooliin.  

Kontekstit aineiston analyysissä 

Näkemys kontekstista on merkityksellinen fenomenografiassa. Se muodostaa 
teoreettisen näkökulman, relationaalisen suhteen subjektin ja maailman välille. 
Aineiston käsittelyssä metodologinen dekontekstualisointi (kontekstista poistami-
nen) on olennainen, jotta tutkija voisi nähdä ilmiön selkeästi toisen asteen näkö-
kulmasta (Adawi ym. 2001: 14). Rekontekstualisointi (kontekstiin palauttaminen) 
nähdään luovana ja analyyttisenä kontekstina. Tutkija erottaa yksilöt aineistosta ja 
asettaa ne rinnakkain aineiston muiden osien kanssa. Yksilöt ovat myös merkittä-
viä osia tutkimusprosessissa (esim. Friberg ym. 2000: 37), ja ne vaikuttavat ai-
neiston käsittelyssä siihen, millaista tietoa aineistosta saadaan.  

Fenomenografisessa analyysissä käsitykset erotetaan yksilöistä (Friberg ym. 
2000: 37, Åkerlind 2005b: 66). Aineistomateriaali on muodostettu lausumista, 
joihin liittyy merkitys kontekstissa. Merkitys, tai sisältö, ei sinänsä ole aineistos-
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sa, vaan se rakentuu tutkijan ja aineiston välillä. Sanat merkitsevät jonkin sisältöä 
(Runesson 1999: 112, 117). Aineiston analyysissä tarkastelin aluksi jokaisen yksi-
lön lausumaa analyysiyksikkönä ja siirsin tämän jälkeen yksilöt kollektiiviseen 
pooliin. Yksilön näkökulma avautui siinä, miten hän kuvasi käsitystään ja suunta-
si ajatuksensa siihen. Tähän liittyy henkilön kriittinen aspekti ja sen merkitys. 
Jokaisen yksittäisen opettajan kohdalla olen menetellyt (Liitteessä 1) esitetyllä 
tavalla, pyrkien tunnistamaan samankaltaisuuksia ja eroja opettajien intention 
suuntautumisesta suoriin ja epäsuoriin objekteihin. Jokainen yksittäinen opettaja 
on asetettu käsitystyyppeihin siten, että sama tekijä on kaikkien samaa käsitys-
tyyppiä edustavien opettajien keskuudessa. Analyysiprosessi liikkui osien ja ko-
konaisuuksien välillä; yksilöiden ja ryhmän välillä. Tutkijalla on vapaus ottaa 
yksittäisiä lausumia ja asettaa ne rinnakkain muiden aineiston osien kanssa ja 
yrittää ymmärtää aineistoa, koko poolin merkitystä, jotta voisi asettaa ne loogises-
ti ja empiirisesti käsitystyyppeihin. (Adawi ym. 2001: 14.) Martonin ja Boothin 
(1997: 133) mukaan kaikki materiaali, joka on kerätty aineistoon, muodostaa 
merkitysten poolin. Tässä poolissa ryhmän lausumat kuvaavat variaatioita ilmiön 
avainmerkityksissä sellaisena kuin tutkimukseen osallistuneet ovat ne havainneet 
(Hella 2007: 80). Pooli siis sisältää kahdenlaista materiaalia: yksilölle kuuluvaa ja 
kollektiiville kuuluvaa. Kyseessä on luonnollisesti sama materiaali, mutta sitä 
voidaan tarkastella eri perspektiiveistä välittämällä eri kontekstia eristämällä lau-
sumia ja ilmauksia, jotka ovat relevantteja tutkimuksen objektille.  

Fenomenografiseen analyysiprosessiin liittyy reduktio, jonka kautta tutkija 
jättää huomiotta erot, jotka eivät ole merkityksellisiä tutkimustehtävän kannalta. 
Reduktion kautta tutkija pyrkii havaitsemaan ydinaineksen, jonka kautta saavute-
taan käsitystyypin rakenne ja sisältö. Yksilön lausumien kohdalla muodostin ku-
vaa siitä, mihin näkökulmaan opettaja keskittyi, ja kollektiivisella tasolla tutkija 
muodostin yleistä kuvaa erilaisista käsityksistä ja niiden variaatioista. Tutkimus-
prosessi vaihteli yksilöiden tason ja kollektiivisen tason välillä, osien ja kokonai-
suuksien välillä. Vähitellen tunnistin ilmiön eri aspekteja aineistosta.  

Fenomenografinen tutkimus vaatii tutkijalta monipuolista ja avointa suhtau-
tumista tutkittavaan ilmiöön, jotta tutkija löytäisi tavoitteellisia näkökulmia mate-
riaaliin. Tutkimuksessa päästään sitä lähemmäksi objektiivisuutta, mitä paremmin 
tutkija tiedostaa oman viitekehyksensä ja sen mahdollisen vaikutuksen. Asworth 
ja Lucas (1998: 421) esittävät, että tutkijan perehtyminen teoriaan analyysin alus-
sa voi kadottaa herkkyyttä tavoittaa todellista haastatteluun osallistuneen elämis-
maailmaa ja että toisaalta teoreettisen perehtymisen myötä tutkija voi erilaisiin 
näkökohtiin liittyen kadottaa olennaista, koska teoria voi ohjata tutkijaa analyysin 
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eri vaiheissa. Uljens (1997: 115) puolestaan esittää, että voidakseen tehdä hyvää 
tulkintaa tutkijan pitää olla aina perehtynyt teoriaan tutkimusaiheesta. Tutkimuk-
sessa tutkijan tulee tiedostaa omat teoreettiset lähtökohtansa tutkimuksen luotet-
tavuuden varmistamiseksi. Tutkijana en reflektoinut omia teoreettisia käsityksiäni 
analyysivaiheessa, vaan pyrin tutkimuksen aikana pitäytymään opettajien erilai-
sissa käsityksissä ja reflektoimaan ainoastaan tutkimusaineistoa. Sen sijaan, kuten 
aiemmin esitin haastatteluvaiheessa, olen tutkijana hyödyntänyt teoreettisia ja 
käytännön lähtökohtiani. Åkerlind (2002: 10) huomauttaa, että tutkijan tulkinnal-
lisen roolin nähdään väistämättä edustavan tutkijan ja aineiston välistä suhdetta, 
toisin sanoen aineistoa tutkijan kokemana. Hän siis väittää analyysitulosten väis-
tämättä edustavan ainoastaan osittaista ilmiön ymmärrystä. Tähän haasteeseen 
vastaan tutkijana näin: koska fenomenografia on empiirinen tutkimuslähestymis-
tapa, tutkimustulosten tulee perustua pelkästään aineistoon. Tähän olen päässyt 
sillä edellytyksellä, että tutkijana olen päättäväisesti laittanut sivuun aikaisemmat 
kokemukseni ja oletukseni kyseessä olevasta ilmiöstä ja näin pysynyt mahdolli-
simman avoimena merkitysten vaihtelulle ja aineistossa olevien merkitysten ra-
kenteelle. Toisaalta kokemus huumetyöstä auttoi näkemään nyansseja erilaisissa 
ajattelutavoissa.  

Käsitystyypit tutkimuksen tuloksena 

Vähitellen aineistosta hahmottuivat käsitystyypit, joissa koko aineiston käsitysten 
variaatiot ovat edustettuina. Ne kuvaavat aineistosta nousseita käsityksiä ja niiden 
selkeitä laadullisia eroja tavoissa ymmärtää ehkäisevää huumetyötä ja siihen liit-
tyvää koulukasvatusta ja opetusta. Käsitystyypit ovat fenomenografisen tutkimuk-
sen ensisijaisia tutkimustuloksia (ks. luku 3.5) ja tukevat empiiristä näyttöä. Käsi-
tystyypit ovat tutkijan tulkintoja ryhmän kokemista variaatioista, ja ne edustavat 
kriittisiä aspekteja, laadullisesti erilaisia tapoja ymmärtää ilmiö (vrt. Marton 
1986: 33, Säljö 1997: 175, Barnard 2002: 14, Åkerlind 2005b: 48, Hella 2007: 
83). Tutkija kuvaa käsitystyypit ja vahvistaa niitä sopivilla materiaalista otetuilla 
lainauksilla tai kuvauksilla (Booth 1992: 63). 

Luokittelussa korostetaan, että (vrt. Simoila 1993: 24) 

– käsitystyyppien on oltava hyvin ankkuroituneita haastatteluaineistoon 
– laadullisten erojen on oltava niin selkeitä, etteivät ne sekoitu toisiinsa. 

Luokittelussa tutkija määrittelee kuvausten tason, joka puolestaan riippuu tutki-
muksen päämäärästä, tutkimuskysymyksistä ja tutkimuskontekstista. Cope (2000: 
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78) esittää, että käsitystyyppejä pitäisi olla mahdollisimman vähän, ja Hella 
(2007: 87) jatkaa, että niiden tulisi kohdentua aineistosta havaittujen kokemusten 
kriittisiin variaatioihin, joita muutamat käsitystyypit edustavat. Booth (2002: 7) 
tiivistää asiaa ja toteaa, että käsitystyypeille on olennaista kokemus kollektiivisel-
la tasolla. Kenenkään käsitys ei ole totaalisesti ainutlaatuinen eikä myöskään 
samanlainen kuin toisen käsitys. Tässä tutkimuksessa käsityksiä ja tapoja ymmär-
tää ehkäisevää huumetyötä ei nähdä yksittäisen opettajan laadullisina piirteinä, 
mutta käsitystyypit viittaavat avainpiirteisiin mahdollisimman tarkasti (vrt. Hella 
2007: 84). Tarkoituksena ei ole luokitella ihmisiä, vertailla ryhmiä tai selittää, 
ennustaa tai todentaa ihmisten ominaisuuksia. Ilmaistu käsitys on irrotettu yksi-
löstä. Se on dekontekstualisoitu, mikä tarkoittaa käsitysten tarkastelemista itsenäi-
sinä merkityssisältöinä. Tulokset on muodostettu aineiston analyysissä, abstra-
hoimalla niitä haastattelusta. Ne ovat abstraktisia välineitä, joita käytetään luon-
nehtimaan ymmärrystä. Käsitystyypit tarjoavat syvennetyn merkityksen sille, 
mitä ehkäisevään huumetyöhön suuntautuva koulukasvatus on opettajille. 

Tässä empiirisessä tutkimuksessa käytin fenomenografista metodia. Tulokse-
na muodostettujen käsitystyypit vastaavat tutkimuksen tarkoitusta. Toisin sanoen 
käsitystyyppien avulla voidaan kuvata käsitysten vaihteluiden kriittiset aspektit 
ehkäisevässä huumetyössä sekä valaista ilmiön olemusta.  

4.5 Yhteenveto analyysiprosessin osavaiheista 

Tässä tutkimuksessa analyysiprosessi muodostui nelivaiheiseksi. Esitän aluksi 
yhteenvedon analyysivaiheiden teoreettisista lähtökohdista ja ominaispiirteistä. 
Kuviossa 4 esitän siirtymisen yksilökohtaisen todellisuuden tavoittelemisesta 
kohti kollektiivisen todellisuuden tavoittelemista. Siirtymä yksilökohtaiselta ta-
solta kollektiiviselle tasolle on monivaiheinen, ja analyysin lopputuloksena syn-
tyneet käsitystyypit ovat tutkijan ymmärryksen kautta syntyneitä.  

Ensimmäisessä vaiheessa aineisto koostui puhtaaksikirjoitetuista haastattelu-
keskusteluista. Analyysin aikana olin intersubjektiivisessa suhteessa aineistoon. 
Analysoin ihmisten lausumia sellaisenaan, non-dualismin periaatteen mukaan, 
arvioimatta niiden luotettavuutta ja sulkeistamalla omat ennakkokäsitykseni. Kä-
sitystyyppien muodostamisessa reflektoin tutkimukseen osallistuneiden lausumia 
ja pyrin näkemään ne tutkimukseen osallistuneen silmin siinä situaatiossa ja kon-
tekstissa, jossa subjekti on ne muodostanut. Tavoitteena oli tunnistaa käsitysten 
sisältö, johon opettajat keskittyivät lausumissaan.  



 69 

Toisessa vaiheessa tavoitteenani oli käsitysten vaihteluiden ja niiden alustavi-
en merkitysten paljastaminen. Ontologisen oletuksen mukaan keskityin analyysis-
sä subjektin ja objektin väliseen suhteeseen koulutuksellisesta näkökulmasta ta-
voittaakseni subjektin relaation ilmiöön. Pyrin tulkitsemaan intentionaalisuuden 
periaatteen mukaan siihen liittyviä merkityksiä, ja käytin analyysin välineenä 
mitä- ja miten-kysymyksiä. Analyysikysymysten avulla pyrin tunnistamaan ja 
paljastamaan selkeästi erilaiset ymmärrykset, jolloin lausumia verrataan ja etsi-
tään vastakohtia.  

Kolmannessa vaiheessa tavoitteena oli merkitysten varmentaminen palautta-
malla havaintoja takaisin yksilön kontekstiin, jotta olisin voinut varmistaa lausu-
man merkityksen yksilön kontekstissa. Hahmotin reduktion kautta koulutukselli-
sesti olennaiset käsitysten kriittiset aspektit ja tiivistin ne merkityksen perusteella 
luokkiin.  

Neljännessä vaiheessa muodostin horisontaaliset käsitystyypit, jotka nimesin. 
Ne edustavat opettajien käsitysten suuntautumista objektiin. Tieto todellisuudesta 
muodostuu osatotuuksista. Pyrin tiivistämään ilmiön peruspiirteet käsitystyyppei-
hin siten, että käsitysten kaikki vaihteluvälit ovat edustettuina. Käsitystyyppeihin 
sisältyvä tieto on yleisessä muodossa, jonka tiivistin reduktion ja selektiivisen 
sulkeistamisen kautta. Analyysin tavoitteena oli kehittää ehkäisevästä huumetyös-
tä edustavia käsitystyyppejä tutkimalla käsitysten vaihtelua ja niiden merkityksiä, 
kriittisiä aspekteja opetuksessa ja koulukasvatuksessa. Tässä tutkimuksessa ana-
lyysi on nelivaiheinen. Olen koonnut analyysin osavaiheet kuvioon 3.  
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Kuvio 3. Analyysivaiheiden eteneminen osavaiheiden kautta. 

Haastattelun kuunteleminen ja tekstimuotoon kirjoittaminen, lukeminen ja tekstin koodaus: tavoitteena 
havaita vähitellen erilaisia merkityksiä kirjoitetun tekstin pohjalta. Tekstistä valikoidaan  suhteessa 
tutkimuksen tarkoitukseen merkityksellisiä ilmauksia ja niihin liittyvää tietoa, tapaa ymmärtää ilmiötä ja sen 
kriittisiä aspekteja. Toisiinsa liittyvät ilmaukset määrättyyn kysymykseen liittyen tunnistetaan. Yksilöiden 
keskeiset osat vastauksista tiivistetään ja mielletään analyysin toisen vaiheen tutkimusaineistoksi.

I TAVOITTEENA AINEISTOON TUTUSTUMINEN

II TAVOITTEENA POOLIN MUODOSTAMINEN JA ALUSTAVIEN KÄSITYSTEN 
VERTAAMINEN JA MERKITYSTEN PALJASTAMINEN

Sisältö ja merkitykset hahmotetaan poolissa:  Ensimmäisen analyysivaiheen tekstit yhdistetään 
dekontekstualisoitujen lausuntojen pooliin. Tiivistettyjen lausumien merkitykset tunnistetaan ja paljastetaan 
vertaamalla yhtäläisyyksiä ja eroja olennaisuuksia etsien.  Merkitykset luokitellaan alustavasti. Poolissa on 
analysoitavana tutkimukseen osallistuvien kollektiivinen intentio. Tutkijan intentiona on erotella poolista 
merkityksiä, erilaisia tapoja, joilla tutkimukseen osallistuneet kokivat ilmiön, sekä tunnistaa niiden kriittisiä
aspekteja. Seuraavat vaiheet ovat ryhmittely (alustavien ryhmien tai samanlaisten vastausten luokittelu) ja 
vertaaminen (alustavat luokat, joita tutkija pyrkii vahvistamaan todentamalla luokkien väliset rajat).

III TAVOITTEENA  MERKITYKSEN VARMENTAMINEN JA ALUSTAVIEN 
KÄSITYSTYYPPIEN HAHMOTTAMINEN

Käsitystyyppien rakentaminen merkitysryhmistä tai teemoista: Toisen asteen näkökulman ja merkityksen 
luotettavuuden varmistamiseksi yksittäinen lausuma irrotetaan poolista ja viedään takaisin yksilön 
alkuperäiseen kontekstiin  (rekontekstualisointi) merkityksen varmistamiseksi uudelleen alkuperäisessä
kontekstissa, jonka jälkeen se siirretään poolista muodostettuun luokkaan (dekontekstualisointi). Tutkija jatkaa 
edelleen samankaltaisuuksien, erojen ja harvinaisuuksien sekä rajatapausten  ja olennaisuuksien etsimistä ja 
vertailua selkeyttäen edelleen merkityksiä. Tutkijan intentiona on tavoittaa subjektin  ainutlaatuinen kokemus 
osana henkilön elämismaailmaa ja toisaalta osana yhteistä, yleistä merkitystä. Tutkija sulkeistaa 
selektiivisesti omat ennakkokäsityksensä saadakseen esille tutkimuksen osallistuvien käsitykset (kollektiivinen 
intentio). Reduktio: yksilön merkitys vähenee ja yksilö liittyy osaksi kollektiivia. Siirrytään yksilöstä
yleiseen, ilmiön olemus tiivistyy.

IV TAVOITTEENA KÄSITYYPPIEN MUODOSTAMINEN

Käsitystyypit: Kategorioita yhdistämällä, kuvauskategorioista muodostetaan käsitystyypit tai tulosavaruus. 
Tässä tutkimuksessa muodostettiin horisontaaliset käsitystyypit. Luokittelut yksilön tasolla analysoidaan 
suhteessa toisiin  yksilöihin. Tämä analyysi johtaa yhteen tai useampaan luokittelun kuvaukseen. 
Tiivistäminen käsitystyyppeihin  ja käsitystyyppien nimeäminen: nimeämisessä korostetaan olemuksen 
saavuttamista kadottamatta toisen asteen perspektiiviä. Reduktio: ilmiön olemuksen kiteyttäminen. 
Kuvaaminen: Käsitystyypin merkityksen paljastaminen siten, että kuka tahansa opettaja tunnistaisi niiden 
liittyvän omaan työhönsä. 
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5 Tulokset 

Seuraavissa luvuissa esitän empiirisiä tutkimustuloksia. Tutkimustulokset antavat 
lukijalle kuvaa opettajien käsitysten vaihteluista, siitä, miten eri tavoin opettajat 
ymmärtävät ehkäisevän huumetyön opetuksen ja koulukasvatuksen keskeisen 
merkityksen arkipäivän koulutyössä. Tutkimuksen tuloksena tunnistin laadullises-
ti erilaiset käsitykset sekä paljastin niiden kriittiset aspektit lukion opettajaryhmän 
sisällöllisesti rajatuista käsityksistä rajatussa kohteessa (vrt. luku 2.2 ja 2.3). Tut-
kimustulokset esitän käsitystyyppeinä horisontaalisesti. Käsitystyyppejä tarkaste-
len ilmiön eri ulottuvuuksina, joihin liittyy erilaisia näkökulmia ja niiden kriittisiä 
aspekteja. Käsitystyypit luonnehtivat niitä merkityksiä, jotka ilmenevät elämis-
maailman kautta subjektin näkökulmasta. Fenomenografisessa mielessä tiedon 
olennaiseen olemukseen liittyy sen merkitys kontekstissa. Näin ollen tarkastelin 
opettajien lausumia ehkäisevästä huumetyöstä ja tulkitsin niiden merkitykset 
koulukontekstista käsin. Opettajien suhde maailmaan määrittyy osin siitä, että he 
toimivat opettajina ja kasvattajina. Koulu on opettajan todellisuuden maailma, 
johon hän on suhteessa ainutkertaisen elämäntilanteensa kautta. Nämä merkityk-
set saavat koulukontekstissa erityisen sisällön, käsityksen kriittisen aspektin. Jo-
kainen kriittinen aspekti paljastaa erilaisen ehkäisevän huumetyön opetuksen ja 
kasvatuksen sisällön, jota opettajat tarjoavat opetuksessaan. Paljastamalla ja ku-
vaamalla nämä koulukontekstissa esiintyvät kriittiset aspektit saadaan tietoa, jon-
ka avulla voidaan kehittää ehkäisevän huumetyön opetuksen ja kasvatuksen laa-
tua.  

Jokainen luku esittää itsenäisen näkökulman aiheeseen ja muodostaa osan tut-
kimuksen kokonaisuudesta. Jokaiseen käsitystyyppiin on liitetty valaiseva sitee-
raus aineistosta. Yksittäinen siteeraus ei välttämättä kuvaa käsitystyypin täydellis-
tä merkitystä. Tämä johtuu fenomenografisen analyysin luonteesta ja erityisesti 
siitä, että osallistuvan ryhmän lausumien hahmottaminen kokonaisuutena tiiviste-
tään reduktion kautta (Cope 2000: 116). 

Ensimmäiseksi esitän opettajien käsitysten kriittiset aspektit päihdekäsitteestä 
ja pohdin sen merkitystä opetukseen. Toisessa osassa esitän opettajien erilaisten 
käsitysten kriittiset aspektit tupakoinnista ja opettajien niille antamaa merkitystä 
koulukontekstissa. Seuraavassa osassa esitän opettajien käsitysten kriittiset aspek-
tit ehkäisevän huumetyön sisällöistä. Neljännessä osassa esitän opettajien erilais-
ten käsitysten kriittisiä aspekteja huumevalistuksesta. Tämän jälkeen kuvaan seu-
raavassa osassa opettajien käsitysten kriittiset aspektit pätevästä huumepuhujasta. 
Kuudennessa osassa esitän kriittiset aspektit suhteessa ikään ja huumevalistuk-
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seen. Tämän jälkeen esitän opettajien käsitysten kriittiset aspektit alkoholista ja 
huumeista sekä niitä käyttävistä nuorista. Kahdeksannessa osassa esitän käsityk-
siä siitä, kuka on sopivin intervention tekijä pulmatilanteissa. Viimeisessä tu-
lososassa kuvaan opettajien erilaiset tavat kokea kasvatus ja opetus. Opettajien 
erilaiset intentiot suuntautuvat erilaisiin objekteihin ja korostavat niiden merki-
tyksiä. Käsitykset ja niiden suuntautumiset eri osiin muodostavat kokonaisuuden, 
joka edustaa suhdetta todellisuuteen, jota kuvaan tulososissa seuraavaksi.  

5.1 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit päihde-käsitteestä 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä empiirisiä tutkimustuloksia siitä, miten eri 
tavoin opettajat ymmärsivät käsitteen päihde. Tunnisti opettajien käsitysten vaih-
telut aiheesta ja muodostin niistä käsitystyyppejä, jotka esittelen yksityiskohtai-
semmin luvuissa 5.1.1–5.1.3. Yhteenvedon sekä käsitystyyppien merkitykset 
esittelen luvuissa 5.1.4. Haastattelun alussa esitin opettajille seuraavan avainky-
symyksen: ”Mitä ymmärrät käsitteellä päihde?”. Tällä kysymyksellä tutkin opet-
tajien intention suuntautumista päihteen käsitteeseen. Martonin (2000: 10) mu-
kaan Gurwitschin ilmaisema teema ilmenee subjektille tietyllä tavalla ja se näh-
dään tietystä näkökulmasta, joka puolestaan on erityinen käsitys teemasta. Erityi-
nen käsitys voidaan määrittää tavaksi, jolla teema rajoitetaan ja liitetään konteks-
tiin. Käsitettä päihde voidaan pitää tärkeänä sisällöllisenä näkökohtana ilmiön, 
ehkäisevän huumetyön maailman, hahmottamisessa. Päihde-käsitettä voidaan 
myös pitää esikäsityksenä koko ilmiön tutkimisessa. Se muodostaa perustan ja 
lähtökohdan myöhemmille aiheille haastattelussa, keskusteltaessa ehkäisevän 
huumetyön sisällöistä ja ehkäisevän huumetyön opetuksesta. Päihde-käsite muo-
dostuu useista osakäsitteistä, ja se, miten osakäsitteitä painotetaan, antaa kuvaa 
siitä, mitä opettajat pitävät olennaisena päihteen käsitteessä. Päihde-käsitteen 
kautta saadaan kuvaa mitä-aspektista, siitä mihin opettajien havainnot suuntautu-
vat. Päihde-käsitteen kautta voidaan siis lähestyä ilmiötä ja saada osakuvaa opet-
tajien suhteesta maailmaan.  

Opettajat luettelivat yleensä lyhyesti päihteiksi katsottavia aineita, ja tästä 
muodostin luokituksen perustan. Opettajien käsitykset jaottelin kolmeen käsitys-
tyyppiin sen mukaan, miten laajasti opettajat sisällyttivät aineita päihteisiin kuu-
luviksi. Opettajat jaottelivat aineet ominaisuuksien, käyttötapojen sekä aineiden 
vaikutusten mukaan. Päihteistä keskusteltaessa osallistujien mielenkiinto kohdis-
tui usein tupakkaan, josta muodostin vielä erillisen teeman, koska tupakka päih-
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teenä liittyy koulun jokapäiväiseen toimintaan ja on näin tutkimusongelman kan-
nalta merkittävä. Tupakkaa käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Muodostin kolme käsitystyyppiä: A) alkoholi- ja huumausainekeskeinen nä-
kökulma, B) alkoholi- ja huumekeskeinen näkökulma, C) päihde- ja vaiku-
teainekeskeinen näkökulma. Kaikki päihteisiin luettavien aineiden käsitystyypit 
olivat samanlaisia siten, että alkoholi ja huumeet liitettiin jokaisessa luokassa 
päihteisiin kuuluviksi. B-käsitystyypissä esiintyy lisäksi tupakka, C-käsitystyyppi 
eroaa edellä mainituista käsitystyypeistä siten, että siinä luetaan päihteisiin kaikki 
vaikuteaineet. Pääkäsitystyyppien sisällä esiintyi edelleen alaluokkia, jotka ku-
vaavat erilaisia ajatustapoja päihteistä niiden vaikutusten mukaan. Käsitteet ovat 
opettajien välineitä, joiden avulla he jäsentävät opetusta ja kasvatusta. Erot opet-
tajien tavoissa ymmärtää käsite voivat olla merkityksellisiä, opetuksen ja kasva-
tuksen kriittisiä aspekteja. Käsitystyypit esitän kuviossa 4.  

A. Alkoholi- ja huumausainekeskeinen näkökulma 

B. Alkoholi- ja huumekeskeinen näkökulma 

C. Päihde- ja vaikuteainekeskeinen näkökulma 

Kuvio 4. Kolme erilaisiin aineisiin viittaavaa käsitystyyppiä. 

5.1.1 Alkoholi- ja huumausainekeskeinen näkökulma 

A-käsitystyyppiin alkoholi- ja huumausainekeskeinen näkökulma liitetyissä lau-
sumissa ilmaukset erosivat B- ja C-käsitystyyppien ilmauksista siten, että tähän 
käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajat esittivät selkeästi päihteisiin kuu-
luviksi ainoastaan alkoholin ja huumeet. Opettajat keskittyivät tarkastelemaan ja 
arvioimaan näiden päihteiden erilaisia vaikutuksia elimistöön. A-käsitystyypin 
sisällä oli vielä eroja: alkoholi ja huumeet jaoteltiin vahvoihin tai pehmeisiin. 
Jaottelussa korostui aineiden vaikutus elimistöön. Osa opettajista ajatteli pehmei-
den aineiden olevan terveydelle hyväksi oikein käytettynä. Tällöin opettajat ko-
rostivat edullisen vaikutuksen liittyvän elimistön fyysisiin toimintoihin. Kovien 
aineiden korostettiin aiheuttavan riippuvuutta ja sekoittavan pään, ja vaikutusten 
nähtiin olevan haitallisia, koska ne aiheuttavat samalla psyykkistä riippuvuutta. 
Tähän käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat miettivät välillä tupakan 
suhdetta päihteisiin. He totesivat sen olevan siinä rajamailla, mutta rajasivat lo-
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pulta tupakan kuitenkin pois päihteistä. Vastaukset ovat suhteellisen lyhyitä tässä 
ryhmässä. Seuraava lainaus on tyypillinen käsitys tässä A-käsitystyypissä.  

”Niin alkoholi, niin onhan se paljon käytettynä ja jos sitä ottaa pään täyteen, 
niin onhan se pää sekaisin. Se saattaa aiheuttaa jopa kuoleman, että kyllähän 
se siihen verrattava on, silleen kohtuullisesti käytettynä se on minusta hyvä. 
Nimittäin siitä on kans tietoo, että se hyvien hormonien määrää, se pieni 
määrä lisää. Ja siitähän meijän terveys on kans kiinni, että onko hyvät hor-
monit vallalla vai huono. Ja se pieni määrä just lisää, elikkä siitä se hy-
vänolontunne tullee ja voi lähtee, sitten sille tielle, että koko ajan niinkö luu-
lee, jos on elimistö vialla niin luulee, että sitä hyvänolontunnetta saa siitä ja 
alkoholisoituu. Mut se pienenä määränä on hyvä” 

Opettajat, jotka suhtautuivat alkoholiin ja huumeisiin terveyskeskeisesti ja painot-
tivat fyysisen terveyden näkökulmaa, lähestyivät käsitteitä yleisellä tasolla. He 
eivät liittäneet näkökulmaa omaan situaatioonsa opettajana eivätkä myöskään 
koulukontekstiin. Päihde ja sen käyttömerkitys liittyivät yksinomaan terveyteen. 
Ilmaukset ”pehmeät päihteet” ja ”kovat päihteet” viittaavat aineen aiheuttamiin 
haittavaikutuksiin. Käsityksen suuntautuminen tiettyyn aineeseen muodostaa 
osakuvaa opettajan ja maailman välillä, sitä tapaa, miten opettaja näkee tietyn 
näkökohdan osan ilmiöstä.  

Yhteenveto A-käsitystyypistä: Opettajien intentio suuntautui päihdekäsittees-
sä alkoholiin ja huumausaineisiin, joita opettajat keskittyivät tarkastelemaan ter-
veysnäkökulmasta. Opetuksen ja koulukasvatuksen näkökulmasta kriittinen as-
pekti liittyy päihdekäsitteeseen liitettyjen sisältöjen, aineiden ja terveysnäkökul-
man rajaukseen.  

5.1.2 Alkoholi- ja huumekeskeinen näkökulma 

B-käsitystyyppiin kuuluvassa alkoholi- ja huumekeskeisessä näkökulmassa päih-
dekäsite on ymmärretty laajemmin kuin A-käsitystyypissä. A-käsitystyypissä 
käytetty käsite huumausaine laajenee B-käsitystyypissä huumeeksi. B-käsitys-
tyypissä liimat, nuuskiminen ja lääkkeet liitetään alkoholin ja huumausaineiden 
lisäksi päihteisiin kuuluviksi. Tupakka jakaa tässä käsitystyypissä ajatukset kah-
tia: osa rajaa tupakan päihteiden ulkopuolelle ja osa liittää tupakan päihteisiin. 
Tupakoinnin tuomaa nautintoa verrataan alkoholin tuottamaan hyvänolon tuntee-
seen. Toiset lukevat tupakan päihteisiin sen riippuvuutta aiheuttavan ominaisuu-



 75 

den johdosta. Myös B-käsitystyypissä tarkastellaan päihteisiin luettavien aineiden 
terveyteen liittyviä haittavaikutuksia samoin kuin A-käsitystyypissä.  

Näyte 1 käsitystyypistä B 

”jos vaikka ajatellaan vaikka haittavaikutuksia siten pitkän käytön jälkeen 
niin terveydellisiä vaikutuksia, niin kyllä se voidaan ottaa mukaan tuon tupa-
kankin, että riippuvuushan siitä on sitten ihan selvästi”.  

”niin ja sitten tietenkin kaikki nämä kemikaalit, joita jotkut haistelee, mitä sit 
on niiku nää tinnerit ja mitäkaikkee kemikaaleja ja mitä ihmiset haistelee ne 
kaikki tämmöset nuuskimiset ja haistelut. Ne minä kyllä kattosin niistakin 
mennee pää sekaisin.”  

B-käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajien määritelmä peruskäsitteestä 
päihde on laajentunut käsittämään liimat ja lääkkeet, mikä laajentaa näkökulmaa 
päihteisiin. Koulukontekstiin sekä ehkäisevän huumetyön opetukseen ja koulu-
kasvatukseen liitettynä tämä näkökulma laajentaa käsitteen sisältöä ja merkitystä 
lisäten haastetta opetukseen ja koulukasvatukseen. B-käsitystyyppiin liitetyissä 
lausumissa opettajat keskittyivät tarkastelemaan tarkasti erityistä osa-aluetta kä-
sitteessä tai saattoivat tarkastella samanaikaisesti useita päihteen osakäsitteitä. 
Jokainen päihteen osakäsite on kriittinen aspekti ja näin myös merkityksellinen 
näkökohta koulukasvatuksessa ja opetuksessa.  

Yhteenveto B-käsitystyypistä: Opettajien intentio suuntautui alkoholiin ja 
huumeisiin, joita tarkastellaan terveysnäkökulmasta. Päihdekäsitteen vaihteluiden 
merkitys opetuksessa ja koulukasvatuksessa laajenee, ja kriittinen aspekti päihde-
käsitteessä liittyy aineiden laajaan rajaukseen ja terveysnäkökulmaan.  

5.1.3 Päihde- ja vaikuteainekeskeinen näkökulma 

C-käsitystyyppiin liitetty päihde- ja vaikuteainekeskeinen näkökulma eroaa A- ja 
B-käsitystyypeistä laajuutensa perusteella. C-käsitystyyppiin liitettyjen lausumien 
mukaan opettajat ajattelevat kaikkien ylimääräisten aineiden kuuluvan vaikuteai-
neisiin. Lähinnä urheilujuomien kaltaiset piristeet lisättiin tähän ryhmään, mutta 
kulttuurin hyväksymää kahvia ei liitetty vaikuteaineisiin. Opettajien intentio 
suuntautui tarkastelemaan mieluummin vaikuteaineita kuin päihteitä. Opettajat 
eivät asettaneet aineita mihinkään arvojärjestykseen, vaan opettajat toteavat ope-
tuksen alkavan tupakasta ja sitten tulevat muut aineet.  
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Näyte 1 käsitystyypistä C 

O: no kato mehän käytetään termiä päihde ja vaikuteaineet, jolloin me kyllä 
vahvasti luetaan tupakka siihen  

H: tupakka se vaikuteaine  

O: niin, koska en mää oo itse asiassa tämmöistä termiä, vaan pelkästään ku 
päihdeaineet, että mä puhun ainesta, mä puhun, me puhutaan päihde ja vai-
kuteaineista, jolloin tupakka on ilman muuta yks niistä ykkös, tupakasta me 
aloitetaan ja sitten tulee alkoholi, huumeet ja ynnä muut, että se ei oo mitään 
arvojärjestys  

”niin kahvi ja muut piristeet on tuota, ne on kulttuurin hyväksymiä, että niin 
siinä mielessä tota siis kulttuuri määrittää mikä on tavallaan päihde”  

C-käsitystyypissä vaikuteaineita sivuttiin yhteiskunnan näkökulmasta, joten se 
eroaa myös tässä suhteessa A- ja B-käsitystyypeistä, joissa keskityttiin ainoastaan 
terveysvaikutuksiin. C-käsitystyypin laajentuminen yhteiskuntaan ja erilaisten 
aineiden määrittäminen päihteeksi tuo uuden näkökulman opettajan ja ilmiön, 
maailman, suhteeseen.  

Yhteenveto C-käsitystyypistä: Opettajien intentio suuntautui päihdekäsitteen 
tarkastelussa vaikuteaineisiin, joita tarkasteltiin yhteiskunnan ja terveyden näkö-
kulmista. Piristeiden lukeminen päihteisiin tuo uuden näkökulman päihdekäsit-
teen tarkasteluun ja muodostaa uuden kriittisen aspektin opetuksessa ja koulukas-
vatuksessa.  

5.1.4 Yhteenveto 

Tunnistin tutkimuksessa opettajien kolme selkeästi erilaista tapaa ymmärtää käsi-
te päihde. Opettajien intentio suuntautui käsitteen eri näkökulmiin, aineisiin ja 
niiden vaikutuksiin, ja he loivat erilaisia näkökulmia päihde-käsitteen sisältöön. 
Päihde-käsite rajattiin alkoholiin ja huumausaineisiin ja sen vaikutusta arvioitiin 
terveysnäkökulmasta (A-käsitystyyppi), näkökulma laajeni käsittämään myös 
huumeet (B-käsitystyyppi), ja päihteisiin liitettiin laajasti kaikki vaikuteaineet 
(C-käsitystyyppi). Nämä laadullisesti erilaiset kolme käsitystyyppiä muodostavat 
erilaiset sisällöt ja näkökulmat opetukseen ja koulukasvatukseen. Erilaisiin käsi-
tystyyppeihin liittyy vaihteluita tavoissa ymmärtää käsitteen päihde sisältö. Käsi-
tystyyppeihin liittyy erilaista suhteellista tietoa, joka opetukseen ja koulukasva-
tukseen yhdistettynä tuottaa erilaisia opetuksen objekteja. Erojen voidaan väittää 
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olevan merkityksellisiä, kun niitä tarkastellaan ehkäisevän päihdetyön ja virallis-
ten näkemysten valossa.  

Päihde-käsitteen sisällön ymmärtämisellä on merkitystä opetuksen toteutta-
misessa. Opettajat rajasivat ilmiötä subjektiivisesti päihde-käsitteen kautta ja 
antoivat sille oman kokemuksensa mukaan merkityksen, jota tavoittelin tässä 
tutkimuksessa. Käsitteillä on myös viralliset merkitykset, joilla ilmiötä voidaan 
rajoittaa ja täsmentää, mikä selkeyttää asiantuntijoiden välistä kommunikointia. 
Opettajien käsitys käsitteestä päihde edustaa opettajan näkemystä ilmiöstä sellai-
sena kuin se ilmenee käytännössä koulukontekstissa.  

Kirjallisuuden mukaan päihteitä voidaan tarkastella ja määrittää useasta nä-
kökulmasta. Esimerkiksi lääkärin näkökulmasta päihteisiin luetaan seuraavat: 
lailliset virkistyspäihteet, joita ovat kahvi (kofeiini), alkoholi (etanoli), tupakka 
(nikotiini); lailliset lääkeaineet, joihin luetaan rauhoittavat lääkkeet; laittomat 
päihteet ja huumeet, joihin luetaan heroiini, amfetamiini, kokaiini, kannabis, 
LSD, ekstaasi yms. ja muut päihteet, esimerkiksi impattavat aineet (liuottimet), 
metanoli yms. (Pylkänen 1992: 14–23, Kuoppasalmi 1999). Lainsäätäjän näkö-
kulmasta päihteellä tarkoitetaan laillisia ja laittomia päihteitä sekä päihdyttäviä 
aineita ja lääkkeitä, joiden sekakäytöllä saadaan aikaan päihtymistila. Laillisia 
päihteitä ovat muun muassa alkoholijuomat ja denaturoidut alkoholipitoiset aineet 
sekä liuotinaineet, joita käytetään niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Laittomia 
päihteitä ovat muun muassa lainvastaisesti valmistetut alkoholipitoiset aineet sekä 
huumausaineet, joita ovat huumausainelaissa (1993/1298) tarkoitetut sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksessä (1709/1993) luetellut huumausaineet ja huumaus-
aineen valmistuksessa käytettävät aineet.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että lääketieteessä tarkastellaan aineita suhtees-
sa terveysvaikutukseen ja lainsäätäjän määritelmässä korostuu päihteiden käyttö-
tapa ja valmistukseen liittyvä prosessi. Koska opettajat ovat ammattikasvattajia, 
herää kysymys, missä määrin nämä edellä mainitut määritelmät ovat lähtökohtana 
opettajan opetus- ja kasvatustoiminnalle. Opettajien rajaamat näkökulmat voivat 
olla kriittisiä näkökulmia koulun jokapäiväisessä opetus- ja kasvatustoiminnassa.  

Ehkäisevässä huumetyössä päihteen ja erityisesti huumeen käsitteet ovat kes-
keisiä ja lähtökohtana opetukselle. Mielikuvat päihteistä toimivat käsitteiden ra-
kennusaineina ehkäisevässä huumetyössä. Poikolainen (2002: 5, 7) on tutkinut 
tietoisuuden rakentumista eli sitä, miten erilaisista tiedon elementeistä tulee toi-
mintaan vaikuttava komponentti. Tietoisuuden edellytyksenä on käsitteellinen 
ajattelu. Jokainen opettaja yksilönä määrittelee päihde-käsitteen sisällön käyttäen 
omia mielikuviaan, eli jokainen subjekti voi määrittää käsitteen eri tavoin. Suppe-
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an tietoisuuden omaava yksilö hahmottaa todellisuutta kapeasti, ja laajemman 
tietoisuuden omaava yksilö hahmottaa ympäristöä laajalla näkökulmalla eli hänen 
tietoisuutensa on syvempää.  

Tässä tutkimuksessa Poikolaisen (2002) käyttämät suppea- ja laaja-käsitteet 
hyödynnetään ainoastaan siinä mielessä, että niiden avulla saavutetaan erilaista 
näkökulmaa avainkäsite päihteeseen ja näin myös lähestymistapaan. Tämän tut-
kimuksen kannalta ei ole merkitystä sillä, miten käsitystyypit syventävät tietoi-
suutta, vaan sillä, että erilaisten käsitystyyppien avulla voidaan pohtia käsitys-
tyyppien merkitystä kasvatukseen liittyvässä toiminnassa. Tässä tutkimuksessa 
esiintyvät erilaiset käsitykset ovat luonteeltaan samankaltaisia kuin aiemmin (ks. 
luku 3.3) esitetyissä tutkimuksissa, joiden mukaan ehkäisevään huumetyöhön 
liittyvät käsitteet ovat selkiytymättömiä.  

Komission tiedonannon (1999: 17) mukaan laaja-alaista lähestymistapaa pi-
detään parhaana keinona ratkaista tulevia huumeongelmia. Laaja-alaisessa lähes-
tymistavassa suositellaan tarkasteltavan kaikenlaisia käytettyjä ja väärin käytetty-
jä, sallittuja ja laittomia huumeita. Terveyshaittojen vaara ei rajoitu kiellettyihin 
huumausaineisiin. Monia uusia synteettisiä huumeita ei vielä valvota monissa 
maissa, mutta niillä voi kuitenkin olla terveyshaittoja. Myös tupakoinnin ja alko-
holinkäytön varhaiseen aloittamiseen ja laittomien huumeiden ensikäytön välisiin 
yhteyksiin olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.  

Virallisesti Suomessa ei tunneta käsitteitä pehmeä ja kova päihde. Alkoholi-
juomat määritetään mietoihin ja vahvoihin aineen alkoholiprosentin mukaan. 
Huumeita ei luokitella virallisesti pehmeisiin eikä koviin. Lainsäätäjä luokittelee 
kuitenkin huumausainerikokset huumausainerikoksiksi ja törkeiksi huumausaine-
rikoksiksi. Koulukontekstissa päihde-käsite on myös valistuksen peruskäsite, ja 
se, mitä käsitteeseen sisällytetään, määrittää opetuksen tai valistuksen sisältöä. 
Virallisesti tupakka luetaan Suomessa päihteisiin, ja esimerkiksi tupakkalaissa 
ohjataan koulun toimintaa tupakoinnin suhteen.  

Kuvasin tässä luvussa opettajien käsitysten vaihtelut käsitteestä päihde ja ava-
sin käsitysten kriittiset aspektit, jotka ovat suhteellisen tiedon lähtökohtia ja joita 
tarjotaan oppilaille opittavaksi. Opettajien käsityksissä oli laadullisia eroja, jotka 
voivat muodostaa erilaisia luonteita ja sisältöjä ehkäisevään huumetyöhön liitty-
vään opetukseen ja koulukasvatukseen. Erilaisia käsityksiä tarkastelen tässä tut-
kimuksessa samanarvoisina. Tutkijan reflektiota ja viittauksia kirjallisuuteen pe-
rustelen sillä, että niiden kautta avataan lukijalle uusi käsitteen sisällön näkökul-
ma. Päihde-käsitteen näkökulmien avaamisen tarkoituksena oli kuvata erilaisia 
aspekteja, joita voidaan havaita opettajien intention suuntautuessa päihdekäsittee-
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seen. Jotta opettajat voisivat laajentaa näkökulmaansa ehkäisevän huumetyön 
opetukseen, heidän täytyy samanaikaisesti havaita tämän käsitteen kriittisiä as-
pekteja ja keskittyä niihin, jotta laadullinen muutos käsityksissä olisi mahdollista. 

5.2 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit tupakoinnista 

Tässä luvussa esittelen opettajien erilaisia tapoja ymmärtää tupakka päihteenä. 
Opettajien kokemukset tupakasta analysoitiin erikseen, koska opettajat usein kes-
kittyivät haastattelussa pohtimaan tupakan ja päihteen välistä suhdetta ja muodos-
tivat uusia kriittisiä aspekteja ehkäisevän huumetyön opetus- ja kasvatustoimin-
taan. Tupakan sisällyttäminen edellisessä kappaleessa oleviin käsitetyyppeihin ei 
olisi tehnyt oikeutta materiaalille. Jos kaikki yksityiskohdat olisi laitettu samaan 
luokkaan, niiden merkitys olisi kadonnut. Tupakka on koululaisten keskuudessa 
yleisin päihde. Se myös liittyy tiivisti koulun arkitoimintaan ja on näin tutkimuk-
sen kannalta merkityksellinen asia.  

Opettajien näkökulmat tupakoinnista tarkentuivat kolmeen aspektiin: tupa-
kointia tarkasteltiin järjestyskysymyksenä tai instituutioon liittyvänä toimintana, 
tai sen merkitystä arvioitiin terveysnäkökulmasta. Näistä aspekteista muodostin 
käsitystyypit. Nämä kolme käsitystyyppiä luovat oman kriittisen aspektin ehkäi-
sevän huumetyön sisältöön ja siihen liittyvään opetus- ja kasvatustoimintaan. 
Jokaisessa käsitystyypissä opettajat tarkastelivat tupakointia suhteessa koulukon-
tekstiin. A-käsitystyypin lausumissa opettajat perustelivat käsitystään tupakoin-
nista suhteessa koulun järjestyssääntöön, pääosin opettajan näkökulmasta. 
B-käsitystyypissä opettajat painottivat instituution sisäistä toimintaa, jolloin nä-
kökulma tarkentui oppilaiden ja opettajien väliseen arkipäivän toimintaan. 
B-käsitystyyppiin liittyy samansuuntaisia käsityksiä tupakoinnista koulussa kuin 
A-käsitystyyppiin. Olennaisena erona B-käsitystyypissä oli se, että opettajat kat-
soivat oppilaiden polttavan, koska ovat riippuvaisia tupakoinnista. C-käsitys-
tyyppi eroaa muista käsitystyypeistä siinä, että keskusteltaessa tupakoinnista opet-
tajat kiinnittivät huomion tupakoinnin ja terveyden väliseen suhteeseen. Käsitys-
tyypit esitellään tarkemmin luvuissa 5.2.1–5.2.3, ja yhteenveto on luvussa 5.2.4. 
Yhteenveto opettajien käsitysten kriittisistä aspekteista esitetään kuviossa 5.  
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A. Tupakointi järjestys- ja moraalikysymyksenä 

B. Tupakointi ja riippuvuus koulun sisäisenä kysymyksenä 

C. Tupakointi terveyshaittana 

Kuvio 5. Kolme tupakointiin liittyvää käsitystyyppiä. 

5.2.1 Tupakointi järjestys- ja moraalikysymyksenä 

A-käsitystyyppiin tupakointi järjestys- ja moraalikysymyksenä liitetyissä lausu-
missa opettajat keskittyivät tarkastelemaan tupakointia suhteessa koulun sääntöi-
hin ja määräyksiin sekä yhteiskunnan asettamiin velvoitteisiin, kuten tupakkalain 
noudattamiseen, painottaen niiden merkitystä kouluympäristössä. Tähän käsitys-
tyyppiin liitetyissä vastauksissa opettajat huomioivat koulukontekstin erityismer-
kityksen ja opettajien oman situaation suhteessa tupakointiin. Koulun tupakointi-
alue herätti opettajissa ristiriitaisia tunteita koulun virallisen ja epävirallisen toi-
minnan välillä. Koulussa ei ole pystytty opettajien mielestä ratkaisemaan tupak-
kapaikan sijaintia. Opettajat kokivat, että heidän auktoriteettinsa ei riitä ohjaa-
maan oppilaita tupakoimattomuuteen koulun alueella, koska opettajat eivät enää 
tunne oppilaita. Koulun opettajat olivat sitoutuneet tupakoimattomuuteen koulun 
alueella. Opettajat pohtivat, miten koulussa voitaisiin sanktioida tupakanpolttoa, 
sillä tupakointi on kurinpidollinen ongelma. Tupakoinnin nähtiin myös aiheutta-
van yhteiskunnalle menoja ja olevan vaarallista terveydelle. Opettajat kaipasivat 
valtakunnallista ohjeistusta ja eettisyyttä toimintaansa. 

Näyte 1 käsitystyypistä A 

O. Joo tätä mä ihmettelen, että siihen ei saaha niinkö silleen valtakunnallisia 
mitään tämmösiä ohjeita. Nyt, kun OAJ:llä ei ku hetkinen, vai onko se ope-
tushallitus asettanut tämmösen eettisen neuvottelukunnan, niin siellä sitten 
joku Terho Pursiainen esiintyy opettajalehden kuvassa tupakka suussa. Ja 
teksti on just niinkö sen tyyppinen, että, kun se ei oo vielä koh, tuota niin kau-
an vielä kun, se käytänne voijaan sallia. Ja sitä voi jatkaa, kun se siitä seuraa 
joku ristiriita konflikti. On teksti niikuin sitä tyyppiä, niin opettajalehdessä oli 
vastine, niin sieltä tuli suurin piirtein vielä sen tyyppinen palaute, että nää 
toimittajat rupesi itte niikö itteensä tarkastelleen, että tekikö he nyt väärin, 
kun he kuvasivat Terho Pursiaisen siihen tupakka käessä tai tupakka suussa 
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siihen kuvaan. Niin tämmöset ja tämmöset ne sitten niitä ohjeita suunnittelee, 
niin siinä oli tosiaan. Oli sitten, että tupakoisivat ensin tämän asian kuntoon, 
niin todellakin saisivat tehä.  

H: Joo tätä mä justiin aattelin, että koulussakin, jos on sitä mieltä, että on 
päihde, niin silloinhan se tarkoittaa, että koulussa ei sitä sallita 

O: ei sallita ja jos siellä on alle 18 vuotiaita, joilta laki kieltää, niin silloin 
eihän sitä, eikö se laki sano, että siellä ei silloin kukkaan saa polttaa. Silloin-
han se pitäis niinkö totaalisesti kieltää, mutta mitkä on sitten ne säännöt, kun 
se kuitenkin on. Se on joka puolella Suomee joka koulussa varmaan ongelma 
ja sitä ei pystytä järjestämään näköjään mitenkään muuten kuin on ne paikat, 
joita ei nähä ja siellä ne tupakoi.  

Näyte 2 käsitystyypistä A 

O: Mutta tupakoidaan 

H: Niin että mennään sitten siihen vapaa-ajalla, tai kun tuota välitunnilla käy 
ja näkkee, että ( liittyy tupakkapaikka keskusteluun )? 

O: No nyt niillä tuota lainausmerkeissä epävirallinen on, kun ne oli tässä 
koulun edessä, niin uus topakka rehtori sai ne häädettyä tuonne, tuota vähän 
tai oppilaskuntakin oli mukan. Kuitenkin ne tupakoi, ne eivät mee sitten ves-
saan, tai eivät oo tässä katseiden edessä, niin tuota vähän toiseen paikkaan 
sitten, mutta ei kaikki aina malta. 

H: Niin … 

O: Niin, että silloin tällöin näkee ne aina sinne kadullakin. Että oisko sitten 
niin riippuvainen, että sinne on pidempi matka tai ei niin pitkä matka ole pi-
tää vain saada sitä nopeesti, sitä tupakoida. Ja sitten tää oppilastuntemus, 
kun on mennyt niin huonoks. Niin ei oo sitä auktoriteettiäkään, vaan vaikka 
tuota yhellekin tytölle vasta, kun tuli, niin sanoin, että tässä ei saa tupakoida. 
Joo joo joo ei mut se jatko vaan sitä, jos ei sitten oo sitä auktoriteettiä, että 
jos kysyy kuka sä oot, jos kysyy sitä se on niin typerää kysyä sitten. 

H: Joo 

O:Pojathan ne voi sitten sanoo vaikka väärän nimenkin sitten. Ne tietysti to-
kenee ketä tuntee  

H.: Joo…entäpä sitten jos aattelee, että varmaan, että opettajiakin polttaa 
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O: EI, ei 

H: Teilläkö on tämmönen 

O: Meillä on tämmönen, tää just tää huone, missä me nyt ollaan, on ennen 
ollut tupakkahuone. Tää on nyt kahvihuone ja ei missään tuoksu, että se on 
kyllä jännä. Että ehkä jotkut saattaa, kun on yhteisiä juhlia ollut tuota, enti-
sen rehtorin lähtiäisiä ja muita niin siellä ravintolassa sitten. Mä oon nähnyt 
jonkin, mä oon nähnyt jonkin verran niinku ihan vaan varmaan sen juhlan 
kunniaksi, että ei ilmeisesti musta tuntuu, että ei sitten vapaa-aikanakaan oo 
kovin paljon. Että se on kyllä ihmeellistä 

H: jo……………………………………………..oisko näitä tapoja sitten niin ku 
aattelee kouluja ihan yleisti niin muuttaa, kehittää, vai onko tämä missä nyt-
ten ollaan niin hyvä näin 

O: no tämä tupakointi, jos katsotaan sisältyväksi tähän, niin sehän se tietysti 
aina on ongelma lukion ikäisellä, että ne polttaa tuolla jossakin missä ei saisi 
polttaa………………sitä ei varmasti oo vielä missään oikeen hyvää ratkaisua 
siihen löyvetty, että jos tiukasti tiukasti kielletään ja valvotaan, että eivät pol-
ta koulun ulkopuolella, ne menevät sitten tuonne naapurien pihoille  

Joku opettaja katsoi kaikkien keinojen olevan perusteltuja tupakoinnin vähentä-
miseksi, ja toinen puolestaan koki, etteivät tiukat otteet tuo ratkaisua vaan siirtä-
vät ongelman toiseen paikkaan. Opettajat arvioivat toimintaansa koulussa suh-
teessa tupakkalakiin ja sääntöjen noudattamiseen.  

Yhteenveto: A-käsitystyypissä esitetty kriittinen aspekti tupakkakysymykses-
tä koulukontekstissa suuntautuu koulun nykyisen arkitoiminnan ja yhteiskunnasta 
tulevien reunaehtojen ja rajoitusten väliseen ristiriitaan. Opettajien intentio suun-
tautui tarkastelemaan tupakkakysymystä ohjeiden, sääntöjen ja lainsäätäjän näkö-
kulmasta, jolloin koulun nykyisen kasvatustoiminnan nähtiin olevan ristiriidassa 
viralliseen, toivottuun toimintaan nähden. Opettajat kokivat, ettei koulussa ole 
sitouduttu ehkäisevään työhön. Tämä muodostaa nykyisen opetus- ja kasvatus-
toiminnan kriittisen aspektin, jolloin ehkäisevään huumetyöhön liittyvää opetus- 
ja kasvatustoimintaa tarkasteltiin suhteessa lakiin. Opettajat painottivat omaa 
sitoutumistaan tupakoimattomuuteen koulussa, jolloin oma kasvatustoiminta pe-
rustuu esimerkkinä olemiseen. Se, että oppilaat eivät noudata sääntöjä, nähtiin 
kurinpidollisena ongelmana, jolloin kysymystä tarkasteltiin kasvatuksen näkö-
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kulmasta. Tämän käsitystyypin kriittinen aspekti suuntautui opetukseen ja koulu-
kasvatukseen ja herätti kysymyksen moraalin merkityksestä opetuksessa.  

5.2.2 Tupakointi ja tupakoinnista riippuvuus koulun sisäisenä 
tarkasteluna 

B-käsitystyyppiin kuuluvassa tupakointi ja tupakoinnista riippuvuus koulun sisäi-
senä tarkasteluna -käsitystyypissä opettajat keskittyivät tarkastelemaan tupakoin-
tia opettajan ja oppilaiden välisen toiminnan näkökulmasta. Opettajat kuvasivat 
tunteitaan, arvioivat omia tietojaan ja esittivät omia kokemuksiaan tupakanpoltos-
ta. He esittivät myös käyttämiään keinoja oppilaiden tupakanpolton estämiseksi ja 
ehkäisemiseksi koulussa. B-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat kuva-
sivat ristiriitatilanteita tietoisen puuttumisen tai puuttumatta jättämisen välillä 
yhtenevästi A-käsitystyypin kanssa. Opettajat kuvasivat oppilaiden reaktioita 
opettajien puuttuessa oppilaiden tupakointiin koulun alueella. Opettajat arvioivat 
koululaisten tupakoivan, koska he ovat riippuvaisia tupakoinnista. B-käsitys-
tyypissä opettajat esittivät lausumia opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaiku-
tuksesta. B-käsitystyyppi eroaa A-käsitystyypistä siten, että koululaisten tupa-
kointia tarkastellaan riippuvuutena, ei koulun ulkopuolelta säädeltynä tai ohjattu-
na toimintana. B-käsitystyypissä tupakkakysymystä arvioidaan sekä oppilaiden 
että opettajan näkökulmasta ja siihen liitetään kasvatusnäkökulma.  

Näyte 1 käsitystyypistä B 

O: ko mekin mietitään tätä, että tässä on niin törkeesti nuo tupakanpolttajat 
ja nythän ne rupee jo .. mä meen sinne sanomaan niille. Enää ei jaksa vain 
ymmärtäväisesti, vaan niille pittää vaa osoittaa, että pihalle siis muuaalle. 
…Niin nehän saattaa jo tupakkaa natsa ykköset erehtyy tekeen tätä, kakksoet 
ja kolmoset juoksee pakoon, kun ne näkee (naurua) Mutta, mehän nyt ensin 
yritetään lähtee siitä, että pois koulun alueelta, koska musta se houkuttellee 
myös näitä ei tupakoitsijoita, että ensin pois täältä ja sitten ryhdytään siihen, 
että miten me voitais heidän kanssaan toimia ja vaikuttaa siihen ja voidaanko 
me vaikuttaa siihen, että he ei tupakois  

O: niin nähhään ja ei nähä, ne tupakoi kuitenki, koska ne on tottuneet ja ne 
on riippuvaisia mahollisesti monet, niin ei ne näköjään pysty olleen irti siitä. 
Meille tuli tässä ysiluokkalaisia tutustumaan, niin heti tuossa kadun toisella 
puolella, kun tuossa on tommonen välikkö, niin oli niikö laumana menossa se 
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porukka sinne tupakalle. Meijän oppilaat tuli ihan hädissään, ykskin sitten 
sieltä, että hei ne mennee tuonne tuota, niin tuonne tupakalle, että mee hake-
maan pois. Menin hakemaan niitä pois, että mitä tässä vois nyt tehä, minusta 
se on semmone,,,,kans tämmönen huumeisiin kannattaa lukkee  

Tässä käsitystyypissä opettajien näkemys oppilaiden riippuvuudesta tupakointiin 
muodostui sisällöllisesti merkittäväksi. Opettajien suhde tupakointiin ei liittynyt 
niinkään tupakkalakiin ja sen aiheuttamiin reunaehtoihin koulun toiminnassa, 
vaan opettajilla oli omakohtaisia kokemuksia tupakoinnista ja sen tuomasta mie-
lihyvästä, joka osaltaan ohjasi opettajien toimintaa. Oppilaiden tupakanpolton 
koulualueella nähtiin olevan esimerkkinä muille oppilaille, ja siitä syystä opettajat 
eivät sallineet tupakointia.  

Yhteenveto: B-käsitystyypissä opettajien intentio keskittyi tarkastelemaan 
epäsuoraa objektia opettajan toimintana, jonka tavoitteena on vaikuttaa ja tukea 
oppilaan tupakanpolton lopettamista. Opettajat kuvasivat myös omaa henkilökoh-
taista suhdettaan tupakointiin. B-käsitystyypin kriittinen aspekti opetustoiminnas-
sa liittyy oppilaan kasvun tukemiseen ja oppilaan vapauttamiseen tupakkariippu-
vuudesta toisin kuin A-käsitystyypissä. Opettajien näkemyksen mukaan opettajat 
voivat olla intervention toteuttajana oppilaan ja maailman välisen suhteen muo-
dostamisessa, kasvatuksellisen ja opetuksellinen intervention kautta. Tämä näkö-
kulma on merkityksellinen pohdittaessa tupakointiin liittyviä kasvatuksellisia 
sisältöjä. Riippuvuudenhoito tarvitsee yleensä tukea. Jos riippuvuutta hoidetaan 
koulukontekstissa ja opettajan situaatiossa, voidaan kysyä, millainen kasvatus-
toiminta ja kasvatuksellinen interventio on tässä tilanteessa perusteltua. Onko 
opetuksessa syytä järjestää esimerkiksi tupakastavieroituskurssia tukemaan oppi-
laiden tupakoimattomuutta?  

Ehkäisevään huumetyöhön liittyvää opetus- ja kasvatustoimintaa tarkasteltiin 
suhteessa tupakkariippuvuuteen koulun jokapäiväisessä kasvatustyössä. Koululai-
sia tulisi opettajien esityksen mukaan opetus- ja kasvatustoiminnan kautta tukea 
saavuttamaan riippumattomuus tupakoinnista. Tämä muodostaa ehkäisevän huu-
metyön opetus- ja kasvatustoiminnan kriittisen aspektin. Opettajien näkökulma 
keskittyi opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen.  

5.2.3 Tupakointi terveyshaittana 

C-käsitystyyppiin kuuluvassa tupakointi terveyshaittana -käsitystyypissä opettaji-
en intentiona oli arvioida tupakoinnin seuraamuksia terveyteen. Lausumien perus-
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teella seuraamukset voivat olla positiivisia, saatettiin mainita esimerkiksi, että 
tupakoinnista tulee hyvä olo. Vaihtoehtoisesti painotettiin voimakkaasti tupakan 
epäterveellisyyttä tai todettiin neutraalisti tupakan aiheuttavan riippuvuutta ja 
olevan terveydelle vaarallista. Opettajien käsitysten mukaan kaikki keinot ovat 
sallittuja tupakanpolttoa vastustettaessa.  

Näyte 1 käsitystyypistä C 

O: minusta siis siis kaikki ne keinot, jolla tupakanpolttoo voidaan rajoittaa 
on perusteltuja ja siinä mielessä, jos se luetellaan päihteeksi niin siis se on 
negatiivinen, niin silloin se on perusteltua siis tavallaan olla tässä 

H: kouluympäristössähän sillä on.. 

O: niin siis kouluympäristö on se niiku se aiheuttaa yhteiskunnalle siis käsit-
tämättömän määrän menoja ja yksilön terveydelle myöskin se on vahingolli-
nen aine  

Yhteenveto: C-käsitystyypissä kriittinen aspekti tarkentuu koululaisten tupakoin-
nin ja terveyden väliseen suhteeseen. Tupakointi aiheuttaa terveydellistä haittaa, 
ja siksi opettajat toivovat oppilaiden lopettavan tupakoinnin. Opettajien intentio 
suuntautuu tarkastelemaan tupakan terveysvaikutuksia, jolloin opettajat eivät 
erittele omaa kasvatustoimintaansa vaan toteavat, että kaikki keinot ovat sallittuja. 
Opettajien intentio suuntautui tarkastelemaan koululaisten tupakointia terveysnä-
kökulmasta, jossa opetus- tai kasvatustoiminnan merkitystä ei erikseen pohdita 
suhteessa opettajan tekemään työhön.  

5.2.4 Yhteenveto 

Tässä luvussa kuvasin opettajien kolme laadullisesti erilaista tapaa ymmärtää 
tupakointi koulukontekstissa. Opettajien erilaiset näkökulmat päihteisiin ja erityi-
sesti tupakkaan muodostavat osatotuuksia ja kollektiivisen ryhmän yhden osato-
tuuden suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Tupakointi on siis yksi osa ilmiötä, johon 
opettajien käsitykset suuntautuvat ehkäisevässä huumetyössä. Näillä erilaisilla 
käsityksillä on keskeinen vaikutus ehkäisevän huumetyön sisältöön koulukonteks-
tin opetus- ja kasvatustoiminnassa. Jos opettaja näkee opetuksen ja kasvatukselli-
sen toiminnan koululaisten tupakoinnin suhteen määrittyvän tupakkalain ja sen 
noudattamisen (A-käsitystyyppi), tupakkariippuvuuden (B-käsitystyyppi) tai ter-
veyden kautta (C-käsitystyyppi), voidaan edelleen pohtia näiden erilaisten sisäl-
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löllisten lähtökohtien merkitystä ehkäisevän huumetyön opetukseen ja koulukas-
vatukseen. Opettajien erilaisten käsitysten kautta voidaan hahmottaa, millainen on 
heidän suhteellinen tietonsa tupakoinnista. Opettajien käsitysten kriittiset aspektit 
tupakasta ovat osana oppilaiden opetuskontekstia oppilaiden muodostaessa suh-
dettaan maailmaan.  

Koska lukion kasvatustavoitteet korostavat sivistyksellisyyttä, voidaan myös 
kysyä, miten tämä kasvatuspäämäärä saavutetaan näiden erilaisten viitekehysten 
kautta. Jokaisessa käsitystyypissä opettajan intentio ja kasvatuksen päämäärä 
suhteessa tupakointiin avaa erilaisen kriittisen aspektin asettaessaan tavoitteita 
ehkäisevän huumetyön opetukseen ja koulukasvatuksen sisältöön. Kaikki käsitys-
tyypit ovat samanarvoisia, käsitykset vain vaihtelevat, sillä ne perustuvat erilaisiin 
lähtökohtiin. A-käsitystyypin mukaan opettajien suorana intentiona on pyrkiä 
kasvattamaan oppilaita lain mukaisten reunaehtojen vallitessa, ja opettajat toivoi-
vat koulun toimintojen olevan yhteneviä yhteiskunnasta tulevien vaatimusten 
kanssa. A-käsitystyypissä opettajan epäsuorana intentiona on korostaa sääntöjen 
noudattamisen merkitystä ja esikuvien merkitystä oheiskasvatuksessa. B-käsitys-
tyypin mukaan opettajan tavoitteena oli tupakkariippuvuuden poistaminen oppi-
laista. C-käsitystyypissä korostetaan terveyshaittoja, mutta ei eritellä toimintoja 
vaan todetaan, että kaikki tupakoinnin vastustamisen keinot ovat sallittuja. 
C-käsitystyypissä opettaja arvioi tupakointia terveyshaittojen ja yhteiskunnalle 
koituvien kustannusten kautta.  

Opettajien intentio suuntautui tupakkakysymyksessä eri näkökulmiin muo-
dostaen erilaisia sisältöjä ja kriittisiä aspekteja ehkäisevään huumetyöhön liitty-
vään opetus- ja kasvatustoimintaan. Yhdessä käsitystyypissä opettaja rajoitti kas-
vatuksen yhteiskunnasta tulevien vaatimusten mukaan (A-käsitystyyppi), toisessa 
opettajan tavoitteena oli tupakkariippuvuuden poistaminen oppilaista (B-käsitys-
tyyppi) ja kolmannessa terveyshaittojen korostaminen, jolloin ei eritelty toiminto-
ja vaan todettiin, että kaikki keinot on sallittuja (C-käsitystyyppi). 

5.3 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit ehkäisevän huumetyön 
sisällöistä 

Ehkäisevään huumetyöhön liittyvä käsitteistö on toistaiseksi melko jäsentymätön-
tä (vrt. luku 3.3). Eri ammattiryhmien keskuudessa ei juuri ole tehty rajausta siitä, 
mistä näkökulmasta huumevalistusta tarkastellaan heidän omassa maailmassaan, 
eikä siitä, mikä on eri ammattiryhmien ydintehtävä heidän toiminnassaan ja roo-
lissaan suhteessa huumevalistukseen. Käytännössä ehkäisevä huumetyö voi olla 
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eri ammattiryhmien toteuttamana täysin erilaista toimintaa, vaikka niillä olisi 
yhteinen päämäärä. Tästä syystä tässä tutkimuksessa haluan tunnistaa ja paljastaa 
ehkäisevän huumetyön olemus nimenomaan tutkimukseen osallistuneiden opetta-
jien ymmärtämänä. Opettajan oma käsitys vaikuttaa siihen, miten hän suuntautuu 
aiheeseen opetuksessaan ja koulukasvatuksessaan. Opettajien käsityksiin liittyvi-
en kriittisten aspektien kautta kuvaan sitä, miten opettajat lähestyvät omaa maa-
ilmaansa.  

Tunnistin käsitysten vaihtelut ja muodostin käsitystyypit, jotka kuvaan yksi-
tyiskohtaisemmin kappaleissa 5.3.1–5.3.3. Yhteenveto sekä käsitystyyppien mer-
kitykset esittelen kappaleessa 5.3.4. Haastattelun aikana opettajat kuvasivat suh-
dettaan ehkäisevään huumetyöhön omassa opetustyössään. Esitin opettajille seu-
raavan avainkysymyksen: Mitä ehkäisevä huumetyö on ja miten olet toteuttanut 
sitä omalla tunnillasi? Tutkin avainkysymyksellä opetuksen kokemuksen suoraa 
objektia, mitä-aspektia, ehkäisevän huumetyön sisällöstä sekä miten-
kysymyksellä epäsuoraa objektia, opettajien toimintaa. 

Opettajien toimintaa tarkastelin konkreettisesti heidän itsensä kuvaamana eh-
käisevän huumetyön opetus- ja kasvatustoimintana. Opettajien intentiot suuntau-
tuivat ehkäisevän huumetyön koulukasvatukseen ja opetukseen, ja he saattoivat 
esitellä omaa opetustaan juuri haluamallaan tavalla ja ymmärtää ehkäisevän huu-
metyön ja siihen liittyvän opetuksen sellaisena kuin he itse näkevät asian. Erilai-
sista käsityksistä muodostin kolme käsitystyyppiä: A-käsitystyypissä ehkäisevään 
huumetyöhön liittyvä toiminta ymmärretään omaan oppiaineeseen sidotuksi ope-
tustoiminnaksi, ja B-käsitystyypissä ehkäisevään huumetyöhön liittyvä toiminta 
nähdään elämisentaitojen opetteluna. C-käsitystyypissä ehkäisevään huumetyö-
hön liittyvän toiminnan nähdään muodostuvan käsi kädessä opetuksen ja kaiken 
muun toiminnan yhteydessä. Jokaisen käsitystyypin erityispiirteet kuvaan erik-
seen omana lukunaan. Kuviossa 6 käsitystyypit esitetään yhteenvetona.  

A. Ehkäisevä huumetyö ymmärretään erityisesti oppiaineeseen sidotuksi 

B. Ehkäisevä huumetyö ymmärretään elämisentaitojen harjoittamiseksi 

C. Ehkäisevä huumetyö ymmärretään opetuksen ja muun toiminnan yhteistyöksi 

Kuvio 6. Kolme erilaista tapaa ymmärtää ehkäisevä huumetyö. 

Kaikissa käsitystyypeissä opettajat korostivat, että koulussa on kiire edetä oppiai-
neen sisällä. A-käsitystyypissä opettajat korostavat oman erityisen oppiaineen 
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merkitystä lukiossa. A-käsitystyypissä ehkäisevän huumetyön sisältö mielletään 
huumausaineista puhumiseksi, ja jos se liitetään omaan oppiaineeseen, silloin 
huumeista puhutaan ”tuotteena”, aineiden ominaisuuksina tai vaikutuksina. 
B-käsitystyypissä ehkäisevä huumetyö nähdään laajemmin kuin A-käsitys-
tyypissä. B-käsitystyypissä opettajat liittävät huumeaiheet oman oppiaineensa 
yhteyteen kuten A-käsitystyypissäkin, mutta sen lisäksi ehkäisevään huumetyö-
hön liitetään myös muu ”paapominen” kuitenkin siten, että opettaja ei liitä oppi-
laan tukemista varsinaiseen opetustyöhön. A-käsitystyyppiin liitetyissä lausumis-
sa ehkäisevä huumetyö ymmärretään jonkin verran irralliseksi ja erilliseksi muus-
ta opetustoiminnasta. C-käsitystyyppi eroaa muista käsitystyypeistä siten, että 
opettaja liittää tietoisesti kaiken koulun arkitoiminnan ehkäisevän huumetyön 
kokonaisuuteen.  

Joissakin kohdissa C:n ja B:n välinen luokittelu tuotti pulmia, koska erityises-
ti B-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa mentiin välillä laajalle alueelle huolen-
pidossa, esimerkiksi filosofian puolelle. Ratkaisut luokituksessa tein sen mukaan, 
miten tietoisesti ja selkeästi opettaja eritteli ja esitti muun toiminnan liittyvän 
ehkäisevään huumetyöhön. Luokkiin ryhmittämistä vaikeutti epävarmuus: toisaal-
ta opettaja voi laajastikin kuvata jotakin tapahtumaa ja merkitystä, mutta kysyttä-
essä erikseen opettajan oman toiminnan merkitystä, opettaja pitäytyy ainoastaan 
opetettavassa oppiaineessa. Päätökset rajauksista näissä tilanteissa suoritin feno-
menografian suoman mahdollisuuden mukaan: saman henkilön lausuma voidaan 
liittää eri luokkiin, jos henkilö muuttaa mielipidettään haastattelun aikana. Tätä 
sovelsin terveystiedon opettajan kohdalla, kun hän toisaalta koki kaikki instituuti-
osta tulevat rajoitukset, mutta toisaalta hänellä oli kokemuksen kautta laajaa nä-
kemystä. Seuraavaksi kuvaan yksityiskohtaisemmin käsitystyyppejä ja niiden 
kriittisiä aspekteja.  

5.3.1 Ehkäisevä huumetyö ymmärretään erityisesti oppiaineeseen 
sidotuksi 

A-käsitystyyppiin kuuluvassa ehkäisevä huumetyö ymmärretään erityisesti oppi-
aineeseen sidotuksi -käsitystyypin ilmauksissa opettajat korostivat toiminnassaan 
oman oppiaineensa merkitystä opetuksessa ja ajattelivat sen kuuluvan vain epä-
määräisesti ehkäisevään huumetyöhön. Opettajien käsitysten mukaan koulussa ei 
ole mahdollisuuksia toteuttaa ehkäisevää huumetyötä, koska jokainen opettaja 
hoitaa oman erillisen osuutensa opetuksesta. Haastattelussa opettajat korostivat, 
että lukiossa opiskeltavan tiedon omaksuminen on valmistautumista ylioppilaskir-
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joituksiin ja että opetuksen ja oppilaiden päämääränä on selvitä ylioppilaskirjoi-
tuksista. Tässä A-käsitystyypissä tiedon ymmärretään liittyvän tiettyyn yksik-
köön, spesifiin oppiaineeseen, jolloin myös opetus on sirpaleista.  

A-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat eivät tarkastele koulukon-
tekstia kokonaisuutena eivätkä ehkäisevän huumetyön opiskeluympäristönä. 
Opettajat painottavat kognitiivista oppimista lukiossa. A-käsitystyypissä opettajat 
korostivat koulun reunaehtoja ja ylioppilaskirjoitusten merkitystä ja kokivat nii-
den olevan esteenä ehkäisevän huumetyön toteutukselle. Opettajat kokivat vahvaa 
ristiriitaa, koska eivät voineet mielestään toteuttaa ehkäisevää huumetyötä, koska 
oppilaat pitää valmistaa ylioppilaskirjoituksiin. Opettajat kokivat olevansa lukios-
sa kurssien vetäjiä, jolloin heidän kaikki aikansa menee kurssien pitämiseen ja 
kasvatus jää sivuseikaksi. Opettajat korostivat, ettei luokaton suuri lukio edistä 
yhteistyötä eikä siellä ole mahdollista myöskään hoitaa kasvatukseen liittyviä 
oheisjuttuja. A-käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa ilmenee, että jokainen opet-
taja etenee opetuksessa omaa kaistaansa, jossa ehkäisevälle huumetyölle ei ole 
varattu tilaa opetussuunnitelmaan. Opettajat vertasivat toimintaa usein luokalli-
seen lukioon ja korostivat, että luokallisessa lukiossa oli mahdollista tuntea oppi-
laat yksilöllisesti. Nykyinen systeemi luokattomassa lukiossa puolestaan antaa 
oppilaille mahdollisuuden edetä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Opetta-
jat kokivat kasvatustyön lukiossa sivuseikaksi. Ilmaisujen mukaan kasvatus ei 
onnistu luokattomassa ympäristössä, vaan siihen tarvittaisiin tuttu turvallinen 
ympäristö, jossa opettajat tuntevat oppilaat. Oppilaiden asenteisiin vaikuttamises-
sa opettajat arvioivat kaveripiirin, median ja yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin 
olevan merkittävämpi kuin opettajan roolin. Oppilaat pitävät opettajien käsitysten 
mukaan muita tietolähteitä luotettavampina kuin opettajan esittämää tietoa. Ku-
vauksissa opettajat korostivat oppilaiden todellisuuden olevan toinen kuin koulun 
todellisuus on.  

A-käsitystyypissä ehkäisevä huumetyö koettiin yleisesti ylimääräiseksi työk-
si, jolle ei ole tilaa tiukassa kurssien toteuttamistahdissa. Opettajat painottivat 
huumeiden erityisluonnetta silloin, kun niistä keskustellaan oppilaiden kanssa, ja 
he olivat varovaisia, jotta eivät provosoisi oppilaita kokeilemaan niitä. Opettajat 
olivat puhuneet satunnaisesti huumeista oppiaineensa yhteydessä, kuten kemiassa, 
elämänkatsomustiedossa ja terveystiedon tunneilla. Opetusmenetelminä oli käy-
tetty keskustelua, väittelyitä, paneelikeskusteluja tai ainekirjoitusta.  
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Näyte 1 käsitystyypistä A 

O: varsinkin tää luokaton lukio on mennyt siihen, että silloin entisessä kurs-
simuotoisessa lukiossa se oma luokka siinä oli, se oli se pysyvä porukka tai 
omat luokat niiku ylipäätäsikin, että …..niiku jotain …kuitenkin tutustu pa-
remmin ja pidemmällä aikavälillä myöskin seurasi oppilaita, että tää nykynen 
systeemi, en tiijä kenelle sopii. Soppiiko se oppilaille kovin hyvin? 

H: mikä siinä oli, että pani sua niin epäröimään, että soppiiko se oppilaille  

O: varmaan hyville oppilaille, jotka todella tarvitsee ja haluaa mennä no-
peemmin eteenpäin, niin luokaton lukio on oikeen hyvä systeemi. Mutta suu-
rin osa on ihan tätä tavallista massaa, että jotenkin en jaksa olla uskomatta, 
etteikö kaikille ois parempi, että ois semmonen tutumpi ympäristö. Pääosin 
siinä ympärillä siis luokka ja sitten se, että opettaja tuntis pitemmällä aikavä-
lillä. Että sitten samoin se, että, kun mä ruotsia opetan seitsemän kurssia vä-
hintään, niin siellähän käypi nyt semmosia oppilaita, että ne yhen kurssin 
kestävät olla minulla ja sitten siirtyvät seuraavalle opettajalle. Mutta, tuota 
ja ne yhen kurssin pystyy oppilas vaikka ihan pelailemaan, tai sillä tavalla, 
että tehtäviä tekemättä noin, mutta jos ei oppilas tiijä, että se on seitsemän 
kurssia mulla, niin ei se hirveen kauan jaksa siellä olla. Niin, että ei tee teh-
täviä tai muuta, kun se tietää, että tämä yhteistyö jatkuu kuitenkin vielä. Että, 
kasvattaminen ois semmosessa ympäristössä, niin silloin voi ruveta puhu-
maan, vaan kasvattamisestakin vähän niistäkin oheisjutuista, mutta ei tässä 
nykyisessä tämmönen sirpale systeemi  

Muuta tekstiä välissä  

O tai sitten täällä lukiossa tää on niin tämmöistä kaistottunutta segmentoitu-
nutta hommaa, että jokainen hoitaa vaan sitä omaa kaistaa. Siitä kait se sit-
ten on, tuntuu tämä päihdetyökin ja tämä kaikki sillekin pitäis olla oma kaista 
sitten, vaikka hyvin tietää, että se ei oo tehokkainta sillä tavalla… 

Jos huumeaihetta oli käsitelty opetuksessa, se liittyi jotenkin ”tuotteeseen” ja sen 
vaikutuksiin tai ominaisuuksiin, esimerkiksi kemialliseen rakenteeseen. Päihteistä 
puhumiseen suhtauduttiin varauksella; se koettiin aivan erilaiseksi kuin jonkin 
muun oppiaineen opetus. Siihen liittyy erilaisia merkityksiä, oppilaat tirskuvat ja 
hörähtelevät. Opettaja ilmoitti kontrolloivansa keskusteluja, jotta ei mentäisi älyt-
tömyyksiin. 
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Näyte 2 käsitystyypistä A 

O: Kyllä ja sanotaan siis väittelyssä on ollut aiheita esim. että pitäisikö esim. 
alkoholin saanti-ikäraja tai ravintoloihin pääsyn ikärajan alentaa Kyllä siis 
ihan tämmöistä on ollut, mutta se on ollut ihan niin pientä, että ei sitä oo ite 
huomannutkaan. Että tottakait se on sitten tätä valistustyötä’ 

H: No mikä ero on sitten tämmösellä valistustyöllä ja tällä mitä sää oot teh-
nyt koulussa  

O: No sitä vaan aattelee, kun ei oo sen alan ammattilainen, että ei siis tiedä 
niitä fakta-asioita. Niin sitä aattelee, että ei oo tarpeeks pätevä puhumaan, 
mutta tottakait sitä on ihan huomaamatta tullut jossakin paneelikeskustelussa 
ja ynnä muissa tän kaltaisissa. Ja tottakait sitä on yrittänyt sitten sitä keskus-
telua siihen suuntaan, että ei sitten mee semmoiseksi pelleilyksi ja älyttö-
myyksiin  

H: Fakta-asiat, kun liittyy siihen, niin mitä tarkoitat niillä faktoilla ? 

O: No, niin se siis, niinku justiinsa alkoholin et niinku ton ikäiset voi alkoho-
lia käyttää ja miten se vaikuttaa myös, kun ei niistä itellä oo tietoo  

Näyte 3 käsitystyypistä A 

O: Joo kemiassahan se on hyvin, mä oon kemian opettaja myös, niin kyllä 
niistä tietyillä kursseilla ne tullee esille 

H:Millä tavalla ne tulevat esille? 

O: No, niin kemiallinen rakenne ja siinä niitä jonku verran esitellään ja jos-
kus oon sitten oppilaat on pitänyt esitelmiä ja on huumeetkin ollut siinä mu-
kana 

H: Minkä tyyppisiä esitelmät on ollut 

O: Siitä on oikeestaan aika kauan, että kemiassahan ois tietysti tarkotus, että 
siinä aika paljon kesksitytään siihen kemialliseen puoleen, siihen rakentee-
seen, mutta ne on ollut kuitenkin tämmösiä, enempi, enempi tuota näihin vai-
kutuksiin liittyyviä. Ne sinänsä ihan hyödyllisä, mutta tuota näijen kemia on 
aika vaikeeta, ne on hirveän mutkikkaita rakenteeltaan 

Huumeista puhumisen todetaan olevan aivan erilaista kuin mistä tahansa muusta 
aiheesta puhuminen. Jos opettaja on ottanut aiheen oppituntien aikana esille, siinä 



 92 

on noudatettu tietoisesti varovaisuutta. Toisaalta opettaja pelkää, että aiheen käsit-
tely voi provosoida oppilaita kokeilemaan huumeita. Koulussa ei ehkä tiedetä, 
mistä oppilaan todellisuus tulee eikä välttämättä myöskään haluta tietää. Huu-
meista puhumiseen liitetään kuivaa faktaa ja tilastotietoja rikollisuudesta, ja sa-
manaikaisesti varotaan moralisoimasta. Opettajat ovat varovaisia lähestyessään 
aihetta, koska opettajien kokemuksen mukaan oppilaat tietävät huumeista enem-
män kuin opettajat. Opettaja ei osaa mielestään valistaa, sen verran on kuitenkin 
sanonut ennen vappua, että ”klara vappen bara vatten”.  

Näyte 4 käsitystyypistä A 

O: kyllä ja sitten esimerkiksi niikö oppilaat pitää jotakin väittelyitä paneeli-
keskusteluja, että on ollu niitä aiheita, että pitäiskö kannabistuotteet laillis-
taa. Ja sitten sen väittelyn jälkeen on ollut yleisökeskustelun paikka. Niin tot-
ta kai siinä tulee sitten tätä esille ja samaten niikö esimerkiksi jotakin niikö 
ainekirjoitusta varten harjotellaan yhdessä jäsentelyä, niin esimerkiksi joku 
tämmönen aihe huumeet niin siitähän niikö monenlaista näkökulmaa löytyy, 
et tavallaan ehkä siinä sitten silleen tiedostamatta tulee tämmöistä ehkäise-
vää päihdetyötä toivottavasti, et ei ainakaan niikö pyrkimys oo sitten kannus-
taa mihinkään kokeiluun 

Näyte 5 käsitystyypistä A 

O: siis siellä tulee esille tämä, että tuota, että siis se, mitä mä pohdin, niin on 
siis se, että, että, kun niin suuri osa rikoksita tehdää. Että kun ne tehdään 
esim. alkoholi vaikutuksen alaisena, että tapahtuisko ja missä määrin tapah-
tuis rikollisuutta ilman alkoholia ja huumeita? Huumeethan on tuonut rikolli-
suuden kuvaan muutoksen sillain, että lailla, että siis entistä enemmän rikok-
set on sidoksissa huumeisiin.  

H: Aina ammattirikollisuus on  

O: Niin, niin, niin, just, joo hooh 

H: Tuota, jos aattelee tuon päihdetyön sisältöö vielä näistä näistä tilastoista 
ja muista, niin voisko se olla sisällöllisesti muutakin kuin nää yhteiskuntaopin 
tilastot esim. omassa toiminnassa jotakin 

O. Opettajana 
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O: Mä oisin erittäin varovainen hmmm tuota siis, jos jos tää juttu menis niin, 
että kun, kun opettaja sormi pystyssä sanois niin, että tää on paha asia tätä 
vältettään. Niin kukaan ei polttais tupakkaa, eikä jois viinaa, eikä käyttäis 
huumeita. Niin se ei mene, ja sitten siis, miten se menee, sitä minä en ole poh-
tinut 

(muuta keskustelua välissä) 

O: Siks kun tuot minun ymmärtääkseni oppilaat joutuu omaksumaan, kyllä 
siis arvoista on siis keskusteltu, siis elämänkatsomustietohan on oppiaine, 
jossa keskustellaan niistä nimenomaan silloihan siis 

H: opetatko  

O: joo siis mä opetan elämänkatsomustietoo myöskin. Siis, siis tottakait siellä 
on siis hyvä tulla omista arvoistaan tietoiseksi ja ja tavallaa, mutta niistä tul-
laan tietoseksi tekojen kautta, ei niin, että pastori sanoo, että mikä on oikein, 
minä en usko siihen, koska se ei ole tähän saakkaa toiminu. Silloin siis se, 
mikä on se metodi, siis, siis minusta pitäis olla entistä enemmän tuota, tuota 
siis arvioida, että mikä on tään muun yhteiskunnan ja koulun välinen suhde. 
Jos tottakin kait kaikki haluaa hyvää sekä vanhemmat että opettajat, ei siinä 
ooo mitään ongelmaa, siitä huolimatta tapahtuu, siis sanotaan näin, että 
meillä huumeiden käyttö lisääntyy. Siis kaikki toimitahan on päinvastaiseen 
suuntaan ja nyt se fakta on kuiteskin tämmöinen. No silloin, siis minun ym-
märtääkseni meillä on niinkui ei olla niin, kuin ei olla juurikaan mietitty sitä, 
että mikä olisi se, että mistä oppilaan arvot tai asenteet tai todellisuus tulee. 
Ne elää jossakin sellaisessa todellisuudessa, josta koulussa ei tiedetä mitään. 

Näyte 6 käsitystyypistä A 

O: Niin, sitä pitäis puhua kaikesta kulttuurista ja tästä ja vanhenmuuten sitä 
huomaa, että lipsuu sinne enemmän ja enemmän kuitenkin, että huomaa, että 
se kielioppi menee yhtä hyvin tai yhtä huonosti perille, vaikka mä vähän vä-
hemmänkin sitä opetan. Että aikaa jää ehkä vähän enemmän, ehkä muullekin. 
Kyllä mä tietenkin haluaisin, että mä opetan kokonaisuutta, mutta mä tuota 
se valitettava todellisuus on, että saksankin lukijat, jotka jatkaa sitä pidem-
mälle, niin aikoo ne kirjoittaa ja kyllä ne yo-kirjoitukset ohjaa sitä materiaa-
lin valintaa sen verran, että kielioppiosasto hoidetaan ensin ja sitten mitä ai-
kaa jää, niin se jää tälle muulle  
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H. Joo sitä just, aloinkin miettimään, että mikä ohjaa sitä ajattelua, mistä tu-
lee se ajatus, en sano, että paineet, mutta tämä ajatus tulee, että 

O: No se valtakunnallinen hötinä kun ne yo-tulokset tulee,  

Ja siinä yhteydessä, kun ne listattiin yhtenä vuona ne lukiot menestyksen pe-
rusteella, niin kyllä se on kieltenopettajalla selkäytimessä, että kirjoituksia 
varten nää oppilaat hoidetaan. Että, kun aattelee, että mä oo lyhyen saksan 
opettaja ja se on kuitenkin valinnaisaine. Enemmän olis syytäkin keskittyä 
siihen suulliseen puoleen ja kyllä mä ne kirjoittajat pidän niin hyvin mielessä, 
että heidän täytyy pystyä kirjoittamaan mahdollismman hyvin sitten  

Yhteenveto: A-käsitystyypin mukaan ehkäisevän huumetyön toiminta ymmärre-
tään erityisesti omaan opetettavaan oppiaineeseen sidotuksi, jolloin ehkäisevän 
huumetyön lähestymistapa on hyvin tietopainotteinen. Kriittinen aspekti opetuk-
sen ja ehkäisevän huumetyön opetuksen sisältöjen painottamisessa suorassa ob-
jektissa on siinä, että opettajat pyrkivät esittämään huumeista faktaa ja aineiden 
kemiallisia rakenteita ja aineiden vaikutuksia oman oppiaineensa yhteydessä. 
Toinen näkökulma painottaa opetuksessa huumeiden vaikutuksia yhteiskuntaan, 
esimerkiksi yhteiskuntaopintunnilla tulee esille rikollisuus ja tilastotietoa rikolli-
suudesta. Kriittisen aspektin suuntautuessa epäsuoraan objektiin opettajat esitti-
vät, että ainekirjoitustunnilla huumeita tarkastellaan eri näkökulmista ja silloin 
myös harjoitellaan väittelyitä kannabiksen puolesta ja vastaan. Näin oppilaille 
tarjoutuu tilaisuus aktiivisesti muodostaa suhdettaan maailmaan ja he voivat myös 
esittää omia näkemyksiään.  

A-käsitystyypissä ehkäisevää huumetyötä tarkasteltiin sektoriajatteluna, ko-
konaisuutta ei hahmoteta eikä koulussa opettajien mukaan ole yhteistä toiminta-
ajatusta. A-käsitystyyppiin liitettyjen lausuntojen mukaan opettaja toimii opetta-
jakeskeisesti, opetuksen intentiona on siirtää tietoa eli oman oppiaineen sisältöä 
opiskelijoille, jotta nämä saavuttaisivat instituution asettamat opetussuunnitelma-
tavoitteet oppiaineessa. Tässä käsitystyypissä ehkäisevän huumetyön opetuksen 
kriittisenä aspektina on se, että ehkäisevä huumetyö nähdään erillisenä ja satun-
naisesti liittyneenä oman oppiaineen opetukseen. Opettajat esittivät, että heillä on 
oppiainekeskeinen lähestymistapa ehkäisevään huumetyöhön ja sen opetukseen. 
Oppiaine ei yhdisty oppilaan olemassa olevaan tietoon eikä oppilaan todellisuu-
teen. Opettajien kokemusten mukaan oppilaat tietävät huumeista paljon. Koulussa 
ei tiedetä oppilaiden todellisuudesta, eikä aina halutakaan tietää. Näkökulma op-
pilaaseen on etäinen, opetusta ei yhdistetä oppilaan lähtökohtiin. Suoran objektin 
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kohdalla opettajat toteavat, etteivät he juurikaan tee ehkäisevää huumetyötä, ja 
tuovat esille reunaehdot, mutta epäsuoran objektin kohdalla esittelevät erilaisia 
toteuttamistapojaan. Tämä on ristiriitaista: opettajat esittävät, etteivät he tiedä, 
mitä ehkäisevä huumetyö on, mutta toisaalta kuvaavat tehneensä ehkäisevää 
huumetyötä. Yksi kriittinen aspekti on se, että oppilaiden näkökulma todellisuu-
teen ja heidän suhteensa maailmaan on laadullisesti erilainen kuin koulun näkö-
kulma.  

5.3.2 Ehkäisevä huumetyö ymmärretään elämisentaitojen 
harjoittamiseksi 

Tässä B-käsitystyyppiin kuuluvassa ehkäisevä huumetyö ymmärretään elämisen-
taitojen harjoittamiseksi -käsitystyypissä opettajat korostavat elämisentaitojen 
konkretiaa. Tässä käsitystyypissä, toisin kuin A-käsitystyypissä, opettajat koros-
tavat elämisentaitoja ja tunne-elämysten merkitystä vastapainona tietopainottei-
selle ja oppiainesidonnaiselle oppimiselle. Opettajat näkevät ehkäisevän huume-
työn liittyvän oman oppiaineensa yhteyteen. B-käsitystyypissä opettajien intentio 
suuntautuu enemmän epäsuoraan objektiin kuin A-käsitystyypissä ja opettajat 
kokevat tekevänsä ehkäisevää huumetyötä tukemalla oppilaita ja välittämällä 
heistä. B-käsitystyypissä oppilaista huolehtiminen nähdään ehkäiseväksi huume-
työksi koulussa, mutta kuitenkin erilliseksi varsinaisesta oppiaineen opetuksesta. 
Opettajien kokemuksen mukaan vuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä toteu-
tuu parhaiten pienissä ryhmissä keskustellen ja muusta opetuksesta erillisenä. 
Vuorovaikutuksessa opettajat kokevat huolehtivansa oppilaista ja vahvistavansa 
oppilaiden tunnepuolta. Kuvatessaan toimintaansa oppilaan tukemisessa opettajat 
esittävät varovasti tai toteavat, etteivät ole juuri lainkaan tehneet ehkäisevää huu-
metyötä.  

B-käsitystyypissä opettajat eivät korosta toiminnassaan ”tuotteeseen” liitty-
vää tietoa, vaan he ovat enemmän huolissaan huolenpidon puutteesta. B-käsitys-
tyypissä opettajat eivät siis eksplisiittisesti totea tekevänsä ehkäisevää huumetyötä 
kuvatessaan toimintaansa oppilaan tukemisessa. Olennaista B-käsitystyypissä on 
se, että opettajat keskittyvät tarkastelemaan ehkäisevää huumetyötä vuorovaiku-
tuksen ja oppilaiden elämisentaitojen kehittämisen näkökulmasta. Opetus on 
luonteeltaan tukemista, välittämistä ja tunnepuolen vahvistamista. Ristiriitaista B-
käsitystyypissä on se, että mitä-aspektia eli suoraan objektia tarkasteltaessa opet-
tajat kokevat, etteivät he ole tehneet ehkäisevää huumetyötä, mutta miten-aspektia 
eli epäsuoraa objektia tarkasteltaessa he kuvaavat selkeästi käsityksiään.  
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Seuraavassa näytteessä opettajan näkökulma on oppilaan yksinäisyydessä ja 
hyvinvoinnissa. Opettaja esittää ehkäiseväksi huumetyöksi sen, että oppilaat ope-
tetaan purkamaan ja käsittelemään ahdistustaan. Tavalliset teoriatunnit ovat opet-
tajan mielestä tarpeellisia, koska niistä oppilaat saavat perustiedot, mutta myös 
muuta tietoa tarvitaan. Opettajalla on tietoa oppilaiden taustoista ja oppilaiden 
erilaisista näkökulmista arvo- ja asennemaailmaan sekä taitoja käsitellä esimer-
kiksi ahdistusta.  

Näyte 1 käsitystyypistä B 

O: no nyt tulee mieleen se Harry Potteri. Sä ymmärsit siitä elokuvasta, että 
kun se kysyi, että minkä takia Harry Potteri kysyi siltä T:llä alkavalta profes-
sorilta, jonka nimeä mä en tarkalleen muista. Että minkä takia sit hänelle sit 
silloin, kun se hyökkäs, se orava hänen kimppuuns. Että orava, joka koski hä-
nen paljasta ihoaan, niin silloin sille oravalle tuli tuskia ja nousi rakkuloita, 
sillä pahalla. Niin minkä takia, hän haluais sen tietää? No, tää oli perustelu 
siihen, että tätä Harry Potteria oli rakastettu niin paljon, että rakkaus suojaa. 
Mä ihan aattelin siinä, että omia lapsia ja muita, että se suojaa, se on sem-
monen panssarimuuri silloin ympärillä, että ne on ne, mä en tiedä, että miten 
täällä koulussakaan ehtii kaikkia oppilaita sitten niin rakastaan heh heh, 
mutta voisko koittaa osoittaa huomiota.  

(muuta tekstiä välissä) 

O: niistä . Sit tullee vahingossa esille ko meillä on täällä paljon semmosia 
vaikkapa x kaupungista  

Tai x paikkakunnalta oli, mutta ne ei tuu esille. Mä aattelin joskus, että pi-
täiskö niikö opettajakokouksissa vaikka niikö syksyllä niin selittää ketkä on 
tällaisia vieraspaikkakuntalaisia, meille toistaseksi ei oo selitetty niitä. Ne 
tullee niikö vahingossa esille, niin kuin vaikkapa tämmösissä, että joku tullee 
kysymään, että päsisiköhän lähteen kotona käymään niin tuntia ennen siitä. 
Jos tekee jatkokysymyksen ite, että minne sä lähet. Hän lähtis kotona käy-
mään, siinä tulee esille niikö, että asuukin vaikka tuolla…  

H: Joo ihan muuaalla 

O: niin sitten osaa taas niikö jotenkin suhtautua siihen sitten, että se on nyt 
sitten ollut viikonlopun siellä ja mutta nää on semmosia lyhyt aikasia  

H: niin justiinsa  
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O: mutta nää on semmosia lyhytaikasia tietoja……. ja tämmöstäkin tietoa 
vois oppilaasta hakea muuten en tunne niitä kaikkia. Niin pyrkiä lisäämään, 
vaikkapa tämä, että ketkä tulee ketkä asuu täällä yksin. Oikein hiljanen poika 
oli viime keväänä, niin kyllä mä heti ymmärsin, että siinä ei sillä hirveesti ka-
vereita voi vielä olla ja taidelinjan takia tullut siihen  

(muuta puhetta välissä) 

O: niin ja tullee paha olo, ahdistusta ja ne voi sitten, ehkä ne monet nuoret 
voi sitten sitä ahdistustaan näihin purkaa.    Ilmeisesti.    Et miten voi sitten, 
sittenkin tietää, että monet nuoret on ahdistuneita, eikä sitä tartte ruveta sillä 
lailla niikö hoitamaan. Tää on huono esimerkki, mutta voi vaikka lähtee käve-
lemmään voi sekin olla joskus kyllä hyvä, että 

Näyte 2 käsitystyypistä B, tutkijan tiivistämänä 

Opettaja kokee, että asiantuntijat STAKESissa nauravat ja vähättelevät opet-
tajien koulussa tekemälle työlle. Opettajan opetuksen sisältönä ei niinkään 
ole huumausaineet, vaikka niitä käsitellään, vaan opettaja liittää ehkäisevän 
huumetyön laajempaan kokonaisuuteen. Kokonaisuuden opettamista vaikeut-
taa kova kiire koulutyössä, toisaalta opettaja kokee olevansa epäpätevä opet-
tamaan aihetta. Opettaja kokee, että vaikka hänellä olisi hyvä työkalut ja kei-
not, hänen pitää olla fakiiri selvitäkseen kaikesta nykysellä tuntimäärällä. 
Toisaalta opettajalla on kokemus, että nykyiset uudistukset terveyskasvatuk-
sessa ovat huijausta, niillä ei opetuksen laatua paranneta. Tunteja ei anneta 
lisää ja opettajat todetaan epäpäteviksi. Se oikea tieto on jossain piilossa. 
Kontakti opettajan ja oppilaiden välillä on ryhmästä kiinni. Opettaja kokee 
epätoivoa terveystiedon opetuksen suhteen ja siinä, että terveyskasvatukseen 
ei lisätä tunteja, vaan opettajat lähetetään lisäkoulutukseen. Opettaja kokee 
myös, että terveystiedon opettajia syyllistetään. Mitä itsetunnon vahvistamis-
ta ja sen voi tehdä pienillä jutuilla 

Näyte 3 käsitystyypistä B, tutkijan tiivistämänä 

Opettajan mielestä hyvä itsetunto on suoja oppilaalle ja sitä tulisi vahvistaa 
ensisijaisesti kodeissa, perheissä ja ympäristössä. Opettaja kokee, että hänen 
aineessaan on vielä kohtalaiset mahdollisuudet kolauttaa itsetuntoa, niin että 
se rapisee, mutta yleensä koulussa voi vahvistaa pienillä jutuilla. Opettaja 
painottaa, että oppilaan hyvät peruseväät ovat itsetunto ja järki, silloin kave-
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ripiirin merkitys vähenee ja oppilas on itsenäinen. Tämä opettaja tarkastelee 
sisältöä oppilaiden kautta. Näkee ehkäisevän huumetyön laajasti ja kaipaa li-
sää työkaluja itselleen.  

Näyte 4 käsitystyypistä B, joka painottaa näkemystä huolenpidosta lapsesta lähtien  

O: Välttämättä ei yksistään ne tiedot ja taidot ja vaikka mikä kokemuskin 
sieltä niin sehän ei välttämättä auta, koska se ihmisen oma sisäinen maailma 
ohjaa sitä ja missä tilanteessa se on. Minusta se lähtee sieltä, että sieltä ihmi-
sestä lapsesta asti välitetään. Että sitä kautta se voidaan vaan varjella, että ei 
me tietysti voijaan jotakin saaha aikaan sillä valistuksella, mutta minä oon si-
tä mieltä, että kaikki lapset pitäis olla niinku ohjauksessa ja huolenpidossa 
ihan pienestä asti. Se ois niinku paras ehkäisy, ei meillä muuta mahollisuutta 
oon. 

Käsityksen kriittinen aspekti liittyy suorassa objektissa lapsesta välittämiseen ja 
epäsuorassa objektissa ohjaamiseen ja huolenpitoon.  

Näyte 4 käsitystyypistä B 

Opettaja kuvaa pienryhmätyöskentelyä ja sen suomia mahdollisuuksia avoi-
meen keskusteluun oppilaiden kanssa. Oppilaat ovat altistuneet sosiaalisesti 
huumeille, mitä ei juurikaan käsitellä. Opettaja toteaa asuvansa onnellisessa 
paikassa Suomessa, kaukana Suomen huumekaupungeista.  

O: avoimuuteen……Koska näähän ei yleensä keskustele näissä, meillähän on 
luokaton lukio näissä opetusryhmissä, yhtään mitään. Nehän ei ees viittaa 
ennää, kun ne ei tunne toisia, ne on hirveen arkoja. Mut nää kuvataideopiske-
lijat oppivat tunteen toisensa, kun meillä on pieni ryhmä ja meidän on pakko 
olla siinä samassa koko ajan. Niin se on ihan erilainen, kun koko muu opetus 
tässä koulussa 

(muuta tekstiä välissä) 

H: Minkälainen kulttuuri siellä on ootteko niistä 

O: Joo siinä on Tokaya lähellä ja sitten nää alkaa täyttää kaheksantoista. 
Nää ne on siinä vaiheessa. Ollaan puhuttu ja ollan jopa varmaan mainittu, 
että ruuan kanssa yleensä juodaan viiniä, et se varmaan näissä perheissä, 
minhin ne menee asumaan tulee eteen. Mutta tästä huumeasiastakin tuli pu-
he, koska tästä mun ropo ryhmästä, niin muutamat on käyneet aikaisemmin 



 99 

Unkarissa, siellä on meidän ystävyyskoulu, niin ne on yläasteella käynyt ja ne 
käyttäyty ne oppilaat tuli myymään heille huumeita siellä, eli vaihda purkkaa, 
mikähän se oli se huume, niin crack? 

H: Joo crackiä on  

O:niin vaihtamaan siellä, että ne sano, että se on ihan kauhia paikka, että 
siellä on huumeita, niin 

H: Oottako varautunut siihen kun tämmönen tilanne tulee etteen? 

 O. Kyl, mä en nyt muista mitä mä siihen sanoin , mutta varmasti jotain sem-
moista, että niistä pysytte sitten kaukana tai jotakin, …….mutta 

Yhteenveto: B-käsitystyypissä ehkäisevän huumetyön opetuksen ja kasvatuksen 
kriittinen aspekti eroaa A-käsitystyypistä siinä, että opettajat ovat käsitelleet eh-
käisevää huumetyötä aineen ja vaikutusten näkökulman lisäksi laajasti myös op-
pilaan henkilökohtaisten taitojen kehittämisessä. Keskustelussa opettajat painot-
tavat tietopainotteisen opetuksen lisäksi muita seikkoja, kuten itsetunnon merki-
tystä, avoimuutta, henkilökohtaisuutta, asenteita ja arvoja. Opettajat ovat skeptisiä 
koulun ehkäisevän huumetyön suhteen. Heillä on näkemys, että ehkäisevä huu-
metyö on osa laajempaa kokonaisuutta. Koulussa on opettajien kokemusten mu-
kaan liian paljon reunaehtoja, jotta ehkäisevää huumetyötä voitaisiin toteuttaa 
omassa opetuksessa. Lisäksi opettajat epäilevät omien tietojensa ja taitojensa 
riittävyyttä. Opettajat kiinnittävät huomiota oppilaaseen ja haluavat olla vuoro-
vaikutuksessa oppilaan kanssa. Opettaja haluaa puhumisen kautta tukea ja helpot-
taa oppilaan koulunkäyntiä. Tämän käsitystyypin kriittinen aspekti koulukasva-
tuksessa on siinä, että ehkäisevän huumetyön opetuksen sisältöön liittyy oppiai-
neen yhteydessä myös muiden taitojen tukeminen. Opetuksen intentiona on näkö-
kulman suuntautuminen oppilaaseen ja elämisentaitojen opettamiseen, vaikkakin 
opettajat kuvaavat, ettei heillä ole siihen riittävästi mahdollisuuksia. Opetuksen 
intentiona on, että oppilaat saavuttavat oppiaineen lisäksi muita relevantteja taito-
ja elämässä. Ehkäisevän huumetyön opetuksessa keskitytään vuorovaikutukseen 
ja oppilaan elämisentaitojen kehittämiseen. Opettajat tarkastelevat omaa rooliaan 
laajasta kasvatuksen näkökulmasta.  
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5.3.3  Ehkäisevä huumetyö ymmärretään opetuksen ja muun 
toiminnan yhteistyöksi 

Tässä C-käsitystyyppiin kuuluvassa ehkäisevä huumetyö ymmärretään opetuksen 
ja muun toiminnan yhteistyöksi -käsitystyypissä opettajat liittävät aiheen lähelle 
koulua ja tarkastelevat ehkäisevän huumetyön toteutusta mahdollisuutena koulus-
sa. Opettajat toteavat, että koulu liittyy elämään, joten koulussa voi opiskella 
myös elämää – nämä eivät ole toisistaan irrallisia. Koulussa opitaan taitoja, jotka 
auttavat selviytymään elämässä. Opettajat painottivat, että opetuksen pitää olla 
elämää palvelevaa. Opettajien käsitysten mukaan ehkäisevää huumetyötä konk-
reettisesti toteutetaan valvomalla oppilaiden päihteidenkäyttöä koulun tapahtu-
missa sekä seuraamalla poissaoloja. Opettajat korostavat erilaisten kokemusten 
merkitystä opiskelussa. Koulussa oppilaat voivat opiskella vaihtoehtoisia tapoja 
toteuttaa itseään. Esimerkiksi käyttäytyminen koulun juhlissa koettiin arvokkaaksi 
kokemukseksi. Arvokasvatuksen ja -keskustelujen kautta opettajat korostivat 
voivansa vaikuttaa koulun kasvatusilmastoon. Opettajat ilmaisivat, että viran-
omaiset voivat laittaa koulun mihin järjestykseen tykkäävät, mutta se ei vaikuta 
opettajien toimintaan. Opettajat harmittelevat sitä, että paineet tuloksista ovat 
siirtyneet opettajilta oppilaille. Tässä C-käsitystyypissä kaiken opetuksen ja op-
pimisen koulussa ajatellaan liittyvän kiinteästi ehkäisevään huumetyöhön; ne 
eivät ole erillisiä. Opettajan lähestymistapa opetukseen ja oppimiseen on koko-
naisvaltainen. Opettajat kokevat, että hyvin tehty koulutyö auttaa oppilaita selviy-
tymään elämässä. Opettajien käsitysten mukaan kognitiivinen oppiminen ja tun-
nepuoli liittyvät yhteen. Jos opettaja antaa hyvää opetusta ja on tosissaan, se on 
ehkäisevää huumetyötä, samoin oppilaan tukeminen ja oppilaasta välittäminen. 
Opettajien intention suuntautuessa epäsuoraan objektiin opettajat viittasivat oppi-
laan monipuoliseen tukemiseen.  

Tämän käsitystyypin kriittinen aspekti suhteessa suoraan ja epäsuoraan ope-
tuksen objektiin eroaa selkeästi A- ja B-käsitystyypistä siinä, että opettajat koros-
tavat tietoisesti erilaisten kokemusten merkitystä oppimisessa. He näkevät, että 
koulu voi tukea oppilaiden kehitystä ja kasvua erilaisiin tapoihin toimia myös 
ehkäisevän huumetyön näkökulmasta arvioituna. Opettajat viittaavat kasvattajan 
rooliin ja korostavat, että opettajan tulee saada kontakti oppilaan elämismaail-
maan.  
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Näyte 1 käsitystyypistä C 

H: koulun rooli ja tuota sun keinot ehkäsevässä päihdetyössä lukiossa?... 

O: oikeestaan tässä on vähän tullutkin niitä 

H: niin  

O: eli tuota joo roolista, jos saa sannoo… mitä siinä …. 

H: onko mahollisuuksia yleensä lukiossa enää tehä ehkäisevää päihdetyötä 

O: kyllä minusta hirveesti, siis se, että nehän tulee siihen viralliseen ikään 
täällä täyttävät 18 vuotta. Niin eli tokihan tuota niiku esimerkiksi mun mieles-
tä meijän koulussa niin, meijän koulussa siis tää opettajien suhtautuminen 
alkoholi juomiin ja nämä penkinpainajaiset, potkijaiset kaikki juhlat ja suh-
tautuminen tuohon tupakanpolttoon, näähän on kaikki koulun roolia tai mi-
nun rooli. Mä oon puolestapuhuja kyllä, kyllä minä oon täällä ko jotkut hir-
veesti vastustaa, ettei sitä huumekoulutusta niinkö tässä oli keväällä puhetta, 
niin minä kyllä oon ehdottomasti sitä mieltä, että sitä pitää olla ja ei saa olla 
silleen,,, 

H: millä sä perustelet pitää olla? 

O: sen takia, että pittää säilyttää nykyajan nuoreen kontakti ja nyky-
yhteiskuntaa siis ei saa olla sillälailla jossakin korokkeella, että minä opetan 
vain matematiikkaa ja minä opetan vain historiaa ja tää substanssi on niin 
tärkeä. Kyllä minä näen, että lukion opettaja on kasvattaja.  

(muuta tekstiä välissä) 

O: niin se, että joo, että …..just nämä kaikki koulun tapahtumat olisivat täm-
mösiä. Siihenkin mä viittasin äsken, mutta se, että meillä on niiku selvä linja, 
että me emme hyväksy esimerkiksi tullee nämä tämmöset oppilasryhmien 
matkat, myöhän tehhään yliopistoon. Kuulin justiinsa vähän juoruna, että toi-
sella koululla siellä ei valvota alkoholin käyttöä niillä matkoilla, retkillä. 
Vaan niiku annetaan sallitaan se minä nää, että siihen ehdottomasti puutu-
taan ja kontrolloidaan, valvotaan sitä alkoholin käyttöä ja näin me on tehty-
kin. Ja meillä on siistejä nää retket…mutta siihen täytyy hirveesti käyttää sii-
hen ennakkovalmisteluun aikaa, kun 120 kanssa lähtee. Siihen mennee älyt-
tömästi aikaa ja sitten siellä piti olla ku haukka, siellä me oltiin x paikkakun-
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nalla x hotellissa, niin siellähän sain koko yön ravata sitten vahtia, että ei se 
mittään semmonen, että sanotaan eikä vahita, mutta me vahittiin  

Jos koulussa tarjotaan hyvää opetusta ja opettajat sitoutuvat työhönsä, niin koke-
mus siirtyy oppilaille ja oppilaat arvostavat itseään. Jos oppilas tuntee itsensä 
tärkeäksi, hän ei ole valmis tuhoamaan terveyttään.  

Näyte 2 käsitystyypistä C 

O: tuo, kyllä tuo tietenkin….no en mää en ois niiku sitä mieltä…mun mielestä 
ne käy yhteis käsikädessä. Semmonen hyvä koulu, jossa annetaan hyvää ope-
tusta niin se sitten, myöskin pitää huolta oppilaasta, mä kyllä näkisin näin, 
että tuota. Minusta sekin, että niiku opettajat antaa hyvää opetusta keskityy 
näihin substansseihin, niin tuota ku tavallaan se on merkki siitä, että opetta-
jat pitää omaa ainettaan tärkeenä. Sitoutuvat, että ei oo semmosta, että myö 
minäkin muuten myöhästyn aina tunnilta vähäsen, mutta tuota, että myöhäs-
telee ja jätetäänpä nyt tunti pitämättä, lähetäänpä nyt aikasemmin ja siis 
tämmönen, että opettajakin on tosissaan. Niin sekin minusta sekin jo tämmös-
tä ehkäisevää työtä siis se, että ei oo semmonen hällä väliä meinkin täällä 
koulussa, vaan tosissan tehdään töitä ja tuota ,… niin se on hirveen vaikee 
tietysti matikan tunnilla huumeista puhuminen kyllähän se on aika vaikee yh-
tälö 

H: niin jos ei 

O: mutta siis jos omalla esimerkillään ja omalla suhtautumistavallaan niin 
kyllä minusta voi välittää sitä ehkäsy ….. 

H: joo… 

O: niin tai siis ne opettajan asenteet ois suhtautuminen omaan työhön ja sit-
ten oppilaan tukeminen esimerkiksi matematiikassa tai jossain missä hyvän-
sä, niin kiinnittää huomiota siihen, että minkälaiset tulokset keskustelee aina 
ja tää on minusta, mä nään sen välittämisellä 

mää nään välittämisenä 

H. merkitys on myöhempää ajatellen 

O: sen, että se oppilas kokee, että minä oon tärkee ja minusta esimerkiksi nii-
ku huumeiden käytössä, niin se varmaan yks syy on siihen, että minä en koe 
itseeni tärkeeksi jostain syystä. Minä voin pilata oman terveyteni, tai tieten-
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kin, kun tietäis määkään en oo hirveen tarkkaan perehtynyt, että miksi ne ih-
miset sortuu niihin huumeisiin, niin sitä pitäs tietää ehkä, mutta juuri tämä, 
että kyllähän muuten me nähhään onko ne rapuloissaan tai onko ne poissa, 
siis poissaolojen seurantahan on hirveen tärkke asia 

H: joo se ensimmäinen indikaattori 

O: niin, joo ja  

H: se on merkki, joku syy on,, että ollaan pois silloin siihen syyhyn puututaan 

O: niin, mutta se on se oppilaasta välittäminen, että ainakin, että miksi olit 
poissa ..pitää selittää ja samalla voi sitten muutaman sanan vaihtaakin vaik-
ka jostakin elämäntilanteesta, meillähän jokin verran on ongelmaa siitä, kun 
oppilaat käy työssä 

Koulussa ja elämässä tarvittavat asiat eivät ole erillisiä. Koulussa opitaan suhtau-
tumista, vaivannäköä, tavoitteiden asettamista, taitoja, pitkäjänteisyyttä. Yksi 
elämässä selviämisen ehto on, että oppilas selviää koulussa. Opettaja on sitä miel-
tä, että jos opetusta voitaisiin elävöittää, se tulisi lähemmäksi elämää ja näin myös 
palvelisi elämää.  

Näyte 3 käsitystyypistä C 

O: eeeeeeee…..aika vähän, aika vähän,,,,,,tuota ööööööö tuota tottakait niist 
niille täytyy antaa ne taidot, joilla ne siellä selviää. Ja tuota me ollaan sem-
mosessa yhteiskunnassa, että, että tää on vähän kova yhteisunta tässä mieles-
sä, että sun on selevittävä täällä. Ja sä tarvit tiettyjä tavallaan niiku täällä on 
monenlaisia oppilaita, siis siinä mielessä osahan näkee, että, että epämiellyt-
tävä laitos, mutta olkoot. Otetaan niin hyvät paperit kuin saadaan ja men-
nään sitten minne mennään, siis tämmöset fiksummat. Sitten on semmosia,, 
jotka tekee aivan saakuristi töitä uupuu. Ja tota tota opettaja tavallaan ei nää 
sitä, siis opettajaahan näkee vain oman oppiaineensa jutut, että en minä tie-
dä, siis miten niikun tähän pitäis tuota öööö, siis mä väittäsin näin, että nää 
elämässä tarvittavat tiedot ja taidot ja koulussa tarvittavat tiedot ja taidot ei 
oo ihan eri juttuja. Vaan sun on niikun, että yks elämässä selviytymisen ehto 
on, että selviät täällä (naurua), kun selviät täällä, se auttaa sua selviämään 
myös muualla 

H: joo..o 
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O: se menis näkin päin 

H: täällä ryhmässä vai tarkotat, selviää koulutuksesta sillä aina, että saa ko-
keista pääsee kokeista läpi vai vai 

O: sä opit semmosen suhtautumisen elämään, että sun on nähtävä vaivaa, et-
tä sä selviät siitä, sun on asetettava itelle tavoitteita, että sä selviät siis , sä 
tarvit niitä taitoja siis tuollakin, sun oltava pitkäjänteinen ja niin edelleen, 
niin että näää ei oo sillälailla niiku ….. 

Tässä käsitystyypissä opettajat keskittyivät tarkastelemaan aihetta nimenomaan 
koulun toimintaympäristössä. Opettajan roolia ja asennetta päihteisiin korostet-
tiin. Opettaja korostaa koulun viitekehyksen merkitystä ehkäisevässä huumetyös-
sä liittäen sen laajempaan kokonaisuuteen. Koululla tulisi olla päihteetön linja 
koulun tapahtumissa. Opettajan mielestä keskiluokkaiset opettajat eivät ymmärrä, 
mikä merkitys sillä on kasvulle, jos toimintaympäristöt suosivat alkoholia. Mora-
lisointia tulisi välttää, ja tulisi esittää ainoastaan faktatietoja. 

Näyte 4 käsitystyypistä C 

O: No tuota niin siis mun mielestä ninnku tietysti, että mulla on hirveen eri-
lainen tai siis läheinen suhde siihen asiaan. Että mä niinku näkisin sen, sä 
kysyt koulussako? 

H: Koulussa 

O: Koulussa joo,  

H: Tämä toimintaympäristö 

O: joo tuota niin, mun mielestä se näkyy, mun mielestä sen pitäsi näkyä niin 
sanottuna viitekehyksenä. Siis sellaisena, että tuota koulu suosiii tälläistä al-
koholitonta ympristöä, niin kaikki niinku koulun tapahtumat juhlat ja kaikki 
retket ja tämmöset tuota niin ne niinku pyrittäis korostamaan sitä päihteettö-
myyttä. Mä tietysti hirveesti itte pohtinut sitä onko se sitten se 18 vuotiaan ot-
taa oluet, ei mun mielestä siihen pitäis puuttua, mä itekin ooon kansainväli-
sen ryhmissä määkin Englanissa ja tämmösessä, että ei nyt niin, että ei saa 
yhtään ottaa, mutta kuitenkin niinku korostaa semmosta päihteetönät linjaa. 
Se musta, että kun me nyt on pätetty, että me otetaan sellaisille luokille, jotka 
me löydettiin siellä Tampereella. Sitten tuo niin musta se opettajan asenne on 
hirveen tärkee, että kyllä nyt tuossa on huomannut, että onko ne nyt ne päih-
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teet semmonen ongelma ihmiset, että ilmeisesti ne on niin päihteettömissä 
ympäristöissä nämä keskiluokkaiset opettajat kasvaa, että ne ei niinku ym-
märrä niitä vaarojoja mitä voi olla, jos se toimintaympäristö on suosivat, 
koska tuota minun nähdäkseni että alkoholismi on tosi vakava sairaus ja 
huumeidenkäyttö mutta myöskin alkoholismi on tosi vakava sairaus eli tuota 
sitä ei tuota ymmärrä, että miten pienistä se voi lähtee liikkeelle. Ihan tällä 
koulussakin ja annetaan niinku vanhojen päivien tai näiden potkiaisten, an-
netaan siellä käyttää ja ei välitetä mitään, mun mielestä koulun pitää olla 
tiukka. Sitten tietysti tunneilla niin terveyskasvatuksessa, tai mikä terveystie-
to, niin, siellä pitäis ottaa esille ja tuota, jos vaan on sellaisia mahdollisuuk-
sia, että opettajat voi ottaa esille ja mä esim. tiijän, vaikka mä en oo uskon-
non etiikan kursseilla, niin siellä vois olla tämmönen yksi alkoholiteema 

H: aivan mainosti 

O: niin taikka mä siis opetan sitä etiikan kurssia, mutta mä just huomaankin, 
että siinä on se alkoholiteema jäänyt pois, kun minä en oo tehnyt sitä kun Rit-
va X on tehnyt sen. Melkein voisi lisätä sen, sillä sais keskustelua, siinä kak-
kosten kanss ja ne kaikki käy sen ja tuota. No siellä tuota taitaa olla, mä en 
oo ihan varma minun tunneilla, mä en oo vetänyt, siellä taitaa tulla tämän 
alkoholiteema, kun vaan sopivasti, se kieliin tai mihinkin liittyy, kyllä sitä 
mun mielestä vois käsitellä tai tälleen mä sen näkisin,. En mä sitä silleen mo-
raalisena sillälailla, että sitä kauheesti ninnku moraalisoidaan, vaan niinku 
faktatietojen pohjalta niinku käsiteltäis  

Opettaja toteaa käsitelleensä alkoholiaihetta tunnilla, mutta että se ei ole kovin 
olennainen osa elämää. Asiat tulee asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Opettaja esit-
tää arvokysymyksiin liittyviä kysymyksiä oppilailleen. 

Näyte 5 käsitystyypistä C 

O: niin tuota jos meillä on sisältönä alkoholismi tai alkoholin käyttö loppujen 
lopuksi kuitenkin me vaan tuota sivutaan, että ei se meillä ole pääaine. Tai 
joo on mulla psykylogiankurssilla II ja IV tulee tää äidin FAS-syndrooma se 
tulee siellä kyllä, että mä niinku aika silleen faktatietona kerron siitä ja kyllä 
mä tietenkin esitän semmosia kysymyksiä, semmosia arvokysymyksiä myös-
kin, että mää esim. Että onko teidän mielestä oikein, että äiti näin toimii, sillä 
siitä on elinikäiset seuraukset 

H: miten oppilaat lähtee mukkaan 
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O: hmm, no tuota…ei ne …aika hitaasti lähtevät ne ykköset on aika monet. 
Mulla on niinku sellainen käsitys, se voi olla vääräkin käsitys, että alkoholi ei 
oo mitenkään hirveen olennainen osa elämää, että en tietenkää kaikkien kotia 
tunne enkä silleen tiijä, että niilä on, mutta kyllä ne yleensä tuomitsevat, mut-
ta siitä on käyty keskusteluja ihan tästä pakkohoidostakin, että tuota 

Opettaja opettaa erilaisia tapoja rentoutua. Opettaja toteaa, että jos ihminen olisi 
vain fyysinen koneisto, opettaminen olisi helppoa, mutta ihminen on kokonai-
suus. Myös sosiaalinen ja psyykkinen puoli on huomioitava, mikä tekee ehkäise-
vän huumetyön haastavaksi. Opettaja toteaa toimivansa tuntosarvilla työskennel-
lessään nuorten kanssa ja etsiessään sitä oikeaa tapaa työskennellä. Suora objekti, 
rentoutumistuokiot, kysymys vaihtoehtoisista tavoista pitää hauskaa, elämysretki. 

Näyte 6 käsitystyypistä C 

O: Niin ilman muutahan me haetaan tämmöistä fyysistä rentoutumista liikun-
tatunneilla. On meillä rentoutumistuokiot ja niin edelleen, mutta pyritään 
keskustelemaan tietenkin terveystietotunneilla, että voisko olla muitakin tapo-
ja pitää hauskaa ja rentoutua ja hakea jännitystä elämään kuin nämä aineet, 
että voisko ne olla ihan tämmöisiä harrsteita, tai toimintoja, tai nuorisotkin 
yhdessä tekis jotakin. No vaikka yksinkertaisten niin vaikka jonkun elämysret-
ken luontoon taikka jotakin muuta niiku tämmösiä vaihtoehtoja 

Opettaja kuvaa, miten oppilaat oppivat juhlakäyttäytymistä myös koulussa oppi-
tuntien ulkopuolella. 

Näyte 7 käsitystyypistä C 

O: no tääkin viimenen on tässä aika hyvä, että koulu ensinnäkin tämmösenä 
päihteettömänä ympäristönä, just joku koulun tapahtumat no se, että siihen 
pyritään aina, mutta tuota sehän voi epäonnistuakin. Mutta minä näkisin, että 
meillä on nyt aika hyvin onnistuttu ainakin yhen tämmösen tilaisuuven kans-
sa. Just tään viimesen asian suhteen, nimittäin meillä on ollut nyt viis kertaa 
jo semmmoset koulun juhlat, niiku tuolla linnassa konsanaan ja ne on niiku 
omaksuneet semmosen roolin. Ne tulevat hienosti pukeutuneena niillä ei oo 
mitään ollu, me ei tiijetä yhtään, että ois yhtään alkoholia tai mittään nautti-
nut, voihan ne jossain tuolla ulkona tupakalla siinä käyvä ei me olla sitä sit-
ten  

(nauhan kääntö) 



 107 

H. se juhla 

O: niin minä on tuo just kokenut tämmösenä, et meillä on niiku tää on aina-
kin hyvä alku siihen, eikä kukkaan oo siellä protestoinut, että kun aattelee, et-
tä meillä kuitenkin on 600 sattaa ihmistä ja ei se sieltä varmaa hirveesti puu-
tu. Silloin illalla me syödään tuolla hienosti, on laitettu juhlavammin vielä 
kuin normaalista ja sitten on ohjelmaa, tosi hyvvää ohjelmaa oli nyttenkin, 
kyllä silleen niiku osallistuvat, että just, kun joku on pari opiskelija esitti niin 
hienon jutun, että kyllä kerta kaikkiaan niin ne kyllä taputtaa sitten ja on mu-
kana kaikki siinä. Että mä niiku näkisin niin, että tuommoset ois tosi hyviä 
kasvattavia ja silloihan siinä ei jää ei jäähä miettimään jotakin huumeita, tai 
etes alkoholia, kun mennään niiku sillä arvokkuueella, on etes yks kokemus 
semmonen . Täällä voi olla kolmenakin vuonna sitten jo kolome kokemusta 
jollakin, että on niikö tullut niin…että tähän vois niiku pyrkiä. Ja siinä on nii-
ku konkreettista. 

(muuta tekstiä välissä) 

O: juhlakäyttätymistä ja meillä on esimerkisi rehtori ja oppilaskunnan pu-
heenjohtaja kättelee kaikki ovella. Ja kaikki tullee sillä tavalla sinne salliin ja 
hienosti, niillä on kauheen hienot asut kaikalla päällä ja tai melkein kaikilla 
ainakin ja siistit ainakin ja  

H. siistit 

O: niin ja kun sitten ennakkon ropot antaa ohjeita, että ykkösillekin, että, mä 
niinkö näin jo, kun mä menin sinne. Ne niikö oli jotenkin niin ne, niikö tiesi 
mitä on tulossa niikö et niikö kuunteli oikein, et mitä ne pukeutumisestakin 
sano, että ei tietysti sinne tartte mittään niin älyttömän hienoja mutta niinku 
juhliin pukeudutte yleensäkin, semmosella arvokkuudella tuutte siine ja siisti 
pukeudettu se on niiku että se on niikö tarkeetä. Mutta kyllä ne sitten on siel-
lä, siellä on tanssittu sitten puolin ja toisin että ihan tämmönen mukava. 

Yhteenveto: C-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat ovat kiinnostuneita 
oppilaan selviytymisestä elämästä myös koulun ulkopuolella. Opettajat liittivät 
opetuksen laajaan viitekehykseen ja painottivat vaativansa omalta opetukseltaan 
laatua. Opettajien käsitysten intentio suuntautui ehkäisevän huumetyön opetuksen 
kokonaisvaltaisuuteen ja sen asettamaan haasteellisuuteen opetuksessa. He esitti-
vät opetuksen sisältävän rentoutumista, elämysretkiä, faktatietoa, juhlakäyttäyty-
mistä ja arvokasvatusta ja tukevan koulun alkoholitonta viitekehystä. Oleellista 
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variaatioteorian näkökulmasta on se, että oppilaille pyritään tarjoamaan opetusta 
erilaisten opetusmenetelmien kautta ja oppilaille tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja 
luoda suhdetta maailmaan. Opettajat kokevat, että he voivat tarjota laadukasta 
opetusta oman situaationsa ja kontekstinsa lähtökohdista. Opetus saadaan kiinnos-
tavaksi opettajien käsitysten mukaan esimerkiksi elävöittämällä opetusta ja tuo-
malla se lähemmäksi elämää. Oppilaskeskeisen lähestymisen tavoitteena on, että 
oppilas kehittää valmiuksiaan ja kykyjään selvitä ahdistuksesta rentoutumalla ja 
saaden koko ajan hyvää opetusta. Tämän käsitystyypin kriittinen aspekti ehkäise-
vän huumetyön opetuksessa ja koulukasvatuksessa perustuu siihen, että koulussa 
keskitytään tietoisesti kokonaisvaltaiseen koulukasvatukseen ja kasvatus ja ope-
tustoiminta koetaan mahdollisuutena oppilaan ja maailman välisen suhteen kehit-
tämisessä. Näkökulman ollessa oppilaaseen päin oppilaat voivat itse kehittää 
itsetuntemustaan ja suhdettaan maailmaan.  

5.3.4 Yhteenveto 

Opettajien ilmauksista tunnistin käsitysten vaihteluiden ulottuvuuksia ja kriittiset 
aspektit, kuten edellisissä luvuissa 5.3.1–5.3.3 esitettiin. Edellä kuvatut käsitys-
tyypit valottivat ehkäisevän huumetyön opetuksen kriittisiä aspekteja, niitä, joihin 
opettajat keskittyivät haastattelussa. Kriittiset aspektit paljastivat opettajien näkö-
kulmia ehkäisevän huumetyön sisältöön liittyen opetus- ja kasvatustoiminnan 
suoraan ja epäsuoraan objektiin. Jokaisella kriittisellä aspektilla on oma merkityk-
sensä opetus- ja kasvatustoiminnassa. Yhdessä käsitystyypissä opettajat korostivat 
huumausaineista puhumisen olevan ehkäisevää huumetyötä (A-käsitystyyppi), 
toisessa liitetään jo ”vähän muutakin” ehkäisevään huumetyöhön, vaikka ei vielä 
tarkoin pystytä identifioimaan, mikä on ehkäisevää huumetyötä, mutta ”etsivä 
työ” on jo lähtenyt käyntiin (B-käsitystyyppi). Kolmannessa, C-käsitystyypissä, 
opettajat tunnistivat laajasti ehkäisevän huumetyön ja liittivät sen kokonaisuuteen, 
jossa koko koulun toiminnan kaikkinaista opetusta myöten ajatellaan liittyvän 
ehkäisevään huumetyöhön. Opettajien käsitykset roolistaan vaihtelivat eri käsitys-
tyypeissä: opettaja ymmärrettiin oppiaineen opettajaksi (A-käsitystyyppi), tai 
opettajan roolin ajateltiin laajenevan oppilaan tukijasta (B-käsitystyyppi) elä-
misentaitojen harjoittajaksi (C-käsitystyyppi). A-käsitystyypissä reunaehdot opet-
tamiselle nähdään ylioppilaskirjoitusten kautta tiukoiksi, jolloin koulussa ei jää 
aikaa muuhun toimintaan, kuten koulukasvatukseen. B-käsitystyypissä opettajien 
lausumissa korostuu interaktiivisuus, ja opettajat näkevät ehkäisevän huumetyön 
olevan huolenpitoa oppilaasta. C-käsitystyypissä opettajat korostivat instituution 
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laajoja tavoitteita ja lähestyivät niitä koulukasvatuksen kautta. Vaihtelut opettajien 
käsityksissä osoittavat opettajien intention suuntautumista ehkäisevän huumetyön 
opetus- ja koulukasvatuskontekstiin eri tavoin ja näin muodostavat myös erilaisia 
oppimis- ja kasvukonteksteja oppilaille. A-käsitystyypin ehkäisevään huumetyö-
hön liittyvässä kriittisessä aspektissa ja sen sisällössä korostetaan oppiaineen 
eksaktia faktaa ja kognitiivisen tiedon merkitystä, B-käsitystyypissä vastaavasti 
opettajat pyrkivät tukemaan oppilaan oppimista ja opettajat kehittävät henkilö-
kohtaisia keinoja tukea oppilasta. C-käsitystyypin ehkäisevään huumetyöhön 
liittyvän kriittisen aspektin sisällössä opettajat painottavat koko kouluinstituution 
olevan kokonaisuus, jossa pyritään kehittämään monipuolisesti oppilaan valmiuk-
sia kehittää itsearvostuksen kautta vastuullista suhdetta huumeisiin elämässä 
yleensä. Tämän C-käsitystyypin epäsuoran objektin kriittinen aspekti viittaa sii-
hen, että opettajien intentiona on auttaa oppilaita saavuttamaan taitoja, joilla he 
selviävät elämässä. Opettajat pyrkivät luomaan kontaktia oppilaiden elämismaa-
ilmaan sekä korostivat opetuksen laadun olevan moniulotteista. Opettajat kuvaa-
vat ehkäisevän huumetyön laajasti useasta eri näkökulmasta ja toivovat oppilai-
den saavuttavan tietoa, jota he voivat soveltaa elämässään ja muodostaessaan 
suhdettaan maailmaan. Oppilaat nähdään kehittyvinä yksilöinä, jotka luovat omaa 
ymmärrystään elämismaailmaansa.  

5.4 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit vaihtoehtoisesta 
huumevalistuksesta 

Nykyinen huumeiden huvi- ja virkistyskäyttö valtaa uusia alueita, kuten aiemmin 
todettiin (vrt. luku 3.3). Uudet huumekulttuurit asettavat kouluille haasteita kehit-
tää uusia tapoja toteuttaa huumevalistusta. Opettajat ovat muodostaneet omia 
käsityksiään ja tulkintojaan koulussa toteutetuista huumevalistustilaisuuksista. 
Huumevalistuksen tarkastelu koulukontekstissa ammattikasvattajien, opettajien, 
näkökulmasta ja sen pohtiminen, miten he käytännön työntekijöinä muuttaisivat 
nykyistä huumevalistusta ja sen sisältöä, voi olla lähtökohtana uusien toteutusta-
pojen kehittämiselle.  

Tässä luvussa kuvaan opettajien erilaisia käsityksiä nimenomaan vaihtoehtoi-
sista tavoista toteuttaa huumevalistusta. Vaihtoehtoisten tapojen ja niiden kriittis-
ten aspektien tunnistaminen koulukontekstissa voi laajentaa näkökulmaa ilmiöön 
ja auttaa kehittämään huumevalistusta sisällöllisesti. Näin pyrin tässä tutkimuk-
sessa vastaamaan ajankohtaisen kirjallisuuden asettamaan haasteeseen etsimällä 
uusia tapoja toteuttaa huumevalistusta. Opettajien intention suuntautumista vaih-
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toehtoisiin tapoihin toteuttaa huumevalistusta tutkin mitä-kysymyksen avulla. 
Kysyin, mitä huumevalistuksen opetuksessa voitaisiin tavoitella ja mitä sen voi-
taisiin ajatella antavan koulukasvatuksessa. Miten-aspekti keskittyy opettajan 
opetuksen tekoihin opetuksessa, siihen, mitä opetus voisi olla. Mitä- ja miten-
kysymykset ovat intention molemmat puolet ja kuvaavat opettajan suhdetta maa-
ilmaan. Lähestyin aihetta kysymällä opettajilta: ”Onko muita tapoja toteuttaa 
huumevalistusta?” Opettajat esittivät ajatuksiaan vaihtoehtoisista tavoista toteut-
taa huumevalistusta monipuolisesti ja antoivat runsaasti erilaisia selityksiä. Ana-
lyysivaiheiden II–III osavaiheita on kuvattu liitteessä esimerkkinä tästä aiheesta 
muodostetuista käsitystyypeistä. Lukija voi seurata käsitystyyppien muotoilua ja 
nimeämistä liitteessä 1.  

Opettajien kuvauksista tunnistin käsitysten kriittiset aspektit, ja tiivistin käsi-
tykset kolmeen käsitystyyppiin niiden erilaisten merkitysten perusteella. Muodos-
tetut käsitystyypit kuvataan luvuissa 5.4.1–5.4.3. Jokaisen luvun lopussa on yh-
teenveto kyseisen käsitystyypin kriittisten aspektien merkityksestä. Luvussa 5.4.4 
esitetään yhteenveto käsitystyypeistä. Eri käsitystyyppeihin liitetyissä ilmauksissa 
opettajat painottivat vaihtoehtoisen huumevalistuksen aspekteja eri tavoin. 
A-käsitystyypissä opettajat tarkastelivat huumevalistusta laajasti opettajan, oppi-
laan, koulun ja huumevalistuksen sisällön näkökulmista. Opettajat tarkastelivat 
toimintaa opettajan omana toteutuksena ja pohtivat tai pyrkivät esittämään uusia 
tapoja toteuttaa huumevalistusta. Muutoksen tarvetta nykyiseen huumevalistuk-
seen kuvattiin A-käsitystyypissä sanoin ”pois kiiltokuvamaisuudesta, kohti inhi-
millistä kanssakäymistä”. B-käsitystyypissä opettajat tarkastelivat huumekysy-
mystä lähes yksinomaan oppilaan näkökulmasta ja esittivät, että huumevalistuk-
sen suunnittelun lähtökohtana voisivat olla oppilaiden mielipiteet. C-käsitys-
tyypissä opettajat puolestaan etsivät muita vaihtoehtoja nykyiseen huumevalistuk-
seen, mutta vaihtoehtojen toteuttajiksi he esittivät jonkun muun kuin itsensä, kos-
ka he eivät kokeneet olevansa tehtävään sopivia. A- ja C-käsitystyypeissä käsitel-
tiin samoja aspekteja. Kriittisenä erona opetus- ja kasvatustoiminnassa oli kuiten-
kin se, että A-käsitystyyppiin kuuluvat opettajat olivat itse aktiivisia etsimään ja 
toteuttamaan uudenlaista opetusta. B-käsitystyypin vastaukset olivat yleensä ly-
hyitä. Kuviossa 7 esitän yhteenvetona huumevalistukseen liittyviä keskeisiä nä-
kökantoja.  



 111 

A. Huumevalistus muutosvoimaa etsiväksi toiminnaksi 

B. Huumevalistus oppilaiden mielipiteistä lähteväksi 

C. Huumevalistus ulkopuolisten toteuttamaksi toiminnaksi 

Kuvio 7. Kolme vaihtoehtoista tapaa toteuttaa huumevalistusta. 

Seuraavassa luvussa hahmottelen käsitystyypit ja niiden kriittiset aspektit opetuk-
sessa ja koulukasvatuksessa, joita havainnollistan lainauksilla opettajien kerto-
muksista. Kuvaan kukin käsitystyypin yksityiskohtaisesti neljästä eri näkökul-
masta (opettaja, oppilas, huumevalistuksen sisältö ja koulu), joko näytteenä em-
piirisestä aineistosta tai, jos lausumat ovat pitkiä, tutkijan tiivistelmänä empiiri-
sestä aineistosta. Menettelen näin, koska opettajat keskittyivät tähän aiheeseen, 
joka on tutkimuksen näkökulmasta keskeinen. 

5.4.1 Huumevalistus muutosvoimaa etsiväksi toiminnaksi  

A-käsitystyyppiin kuuluvassa huumevalistus muutosvoimaa etsiväksi toiminnaksi 
-käsitystyypissä opettajat tarkastelivat monipuolisesti suhdettaan nykyiseen huu-
mevalistukseen sekä suuntasivat katsettaan vaihtoehtoiseen tapaan toteuttaa huu-
mevalistusta. Lähtökohtana huumevalistuksen tarkastelussa opettajilla olivat 
myönteiset voimavarat ja usko valistuksen voimaan sekä opettajien omaan aktii-
visuuteen. Tähän käsitystyyppiin liitetyissä vastauksissa oli havaittavissa kasva-
tuksellisia lähtökohtia suhteessa opettajan toteuttamaan nykyiseen huumevalis-
tukseen. Opettajien toiminta oli tietoista pyrkimystä vaikuttaa oppilaaseen voima-
varalähtöisesti. Tähän käsitystyyppiin liitettyjen vastausten mukaan opettajat 
olivat usein toteuttaneet huumeidenkäytön ehkäisyyn pyrkivää toimintaa omassa 
opetuksessaan ja korostivat huumevalistuksen olevan muutakin kuin huumeista 
puhumista. Tässä käsitystyypissä huumevalistus ymmärrettiin laajasti ja opettajat 
painottivat huomioivansa tietoisesti toiminnassaan koulukontekstin ja oppilaiden 
situaation koulussa. Opettajilla oli kokemusta vaihtoehtoisista tavoista tehdä 
huumevalistusta, jolloin intentio suuntautui opetuksessa myös tulevaisuuteen. 
Opettajat pyrkisivät kartoittamaan oppilaiden sosiaalisia taitoja ja arvelivat, ettei 
kognitiivinen tieto yksistään riitä huumevalistuksessa. Tietopainotteinen opetus 
huumevalistuksessa miellettiin usein terveystiedon opettamiseksi. Huumevalis-
tuksen nähtiin koostuvan monista osa-alueista, kuten huolenpidosta ja huumetie-
dosta. Seuraavaksi esittelen A-käsitystyyppiin liittyviä eri näkökulmia.  
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A-käsitystyypin näkökulma kohdentuu opettajuuteen. Opettajat eivät ole tiu-
kasti sitoutuneet vain omaan oppiaineensa opettamiseen vaan etsivät myös uusia 
huumevalistuksen keinoja. Opettajat korostivat, että oppilaan tukeminen ja vah-
vistaminen on osa huumevalistusta. He esittivät omasta toiminnastaan konkreetti-
sia esimerkkejä oppilaan tukemisesta. Opettajat olivat tietoisia oppilaiden osallis-
tumiseen liittyvistä reunaehdoista. Opettajat kokivat koulussa ongelmaksi sen, 
etteivät oppilaat viittaa, etteivät he ole ryhmäytyneet ja etteivät he tunne toisiaan. 
Oppilaat pelkäävät eivätkä uskalla tuoda itseään esille – he ovat tuntemattomia 
toisilleen. Ongelmien syynä on opettajien arvion mukaan luokattomuus. 
A-käsitystyyppiä edustavat opettajat olivat myös kiinnostuneet huumeopetuksen 
laadusta ja pohtivat omien välineidensä kehittämistä. Huumeopetuksen sijasta 
yksi opettaja käytti sanaa huumekasvatus. Opettajat olivat kokeilleet erilaisia 
vaihtoehtoisia toimintoja: kirjallisuutta, rentoutumista ja elämysretkiä. He olivat 
pyrkineet kontaktiin oppilaidensa kanssa.  

Näyte 1 käsitystyyppi A:n näytteestä, tutkijan tiivistämänä. Näkökulma on erityisesti 
opettajan omassa toiminnassa 

Lukiossa pitää olla tietyt kurssit, jotta oppilaat saavat lakkinsa. Resursointia 
koululle, pienet ryhmät, sen lisäksi yhteiskunnassa perheiden tukemista, per-
hekasvatusta. Lukiossa pitäisi tulla opettajan suhde oppilaisiin esille, pitäisi 
voida luoda kontaktia ja luoda turvallisuutta esim. oppilashuoltojärjestelmä, 
opojärjestelmä. Koulussa on päihdestrategiatyöryhmä aloittanut toimintansa, 
pohjat on saatu muualta, mutta kehittelyä jatketaan sopimaan lukioon. Suo-
messa oppilaita opetetaan liian isoissa ryhmissä edelleenkin. Kaikkien opet-
tajien tietoisuuteen pitäisi tuoda oppilaiden viestit esim. ylioppilaskirjoituk-
siin liittyvästä kritiikistä. Lukiosysteemissä ei koskaan opi tuntemaan ketään, 
ne istuvat vain muutaman tunnin siellä tunneilla ja sitten ne häviää muualle. 
Tämä on semmoista yliopistotyyppistä opetusta, ei tuu semmoista kontaktia. 
Aikaisemmin oli eri juttu, kun oli ne luokat, saattoi nähdä jonkun ongelmat ja 
ne saattoi tulla helpommin puhumaan.  

Näyte 2 käsitystyyppi A:n näytteestä, tutkijan tiivistämänä. Näkökulma liittyy opetta-
juuteen 

Opettaja toteaa tulleensa skeptiseksi vuosien varrella, siitä huolimatta hän 
käy päivittäin narisemassa tupakanpolttajille. Sallivuus tulisi lopettaa. Opet-
taja oli käyttänyt arvokasvatukseen liittyvää totuusarvoa omalla tunnillaan. 
Rakkaus ja verkostot suojaavat ihmistä huumeidenkäytöltä, samoin perheiden 
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hyvinvoinnin edistäminen. Koulutuspäivillä opettajia kritisoidaan, mutta ei 
kehitetä välineitä siitä, mitä on hyvä huumeopetus. Tutkimustuloksia ei esitetä 
lukioista, vaan peruskouluista. Opettaja haluaisi enemmän tietoa huumeista, 
vaikka kaikkia ei tarvitsisi oppilaille kertoa. Mitä kauemmin tekee tätä työtä 
sitä vähemmän osaa, musta ittestä tuntuu siltä. Opettajan pitäisi olla hieno-
tuntinen ja saada kontakti oppilaaseen ilman varsinaista opetusta, jollakin 
tavalla inhimillinen kanssakäyminen. Jos yksikin oppilas miettii näitä juttuja, 
niin opettajan kokemus on, että hän on saanut jotakin aikaiseksi.  

Esimerkki opettajan käyttämästä oppilaan tukemisen keinosta 

Tätä kysymystä edelsi laaja keskustelu siitä, mitä ehkäisevä päihdetyö voisi 
olla. Näkökulma liittyi oppilaisiin, oppilailla voi olla jotain heikkoutta, ha-
luavat sulautua massaan, jos 1970-luvun arvomaailma välittyy oppilaille 
niin….  

O. Sehän se on se ongelma täällä lukiossa, että tuota niinku hirveen harvoin 
voi yksittäiseen oppilaaseen kiinnittää huomiota. Että, ihan niinku normaa-
leillakin tunneilla, ne hirveesti niinku, jos vaikka monta kertaa kysytään jota-
kin, tai ihan erityisesti kiinnitetään, ne syyllistetään. Yksikin poika kysyi, miks 
aina minulta kysyt sitä, että ne niinku monesti haluaakin sulautua siihen mas-
saa ja sanoisinpa, että aika vaikeeta se niinku on, mutta tuota mä näkisin sen 
silleen niinku tuota. Se yksi Vieno, joka kohta tuonne menee, se on ihan inno-
kas psykologian opiskelija. Se on ihan kympin oppilas. Niin tuota mä niinku 
ajattelen, että en mää voi niinku sitä asiaa ottaa ihan rehellisesti esille. En 
mää voi niinku sitä että miten nyt on mennyt alkoholin kanssa, että ootko nyt 
pysynyt selvänä tai sama vaikka ois huumeistakin kysymys  

H: Mutta voisko sen tehä jotenkin muutenkin, vaikka ei puhuiskaan ite huu-
meista  

O:Muuten voi, voi vahvistaa, minä usein tuenkin, vaikka esim. Vieno on help-
pokin ja mä aika usein tuen sitä, kun se vastaa, että olipa hyvä näkökulma 
tulla tähän ja tämä on juuri oikea vastaus ja tällä tavalla näin niinku tälle voi 
sitten varsinkin kun se sattuu olemaan niin hyvä oppilas niin se ymmärtää et-
tä tuota  

H: Ootko sä siinä vaiheessa aatellut sitä, että se vois olla niinku ehkäisevää 
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O: no mää oon ajatellut, eilenkin kun se oli mun tunnilla niin kyllä minä ajt-
telin, että siellä näytti surkean näköisenä istuvan ja yhen kerran se siellä viit-
tas ja mä nostin sen vastuksen ja sitä paitsi siellä ei kovin moni viittakaan, 
meillähän on siellä se ongelma 

H: jaa mistä se kertoo 

O: ei kun tuossa puhttiin äsken se syy on se luokattomuus, että ne on tunte-
mattomia toisilleen ja ne ei tunne toisiaan ja ne ei oo ryhmäytyneet ja ne pel-
kää sitten, kun ne ei tunne toisiaan, ne ei uskalla tuoda itteensä esille vie-
raassa porukas  

A-käsitystyypin näkökulma keskittyy huumevalistukseen, ja huumevalistuksen 
nykyisiä käytänteitä kritisoitiin. Opettajat kritisoivat A-käsitystyypissä television 
ja yleensä median tuottamaa hömppäviihdettä. Huumeidenkäyttäjät puolestaan 
saattoivat opettajien mielestä antaa huumeista liian kiiltokuvamaisen kuvan. Van-
hakaltaista valistamismenettelyä pyrittiin välttämään, ja erityisesti huumevalis-
tuksessa esitystapaan pitää kiinnittää opettajien mielestä huomiota. Jos esitystapa 
on hyvä, sisältö voisi silloin olla lähes samaa kuin ennenkin. Syyttelevästä esitys-
tavasta tulisi luopua. Huumevalistus voisi perustua periaatteeseen, jonka mukaan 
ei mainita yhtään kertaa sana huume. Huumevalistusta voitaisiin esittää piilotajui-
sesti esimerkiksi filosofian kautta. Seuraavaksi tiivistelmä opettajien alkuperäisis-
tä lausumista opetuksen mitä- ja miten-aspektien näkökulmasta suhteessa huume-
valistukseen ja opettajien ajatuksia toisenlaisesta tavasta toteuttaa huumevalistus-
ta. 

Näyte 4 käsitystyyppi A:n näytteestä, tutkijan tiivistämänä. Näkökulma keskittyy huu-
mevalistukseen 

Huumevalistus on oikeastaan elämänopettelua. Perheitä pitää tukea. Narko-
maanin valistustilaisuudella voi olla päinvastainen vaikutus. Huumevalistus 
voisi olla: elämänhallintaa, koulussa on monet asiat pakkoja, filosofiaa, elä-
mänfilosofiaa, elämänperusteita, vastoinkäymisten vastuskykyä, nuorten te-
kemiä videoita, hauska päivä oppilaille, yhdessä tekemistä, säännöllisyys, pii-
lotajuisesti, esim. ainekirjoitus, jossa ei katsottaisi virheitä, vaan ajatuksia ja 
niiden pohjalta keskustelua, tietoa mihin hankalissa asioissa voi ottaa yhteyt-
tä, yhdessä olemista. Oppilaat ovat tottuneet siihen, että jos oma opettaja pi-
tää tunnit, niin vastaukset kysytään suoraan kirjasta.  
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A-käsitystyypin näyte 5, joka liittyy hömppäviihteen tarkasteluun 

O: ja sitten tietysti mun mielestä ihan siis niiku kaikissa tiedotusvälineissä ja 
muissa pitäisi tulla sitä oikeeta valistusta  

H: Mitä tarkoitat oikeella valistuksella? 

O: joo että ihan sitä niiku oikeeta valistusta, ei se semmoista niiku syyttele-
vää, et ei saa käyttää sitä ja tätä. Mutta sitten se, et niinku esim. yks ilta tele-
visiossa näyky se mikä se on se TV, TV kanava. Niin siinä oli kolmosella 15 
min esittely siitä kanavasta ja mä ihan siten jäin kattomaam, että mitä siinä 
tule. Ja se oli jaoteltu, että oli toimintaa, draama skifiä, että mitä kaikkee sii-
nä oli. Siis nämä eri ohjelmatyypit ja sit kaikki, mitä siinä näytettiin, oli ame-
rikkalaista ja se meno oli justiinsa semmosta. Ihmiset ovat nuoria kauniita 
ihmisiä, jotka on niinku käy jossakin bileissä ja muulla ja heillä on niiku hir-
veen hauskaa. Siellä käytetään alkoholia ja lähdetään ajamaan autolla ja 
muuta. Ja se niinku antaa sitten tämmösen kuvan, että ihan se lyhyt katkelma, 
mulle näytti sen, kun mä aattelen, et jos se ihan TV, TV kanava on yhtään sa-
maa, et nehän tulee siis niiku siinä rivienvälissä et alkoholin käyttö on myön-
teistä, voi sitten käyttää näitä huumeita ynnä muuta 

H: joo 

O: et se sitten, että pitääkö sit niinku näyttää semmosia ohjelmia, lähettää  

(muuta keskustelua välissä) 

O: Samotenko, että millainen ja koulu on muuttumassa vielä enemmän niinku 
semmoiseen höppäviihteeseen toimintaaan, siis tämmöseen amerikkalaiseen 
kulttuuriin ja sitten sehän näitten nuorten mieleen tulee 

H: Oisko koululla tähän mittään vastaiskua tai opettajilla keinoja? 

O: Mä en tiedä, että ja sitten niinku äidinkielessä aina törmää siihen, et kun 
käyttää eim. oppilaita teatterissa, niin se ilmaisumuotona on ihan viera. Sit-
ten, kun ne on tottunut siihen toisenlaiseen , et ne jotankin niinku tietysti tää 
on hirveen yleistetty, siis monet elää niinku semmosessa niiku ihannemaail-
massa, joka tulee tuolta Amerikasta ja siihen kuuluu kaikki tämmönen päih-
teidenkäyttö ja ne niinku aattelee, että se on ihan myönteistä  
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Esimerkki, jossa keskustelun aiheena on piilotajuisen elämäntaitojen opettelun tavoite 

O: Tulee vaan mieleen heti olla sillain piilotajuisesti sillä tavalla että ois 
vaikka joku filosofi vaikka. Puhuis elämän filosofiaa…….  

H: Joo siinä oiskin ideaa 

O: että ei puhuiskaan oikeestaan sanaa huume koko aikana. Se vois olla 
vaikka nimeltään vaikka huumeluento ja sitten ei ois yhtään sanaa yhtään 
kertaan huume, vaan tää elämän niiku perusteista ja ….. 

H: minkä tyyppistä, elämän perusteista ja  

O: ja sitten tämä oli meijän joissakin opseista oli aikanaan, mä joissakin työ-
ryhmissä olin niin tuota hienoja sanoja, että oliko se nyt vastoinkäymisten 
vastustuskykyä pitäis koittaa parantaa ja tuota ko, tulee näitä pettymyksiä. 
Mä en nyt muista ihan, ne oli niin hienoja sanoja siinä tulis esille siinä nykyi-
sin niin tämä elämänhallinta, tulis välillä esille, että on se välillä hankalaa ja 
sitten, että miten siitä voi selvitä, että ei käyttäis näitä sanoja ollenkaan.  

H. Esa Saarinen vetonaulaksi ? 

O: Niin joku sellainen jolla on nimeä.  

H: Joo 

H: Voisko opettajat tehä sitä filosofian opettamista? 

O. Niin miks ei, mutta tietysti ne on tottuneet sitten, et koulun opettaja opet-
taa se on sitten semmosia, mitä kysytään kokeissa ja suoraan kirjasta ja  

H: Niin ….että sitä oppimista voi tapahtua myöskin vaikka ei kirjaa luekkaan, 
kun on joku auktoriteetti, joka heittelee ajatuksia ja aletaan keskusteleen 

O: Niin …ja sitten vois olla vaikka, ei sanaa huume sinne, vaikka joku aine-
kirjoitus sitten ja tuota en mä tiedä ehtiikö nykään pohtia sitten niitä ku pa-
lautetaan aineet ehtiikö ne käydä muutako vaan niitä virheitä, miten niit ja 
käykö ne niitäkään että tuota jos ois sitten sen ainekirjoituksen pohjalta aja-
tuksia, jos sen mitä kirjoitti niin siitä sitten yhdessä keskustelisivat.  

H: Minkähän tyyppistä tarkoitat, että se sisällöllisesti olis se ainekirjoitus? 

O: No kans sillä tavalla, että ei sitä huumetta että Nuori 16 vuotiaana, tai  

H: Joo 



 117 

O: Kuinka selviän 17 vuotis synttäreistä tää nyt oli ihan huono esimerkki, 
mutta tuota 

A-käsitystyypin näkökulman kohdentuminen oppilaaseen 

Opettajat tarkastelivat huumevalistusta oppilaan näkökulmasta ja haluavat ko-
rostaa oppilaan kokemaa turvallisuudentunnetta. Opettajat joko tiesivät mie-
lestään oppilaiden suhtautumisen huumevalistukseen tai ainakin pohtivat sitä 
ja aikoivat selvittää, ovatko oppilaat kiinnostuneita aiheesta. Koulussa ei ole 
ollut tapana kysyä oppilaiden mielipiteitä pidetyistä huumevalistustunneista.  

Seuraavassa tutkijan tiivistelmä näytteestä, jonka näkökulma kohdentuu 
oppilaaseen: 

O: joo lukiossakin, niin lukiossakin tietenkin meillä on täällä ehottomasti lii-
an vähän resursseja, kun mä oon opona toiminut tän puoli vuotta niin huo-
maa sen, että hirveen monilla just näilla riskialtisryhmillä niin niillä on hir-
veen voimakas tää turvallisuuden tarve ja tuota minusta se, että me annetaan 
tukea, vaikka ei puhutakkaan mitään niistä päihteistä vaan annetaan niiku 
tukee niille oppilaille niin se on jo ehkäisevää päihdetyötä ylipäänsä koko yh-
teiskunnassa ja koulussakin, mut sitten kun sä kysyit niistä huumeopetuksen 
sisällöistä   kö?  

A-käsitystyypin näkökulman kohdentuessa kouluun esitettiin yleensä ajatus, että 
koulussa pitäisi tehdä yhteinen päätös huumeopetuksen suhteen. Sen pitäisi olla 
säännöllistä ja järjestelmällistä, ja ulkopuolisia voitaisiin käyttää erikoisasiantun-
tijoina silloin, jos he osaavat esittää asiansa. Koulu voisi laatia huumeohjelman, 
jolloin huumeopetus saataisiin järjestelmälliseksi. Toisella haastattelukierroksella 
ilmeni, että kouluun oli perustettu ensimmäisen ja toisen haastattelukierroksen 
välillä tällainen työryhmä. Koululla ei kerätä palautetta oppilaiden kokemuksista 
ulkopuolisista asiantuntijoista. Koulussa on yritetty etsiä huumevalistuksen keino-
ja esimerkiksi tossuryhmissä (tukioppilasryhmissä) ja tutor-ryhmissä. Se ei ole 
ratkaisu, että koululla ei tehtäisi yhtään mitään. Opettajat miettivät, miten lainsää-
täjän asettamat ehdot sopivat koulun käytänteisiin, ja esittävät, että koululla pitää 
olla yhteistä toimintaa. Koulussa pitäisi voida luoda turvallisuuden tunnetta sekä 
mahdollisuus luoda kontakti opettajan ja oppilaan välille.  

Seuraavassa näyte: 

O: mä näkisin niikö sen sillä tavalla varmaan, en muista viimesestä haastat-
telusta mittään, mutta se että se ei oo välttämättä semmosta huumeopetust. 
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Tai siis ensiaskel ei ole huumeopetus tai huumekasvatus, vaan niiku mun mie-
lestä pitäis lähteä ihan tämmösestä perusrakenteesta liikkeelle. Eli tuota re-
surssointia, siis koululle resuressointi, ihan tämmösestä musta ehkäsevä 
päihdetyötä on liian pien ….ylipäänsä perhekasvatus, perheidenkasvattami-
nen , perheidenhuomioon ottaminen, perheiden tukeminen kaikenlainen tu-
keminen. Plus sitten tuota kouluissa pienet ryhmät ja se, että oppilaat niiku 
yksilöllisesti tulis esiin ja opettajan suhde niiku oppilaisiin, että se voi luoda 
tämmöistä kontaktia luoda turvallisuutta tukea, oppilashuoltojärjestelmä, 
opojärjestelmä siis nää on minun mielestä ehkäsevää päihdetyötä kaikki 

H: lukiossa 

(muuta tekstiä välissä) 

H: niin voit sä niitä sisältöjä miettiä 

O: mun mielestä se on vähän vieras se, että tuota no se mikä meillä on käynyt 
se yks kaveri huumevalistusta pitämässä. Semmonen herännyt lainausmerkis-
sä, uskoon tullut, niin se on ..oispa hyvä kysyä oppilailta kyselyä, oppilailta 
vähän palautetta, että meillähän tää järjestelmä on just sileen huono, että ku 
joku käy, niin ei mitään palautetta sitten saa oppilailta, jos nyt ei satu jollakin 
tunnilla kysymään sitä palautetta. Mutta tuota määkään en oo kysynyt, musta 
se pitäis olla järjestelmällistä enemmän kun, että yks käy aina jotakin pitä-
mäsä. Pitäis olla joku semmmonen ohjelma, luoda huumeohjelma ja meillä-
hän on työryhmä sä oot varmaan tietonekin, että meillä on huumetyöryhmä 

Yhteenveto A-käsitystyypistä: Tässä käsitystyypissä opettajien käsitysten mukaan 
koululla olisi mahdollisuus tehdä ehkäisevää huumetyötä muutenkin kuin perin-
teisesti valistamalla. Opettajat esittivät kokemuksiaan oman opetuksen yhteydessä 
toteutetusta huumevalistuksesta, jota koulussa voitaisiin hyödyntää jatkossa. Tai, 
jos opettajilla ei ollut uusia kokemuksia, niin ainakin he olisivat kiinnostuneita 
kokeilemaan vaihtoehtoisia menetelmiä huumevalistukseen. Opettajat ovat ko-
keilleet taitojaan mm. arvokasvatuksessa ja eettisessä kasvatuksessa. Tähän käsi-
tystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajat esittivät tavoitelleensa omassa opetuk-
sessaan perinteisen valistuksen sijasta kasvatuksen kautta uusia näkökulmia. Kes-
kustelun kautta oppilailla on mahdollisuus muodostaa omaa suhdettaan päihteisiin 
ja avata omia käsityksiään. Opettajat toivoivat, että opetusryhmät olisivat pie-
nempiä, jotta oppilaita voisi tukea paremmin. Muutosta toivottiin siihen, ettei 
koulu tähtäisi vain ylioppilaslakin saantiin. 
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Vaihtoehtoisen huumevalistuksen nähtiin olevan kasvatuksen tukemista eri 
konteksteissa ja elämisentaitojen kohentamista. Opettajat toivovat, että oppilailla 
olisi mahdollisuus kehittää elämisentaitojaan. Vaihtoehtoisessa tavassa toteuttaa 
huumevalistusta opettajat keskittyisivät tarkastelemaan oppilaan kasvun kannalta 
olennaisia asioita. Opetuksen intentiona olisi, että oppilaat saisivat hyvät kasvu-
olosuhteet koulussa ja että oppilaiden kasvua tuettaisiin. Opetukseen kuuluisi 
aktiivinen opetus, joka olisi vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opettajat kuvai-
levat opetuksen kautta tapahtuvaa huumevalistusta oppilaiden auttamiseksi. Ope-
tuksen objektissa painotetaan erilaisten kompetenssien kehittämistä oppilaissa, 
kuten kommunikointia, kriittistä ajattelua ja elämisentaitoja. Tähän 
A-käsitystyyppiin liitetyissä opettajien esittämissä kuvauksissa opettajat ovat 
vahvasti keskittyneet siihen, mitä opettaja voisi omassa toiminnassaan toteuttaa. 
Tässä muutosvoimaa etsivässä käsitystyypissä keskitytään huumevalistuksen 
sisältöjen uudistamiseen. Käsitys perustuu opettajan omakohtaiseen kokemukseen 
tai tämän haluun olla aktiivinen toteuttaja tavassa hoitaa toisenlaista huumevalis-
tusta. Ehkäisevä huumetyö olisi vaihtoehtoisessa opetuksessa luonteeltaan autta-
mista. Kriittisen aspektin suora objekti kohdistuisi elämisentaitojen opettamiseen 
ja epäsuora objekti suuntautuisi oppilaan kasvun kehittämiseen ja tukemiseen. 
Tässä suhteessa tämä A-käsitystyypin laadullinen näkökulma eroaa selkeästi B- ja 
C-käsitystyypeistä.  

5.4.2 Huumevalistus oppilaiden mielipiteistä lähteväksi 

B-käsitystyyppiin kuuluvan huumevalistus oppilaiden mielipiteistä lähteväksi -
käsitystyypin ilmauksissa lausumat olivat lyhyitä. B-käsitystyypissä opettajat 
painottivat sitä, että huumevalistus tulisi suunnitella ja toteuttaa oppilaiden mieli-
piteiden mukaan. Lähtökohtana ovat oppilaiden asettamat hyvän luennon kriteerit. 
Opettajat korostivat informaation jakamista ja oppilaiden osallistumista toteutuk-
sen suunnitteluun. B-käsitystyypissä, toisin kuin A-käsitystyypissä, opettajat eivät 
olleet aiemmin miettineet oman roolinsa merkitystä ja opettajuuden mahdolli-
suuksia huumevalistuksessa. Opettajat lähestyivät huumevalistusta yksinomaan 
oppilaan ehdoilla. Huumevalistus käsitettiin ulkopuolisten valistajien tekemäksi 
työksi. Toisin kuin A-käsitystyypissä B-käsitystyypissä opettajilla oli niukasti 
vaihtoehtoja esitettävänä muista mahdollisista tavoista toteuttaa huumevalistusta. 
Seuraavaksi esittelen B-käsitystyypin näkökulmia. 

B-käsitystyypin näkökulman kohdentuessa opettajan toimintaan opettajat ei-
vät esittäneet kehitysehdotuksia eivätkä miettineet omaa osuuttaan huumevalis-
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tuksessa. Jos ulkopuolisen valistajan esitys on ollut opettajien mielestä vaikuttava, 
he arvelevat nuorten ajattelevan samoin. Tässä käsitystyypissä oli lyhyitä vasta-
uksia, ja opettajat olivat hämmentyneitä keskustelussa syntyneistä kysymyksistä 
ja ennen kaikkea siitä, että heiltä kysyttiin vaihtoehtoista tapaa toteuttaa huume-
valistusta. Opettajat eivät oikein olleet ajatelleet asiaa siten, että voisi olla muita-
kin tapoja toteuttaa huumevalistusta, eivätkä he olleet aluksi miettineet omaa 
rooliaan ja sen suomia mahdollisuuksia. Käsityksissä tapahtuu muutosta haastat-
telun aikana, kun kysymykset liitetään opettajan omaan oppiaineeseen. Keskuste-
lun aikana opettajat totesivat tehneensä valistusta, tiedostamattaan. Tähän käsitys-
tyyppiin liitetyissä vastauksissa opettajien tapana oli korostaa perinteistä tapaa 
valistaa. Opettajat korostaisivat vaihtoehtoisissa huumevalistuksissa pelottelua 
karmivilla kuvilla ja suosisivat tunteisiin vetoavaa otetta. Tämän käsitystyypin 
ilmauksissa esitettiin, että koulussa voitaisiin järjestää kampanjoita sekä käyttää 
ulkopuolisia vierailijoita, joilla on omakohtaista kokemusta huumeista. Tämän 
käsitystyypin kriittinen aspekti suhteessa opetukseen ja kasvatukseen liittyy vah-
van tunnekokemuksen korostamiseen huumevalistuksessa sekä vahvaan esittämi-
seen huumeiden terveyshaitoista esimerkiksi kuvaamataidon kautta.  

Näyte 1 käsitystyyppi B vahvan tunne-elämyksen korostamisesta tutkijan tiivistämänä 

Opettajan kokemuksen mukaan oppilaat tykkäävät karmeista kuvista, joten 
tämän voisi huomioida huumevalistuksen suunnittelussa. Opettaja on ollut 
ulkopuolisen esitystilaisuudessa, jota opettaja piti vaikuttavana ja arvelee sen 
vaikuttaneen myös oppilaisiin. Oppilaat säikähtivät, kun oli vahva omakoh-
tainen perhekokemus esillä tunnilla.  

Näyte 2 käsitystyyppi B näkökulman kohdentumisesta huumevalistukseen 

O: voi olla erilaisia kampanjoita, joissa me ollaan mukana oli meillä joskus 
tupakanvastustamiskampanja oikein kunnolla pystyssä, mutta siitä on aikaa 
varmaa 10 vuotta, jolloin me tehtiin julisteita tuolla, totta kai voi  

H: joo…………………..ja miten, se näkyi sillä tavalla koulun arjessa, että 
teillä oli julisteita ja kampanjoita 

O: niin me käytiin läpi eri aineissa sitä ja meillä se on tämmöistä kuvantekoa 
sitten 

H: ja liittyikö ne kuvat niihin aineisiin ja siihen käyttöön vai onko siellä jota-
kin muuta sitten sisältönä  
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O: se oli tupakanvastustamis ………: 

H: niin joo siihen tupakkaan, mutta sitä hyvänolon hakemista sitä nautinnon 
hakemista elämästä 

O: eikö nää oli semmosia karmeita kuvia siitä miten käy jos tupakkaa polttaa, 
enneminkin, oppilaat tykkää tämmösistä negatiivisista kuvista saattaa olla 
hyvinkin kuvauksellisia tämöset, saastaset kehukot ja ristiinkuvat ja …….. 

Opettajien käsitysten mukaan vierailijat pystyvät vaikuttamaan oman elämänta-
rinansa kautta. Opettajat suosivat tunteisiin vetoamista karmivin kuvin. Opettajat 
ilmaisivat usein vastuksen kysymyksen muodossa tutkijalle. Huumevalistuksen 
argumentoinnin teho perustuu seuraamusajatteluun.  

O: Niin siihe nopetukseen voi lukee semmoset varmaan jos vierailijoita tulee 
kouluun, jotka sitten esimerkiksi käytännön kokemuksen kautta kertoo ommaa 
elämäntarinaansa. Musta tuntuu, että semmosilla pystyis eniten vaikuttamaan 
ja on meilläkin joku ollut semmonen luento, että oppilaat on ollut kuuntele-
massa just joku isä on esimerkiski ollut jonka tytär on menehtynyt huumeisiin 
ja on sitten ollut kertomassa, että on pari kertaa ollut  

H: Miten ne oppilaat onko ne kommentoineet semmosta tilannetta 

O.No ei tuota ainakaan minulle oo sitten kommentoineet ainakaan sen jäl-
keen 

H: Joo 

O: Tietysti voi olla, että en oo ottanut sitten puhheeksi sitä 

H: Ootko olut sellaisessa tilanteessa ite mukana että  

O:muistan ainakin yhen 

H. Oliko vaikuttavaa 

O: kyllä aiankin mun mielestä oli vaikuttavaa, tuntuis että se varmaan nuo-
riinkin vaikuttaa 

B-käsitystyypin näkökulman kohdentuessa kouluun opettajat esittivät näkemyk-
sen, jonka mukaan koulussa ei ole yhteisesti keskusteltu siitä, mitä huumevalistus 
voisi olla, eikä myöskään siitä, kenen opettajan tulisi osallistua huumevalistuk-
seen. 
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Yhteenveto B-käsitystyypistä: Tähän käsitystyyppiin liitetyissä vastauksissa 
opettajat tarkastelivat huumevalistusta oppilaiden näkökulmasta ja pohtivat, miten 
oppilaat reagoisivat toisenlaiseen valistukseen. Tarkastelun ytimenä oli, että huu-
mevalistuksen lähtökohtana tulisi pitää oppilaiden mielipiteitä ja toiveita. Opetta-
jan omaa toimintaa tai roolia huumevalistuksessa ei juurikaan puntaroitu, eikä 
uusia tapoja toteuttaa valistusta etsitty. Opettajat esittivät, ettei heillä ollut koke-
musta koulun yhteisistä toimintatavoista. Opettajien intention suora objekti suun-
tautuu oppilaisiin ja heidän reaktioonsa sekä siihen, että oppilaiden mielipiteitä 
tulisi käyttää huumevalistuksen lähtökohtana. Tämä muodostaa opetuksen ja kou-
lukasvatuksen näkökulmasta kriittisen aspektin. Koulukasvatuksen ja opetuksen 
näkökulmasta tämä kriittinen aspekti suorassa objektissa merkitsee myös sitä, että 
nykyistä tapaa toteuttaa huumevalistusta pidetään lähes itsestäänselvyytenä myös 
jatkossa. Epäsuoran objektin kohdistuessa vaihtoehtoiseen huumevalistukseen 
tässä käsitystyypissä on merkityksellistä se, että opettajat kokivat, että huumeva-
listuksen voi toteuttaa ulkopuolinen henkilö. Näin ollen opettajan omaa opetus- 
tai kasvatussuhdetta aiheeseen ei tarkasteltu tarkemmin.  

5.4.3 Huumevalistus ulkopuolisten toteuttamaksi toiminnaksi 

C-käsitystyyppiin kuuluva huumevalistus ulkopuolisten toteuttamaksi toiminnaksi 
-käsitystyyppi poikkeaa muista käsitystyypeistä siinä, että opettajat kritisoivat 
nykyisenkaltaista huumevalistusta ja kokivat itsensä enemmän sivustakatsojiksi 
kuin toimijoiksi. C-käsitystyypissä on A-käsitystyypin kaltaisia piirteitä siinä, että 
opettajien käsitysten mukaan toisenlainen huumevalistus olisi mahdollista ja toi-
vottavaa. Opettajat eivät kuitenkaan itse aktiivisesti toimisi sen puolesta. 
C-käsitystyypissä, toisin kuin B-käsitystyypissä, opettajat vaatisivat huumevalis-
tajalta sisäistä kutsumusta ja luontaista kykyä toimia koulukontekstissa. Opettajat 
uskovat, että huumevalistus hoidettaisiin terveystiedon tunnilla, vaikka eivät 
konkreettisesti esittäneet, miten se toteutettaisiin. C-käsitystyypissä opettajat eivät 
korostaisi huumeidenkäytön haittavaikutuksia ja pelottavia kuvia. Tässä suhteessa 
lähestytään siis A-käsitystyyppiä pikemmin kuin B-käsitystyyppiä. C-käsitys-
tyypissä avataan näkökulma asennekasvatukseen ja korostetaan kasvatuskoke-
muksen merkitystä ehkäisevässä huumetyössä. Seuraavaksi havainnollistan 
C-käsitystyypin näkökulmia  

C-käsitystyyppiin liitettyjen lausumien näkökulman kohdistuessa opettajuu-
teen opettajat esittävät, etteivät he itse voisi toteuttaa huumevalistusta vaan antai-
sivat sen mieluusti muiden tehtäväksi. Tätä he perustelevat sillä, että lukio on 
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äärimmäisen oppiainesidonnainen, joten siellä ei ole mahdollisuutta käytännössä 
käsitellä huumeaihetta, ja sillä, ettei heillä olisi mahdollisuuksia toteuttaa huume-
valistusta omassa opetuksessaan. Opettajien tapa lähestyä aihetta on huumeiden-
käytön suhteen ongelmakeskeinen. Opettajat viittaavat terveydenhoitajan pitämiin 
tunteihin ja ilmoittavat, etteivät tiedä, millaista tämän huumevalistuksen sisältö 
on. Opettajat puhuvat passiivissa; heillä ei ole omakohtaista suhdetta asiaan. Vas-
taukset olivat osittain niukkasanaisia, mutta opettajilla oli pyrkimys liittää ajatuk-
sellisesti asian käsittely oman oppiaineen yhteyteen. Ilmauksissa kuvastuu opetta-
jien epävarmuus: eräässä lausumassa opettaja pohtii olevansa ”pölijän sinisilmäi-
nen”, toisessa lausumassa opettaja esittää pelkäävänsä virhetulkintoja. Opettajat 
eivät haluaisi ryhtyä ylimmäiseksi päällepäsmäriksi. Jos opettajat perehtyisivät 
aiheeseen, heillä toisaalta voisi olla mahdollisuuksia vaikuttaa. Opettajan näke-
myksen asenteet saattavat välittyä oppilaisiin, jos opettajalla on vähänkin auktori-
teettia. Opettajat kritisoivat erillisiä huumevalistustapahtumia. Lausumissa opetta-
jat ilmaisivat luottavansa oppilaiden järkeen.  

Näyte 1 käsitystyypistä C liittyen opettajuuteen 

O: no tohon, en osaa vastata kun sitä aina ajattelee, että tämmönenkin valis-
tus on niin pitkälti sitten terveystiedon opettajien eli liikunnanopettajien har-
teilla. Et tuota ainakin semmonen käsitys, että meidän koulussa niikö asia on 
kyllä hirveen hienosti hoidossa. Et kyllä ne näistä asioista tuntuu puhuvan, 
mitä sivusta on kuunnellut, ja tietysti vois niikö lisätä sitten esimerkiksi täm-
mösiä luentoja ja muita. Niikö täälläkin koulussa on käynyt näitä entisiä 
huumeidenkäyttäjiä, et oisko sitten tän typpinen semmonen niikö lisättävää 
työtä. Mut vähän vaikee on sanoo, että et, mitä niikö muuta vois ottaa sitten 
esille 

H: ja se on lähinnä oppilaille, nyt jos aatelee opettajan työkaluja sitä, että 
minkälaista tietoo sä tarttisit koulun omassa työssäs niin millä työkaluilla sä 
teet tätä, niin mitä sun pitäis, että pystysit tekemään ehkäisevää päihdekasva-
tusta tai tätä 

O: se, kun mä oon nyt miettinyt sitä, et määkin ite oon varmaan hirveen si-
nisilmänen. Et siis mää oon miettinyt sitä että niikun, enhän mä tiedä, et 
vaikka mullakin on ollut opetuksessa joku sellanen, jolla on ollu ongelmia 
näissä, mut minä en oo vaan niiku voinut sitä havaita. Että onko sitä vaan si-
nisilmänen ja luottavainen, että semmosta ei voi olla siis meillä täällä. Ja 
taas sitten, jos mä aattelen sitä, että, jos rupeis hirveesti tarkkaileen oppilai-
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ta, niin sitten pelottaa se, että jos tekee virhepäätelmiä. Et sekin sitten, jos al-
kaa kattoon listaan joistakin tämmösestä huumeidenkäyttäjien tuntomerkeistä 
ja sitten jos se onkin niin ihan virheellinen päätelmä niin semmonenkin pelot-
taa 

H: tuota tarkotatko, jos on päätelmä on tämä 

O: et tuo vois ollakin, mut sitten, kun ruvetaan selvittelemään ja eikä ookkaan 
siitä kyse. Niin, se ois hirveen nolo juttu. Mut se, että niikun mä sen koulutuk-
sen pitäis olla semmoista perusjuttua, että se tosiaan konkreettisesti niikun 
jotenkin tuotais esille se, että mitenkä voi ihmistä tunnistaa, että käyttää 
huumeita tai muuta, että minä oon varmaan kyllä niin tosiaan pölijä sinisil-
mänen, että minä en niiku tajua semmosta 

C-käsitystyypin näkökulman kohdentuessa oppilaaseen opettajat korostivat, että 
kun pyritään vaikuttamaan asenteisiin, pitää uskoa nuoriin ja siihen, että nuoret 
ymmärtävät. Oppilaat vieroksuvat hurmosmaista valistusta. Opettajat totesivat 
ilmauksissaan, että oppilaat ovat fiksuja ja arkoja, he eivät ole mitään maailman-
miehiä. Opettajat esittivät, että nuoriin voisivat vaikuttaa real-life-musiikkivideot, 
jotka eivät kosketa aikuista. Opettajat arvioivat, että koulun oppilaat eivät käytä 
huumeita, jokunen voi olla käyttää alkoholia. Oppilaat ovat tottuneet korkeatasoi-
seen opetukseen, ja koulussa on huolehdittava siitä, ettei toiminta ole lukio-
opiskelijoille liian lapsellista tai itsestään selvää. Oppilaille voisi tehdä tietoko-
neella valistukseen liittyviä ohjelmia, jolloin he voisivat olla itse aktiivisia.  

Näyte 2 käsitystyypistä C 

O: No joo sitä mä sanosin, että mä oon kyllä sitä mieltä, että nuo entiset 
narkkarit ei oo hyviä, että siinä tullee jotenkin semmonen mielikuva, että on-
han tuosta mahdollisuus selvitä kuitenkin, vaikka on kuinka pohjalla käynyt 

H: Miten oppilaat suhtautui 

O: No tämä kyseinen tapaus, minusta se meni vähän överiksi, että se meni 
tämmöiseksi saarnaamiseksi, kun siitähän oli uskoon tullut, hurmos melkein, 
että tuota minä luulen, että sitä aika monet tavallaan vieroksu 

H: joo ja  
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O: Mutta tämä oli minusta hyvää siitä on jo muutama vuos aikaa, tämmöinen 
huume huumeenkäyttäjän isä kävi se kyllä kerto aika, miten karua se on. 
Musta tuntu, että se meni aika hyvin läpi. 

H: Onko tämmösellä yleensä merkitystä sitten tämmösellä päihdekasvatuksel-
la 

O: Kyllä, täytyyhän sitä nyt uskoa, että sitä pystyy vaikuttamaan asenteisiin, 
kun sitä hyvin esitetään, että kyllä mä uskon, että suurin osa nuorista ymmär-
tää, miten vakavasta asiasta on kysymys. Oppilaiden on syytä tietää, miten 
eri kulttuureissa suhtaudutaan esimerkisi hasiksen käyttöön.  

C-käsitystyypin näkökulman kohdentuessa huumevalistukseen opettajat esittivät, 
että huumevalistuksessa voisi olla vaihtoehtona jotakin nykyisenkaltaiselle toi-
minnalle, mutta sisältöä he eivät tarkemmin eritelleet. Valistuksessa tulisi välttää 
tätimäistä esitystä ja moralisointia. Opettajat esittävät, että opetuksen pitäisi sisäl-
tää faktatietoja ja tietopainotteista opetusta. Entinen narkomaani voi antaa kuvan, 
että huumeidenkäytöstä selviää helposti, joten opettajat eivät sallisi hänen toteut-
tavan valistusta. Valistus ei saisi olla luonteeltaan saarnaamista, ja toisaalta myös-
kään virkamiesmäinen valistus ei mene läpi. Luennointi ei ole opettajien koke-
musten mukaan tehokasta, vaan parempi tapa käsitellä asiaa on keskustelu. Opet-
tajat esittivät perinteisen huumevalistuksen tilalle kaunokirjallisuutta.  

Suora objekti kohdistuu huumevalistuksen sisällössä johonkin, jota ei määri-
tellä, ja toisaalta esitetään, että sisällön pitäisi olla faktatietoa ja tietopainotteista 
opetusta, näkökulmia eri kulttuureihin. Intention suuntautuessa epäsuoraan objek-
tiin esitetään, että huumevalistus ei saisi olla moralisointia, jeesustelua eikä enti-
sen narkomaanin esitys.  

Tutkijan tiivistelmä näytteestä 3 käsitystyypistä C 

Jotain pitää kuitenkin tehdä. Jokinlainen polku voisi olla. Voitaisiin panna 
joku polku menemään ja siellä pohtimaan eri aspekteja. Ei saa olla liian lap-
sellista eikä itsestään selvää. Asiaa voisi tarkastella siitä näkökulmasta, mi-
ten eri kulttuureissa ja uskonnoissa suhtaudutaan alkoholiin ja polttamiseen. 
Se ei ole kuitenkaan sitä, että sillä rohkaistaisiin oppilaita. Niiden on vain 
hyvä tietää tämä. Opettaja pohtii, miten keksisi itse tehdä kielioppiharjoituk-
sia ja reagointiin liittyviä tekijöitä, jos vaikka sattuisi, että oppilaille tarjo-
taan ulkomailla huumeita. Huumevalistus ei saa olla osoittelevaa eikä saar-
naamista. Narkkari voi antaa mielikuvan, että huumeidenkäytöstä selviää, 
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vaikka olisi käynyt kuinka pohjalla. Ulkopuoliset valistajat voi vaikuttaa elä-
mänkokemuksensa kautta. Joita asia koskee ovat tehokkaita kertojia. Mie-
luusti aihe liitetään terveystiedon tunnille tai terveydenhoitajan opetettavaksi. 
Keskustelu pienessä porukassa on tehokasta. Yleisluennointi. Miten mennään 
ravintolaan sitä on käsitelty saksan kirjoissa. Esitetään asianmukaisena. Kun 
raskis uhrata ½ tuntia, niin vois näyttää videon. Se ois yks keino näyttää to-
dellisuutta. Yhden ihmisen kokemus esimerkiksi kaunokirjallisuudessa voisi 
olla hyvä juttu, ilman vanhakantaista valistamismentaliteettia. perusasiat pi-
tää kertoa.  

Näyte 4 käsitystyypistä C 

O:se en minä oo sitä sen kummasemmin miettinyt, 

mutta sanon ainakin siis, siis sanosko näin, että tämmönen minä vierastan 
semmosta hirmu kovasta moralisoinnista lähtevää tätimäistä jeesustelua, an-
teeks vaan (naurua),  

mutta minusta siis niiku on tääkin kysymys, että puhutaanko siitä kaikille,  

siitäkään ei ole keskusteltu, että jos me ajatellaan, että minkä kokosta ryhmää 
se koskee täällä ja tota mitä se 

aiheuttaa se kaikille puhuminen, jos se lähtee liikkeelle tavallaan tästä  

kauhistelusta pelottelusta ja tämän tyyppisestä ei tästäkään ole puhuttu,  

en minä osaa sanoa hyviä vastauksia 

niin siis muutakin kun kova moraalinen paatos (naurua) 

voi tarkastella että miten eri kulttureissa tämmöset asian tuota suhtaudutaan 
ja siis oppilaat siis tämmöset sanotaan, että Nepalissa raminpapit niin heidän 
tehtävänään oli juhlissa poltella hasista, mutta alkoholi oli kielletty ja siis ta-
vallaan niiku oppilaiden on hyvä tietää. Ei se oo siis minusta siis sitä, että sil-
lä niiku rohkastas tai jotain muuta. Niiden on syytä tietää tämä. 

siis minä luin jokun otsikon ja sen verran tässä on …sinä oot täällä käynyt 
…oli ilmeistä että se liitty tähän joo….niin että siis minusta tuota mitä enem-
män nuorilla on tavallaan faktoja niin niin se on kuiteskin parempi kun ei 
faktoja 
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C-käsitystyypin näkökulman kohdentuminen kouluun 

Koulussa ei ole opettajan mukaan keskusteltu siitä, mitä muuta huumeopetus 
voisi olla. Koulussa on tehty monia päätöksiä käsitellä eri aineita läpäisyperi-
aatteella, mutta päätökset eivät ole näkyneet koulun arjessa mitenkään.  

Näyte 6 käsitystyypistä C 

O: Hmm. Varmasti on monia niinku, 

en epäile etteikö vois olla monenkinlaisia mahollisuuksia vaikuttaa.  

Minä en tiedä mitä terveydenhoitajan alueella tulee esiin. Minä en tiedä mitä 
on terveysopin opetuksessa,  

mutta näitten omien oppiaineitten puitteissa niin sitä ei tuota sitä ei, ei käsi-
tellä käytännössä mitenkään 

H: Minkälaisia merkityksiä tälle ehkäisevälle päihdetyölle antaisit kuitenkin 
tuota tässä opetuksessa, jos suhteutetaan sitä muihin aineisiin ? 

O: Hhh ööö mää en niinku mun on niinku vaikea koulussa ei oo oikeastaan 
keskusteltu sen tyyppisestä mitä se olisi…Öö tuota ja öö minusta minun on 
niinku, joko siitä pitäis tehdä koulun tasolla yhteisesti ottaen päätös jollakin 
tavalla tai 

O: Totta kai vois, mutta tuota silloin silloin täytyis sanoa että tuota mitä ei 
käsiteltäis nykyisestä. Öö tai sitten niiku siis, kun siis minä en nää miten se 
liitetään nykyisiin oppianeisiin. Lukiot on äärimmäisen niinku siis op-
piainesidonnaisia. Voidaan tehdä mitä tahansa päätöksiä siitä, että tämmöis-
tä käsitellään läpäisyperiaatteella. Mutta on kymmeniä hyviä asioita, joita on 
tehty päätös käsitellä läpäisyperiaatteella ei, en jos katsotaan, että näkyykö 
ne jotenkin koulun arjessa niin minä en nää, ei ol,e niitä ei ole 

Yhteenveto C-käsitystyypistä: Tässä käsitystyypissä opettajat välttävät hurmos-
maista ja saarnaavaa huumevalistusta. He esittävät vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa 
huumevalistusta ja laajentaisivat valistuksen sisältöjä koskemaan mm. muiden 
maiden kulttuureja ja niiden suhdetta huumeisiin. Myös kaunokirjallisuuden hyö-
dyntämistä esitettiin. Opettajat kokevat, ettei heillä ole mahdollisuutta osallistua 
valistuksen toteuttamiseen. Toisaalta he korostavat, että on huomioitava, ettei 
valistus olisi oppilaiden näkökulmasta liian lapsellista. Opettajien kokemuksen 
mukaan huumevalistuksen toteuttamisesta ei ole koulun arjessa keskusteltu. Kriit-
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tinen aspekti opetuksessa ja koulukasvatuksessa liittyy siihen, että nykyisin kou-
lussa toteutettavaan huumevalistukseen tarvitaan muutosta, mutta toteuttajina 
olisivat koulun ulkopuoliset henkilöt, eivät opettajat. Koulukasvatuksen ja ope-
tuksen näkökulmasta tarkasteltuna vaihtoehtoisen huumevalistuksen toteuttajina 
voisivat olla myös muut kuin kasvatuksen asiantuntijat. Tämä käsitystyyppi on 
uusia muotoja etsivä. Opettajat esittivät sisällöllisiä muutoksia huumevalistukseen 
ja vaihtoehtoisia toteutustapoja, joissa näkökulmat avautuvat monipuolisesti.  

5.4.4 Yhteenveto 

Edellisissä luvuissa on kuvattu kolme laadullisesti erilaista tapaa hahmottaa vaih-
toehtoja nykyiselle tavalle toteuttaa huumevalistusta. Koulutuksen näkökulmasta 
kriittinen aspekti rajautuu siihen, millainen suhde huumevalistuksen toteuttajalla 
vaihtoehtoisessa toteutustavassa olisi opetukseen ja koulukasvatuksen. Näillä 
opetuksen ja koulukasvatuksen kriittisillä aspekteilla voidaan olettaa olevan vai-
kutusta instituution päätöksenteossa etsittäessä uusia tapoja toteuttaa huumevalis-
tusta koulukontekstissa. A-käsitystyypissä opettajien intention suuntautuessa epä-
suoraan aspektiin avautui laaja näkökulma opetukseen ja koulukasvatukseen. 
Opettajat kokevat toteuttavansa ehkäisevää huumetyötä opetustyössään koulukas-
vatuksen kautta, ja he toivoivat huumevalistusta muutettavan kiiltokuvamaisuu-
desta kohti inhimillistä toimintaa. Lausumissaan opettajat avasivat tulevaisuusnä-
kökulman. A-käsitystyyppi eroaa laadullisesti muista käsitystyypeistä siltä osin, 
että opettajien käsitystavan mukaan oppilaiden sosiaalisten taitojen, tietojen ja 
kykyjen kehittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, turvallisuuden lisääminen ja 
painottaminen ovat merkityksellisiä huumevalistuksessa. Opettajat kertoivat ole-
vansa tietoisia siitä, mitä oppilaat ajattelivat huumevalistuksesta. Huumevalistuk-
sen toteutuksen onnistumisen esitettiin riippuvan luokkakoosta ja luokan interak-
tiosta. A-käsitystyypin kriittinen aspekti liittyy opettajien tapaan ymmärtää oma 
aktiivinen roolinsa huumevalistuksen toteuttamisessa opetuksessa ja koulukasva-
tuksessa.  

B-käsitystyypin kriittinen aspekti liittyy voimakkaan tunnekokemuksen ja pe-
lottelun korostamiseen huumevalistuksessa. Tässä käsitystyypissä opettajat eivät 
koe itse osallistuvansa aktiivisesti ehkäisevän huumetyön toteuttamiseen opetuk-
sessaan, eivätkä opettajat esittäneet aktiivisesti uusia huumevalistuksen toteutus-
tapoja.  

C-käsitystyyppi eroaa edellisistä siinä, että huumevalistuksessa ei uskota hur-
mosmaiseen valistukseen eikä tunnepuolen kokemuksia korostettu. C-käsitys-
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tyypin kriittinen aspekti koulutuksellisesta näkökulmasta viittaa siihen, että kou-
lun ulkopuolinen henkilö olisi hyvä valistaja, jos hänellä on kasvattajan kokemus-
ta ja taitoja. Ulkopuolisen henkilön suhdetta kasvatukseen ei kuvattu tarkemmin, 
ei myöskään sitä, missä suhteessa ulkopuolisen tulisi sitoutua kouluinstituution 
tavoitteisiin. C-käsitystyypin mukaan opettajat miettivät aktiivisesti uusia tapoja 
toteuttaa ehkäisevää huumetyötä ja esittivät sisällöllisiä muutoksia, mutta eivät 
sisällyttäneet itseään vaihtoehtoisen huumevalistuksen toteuttajien joukkoon. 
Edellä on kuvattu kolmen käsitystyypin kriittiset aspektit, vaihtoehtoiset tavat 
toteuttaa huumevalistusta. Jatkossa ne voisivat muodostaa uusia konteksteja oppi-
laiden oppimiselle, vaihtoehtoisia sisältöjä, konteksteja, toimintoja, työotteita ja 
uusia suhteita kasvatukseen ja opetukseen.  

5.5 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit pätevästä 
huumepuhujasta  

Empiirisessä haastattelutilaisuudessa nousi usein esille kysymys siitä, kuka on 
pätevä puhumaan huumeista. Pätevyyteen liittyy käsitys omasta toiminnasta ja 
oman situaation merkitys lukion kontekstissa: miten opettaja toimii ja mikä hänen 
roolinsa on. Tällä kysymyksellä tavoittelin tietoa siitä, miten eri tavoin opettajat 
kokevat omien tietojensa ja taitojensa riittävän huumekysymyksestä keskustele-
miseen, ja siitä, millaisina he näkevät omat lähtökohtansa ja mahdollisuutensa 
toteuttaa ehkäisevää huumetyötä opetus- ja kasvatustyössään. Muodostin haastat-
teluaineistosta kaksi selkeästi erilaista käsitystyyppiä. Erittelin opettajien lausu-
mat käsitystyyppien kuvauksessa sen mukaan, mihin näkökulmaan lausuma päte-
västä huumepuhujasta tarkalleen kohdistui. Opettajien intentio suuntautui huume-
puhujan pätevyydestä keskusteltaessa kolmeen aspektiin: opettajaan, ulkopuoli-
seen asiantuntijaan ja entiseen narkomaaniin, mikä on ilmennyt aiempien käsitys-
tyyppien kuvauksissa. Koska opettajien käsitys omasta pätevyydestään on ilmiön 
kannalta olennainen, analysoin sen erikseen. Kriittisten aspektien yksityiskohtai-
sella kuvauksella analyysi saa lisää syvyyttä. Entisiä narkomaaneja ei ole upotettu 
ulkopuolisten asiantuntijoiden ryhmään, vaikka he sellaisia ovatkin. Tämä on 
tarpeellista siksi, että entisten narkomaanien toiminta päihdetyön parissa herättää 
voimakkaita tunteita ja on merkityksellistä koulukasvatuksessa. Entisten narko-
maanien osallistuminen päihdetyöhön nähdään eri tavoin A- ja B-käsitys-
tyypeissä. A-käsitystyypissä opettajat ilmaisivat käsityksensä aiheesta lyhyesti, 
sen sijaan B-käsitystyypissä lausumat olivat laajempia. B-käsitystyypissä opetta-
jat esittivät käsityksensä sekä pohdintoja puolesta ja vastaan opettajien itsensä 
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esittämiin lausumiin. Kuviossa 8 esitetään opettajien käsitystyypit pätevästä huu-
mepuhujasta. 

A. Opettajat sivustakatsojina 

B. Opettajat yhdessä muiden kanssa 

Kuvio 8. Kaksi erilaista tapaa ymmärtää, kuka on pätevä huumepuhuja. 

5.5.1 Opettajat sivustakatsojina 

A- käsitystyyppiin liitetyissä, opettajat sivustakatsojina näkökulman, ilmauksissa 
opettajat eivät pitäneet tavallista aineenopettajaa pätevänä puhumaan huumeista, 
sillä tavallisille aineenopettajille ei ole koulutuksessa opetettu aiheesta mitään. 
Opettajat kokivat, etteivät he itse voi puhua huumeista oman oppiaineensa yhtey-
dessä. Opettajat kokivat myös olevansa epävarmoja puhumaan aiheesta, koska 
heillä ei mielestään ole oikeaa tietoa, faktaa huumeista. Pätevyys kulminoitui 
vastauksissa tietoperustaan, joka ymmärrettiin ainekeskeisesti. Opettajat korosti-
vat ulkopuolisten valistajien merkitystä: heidän arvioitiin olevan sopivia puhujia, 
koska heistä välittyy omakohtainen tarve puhua tai heillä on erityistietoa. Entiset 
huumeidenkäyttäjät mainittiin tehokkaiksi kertojiksi, koska he pystyivät esittä-
mään asiansa aidosti, ei virkamiesmäisesti. A-käsitystyypissä opettajat arvioivat 
huumepuhujan pätevyyden perustuvan tietoperustaan, joka liittyy faktatietoon ja 
omakohtaisiin huumekokemuksiin. Tämä on A-käsitystyypin olennainen ero 
B-käsitystyyppiin nähden. 

Tutkijan tiivistämä näyte käsitystyypin intention kohdentuessa ulkopuoliseen 

Ulkopuolisena lääkäri, terveydenhoitaja, poliisi ja aiheeseen perehtyneet ih-
miset. Heillä pitää olla monenlaista koulutusta ja pohjatietoutta. Perinteinen 
opetus ei saa mitään perille: perinteisellä tarkoitettiin asiapitoista ylhäältä-
päin tulevaa selittämistä. 

Yhteenveto: Pätevän huumepuhujan kriittiset aspektit A-käsitystyypin lausumissa 
kertovat, että opettajat eivät koe olevansa päteviä puhumaan huumeista omassa 
roolissaan ja omalta tietoperustaltaan. Sen sijaan muiden kuin koulun opettajien 
uskottiin pystyvän luomaan opetuskontekstin, jossa vältetään ylhäältä alaspäin 
suuntautuvaa saarnaamista. Opetuksen aidon tyylin toivotaan vetoavan oppilai-
siin. Kun tiedon välittää ulkopuolinen eikä oma tuttu opettaja, opetus kiinnostaa 
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oppilaita. Opettajien kokemuksen mukaan muut ammattiryhmät osaavat käsitellä 
aihetta opettajia paremmin. Tässä käsitystyypissä opettajat ymmärsivät ehkäise-
vän huumetyön sisällöksi ja tavoitteeksi oppilaiden ainekeskeisen huumetietou-
den lisäämisen, eivät niinkään kasvatusta ja sivistystä.  

5.5.2 Opettajat yhdessä muiden kanssa 

B-käsitystyyppiin liitetyissä, opettajat yhdessä muiden kanssa, ilmauksissa opetta-
jat kokevat pystyvänsä puhumaan huumeista oman oppiaineensa yhteydessä. 
Usein opettajat olivat sitä mieltä, että ulkopuolisten asiantuntijoiden mukanaolo 
täydentää opetusta, vaikkakin he jossain määrin epäilivät ulkopuolisten tietojen ja 
taitojen relevanttisuutta suhteessa opetukseen ja koulukasvatukseen. Opettajat 
ilmaisivat, että jokainen, jolla on halua työskennellä nuorten kanssa, ja jokainen, 
joka on kiinnostunut näistä asioista, on pätevä puhumaan huumeista koulussa. 
Ulkopuolisten tulisi olla aidosti kiinnostuneita aiheesta ja halukkaita työskentele-
mään nuorten kanssa. Heidän tulisi myös aktiivisesti hankkia ajankohtaista tietoa 
asiasta, josta puhuvat. Seuraava lausuma kuvaa tyypillistä asennetta B-
käsitystyypissä: ”Huumeen nään semmosena yhteiskunnan kehityksen seuraukse-
na, ei se oo mikään semmonen erillinen ilmiö - - se ei oo mikään erillinen ilmiö”. 
B-käsitystyyppi eroaa A-käsitystyypistä siinä, että B-käsitystyypissä ajateltiin, 
että opettaja on pätevä puhumaan huumeista ja että opetuksen sisältönä ja tietope-
rustana on muitakin tekijöitä kuin varsinaiset huumausaineet ja niihin liittyvä 
tieto.  

Tutkijan tiivistämä näyte B-käsitystyypin edustajan näkemyksestä opettajan asemasta 

Jos opettajalla on harrastusta ja sydämenpaloa, niin hän on pätevä puhu-
maan huumeista. Opettaja on aikuinen, opettaja on kasvattaja, niin hyvässä 
kuin pahassa ja omaan aineeseensa suhtautumisessa. Opettaja välittää vies-
tiä omalla toiminnallaan. Hän kasvattaa suhtautumisellaan omaan oppiai-
neeseensa, sillä, mitä hän ajattelee toisista ihmisistä, myös oppilaista. Luok-
kaan suhtautumisen pitää olla vastuullista. Vastuullisella suhtautumisella 
opettaja välittää viestin oppilaille; hän vahvistaa oppilaiden turvallisuutta 
välittämällä heistä kasvattajana. Opettaja on avainasemassa: hän on auktori-
teetti, jonka mielipiteillä on merkitystä. Tunnilla opettaja on yksin oppilaiden 
kanssa, ja hän voi ottaa erilaisia teemoja esille. Asenne on hirveen tärkee, 
asenteen välittäminen on tärkee, opettaja arvostuksen kautta.  
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Näyte asenteista ulkopuolisiin asiantuntijoihin 

O: Kuka tahansa, ei välttämättä terveystiedon opettaja, ihan kuka vaan, mi-
näkin. Ulkopuolinen, ei mikään paikkakunnan terveydenhoitaja. Jokainen jol-
lakin tasolla, sen lisäksi asiantuntijat. Jokainen joka on asiasta perillä, sillä 
ehdolla että hänellä on faktaa tietoa, on tietoa ja taitoa. On faktatietoa, miten 
aineet vaikuttavat solutasolla, jonkun verran täytyy olla asiasta perillä. Ul-
kopuoliset ovat autoritäärisiä omasta ammatistaan lähtien, mutta eivät kui-
tenkaan ole kasvatuksen asiantuntijoita. He voivat tuoda oman tietämyksen 
omalta alueelta esimerkiksi poliisi tai valistajatäti. Nuoret arvostaa poliisia, 
opettaja pitää poliisia hyvänä, koska sillä on auktoriteettiä ja sisäpiirin tie-
toa. Voi tuoda tietojaan omalta alaltaan, joka tietysti on aika kognitiivista. 
Jokainen puhuu kompetenssinsa mukaan, ei pelkästä tuotteesta, vaan tilan-
teesta, joka saattaa aiheuttaa syrjäytymistä tai semmoisen elämäntilanteen, 
että huumeiden kokeileminen tulee varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Jos sä 
koet olevasi turvallisessa maailmassa, siinä määrin, kun nykyisin voi tuntee, 
että tuut jonkunlaisesta semmoisesta kodista, jossa vanhemmat välittää. Se 
luo turvallisuutta, niin sull ei tuu asia kovin herkästi mieleen, että sun tarvis 
kokeilla sitä.  

Yhteenveto: B-käsitystyypissä opettajat kokivat olevansa avainasemassa ja ko-
kemuksen mukaan opettajat voivat puhua huumeista, vaikka opettajan tietoperus-
ta huumeista ei olekaan niin kattava kuin asiantuntijoiden. Opettajat arvioivat, 
etteivät tiedä riittävästi huumausaineiden fysikaalisista ominaisuuksista, mutta 
sitä ei pidetty ongelmana. Opettajat ilmaisivat, että kuka tahansa opettaja voi olla 
pätevä puhumaan huumeista esimerkiksi kielten tunneilla, fysiikassa, kemiassa, 
etiikassa tai psykologiassa. B-käsitystyypissä opettajat perustelivat opettajan pä-
tevyyttä puhua huumeista sillä, että opettaja on aikuisen roolissa ja toimii kasvat-
tajana, mikä muodostaa koulukasvatuksen näkökulmasta kriittisen aspektin. Opet-
taja on avainroolissa vastuullisen suhtautumisen välittäjänä, ja opettaja voi ope-
tuksen ja koulukasvatuksen kautta laajentaa oppilaan suhdetta maailmaan. Ope-
tuksen luonnetta ja laatua arvioitiin vaihtelevasti useasta näkökulmasta: opettaja 
välittää asenteita ja arvoja, ja opettaja on auktoriteetti, jonka mielipiteillä on mer-
kitystä. Opiskelijoille tarjotaan koettavaksi erilaisia maailmoja, joihin myös opet-
taja liittyy, maailmoja, joissa kehitetään oppilaan suhdetta huumeisiin. Pedagogi-
seen puoleen kiinnitettiin huomiota, toisin sanoen pätevyyttä puhua huumeista 
tarkasteltiin kasvattajan näkökulmasta ja huumeista nähtiin voitavan antaa oppi-
laille monipuolista tietoa. Tiedon ajateltiin vahvistavan oppilaan kasvua.  
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5.5.3 Yhteenveto 

Edellä esitetyt käsitystyypit valottavat kahta ehkäisevän huumetyön koulutuksel-
lisesti kriittistä aspektia, joissa opettajat keskittyivät arvioimaan pätevää huume-
puhujaa ja hänen ominaisuuksiaan. Koulutuksellisesti kriittiset aspektit viittaavat 
siihen, kuka on pätevä muodostamaan oppilaille opetus- ja kasvukontekstin luki-
ossa oppilaiden muodostaessa suhdettaan huumeisiin ja millä perusteella. Selkein 
ero A- ja B-käsitystyypin välillä on siinä, että ensin mainitussa opettajat kokevat 
eksplisiittisesti itsestäänselvyytenä, etteivät he itse ole päteviä puhumaan huu-
meista, ja toiseksi mainitussa opettajat kokevat olevansa päteviä puhumaan huu-
meista. Ehkäisevän huumetyön koulutuksellisesti kriittinen aspekti pätevästä 
huumepuhujasta kohdistuu tiedon luonteeseen ja siihen, miten sitä opetustoimessa 
käsitellään. A-käsitystyypissä pätevältä huumepuhujalta edellytettiin faktatietoja 
tai omakohtaista kokemusta huumeista. Tätä opettajat perustelivat siten, että ul-
kopuoliset voivat puhua tunteella, heillä on omakohtainen kokemus, joten opetus 
ei ole virkamiesmäistä. Vaikuttavuus perustuu aitoon kokemukseen, ei tutkimuk-
siin ja lukemiseen. B-käsitystyypissä opettajat lähestyivät pätevän huumepuhujan 
arviointia osittain kasvatuskysymyksenä, jolloin huumekysymystä tarkasteltiin 
laajasta näkökulmasta. Pätevän huumepuhujan ominaisuuksina ja opetuksen kriit-
tisenä aspektina saattoivat olla mielipiteet, asenteet ja eettisyys, ja näillä arveltiin 
olevan merkitystä oppilaiden muodostaessa suhdettaan huumeisiin. B-käsitys-
tyypissä pätevää puhujaa arvioitiin myös oppilaan näkökulmasta ja ajatellen sitä, 
miten pätevä puhuja voi laajentaa oppilaan käsitystä maailmasta. B-käsitystyypin 
kriittinen aspekti piilee siinä, että opettaja kokee olevansa kasvattaja: kasvattajan 
keinoin ja välinein hän voi kehittää oppilaan kasvua ja auttaa oppilasta muodos-
tamaan vastuullista suhdetta maailmaan. B-käsitystyypissä opettajan auktoriteetil-
la on merkitystä toisin kuin A-käsitystyypissä, jossa auktoriteetin nähtiin olevan 
este pätevyydelle puhua huumeista. Olennainen ero opetuksen sisällössä on siinä, 
että toisaalta oppilaille tarjotaan huumetietoutta ainekeskeisesti (A-käsitystyyppi), 
kun toisaalta pyritään tarjoamaan sisällöllisesti monipuolista tietoa, jonka avulla 
oppilaat voivat muodostaa suhdettaan huumeisiin (B-käsitystyyppi). Molemmissa 
käsitystyypeissä opettajat ovat sitä mieltä, että poliisi on pätevä ulkopuolinen 
asiantuntija puhumaan huumeista. 

Tämän käsitystyypin koulutuksellisesti kriittinen aspekti liittyy pätevän kou-
luttajan tietoperustaan. Lukiokoulutuksen tavoitteena on edistää sivistystä ja ke-
hittää sivistyneen henkilön ominaisuuksia oppilaissa. Jos ehkäisevään huumetyö-
hön liittyviä tietoja ja taitoja pidetään erillisenä arkipäivän koulukasvatuksesta, 
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opettajilla ei ole mahdollisuutta edistää ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvaa 
koulukasvatusta ja sivistystä, toisin kuin silloin, jos ehkäisevä huumetyö liittyy 
opettajan tekemään jokapäiväiseen koulutyöhön.  

5.6 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit suhteessa 
huumevalistukseen ja ikään  

Empiirisessä aineistossa yhdeksi teemaksi nousivat opettajien käsitykset siitä, 
minkä ikäisille oppilaille huumevalistus parhaiten sopisi. Aineistoa analysoitiin 
seuraavan kysymyksen kautta: Minkä ikäisille pitäisi toteuttaa huumevalistusta? 
Useat opettajat käyttivät käsitteitä huumetyö tai huumevalistus synonyymeinä, ja 
näin ollen tässä teemassa huumetyö ja huumevalistus ymmärretään merkityksel-
tään samanlaisina. Huumevalistus avaa yhden näkökulman ehkäisevän huume-
työn tarkasteluun. Nykyisin huumekulttuureissa on erilaisia trendejä, jotka kiin-
nostavat eri-ikäisiä henkilöitä eri tavoin. Suositusten mukaan ehkäisevä huumetyö 
tulisi kohdentaa eri tavoin eri-ikäisiin nuoriin ja erilaisiin käyttäjäryhmiin (vrt. 
luku 3.3). Opettajien käsitysten vaihtelut sopivasta huumetyön aloitusiästä ja sen 
hahmottamisesta voivat osaltaan kuvata sitä, miten merkityksellisenä opettajat 
näkevät ehkäisevän huumetyön lukiossa. Tarkastelin kysymystä opettajien relatii-
visena suhteena, jotta opettajien todellisuus valottuisi käsitystyypeissä mahdolli-
simman aitona ja jotta fenomenografisesta näkökulmasta tarkasteltuna saavutet-
taisiin heidän objektiivinen totuutensa. Muodostin opettajien kokemuksista neljä 
laadullisesti erilaista käsitystyyppiä sen mukaan, miten opettajat painottivat eh-
käisevän huumetyön tarpeellisuutta eri-ikäisille koululaisille.  

Luonnollisesti myös tässä teemassa opettajien käsitysten intention suuntau-
tuminen suoraan ja epäsuoraan objektiin on keskeistä kriittisen aspektin tunnista-
misessa ja tarkastelussa. Eri-ikäiset nuoret muodostavat opetukselle erilaisia kon-
teksteja ja määrittävät myös huumetyön tai huumevalistuksen sisältöjä ja sitä, 
miten valistus tarjotaan. Kuviossa 9 esitetään käsitystyyppeihin tiivistettynä opet-
tajien käsitykset oppilaiden iän ja huumevalistuksen suhteesta.  
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A. Huumevalistus suunnattuna alakouluikäisiin koululaisiin 

B. Huumevalistus suunnattuna yläkouluikäisiin koululaisiin 

C. Huumevalistus suunnattuna lukioikäisiin koululaisiin 

D. Huumevalistus suunnattuna kaiken ikäisiin 

Kuvio 9. Neljä vaihtoehtoista tapaa ajatella sopivaa ikää huumevalistukselle. 

Opetuksen ja koulukasvatuksen suoran objektin kriittisessä aspektissa on oleellis-
ta se, mitä opettaja ymmärtää huumetyön olevan ja mitä opettaja ajattelee sen 
merkitsevän eri-ikäisille nuorille sekä se, miten opettaja hahmottaa oman roolin-
sa. Epäsuorassa kriittisessä aspektissa oleellista on se, miten eri-ikäisten oppilai-
den nähdään oppivan ja kasvavan suhteessa ehkäisevään huumetyöhön. Pääsään-
töisesti opettajat esittivät, että huumetyö pitäisi aloittaa alaluokilla. A-käsitys-
tyypin ilmauksissa opettajat painottivat kasvatuksen merkitystä alakoulussa. 
B-käsitystyypissä taas opettajien kokemusten mukaan yläkoulu on hyvä vaihe 
aloittaa huumetyö. Huumevalistuksen toteuttamista yläkoulussa perusteltiin oike-
alla ajoituksella, koska monet oppilaat kokeilevat silloin ensi kertaa alkoholia. 
C-käsitystyypissä huumevalistuksen merkitys lukiossa ei tullut opettajien vasta-
uksissa spontaanisti esille vaan nousi esille tarkentavien kysymysten myötä. Opet-
tajien käsitysten mukaan lukiossa mahdollisuudet vaikuttaa oppilaisiin huume-
työn keinoin olivat hyvin rajalliset, koska heidän kokemuksensa mukaan huume-
valistuksen sisällöt eivät vastaa lukion tarpeita. Haastattelussa osa opettajista 
keskittyi pohtimaan kasvatuksellista vaikuttamista vapaa-ajan toimintana ja tar-
kasteli kysymystä koulukontekstin ulkopuolelta. Näin syntyi neljäs, D-käsitys-
tyyppi, johon liitin muun kuin koulussa tehdyn kasvatustyön. Seuraavassa kuvaan 
mainitut neljä käsitystyyppiä erikseen ja havainnollistan niitä tiivistämieni näyt-
teiden avulla. 

5.6.1 Huumevalistus suunnattuna alakouluikäisiin koululaisiin 

Käsitystyyppiin A, huumevalistus suunnattuna ala-asteikäisiin koululaisiin, liitetyt 
ilmaukset viittaavat opettajien käsityksiin, joiden mukaan huumevalistuksen pitäi-
si kulkea jatkumona alakoulusta lukioon siten, että huumevalistuksen sisältö suh-
teutetaan kuhunkin ikävaiheeseen. Alakoulun kasvatustyön merkitystä korostavat 
opettajat esittivät, että päiväkodin opettajilla on vahva kasvatuksellinen vaikutus 
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lapsiin. Päiväkotien opettajat ovat merkittäviä auktoriteetteja lapsille: he voivat 
vaikuttaa lapsiin puhumalla, omalla esimerkillään, jopa pienellä katseella ja eleil-
lä. Koulussa opetusryhmät ovat liian suuria, minkä vuoksi opettajat eivät pysty 
luomaan oppilaisiin samanlaisia tunnesiteitä. Ehkäisevän kasvatustoiminnan han-
kaluutena on myös se, että joidenkin lasten vanhemmat eivät ota vastuuta per-
heestään, eivät puutu lapsensa tekemisiin iltaisin ja muuna vapaa-aikana. Koulu ja 
opettajat eivät voi korvata vanhempia kasvattajana.  

Näyte 1 käsitystyypistä A 

O: tuota minusta tuntuu, että tuolla ala-asteella ja yläasteellakin paljolti se, 
että niillä ryhmä koolla ensinnäkin ois pystytty enempi niikö tätä ehkäsy plus 
sitten ne kerhot, niikö ala-asteelta ne kerhot otettiin pois, sitä minä en ym-
märtänyt kyllä ollenkaa, sehän ois ollut pieni kustannus ja ne lapset ois ollu 
monet siellä kontrollissa, nyt ne viettänyt sen ajan yksin tai keksineet jotakin 
mitä on keksineetkin sitten sinä aikana kun niillä on ollut mahollisuus. 

(muuta tekstiä välissä) 

O: ei vissiin, niin ovat ihan tulossa, ja mä oon kuullut kyllä tuolta ala-asteen 
opettajilta jonki kans kun juttelin, just tämän laman seurauksena tässä 90-
luvulla niin ne, ihan kauheita kakaroita, että niikö ei mitään rajoja oo, valeh-
televat päin naamaa ja varastaavat ja että se on varmasti kun ne on viettä-
neet sitä aikaa yksikseen ne on oppineet tavat, niin hm……… 

Yhteenveto: Tämän käsitystyypin kriittinen aspekti suorassa objektissa avaa kas-
vatustyön merkitystä, opettajan esimerkkiä ja roolia nimenomaan alakoulussa. 
Epäsuorassa objektissa korostuu opettajan kyky auttaa lapsia tuntemaan aikuisen 
luomaa turvallisuutta koulukontekstissa.  

5.6.2 Huumevalistus suunnattuna yläkouluikäisiin koululaisiin 

B-käsitystyyppiin, huumevalistus suunnattuna yläasteikäisiin koululaisiin, kuulu-
vissa lausumissa opettajat painottivat ehkäisevän huumetyön merkitystä yläkou-
lussa: he totesivat yläkouluiän olevan nuorille tärkeä elämänvaihe, koska useat 
nuoret kokeilevat silloin ensi kertaa aineita. Huumevalistus suuntautuu tässä vai-
heessa oppilaiden kokemusmaailman kannalta relevanttiin maailmaan. Yläkoulus-
sa opettajat voivat auttaa oppilaita huomaamaan uusia näkökulmia suhteessa 
huumeisiin.  
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Tämän käsitystyypin kriittiseen aspektiin liittyy vaatimuksia huumevalistuk-
sen sisällöstä: sen tulisi olla sopivaa ja ikätason huomioivaa. Nuoria ja heidän 
päihteiden käyttöään tarkasteltiin suhteessa nuorten elämismaailmaan. Tämän 
käsitystyypin lausumien mukaan koulussa autetaan oppilaita löytämään koulun 
ulkopuolisen kokemusmaailmansa lisäksi uusia näkökulmia maailmaan. Yläkou-
lussa oppilaat voisivat pohtia omia kokemuksiaan päihteistä suhteessa viralliseen 
tietoon. Uudet tavat suhtautua päihteisiin voisivat auttaa oppilaita kehittämään 
laadullisesti näkemyksiään huumeista. 

Näyte B-käsitystyypistä 

Lausumaa edelsi kuvaus opintoretkestä ja kuvaus oppilaiden kokemuksista 
suhteessa huumeisiin yläkoulussa sekä opettajan omasta toiminnasta. 

O: Joo siinä on X:n lähellä ja sitten nää alkaa täyttää kaheksantoista nää ne 
on siinä vaiheessa. Ollaan puhuttu ja ollaan jopa varmaan mainittu, että 
ruuan kanssa yleensä juodaan viiniä, et se varmaan näissä perheissä, mihin 
ne menee asumaan tulee eteen. Mutta tästä huumeasiastakin tuli puhe, koska 
tästä mun ropo ryhmästä niin muutamat on käyneet aikaisemmin x maassa. 
Siellä on meidän ystävyyskoulu, niin ne on yläasteella käynyt ja ne oppilaat 
tuli myymään heille huumeita siellä, eli vaihda purkkaa, mikähän se oli se 
huume, niin crack? 

H: Joo crackia on  

O: niin vaihtamaan siellä, että ne sano, että se on ihan kauhia paikka, että 
siellä on huumeita, niin 

H: Oottako varautunut siihen kun tämmönen tilanne tulee etteen? 

O: Kyl, mä en nyt muista mitä mä siihen sanoin, mutta varmasti jotain sem-
moista, että niistä pysytte sitten kaukana tai jotakin, …….mutta 

(muuta asiaa välissä) 

O: koska mä tuolla kuvallisen viestinnän kurssilla, jossa puhutaan tuosta 
symbooleista ja siihen aikaan, kun tuo saatanpalvonta oli niin muotia, niin 
oli piirtelyä pentagrammeja, vaikka eivät ehkä saatanpalvonnasta sinänsä ol-
leet kiinnostuneita, tai olivat kiinnostuneita mutta eivät kannata sitä, mutta 
haluavat kokeilla sitä, että se on jännää jotenkin  
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Yhteenveto: B-käsitystyypissä kriittinen aspekti on siinä, että suorassa objektissa 
opettajat korostavat oppilaiden omakohtaisia kokeiluja ja kokemuksia päihteistä 
ja epäsuorassa objektissa korostetaan yläluokkien opettajien mahdollisuutta tuoda 
esille virallisia näkemyksiä päihteistä, jotta oppilaat voivat peilata omia vapaa-
ajan kokemuksiaan niihin.  

5.6.3 Huumevalistus suunnattuna lukioikäisiin koululaisiin 

C-käsitystyypissä, huumevalitus suunnattuna lukioikäisiin koululaisiin, olennai-
nen ero A- ja B-käsitystyyppiin nähden liittyy siihen, että opettajat keskittyivät 
tarkastelemaan aihetta lukion opettajan ja opetuksen näkökulmasta. Opettajat 
käsittelivät aihetta vivahteikkaasti sisällön ja opettajan roolin kautta. Heidän ko-
kemuksensa mukaan kaikkiin oppilaisiin voi opetus- ja kasvatustoiminnalla vai-
kuttaa. Tämän käsitystyypin sisällä ilmeni selvä jakauma: toisaalta keskityttiin 
tarkastelemaan lukion mahdollisuuksia tehdä ehkäisevää huumetyötä ja toisaalta 
tarkasteltiin lukion rajoituksia. Ehkäisevää huumetyötä lukiossa rajoittavat opetta-
jien mukaan muun muassa seuraavat seikat: oppilaiden vapaa-aikaa ei tavoiteta, 
vanhemmat eivät jaksa kasvattaa lapsiaan, yhteiskunta tuo omat reunaehtonsa, 
vitsit viestivät päihdemyönteisyyttä, opettajat eivät jaksa tarttua muuhun kuin 
oman aineensa opettamiseen tai eivät sitoudu koulun sääntöihin. 

Tutkijan tiivistämä näyte C-käsitystyypistä 

Opettajan edustamassa koulussa kaikki opettajat eivät ole sitoutuneet puut-
tumaan koululaisten tupakointiin, mikä harmittaa opettajaa. Opettaja kokee 
ongelmaksi, ettei tunne oppilaita eikä tiedä millaisista olosuhteista nuoret tu-
levat. Jos opettaja tuntisi oppilaat, sillä voisi olla vaikutusta esim. sisältöjen 
suunnitteluun silloin, kun opettaja tietää oppilaan tarvitsevan erikoiskäsitte-
lyä. Opettaja kokee ristiriitaisia tunteita sen suhteen, ettei hän voi ryhtyä te-
rapeutiksi eikä sosiaalityöntekijäksi. Opettajalla on jatkuvasti huono omatun-
to. Koska opettaja työkaluna on hänen oma persoonansa, hänen täytyy saada 
joskus hengähtää ja ladata itsensä. Energiaa pitäisi olla enemmän. Oppilaat 
pitäisi saada itse tajuamaan tilanteensa. Reunaehtona tilanteisiin puuttumi-
seen opettaja mainitsee sen, että osa lukiolaisista on täysi-ikäisiä nuoria. Toi-
saalta osa nuorista lukiossa on hyvin lapsellisia; maailma on vasta aukea-
massa heille, eikä heillä kaikilla ole harkintakykyä. Sisällön suhteen opettaji-
en näkemysten mukaan lukion huumeopetus on informatiivista verrattuna 
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alakoulun tai yläkoulun opetukseen. Opetuksessa ei pidä jättää mainitsemat-
ta, että huumeet ja alkoholi luovat myös hyviä tuntemuksia: jos puhutaan ai-
noastaan kielteistä vaikutuksista, syntyy ristiriita opetuksen ja oppilaan oman 
kokemuksen, kivan nousuhumalan tunteen, välille. Lukiossa pitäisi olla peli-
säännöt ja rajat, ja lukiossa pitäisi löytää ratkaisu tupakointiongelmaan. 
Ryhmien jatkuva vaihtuminen kaventaa opetusta, oppilaisiin ei pysty vaikut-
tamaan. Opettaja ei opi tuntemaan ryhmää. Kouluun pitäisi luoda verkostoja, 
joista saisi tukea kasvatustyöhön ja opetukseen. Koulu tekee irrallista huume-
työtä.  

Yhteenveto: C-käsitystyypissä kriittinen aspekti lepää siinä, että opettajien inten-
tio tarkentui lukioikäisten lukiossa toteutettuun huumevalistukseen, jolloin opetta-
jan itsensä toteuttama kasvatustyö ja siihen liittyvät reunaehdot ja mahdollisuudet 
olivat pohdinnan keskipisteessä. Tämä näkökulma avaa mahdollisuuden tarkastel-
la lukion opettajien opetustoiminnan arkipäivän todellisuutta ja siihen liittyvää 
tietoa. C-käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajat korostivat painokkaam-
min lukioikäisiin suunnatun huumevalistuksen hyödyn merkitystä kuin käsitys-
tyypeissä A ja B. C-käsitystyypissä opettajien intentio suuntautui suorassa objek-
tissa näkemykseen, jonka mukaan opetustyötä ei arvosteta. Opetuksen sisällön 
suunnittelua haittaa opettajien mukaan lukiossa se, että opetusta ei voi räätälöidä 
oppilaiden maailmaan istuvaksi, koska opettajat eivät tunne oppilaitaan. Kuiten-
kin opetustoiminta pitäisi suunnitella siten, että oppilaat itse kykenisivät kehitty-
mään ja ymmärtäisivät huumeiden merkityksen luodessaan suhdettaan maail-
maan. Opettajuuteen liittyvä suora objekti paljastaa, että opettajat kokevat ristirii-
taa opettajana ja terapeuttina toimimisen välillä. C- käsitystyypissä, toisin kuin 
muissa käsitystyypeissä, opettajat esittivät, että opetuksessa voitaisiin tuoda esiin 
myös huumeiden tai muiden päihteiden tuottamat hyvät tunteet. Opettajien inten-
tio tarkentuu myös opettajan ja oppilaan välisen interaktion ja oppilaan kasvun 
tarkasteluun. Opettajat toivoivat saavansa mahdollisuuden kasvattaa oppilaita 
koulukasvatuksen kautta ja kehittää oppilaiden suhdetta päihteisiin yhdessä oppi-
laiden kanssa.  

5.6.4 Huumevalistus suunnattuna kohdusta hautaan 

Käsitystyyppiin D, huumevalistus suunnattuna kaiken ikäisiin, liitettyjen näke-
mysten mukaan huumevalistusta tulisi suunnata kaiken ikäisille kaikissa elämän-
vaiheissa. Huumevalistuksen nähdään siis laajenevan kaikkiin ihmisen elämän-
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kaaren vaiheisiin, ja koulukasvatus liitetään osaksi tätä jatkumoa. D-käsitys-
tyypissä opettajien näkökulma ja konteksti laajenivat koulumaailman ulkopuolel-
le, ja muut toimijat ja opettajat ovat yhdessä huumetyötä toteuttavan ketjun osia. 
D-käsitystyypin ilmauksissa opettajat painottavat voimakkaammin kuin muissa 
käsitystyypeissä kokemusta, jonka mukaan koululla ei ole mahdollisuutta vaikut-
taa vapaa-ajan porukoihin, siis koulun ulkopuoliseen toimintaan. Opettajat koki-
vat, että koko yhteiskunnassa pitäisi olla rajat, jotta koulussa toteutettu opetus 
saisi tuen myös yhteiskunnalta. Huumeongelman nähtiin olevan seurausta siitä, 
että yhteiskunnassa ei ole rajoja kasvatuksen suhteen. Opettajat keskittyivät poh-
timaan kasvatuksen merkitystä vanhemmuuden kautta. Aikuisten koettiin viestit-
tävän huumemyönteisyyttä omien päihteidenkäyttöön liittyvien asenteidensa kaut-
ta. Opettajien näkemyksen mukaan koulun tehtävänä ei ole kasvattaa aikuisia. 

Tutkijan tiivistelmä D-käsitystyypistä 

Opettajat totesivat elävänsä vielä ”lintukodossa” omalla paikkakunnallaan, 
jossa huumeet eivät ole tunkeutuneet opettajien vapaa-aikaan. Toisaalta yh-
teiskunnalta vaadittiin muutosta ja tiukempaa otetta kasvatukseen. Lukiossa 
ei ole mahdollisuutta vaikuttaa vapaa-ajan porukoihin. Eurooppalaistumisen 
myötä voitaisiin vaatia siistimpää käytöstä alkoholin suhteen, ja eurooppa-
laista juomatapaa voitaisiin opiskella myös Suomessa. Samoin vanhemmilta 
voidaan vaatia vastuuta ja tiukempaa otetta kasvatuskysymyksissä. Monilta 
vanhemmilta on työttömyyden seurauksena kadonnut itsetunto kasvattajana. 
Toisaalta perheissä vanhempien pitäisi itse olla esimerkkinä ja miettiä omia 
arvojaan ja asenteitaan alkoholin suhteen. Koulun tehtävänä ei ole enää kas-
vattaa vanhempia. Opettajat tavoittavat oppilaat lukiossa, mutta katsovat, et-
tä ehkäisevä huumetyö kuuluu muille ryhmille, koska lukiossa opetus on liian 
myöhäistä. Oppiminen tapahtuu yhteiskunnassa, vapaa-ajalla ja perheissä, 
joilla on suurempi merkitys oppilaisiin kuin lukio-opetuksella 

Yhteenveto: D-käsitystyyppi eroaa muista siinä, että tässä käsitystyypissä opetta-
jat toivoisivat, että myös koulun ulkopuolelle luotaisiin erilaisia tilaisuuksia, jois-
sa ihmiset voivat tutkia asenteitaan suhteessa päihteisiin vapaasti erilaisissa kon-
teksteissa. Opettajat korostivat koulukasvattajien sekä muiden kasvattajien asen-
teiden merkitystä ja vaikutusta nuoriin heidän eri kehitysvaiheidensa aikana. 
Opettajien käsitysten mukaan ihmiset voivat kehittää asenteitaan suhteuttamalla 
oman maailmansa ulkopuolisiin ympäristöihin ja tarkastelemalla niissä erilaisia 
tapoja suhtautua päihteisiin. Opettajien intentio suuntautui kasvatukseen, ja he 
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esittivät, että jokaisen aikuisen tulisi tarkastella omia käsityksiään suhteessa kas-
vatukseen. Yhtenä sisältönä oli väestön opetuksen ja näkökulman suuntaaminen 
eurooppalaiseen juomatapaan. Tässä D-käsitystyypissä korostetaan muita käsitys-
tyyppejä enemmän koulun ulkopuolella tapahtuvan kasvatustoiminnan merkitystä 
ehkäisevässä huumetyössä. Opetuksen ja koulukasvatuksen suoran objektin kriit-
tinen aspekti on siinä, että opettajat painottavat muiden tekemää kasvatustyötä, ja 
epäsuoran objektin kriittinen aspekti liittyy siihen, miten oppilaat omaksuvat 
päihteiden käyttöä koulun ulkopuolella aikuisten ja muiden esimerkkien ja asen-
teiden kautta. Opetuksen piirteiden kannalta tässä käsitystyypissä on merkityksel-
listä se, että opettajat painottivat opetuksen ja kasvatuksen luonteen vaihtelua ja 
oppimistilaisuuksia erilaisissa konteksteissa.  

5.6.5 Yhteenveto 

Kuvasin edellä neljä käsitystyyppiä, jotka liittyvät sopivaan huumevalistuksen 
ikään, ja paljastin niihin liittyviä opetuksen ja koulukasvatuksen kriittisiä aspekte-
ja opettajan erityisistä tavoista ajatella eri-ikäisille suunnattua huumevalistusta. 
Käsitystyyppien opetuksen ja koulukasvatuksen kriittinen aspekti suhteessa suo-
raan ja epäsuoraan aspektiin kohdistuu siihen, miten merkityksellisenä lukiossa 
toteutettavaa huumevalistusta pidetään ja millaisena opettaja näkee oman roolinsa 
sen toteuttamisessa. A-, B- ja D-käsitystyypeissä opettajat tarkastelivat muille 
kuin lukioikäisille toteutettavaa huumevalistusta. Näitä käsitystyyppejä edustavat 
opettajat pitivät itsestään selvänä sitä, että huumevalistusta toteutetaan kasvatus-
työn kautta ja että varhain aloitettu valistus on merkityksellistä. Muista käsitys-
tyypeistä poiketen C-käsitystyypissä opettajat keskittyivät tarkastelemaan huume-
työtä lukiossa nimenomaan lukion opettajan toimintana. A- ja B-käsitystyypin 
ilmaukset ovat samankaltaisia sen suhteen, että opettajien kokemusten mukaan 
lukiossa aloitettu huumevalistus on liian myöhäistä ja merkityksetöntä lukioikäi-
sen oppilaan päihteidenkäytön kannalta. Näissä käsitystyypeissä opettajat rajaavat 
itsensä huumevalistuksen toteuttamisen ulkopuolelle. C- ja D-käsitystyypeissä 
opettajat korostavat, että myös lukiolaisten huumevalistus on tarpeellista ja merki-
tyksellistä koulukasvatusta. C-käsitystyypissä opettajat keskittyvät arvioimaan 
oman toimintansa merkitystä ja näkevät itsensä huumevalistukseen liittyvän ope-
tuksen ja kasvatuksen toteuttajina. D-käsitystyypissä opettajat laajentavat per-
spektiiviä ja valtuuttavat myös muita yhteiskunnan jäseniä osallistumaan huume-
valistukseen.  
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Epäsuoran objektin kriittinen aspekti kuvaa sitä, miten opettajat ajattelevat 
oppilaiden oppivan. Käsitykset vaihtelivat seuraavasti: opettajat esittivät implisiit-
tisesti oppilaiden kykenevän oppimaan ja muodostamaan suhdetta huumeisiin 
alakouluissa (A-käsitystyyppi), koska opettaja on auktoriteetti, ja alakoulussa 
omaksuttujen asenteiden uskotaan jatkossa säilyvän staattisena suhteena elämis-
maailmaan. Toisaalta oppilaiden ajateltiin olevan yläkouluiässä aktiivisimmillaan 
ja herkimmillään muodostamaan suhdetta huumeisiin (B-käsitystyyppi), koska he 
silloin kokeilevat päihteitä. Tässä tilanteessa opettajat arvioivat voivansa tarjota 
opetus- ja kasvatustoiminnan kautta oppilaille uusia välineitä oppilaan ja elämis-
maailman välisen suhteen muodostamiseen. Kolmanneksi oppimisen ajateltiin 
tapahtuvan opettajan esimerkin kautta ja opetettavan tiedon luonteen liittyvän 
arvomaailmaan (C-käsitystyyppi). Ajateltiin, että oppilaiden pitäisi itse saada 
ymmärtää huumeiden merkitys. Huumevalistusta tarkasteltiin yhteiskunnan näkö-
kulmasta (D-käsitystyyppi) ja todettiin, että yleisten kasvatustavoitteiden tulisi 
tukea koulun kasvatustyötä. Tässä käsitystyypissä huumevalistus laajennettiin ja 
pohdittiin sen jatkumista myös lukion jälkeisenä aikana.  

Käsitystyyppien kautta avautui uusia näkökulmia ja saatiin tietoa siitä, miten 
eri tavoin lukion opettajat perustelevat sitä, minkä ikäisten oppilaiden kanssa on 
paras aloittaa ehkäisevä huumetyö ja huumevalistus. Teeman avulla saatiin valais-
tusta myös opettajien tapoihin ajatella huumevalistuksen kohderyhmää, erilaisiin 
konteksteihin suunnatun huumevalistuksen sisältöjä ja tiedon luonnetta.  

5.7 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit alkoholista ja huumeista 
sekä niitä käyttävistä nuorista  

Alkoholilla on pitkät perinteet suomalaisessa yhteiskunnassa. Päihteenä alkoholi 
on yleisempi ja tutumpi kuin huumeet. Lähes kaikki ovat omassa elämismaail-
massaan ainakin nähneet alkoholin käyttöä, mutta huumeisiin liittyvät mielikuvat 
voivat olla vahvasti median värittämiä. Opettajien muodostamat mielikuvat päih-
teistä ja niitä käyttävistä nuorista ovat osa heidän ehkäisevän huumetyön käsitys-
tään ja edustavat osaltaan opettajien suhdetta maailmaan heidän ympärillään. 
Toisaalta opettajien mielikuvat aineita käyttävistä henkilöistä voivat olla kriittisiä 
aspekteja ehkäisevän huumetyön opetuksen sisältöjen suunnittelussa ja huume-
työn tarpeen arvioinnissa sekä työn toteutuksessa nimenomaan ehkäisevän huu-
metyön ensimmäisellä ja toisella tasolla (vrt. luku 3.3). Kartoitin opettajien suh-
detta alkoholiin ja huumeisiin sekä sitä, miten opettajien käsitykset alkoholia ja 
huumeita käyttävistä oppilaista vaihtelivat. Johdattelin opettajat aiheeseen seuraa-
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vien avainkysymysten avulla: Onko sillä eroa, jos oppilas käyttää alkoholia tai 
huumeita? Millaiset oppilaat käyttävät alkoholia tai huumeita? Kysymykset he-
rättivät monipuolista pohdintaa, ja keskustelu jatkui usein dialogina, jossa tuli 
esille uusia näkökulmia. Ensimmäisestä kysymyksestä muodostin kaksi käsitys-
tyyppiä. A-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat pohtivat huumeen 
vaikutusta terveyteen. A-käsitystyypissä tuotettiin tunnetta kuvaavia ilmaisuja; 
huumeiden kuvattiin herättävän enemmän väristyksiä, ja huumeet nähtiin pelotta-
vampina kuin alkoholi. Tarkastelunäkökulma liittyi koulukontekstiin väljästi  
– kysymystä tarkasteltiin enemmän yleisellä tasolla. B-käsitystyyppiin liitetyissä 
vastauksissa opettajat olivat sitä mieltä, ettei aineella sinänsä ole merkitystä vaan 
kyseessä on ongelma, johon pitää aina tarttua. Yleensä suhtautuminen ensimmäi-
seen kysymykseen oli B-käsitystyypissä neutraalimpaa kuin A-käsitystyypissä. 
Kuviossa 10 esitetään opettajien suhtautuminen alkoholin tai huumeenkäytön 
eroon. 

1. Onko sillä eroa jos oppilas käyttää alkoholia tai huumeita? 

A. Huumekokeilut vaaralliseksi koettuna 

B. Aineidenkäyttö ongelmaksi koettuna 

Kuvio 10. Kaksi erilaista tapaa ajatella alkoholin tai huumekäytön eroa. 

Vastauksista kysymykseen siitä, millaiset nuoret käyttävät alkoholia tai huumeita, 
muodostin kolme käsitystyyppiä. A-käsitystyypissä asiaa tarkastellaan laajasta 
näkökulmasta: opettajat pohtivat oppilaiden kotioloja ja ottivat huomioon myös 
suojaavat ja toisaalta altistavat tekijät. Opettajat totesivat, ettei heillä ole koke-
musta asiasta tai että tieto on peräisin yksinomaan mediasta. B-käsitystyypissä 
tarkastelu nivoutui koulukontekstiin ja koulun mahdollisuuksiin vaikuttaa päih-
teiden käytön ehkäisyyn. Tässä käsitystyypissä opettajat eivät niinkään painotta-
neet itse päihdyttävän aineen merkitystä, vaan heitä kiinnosti se, miksi koululaiset 
ylipäätään käyttävät päihteitä. C-käsitystyypissä opettajat olivat sitä mieltä, että 
kaveripiirillä on suuri merkitys päihteiden käytön aloittamisessa. 

Toisella avainkysymyksellä (Millaiset nuoret käyttävät huumeita?) tavoitel-
tiin opettajien mielikuvia alkoholia tai huumetta käyttävästä nuoresta. Lausumien 
näkökulmat vaihtelivat laadullisesti, ja niistä muodostui erilaisia suhteita maail-
maan. Monet opettajat pitivät kysymyksiä vaikeina ja totesivat, etteivät osanneet 
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vastata kysymykseen. Opettajat kuvasivat huumeita käyttävien nuorten ulkonä-
köä, oppilaan ja kodin suhdetta sekä ympäristön vaikutusta päihteiden käyttöön. 
Näistä muodostin kolme käsitystyyppiä, jotka esitän kuviossa 11.  

2. Millaiset oppilaat käyttävät alkoholia tai huumeita? 

A. Festarityypit; päihteiden käyttäjinä 

B. Nuoret laidasta laitaan; päihteiden käyttäjinä 

C. Kimpassa tekevät nuoret; päihteiden käyttäjinä 

Kuvio 11. Kolme erilaista käsitystyyppiä kuvaavat alkoholia tai huumeita käyttäviä 
nuoria. 

Seuraavissa alaluvuissa esitän edellä mainittuihin kysymyksiin liittyvät käsitys-
tyypit ja niiden sisällöt tarkemmin kommentoituina.  

5.7.1 Huumekokeilut vaaralliseksi koettuna 

A-käsitystyypissä, huumekokeilut vaaralliseksi koettuna, opettajat keskittyivät 
päihteiden terveydellisiin vaikutuksiin ja esittivät ongelmien kuuluvan ”hoitopuo-
len tekemiseen.” Opettajat pohtivat ja analysoivat enemmän huumeiden kuin 
alkoholin merkitystä. Huumeiden todettiin olevan enemmän haitaksi kuin alkoho-
lin. Alkoholilla ei opettajien mielestä ole niin rajuja haittoja terveydelle kuin 
huumeilla. Alkoholin todettiin olevan haitallista ainoastaan, jos henkilö nauttii 
sitä runsaasti. Opettajat painottivat huumeiden olevan aina haitallisia. Heidän 
kokemuksensa mukaan huumeiden kanssa ollaan aina vaarallisella tiellä, kun taas 
alkoholikokeilut voivat olla ohimeneviä. Alkoholin vähäinen käyttö ei opettajien 
näkemyksen mukaan vaikuta koulunkäyntiin. Huumeiden opettajat sen sijaan 
ajattelivat aiheuttavan syrjäytymistä. Huumeiden käyttäjät irtautuvat opettajien 
mielestä normaalista elämästä, ja huumeiden käyttäminen heikentää keskittymis-
kykyä. Opettajien mielenkiinto tarkentuu tässä aiheessa hoitopuolen toimintoihin, 
ei niinkään koulun toimintaan. Tähän käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opet-
tajat kokivat, ettei heillä ollut huumeista samanlaista kokemusta kuin alkoholista.  



 145 

Näyte 1 käsitystyypistä A 

O: Kyllä mä pahemmaks, tai pahempana nään sen huumeet, että kuitenkin 
alkoholi on niin kauan ollut ja niinku varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, 
että varmasti useimmat kodit on, joissa sitä käytetään, että mun mielestä sii-
hen pitäisikin opetella aikalailla sellainen oikee suhtautuminen, että mun 
mielestä sitä pienissä määrin voikin käyttää alkoholia. Mutta kyllä mää, jos 
huumeitten puolelle mennään kattosin, että silloin ollaan aika pahalla vaa-
rallisella tiellä.  

H: Mikähän siinä on se vaarallisuus, jos aattelee, kokeilua tai, satunnaiskäyt-
töä tai 

O: Se riippuvuus, että siihen voi jäädä koukkuun ja se on sitten, se saattaa, se 
on aika paha tie se voi olla hengenmennoo tai, että se on niinku vaikeempi 
hallita huumeenkäyttöö kuin no, onhan se tietenkin alkoholin käytössäkin, et-
tä, jos sitä vaan vähäisessä määrin käyttää, se voi olla jopa terveydellekin 
eduksi. Esimerkiksi semmonen niinku juhlakulttuuri, että viiniä ruuan kanssa 
ja tällä tavalla, että niinku tällä tavalla, että ei niinku myrkytykseen asti sitä 
käytäkkään 

Näyte 2 käsitystyypistä B 

O: Hmm… vaikka on noita luentoja kuullut ja lukenutkin niin tässä, jos tässä 
ajatellaan niitä, tietysti on alkoholin käytössä kans semmoista terveydellistä 
haittaa, mutta tuntuu, että keskushermostoon vois ne huumeet paremmin kans 
sillä pitkäaikaisella käytöllä. Ei kokonaan joutuu niikö syrjäytymään melkein 
normaalista elämästä niiden huumeiden käytön yhteydessä, mutta alkoholi ei 
välttämättä vie sitten kokonaan syrjäytyneeksi siitä, että voi olla sitten vaikka 
koulussakin ja viikonloppuna olla humalassa. Voi olla, että se koulunkäynti 
on hankalampaa, jos käyttää huumeita, että ei siitä sitten, sitä kait irtautuu 
normaalista elämästä  

H: Mitenkähän ne huumeet sitten sitä koulunkäyntiä haittaa kun enempi al-
koholi 

O: Mulla on ajatus vaan ei oo mittään tämmöistä varmaa niinku tietoo siitä, 
muuta varmaan se keskittymiskyky, että siin alkaa, että ei tää nyt oo niin vä-
liä, että siinä ei sitten tehtäviä tee ja tunnilla ei keskity vaikka ois hiljaakin 
on, että ei nyt sitten häiritse ….. 
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Opettaja tarkastelee aineen vaikutusta terveyteen tai niitä hankaluuksia, joita op-
pilaan (fyysiset) ongelmat aiheuttavat oppilaan koulunkäyntiin tai elämään. 

Näyte 2 käsitystyypistä B 

O: no ehkä sitten mä enemmän värähtäsin, jos kuulisin että joku oppilas on 
käyttänyt huumeita, koska kuitenkin tuntuu, ett se alkoholi kuuluu suuremman 
osan ton ikäsen elämään jollakin tavalla. Et se on jotenkin niin kuitenkin on 
kauan ollu esillä, mut se, että, jos kuulis jostakin oppilaasta, et hän käyttää 
huumeita niin kyllä sitä niiku miettis hyvinkin pitkään ja värähtäs silloin ihan 
tosissaan. Et ehkä se tarkoittaa sitä, että huumeiden käyttö on niiku mun mie-
lestä vaarallisempaa. 

Yhteenveto: A-käsitystyypissä opetuksen ja koulukasvatuksen suoran objektin 
kriittinen aspekti liittyy siihen, että opettajat korostivat alkoholin ja huumeiden-
käytön terveysnäkökulmaa ja liittivät ehkäisevän toiminnan hoitohenkilöstön 
kontekstiin. Opettajat eivät pohtineet ehkäisevän työn mahdollisuuksia tai asetta-
neet omalle ammatilliselle toiminnalleen kasvattajana tai opettajana tavoitteita 
suhteessa ehkäisevään työhön. Opettajat eivät olleet kovinkaan huolestuneita 
oppilaiden alkoholinkäytöstä, mutta huumeidenkäyttö aiheutti pelkoa. Opetuksen 
ja koulukasvatuksen epäsuoran objektin kriittinen aspekti piilee siinä, että oppi-
laiden huumeidenkäytöllä ajateltiin olevan enemmän merkitystä oppilaan koulun-
käyntiin kuin alkoholilla, koska huumeet aiheuttavat oppilaan syrjäytymistä ja 
vaikeuttavat oppilaan koulunkäyntiä.  

5.7.2 Aineidenkäyttö ongelmaksi koettuna 

B-käsitystyyppiin, aineidenkäyttö ongelmaksi koettuna, liitetyissä lausumissa 
opettajan kuvasivat oppilaiden päihteidenkäyttöä ongelmaksi, johon pitää tarttua. 
Sillä, mitä päihdettä nuori käyttää, ei ollut merkitystä. Toisin kuin A-
käsitystyypissä opettajien intentio ei kiinnity aineeseen, vaan he painottavat on-
gelmaa, jonka seurauksena aineita käytetään. Ajattelutapa suuntautuu ongelman 
poistamiseen.  

Näyte 1 käsitystyypistä B 

H: ja tuota, tosiaan mitä sä aattelet tuosta suhtautumisesta, onko ero, jos on 
alkoholi tai huume  
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O:minun suhtautumisessa vai? 

H: niin 

O: enpä minä kuitenkaan todennäköisesti tietäis, mitä ne käyttää, jos ne käyt-
tää. Et ongelmahan se on sitten, jos tulee selville, että jollakin on käyttö olipa 
se kumman käyttö tahansa, musta se on ihan……     ongelma johon pitää tart-
tua 

H: ehkäisevässä 

O: se tuntuis vaan tutummalta se alkoholi 

Näyte 2 käsitystyypistä B 

O: niin tietenkin riippuu mitä tarkoitetaan tuolla alkoholin käytöllä, että jos 
nyt varsinkin sen viinin ottaa silloin tällöin, niin ei he ehkä siitä sillä tavalla 
tarvi olla huolestunut, kuin että sitten, jos ruppee huumeita kokkeileen. Mutta 
tietysti, jos tällä tarkoitetaan taas sitten säännöllistä runsasta alkoholin käyt-
töön, niin huolestunut oisin kyllä molemmista.  

Yhteenveto: B-käsitystyypin opetuksen ja koulukasvatuksen kriittinen aspekti 
painottaa yksilön ongelmaa ja siitä johtuvaa päihteiden käyttöä. Käytännön kou-
lukasvatuksessa opettaja on huolestunut yhtä lailla runsaasta alkoholin käytöstä 
kuin huumekokeiluistakin.  

5.7.3 Festarityypit päihteiden käyttäjinä 

A-käsitystyypissä, festarityypit päihteiden käyttäjinä, opettajien intentio suuntau-
tui oppilaiden ulkonäköön. Ulkonäköön liittyvissä lausumissa ja kommenteissa 
opettajat kuvasivat huumeita käyttävää nuorta seuraavasti: huumeita käyttävä 
nuori on sairaan näköinen ja huolittelematon, hän nuokkuu tunnilla ja hänen sil-
mänsä voivat punoittaa. Tämän voimakkaasti ulkonäköä korostavan näkökulman 
yhteydessä opettajat viittasivat myös oppilaan sisäiseen tyhjyyteen. Kuvaukset 
A-käsitystyypissä eroavat B-käsitystyypistä siten, että B-käsitystyypissä opettajat 
mainitsivat lisäksi kotikasvatuksen merkityksen korostaen kuitenkin oppilaan 
ulkonäköä ja pukeutumista samankaltaisesti kuin A-käsitystyypissäkin. Aihe oli 
opettajille vaikea, ja vasta haastattelijan syventävien kysymysten myötä kuvattiin 
muita yhteyksiä.  
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Näyte 1 käsitystyypistä A 

O: No varmaan on molemmat, sillä tavalla, että…pitäis kyllähän niiku televi-
siosta näkee näitä huumeitten käyttäjiä, että miltä ne näyttää 

H: Miltä ne näyttää 

O: Kyllähän siinä varmaan tullee, kun mennään tarpeeksi pitkälle, niin ei 
huolehita ulkonäöstä ja on aikalailla sairaan näköinen 

H. sillon, kun ollaan jo siellä narkkarivaiheessa 

O: Niin siellä 

H: Sitten jos aattelee sitä kokeiluvaiheitta 

O: No minä luulisin, että en huomaa semmosta, joka ei ole lähipiirissä, että 
tietäisin ja huomaisin, että käyttäytyminen on muuttunut 

Näyte 2 käsitystyypistä A 

O: Tilastojen mukaan niitä kait pitäis olla, mutta siis mä en pysty ollenkaan 
sanomaan kuka se vois olla, tai missä tilanteessa. Joskus on joku opiskelija 
ollut niin sillain hirveen väsynyt, tai poissaoleva ja silloin mulla on tullut 
mieleen, että voisko siinä olla jotakin niiku huumeen käyttöä, kun jatkuvasti 
on väsynyt, mutta sehän ei, ei varsinaisesti ole niinkään. Mut sit mä tiedän, et 
ne pupillit pitäis olla pienet, mut semmoista mä en oo nähnyt koskaa. Kyllä, 
ei niinku oikeen minkäänlaista tuntumaa tähän asiaan. Paitsi, että joskus ne 
kertoo, tai niillä on semmoisia asenteita, että nää lievät huumeet, eivät ole 
pahasta semmosen olen kuullut kerran, mutta sekin oli vaan kerran. 

Yhteenveto: A-käsitystyypissä opettajat korostivat, että huumeita käyttävä oppilas 
on ulkonäöltään erilainen kuin alkoholia käyttävä nuori. Opettajat esittivät, että 
väsynyt olemus tunnilla voi olla merkki huumeidenkäytöstä. A-käsitystyypissä 
opettajat kokevat, ettei heillä ole selkiytynyttä suhdetta tähän teemaan.  

5.7.4  Nuoret laidasta laitaan, päihteiden käyttäjinä 

B-käsitystyypissä, nuoret laidasta laitaan päihteiden käyttäjinä, opettajille oli 
luonteenomaista korostaa oppilaan kodin merkitystä. Tähän käsitystyyppiin liitty-
vät vastaukset olivat sisällöltään rikkaita, ja niissä asiaa katsottiin monilta puolil-
ta. Tarkastelun painopisteessä oli perhe, jota tarkasteltiin osin täysin vastakkaisis-
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ta näkökulmista. Käsitysten mukaan päihteitä käyttävä oppilas on voinut kokea 
joko turvallisuutta tai turvattomuutta kodissaan. Kodit saattoivat opettajien mu-
kaan olla monenlaisia, hyviä ja huonoja. Kotona saatetaan huolehtia nuoresta 
liikaakin, tai toisaalta kotona voidaan jättää nuoren perustarpeet huomiotta, mikä 
vähentää turvallisuuden tunnetta. Perheiden varakkuudella ei ollut merkitystä 
opettajien kokemuksen mukaan, vaan kodin henkisyydellä ja arvoilla. Perheen 
taloudellinen tilanne voi olla hyvä, mutta opettajat kokevat, etteivät he voi tietää 
perheen sisäisiä juttuja. Nuoret saattavat kokea opettajien arvion mukaan kodissa 
ristiriitaa, jos vanhemmat juovat viinaa. Tasapainoinen perhe tukee nuorta ja antaa 
hyvät lähtökohdat nuoren kasvulle. Opettajat aprikoivat, ovatko päihteitä käyttä-
vät oppilaat syrjäytyneiden tai uraputkivanhempien lapsia. Työelämä voi nielaista 
vanhemmat mukaansa, jolloin kodin ulkoiset puitteet ovat kunnossa mutta arvo-
kas sisältö puuttuu. Perheen ihmissuhteiden merkitystä ja keskinäistä välittämistä 
korostettiin suojaavana tekijänä, kun taas moniongelmaisuus perheissä heijastuu 
oppilaisiin. Lausumissa todettiin seuraavia asioita: köyhällä on vielä jotain tavoit-
telemista, kodissa ei ole sivistynyttä alkoholinkäyttöä, kaikilla nuorilla on kokei-
lunhalu; nuori ei kestä arkipäivää, eikä hänellä ei ole välineitä käsitellä ongelmia. 
Tähän B-käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajat usein totesivat, että huu-
meita käyttävät kaikenlaiset oppilaat. Sillä ei ole väliä, millainen nuori on, vaan 
sillä, että kysymyksessä on ongelma, johon pitää tarttua. Jos nuoren kotikasvatus 
on heikoissa kantimissa, nuori on kuitenkin alttiimpi huumekokeiluille. Monet 
opettajat antoivat myös seuraavankaltaisen vastauksen: ”Ei kenestäkään voi sa-
noa, mitä tuohon nyt vastaisi. En ossaa sannoo.” 

Näyte 1 käsitystyypistä B 

O: Kyllä mä luulen ehkä no, nykyäänhän sa no nyt mä haen taas sitä ongel-
manuoresta, mutta siis tämmösestä nuoresta, jonka joka ei ehkä tätä arkipäi-
vää niin kestä. Tätä tavallista tylsää arkipäivää, mikä on aikuisella töissä-
käymistä, kotona olemista ja niin edelleen ongelmien kanssa pyörimistä. 
Nuorella se on sitä koulussa käymistä, kotona olemista ja sitä arkipäivää tyl-
sää arkipäivää, joka ei sitä kestä, tai jolla ei sitten ehkä oo välineitä näitä ar-
kipäivän ongelmia ratkoa, kun heille on penskana kaikki ongelmat valmiiksi 
ratkottu. Ja, kun ongelma on tullut, niin onko sitten äiti, isä heti sen jotenkin 
hyvittänyt ja pehmentänyt ja niin edelleen. Ja sitten, kun tullee se arkipäivä, 
että se äiti ja isä ei pysty sitä ongelmaa pehmentämään, niin onko se, että ei 
oon ennään keinoja yksinkertaisesti, työvälineitä. Et sitten tarvitaan sitä 
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apua. Ja apuna tarkotan käytetään sitten jotakin huumeita ynnä muita, tai 
paetaan sitä ongelmaa 

Yhteenveto: B-käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajat kuvasivat oppilaan 
päihteidenkäytönriskin lisääntyvän, jos oppilaalla ei ole välineitä käsitellä arki-
päivän rutiineja tai jos nuoren kotikasvatus on puutteellinen. Opetuksen ja koulu-
kasvatuksen suoran objektin kriittinen aspekti painottaa kodin lähtökohtien merki-
tystä nuoren päihteidenkäytössä. Nuoret voivat kasvaa kodeissa, joissa ei opita 
päihteidenkäyttötaitoa. Epäsuoran objektin kriittinen aspekti painottaa nuoren 
elämänhallinnan välineiden ja sisältöjen merkitystä arkipäivän tilanteissa.  

5.7.5 Kimpassa tekevät nuoret, päihteiden käyttäjinä 

C-käsitystyyppiin, kimpassa tekevät nuoret päihteiden käyttäjinä, liitin muutaman 
vastauksen, jotka olivat sisällöltään toteavia. Tässä käsitystyypissä opettajat ko-
rostivat ensisijaisesti kaveripiirin merkitystä. Tämä tuo uuden aspektin tarkaste-
luun, ja tämän käsitystyypin ilmaukset ja ajattelutapa eroavatkin tässä suhteessa 
A- ja B-käsitystyypeistä. C-käsitystyypissä opettajat kuvasivat huumeita käyttävät 
nuoret porukoissa kulkeviksi nuoriksi. C-käsitystyypissä opettajat eivät kuvanneet 
juuri lainkaan kodin merkitystä tai totesivat, että kotiolot eivät juuri vaikuta nuo-
ren tekemisiin. Kodin sijaan opettajat korostivat oppilaiden kaveripiirin merkitys-
tä. Nuoren todennäköisyys joutua riskeihin kasvaa, jos nuori viettää paljon ai-
kaansa kodin ulkopuolella. 

Näyte 1 käsitystyypistä C 

H: Minkälaiset oppilaat sitten sun mielestä voisi käyttää huumeita? 

O: Siis semmoiset, jotka kulkee sellaisessa porukoissa, missä on tää tapana, 
mistään muusta se ei varmaan oo kiinni. Enkä mä usko, että tuo taiteellisuus-
kaan sinne vetää loppujen lopuksi, mutta se saattaa vetää ne porukoihin, jot-
ka käyttää niin  

Näyte 2 käsitystyypistä C 

O: en mä oikeestaan usko näihin mihinkään, mä uskon kaveripiiriin… 

H: sillä on merkitystä  
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O: niin, että tuota ne tekee kimpassa aika paljon samaa mitä kaveritkin, huo-
limatta siitä, minkälaiset kotiolot niillä on, taikka miten niillä menee koulus-
sa. Ne tekee niiku kaverit tekee, kaveripiirin merkitys  

Yhteenveto ja merkitys: C-käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajat painot-
tivat kaveripiirin merkitystä nuorten päihteidenkäytössä. Korostettiin sitä, että 
kaveripiiri vaikuttaa nuoren käyttäytymiseen enemmän kuin kodin ilmapiiri tai 
kotikasvatus. Koulukasvatuksen näkökulmasta kriittinen aspekti on siinä, että 
opettajat eivät tarkastelleet koulun merkitystä lainkaan.  

5.7.6  Yhteenveto 

Edellä kuvattiin opettajien käsityksiä ensinnäkin siitä, onko sillä eroa, käyttääkö 
oppilas alkoholia vai huumetta (ks. luku 5.7.1–5.7.2) ja toiseksi siitä, millaiset 
oppilaat käyttävät alkoholia tai huumeita (luku 5.7.3–5.7.5.). Kuvauksissa esitet-
tiin myös opettajien käsitysten laadullisia eroja. Ensimmäisen aiheen teemassa 
olennainen ero A- ja B-käsitystyyppien suoran ja epäsuoran objektin välillä kou-
lukasvatuksen näkökulmasta tarkasteltuna liittyy siihen, että A-käsitystyypin lau-
sumissa opettajat tarkastelevat aihetta yksinomaan hoitopuolen henkilöstön näkö-
kulmasta, kun taas B-käsitystyyppien lausumissa opettajat tarkastelevat päihdettä 
suhteessa omaan toimintaansa. B-käsitystyyppiin liitetyissä lausumissa opettajat 
keskittyivät arvioimaan omia keinojaan vaikuttaa oppilaiden päihteiden käyttöön 
riippumatta siitä, käyttääkö oppilas alkoholia vai huumeita. B-käsitystyypissä 
näkökulma laajenee tahtoon auttaa pulmatilanteessa olevia selviytymään vaikeuk-
sista myös koulukontekstissa. Nämä kaksi laadullisesti erilaista tapaa ajatella 
heijastavat opettajien erilaisia tapoja suhtautua maailmaan. A-käsitystyyppi haas-
taa jatkossa opettajia tiedostamaan ja kehittämään ehkäisevän huumetyön näkö-
kulmaa ja sisältöjä lukion opetukseen ja koulukasvatukseen soveltuviksi.  

Toisen aiheen teemasta valaisin kolme erilaista käsitystyyppiä nuorista päih-
teiden käyttäjistä. A-käsitystyypin suoran objektin kriittinen aspekti opettajan 
kokemana liittyy oppilaan ulkonäköön. Toisaalta oppilaan kuvattiin olevan sisäi-
sesti tyhjä nuori. B-käsitystyypissä suoran objektin kriittinen aspekti kuvattiin 
monipuolisemmin kuin A-käsitystyypissä. B-käsitystyyppiin liitetyissä lausumis-
sa opettajat painottivat kotikasvatuksen puutetta ja sen merkitystä nuoren kasvul-
le. Todettiin, että ihan kuka tahansa nuori voi käyttää päihteitä. Kodeissa nähtiin 
olevan vanhemmuusongelmia, ja kodin arvojen esitettiin muuttuneen. Nuoria 
altistavat päihteiden käytölle myös huolenpidon puute ja se, että nuorten henki-
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seen hyvinvointiin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Opettajat olivat käytännössä 
kokeneet, että oppilailta puuttuvat välineet käsitellä arkipäivän ongelmia; heillä ei 
myöskään ole vankkoja arvoja eikä henkisyyttä. C-käsitystyypissä opettajien 
katse kohdistuu oppilaan kaveripiiriin, jolla arvioitiin olevan ratkaiseva merkitys 
nuoren päihteiden käytössä. C-käsitystyypissä koulukasvatuksen haasteet liittyvät 
opettajien ilmausten mukaan siihen, miten koulukasvatuksen kautta voidaan kan-
nustaa oppilaita itsenäisyyteen ja vastustamaan kaveripiirin vaikutusta. Käsitys-
tyyppeihin ja niiden kriittisiin aspekteihin liittyy opettajien kokemustietoa, tapoja 
käsittää ilmiö, variaation ulottuvuuksia; opettajat joko painottivat lausumissaan 
koulukasvatuksen (C-käsitystyyppi) tai kotikasvatuksen merkitystä (B-käsitys-
tyyppi) tai ilmaisivat, ettei heillä ole selkeää suhdetta asiaan (A-käsitystyyppi). 
Voidaan pohtia, miten opettajan henkilökohtaiset näkemykset päihteistä ja niitä 
käyttävistä nuorista vaikuttavat opettajan opetus- ja kasvatustoimintaan ja suun-
taavat sitä eri käsitystyypeissä? Jos opettajan suhde huumeisiin on pelkästään 
tunnepohjainen, voidaan myös pohtia yleisellä tasolla, millainen vaikutus käsityk-
sillä on opetukseen ja kasvatustoimintaan ja erityisesti ehkäisevän huumetyön 
sisältöön. Käsitystyyppien kriittiset aspektit ja niiden merkitysten paljastaminen 
haastavat jatkossa suuntaamaan ajatusta ehkäisevässä huumetyössä koulukasva-
tukseen, koulun ja kodin arvomaailman tarkasteluun ja siihen, miten voitaisiin 
kehittää oppilaassa kykyä vastustaa kaveripiirin vaikutusta.  

5.8 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit pulmatilanteen 
intervention toteuttajasta  

Tutkimuksessa pyrin selvittämään, miten eri tavoin opettajat kokevat mahdolli-
suutensa puuttua tilanteeseen havaitessaan oppilaan tarvitsevan apua koulussa tai 
epäillessään oppilaan kokeilevan tai käyttävän huumeita. Kuten aiemmin esitin 
(vrt. luku 3.3), ehkäisevä huumetyö voidaan jakaa kolmeen eri tasoon. Opettajien 
kokemus roolistaan ja situaatiostaan intervention tekijänä pulmatilanteissa voi 
antaa kuvaa implisiittisesti tai eksplisiittisesti tiedostetuista tavoista toimia koulu-
kasvattajana ehkäisevän huumetyön toisella tasolla. Tunnistamalla sekä paljasta-
malla opettajien käsitysten vaihtelut voidaan kuvata lukion opettajien kollektiivis-
ta suhdetta vaihtoehtoisiin toimintatapoihin pulmatilanteessa osana ehkäisevää 
huumetyötä. Kun pulmatilanteeseen puuttumisen kriittiset aspektit opetuksessa ja 
koulukasvatuksessa kuvataan, ne voidaan tuoda yleiseen tietoisuuteen hyödynnet-
täväksi lukion ehkäisevää huumetyötä kehitettäessä. Ehkäisevään huumetyöhön 
liittyvien interventioiden merkitysten ja perusolemuksen tiivistäminen käsitys-



 153 

tyyppeihin opettajien näkökulmasta tekee mahdolliseksi keskittyä tarkemmin 
tutkimaan ilmiötä tästä osa-alueesta. Hahmottaakseni opettajien käsityksiä pulma-
tilanteen toteuttajasta esitin seuraavan kysymyksen: Kenen tulisi puuttua tilantee-
seen, jos opettaja epäilee oppilaan tarvitsevan apua tai käyttävän päihteitä? Kä-
sitystyypit muodostin päämerkityksen mukaan ja sen mukaan, mitä opettajat ko-
rostivat puheessaan intervention toimijoista. Muodostui kaksi pääkäsitystyyppiä: 
A) ammattilaiset ja asiaan perehtyneet intervention toteuttajina sekä B) joku abst-
rakti henkilö intervention toteuttajana. Ne kuvaavat laadullisesti kahden erilaisen 
intention kohdentumista suoraan ja epäsuoraan objektiin opettajien tarkastellessa 
pulmatilanteen intervention toteutusta. A-käsitystyypin jaoin vielä kahteen ala-
tyyppiin: a) pieni piiri, jossa yksilö toteuttaa intervention sekä b) asiaan perehty-
neet ihmiset, jolloin puhuttiin laajan taustaryhmän tekemästä interventiosta. 
A-käsitystyypissä opettajat painottivat ammattilaisten mahdollisuutta keskustella 
oppilaan kanssa kahden ja kykyä ottaa pulmatilanne puheeksi. Tämän opettajat 
ajattelivat olevan oppilaalle helpompaa kuin isossa ryhmässä keskusteleminen. 
Taustaryhmällä opettajat kokivat olevan monipuolista tietoa, taitoa ja osaamista, 
jota voidaan hyödyntää. Käsitystyyppi B jakaantuu edelleen kahteen alatyyppiin 
sen mukaan, miten opettaja käsittää itsensä ja oman roolinsa pulmatilanteeseen 
puuttumisessa. B-käsitystyypin alatyypeissä opettaja a) näkee itsensä intervention 
toteuttajana ja b) ei itse henkilökohtaisesti koe olevansa intervention toteuttaja. 
Olennaisin ero A- ja B-käsitystyypin välillä on siinä, että A-käsitystyypissä opet-
tajat kääntyivät terveydenhuollon ammattilaisten puoleen ja B-käsitystyypissä 
tarkastellaan intervention toteuttamista opettajan tehtävänä. Seuraavaksi kuvaan 
käsitystyyppejä ja niiden kriittisiä aspekteja intervention toteuttajasta sekä ha-
vainnollistan käsitystyyppejä lainauksilla opettajien kertomuksista. Kuviossa 12 
esitän erilaiset käsitystyypit ja niiden alatyypit pulmatilanteen interventiosta. 



 154 

A. Ammattilaiset ja asiaan perehtyneet intervention toteuttajina 

a) Pieni piiri intervention totetuttajana 

b) Perehtyneet ihmiset intervention toteuttajina 

 

B. Joku abstrakti henkilö intervention toteuttajana 

a) Opettaja 

b) En minä 

Kuvio 12. Kaksi käsitystyyppiä ja niiden alatyypit kriittistä aspekteista pulmatilantees-
sa.  

5.8.1 Ammattilaiset ja asiaan perehtyneet ihmiset  

Opettajat eivät nimenneet A-käsitystyyppiin kuuluvassa, ammattilaiset ja asiaan 
perehtyneet intervention toteuttajina, itseään ammattilaisten auttajien joukkoon, 
vaan ammattilaisiksi katsottiin lähinnä terveys- tai sosiaalialan ihmiset. Käsitys-
tyyppi A:n alatyyppiin a liitetyissä lausumissa opettajat korostivat yksittäisen 
henkilön tai hyvin pienen piirin tekemää interventiota oppilaan pulmatilanteessa. 
Opettajat kertoivat lähestyvänsä ammattilaista, koulun terveydenhoitajaa, jos 
epäilevät oppilaan käyttävän huumeita. Toimintaansa opettajat perustelivat sillä, 
että terveydenhoitajaan tukeudutaan, koska hänellä on mahdollisuus keskustella 
asioista kahden kesken oppilaan kanssa. Opettajien kokemuksen mukaan oppilaat 
luottavat terveydenhoitajaan. Ammatillisuuden ja siihen liittyvän vaitiolovelvolli-
suuden merkitys korostui opettajien puheissa. Terveydenhoitaja saa oppilaaseen 
kontaktin, ja hänellä voi olla aiempaa kokemusta ja tietoa oppilaan taustasta. Ope-
tuksen ja koulukasvatuksen näkökulmasta suoran objektin kriittinen aspekti 
A-käsitystyypissä piilee siinä, että opettajat kokevat, ettei heillä ole välineitä eikä 
taitoa käsitellä pulmatilanteita tai keskustella niistä. Terveydenhoitaja katsottiin 
opettajaa pätevämmäksi keskustelemaan oppilaan kanssa pulmatilanteissa ja hoi-
tamaan asioita. Hänen myös ajateltiin kykenevän tekemään ratkaisuja, jos opetta-
jat ovat turhaan huolestuneita. Opettajat esittivät, etteivät he itse ei osallistu inter-
ventioon muuten kuin välillisesti, ottamalla yhteyttä terveydenhoitajaan. He ko-
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rostivat pienen ryhmän merkitystä interventiossa. Päihtyneen oppilaan näkeminen 
on opettajista hämmentävää.  

Näyte 1 käsitystyyppi A:n alatyypistä a 

O: No varmaan niiku koulun puitteissa ois, mutta mahdollisuuksia, mutta se, 
että onko meillä välineitä ja taitoja. Minusta se on niinku se ongelma, että 
minä ite en esimerkiksi kannusta kollegoita tähän, että me joskus täällä poh-
diskellaan jostakin opiskelijasta esimerkkinä jostakin nuoresta naisesta, joka 
jatkuvasti hakee päänsärkyyn lääkkeitä. Ja moni muu opettaja siinä vaihees-
sa, kun minä sitä ruppeen ääneen pohdiskeleen ja kysyn siltä opiskelijalta 
tyypilliseen tapaani suoraan: ”Hei etkö sinä hae jatkuvasti näitä lääkkeitä?” 
Niin meillä muut kans rupee, että heidän mielestään se on jatkuvasti hake-
massa. Niin me on tämmöstä ratkaisua, että me otetaan meijän koulutervey-
denhoitajaan yhteyttä, koska minä en siihen välttämättä osaa keskustella, ei-
kä se toinenkaan opettaja sen opiskelijan kanssa. Me otetaan meidän koulu-
terveydenhoitajaan yhteyttä, hän pyytää meidän opiskelijan keskusteluun.  

H: Just 

O: Se on niiku meijän toimintamalli tällä hetkellä ja se toimii, koska me koe-
taan, että meijän xxx eli terveydenhoitaja, on huomattavasti pätevämpi sitä 
asiaa vatvomaan ja miettimään, että ollaanko me turhaan huolestuneita. Ja 
sitten me niinku minäkin mietin sitä, että jos mä oon ollut turhaan huolestu-
nut, niin okei se xxx ratkaisee sen, mä en jätä sitä nuorta sen takia heitteille  

O: Joo ja meijän tämä on niiku ehkä sisäistetty täällä opettajanhuoneessa, 
koska meijän opettajat, muutkin opettajat keskenään rupee keskustelleen, tie-
tenkin kokee terveystiedon opettajan niiku pätevämmäksi, vaikka se ei tietysti 
sitä ehkä ookkaan ja sillä tavalla ruppee meijän kanssa keskustelleen, että pi-
täiskö meijän olla ja niin edelleen. Ja minusta, jos se opettaja miettiin kysy-
mykseen pitäisikö minun olla huolestunut, se on jo niin iso askel eteenpäin, 
että se pitää jo ottaa terveydenhoitajaan yhteys. Ei se haittaa, jos se on opis-
kelijalle turha keikka. Koska yleensä meijän opiskelijat, sitten en tiedä, näit-
ten päihde ja vaikuteaineitten kohdalla voivat loukkaantua, mutta anorek-
sioitten ja muitten kohdalla niin opiskelija yleensä kokee sen positiivisena 
huomiointina, kun xxx sanoo, että opettajat ovat olleet huolestuneita (muuta 
asiaa välissä)  

(nauha loppui ja vaihdan puolta) 
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O: eihän se koskaan mukavalta tunnu, kun näet nuoren, jonka täällä näet ar-
kiaherruksessa, niin sit näät erittäin voimakkaasti humaltuneena. Mä käytän 
tämmöisiä hienoja termejä siis päihtyneenä. Eihän se koskaan hyvältä tunnu, 
mut eihän siihen tilanteeseenhan, ei voi sillä hetkellä, koska se kuiten joten-
kin se opiskelijaa kokee sen nöyryyttävänä ja niin edelleen. Ja, että tuota se 
on hämmentävä tilanne, tai sitten voi olla ehkä, että sä et oo hänen kanssaan 
kommunikoinut. Mutta, sä oot jostain kaukaa nähnyt sen tilanteen, että se ai-
noa keino, minkä siinäkin tilanteessa näät, on sitten kysyä terveydenhoitajal-
ta, että onko se erityisemmin hänen mielestään ongelmaisempi nuori tai jo-
tankin muuten tai jotenkin muuten 

Käsitystyyppi A:n alakäsitystyypissä b opettajan intentio ja suora objekti suuntau-
tuu terveydenhoitajan lisäksi laajaan taustaryhmään, johon voivat kuulua esimer-
kiksi oppilaanohjaaja, ryhmänohjaaja, tukioppilasryhmä, nuorisopsykiatri, kuraat-
tori ja muutamassa tapauksessa myös oppilaan vanhemmat. Epäsuoran objektin 
nähtiin olevan pulmatilanteeseen puuttumista tai poliisin suorittamaa sakottamis-
ta. Tukioppilasryhmällä on opettajien käsityksen mukaan mahdollisuus puuttua 
tilanteeseen, mutta opettajat korostivat, että jos tukioppilaita pyydetään apuun, on 
oltava ehdottoman varma siitä, että apua todella tarvitaan. Tossuryhmän (tukiop-
pilasryhmä) hyödyntämisen riskinä opettajat näkevät opiskelijoiden oikeusturvan, 
koska ryhmän jäsenillä ei ole vaitiolovelvollisuutta. Opettajat esittivät myös, että 
pulmatilanteeseen puuttujina voi olla asiaan perehtyneitä ihmisiä, esimerkiksi 
poliisi voisi tulla sakottamaan koulun alueella tupakoinnista. Opettajat painottivat, 
että kaikkien pitäisi tuntea vastuuta oppilaista. Lopolla (oppilaanohjaajalla) on 
käsitys oppilaan kokonaistilanteesta. Toisaalta opettajat esittivät, että moniamma-
tillinen verkosto voisi toteuttaa puuttumisen pulmatilanteeseen. Oppilashuoltoa 
koulussa olisi syytä kehittää. Todetaan myös, että oppilailla on paljon vastuuta ja 
että syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita tulisi auttaa hienovaraisesti.  

Näyte 1 käsitystyyppi A:n alatyypistä b 

O: Kyllä minusta pitäis ottaa tuota aika niiku meillä on nimittäin oppi-
lashuoltotyö. Ja me on ku kyllä huomattu, että kyllä sitä on syytä kehittää, et-
tä vaikka, että meillä ei oo tunneilla ei oo häiriöitä eikä sillä lailla oo ollu 
hankalaa. Mutta me tiijetään kuitenkin, että oppilailla on vaikeeta ja tämä 
yhteiskunta on niin monimuotoinen ja niin pirstaleinen tämä maailma, että 
kyllä he tarttee tukkee, että tämmöset pitäis, tämmöset tukitoimet olla. Nyt tä-
nä vuonna olla niiku sitten meillä on toiminut tämmönen tossuryhmä, jossa 
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mä oon kanssa ollut mukana. Siellä on opiskelijoita ollut mukana ja me kes-
kustellaan ja pyritään niinku huomioimaan, seuraamaan niitä opiskelijat… 
opiskelijakavereita. Ja opettajat samoin, että yritettäis löytää ne, jotka syrjäy-
tyy ja sitten samoin kuin heillä on niin paljon vastuuta nyt, kun he ite tekkee 
ne opetussuunnitelmat ja yrittävät ja suunnitella. Ja nyt, kun siinä on se oma 
vastuu, on helppo jäädä pois kursseilta eikä tuukkaan suoritteita. Ja ollaan 
niin kuin herätty tähän, että meijän pittää nämä verkostot saada kuntoon. 
Minä näkisin, että näitten kautta meijän pittää ruveta, jos semmosia tullee et-
teen ja yhteistuumin terveydenhoitaja ja nyt saatiin sitten kuraattori tähän, 
että meijäkin käytössä on jo sitten onhan nyt nämä, että X kaupungissakin on 
käynnistynyt tämän nuorisopsykiatrian osasto, että kävin mm. siellä vierailul-
la ja mää aattelisin, että kaikki nämä yhessä ruppeis ja miettis, että ei voi tie-
tysti mennä törkeesti sanomaan, että nyt sinun pittää ei kukkaan sitä niin voi. 
Mutta se pitäis hienovarasesti saaha pikkuhiljaa sieltä sitten ongittua 

H: Niin,  että sitten niitä keinoja, että mitenkä ettei mee jos aattelee tuota 
moniammatillista yhteistyötä, että siellä on ne lääkärit ja terveydenhoitajat 
opettajat niin mikä se opettajan rooli ois sitten näissä tilanteissa? 

O: no ei se tavallaan, ei opettajan roolissa, vaa se on sitä, että käskytetään 
vaan sieltä ylhäältä ja se itsetunto se vaan heikkenee siinä, kun nyt ei oo tuo-
ta niitä ongelmia ja minä oon se ongelmainen, että se pitäis niinku semmose-
na niinku ihmisenä pystyä sen opettajankin olemaan silloin niiku olemaan sen 
ihmisen rinnalla. 

Yhteenveto: Opetuksen ja koulukasvatuksen kriittinen aspekti intervention toteut-
tamisessa suorassa ja epäsuorassa objektissa korostaa asiaan perehtyneen ammat-
tiryhmän merkitystä A-käsitystyypin alatyypeissä a ja b. Oleellista A-käsitys-
tyypissä on se, että opettajat lähestyivät kysymystä syrjäytymis- tai terveysnäkö-
kulmasta. Epäsuoran objektin kriittinen aspekti kohdentuu terveydenhuollon tai-
toihin; kasvatusalan ammattilaisten tiedoilla ei nähty olevan merkitystä interven-
tion toteuttamisessa. Opettajat korostivat pulmatilanteen olevan luonteeltaan sel-
laisen, että siihen tarvitaan asiaan perehtyneitä ihmisiä. Implisiittisesti tämä voisi 
tarkoittaa sitä, että kasvatusalan ammattilaiset pitävät itsestään selvänä, että aino-
astaan terveydenhuollossa on interventiossa tarvittavaa osaamista. Edellä esite-
tyille A-käsitystyypin alatyypeille a ja b on yhteistä se, että opettajat eivät kum-
massakaan laskeneet itseään intervention toteuttajiin. Erona alatyypeissä taas on 
se, että alatyypissä a luettiin ainoastaan terveydenhoitaja intervention toteuttajak-
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si, kun taas alatyypissä b intervention toteuttajaksi luettiin erilaisia koulukonteks-
tissa taustalla toimivia ammatti- ja tukiryhmiä.  

5.8.2 Joku abstrakti henkilö intervention toteuttajana  

B-käsitystyyppiin kuuluvassa, joku abstrakti henkilö intervention toteuttajana, 
käsitystyypissä korostetaan, että intervention toteuttaja voi olla opettaja. Henkilön 
sopivuus tehtävään riippuu opettajien mielestä henkilön persoonasta. Intervention 
toteuttajan pitää olla myös aidosti kiinnostunut oppilaan asiasta. B-käsitystyypissä 
kasvatusalan edustaja, esimerkiksi opettaja, voi toteuttaa intervention. B-käsitys-
tyypistä muodostin kaksi alatyyppiä sen mukaan, miten opettaja kokee omat 
mahdollisuutensa osallistua interventioon. Käsitystyyppi B:n alatyypissä a opetta-
jan suora objekti suuntautuu opettajaan itseensä, ja hän voi nähdä myös itsensä 
intervention toteuttajaksi. Sen sijaan alatyypissä b opettaja kokee, ettei hän henki-
lökohtaisesti voisi olla intervention toteuttajana. B-käsitystyypin alatyyppi b:n 
lausumassa opettaja korostaa, että oppilasta voisi lähestyä pulmatilanteessa sellai-
nen opettaja, joka saa yhteyden oppilaaseen. Käsityksen kohdentuessa epäsuoraan 
objektiin opettaja toteaa, että intervention toteuttaja voisi toimia oppilaalle mene-
tettyjen vanhempien korvikkeena. Kaikissa ilmaisuissa korostui oppilaan hieno-
tunteinen lähestyminen – opettajan tulee muistaa, että hän on oppilaan kanssa 
tasavertainen ihminen; hänen ei pidä katsoa oppilasta ylhäältä alaspäin. Auktori-
teettiasemaa ei tule tuoda esiin. Siinä missä A-käsitystyypissä tilannetta lähesty-
tään terveyden näkökulmasta, B-käsitystyypissä pulmatilanne nähdään inhimilli-
senä pulmana. B-käsitystyypin epäsuoran objektin kriittinen aspekti intervention 
toteuttamisessa painottaa oppilaan henkilökohtaista lähestymistä, jolloin kasva-
tusalan ammattilainen voisi olla aktiivinen intervention aloitteen tekemisessä.  

B-käsitystyypin alatyypissä a opettaja ilmaisee kertoneensa oppilaille, ettei 
ole häpeä hakea asiantuntijalta apua. Opettajan puuttuminen pulmatilanteeseen 
voisi olla kurinpalatusta, ”tukkapöllyä”, jolloin opettaja aikuisena henkilönä 
osoittaa harmistuksensa ja pettymyksensä. 

Näyte 1 käsitystyyppi B:n alatyypistä a  

O: että hirveen vaikee, että opettajien, että niinku tietysti kyl mä niinku sanon 
et nyt se on niinku vitoskurssilla ja sillä viimesellä psykologiankurssilla ja 
ilmeisesti syksyllä kirjoittaa. Niin, kyllähän mä voin sitä sillä lailla tukea, että 
jos mä keskustelen hänen kanssaan, jos hän tulee. Mut yleensä ne ei, me op-
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pilaiden kans keskustella, jos ei ne itse tuu keskustelemaan esim. vaikka vaan 
kirjoituksista. Että, ei me niinku, meillä on semmonen tämä, se semmoista 
massaa, jos ne ei itte ota yhteyttä, niin ei me keskustella. Et mut kyllä mä 
nään, et mä voin sen tehdä ihan hyvin, kun mä nyt tunnen tämän taustan. 

H: mutta, jos se ois joku muu, jonka taustaa sä et tuntis  

O: vaikeempi se tietysti on, mut onhan meillä paljon niitä tapauksia, jotka ei 
niinku kirjoita. Että, ne on niin vaikeuksissa oman ittensä kanssa, että ne ei 
pysty kirjoittamaan, mutta ei niillä välttämättä huumeet ja alkoholi oo siellä. 
Mutta niillä on muita tekijöitä, että sanoisin, että vaikeeta on, mutta kyllä mä 
henkilökohtaisesti voisin yrittää 

Mutta, en sitten tiijä oisko sillä mittään vaikutusta, mun mielestä näillä pitäis 
olla. Sen verran mä tunnilla sanon, että mikään häpeä ei ole mennä hake-
maan asiantuntijalta apua. Meillä on just mielenterveysasiat käsittelyssä, jo-
ku sitä vähän niinku toi, että mun kaverin ei tarvinnut mennä mihinkään. Niin 
mä sanoin siihen, mikä häpeä se on mennä, niin tää tyttö lintsaa ja sillä on it-
selläkin ongelmia. Ja mä yritin niinku lieventää sitä, että se ei oo mikään hä-
pee mennä hakeen apua, et sillä tasolla, mut mä sanon niin, että meijän 

B-käsitystyypin alatyypin a ilmauksissa esitetään, että opettajat voivat toteuttaa 
intervention pulmatilanteessa, mutta sen sijaan seuraavissa B-käsitystyypin ala-
tyyppiin b liittyvissä ilmauksissa opettajat sulkevat itsensä henkilökohtaisesti 
pois: en minä, vaan joku muu opettaja. Opettajat kertoivat, etteivät halua toimia 
pulmatilanteessa, koska se ei kuulu opettajan työhön, tai totesivat lyhyesti, että en 
minä. Opettajat toivat julki, etteivät he ole miettineet omaa toimintaansa. Opetta-
jat totesivat, etteivät aloita keskustelua, jos oppilas ei tee itse aloitetta – siinä pe-
lossa, että on tullut nähtyä tilanteessa mörköjä ja pöpöjä, enemmän kuin tilantee-
seen tosiasiassa liittyy. Opettajat kokivat, että he eivät voi keskustella oppilaan 
kanssa kahdestaan. Tähän on syynä se, että koululla ei ole siihen varattuna sopi-
vaa tilaa. Toisaalta opettajat kertoivat, että heiltä puuttuu rohkeutta, he eivät us-
kalla toimia. He eivät myöskään usko, että opettajan toteuttamalla interventiolla 
olisi mitään merkitystä. Opettajat eivät tiedä, mihin oppilaita voisi ohjata, jos 
heillä on pulmia. Tässä B-käsitystyypin alatyypissä b kriittinen aspekti liittyy 
opettajan roolissa opettajan omaan asenteeseen ja oman toiminnan rajoitusten 
tarkasteluun.  
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Näyte 1 käsitystyyppi B:n alatyypistä b 

H: Puututko tupakkatilanteisiin 

O: Kyllähän sitä jonkun näkee nii käypi sanomassa, mutta on se aika toivo-
tonta, kun ei meillä oikeastaa oo mitään mahollisuuksia sanktioida ja tuntuu 
kyllä aika inhottavalta tämmönen, kun tietää, että sillä ei oo mitään merkitys-
tä niin  

H: Pitäiskö olla jotakin sanktioita,, kun päihteitä käyttää….. 

O: No, periaatteessahan niitä on, sitten tuota kyllähän vois semmosen polii-
sin kuttua paikalle, joka sakottaa, minä en tiijä pitäiskö se joskus tehä, se aut-
taisko 

H: Jos oppilaalla on esimerkiksi mä nyt kysyn tämmösen. Epäily, että sillä on 
repussa viinat, eväät, matkassa, kun se tulee kouluun, niin voiko siinä opetta-
ja toimia millään tavalla. 

O: No, jos kerran näin on, että on tämmöne epäilys, niin kyllähän se, ei ehkä 
yksityinen opettaja, mutta sitä pittää sitten rehtorin kans esimerkiksi selevit-
tää, että on eihän meillä oo oikeus mihinkään ruumiintarkastuksiin, vaan se 
on sitä keskustelluu, jos tämmönen epäilys tullee. Ja, että en minä niikö yksin 
menisin vaan  

Opettaja ei puutu oppilaan alkoholinkäyttöön, ainoastaan huumeidenkäyttöön. 

O: Hm…………tuota noin, mulla on erilainen suhtautuminen, jos se on alko-
holi, koska se on sen verran yleinen ja se ei oo hirveen iso ongelma sitten 
monelle. Että ei siitä niin kamalasti tarvi tehä mitään ja se on se kokeiluvai-
he, jos ne nyt kerran ryyppää hirveesti, niin ei ne välttämättä tee sitä toista 
kertaa. Kyllä, kun ne jotain oppii, mutta noista huumeista musta niitä ei kan-
nata kokeilla, koska niihin jää koukkuun ja se on surkea tilanne sitten. Että, 
siinä pitäsi kyllä ohjata oppilas jonnekin, jonnekin ammatti-ihmisen, en mä 
tiedä missä niitä on. Niitä on varmaankin jossain terveyspuolella. 

Opettaja esittää, että koulun muu henkilökunta voisi puuttua ongelmatilanteeseen. 

O: siis jos aatellaan, että keneen mä ottaisin yhteyttä, jos mä niiku huomaisin 
tämmösen, niin niin …..terkkari melkein, terveydenhoitaja, mahollisesti opin-
to-ohjaaja eli se on tuo Lopo. hm……mietin sitä, että puhuisinko mä sen it-
tensä kanssa ollenkaan. Nää on kaikki niiku taustaryhmiä……...  
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H: Niin on    .Ja miksi se terveydenhoitaja sieltä 

(muuta tekstiä välissä) 

O: niin joo ja mulle se on siis täysin mahoton, eikä mulla oo paikkaa. Luo-
kassako mun pitäis puhuu sen kans? Eihän meillä oo täällä semmosia tiloja-
kaa. Lopolla on huone, mutta niillä on kiire, kun ne kattoo onko ne kurssinsa 
suorittanut ja mihinkä ammattiin ne nyt aikoo ja onko niillä oikeet kurssit. 
Niillä on niiku hiukan erilainen se työnkuva kyllä, että ennemmin se on sitten 
terkkari, sitten kumminkin tai oppilashuoltotyö, mä en niitä ryhmiä oikein tii-
jä, musta se on kauhee ajatus, että yksi oppilas menee kauhea ryhmä aikuisia 
siinä ympärillä, että siinä menis lukkoon kyllä.  

Yhteenveto: B-käsitystyypin alatyypeissä a ja b opetuksen ja koulukasvatuksen 
kriittinen aspekti ehkäisevän huumetyön toisella tasolla suhteessa suoraan objek-
tiin korostaa opettajan, kasvatusalan ammattilaisen, mahdollisuutta osallistua 
interventioon pulmatilanteessa. B-käsitystyypin alatyypeissä a ja b korostuu, että 
kasvatuksellisen intervention kautta myös opettajan keinoin voidaan auttaa oppi-
lasta ja tukea muutosta oppilaiden suhteessa maailmaan. B-käsitystyypin sisällä 
on vaihtelua sen mukaan, ajatteleeko opettaja itse olevansa intervention toteuttaja 
vai toteuttaako joku toinen opettaja intervention. 

5.8.3 Yhteenveto 

Edellä kuvasin kaksi laadullisesti erilaista käsitystyyppiä intervention toteuttajasta 
pulmatilanteessa silloin, kun oppilas käyttää päihteitä tai on avun tarpeessa. 
A-käsitystyypissä koulukasvatuksen näkökulmasta opettajien käsitysten kriittinen 
aspekti suorassa objektissa kohdentuu terveydenhoitajan tai muiden koulun ulko-
puolisten ja asiaan perehtyneiden henkilöiden toimintaan. A-käsitystyypissä opet-
tajat kokivat, ettei heillä ole välineitä hoitaa pulmatilannetta. Opettajat kokivat 
oppilaiden pulmien medikalisoituneen. Oppilaiden ongelmien ymmärrettiin ole-
van terveyteen tai sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä. Joku opettaja saattoi 
pitää pulmatilanteena päihteiden käyttöä, toinen opettaja liitti ongelmatilanteisiin 
myös syrjäytymisen, anoreksian tai jatkuvan lääkkeiden noutamisen. Intervention 
sisällön ymmärrettiin olevan terveyskasvatukseen liittyvää toimintaa. B-käsitys-
tyypissä koulukasvatuksen näkökulmasta käsitysten kriittinen aspekti suorassa 
objektissa kohdentuu opettajuuteen. Opettajat tarkastelivat aihetta opettajan 
osaamista vasten ja pohtivat, miten opettaja voi tietämyksensä avulla auttaa oppi-
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laita muutokseen. Näissä näkemyksissä esiintyi vaihtelua, ja osa opettajista totesi, 
ettei henkilökohtaisesti osallistuisi interventioon, osa puolestaan on valmis osal-
listumaan. 

A-käsitystyypissä opettajat esittivät, että terveydenhoitajalla on interventioti-
lanteessa tarvittavaa osaamista, vaitiolovelvollisuus sekä mahdollisuus kahden-
keskiseen keskusteluun oppilaan kanssa. A-käsitystyypissä intervention toteutta-
jaksi esitettiin myös poliisia tai koulun erityistehtävissä toimivia henkilöitä, esi-
merkiksi oppilaanohjaajia. Näiden ryhmien eduiksi opettajat mainitsivat erityis-
tiedot ja -taidot, ja intervention ajateltiin olevan esimerkiksi sakottamista, tuke-
mista, auttamista, syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden etsimistä ja huomioi-
mista. B-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa intervention ajateltiin olevan opet-
tajan toteuttamaa oppilaaseen suuntautuvaa toimintaa ehkäisevän huumetyön 
toisella tasolla. Käsitystyyppeihin A ja B sisältyy kriittisiä aspekteja, jotka ilmen-
tävät opettajien suhdetta interventiotilanteeseen lukion arkipäivän toiminnassa.  

5.9 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit koulukasvatuksesta ja 
opetuksesta 

Tässä luvussa keskityn kuvaamaan lukion opettajien tapaa kokea kasvatus ja ope-
tus lukiossa. Ehkäisevän huumetyön laadun kehittämisen edellytyksenä voidaan 
ajatella olevan opettajan näkökulman avartuminen sen suhteen, miten he voivat 
toimia lukiossa kasvattajina tai opettajina. Opettajan suhde koulukasvatukseen ja 
opetukseen voi olla ehkäisevän huumetyön opetuksessa avainasemassa myös 
kehitettäessä oppilaan vastuullista suhdetta huumeisiin. Joka tapauksessa näke-
mykset koulukasvatuksesta ja opetuksesta liitettynä ehkäisevään huumetyöhön 
avaavat osaltaan tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä. Lukion kontekstissa tällä 
suhteella on erityinen merkitys. Tähän näkökulmaan liittyvät opettajien kuvaukset 
siitä, miten he käytännössä kokevat oman roolinsa lukiossa. Tiivistin opettajien 
lausumat käsitystyyppeihin, joiden kautta opettajat voivat tulla tietoiseksi erilai-
sista tavoista käsittää roolinsa lukiossa. Tunnistin opettajien kuvauksista kolme 
käsitystyyppiä, jotka kuvaavat selkeästi opettajien käsityksiä roolistaan koulukas-
vattajana tai opettajana ja niiden laadullisesti erilaisia painotuksia. Muodostin 
käsitystyypit keskittymällä opettajien käsitysten vaihteluiden suoraan objektiin 
(mitä kasvatus tai opetustoiminta on) ja epäsuoraan objektiin (mihin kasvatus- tai 
opetustoiminnassa tähdätään, mitä sillä tavoitellaan ja tuotetaan) kollektiivisella 
tasolla ja vertailin yhtenevyyksiä ja eroja kollektiiviseen pooliin. Muodostin käsi-
tystyypit sen mukaan, mitä opettajat keskittyivät painottamaan omassa roolissaan 
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tai miten he keskittyivät kuvaamaan toimintaansa. Yleensä opettajat pohtivat 
vastatessaan kasvattajan tai opettajan roolin eri puolia. Koulun reunaehdot opetus-
toiminnassa olivat keskeisiä, ja opettajien suhde niihin vaihteli. Luvuissa 5.9.1–
5.9.3 kuvaan näitä käsitystyyppejä ja niiden kriittisiä aspekteja opetuksessa ja 
koulukasvatuksessa ja havainnollistan käsitystyyppejä lainauksilla opettajien 
kertomuksista. Kuviossa 13 esitän opettajien erilaiset tavat ymmärtää roolinsa 
lukiossa. 

Oletko opettaja vai kasvattaja? 

A. Opettajana opetan kirjatietoa ja kasvattajana muita elämisentaitoja 

B. Opettajana sirpalesysteemissä, massoja pyörii, raja tulee vastaan 

C. Kasvattajana tulevaisuudessa tarvittavien kykyjen kehittämisessä 

Kuvio 13. Kolme erilaista tapaa ymmärtää opettajan rooli lukiossa. 

5.9.1 Opettajana opetan kirjatietoa ja kasvattajana muita 
elämisentaitoja 

Tähän A-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa, opettajana opetan kirjatietoa ja 
kasvattajana muita elämisentaitoja, opettajille ei ollut itsestään selvää, ovatko he 
opettajia vai kasvattajia. Opettajat kuvasivat olevansa vuoroin opettajia ja vuoroin 
kasvattajia. Opettajien intention kohdistuessa opetuksen suoraan objektiin he 
esittävät, että opettamiseen liittyy faktatieto, jolloin opettajan tehtävänä on kirja-
tiedon opettaminen oppilaille siten, että kurssit ja niiden tavoitteet tulevat täyte-
tyiksi. Sen sijaan kasvatuksen tehtävän opettajat ymmärsivät olevan oppilaan 
tunnepuolen vahvistamista. A-käsitystyypissä opettajat kokivat olevansa myös 
osittain kasvattajia, samoin kuin B-käsitystyypissä. Selkeä ero käsitystyyppien 
välillä on kuitenkin siinä, että A-käsitystyypissä opettajat korostavat reunaehtojen 
olevan niin merkityksellisiä, että ne estävät opettajia olemasta täysipainoisesti 
kasvattajia. A-käsitystyypissä opettajat toteavat, että ainoastaan silloin, kun he 
ovat mallina oppilaille, voidaan puhua kasvatuksesta. Opettajat määrittivät saar-
naamisen ja mallina olemisen kasvatukseksi, mutta oppilaiden valmentamisen 
kirjoituksiin opettamiseksi. Opettajien mielestä opettajuus korostuu lukiossa: 
oppilaita ei opi tuntemaan, vaan oppilaat nähdään laumoina, kasvottomana mas-
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sana. Kasvatuksen edellytykseksi esitettiin mahdollisuus tuntea oppilas yksilölli-
sesti ja luoda oppilaisiin läheisempi kontakti kuin käytännössä on mahdollista. A-
käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat korostivat, että opetuksen objekti-
na on tiedon jakaminen, mutta muussa toiminnassaan opettajat korostavat myös 
kasvatuksen merkitystä. Opettajat kertoivat kasvattavansa oppilaita joskus vahin-
gossa tai silloin, kun he kehottavat oppilaita yhteistoimintaan. Opettajat kokevat 
A-käsitystyypissä, että koulukasvatuksella ei ole merkitystä, koska oppilaat ovat 
suuremman osan ajasta koulun ulkopuolella. Opettajien lausumien mukaan kou-
lussa ei ole aikaa keskustella asioista, joten heidän työnsä menee enemmän opet-
tamisen puolelle. Opettajat pohtivat arvokysymyksiä, etiikkaa ja moraalia ja omaa 
suhdettaan opetus- ja kasvatuskysymykseen. Opettajat haluaisivat ohjata oppilaita 
elämään, mutta todellisuus tuntuu olevan sellainen, että opettajan on ohjattava 
oppilasta ylioppilaskirjoituksiin. Opettajat kokevat, että heidät on välillä ajettu 
seinää vasten. Opettajat ajattelevat, että jos he sanovat mielipiteensä, oppilaat 
pitävät heitä vanhana ja ymmärtämättömänä. Opettajat kertoivat opettavansa op-
pikurssit mutta tavoittelevansa koulukontekstissa myös muiden taitojen kehittä-
mistä. He totesivat, että oppilaat tai ryhmät ovat erilaisista lähtökohdista ja että 
opetusta pitäisi pystyä räätälöimään mutta että se on käytännössä mahdotonta.  

Näyte 1 käsitystyypistä A 

tietysti loppujen lopuksi opettaja on, …opettaja, siinä sivussa tulee aina niiku 
väkisinkin oltua kasvattaja. Opettaja ei aina tiedosta olevansa kasvattaja, 
kyllä mutta sitten rupee miettiin, että kyllähän sieltä aina niiku rivienvälistä 
tulee sitä kasvatuspuoltakin esille  

opettajankin pitäis pystyä olemaan ihminen ihmisen rinnalla 

Näyte 2 käsitystyypistä A 

O: niin totta kai sitä voi tehdä, sehän on hyvä tilanne……ymmärrys elä-
mään……Yksi edellytys elämään, tää on aika hauska siksi, että jotkut sanoo, 
että opettajan työ ei oikeestaan liity tavalliseen elämään ollenkaan, vaan tää 
on vaan opettamista. Tää ei oo niiku, tää on suojasten seinien sisällä ja maa-
ilma on yleensä huomattavasti raaempi, että koulu on tämmönen suojatyö-
paikka hiukan, että ymmärrys elämään ois tietysti opettajalta hirveen hyvä 
asia, että saattaa olla, että jotkut elää tämmösessä vähän suppeassa piirissä. 
Että, opettaja on sitä parempi, mitä enemmän se on nähnyt elämää, se on tot-
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ta ja siis sillä tavalla pystyy myöskin päihdetyötä ihan varmasti tekemään 
nähnyt sitä muuta  

O: ei se varmaan vielä ehkä meillä näy, kun tää lama oli se luultavasti on 
menossa tuolla yläasteella. Se porukka, joka on syntynyt tuon laman aikana, 
jolloin vanhemmilla ei ollut työtä ja niillä ei ollut itsetuntoa, eikä ehkä ma-
hollisuuksia sillä tavalla kasvattamiseenkaan. Eikä lukio voi tehä yhtään mi-
tään enää siinä vaiheessa. Mutta, että aikaisemminhan se pitäisi tehdä ja sii-
nä pitäis tietysti auttaa sitten ja tukea ja mun mielestä ois parempi kyllä tukea 
jo työllisyydessä kuin sitten perästä päin. 

O: muualle, kyllä… tohon meistä ei ole enään, että ruvetaan siivoaan niitten 
oksennuksia ja heittelemään niitä taksiin, musta se ei oikein kuulu opettajalle 
enään vaikka siinä oiskin hyvä kasvatusmahdollisuus…ehkä (naurua) 

O niin ja siis on ne omat asiat, luultavasti tää koskee niikö enempi teoreettis-
ten aineiden opettajaa, mutta on omat asiat, mitkä on pakko opettaa niille tie-
tyssä lyhyessä ajassa. Niin tuota meistä kukaan ei väitä, että tää huumeasia 
pitäis opettaa myöskin tietyssä ajassa ja tietyllä tavalla. Siis tämmöistä tavoi-
tetta ei meillä ole, konkreettista tavoitetta siis, vaan tämmöisiä ympäripyöreä, 
että kasvatetaan tämmöisiä kulttuurimyönteisiä ihmisiä, jotka ajattelee itse-
näisesti (naurua)…mutta eihän semmoiseen voi konkreettisin keinoin juuri 
nyt opettaa, juuri tuohon päivään mennessä ja sitten tentata se ja sitten sa-
noa, että nyt se osaa sen  

Edellisessä näytteessä suora objekti kohdentuu opettajan työhön ja opettaja arvioi, 
ettei opettajuus joidenkin mielestä liity tavalliseen elämään ollenkaan. Näkökul-
man kohdentuessa vanhemmuuteen todetaan, etteivät vanhemmat voi toteuttaa 
kasvatustyötään. Koulun kasvatustavoitteiden todetaan olevan ympäripyöreitä 
tavoitteita, joita opettaja ei voi konkreettisesti saavuttaa. Koulun illanvietoissa 
opettajan tehtävänä ei ole hoitaa päihtyneitä oppilaita, vaikka opettaja arvioi siinä 
piilevän hyvän kasvatusmahdollisuuden. Seuraavassa näytteessä opettajan inten-
tio suuntautuu interaktioon ja opettaja toteaa implisiittisesti, että kasvattaminen 
vaatii aikaa, ja koska aikaa ei ole, opettajan on turvauduttava opettamiseen. Kriit-
tinen aspekti opetuksen ja kasvatuksen välillä liittyy mahdollisuuteen käyttää 
aikaa. Kasvattaminen kietoutuu opetukseen siten, että opettaja on ihmisen mallina 
oppilaille. Opettajien pitäisi tuntea vastuuta oppilaista. Opetus laajenee koske-
maan oppilaiden valmentamista myös erilaisiin koululuokan ulkopuolisiin tilai-
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suuksiin. Opetukseen liittyy moraalin ja eettisen ajattelun harjoittelu. Opettajan ja 
oppilaan vuorovaikutuksen esteenä on se, ettei opettaja tunne oppilaitaan.  

Näyte 3 käsitystyypistä A tutkijan tiivistämänä 

Kasvattaminen on mallina olemista. Toiselta ei pidä vaatia sitä, mitä ei itse 
pysty täyttämään. Mallina oleminen liittyy opetuksen yhteyteen. Koska opet-
tajalla ei ole aikaa keskustella muista asioista, niin työ menee enemmän sinne 
opettamiseen. Meidän kaikkien pitäisi tuntea vastuuta näistä oppilaista, mut-
ta se vaatii aikaa. Opettaja on puhunut juhlakäyttäytymisestä ja sen arvok-
kuudesta. Yhteiskokemus on ollut mukava molemmin puolin. Arvokysymysten 
pitäisi opettajan mielestä näkyä koulun toiminnassa yleensäkin, samoin etii-
kan ja moraalin.  

Seuraavassa näytteessä kuvattu intentio kohdistuu opettajuuteen, ja todetaan, että 
opettajan on mahdotonta oppia tuntemaan oppilaitaan. Opettajalle ei jää muita 
mahdollisuuksia kuin pitää opetusta luentoina.  

Näyte 4 käsitystyypistä A 

O: Kyll se on iso ongelma, iso koulu, luokaton lukio, ei oo sitä tiettyä luok-
kaa, joka kolme vuotta kulkee yhdessä, vaan joka kurssille vaihtuu porukka ja 
siis mä niinku opettajana aattelen, että mä en opi noita oppilaita tuntemaan. 
Koska mä en ees tiedä niitten nimiä, kun meillä on käytävillä oppilaita tulee 
kysymään, että saisinko mä sen monisteen, mä en välttämättä tiedä, että onko 
se jollakin mun kurssilla sillä hetkellä  

H: joo 

O: Et tilanne on tämä 

H: Miltä se tuntuu? 

O: Se tuntuu ihan kammottavalta ja samoten kun se että on ryhmänohjaaja, 
kakkosvuoden opiskelijaryhmän ohjaaja ja mä tapaan heitä silloin ehkä ker-
ran kuussa 15 min ajan, jolloin mä jaan papereita, en mä tiedä kenellä siellä 
on ongelmia 

H: Joo 

O: Et siis, se suhde on semmonen, että en mä välttämättä opeta joitakin heis-
tä, kun siis yhden kurssin ajan lukiossa ja muuten he niiku seilaa eri opettaji-
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en välillä. Se siis, että on niiku mahdotonta sanoa, että tuntis oppilaita ja tie-
täis mitä ongelmia heillä on ja mitä hätää ja mitä he tarvitsee Että tää on nii-
ku jotain semmoista luennointiopetusta sitten.  

Yhteenveto: A-käsitystyypissä koulukasvatuksen ja opetuksen kriittisen aspektin 
suora objekti kohdistuu opettajuuteen ja siihen, miten opettajat painottavat roolin-
sa kautta sitä, etteivät he voi kasvattaa, koska he eivät tunne oppilaitaan. Tämä 
myös merkitsee sitä, ettei opetusta voi räätälöidä oppilaiden mukaan. Opetus 
koettiin oppilaiden valmentamiseksi ylioppilaskirjoituksiin, ja vaikka opettajat 
tuntisivatkin välillä olevansa kasvattajia, niin reunaehdot pakottavat heitä toimi-
maan opettajina. Opettajien lausumissa esiintyi vaihteluita ja ristiriitaa; välillä he 
luokittelivat itsensä opettajiksi ja välillä kasvattajiksi. Opetuksen luonteen kuvat-
tiin olevan tiedon jakamista. Opettajat korostivat, että kasvattaminen vaatii vuo-
rovaikutusta ja suhteen luomista oppilaaseen, ja koska siihen ei ole opetustyössä 
aikaa, opettajat kokevat olevansa opettajia. Tässä käsitystyypissä toiminnan sisäl-
tö määrittää sitä, kokeeko opettaja olevansa opettaja tai kasvattaja.  

5.9.2 Opettajana sirpalesysteemissä, massoja pyörii, raja tulee 
vastaan 

B-käsitystyyppiin kuuluvien, opettajana sirpalesysteemissä, massoja pyörii, raja 
tulee vastaan, lausumien mukaan opettajat kokivat olevansa selkeästi opettajia. 
Opettajien kokemusten mukaan tämä merkitsi sitä, että opettajan tehtävänä on 
hoitaa vain oma sektorinsa opetuksessa. Useat opettajat olivat sitä mieltä, että 
kasvatus on koulun ulkopuolista toimintaa, ja korostivat oppilaiden vanhempien 
olevan oppilaiden varsinaisia kasvattajia. Samoin kasvatuksen nähtiin olevan 
laajempi tehtävä, jota ei voi toteuttaa, kun oppilasmassat ovat suuria. Luokatto-
massa lukiossa opettajat kokivat olevansa kurssien vetäjiä ja keskittyvänsä faktoi-
hin. Opettajien mukaan kasvattajana toimiminen ole mahdollista lukiossa, mitä 
perusteltiin sillä, että oppilaan kehitystä ei voi seurata. Yhteistyö ja vuorovaikutus 
on niin ikään mahdotonta luokattomassa lukiossa, ja kasvatus vaatii tutumman 
ympäristön. Tässä käsitystyypissä opettajat ovat vahvasti sitä mieltä, että heillä on 
tietoa oppiaineesta ja että heidän tehtävänään on välittää nämä tiedot oppilaille, 
jotta nämä selviävät ylioppilaskirjoituksista. Opettajat kokivat tilanteen koulussa 
olevan ristiriitainen, koska opettaja on velvollinen viemään oppilaat parhaalla 
mahdollisella tavalla ylioppilaskirjoituksiin ja silti tietopainotteinen opetus suojaa 
oppilasta vain koulun sisällä. Opetus on opettajien mukaan tehtailua, jossa oppi-
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laat ovat kasvotonta massaa. Tuohon massaan oppilaat haluavatkin sulautua, ja 
opettajat toteavat kiinnittävänsä harvoin huomiota yksittäiseen oppilaaseen. Opet-
tajat toivoisivat voivansa hoitaa kokonaisuutta, mutta todellisuudessa he joutuvat 
asettaamaan oman oppiaineensa etusijalle. Tässä käsitystyypissä opettajat pitävät 
kasvatusta tunteisiin vetoavana, paasaamisena ja saarnaamisena.  

Näyte 1 käsitystyypistä B tutkijan tiivistämänä  

Opettaja, varsinkin luokattomassa lukiossa ja suuressa lukiossa minä olen 
opettaja, kurssien vetäjä. Opettaja kokee kasvatuksen laajemmaksi tehtäväk-
si, jota ei voi toteuttaa jatkuville oppilasmassoille. Kasvatus on sivuseikka, 
kun keskitytään faktojen opettamiseen. Aiemmin pystyin tutustumaan pidem-
mällä aikavälillä sekä seuraamaan oppilaiden kehittymistä. Luokaton lukio 
sopii hyville oppilaille, mutta suurin osa on tavallista massaa. Nykyinen sys-
teemi on sirpalesysteemi. Kasvattaminen vaatii tutumman ympäristön ja op-
pilaiden tuntemisen pidemmällä aikavälillä. Oppilaat yhden kurssin kestävät 
olla minulla ja sitten siirtyvät seuraavalle opettajalle, mutta tuota ja ne yhden 
kurssin pystyy oppilas vaikka ihan pelailemaan. Jos yhteistyön jatkosta on 
tietoa, niin yhteistyö jatkuu kuitenkin vielä, että kasvattaminen semmoisessa 
ympäristössä, niin silloin voi ruveta puhumaan vaan kasvattamisestakin vä-
hän niistä oheis- jutuista. Ristiriitatilanne, että tuota katson olevani velvolli-
nen tai ennen maailmassa silloin, kun oli se oma luokka niin velvollinen vie-
mään parhaalla mahdollisella tavalla sinne yo-kirjoituksiin, koska se on kui-
tenkin se, mikä ratkaisee heidän jatkonsa niin paljon. Opettaja korostaa yli-
oppilaskirjoitusten merkitystä nuorten elämässä. Oppilaitten elämä ei ole 
vain kirjojen tenttimistä lukiossa, eikä sen jälkeenkään. Jokainen opettaja 
hoitaa oman kaistansa opetuksessa. Luokattomassa lukiossa vain aktiivisem-
mat ja vilkkaimmat tuovat mielipiteitään esille. Kun massoja pyörii, opettaja 
toteaa rajan tulevan vastaan, yksittäisestä oppilaasta ei jaksa olla kiinnostu-
nut. Viittaa lehtikirjoitteluun ja toivoo, että vanhempien vastuu menisi perille 
(esim. rikostilastot). 

Intention keskittyessä suoraan objektiin opettajat kuvasivat itsensä kurssien vetä-
jäksi. Kasvattajan roolin opettajat ymmärsivät laajemmaksi kuin opettajan roolin. 
Kasvatuksen edellytyksenä on oppilaan tunteminen ja tämän kehityksen seuraa-
minen pitkällä aikavälillä. Tähän käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat 
pitivät tehtävänään oman oppiaineensa opettamista: lukiossa kasvatus on si-
vuseikka ja faktojen opettaminen pääasia. Koulukasvatukselle ei sirpalesystee-
missä luoda edellytyksiä. 
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Seuraavassa näytteessä opettaja pohtii sitä, kenelle kasvatustehtävä kuuluu.  

Näyte 2 käsitystyypistä B 

O: no kyllä mä nyt enempi opettajaksi koen, että tuntuu vähän hassulta sano-
taanko joku ulkopuolinen niikö minun oman perheen ulkopuolisten lähes ai-
kuisten ihmisten kasvattaja 

H: no entäs se raja näin, että koulukasvattaja  

O: mitä tarkoitat 

H: että sä oot koulussa kun sä oot täällä virkamiehenä niin sä oot näitten op-
pilaitten kasvattaja  

O: no virallisesti varmaankin on, mutta minä en siihen ite hirviän voimak-
kaasti silleen sitä koe 

H: sä oot opettaja ja voitko sen eron niiku määritellä että miksi opettaja 

O: minusta kasvattajat on nimenommaan vanhempia…. opiskelijoiden van-
hempia, että tietysti joihinki voi tiettyihin asioihin enempi, tietyissä asioissa 
suuremassa määrin voi olla kasvattajana joissakin muissa, että esimerkisi 
muissa, kun tämmösissä asioissa, kun opiskellaan, että miten ollaan työelä-
mässä ja tuota …….miten niikö kodin ulkopuolella käyttäydytään…kyllä  

Yhteenveto: B-käsitystyypissä koulukasvatuksen ja opetuksen kriittinen aspekti 
kohdentuu suoraan objektiin siten, että kasvattajan tehtävät koetaan laajemmaksi 
kuin opettajan tehtävät. B-käsitystyypissä opettajat kokivat, että opettaja eroaa 
kasvattajasta siinä, että opettaja opettaa faktoja. B-käsitystyypissä opettajat pitivät 
itsestäänselvyytenä, että he ovat opettajia, eikä osittaista suhdetta kasvattajan 
rooliin otettu tarkastelun kohteeksi. Opettajien intention suuntautuessa epäsuoraan 
objektiin he esittivät, että oppilaille tarjotaan opetuksen kautta omaan oppiainee-
seen liittyviä tietoja. Opetus koostuu sirpalesysteemistä, jossa kasvatus on si-
vuseikka. B-käsitystyypissä opettajat korostivat, että opettaminen on pääasia ja 
kasvattaminen sivuseikka. 
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5.9.3  Kasvattajana tulevaisuudessa tarvittavien kykyjen 
kehittämisessä 

C-käsitystyyppiin kuuluvassa, kasvattajana tulevaisuudessa tarvittavien kykyjen 
kehittämisessä, käsitystyypissä opettajat kokivat olevansa vahvasti kasvattajia.. 
Opettajat kuvasivat laajasti interaktiota oppilaiden kanssa. Opettajien tavoitteena 
on, että oppilaat oppisivat sellaisia taitoja, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa. 
Opettajien tavoitteena on laajentaa opetuksen tietoperustaa siten, että oppilas voisi 
ymmärtää päihteidenkäytön merkityksen oman tulevaisuutensa rakentamisessa. 
Opettajien lähtökohtana on olla kasvattajana ja opettaa koulussa tietoja ja taitoja, 
joita tarvitaan elämässä. Koulun kasvatustehtävänä on suuntautua tulevaisuuteen 
ja valmistaa oppilaita siihen. Opettajat kokevat tarpeelliseksi tarjota oppilaille 
useita näkökulmia päihteisiin: opetuksen tarkoituksena on tuottaa tietoja vaihtoeh-
toisista näkökulmista, jolloin oppilaille tarjotaan tilaisuus tarkastella opetettavaa 
asiaa eri perspektiiveistä. Tarkoituksena on myös tarjota oppilaille useita tapoja 
muodostaa omaa suhdetta opetuksen aiheena olevaan asiaan siten, että oppilaat 
osaisivat soveltaa tietoa myös koulun ulkopuolella. Tämän C-käsitystyypin kriit-
tinen aspekti eroaa A- ja B-käsitystyypin kriittisestä aspektista siten, että 
C-käsitystyypissä opettajat painottavat, että heidän tehtävänään on myös auttaa 
oppilaita selviytymään vastuullisesti tulevaisuudessa. Opettajat kertoivat vaati-
vansa oppilailta hyvää käytöstä ja esittivät, että oppilaat kokevat sen olevan yksi 
turvallisuuden tae. Opettajien kuvaukset keskittyvät tässä käsitystyypissä voi-
makkaasti käytökseen. Opettajat kertovat opettavansa kurssit mutta tavoittelevan-
sa myös oppilaiden kasvun ja kykyjen kehittämistä tulevaisuuteen. Opettajilla on 
mahdollisuus toimia myös kasvattajina, huolimatta isoista opetusryhmistä, ja 
opettajat toivovat voivansa antaa myös henkilökohtaisempaa opetusta. 

Näyte 1 käsitystyypistä C 

H: ootko sä kasvattaja vai opettaja  

O: kumpaakin, kumpaakin…öööö   et voi olla opettaja olematta kasvattaja, 
mä vastaisin siihen näin, että on mahdottomuus olla olematta kasvattaja,  ja 
tuota opettaja on aina esimerkki hyvässä ja pahassa se on sitä aivan väistä-
mättä. Ja kysymyksen asettelu, jossa siinä on tämmönen, onko se nyt diskur-
siivi konjuktio…(naurua)….vai ..ei ole realismia. Opettaja on on mitä suure-
missa määrin kasvattaja, halusi tai ei. Ja opettaja välittää omalla toiminnal-
laan, kasvattaa, siinä mielessä suhtautumisessa omaan oppiaineeseen siinä, 
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mitä hän niikun, mitä hän ajattelee oppilaista. Sitä, mitä hän ajattelee toisista 
ihmisistä ööööö tota tällä mä tarkotan siis sitä, että, että näkyykö sen opetta-
jan työssä esimerkiksi tämmöset perustavaa laatua olevat arvot, niikun tasa-
arvo miesten ja naisten välillä. Se näkyy siinä, siis näkyykö sillä rasistisia 
asenteita, kertooko se rasistisia vitsejä tai tuota, en mä tarkota, että siis sii-
näkin on    Se, missä mielessä niitä kertoo ja ja tuota mä mä, jos pitäs valita, 
että opettaako kasvattajana mä valitsisin mieluummin se kasvattajan. Siis, 
opettajan roolin ydinkysymyksen, siis voithan sä vaikka kuinka paljon vuosi-
lukuja selvittää, mutta tuleeko niistä, siis tavallaan, kunnon kansalaisia, nii-
den on selvittävä tässä yhteiskunnassa. Ja silloin pitää antaa jotain eväitä sii-
hen ja jos sä kuvittelet, että se on vuosiluku tai kaava tai kielioppisääntö aut-
taa niin, niin, tuota minusta se on kapeahko näkemys 

O: eeeeeeee…..aika vähän, aika vähän,,,,,,tuota ööööööö tuota tottakait niist 
niille täytyy antaa ne taidot, joilla ne siellä selviää ja tuota ollaan semmoses-
sa yhteiskunnassa, että, että tää on vähän kova yhteiskunta. Tässä mielessä, 
että sun on selvittävä täällä ja sä tarvit tiettyjä tavallaan, niiku täällä on mo-
nenlaisia oppilaita, siis siinä mielessä osahan näkee, että, että epämiellyttävä 
laitos, mutta olkoo. Otetaan niin hyvät paperit kuin saadaan ja mennään sit-
ten minne mennään. Siis, tämmöset fiksummat, sitten on semmosia, jotka te-
kee aivan saakuristi töitä uupuu ja tota tota opettaja tavallaan, ei nää sitä 
siis opettajaahan näkee vain oman oppiaineensa jutut, että, en minä tiedä,, 
siis miten niikun tähän pitäis tuota öööö, siis mä väittäsin näin, että nää elä-
mässä tarvittavat tiedot ja taidot ja koulussa tarvittavat tiedot ja taidot ei oo 
ihan eri juttuja. Vaan sun on niikun, että yks elämässä selviytymisen ehto on, 
että selviät täällä (naurua), kun selviät täällä, se auttaa sua selviämään myös 
muualla 

H: joo..o 

O: se menis näkin päin 

H: täällä ryhmässä vai tarkotat, selviää koulutuksesta sillä, että saa kokeista 
pääsee kokeista läpi vai vai 

O: sä opit semmosen suhtautumisen elämään, että sun on nähtävä vaivaa, et-
tä sä selviät siitä, sun on asetettava itelle tavoitteita, että sä selviät siis, sä 
tarvit niitä taitoja siis tuollakin, sun oltava pitkäjänteinen ja niin edelleen, 
niin, että nää ei oo sillälailla niiku ….. 
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Yhteenveto: C-käsitystyypissä opettajien intentio kohdistui koulukasvatuksen ja 
opetuksen kriittisen aspektin suorassa objektissa opettajan rooliin kasvattajana. 
Kasvatusta kuvattiin evästämiseksi elämään, suhtautumiseksi toiseen ihmiseen, 
arvoihin ja asenteisiin. Koulukasvatuksen kautta välitetään tietoja ja taitoja, joi-
den avulla oppilas selviää maailmassa. Opettajat laajentavat opetuksen luonteen 
koskemaan tulevaisuutta. Opettajien intention suuntautuessa kasvatuksen epäsuo-
raan objektiin opettajat korostavat sitä, että oppilaat oppivat elämää varten ja 
hankkivat lukiossa kykyjä, joiden avulla he selviävät tulevaisuudessa. Epäsuoran 
objektin kriittinen aspekti korostaa oppilaiden pätevyyden kehittämistä tulevai-
suutta ja elämistä varten.  

5.9.4 Yhteenveto 

Edellisissä luvuissa kuvasin opettajien laadullisesti erilaisia tapoja kokea roolinsa 
sekä kasvattajana että opettajana lukiossa. Tavat, joilla kasvatus ja opetus ymmär-
retään, sisältävät erilaisia aspekteja ilmiöstä, erilaisia osatotuuksia, ja ne ovat 
samanaikaisesti havaittavissa ja tiivistettyinä käsitystyypeissä. Käsitystyyppeihin 
liittyvät omat merkitykset ja kriittiset aspektit koulukontekstissa. Näiden laadul-
listen erojen ja niiden kriittisten aspektien oletetaan olevan vastaavasti käytännös-
sä opettajien kasvatus- ja opetustapojen mukaisia. Ehkäisevän huumetyön ja sen 
opetuksen laadun kehittäminen voidaan nähdä opettajan roolin ja näkökulman 
laajenemisena: siinä, miten eri tavoin he voivat toimia lukiossa kasvattajina tai 
opettajina sekä olla suhteessa maailmaan erilaissa tilanteissa.  

Koulukasvatuksen näkökulmasta suoran objektin kriittinen aspekti liittyy sii-
hen, miten osa opettajista koki olevansa vuoroin sekä opettajia että kasvattajia 
(A-käsitystyyppi), osa opettajista koki olevansa ainoastaan opettajia (B-käsitys-
tyyppi) ja osa opettajista keskittyi tarkastelemaan rooliaan kasvattajan näkökul-
masta (C-käsitystyyppi). Opetus- ja kasvatustoiminnan sisältöjen kriittiset aspektit 
epäsuorassa objektissa eroavat laadullisesti käsitystyypeissä siten, että osalla 
opettajista intentio suuntautuu painottamaan tiedon jakamisen ja kasvatuksen 
merkitystä (A-käsitystyyppi), osa opettajista kuvasi opetuksen olevan tiedonsiir-
toa oppilaille (B-käsitystyyppi) ja osa opettajista taas koki, että opetustoiminnan 
tavoitteena on kehittää oppilaiden kykyjä muodostamalla suhdetta tulevaisuuteen 
ja vastuullisuuteen koulukasvatuksen kautta (C-käsitystyyppi). Jokaisessa käsitys-
tyypissä opettajat pohtivat vuorovaikutuksen merkitystä.  

A-käsitystyyppiin liitetyissä ilmauksissa opettajat eivät kyenneet selkeästi ra-
jaamaan sitä, ovatko he opettajia vai kasvattajia. Epävarmuutta kasvattajan roolis-
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ta aiheutti tunne, jonka mukaan he kokevat, ettei koulussa ole mahdollista kasvat-
taa oppilaita. Tässä käsitystyypissä opettajien kuvauksissa ilmeni, että opettajat 
miettivät myös sitä, miten oppilaat ymmärtävät suhteensa maailmaan ja miten 
oppilaat voisivat muuttaa asenteitaan. Suorassa opetuksen objektissa opettajat 
painottivat, että oppilaat oppivat aineopetuksen sisällöt, ja epäsuorassa he painot-
tivat, että oppilaat saavuttavat tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat koulukonteks-
tin ulkopuolella. Keskusteluissa opettajat keskittyivät pohtimaan oppilaan tunne-
puolen kehitystä tietopainotteisen opetuksen ohessa. A-käsitystyypissä opettajat 
näkevät vuorovaikutuksella olevan merkitystä kasvavan nuoren sivistysprosessis-
sa. Näin siitä huolimatta, että opettajat painottavat koulun reunaehtojen kaventa-
van opettajan työskentelymahdollisuuksia. Opettajan intention suuntautuessa 
epäsuoraan objektiin, opettajan ja oppilaan väliseen interaktioon, opettajat totea-
vat, ettei heillä ole mahdollisuuksia kasvatussuhteen eikä sellaisen opetuskonteks-
tin muodostamiseen, jossa oppilas voisi muodostaa suhdettaan päihteisiin. Kriitti-
nen aspekti suhteessa opetuksen luonteeseen viittaa siihen, että opetus nähdään 
tiedonjakamiseksi ja kasvatus nähdään laajana toimintana. 

Käsitystyyppiin B liitetyissä ilmauksissa opettajat toteavat olevansa opettajia, 
ja tämän käsitystyypin kriittinen aspekti viittaa siihen, että opetusta pidetään tie-
donsiirtona oppilaille. Opettajat kuvasivat opettavansa tiedon, ja opettajien ilma-
usten mukaan heidän intentionaan on välittää tieto oppilaille. Opettajat korostivat 
oppiaineen opetuksen merkitystä ja sitä, että oppilaat oppivat oppiaineen sisällön 
– muita kompetensseja ei oppilaiden ajateltu tarvitsevan. Kuvauksissaan opettajat 
keskittyivät enemmän oppiaineen kuin oppilaan ymmärryksen kehittämiseen. 
B-käsitystyypissä opettajat eivät pyri vuorovaikutukseen oppilaan kanssa, vaikka 
vuorovaikutus antaisi oppilaalle mahdollisuuden muodostaa suhdettaan huumeky-
symykseen tai itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Tämän käsitystyypin yhtenä 
kriittisenä aspektina on se, että opettajien intentio ei suuntautunut oppilaiden kas-
vu- ja kehitystehtävään. Toisena kriittisenä aspektina voidaan pitää koulukasva-
tuksessa sitä, että siinä keskitytään tiedon siirtoon. 

Käsitystyyppiin C liitetyissä ilmauksissa opettajat ajattelevat opettajan olevan 
kasvattajan roolissa. Opettajat kokevat, että kasvatuksen kautta oppilaat voivat 
kehittyä sivistyneiksi muodostamalla omaa suhdettaan tulevaisuuteen ja vastuulli-
suuteen. Opetuksen objektina on oppiaine, ja sen kautta opettajat kokevat voivan-
sa myös kasvattaa. C-käsitystyypin lausumissa opettajat tuottavat erilaisia näkö-
kulmia opetustehtävään: opettaminen on muun muassa faktojen opettamista mutta 
myös oppilaan ajattelutaitojen kehittämistä. Tämän käsitystyypin kriittiset aspek-
tit keskittyvät siihen, että kasvatustoiminnassa opettajat toivovat oppilaiden saa-
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vuttavan elämisentaitoja ja tietoja, joita he osaavat soveltaa koulun ulkopuolella. 
Maailma laajenee koulun kontekstin ulkopuolelle tulevaisuuteen, johon astumista 
varten oppilaat valmentautuvat. Opettajat arvioivat kasvattajan käsityksillä olevan 
merkitystä kasvavan nuoren sivistysprosessissa. Tässä käsitystyypissä opettajan 
intentiona on oppilaan kykyjen kehittäminen siten, että oppilas selviää maailmas-
sa.  

Jokainen muodostettu käsitystyyppi kuvaa erityisen kasvatus- tai opetustavan 
kokemuksen kriittistä aspektia, joista jokaiseen liittyy oma kuvauksensa siitä, 
mitä on olla opettajana tai kasvattajana lukiossa. 
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6 Yhteenveto ja arviointi 

Edellisissä luvuissa on kuvattu tutkimustulokset keskittyen tapaan, jolla tutki-
mukseen osallistuneet opettajat ovat ymmärtäneet ehkäisevän huumetyön osana 
arkipäivän elämismaailmaansa. Tutkimustuloksissa yhdistyvät käytännön tieto, 
opettajien antamat merkitykset ilmiölle, ja tieteellinen tieto, tutkijan systemaatti-
sesti muodostama kollektiivinen kokonaiskuva ilmiöstä. Tämän luvun tarkoituk-
sena on valottaa kuvaa, jonka tutkimus antaa kasvatustieteelle. Tutkimustulokset 
esitetään suhteessa aikaisempiin tutkimustuloksiin, ja seuraavassa tarkastelen niitä 
samassa järjestyksessä kuin tulososassa luvussa 5. Tutkimustulokset esitetään 
yhteenvetona taulukoissa liitteessä 2.  

Ensimmäisenä tulososassa (luku 5.1) kuvasin opettajien käsitysten kriittiset 
aspektit käsitteestä päihde. Muodostin aiheesta myös toisen itsenäisen alaluvun, 
joka liittyy tupakkaan (luku 5.2). Erilaiset kriittiset aspektit antavat käsityksen 
päihde-käsitteen monimuotoisuudesta ja valaisevat osaltaan käsitteen sisällön 
merkitystä suhteessa koulukontekstiin ja opetukseen. Kun verrataan tässä tutki-
muksessa esiin tulleita päihde-käsitteen sisältöjä virallisiin lainsäätäjän tai sosiaa-
li- ja terveysministeriön määritelmiin (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008), voi-
daan todeta opettajien painottaneen osin samoja vaikuteaineita ja osin eri aineita 
kuin viralliset instituutiot. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että opettajat antavat 
sisällöllisesti erilaisia merkityksiä päihteen käsitteelle ja muodostavat käsitteeseen 
erilaisia suhteita. Se, miten opettajat liittävät eri sisällöt yhdeksi kokonaisuudeksi, 
on puolestaan olennaista opetuksen laadun kannalta. Tulokset antavat aihetta 
olettaa, että opettajien suhteet päihde-käsitteen sisältöön eivät aina ole jäsentynei-
tä tai samansuuntaisia suhteessa virallisiin käsitteisiin. Tämän tutkimuksen kan-
nalta on oleellista se, millaisia erilaisia merkityksiä opettajat antavat päihde-
käsitteelle ja miten erilaiset käsitykset vaikuttavat kokonaisuuteen ehkäisevän 
huumetyön opetuksessa ja koulukasvatuksessa. Päihde-käsite on keskeinen, ja sen 
tarkka määrittäminen auttaa kohdentamaan keskustelua koulukasvatuksen sisällön 
kriittisiin aspekteihin ja opetuksen objekteihin. Perustelen päihde-käsitteen ver-
taamista virallisiin käsityksiin sillä, että vertailu avaa yhden uuden näkökulman 
tulosten tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa avautui useita näkökulmia siihen, mi-
ten eri tavoin opettajat ymmärtävät päihteen käsitteen ja jäsentävät kielen kautta 
tätä yhteistä kohdetta. Opettajien intention suuntautuminen kaikille yhteiseen 
kohteeseen ja sen osiin selkeyttää eksplisiittisesti käsitteen merkitystä auttaen 
jatkossa terävöittämään yhteistä kohdetta ehkäisevän päihdetyön laatua kehitettä-
essä.  
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Tässä tutkimuksessa muodostettujen käsitystyyppien sisältöjä päihteistä voi-
daan verrata Salasuon (2004: 32 ja 2006: 48) esittämään ekstaasin käyttäjien tie-
tolähteeseen, johon luetaan nuorten keskuudessa esiintyvä vaihtoehtoinen infor-
maatio tai viranomaisten tuottama virallinen informaatio. Nämä eroavat tietope-
rustaltaan toisistaan. Vaihtoehtoinen tieto tulee kyseenalaiselta taholta, joka ”hy-
väksyy” huumausaineiden käytön. Vaihtoehtoisen tiedon ajatellaan olevan usko-
musta. Virallisen tiedon ajatellaan olevan faktaa. Virallisen informaation tuottaji-
na toimivat koulut, järjestöt, vaihtoehtoisyhdistykset sekä eri viranomaistahot. 
Vaihtoehtoinen tieto ja opettajien näkemyserot tiedosta asettavat uusia haasteita 
koulukasvatukselle ja koulun virallisesti tuottamaan ehkäisevään huumetyöhön. 
Useat tutkijat (mm. Uhlin 2000: 155, Tarnaala 2005: 188) ovat huomauttaneet 
päihde-käsitteen epämääräisyydestä ja esittävät, että todellinen edistyminen eh-
käisevässä huumetyössä on mahdollista vain, jos alan termit ja käsitteet täsmen-
tyvät. Myös tämä tutkimus osoittaa, että päihteen käsitettä on tarpeen tarkentaa, 
jotta opettajat ja muut viranomaiset saisivat selkeän kuvan siitä, mikä itse asiassa 
on yhteisen ehkäisevän huumetyön kohde ja miten se määritetään. Tässä tutki-
muksessa opettajat tarkastelivat päihdekäsitettä enimmäkseen terveysnäkökul-
masta. Usein on totuttu ajattelemaan, että lääketieteellisestä viitekehyksestä tuo-
tettu tieto on objektiivista tietoa, mutta relatiivisen oppimisnäkemyksen mukaan 
tarkasteltuna lääketieteen tuottama tieto ei ole samaa tietoa, jota opettajat ja oppi-
laat kohtaavat maailmassaan. Luonnollisesti opetus- ja kasvatuskontekstissa päih-
de-käsitteestä avautuu nimenomaan opettajien viitekehyksestä uusia näkökulmia 
ja merkityksiä, jotka tuovat käsitteeseen uusia piirteitä, joita voidaan tunnistaa 
tämänkin tutkimuksen käsitystyypeissä.  

Kolmanneksi kuvasin tutkimustuloksissa (luku 5.3) opettajien käsitysten 
kriittiset aspektit ehkäisevään huumetyöhön perinteisesti liitetyn huumevalistuk-
sen sisällöistä. Tässä tutkimuksessa kuvatuissa käsitystyypeissä ja niiden kriitti-
sissä aspekteissa on havaittavissa samoja painotuksia, joita Euroopan unionin 
jäsenmaiden kokemusten vertailussa tuotettiin (ks. luku 4.3). Vertailun mukaan 
koulun ohjelmissa ei pitäisi keskittyä yksinomaan huumeisiin, vaan mukaan pitäi-
si saada myös henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen opettaminen. Kun kou-
luissa tehdyn ehkäisevän huumetyön tuloksia arvioidaan, arvioinneissa käytetään 
usein lääketieteen standardeja. Arvioinneissa pitäisi kuitenkin tunnistaa konteksti, 
jota lähestytään (vrt. Dewey 1999: 177, Hough 2000: 257), sekä painottaa koulu-
tuksellisia lähtökohtia arvioinnissa (vrt. Bury 2000: 25, Hough 2000: 253). Arvi-
oinnin painopisteen pitäisi olla ehkäisevän huumetyön ensimmäisellä tasolla sekä 
koulutuksellisessa lähestymisessä ja arviointimittareissa (Uhl 2000: 143), siitä 
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huolimatta, että on vaikea löytää muuttujia, jotka kuvaavat puhtaasti koulutuksel-
listen interventioiden ja huumeidenkäytön välistä yhteyttä (Dewey 1999: 1777).  

Ehkäisevän huumetyön vaikuttavuutta kouluissa on tutkittu erilaisin oletuk-
sin, esimerkiksi Pollard ja Hawkins (1999: 145) kyseenalaistavat sisällölliset 
lähtökohdat suojaavista ja riskitekijöistä ja Naylo (2001: 1) puolestaan lähtökoh-
dat, joissa urheilevien nuorten oletetaan käyttävän korkeakouluissa vähemän 
päihteitä kuin nuoret, jotka eivät urheile. Suomessa kouluissa tehtävää ehkäisevää 
huumetyötä on arvioitu esimerkiksi kustannus–hyöty-näkökulmasta ja terveysnä-
kökulmasta (vrt. Rimpelä 1998: 472, Soikkeli 1998: 362, Hippi 2001: 565). Usein 
näissä kriittisissä kannanotoissa oppimisnäkemys ja taustafilosofiat jäävät esitte-
lemättä. Kasvatuksen ja sivistyksen välisen jännitteisen suhteen tutkiminen ehkäi-
sevän huumetyön sisällöissä vaatii omat arviointikriteerinsä ja omat käsitteensä. 
Tällaista tutkimusta Suomessa ei ole juuri lainkaan tehty. Käsillä olevan tutki-
muksen valossa voidaan tunnistaa yhdenmukaisuutta edellä esitettyyn kirjallisuu-
teen, sillä osa tutkimukseen osallistuneista opettajista arvioi ja korosti ehkäisevän 
huumetyön sisällöissä terveysvaikutusten ja niihin liittyvien faktojen merkitystä ja 
liitti ehkäisevän huumetyön yksinomaan terveysnäkökulmaan. Osa opettajista 
puolestaan liitti ehkäisevän huumetyön laajaan koulukasvatukseen perustuvaan 
kokonaisuuteen tuottaen uuden näkökulman ja suhteen maailmaan. Tutkimukses-
sa tuotettujen tulosten avulla voidaan avata opettajien suhteita maailmaan ja hyö-
dyntää tietoa ehkäisevässä huumetyössä laadullisen oppimisen näkökulmasta. 
Lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän (2002) mukaan lukiokoulutusta tulisi 
vahvistaa yleissivistävänä koulutusmuotona. Erityisenä tehtävänä on lukioiden 
opetuksen laadullinen kehittäminen, jonka laajan kokonaisuuden yksi osa on ope-
tuksen laadun kehittäminen ehkäisevän huumetyön sisällöissä.  

EU:n koulujen ehkäisevän huumetyön laatua ja sisältöä voidaan parhaiten pa-
rantaa opetussuunnitelmien virallisiin oppijaksoihin perustuvin ohjelmin, joissa 
ehkäisevä työ on otettu mukaan opetussuunnitelmiin. Seuraavaksi parhaat mah-
dollisuudet parantaa koulujen ehkäisevän huumetyön sisältöjä tarjoaa yhdistetty 
ehkäisevä työ, jolloin ehkäisevään työhön liittyviä aiheita yhdistetään joustavasti 
eri oppitunteihin. (E:H:N:V:S Tiedote 5 2002: 3). Tämän tutkimuksen käsitystyy-
peissä oli samansuuntaisia ajatuksia: opettajat painottivat, että he kehittävät oppi-
laiden valmiuksia kohdata ahdistusta ja antavat tietopuolista opetusta kokonais-
valtaisesti (vrt. luku 5.3.3). Samoin EU:n kouluja koskevan ehkäisevän huume-
työn laadun parantamiseksi esitetään haasteita, joiden mukaan laadun arvioinneis-
sa tulisi olla erityisesti ehkäisevään työhön harjaantuneita ammattilaisia, joiden 
käsitys työstä lisääntyy arvioinnin kautta ja tiukasti kouluun kuuluvan sisällön 
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kautta (Burkhart & Crusellas 2002: 12). Lukiossa ehkäisevän huumetyön sisältö 
ja sitä kautta muodostetut opetus- ja kasvatuskontekstit ovat avainasemassa oppi-
laiden muodostaessa relatiivista suhdetta huumeisiin. Opettajien käsitykset ehkäi-
sevän huumetyön sisällöistä, tiedon luonteesta ja tavoista oppia ovat oleellisia, ja 
niitä on paljastettu tarkasteltavaksi tulososassa käsitystyyppien kriittisten aspekti-
en kautta. Ne voivat olla yhtenä lähtökohtana lukion ehkäisevän huumetyön ke-
hittämisessä.  

Neljänneksi kuvasin tuloksissa (luku 5.4) opettajien käsitysten kriittiset as-
pektit vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa huumevalistusta. Osa opettajista pyrkisi 
muuttamaan perinteistä huumevalistusta kohti elämisentaitoja, eettisyyttä ja arvo-
kasvatusta ja lähestyisi oppilaita voimavarakeskeisesti. Opettajien intentiona oli 
korostaa sosiaalisten taitojen, tietojen ja kykyjen kehittämistä ja tulevaisuuteen 
suuntautumista, jonka he korostivat olevan merkityksellistä huumevalistuksessa 
(vrt. 5.4.1). Tämän käsitystyypin mukaan opettajat näkivät omalla aktiivisella 
roolillaan olevan merkitystä ja totesivat huumevalistuksen olevan muutakin kuin 
huumeista puhumista. Näin opettajat laajensivat omaa rooliaan kasvattajana toi-
mimiseen. Tässä käsitystyypissä on yhteneväisyyttä mm. E.H.N.V.S-tiedotteeseen 
5 (2002: 3), jonka mukaan näytön perusteella voidaan todeta, että onnistuneet 
ohjelmat kehittävät nuorten vuorovaikutustaitoja ja heidän kriittistä kykyään päät-
tää suhtautumisestaan huumeisiin tiedon ja ajattelun pohjalta. Tässä käsitystyy-
pissä esitettiin nykyisiin tapoihin toteuttaa huumevalistusta samankaltaista muu-
tosta kuin luvussa 3.3. esitetyissä tutkimuksissa suositeltiin. Toisen käsitystyypin 
mukaan opettajat tahtoisivat, että oppilaat saisivat huumevalistuksesta vahvoja 
tunnekokemuksia (luku 5.4.2) ja että valistuksen keinona käytettäisiin esimerkiksi 
kuvia huumeiden aiheuttamista terveysongelmista. Tässä tavassa huumevalistuk-
sen toteuttajana olisi ulkopuolinen asiantuntija ja opetuksen lähtökohtana olisi 
terveyshaittojen korostaminen. Kasvatustehtävän toteutuminen korvataan fakta-
tiedon esittämisellä oppilaan uusien kykyjen ja ominaisuuksien kehityksen jää-
dessä toisarvoiseen asemaan. Huumetieto nähdään absoluuttisena tietona, jonka 
ulkopuoliset valistajat hallitsevat ja jonka he siirtävät oppilaiden maailmaan. Täs-
sä käsitystyypissä on jonkin verran yhteneväisyyttä perinteiseen ehkäisevään 
huumetyöhön, jossa yhdistyvät terveyttä suojaavat toimet, objektiivinen tiedonvä-
litys, keskittyminen arvoihin ja normeihin sekä laajoille ja erityisille kohderyh-
mille suunnatut hankkeet (Van der Stel 1999: 20–21). Rantala ym. (2006: 86–87) 
ja Kinnunen (2008: 110) näkevät vakavien seurausten painottamiseen ja jopa 
kauhupropagandaan perustuvan huumevalistuksen olevan eettisesti ongelmallista; 
se voi olla vaikuttavuudeltaan enemmän mainostavaa kuin valistavaa. Kolman-
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nessa käsitystyypissä (5.4.3) opettajat esittivät, että nykyisen saarnaamisen ja 
moralisoinnin sijasta pitäisi lähestyä kaunokirjallisuutta ja tietopainotteista ope-
tusta. Tässä käsitystyypissä huumevalistuksen sisällöksi nähtiin faktatiedot, tieto-
painotteinen opetus, kuten muiden maiden kulttuurit, tai kaunokirjallisuus. Huu-
mevalistuksen tietoperustaa laajennettiin, ja sen toteuttajalle asetettiin kriteereitä: 
huumevalistuksen tasosta on huolehdittava, ei saa saarnata eikä moralisoida. Tä-
mä yhdistyy luvussa 3.3 esitettyihin uusiin huumevalistuksen suosituksiin. Kah-
dessa viimeksi esitetyssä käsitystyypissä opettajat eivät puntaroi omaa rooliaan 
olla opettajana ja koulukasvattajana lukiossa vaan siirtävät tehtävän ja näin myös 
kasvatussuhteen muille ammattiryhmille. Herää kysymys, miten voitaisiin lisätä 
ja laajentaa tapoja olla opettajana lukiossa? Tieto ei ole yksinkertaisesti vain jo-
tain, jota meillä on, vaan se, mitä tiedämme, vaikuttaa siihen, mitä olemme. Jos 
huumevalistusta toteuttaa nimenomaan opettaja, kasvatusalan ammattilainen, 
aukeaa tilaisuus vuorovaikutukseen oppilaan kanssa kasvatustiedon kautta. Opet-
taja voi olla tällöin kasvattajana kasvavan nuoren sivistysprosessissa. Opetuksen 
kannalta kriittinen aspekti liittyy lukion perustehtävän toteutukseen ja siihen, 
millaisia kasvun mahdollisuuksia ehkäisevän huumetyön kautta muodostuu. Jos 
vuorovaikutus on oppilaan ja ulkopuolisen ammattilaisen välillä, tieto voi pohjau-
tua muuhun kuin kasvatustieteen tietoperustaan. Voidaankin kysyä, millaisia ope-
tuksen ja kasvatuksen luonteita ja millaista laatua silloin liittyisi koulukasvatuk-
seen ja opetukseen?  

Sirola (2004) kehottaa perinteisen valistuksen ja faktatietojen jakamisen sijas-
ta painottamaan kasvatuksen merkitystä ehkäisevässä huumetyössä. Myös sivis-
tyksellisyyden ja fenomenografisen oppimisen näkökulmista opettajilta vaaditaan 
yhteistyön kehittämistä esimerkiksi ulkopuolisten valistajien kanssa siten, ettei 
oppilaille annettava tieto ole yksinomaan faktaa vaan oppilaalla on käytettävis-
sään monipuolisia välineitä hänen kasvaessaan vastuullisuuteen ja muodostaes-
saan suhdettaan huumeisiin. Fenomenografisen oppimisnäkemyksen mukaan 
laadullinen oppiminen on muutosta käsityksissä: jonkin asian näkeminen eri ta-
valla tai käsitysten muuttaminen on tavoiteltavaa oppimista. Nämä käsitystyy-
peissä esitetyt laadullisesti erilaiset tavat ajatella oppimista ja koulukasvatusta 
herättävät kysymyksen siitä, miten nämä eri tavat ajatella huumevalistusta näky-
vät opettajien tavoissa suhtautua opetukseen käytännössä ja miten ne tukevat 
instituution oppimistavoitteita sivistyksellisyydestä? Suomessa ei ole lainkaan 
tehty relationaalisen näkökulman tutkimusta siitä, mitä lukion opettajat ehkäise-
vällä huumetyöllä (jonka osana huumevalistus on) käsittävät ja miten he siihen 
suhtautuvat. Tässä tutkimuksessa tuotettujen käsitystyyppien mukaan osa opetta-
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jista viittaa opetuksen sisällössä intentioon siirtää tietoa tai sisältöä oppilaille. Osa 
opettajista puolestaan valmistaisi oppilaille tilaisuuden suhteelliseen oppimiseen 
heidän kasvutapahtumassaan tukien niiden ominaisuuksien ja kykyjen kehittämis-
tä, joita lukiokasvatuksessa tavoitellaan. Nämä ehdotukset ja esitykset vaihtoeh-
toisista tavoista toteuttaa huumevalistusta on tuotettu opettajien elämismaailmasta 
ja kontekstista. 

Viidenneksi kuvasin tutkimustuloksissa opettajien käsitysten kriittiset aspektit 
pätevästä huumepuhujasta (luku 5.5). Ensimmäisen käsitystyypin kriittinen as-
pekti (luku 5.5.1) kohdentui siihen, että opettajat kokivat, etteivät ole päteviä 
puhumaan huumeista, koska heillä ei ole erityisasiantuntemusta eikä tietoa huu-
meista. He myös lisäsivät, että muut ammattiryhmät saavat oppilaat kiinnostu-
maan aiheesta. Tämän käsitystyypin mukaan oppilaalle tarjottava oppimisen sisäl-
lön kokonaisuus muodostuu ainetietoudesta. Toisen käsitystyypin kriittisen aspek-
tin (5.5.3) mukaan opettajat kokivat omien tietojensa ja taitojensa kautta olevansa 
päteviä puhumaan huumeista. He myös täydentäisivät omaa opetustaan ulkopuo-
listen asiantuntijoiden vierailuilla, vaikka epäilivätkin heidän tietojensa relevantti-
suutta suhteessa opetukseen ja kasvatukseen. Tämän käsitystyypin mukaan ope-
tuksen ammattilaiset tekevät kasvatustyötä, jonka kautta oppilaille tarjotaan kas-
vun mahdollisuus ja tilaisuus muodostaa omaa suhdettaan maailmaan.  

Tiedot ehkäisevän huumetyön teorioista ja käytännöistä ovat hyvin eritasoisia 
eri maissa, ja voidaan todeta, että suunnittelu on yleensä tasokkaampaa sellaisissa 
maissa, joissa on opetettu ehkäisevän huumetyön teorioita ja arviointimalleja 
asiantuntijoille. Kertaluonteiset ja ajoittaiset toimet – kuten asiantuntijoiden tai 
poliisin pitämät luennot tai ”Sano ei huumeille” -päivät – ovat osoittautuneet te-
hottomiksi ja voivat jopa herättää nuorten mielenkiintoa huumeisiin. (E.H.N.V.S. 
Tiedote 5 2002: 3). Tämä tukee niiden opettajien näkemystä, jotka katsovat ole-
vansa koulukasvattajina päteviä puhumaan huumeista. Nykyisin kouluohjelmiin 
liittyvissä keskusteluissa esitetään vaatimuksia erottaa ehkäisevä huumetyö selke-
ästi hoitotyöstä. Tällöin ehkäisevän huumetyön toteuttajat olisivat koulutyöhön 
harjaantuneita ammattilaisia. (Burkhart & Crusellas 2002: 13, EDCCDA:n tiedo-
te, Evaluation 1997, 2000.) Tutkimusten mukaan (vrt. Majava 2003, Yliruokanen 
2004, Tarnaala 2005, Kinnunen 2008) kouluissa tulisi painottaa ulkopuolisten 
”valistajien” koulutuksellista kelpoisuutta. Yliruokanen (2004: 52–67) kehottaa 
tutkimuksessaan pohtimaan erityisen asiantuntijajoukon nimeämistä päihdetiedot-
tajiksi. Heille annettaisiin erityinen koulutus päihdevalistuksen antamiseen, hei-
dän tietonsa perustuisi tutkittuun tieteelliseen tietoon, ja he noudattaisivat päihde-
valistuksessa eettisiä periaatteita. Tähän tutkimukseen osallistuneiden opettajien 
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terveyskeskeinen lähestymistapa ja huumetyön liittäminen ainoastaan terveysalan 
henkilöstön toimeen eroavat edellä mainituista suosituksista.  

Kuudenneksi (luku 5.6) kuvasin opettajien käsitysten kriittiset aspektit suh-
teessa huumevalistukseen ja ikään. Muodostin neljä käsitystyyppiä, joista kahdes-
sa opettajat keskittyivät arvioimaan huumevalistusta suhteessa lukioikäisiin. Toi-
sessa näistä opettajan intentio suuntautui lukiokontekstiin ja toisessa lukio sijoi-
tettiin keskelle elinikäistä jatkumoa. Näissä käsitystyypeissä opettajat kokivat 
roolinsa toimijoina aktiiviseksi. Huumevalistuksen toivottiin ottavan ikätason 
huomioon. Jos lukiossa on koulutuksen kautta tarkoitus parantaa oppilaiden vas-
tuullisuuden kehittymistä, lukion opettajia tulee tukea kiinnittämään enemmän 
huomiota ehkäisevän huumetyön toteutukseen. Nuorten aikuisten keskuudessa 
erilaiset huumekulttuurit, kuten huvi- ja virkistyskäyttö, lisääntyvät länsimaissa. 
Nuoret saavat tietoa internetistä, erilaisista lehtiartikkeleista ja kirjallisuudesta 
(Salasuo 2006: 49.) Eri tietolähteissä tieto voi olla tarkoitushakuista, ja nuorten 
aikuisten maailmassa se voi muodostua relevantiksi tiedoksi. Euroopan huumaus-
aineita koskevissa toimenpidesuosituksissa korostetaan kohdennettua otetta tavoi-
teltaessa nuoria viihdekäyttäjiä. Tämä haastaa kehittämään kohdennettua huume-
valistusta erityisesti lukiossa. Lukiossa erilaisia tietolähteitä voitaisiin tarkastella 
suhteellisena tietona, laadullisen oppimisen näkökulmasta, variaatioteorian mu-
kaisesti (ks. luku 3.2).  

Seitsemänneksi (luku 5.7) kuvasin tuloksissa opettajien käsitysten kriittiset 
aspektit alkoholista ja huumeista sekä niitä käyttävistä nuorista. Suhtautuminen 
huumeisiin on Suomessa kaksijakoinen. Nykyään nuorten suhtautuminen huu-
meisiin on myönteisempää kuin aikaisemmin, kun taas valtaenemmistön asenteet 
huumeita kohtaan ovat vahvasti kielteisiä ja tukevat tiukasti rajoittavaa huumepo-
litiikkaa. (Kaukonen & Hakkarainen 2002: 19–20.) Tämä tutkimus osoitti myös, 
että opettajien – samoin kuin valtaenemmistön – suhtautuminen huumeisiin oli 
varsin erilaista kuin heidän suhtautumisensa alkoholiin. Opettajat myös liittivät 
näihin aineisiin hyvin erilaisia merkityksiä. Tämän tutkimuksen tuloksista löytyy 
lisäksi samankaltaisuutta Kaukonen ja Hakkaraisen (2002: 19–20) toteamukseen, 
jonka mukaan suhtautuminen huumeisiin Suomessa on tabuluonteinen. Tabun 
ulottuvuudet ilmenevät huumeiden käytössä, siihen kohdistuvissa reaktioissa ja 
huumeisiin liitetyissä merkityksissä monin tavoin. Tabun luonteeseen liittyvät 
pyhä, jumalallinen ja toisaalta vaarallinen, epäpuhdas. EU:n toimintasuunnitel-
massa (1999: 18) esitetään vaatimus, jonka mukaan viestien on tiedotuskampan-
joissa oltava tietoon perustuvia ja realistisia. Kun tunnistetaan opettajien erilaiset 
lähtökohdat huumeita tai alkoholia käyttävien nuorten tarkastelussa, voidaan pa-
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remmin ymmärtää, millaisiin mielikuviin opettajien intentiot suuntautuvat tarkasti 
ja millaisia variaation ulottuvuuksia on taustalla. Samalla saadaan viitteitä siitä, 
miten opettajat kokevat omat mahdollisuutensa vaikuttaa oppilaisiin ja opetuk-
seen koulukasvatuksen kautta arkipäivän opetuskontekstissa. Alkoholi on osin 
laillinen päihde Suomessa, mutta huumeidenkäyttö on lainsäätäjän kieltämää. 
Terveysvaikutuksia arvioitaessa tupakan tiedetään aiheuttavan enemmän terveys-
haittoja kuin huumeiden, ja alkoholin tiedetään olevan kansanterveyden kannalta 
haitallisempi päihde kuin huumeiden. Eri tutkimusten mukaan huumeidenkäyttöä 
selitetään monin eri tavoin: usein lähdetään aineen kemiallisesta vaikutuksesta ja 
käyttö liitetään haluun kokeilla hetkellistä mielihyvää tai paeta pahaa oloa  
(Hansen 2002, Seppälä & Salasuo 2008). Tämän tutkimuksen käsitystyypeissä 
esitettiin samansuuntaisia käsityksiä huumeidenkäyttäjistä ja heidän motiiveistaan 
kuin kirjallisuudessa. Kriittinen aspekti koulukasvatuksen näkökulmasta liittyy 
siihen, millaisia mielikuvia opettajilla on ja millaisiin konteksteihin nuorten huu-
meiden ja alkoholin käyttö liitetään. Esimerkiksi mystifioitu näkökulma saattaa 
estää huumeidenkäytön puheeksioton arkipäivän toiminnoissa. Tämän tutkimuk-
sen tuloksena tuotetut erilaiset käsitystyypit selkeyttivät jotakin kriittisiä aspekteja 
opettajien suhtautumisessa huumeisiin ja alkoholiin sekä niitä käyttäviin nuoriin. 
Opettajan oma rooli ja intention suuntautuminen tähän kysymykseen sekä omaan 
opetustoimintaan on keskeistä ehkäisevän huumetyön opetuksen kehittämisessä.  

Kahdeksanneksi kuvasin (luku 5.8) opettajien käsitysten kriittiset aspektit in-
tervention toteuttajasta pulmatilanteessa. Tutkimustulokset paljastavat, että opet-
tajat painottavat muiden ammattiryhmien merkitystä ehkäisevän huumetyön to-
teutuksessa. Opettajat arvioivat, että muiden ammattiryhmien tietoperusta sopii 
intervention toteutukseen opettajien tietoperustaa paremmin (luku 5.8.1). Ehkäi-
sevän huumetyön ajateltiin kohdentuvan ehkäisevän huumetyön ensimmäiselle ja 
toiselle tasolle, jolloin painotettiin pulmatilanteissa olevien nuorten auttamista 
moniammatillisessa ryhmässä. Samanaikaisesti nähtiin myös opettajan oman 
kasvatusosaamisen merkitys (luku 5.8.2). Olennainen ero erilaisten käsitysten 
välillä on lähinnä intervention tekijän tietoperustassa. Koulukontekstiin liitettynä 
tämä voisi tarkoittaa sitä, että opetukseen osallistuvat opettajat ovat periaatteessa 
lukion perustehtävän kautta sitoutuneita auttamaan oppilaita pulmatilanteessa. 
Muut ammattiryhmät auttavat omista lähtökohdistaan, mutta eivät välttämättä 
toimi arkipäivässä koulukasvatuksen opetuksen toteuttajina. Tämä voi viitata 
siihen, että ehkäisevään huumetyöhön liittyvässä koulukasvatuksessa ja interven-
tiossa etäännytään koulukasvatuksesta. Jatkossa tulee selkeyttää eri ammattiryh-
mien roolia ehkäisevän huumetyön edistämisessä ja nuorten kasvun tukemisessa. 
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Tämä kysymys on oleellinen tutkimustehtävien kannalta. Tarkastelen intervention 
ja koulukasvatuksen välistä suhdetta tarkemmin luvussa 6.1. 

Yhdeksänneksi kuvasin (luku 5.9) opettajien käsitysten kriittiset aspektit kou-
lukasvatuksesta ja opetuksesta. Opettajilla oli erilaisia kiinnostuksen kohteita ja 
erilaisia käsityksiä suhteestaan arkitodellisuuteensa koulukasvattajana ja opettaja-
na. Näihin käsitysten vaihteluihin liittyy erilaisia tavoitteita ja tarpeita, joilla on 
vaikutusta koulun käytäntöön. Tämä tutkimus paljasti kriittisiä aspekteja ja avasi 
niihin liittyvää tietoa, jota voidaan edelleen soveltaa ja jalostaa kehitettäessä kou-
lun kontekstia ehkäisevässä huumetyössä. Otan esimerkiksi koulukasvatukseen 
liittyvän käsitystyypin (luku 5.9.3), jonka mukaan opettajien päätavoitteena näyt-
tää olevan kehittää oppilaissa kykyjä ja valmiuksia ymmärtää päihteiden käytön 
merkityksen omalla kohdallaan ja selviytyä tulevaisuudessa. Päätavoitteessa ko-
rostuu oppilaan kasvun ja kykyjen kehittäminen. Koulukasvatukseen liittyvä tieto 
nähdään laajasti, ja siihen liitetään arvot, asenteet, tiedot ja taidot. Toisena esi-
merkkinä esitän edellisestä käsityksestä poikkeavan käsitystyypin (luku 5.9.2), 
jonka mukaan opettajan tehtävänä on uuden tiedon tuottaminen oppilaille. Tämän 
mukaan opettajat ajattelevat toteuttavansa opetusta, kun oppilaille opetetaan kurs-
sisuunnitelman mukaisesti eksaktia tietoa. Tämän opetuksen luonne eroa edelli-
sestä siinä, mitä pidetään tietona. Oppiminen liitetään tietyn kurssin tavoitteisiin. 
Tiedossa korostetaan faktatiedon oppimista, ja se on luonnollisesti osa ehkäisevää 
huumetyötä. Faktatiedolla on paikkansa opetuksessa, mutta lukion kontekstissa 
tunne, tahto ja muut sivistyksellisyyteen vaikuttavat laadullisen oppimisen muo-
dot jäävät sivuosaan. Opettajan rooli on tässä käsitystyypissä perinteinen, joten 
perinteistä tiedon välittämistä pidetään itsestäänselvyytenä. Tämä tiedonkäsitys 
antaa sivistyksellisyydelle ja koulukasvatukselle vähäisemmän merkityksen – sen 
avulla oppilaat eivät juuri voi muuttaa omia käsityksiään ja tarkastella omaa suh-
dettaan elämismaailmaansa. Mikä on ehkäisevän huumetyön mahdollinen merki-
tys lukiossa? Lukiossa koulukasvatuksen merkitys ja rooli on auttaa oppilaita 
kasvamaan ja muodostamaan suhdettaan maailmaan. Tämä kysymys on keskei-
nen tutkimustehtävien kannalta, ja tarkastelen sitä tarkemmin luvussa 6.1. 

Ehkäisevän huumetyön opetuksessa ja koulukasvatuksessa tiedon laadun ke-
hittäminen ja siirtyminen määrällisistä tavoitteista enemmän laadulliselle puolelle 
tukisi variaatioteorian ajatusta oppimisesta. Jos opetuksen maailmassa tavoitel-
laan käsitysten laadullisia muutoksia, näkökulman muutos laadulliseen oppimi-
seen ja suhteelliseen tietoon variaatio- ja sivistysteoreettisten lähtökohtien mukai-
sesti voisi muuttaa oleellisesti opetuksen ja kasvatuksen näkökulmaa myös ehkäi-
sevässä huumetyössä. 
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Seuraavissa luvussa tarkastelen tämän tutkimuksen tutkimustuloksia feno-
menografisen opetuksen lähtökohdista, variaatioteoriaa hyödyntäen, lukion perus-
tehtävään liittyvän koulukasvatuksen ja sivistystehtävän valossa ja opettajien 
erilaisten käsitysten kautta. Korostan, että tuloksia tarkastellaan non-dualistisesta 
lähtökohdasta, siis opettajien todellisuudesta käsin, ja ettei erilaisten käsitysten 
oikeellisuutta kyseenalaisteta. Erilaisten käsitysten tarkastelu tutkimushavaintojen 
valossa ja teoriaan pohjautuen avaa osaltaan uuden näkökulman ja auttaa sovel-
tamaan tutkimustuloksia.  

6.1 Opettajien käsitysten kriittiset aspektit tavoissa ymmärtää 
ehkäisevän huumetyön opetuksen ja koulukasvatuksen sisältö 
lukiossa 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimushavaintojen valossa opettajien käsityksiä ja 
niihin liittyviä näkökulmia ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvasta opetuksesta, 
koulukasvatuksesta ja sen luonteesta. Kuten aiemmin (luvussa 3.3) esitin, Suo-
messa ja muissa EU-maissa on alettu esittää vaatimuksia, joiden mukaan ehkäise-
vää huumetyötä tulisi laajentaa ja sitä tulisi muuttaa laadullisesti. Uhlin (2000: 
155) ja Tarnaalan (2005: 188) mukaan ehkäisevään huumetyöhön ei ole kehitetty 
objektiivisia menettelytapoja tai täsmällisiä käsitteitä eikä myöskään ole käyty 
riittävästi eri konteksteihin liittyvää dialogia. Tieteellisyyttä ehkäisevän huume-
työn opetukseen on sovellettu niukasti. Tässä tutkimuksessa on osaltaan pyritty 
etsimään keinoja näiden vaatimusten toteuttamiseen välittämällä näyttöön perus-
tuvaa tietoa erilaisista tavoista, joilla opettajat ymmärtävät ehkäisevän huumetyön 
ja koulukasvatuksen. Erityisesti lukiokonteksti määrittää oman tarkastelukulman-
sa opettajien elämismaailmaan. Haastattelumateriaali ja opettajien käsitysten 
sisällöt liittyvät arkipäivään, paikkaan, jossa on paljon itsestäänselvyyksiä. Tässä 
tutkimuksessa on paljastettu tarkasteltavaksi erilaisia käsitystyyppejä ja niiden 
kautta erilaisia käsitysmaailmoja.  

Aluksi tarkastelen opettajien käsitysten vaihtelua koulukasvatuksen ja sivis-
tystehtävän näkökulmasta. Sovellan tarkastelussa fenomenografista oppimisnä-
kemystä ja variaatioteoriaa. Opettajien käytännön kokemukset arkipäivän opetus-
toiminnasta heidän todellisuudessaan valottivat erilaisia tapoja ymmärtää ehkäi-
sevää huumetyötä ja koulukasvatusta. Tässä tutkimuksessa omaksutun kehittävän 
fenomenografian mukaisesti tavoitteena on kehittää ehkäisevän huumetyön ope-
tuksen laatua paljastamalla käsitysten kriittisiä aspekteja ja niiden merkityksiä: 
mitä lukion opettajat ymmärtävät ehkäisevän huumetyön olevan, ja miten he ajat-
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televat toteuttaa sitä omassa opetuksessaan. Tämän tutkimuksen kiinnostuksen 
kohteena olivat lukion opettajien käsitysten vaihtelut ja niiden relationaaliset 
suhteet ehkäisevään huumetyöhön. Relationaalinen käsitys tarjoaa vaihtoehdon 
nykyisin vallitseville käsityksille: mahdollisuuden tarkastella ehkäisevää huume-
työtä koulutuksen laajasta näkökulmasta ja suhteena maailmaan. Opettajien käsi-
tykset ehkäisevästä huumetyöstä suuntaavat opetuksen sisältöjä, joten niillä on 
vaikutusta myös opetuksen laatuun. Nykyisiä ehkäisevän huumetyön lähestymis-
tapoja on kritisoitu siitä, että huumevalistuksessa keskitytään irrallisiin tietoihin ja 
taitoihin sekä kiinnitetään vähemmän huomiota koulun jokapäiväisissä toimissa 
tehtävään laajaan kasvatus- ja opetustyöhön. Opettajien käsitysten vaihtelut eh-
käisevästä huumetyöstä ja sen sisällöstä voivat näkyä oppimis- ja kasvatustulok-
sissa – oppilaan ominaisuudet, tiedot ja taidot ja vastuullisuuteen kasvu kehittyvät 
eri tavoin. Tutkimuksen intentiona oli tuottaa tietoa ja haastaa opettajia ajattele-
maan, miten ehkäisevää huumetyötä voitaisiin laadullisesti kehittää selkeyttämäl-
lä koulukasvatuksen roolia lukion arkipäivässä. 

Kun opettajat kuvasivat suhdettaan ehkäisevään huumetyöhön koulukonteks-
tissa, omasta situaatiostaan ja roolistaan lähtien, he eriyttivät ehkäisevän huume-
työn sisältöä eri tavoin ja heidän painotuksensa suuntautuivat sisällöllisesti erilai-
siin ehkäisevän huumetyön opetuksen osiin. Opettajien intentiot suuntautuivat eri 
tavoin koulukasvatukseen ja sivistykseen laajentaen ja vaihdellen näin ehkäisevän 
huumeopetuksen sisältöä. Se, miten opettajat laajentavat tai syventävät suhdettaan 
ehkäisevään huumetyöhön, ei ole niinkään oleellista opetuksen kehittämisessä. 
Oppilaan oppiminen ja kasvu on riippuvaista siitä, miten opettajat yhdistävät eri 
sisällöt yhdeksi kokonaisuudeksi ja näkevät suhteensa koulukasvatukseen ja sivis-
tykseen opetuksessa. Jos opetuksen tavoitteena on laadullinen oppiminen, opetuk-
sen täytyy variaatioiden kautta antaa oppilaille mahdollisuus muuttaa käsityksi-
ään. Tutkimustuloksena käsitystyypeistä paljastetut opettajien näkökulmat ilmiön 
tarkastelussa voivat haastaa uudenlaiseen ajatteluun tarjoamalla opettajille tarkas-
teltavaksi opetuksen ja koulukasvatuksen kriittisiä aspekteja ja niiden merkityk-
siä. Jotta opettajat voivat tuoda opetuksessa esille kriittisiä piirteitä, heidän tulee 
itse olla niistä tietoisia. 

Opetus on oppimisen toinen puoli. Oppilaan kriittisen ajattelun kehittyminen 
sekä se, miten hän oppii suhtautumaan huumeisiin vastuullisesti, ovat riippuvaisia 
siitä, mitä hänelle koulukasvatuksen kautta tarjotaan opittavaksi. Onko oppilaalla 
mahdollisuus verrata omia käsityksiään suhteessa toisten maailmaan, ja voiko 
oppilas muodostaa uutta suhdetta maailmaan? Tarjotaanko lukiossa näitä välineitä 
oppilaiden käyttöön? Variaatioteorian mukaan näkökulmien vaihtelut opetuksessa 
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mahdollistavat laadullisen oppimisen. Oppilaan oma suhde huumeisiin on ainut-
kertainen, ja avaamalla uusia näkökulmia voidaan suunnata oppilaan intentiot 
ilmiön uusiin näkökulmiin ja tarjota opittavaksi ilmiön eri ulottuvuuksia. 

Lukion perustavoitteen, sivistystehtävän, liittäminen ehkäisevän huumetyön 
opetukseen oli osalle opettajista itsestäänselvyys. Toiset opettajat taas käsittivät 
ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvan opetuksen koulukasvatuksesta erilliseksi 
toiminnaksi, jota toteutetaan huumevalistuksena. Jos opettajat esittävät absoluutti-
sia totuuksia (esimerkiksi huumeiden vaikutuksista terveyteen) suhteellisten to-
tuuksien sijasta, oppilailla ei ole tilaisuutta muodostaa omaa suhdettaan maail-
maan. Ehkäisevän huumetyön tarkastelu terveysnäkökulmasta perustuu erilaiseen 
tietoperustaan ja näin myös erilaiseen argumentointiin kuin sen tarkastelu kasva-
tusnäkökulmasta. Koulukasvatuksen kautta toteutettu ehkäisevä huumetyö voi 
tarjota oppilaille sekä laajan tietoperustan että tilaisuuden erilaisten ominaisuuksi-
en ja kykyjen kehittämiseen. Jos opettaja keskittyy ainoastaan faktatiedon tiedon-
siirtoon, kuten usein esitettiin terveysnäkökulmaa painottavissa näkemyksissä, 
kasvatussuhde ehkäisevässä huumetyössä ei toteudu. Variaatioteoreettisten lähtö-
kohtien mukaan oppilaiden ajattelu kehittyy, kun he kohtaavat omat mielikuvansa 
ja niiden sisällön kokiessaan erilaisia käsityksiä. Jos ehkäisevän huumetyön sisäl-
tö esitetään erilaisista näkökulmista, oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia vaihdel-
la näkökulmiaan. He voivat maailmaa havainnoidessaan vertailla eroja ja yhtäläi-
syyksiä ja näin laajentaa katsantoaan huumekysymyksestä. 

Ehkäisevää huumetyötä jaotellaan usein kirjallisuudessa eri tasoihin ensim-
mäisestä kolmanteen (vrt. 3.3). Ensimmäisellä tasolla voi koulukasvatuksessa olla 
merkittävä asema. Opettajat voivat pohtia esimerkiksi sitä, miten he kasvattajina 
voivat vaikuttaa siihen, miten kiinnostuneita nuoret ovat huumeiden käytöstä. 
Tavoitteena voi olla oppilaan vastuullisen suhteen muodostaminen huumeisiin tai 
oppilaiden persoonallisuuden kehittäminen. Ehkäisevän huumetyön toisella tasol-
la korostuu huumekokeilun tunnistaminen, tilanteeseen puuttuminen ja oppilaan 
auttaminen. Kolmantena tasona ehkäisevässä huumetyössä on hoito ja kuntoutus, 
jolla pyritään minimoimaan päihteiden käytön haittoja ja kehitetään välineitä 
muutoksen pohdintaan (vrt. Tarnaala 2005: 191). Kouluissa liikutaan pääasialli-
sesti ehkäisevän huumetyön ensimmäisellä ja toisella tasolla. Koska hoito ja kun-
toutus eivät liity koulun toimintaan, ne rajautuivat tämän tutkimuksen ulkopuolel-
le. Oleellista tässä tutkimuksessa oli selkeyttää sitä, mihin opettajien interventio 
sisällöllisesti suuntautuu ehkäisevässä huumetyössä ja mitä opettajat ehkäisevät 
ehkäisevässä huumetyössä lukiokontekstissa. Esimerkkinä tuloksista mainitta-
koon se, että opettajat esittivät ulkopuolisten valistajien suosimista koulussa (luku 
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5.4.3 ja 5.8.2). Oletuksena oli, että heidän tuottamansa tieto siirtyy tai välittyy 
oppilaille. Opettajat olettivat ulkopuolisen huumevalistajan, esimerkiksi poliisin 
tai terveydenhoitajan, tiedon olevan oikeaa tietoa. Koulukasvatuksen ja opetuksen 
näkökulmasta tämä tieto voi olla ohjeellista, joten sen heikkous piilee siinä, että 
oppilas ei voi sen avulla muodostaa suhdetta maailmaan. Toisaalta voidaan kriitti-
sesti kysyä, miten ulkopuolisen valistajan tieto (vrt. Majava 2003, Yliruokanen 
2004, Tarnaala 2005, Kinnunen 2008) liittyy lukion kasvatuksellisiin ja sivistyk-
sellisiin tavoitteisiin ja eri kurssien sisältöihin. Voidaan myös kysyä, onko ulko-
puolisilla valistajilla mahdollisuutta huomioida sekä oppilaiden vastuullisuuden 
että tulevaisuudessa tarvittavien kykyjen ja ominaisuuksien kehittäminen. Se, että 
oppilas saa lisää tietoa huumeiden haittavaikutuksista, ei välttämättä lisää oppi-
laan päihteidenkäsittelyvälineistöä, jonka avulla hän kehittää ja muodostaa suh-
dettaan maailmaan. Tietomäärän lisääminen ei välttämättä myöskään lisää sivis-
tyksen tuomaa viisautta toimia silloin, kun joutuu huumeiden kanssa tekemisiin. 
Laadullinen oppiminen on mahdollista vain laadullisen opetuksen kautta, ei abso-
luuttista totuutta tarjoamalla.  

Opettajien erilaisiin tapoihin toimia arkipäivän työssä liittyy opetuksen ja 
kasvatuksen kriittisiä aspekteja niissä konteksteissa, joissa oppilaat valmentautu-
vat kohtaamaan tuntematonta tulevaisuutta selviytyäkseen käytännön tilanteissa 
vastuullisesti myös huumeita kohdatessaan. Toisaalta on korostettava, että erilai-
set käsitykset ovat opettajien resurssina, ne ovat niitä välineitä, joilla ehkäisevää 
huumetyötä tehdään kouluissa. Erilaiset käsitykset eivät ole toinen toistaan pa-
rempia – ainoastaan erilaisia. Erilaiset käsitykset eivät näin ollen ole ristiriidassa 
keskenään vaan toisiaan täydentämässä. Ne muodostavat ja luovat erilaisia ope-
tuksen konteksteja avaten kasvun mahdollisuuksia oppilaille.  

Tässä tutkimuksessa on tuotettu eksplisiittistä tietoa ihmisten todellisuudesta. 
Tutkimuksessa tutkittiin horisontaalisesti opettajien tapaa ymmärtää ehkäisevää 
huumetyötä lukiossa ja osoitettiin laajasti, miten opettajat ymmärsivät ehkäisevän 
huumetyön ja koulukasvatuksen kriittiset aspektit. Ehkäisevä huumetyö ja koulu-
kasvatus ovat eri tavoin läsnä jokaisen opettajan todellisuudessa. Näitä todelli-
suuksia on rajaton määrä, ja tutkimuksessa esiin tulleet ajatukset on rajattu käsi-
tystyyppeihin, jotka laadullisesti eroavat selkeästi toisistaan. Käsitystyypit osoit-
tavat yleisiä eroja ja kriittisiä piirteitä ehkäisevästä huumetyöstä ja koulukasva-
tuksesta, ja niissä kiteytyvät merkitykselliset opetuksen ja koulukasvatuksen ele-
mentit ehkäisevässä huumetyössä. Tutkimuksessa on tuotu esiin sisällöllistä tietoa 
ehkäisevästä huumetyöstä ja koulukasvatuksesta, tietoa, joka voidaan välillisesti 
liittää oppilaan elämismaailmaan ja henkilökohtaiseen kasvuun. Tutkimus tarjoaa 
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opettajille mahdollisuuden hahmottaa ilmiön ja avata uusia näkökulmia sekä teh-
dä erilaisia päätelmiä ehkäisevän huumetyön luonteesta ja koulukasvatuksesta sen 
mukaan, miten se ilmenee heille. Tämä tutkimus esittää yleiset piirteet. Tutkimus-
tuloksia voidaan hyödyntää niin ehkäisevän huumetyön kehittämisessä arkipäivän 
opetustyössä kuin kasvatustieteellisten tutkimustenkin tarkoituksiin.  

6.2 Tutkimustulosten merkitysten pohdintaa 

Tämä tutkimus sai alkunsa käsitysten vaihteluiden tarkastelusta, jolloin keskeise-
nä käsitteenä oli käsitys. Tutkin käsitysten vaihtelua erityisen sisällön, ehkäisevän 
huumetyön koulukasvatuksen ja opetuksen kautta. Käsitysten vaihtelut tulevat 
ilmi erilaisten kriittisten aspektien sisällöistä. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa 
tietoa ehkäisevän huumetyön opetuksen ja koulukasvatuksen laadun kehittämisen 
tueksi. Tutkimustuloksissa (luku 5) on osoitettu, miten eri tavoin lukion opettajat 
ymmärtävät ehkäisevän huumetyön omassa opetustoiminnassaan.  

Tämä tutkimus vastaa osaltaan ehkäisevän huumetyön laadun kehittämishaas-
teisiin ja muodostaa perustan ehkäisevän huumetyön opetuksen laadun kehittämi-
selle lukiossa. Tutkimus antaa opettajille mahdollisuuden vertailla ja analysoida 
ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvaa koulukasvatustaan ja opetustaan sekä 
integroida tutkimuksessa tuotettua tietoa opetuksen ja koulukasvatuksen käytän-
töön. Vastaavanlaista tutkimusta ehkäisevästä huumetyöstä ei ole Suomessa tehty, 
joten tutkimus oli tarpeellinen. Tämän tutkimuksen avaamia näkökulmia voidaan 
hyödyntää myös muilla kouluasteilla. Aihe on myös ajankohtainen: päihteiden 
käyttö yleistyy koululaisten keskuudessa, ja erilaiset näkemykset ehkäisevästä 
huumetyöstä ja sen sisällöstä sekä keskustelut koulutuksen toteuttajan kelpoi-
suusvaatimuksista ovat aiheellisia. Kasvatustieteen tehtävänä on tuottaa teoriatie-
toa ja tarjota välineitä koulukasvatuksen kehittämiseksi, ja tuota tehtävää tämä 
tutkimus toteuttaa.  

Tutkimuksessa tuotetut käsitystyypit avaavat kriittisiä merkityksiä ehkäisevän 
huumetyön sisältöön sekä erilaisia tapoja toteuttaa sitä koulukasvatuksessa ja 
arkipäivän opetustyössä. Monet ehkäisevän huumetyön opetukseen liittyvät näkö-
kulmat ovat koulukasvatuksessa taustalla piilossa ja vaikuttavat ehkäisevään 
huumetyöhön ja koulukasvatukseen sen kaikilla tasoilla. Tutkimukseen liittyy 
rajauksia: olen muodostanut käsitystyypit lukiokontekstissa fenomenografiaan 
liittyvän variaatioteorian ja erityisesti lukiossa instituution asettaman sivistysteh-
tävän lähtökohdista. Lukion sivistystehtävä on konkreettinen ja päivittäinen tausta 
opetukselle ja koulukasvatukselle. Se on reunaehto, joka periaatteessa määrittää 
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opettajan toimintaa. On myös muistettava, että opetus ja koulukasvatus on moni-
mutkainen tapahtuma, johon liittyvät muun muassa sosiaaliset kontaktit, opetus-
suunnitelmat, yhteiskunta ja vuorovaikutus, joita ei tutkittu tässä tutkimuksessa.  

Käsitykset ja niiden muunnelmista kootut käsitystyypit ilmentävät konkreetti-
sesti tapoja ajatella ja toteuttaa koulukasvatusta lukiossa. Käsitystyyppeihin liitty-
vät kriittiset aspektit antavat oman merkityksensä koulukontekstissa, opettajan 
maailmassa, ne ovat välineitä muutoksen pohdintaan, ja ne antavat opettajille 
mahdollisuuden kyseenalaistaa omaa ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvaa 
opetus- ja kasvatustoimintaansa. Jos opettaja ei pysty muuttamaan ajatteluaan ja 
ulottamaan sitä itsestäänselvyyksien taakse, omat toimintatavat ja käsitykset kas-
vatuksesta ja opetuksesta jähmettyvät. Koulukasvatuksessa kuitenkin tarvitaan 
uusia ajatuksia, jotta voidaan esimerkiksi vastata uusien huumekulttuurien tuo-
maan haasteeseen. Jos opettajalla ei ole välineitä, joilla suunnata oppilaiden inten-
tioita nykyisten haasteiden kriittisiin aspekteihin, myös oppilaiden havaintokyky 
jää rajoittuneeksi. Tämä ei variaatioteorian ja fenomenografisen oppimiskäsityk-
sen mukaan takaa laadullista oppimista.  

Tässä suhteessa se, miten opettajat ymmärtävät ehkäisevän huumetyön, on 
merkityksellistä, koska oppilaille päätyvä tieto suodattuu opettajan läpi, sen kaut-
ta, miten opettaja asiat näkee. Opettajien roolina instituution näkökulmasta on 
auttaa oppilaita muodostamaan vastuullista suhdetta maailmaan. Instituutio koros-
taa sivistyksellisten ominaisuuksien kehittämistä ja kasvun mahdollisuuksia. 
Huumeiden huvi- ja virkistyskäyttökulttuurin leviämisen myötä opetuksen pitää 
mukautua uusiin haasteisiin, ja silloin tarvitaan mukautumista edistäviä tekijöitä, 
jotta voidaan rohkaista keskustelua ehkäisevän huumetyön opetuksesta ja sen 
painopisteistä nimenomaan lukion koulukasvatuksessa.  

Fenomenografisen viitekehyksen mukaan ehkäisevän huumetyön opetus- ja 
kasvatustoiminnassa tarvitaan näkökulmien vaihteluita. Avaamalla rohkeasti eri-
laisia näkökulmia voidaan kuulla erilaisia ääniä, myös niitä, jotka eivät edusta 
instituution virallista kantaa mutta tuovat uusia näkökulmia ja uutta materiaalia 
keskusteluun. Voidaan tarkastella niitä aineksia, joita turuilla ja toreilla sekä ko-
deissa käsitellään ja joita kasvatusalan ammattilaisten voisivat kouluissa jatkoja-
lostaa. Jotta nykyistä ehkäisevää huumetyötä voitaisiin kehittää lukiossa, näkö-
kulmia on laajennettava kouluympäristöstä maailmalle. Tässä tutkimuksessa on 
tuotettu opettajille konkreettisia välineitä, joiden avulla he voivat verrata omia 
käsityksiään muiden käsityksiin ja kenties muodostaa uusia käsityksiä maailmas-
ta. Opettajat ymmärtävät ehkäisevän huumetyön ja sen merkityksen monipuoli-
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sesti. He näkevät ilmiössä eri piirteitä, joiden esiin nostaminen tuo syvyyttä ilmi-
ön ymmärtämiseen.  

Oma uskomukseni on, että muuttamalla opettajien tiukoiksi kokemia reuna-
ehtoja lukio-opetuksessa voitaisiin tehdä tilaa uusille tavoille toteuttaa ehkäisevää 
huumetyötä jalostamalla tässä tutkimuksessa kuvattuja kriittisiä aspekteja. Erityi-
sesti ehkäisevän huumetyön painopisteen tiedostaminen ensimmäisellä ja toisella 
tasolla opettajan viitekehykseksi avattuna ja konkretisoituna auttaisi kehittämään 
ehkäisevän huumetyön laatua. Suurin haaste jatkossa on yhdistää tässä tutkimuk-
sessa tuotettu tutkimustieto ehkäisevän huumetyön kehittämiseen.  

Tässä tutkimuksessa tunnistettujen käsitystyyppien kautta tuodaan eksplisiit-
tisesti esille laadullisesti erilaisia tapoja ymmärtää ehkäisevä huumetyö ja koulu-
kasvatus tämän päivän lukiossa. Tähän liittyy ontologisia ja epistemologisia ky-
symyksiä todellisuudesta. Esille tulee opettajien oma suhde ehkäisevään huume-
työhön ja koulukasvatukseen ja siihen, mitä tieto on ja miten lukiossa luodaan 
sellaisia olosuhteita, joissa voidaan ymmärtää maailmaa paremmin. Tämän tutki-
muksen tulokset voivat avata keskustelun korostamalla kriittisiä aspekteja laadul-
lisesti vaihtelevien ymmärrysten välillä suhteessa maailmaan. Ne voivat auttaa 
opettajia näkemään, mitkä aspektit ovat merkityksellisiä ehkäisevän huumetyön 
opetuksen ja koulukasvatuksen ymmärtämisessä, jotta opettajat voisivat edelleen 
kehittää ja syventää omaa ymmärrystään. Käsitystyypit antavat välineitä käsitellä 
asiaa ja voivat myötävaikuttaa siihen, että opettajat sitoutuvat keskusteluun ehkäi-
sevän huumetyön ja koulukasvatuksen piirteistä.  

6.3 Yhteenveto tuloksista ja johtopäätökset 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimustuloksiin liittyy neljä relevanttia sa-
nomaa ehkäisevän huumetyöhön suuntautuneesta koulukasvatuksesta ja opetuk-
sesta lukiossa. 

1. Ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneen koulukasvatuksen ja opetuksen 
näkökulmasta paljastetut kriittiset aspektit paljastivat monenlaista tietoa kou-
lukasvatukseen ja opetukseen suuntautuneesta toiminnasta lukiossa. Kriittiset 
aspektit osoittavat sen, miten monin eri tavoin opettajat kokevat ehkäisevän 
huumetyön lukiossa ja miten eri tavoin he hahmottavat sen tavoitteet.  

2. Tutkimustulokset ja niissä ilmenevät käsitysten vaihtelut ehkäisevästä huu-
metyöstä vahvistavat käsitystä, jonka mukaan kysymykset ehkäisevän huu-
metyön sisällöstä ja sen painopisteistä sekä erilaisista toteuttamistavoista suh-
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teessa lukion kasvatustavoitteisiin vaativat jatkossa tarkennusta ja selkeyttä-
mistä, ja haastavat edelleen kehittämään tarkoituksenmukaista ehkäisevän 
huumetyön opetusta lukion käytäntöön.  

3. Tutkimuksessa tunnistetut ajattelutavat ja niiden kriittiset aspektit tuottavat 
osaltaan tietoa ja välineitä ehkäisevän huumetyön laadun kehittämiseen. 
Kriittisten aspektien tunnistaminen tarjoaa opettajille välineitä ja mahdolli-
suuden käsitysten vertaamiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen maail-
maan ja näin ehkäisevään huumetyöhön suuntautuneen koulukasvatuksen ja 
opetuksen laadulliseen kehittämiseen. 

4. Tutkimuksessa kuvatut käsitystyyppien vaihtelut ja niihin liitetyt merkitykset 
voivat tarjota opettajille erilaisia ideoita arkeen ja lisätä ymmärrystä ehkäise-
västä huumetyöstä. Fenomenografisen tutkimuksen avulla opettajat voivat 
tulla tietoisiksi omista ristiriitaisista ajattelutavoistaan sekä avoimiksi vaihto-
ehtoisille ideoille pohtiessaan käsityksiään ja ymmärrystään ilmiöstä. 

Opetus ja koulukasvatus muodostuvat paitsi opetussuunnitelmista myös opettajien 
tietoperustasta ja heidän tavastaan ajatella opetusta ja opetettavaa aihetta sekä 
siitä, mikä on heidän tapansa olla opettajana tai kasvattajana. Tähän tutkimustu-
lokset tuovat jossain määrin uutta valaistusta. Ontologisen lähtökohdan mukaan 
tavat, joilla ehkäisevään huumetyöhön liittyvä tieto ymmärretään, ovat periaat-
teellisia piirteitä tavoissa olla opettajana lukiossa. Tieto ei ole vain jotain, jota 
opettajat pitävät hallussa, vaan se on sitä, mitä opettajat ovat.  

Koska opetus on oppimisen toinen puoli, tutkimus auttaa tunnistamaan oppi-
laille lukiossa tarjottavat ehkäisevän huumetyön opetuksenobjektit ja niiden kriit-
tiset aspektit avaten uusia näkökulmia lukio-opetuksen laadun kehittämiseen. 
Opettajat voivat kasvatuksen ja opetuksen synnyttämien vaihtoehtoisten käsitys-
ten kautta auttaa oppilaita saavuttamaan vastuullisen suhtautumisen huumeisiin. 
Tutkimus on tuottanut välineitä käsitysten muutoksiin sekä maailman laajentami-
seen. Näitä välineitä voidaan edelleen jalostaa käytettäviksi ehkäisevään huume-
työhön suuntautuvassa opetus- ja kasvatustyössä.  

Tämä tutkimus luo pohjan tutkimuksille, joiden tavoitteena on kehittää ehkäi-
sevän huumetyön laatua opetuksessa ja koulukasvatuksessa. Tässä tutkimuksessa 
tuodaan esiin näkemys ehkäisevästä huumetyöstä lukiossa, ja uudet tutkimukset 
voisivat avata uusia näkökulmia. Variaatioteoria voisi tarjota viitekehyksen uusil-
le tutkimuksille. Jatkotutkimuksissa voitaisiin muuttaa näkökulmaa ja tutkia opis-
kelijoiden kokemuksia ehkäisevän huumetyön opetuksesta eri konteksteissa. Si-
vistykselliseen koulukasvatusajatteluun liittyen voitaisiin tutkia myös opetusme-
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netelmiä vaihtoehtoisten ajattelu- ja toimintatapojen synnyttämiseksi ja opetuksen 
laadun kehittämiseksi ehkäisevässä huumetyössä.  

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

Fenomenografiassa luotettavuutta arvioidaan tutkimuksen omista lähtökohdista, 
jolloin arvioidaan tutkimustulosten ja tutkimukseen osallistuneen ryhmän todelli-
suuden mahdollisimman hyvää vastaavuutta. Arvioinnin perustana pidetään tut-
kimuksen tarkoitusta ja fenomenografisen tieteenteorian mukaisia perusratkaisuja 
(vrt. Asworth & Lucas 2000: 296, Åkerlind 2002: 11, Åkerlind 2005a: 330, Hella 
2007: 90). Teoreettisiin perusteisiin liittyvät ontologiset ja epistemologiset perus-
teet määrittävät, mistä näkökulmasta tutkimuskohdetta tarkastellaan, ja paljastavat 
ilmiöpiirin. Tämän tutkimuksen tutkimusintressi keskittyy käsitysten vaihteluihin 
ja niiden kriittisiin aspekteihin. Olen sitoutunut tutkimuksessa non-dualistiseen 
ontologiaan, kuten viitekehyksessä esitän. Käsityksiä tutkittaessa tämä sitoutumi-
nen on tarkoittanut sitä, että tavoitellessani ilmiön olemusta pyrin tutkimuksen 
jokaisessa vaiheessa tavoittamaan subjektin todellisuuden ja näkökulman maail-
maan sekä tavoittamaan tähän maailmaan liittyvän merkityksen. Epistemologinen 
sitoumus puolestaan tarkoittaa sitä, että pyrin paljastamaan käsitysten vaihtelut ja 
niiden koulutuksellisesti kriittiset aspektit sekä luokittelemaan käsitykset käsitys-
tyyppeihin paljastaakseni niihin liittyvän tiedon. Tutkimuksen relationaalisen 
luonteen mukaisesti arvioin omaa suhdettani tutkimusobjektiin, tutkimukseen 
osallistuneiden suhdetta ilmiöön sekä tiedonkeruun ja analyysin suhdetta tutki-
mustuloksiin. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteereinä validiteetti ja reliabiliteetti 
ovat fenomenografiassa kiistanalaisia (Booth 1992: 64, Åkerlind 2002: 11,  
Åkerlind 2005a: 329, Åkerlind ym. 2005: 88–90, Hella 2007: 90). Fenomenogra-
fisessa tutkimuksessa validiteetti-käsitettä on lähestytty eri näkökulmista ja eri 
konteksteissa on käytetty erilaisia termejä. Esimerkiksi Booth (1992: 64–68) on 
painottanut kolmea validiteetin näkökulmaa omassa tutkimuksessaan. Ensinnäkin 
Booth painottaa sisältövaliditeettia, joka perustuu aiheen sisällön ymmärtämi-
seen. Tässä tutkimuksessa sisältövaliditeetin huomiointi tarkoitti sitä, että tutkija-
na pyrin ymmärtämään tutkimukseen osallistuvien opettajien keskeisten käsitys-
ten sisällöt ja niiden erilaiset merkitykset. Sisältövaliditeetti tässä tutkimuksessa 
osoittaa myös sitä, kuinka hyvin tutkimuksen käsitystyypit edustavat kaikkia niitä 
ulottuvuuksia, joita voidaan havaita tutkimukseen osallistuneiden opettajien ryh-
mässä. Toiseksi Booth (1992) painottaa kommunikatiivista validiteettia, jossa 
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voidaan erottaa sekä sisäinen että ulkoinen viittaus. Sisäistä kommunikatiivista 
validiteettia on se, että tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä esitellään ja niitä pohdi-
taan käyttäen ilmauksia, joita alalla toimivat ymmärtävät. Toisin sanoen alan 
opettajien ja muiden pitää kyetä tunnistamaan kuvatut tutkimustulokset. Tulosten 
analyysissä pyrin säilyttämään opettajien lausumat mahdollisimman alkuperäisi-
nä, jotta yhteys aineistoon säilyisi. Tämä lisää tutkimuksen sisäistä luotettavuutta. 
Ulkoista validiteettia on se, että tutkimustulokset ja johtopäätökset ovat viestitet-
tävissä relevantissa tutkimusyhteisössä, kuten seminaareissa ja konferensseissa. 
Tulkinnat haastattelusta tein kollektiivisesta poolista, en yksilöistä. Tässä tutki-
muksessa käsitys oli tiedonkeruun ja analyysin analyyttinen väline, joten yksit-
täisten subjektien lausumien lainaukset ja niiden esittäminen tulosten kuvauksissa 
vahvistavat käsitystyyppien kommunikatiivisuutta. Esitetyt suorat lainaukset sel-
keyttävät käsitystyypin kuvausta, samoin kuin yksittäisten vastaajien lausumista 
muodostetut tiivistelmät, joissa pyrin säilyttämään vastaajan alkuperäisen sano-
man. Kolmanneksi Booth (1992) painottaa metodologista validiteettia, johon 
liittyy ensiksi haastatteluun osallistuvien valinta sopivasta ryhmästä siten, että 
huomioidaan teoreettinen näyte, ja toiseksi haastattelun kontekstin luominen sel-
laiseksi, että se mahdollistaa avoimen ja syvän keskustelun haastattelijan ja tut-
kimukseen osallistuneen välillä. Kolmanneksi metodologinen validiteetti edellyt-
tää, että haastattelun sisältö rakennetaan siten, että siitä muodostuu ehyt kokonai-
suus. Neljänneksi haastattelijalta edellytetään refleksiivistä asennetta, jotta hän 
voi edistää haastattelua niin, että siitä muotoutuu aineistoa. Seuraavaksi kuvaan 
tämän tutkimuksen metodologista validiteettia Boothin mukaan. Tutkimukseen on 
osallistunut yhden lukion opettajia. Tutkijana en määritellyt otoksen kokoa aineis-
tonkeruun alussa, koska tavoitteena ei ollut yleistää tutkimustuloksia vaan aineis-
toon pyrittiin saamaan käsitysten vaihteluita ja monipuolinen kuva tutkittavasta 
ilmiöstä tutkimuksen tavoitteen mukaisesti (vrt. Green 2005: 35, Åkerlind 2005b: 
64). Opettajat olivat eri oppiaineiden opettajia, joten vaihtelut heidän taustassaan 
todennäköisesti näyttäytyvät aineistossa erilaisina merkityksinä. Tässä tutkimuk-
sessa pidin merkittävänä jokaiselta subjektilta saamaani subjektiivista kokemus-
tietoa heidän elämismaailmastaan ja arkikokemuksistaan, joista he kertoivat omin 
sanoin. Subjektin todellisuuden tavoittaminen on objektiivista tietoa fenomeno-
grafiassa (Sandberg 1995: 160). Koska tutkimustieto on suoraan opettajilta saatua 
aitoa ja alkuperäistä käytäntöön ja opettajien todellisuuteen perustuvaa tietoa, se 
vastaa tämän tutkimuksen tarkoitusta. Toiseksi tutkimustilanne pyrittiin järjestä-
mään sellaiseksi, että opettajat saattoivat kokea ja ilmaista maailmaansa (ks. luku 
4.3) ja tuottaa aineistoa omasta elämismaailmastaan. Haastattelutilanteet olivat 
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luonteeltaan luottamuksellisia, joten syvällisen tiedon saaminen subjektien inten-
tioista oli mahdollista. Tutkimukseen osallistuvat opettajat usein muotoilivat ja 
täsmensivät oma-aloitteisesti kysymykset sellaisiksi, että niihin vastaaminen oli 
heidän näkökulmastaan mielekästä. Tämä osaltaan lisäsi molemminpuolista tah-
toa tarkentaa keskustelun aihetta. On kuitenkin aina huomioitava, että haastatteli-
jalla voi olla vaikutusta haastateltavaan. Haastattelutilanteessa pyrin tietoisesti 
suuntaamaan kysymykset tutkimuskysymyksiin. Keskityin avoimesti ymmärtä-
mään haastateltavien maailmaa ja pyrin välttämään johdattelevia tai tunteenomai-
sia kommentteja. Tässä tutkimuksessa haastattelujen luotettavuutta lisäsi se, että 
haastattelukertoja oli kaksi. Toisella kerralla intentionani oli selkeyttää aineistosta 
esiin nousseita aiheita. Tutkimukseen osallistuvilla oli tilaisuus varmistaa tutkijan 
tekemien tulkintojen oikeellisuutta kollektiivisesta poolista sekä valaista ja tar-
kentaa tarvittaessa omia käsityksiään. Tässä vaiheessa opettajat esittivät eriäviä 
käsityksiään ja perustelivat näkemyksiään omasta todellisuudestaan, mikä rikas-
tutti aineistoa. Toisessa haastattelutilanteessa pyrin siihen, että saavutin osallistu-
jien käsitysten vaihtelut ilmiöstä vahvistaakseni tutkimuksen luotettavuutta.  

Aineiston laatu on oleellista laadullisessa tutkimuksessa. Tutkimustehtävän 
kannalta on huomioitava, että aineisto on relevanttia suhteessa tutkimustehtävään. 
Tässä tutkimuksessa pyrin tutkimusaineistoa kerätessäni siihen, että aineisto an-
taisi mahdollisuuden tarkastella laajasti opettajien käsitysten vaihtelua siinä todel-
lisuudessa, jossa ne liittyvät koulumaailmaan ja opetustoimintaan. Asworth ja 
Lucas (2000: 299) korostavat tutkimukseen osallistuvien elämismaailman olevan 
kriittinen kohta relevantin aineiston ja edelleen luotettavien käsitystyyppien muo-
dostamisessa. Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuneilla oli elämismaail-
mansa kautta ja tutkimuskohteen kannalta oleellista ja monipuolista tietoa tutkit-
tavasta ilmiöstä, johon empiirinen aineisto perustuu. Tämä mahdollisti analyysis-
sä ilmiön tarkastelun useista näkökulmista sekä luotettavien käsitystyyppien 
muodostamisen.  

Yksi validiteettiin liittyvä kysymys on se, miten hyvin tutkija on muotoillut 
aineistosta käsitystyypit ja miten tutkija on tulkinnut aineistoa sekä luokitellut 
käsitystyypit viitekehyksen mukaan tutkimuksen aikana. Aineiston tulkinnan 
johdonmukaisuuden ja laadun pyrin varmistamaan reflektoimalla kriittisesti me-
todologista relevanttia kirjallisuutta ja menettelytapaa (ks. luku 4.4) voidakseni 
havaita ja esittää kriittiset aspektit eksplisiittisesti. Pyrin analyysiprosessin kaikis-
sa vaiheissa tietoisesti omaksumaan kriittisen asenteen varmistaakseni, ettei oma 
asenteeni vaikuta tutkimustulosten näkökulmiin. Suuntasin iteratiivisessa ana-
lyysiprosessissa intentioni poolin lausumien suoraan ja epäsuoraan aspektiin. 
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Pyrkimyksenä oli hahmottaa tutkimukseen osallistuneiden intentionaalisuus ja 
saavuttaa ryhmän käsitysten vaihtelut ja niiden kriittiset aspektit ilmiöstä. Palautin 
välillä haastattelun lausuman alkuperäiseen kontekstiin havaitakseni sen perusta-
na olevan intention ja palautin lausumat pooliin voidakseni nähdä niiden variaati-
ot. Vertasin lausumia toisiinsa, jotta sain lausumien merkitysten erot selkeästi 
esille. Tulkitsin merkityksiä rajoittamalla niitä erityisiin asiayhteyksiin, kuitenkin 
aina suhteessa opettajiin ja heidän maailmaansa. Analyysissä käytin aineistoa 
kokonaisuudessaan, jotta aineiston kaikki näkökulmat tulisivat esille. Olin jatku-
vassa interaktiossa kerätyn aineiston kanssa, ja tarkastelin haastatteluun osallistu-
neiden kokemuksia ehkäisevästä huumetyöstä sekä niiden kriittisiä aspekteja ja 
merkityksiä kasvatuksessa ja opetuksessa analyyttisten mitä- ja miten-työkalujen 
avulla saavuttaakseni kriittiset aspektit opetuskokemuksesta. Luotettavuuden 
osakysymys on se, miten hyvin käsitystyypit edustavat kaikkia variaation ulottu-
vuuksia, joita voidaan havaita aineistosta. Tutustuin aineistoon usean vuoden 
aikana ja muodostin siitä kokonaiskuvan. Tarkastelin kaikkia mahdollisia variaa-
tioita, joita aineistosta voi löytää. Hallittu subjektiivisuus on yksi tutkimuksen 
luotettavuuden takeista. (Vrt. Syrjälä 1994: 122, Sandberg 1995: 159, Häkkinen 
1996: 29, Bowden 2000: 30, Åkerlind ym. 2005: 88.) Hallittuun subjektiivisuu-
teen vaikuttavat tutkijan aikaisemmat tiedot ja tämän odotukset tutkimuksesta 
sekä omien lähtökohtien tunnistaminen. Tässä tutkimuksessa oma suhteeni tutki-
muskohteeseen ja yhteyteni arkipäivän koulumaailmaan ovat merkityksellisiä 
tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Lähtökohtanani olivat aikaisemmat koke-
mukset työskentelystä ehkäisevän huumetyön parissa. Tutkimuksen alkuvaiheessa 
olin kiinteästi mukana ehkäisevässä huumetyössä koulukontekstissa, jossa ar-
kiymmärrykseni ilmiöstä kehittyi. Myöhemmin etäännyin ehkäisevästä huume-
työstä ja sen reaalimaailmasta siirtyessäni muihin tehtäviin. Uskon omien koke-
muksieni opetuskontekstista ja tutkimusaiheeseen perehtymiseni lisänneen tutki-
muksen luotettavuutta määritellessäni tutkimusilmiötä sekä ilmiön ja todellisuu-
den mahdollisimman hyvää vastaavuutta. Tutkimuksen aikana pyrin sulkeista-
maan kokemuksiani fenomenografisen tutkimustradition mukaisen metodologisen 
reduktion avulla (ks. 2.5), jotta etääntyisin riittävästi tutkimuskohteesta eivätkä 
omat kokemukseni ohjaisi merkityksenantoa.  

Jatkan luotettavuustarkastelua Dahlingin (1989: 44) ja Ahlbergin (1992: 79–
82) viitoittamalla tiellä. Heidän mukaansa periaatteet validiteettikysymyksestä 
voidaan jakaa seuraaviin kolmeen keskeiseen osakysymykseen:  
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1. Kuinka tiedetään, että tulokset kuvaavat osallistujaryhmän varsinaisia käsi-
tyksiä ilmiöstä? 

2. Kuinka tiedetään, että tulokset kuvaavat käsityksiä juuri tutkittavasta ilmiöstä 
(samasta ilmiöstä)? 

3. Kuinka tiedetään, että tulokset kuvaavat käsityksiä ilmiöstä? Kuinka voidaan 
tietää, että käsitystyypit ilmenevät aineistosta eivätkä ole tutkijan rakentamia?  

Ensimmäisen kysymyksen haasteeseen Dahling (1989: 44) vastaa toteamalla, ettei 
fenomenografiassa olla kiinnostuneita yksittäisten ihmisten määrätyistä käsityk-
sistä, vaan on kiinnostuttu kuvaamaan käsitysten vaihteluita. Koska tutkimuksessa 
yksilöiden väliset variaatiot on huomioitu, se tavallaan tekee merkityksettömäksi 
kysymyksen ”varsinaisesta” käsityksestä. Tässä tutkimuksessa en keskittynyt 
omaan tapaani kokea ilmiö, vaan siihen, miten osallistujat kokivat sen. Adawin 
ym. (2002: 2) mukaan tutkija kokee variaation siitä, miten ilmiö on koettu, ja etsii 
merkityksiä ja rakennetta variaatioille. Henkilöitä tarkastelin käsitysten kantajina, 
joten luokittelin käsityksiä, en yksittäisiä henkilöitä. Tulkinta perustui haastattelun 
kokonaisuuteen, ei yksittäisten haastattelujen sarjaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tulkintaa tai yksittäisen henkilön haastattelun luokittelua ei voi täysin ymmärtää 
ilman, että ymmärtää koko ryhmän haastattelujen kokonaisuuden.  

Toiseen kysymykseen – kuinka tulokset todella ovat käsityksiä ”samasta il-
miöstä” – Dahling (1989: 45) vastaa ottamalla esiin ilmiön suhteellisen luonteen. 
”Ilmiöllä” hän tarkoittaa jotain, joka näyttäytyy ihmisille käsityksenä. Hänen 
mielestään fenomenografisesta näkökulmasta ”samaa ilmiötä” tässä merkitykses-
sä ei ole perusteltua peräänkuuluttaa. Ilmiö ja yksilöt ovat hänen merkityksessään 
sisäisiä ja dialektisesti suhteessa toisiinsa käsityksen kautta. Ilmiö siis rakentuu 
yksilöiden käsitysten kautta. Jos käsitykset vaihtelevat, vaihtelee myös ilmiö, ja 
siksi ei voida puhua samasta ilmiöstä. Tätä ei pitäisi ymmärtää minkäänlaisena 
idealismina. Ilmiö näyttäytyy tietoisuudessa, ja se, että ilmiöt rakennetaan käsi-
tyksistä, ei merkitse sitä, että olisi olemassa jokin todellisuus, joka ylittää yksilön 
käsitykset. Mutta todellisuudesta voidaan puhua; aina on käsitys todellisuudesta, 
joka vaihtelee yksilöstä toiseen. Kolmas kysymys liittyy erityisesti siihen, miten 
johdonmukaisesti tutkimusaineisto on analysoitu, ja siinä sisällön suhteeseen 
lausumien mitä- ja miten-aspekteihin. Nämä olen kuvannut aineiston analyysin 
yhteydessä. Käsitystyypit olen pyrkinyt kuvaamaan siten, että tutkimukseen osal-
listuvien oleellinen suhteellinen tieto ehkäisevän huumetyön opetuksesta ja kasva-
tuksesta tiivistyy käsitystyyppeihin ja erityisesti niiden kriittisiin aspekteihin. 
Käsitystyyppien kautta saavutin tutkittavan ilmiön olemukseen viittaavat piirteet, 
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toisin sanoen saavutin erilaisten käsitysten kautta ilmiön variaatiot ja niihin liitty-
vät merkitykset. Nämä variaatiot ja merkitykset kuvaavat ilmiön kaikissa väreis-
sään.  

Tutkimustuloksia voidaan pitää relevantteina, jos tutkimuksessa on saavutettu 
subjektien käsitysten variaatiot (vrt. Svensson 1984: 1997, Booth 1992: 56–57, 
Mariannen ym. 1997 1–3). Åkerlind (2002: 129) on samoilla linjoilla ja täsmen-
tää, että koska fenomenografiassa tavoitteena on tutkia kokemusten vaihtelua, 
tutkimukseen osallistuneen ryhmän näytteen tulee olla heterogeeninen mieluum-
min kuin tavanomaisessa mielessä perusjoukkoa edustava. Vaikka tutkimukseen 
osallistuneen ryhmän näyte olisi pieni, vaihteluiden ulottuvuudet ja näyteryhmäs-
tä ilmaantuvat merkitykset voivat olla relevantteja. Näin ollen koin merkitykselli-
seksi kuvata haastatteluun osallistuvan ryhmän ominaispiirteitä yksityiskohtaisesti 
(vrt. 4.2), jotta lukija voi arvioida, miten tulokset vertautuvat lukijan kiinnostuk-
sen kohteena olevaan vastaavaan kollektiiviseen ryhmään.  

Tässä tutkimuksessa on tuotettu tietoa erilaista käsityksistä ja niiden kriittisis-
tä aspekteista koulukontekstissa ja perusteltu tiedon luotettavuutta suhteessa tut-
kittavaan ilmiöön. Tämän tutkimuksen tiedon eettinen päämäärä on edistää hyvää; 
auttaa valitsemaan suuntaa ja tuoda täydentävää tietoa edistämään ehkäisevää 
huumetyötä (vrt. Venkula 2005). Jokainen opettaja on tuonut oman käsityksensä 
kokonaisuuteen, ja käsityksistä on muodostettu käsitystyypit, joiden merkitykset 
on paljastettu. Tuloksia tulkittaessa opetuksen kokonaisuudessa on huomioitava, 
että tulosten analyysissä on käytetty fenomenografista oppimisnäkemystä ja että 
analyysi on kohdistunut tiettyihin näkökulmiin, jolloin muut näkökulmat ovat 
jääneet analysoimatta ja tulkitsematta. Joka tapauksessa käsitystyyppeihin on 
tiivistetty rajallinen määrä opettajien laadullisesti erilaisia käsityksiä, joiden us-
kon kuvastavan tutkittavaa ilmiötä ja sen ominaisuuksia tässä tutkimuksessa. 
Tutkimustuloksena muodostetut käsitystyypit eivät esiinny sellaisenaan todelli-
suudessa, eivätkä ne ole yleistettävissä. Ainoastaan se, miten käsitystyypit vastaa-
vat tutkimukseen osallistuneiden kokemuksia ilmiöstä ja miten niiden kautta voi-
daan kehittää opetuksen laatua, on viime kädessä tutkimustulosten luotettavuuden 
ja tieteellisen pätevyyden arviointikriteerinä.  
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Liite 1 empiirisen aineiston analyysin vaiheet  
(I–IV) esimerkin avulla kuvattuna 

Seuraavaksi kuvaan yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti tämän tutkimuksen ana-
lyysiprosessin toteuttamisen vaiheet, jotta lukija voi seurata käsitystyyppien muo-
dostamista. Kuvaan vaiheittain siirtymisen yksilötason tiedosta yleiselle tasolle 
tutkimuksessa aiemmin esitettyjen ja omaksuttujen oletusten mukaisesti. Jokainen 
subjekti on omassa situaatiossaan ainutkertaisessa suhteessa elämismaailmaansa, 
ja jokainen subjekti antaa sille oman merkityksensä. Yksilöillä on erityinen mer-
kitys vain siinä kontekstissa, jonka osana he ovat. Pyrkimyksenäni on tavoittaa 
yleistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä tutkimukseen osallistuneiden elämismaailmois-
ta. Analyysin I–IV vaiheiden päätelmien perusteella muodostan ihmisten erilaisis-
ta käsityksistä käsitystyyppejä.  

1. Kuvaus ja esimerkki analyysin I vaiheesta Aineistoon tutustuminen 

Kirjoitin koko haastattelun sanatarkasti nauhoituksesta. Svensson ja Theman 
(1983: 44) kritisoivat sitä, että kommentteja tai reaktioita ei aina dokumentoida 
tekstiin siten kuin asiat todella on sanottu. Kaikkien ilmausten olisi syytä näkyä 
tekstissä. Monta kertaa esimerkiksi tirskumiset, kikattamiset ja sivuhuomautukset 
jätetään merkitsemättä transkriptioon, ikään kuin ne olisivat merkityksetöntä ma-
teriaalia. Svensson ja Theman huomauttavat, että näin voidaan menettää tärkeitä 
merkkejä haastatteluilmapiiristä. Haastattelun puhtaaksikirjoitusvaiheessa merkit-
sin pidemmät välit puheessa pistein (…). Sulkeisiin merkitsin tunnetilaa osoitta-
vat ilmaukset, kuten naurahdukset. Claessonin (1999: 73) mukaan haastatteluteks-
tissä sanat tulee kirjoittaa sellaisina kuin ne ilmaistaan arkikielessä, ja kaikki nau-
rahdukset, hymähdykset ja muut äännähdykset kirjoitetaan tekstiin. Kun merkin-
nät tehdään täsmällisesti, puheen vivahteet tulevat tekstissäkin esiin – sinänsä 
merkityksettömiin äännähdyksiin voi myös liittyä merkityksiä. Täsmällisyydestä 
on hyötyä tekstiä luettaessa ja analysoitaessa, mutta on huomioitava, että hymäh-
dykset voivat olla enimmäkseen käsittämättömiä sellaiselle henkilölle, joka ei ole 
osallistunut keskusteluun ja näkee ne ensi kertaa tekstissä. Tulososan haastatte-
lusitaateista nämä suureksi osaksi merkityksettömät ilmaukset on poistettu. Haas-
tattelutekstin merkitys ei tästä muutu, vaan teksti tulee ymmärrettävämmäksi. 
Niikko (2003: 33) kuvaa tutkimuksen polkuja ja toteaa, että alusta alkaen analyy-
sissä keskitytään ilmauksiin, ei niitä tuottaneisiin subjekteihin. Tutkijan huomio 
siirtyy tutkimukseen osallistuvasta henkilöstä niihin merkityksiin, jotka hahmote-
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taan ilmauksista. Vähitellen rajat tutkittavien välillä hylätään ja kiinnostuksen 
kohteeksi tulevat aineistosta nousevat merkitykset. Jokaisella ilmauksella on kak-
si kontekstia: haastattelu ja merkitysten ryhmä, johon ilmaus kuuluu. Luin aluksi 
kaikki haastattelut useaan kertaan keskittyen niihin yksilöiden haastatteluina. 
Luin haastattelut yhä uudelleen tunnistaakseni teemat. Luin haastatteluja yksittäin 
kokonaisuudessaan sekä rinnatusten, toisiinsa kytkeytyneenä. Haastatteluun osal-
listuneet opettajat käsittelivät ehkäisevää huumetyötä eri tavoin. Analyysin en-
simmäisessä vaiheessa tavoitteenani oli perehtyä aineistoon ja tarkastella aineis-
toa eri näkökulmista. Lukiessani kiinnitin huomiota siihen, mihin opettajat keskit-
tivät ajatuksena ja mitä he painottivat puheessaan. Tämä on merkityksellistä opet-
tajille ja kertoo, millainen on heidän suhteensa maailmaan. Pyrin tunnistamaan 
erot ja yhtäläisyydet. Vertailin haastatteluja, jotka muistuttivat toisiaan, jotta erot 
tulisivat selkeästi esille. Useiden lukukertojen jälkeen haastattelujen ideat kitey-
tyivät ja nousivat esiin niistä sisällöistä, joihin opettajat keskittyivät ja jotka olivat 
opettajille merkityksellisiä. (Vrt. Whilborg 2004.) 

Esitän seuraavaksi esimerkin haastattelutekstin tiivistämisestä ensimmäisessä 
analyysivaiheessa. 

Esimerkki 1 

Haastateltavan (koodi I 3 s 19) alkuperäinen lausuma ja opettajan esittämä näkö-
kulma huumevalistukseen: 

O: muuten voi, voi vahvistaa, minä usein tuenkin vaikka esim. Hanna on 
helppokin ja mä aika usein tuen sitä, kun se vastaa, että olipa hyvä näkökul-
ma tulla tähän ja tämän on juuri oikea vastaus ja tällä tavalla näin niiku tälle 
voi sitten varsinkin, kun se sattuu olemaan niin hyvä oppilas niin se ymmär-
tää, että tuota… 

Tutkija tiivistää tekstiä ja siirtää pooliin: Opettaja vahvistaa ja tukee oppilas-
ta. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa henkilöiden käsitysten ja ajattelun analyysi 
kohdistuu tutkittaviin ilmiöihin, ei yksittäisiin sanoihin ja lauseisiin. Aineiston 
analyysissä ja tulkinnassa korostuu ilmauksien intersubjektiivinen luonne, sillä 
ilmauksen merkitys riippuu sekä tutkimukseen osallistuneesta henkilöstä että 
tulkitsijana toimivasta tutkijasta. Tutkija muodostaa ilmaisun merkityksen oman 
kontekstinsa mukaan, minkä vuoksi fenomenografisessa tutkimuksessa koroste-
taan tutkijan omien lähtökohtien tiedostamista. (Niikko 2002: 162.)  
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Ensimmäisen vaiheen aikana pyrin saavuttamaan jokaisen haastateltavan 
elämismaailman sulkeistamalla omat aiemmat kokemukseni. Tiivistin tutkimuk-
seen osallistuneen käsityksiä siten, ettei käsitysten olennainen merkitys muutu. 
Tämän tiivistelmän hahmotin toisen vaiheen analyysiaineistoksi. 

2. Kuvaus ja esimerkki analyysin II vaiheesta Tavoitteena poolin 
muodostaminen. 

Seuraavassa kuvaan analyysin II vaiheen etenemisen. Esitän ensimmäisen esi-
merkin haastattelun tiivistämisestä, ja toisen esimerkin avulla esitän merkitysten 
hahmottelua ja dekontekstualisoitujen lausumien viemistä edelleen taulukkoon. 
Tässä työssä tavoitteena oli selkeyttää ja verrata erilaisia tapoja hahmottaa ehkäi-
sevää huumetyötä ja sen kriittisiä aspekteja; hahmottaa käsitystyypit alustavasti ja 
taulukon avulla hahmottaa alustavasti käsitystyyppien kriittiset aspektit. 

Pyrin toisessa analyysin vaiheessa näkemään edelleen eroja ja yhtäläisyyksiä 
opettajien tavoissa hahmottaa ehkäisevää huumetyötä opetus- ja kasvatustoimin-
nassaan sekä muodostamaan ilmaisuista teemoja. Merkitsin tutkimusongelmien 
kannalta relevantit kohdat ja tiivistin laajat lausumat, missä työssä pyrin säilyttä-
mään opettajan ilmaisutavan ja olemaan kadottamatta alkuperäistä lausumaa. 
Luin edelleen yksilöiden haastatteluja ja analysoin niitä lisäten uusia teemoja ja 
tarkastin, että sain tarkasti esille relevantit erot haastattelukontekstissa. Avainky-
symykset viitoittivat osaksi teemojen muodostumista. Vertasin kunkin haastatte-
lun teemaa toisiin vastaaviin etsien samankaltaisuuksia ja eroja.  

Seuraavassa vaiheessa erotin yksittäiset lausumat omasta kontekstistaan, de-
kontekstualisoin ne, ja liitin ne teemoittain yhdistettyyn merkitysten pooliin. Näin 
siirryin käsitysten tarkastelussa kollektiiviselle tasolle. Poolissa oli yhdistettynä 
koko sisältö tutkimuksen perspektiivistä. Poolissa yksilöiden lausumat oli merkit-
ty koodilla, jotta voisin tarvittaessa palauttaa ne yksilön alkuperäiseen kontekstiin 
eli rekontekstualisoida ne. Näin saatoin tarkistaa lausuman sisällön merkityksen 
laajemmassa kontekstissa (vrt. Booth 1992: 62). Näiden vaiheiden jälkeen siirryin 
lähemmäksi varsinaista analyysiä.  

Seuraava kriittinen ratkaisu analyysissä oli valita poolista lainaukset. Huo-
mioni siirtyi nyt yksilöllisestä subjektista siihen merkitykseen, joka liittyy lausu-
maan. Hylkäsin yksilöön liittyvät rajat, ja mielenkiintoni kohdistui poolin merki-
tykseen, joka löytyy aineistosta. Näin jokaisella lausumalla oli kaksi kontekstia: 
ensiksikin haastattelu, josta se on otettu, ja toiseksi poolin merkitys, johon se 
liittyy. Tulkinta on interaktiivinen menettely, joka heijastaa näitä kahta kontekstia. 
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Vaihe vaiheelta tein eroja poolin merkitykseen. Tulkinnan lopputuloksena toin 
lausumat yhteen luokkaan niiden yhtäläisyyden perusteella. Konkreettisin termein 
prosessin kulku oli seuraavanlainen: lajittelin lausumat ryhmiin, tutkin rajatapa-
ukset, ja lopulta tein joka ryhmän kriteerit ja ominaisuudet eksplisiittiseksi. Näin 
lainausryhmät järjestetään ja uudelleen järjestetään, rajataan luokkiin ja lopulta 
määritellään merkityksen ydintä kuvaavin termein. (Marton 1986: 43.)  

Fenomenografiassa kielelliset yksiköt ovat merkityksellisiä vain siitä näkö-
kulmasta, miten ne ilmaisevat yksilön suhdetta tutkittavaan ilmiöön (intentionaa-
linen näkökulma). Analyysin tarkoituksena on kaivaa esiin ilmiötä koskevat käsi-
tykset ja ymmärrykset kielellisten ilmaisujen takaa. (Niikko 2003: 34.) Yhtäläi-
syydet ja erot luokitellaan huolellisesti, jotta lausumista saadaan esiin variaatiot. 
Erot pohjatuvat ajatukseen ja kieleen sekä käsityksiin, jotka ilmenevät haastatte-
lun lausumissa. Niistä saadaan selville sisältö siitä, mitä on sanottu haastattelussa. 
Näin sisällöstä ei ensisijaisesti tarkastella kieleen liittyvien yksiköiden merkitystä 
ja ilmaisuja, vaan tärkeintä on tarkastella ilmauksia suhteessa maailman osiin. 
Olennaista on keskittyä tämän relaation luonteeseen. Näin kieltä käytetään erityi-
sessä merkityksessä: vaikka näkökulmat perustuvat analyysiin, ne ovat ilmaistun 
kontekstin alaisia. Se, mikä lasketaan ”samanlaiseksi” käsitykseksi, voidaan il-
maista kielellisesti monin eri tavoin. Se, mitkä käsitykset ovat erilaisia käsityksiä, 
voidaan ilmaista hyvin samanlaisella kielellä. Ja se puolestaan, mitä lasketaan 
erilaisiksi käsityksiksi, voidaan ilmaista hyvin samanlaisella kielellä. Kuitenkin 
käsitysten kuvausten riippuvuus ilmauksista erityisessä situaatiossa johtaa useisiin 
kysymyksiin koskien kontekstia. Konteksti on määräävä tekijä suhteessa lausu-
maan. Näin ollen tarkastelin opettajan lausumia ja niiden merkitystä aina koulu-
kontekstia vasten, toisin sanoen ymmärsin lausumat opettajan ajatuksellisena 
suuntautumisena kohti ehkäisevää huumetyötä, joka heijastuu opettajan opetus-
työhön koulussa. Kaikki lausumat edustavat suhdetta opettajan ja maailman välil-
lä, eli opettajan käsitystä todellisuudesta, saaden näin fenomenografian painotta-
maa relationaalista suhdetta. Ilmaisuissa tarkastelin kieltä ja ajatusta, molempia 
kontekstia vasten. Tämän avulla hahmoteltiin merkityksiä, samankaltaisuuksia ja 
eroja. (Vrt. Svensson 1997: 170.) Tässä tutkimuksessa kieltä tutkitaan intentionaa-
lisuuden pohjalta, toisin sanoen tutkimuksessa ei painoteta kieltä vaan kieleen 
liittyvää intentionaalisuutta.  

Svensson ja Theman (1983: 9) toteavat, että käsitysten merkityksen ratkaise-
vat rajaukset tapahtuvat vastaajien lausumien sisällön kautta. Kontekstuaalisen 
analyysin tehtävänä on tunnistaa merkitys yksittäisen lausuman takaa siten, että se 
rajaa tietyn suhteen ominaisuuden yksilön ja ilmiön välillä yksilön eletystä todel-
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lisuudesta. Mainitut tutkijat kehottavat olemaan tarkkana sen suhteen, että lausu-
mat, joita tarkastellaan, tulevat haastateltavalta eivätkä haastattelijalta (emt. s. 14). 
Kirjoitetussa muodossa ei voida koskaan tavoittaa haastateltavan kokemuksen 
kaikkia tunteita. Joskus osia todellisuudesta voidaan saavuttaa ”lukemalla rivien 
välistä”.  

Lopullinen päätös toisessa analyysivaiheessa muodostui seuraavasti: Kokosin 
jokaisen yksittäisen haastatteluun osallistuneen lausumat yhteen ja muotoilin 
lausumista niiden merkityksiä kadottamatta tiivistelmät, joista erottui teeman 
merkitys. Kaikkien vastaajien merkitykset kokosin lopussa yhteiseen pooliin tee-
moittain, jolloin voitiin verrata teemojen samankaltaisuuksia ja eroja. Tämä ana-
lyysitapa mahdollisti merkityksen vertaamisen yksilön laajempaan kontekstiin ja 
selkeytti myös koko poolin merkitysten vertailua. Saatoin tarkastella aineistoa eri 
näkökulmista, tutustua tarkasti sen sisältöihin ja kuulostella lausumia huolella. 
Pyrkimyksenä oli tavoittaa yleistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä tutkimukseen osal-
listuneiden opettajien käsitysten vaihteluiden kautta.  

Seuraavassa esitän esimerkkien avulla, miten tiivistin haastattelut eri teemo-
jen osalta ja analysoin merkityksellisiä kohtia haastatteluun osallistuneen opetta-
jan lausumista. Esimerkkinä on opettajan suhde huumevalistukseen.  

Esimerkki 1 

Haastateltavan (koodi I 3 s 19) alkuperäinen lausuma ja opettajan esittämä näkö-
kulma huumevalistukseen: 

O: muuten voi, voi vahvistaa, minä usein tuenkin vaikka esim. Hanna on 
helppokin ja mä aika usein tuen sitä kun se vastaa että olipa hyvä näkökulma 
tulla tähän ja tämän on juuri oikea vastaus ja tällä tavalla näin niiku tälle voi 
sitten varsinkin kun se sattuu olemaan niin hyvä oppilas niin se ymmärtää et-
tä tuota… 

Tutkija tiivistää tekstiä ja siirtää pooliin: Opettaja vahvistaa ja tukee oppilas-
ta 

Analysoin kunkin opettajan suhteessa lausumiin ja etsien lausumien merkitystä 
opetus- ja kasvatustoimintaan ehkäisevässä huumetyössä. Sen jälkeen vertasin 
opettajien lausumia pitäen mielessä jokaisen opettajan käsitysten yhtäläisyydet ja 
erot. Analyysissä yksilö voidaan koodin avulla palauttaa vielä omaan haastattelu-
kontekstiinsa, rekontekstualisoida, jotta yksilökohtainen tieto ja sen merkitys voi-
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daan tarvittaessa tarkistaa. Tutkimustehtävien kannalta kriittiset variaatiot etsitään 
ja käsitykset luokitellaan niiden erojen ja yhtäläisyyksien mukaan ja nimetään.  

Esimerkki 2 

Seuraavassa kuviossa 1 esitän puhtaaksikirjoituksesta tiivistämäni merkitykset ja 
ryhmittelyn luokkien vertaamiseksi ja edelleen kriittisten aspektien tunnistami-
seksi. Sisällöt pyrin valitsemaan tutkimuskohteen kannalta merkityksellisiksi. 
Opettajilla oli erilaisia tapoja tarkastella huumevalistusta erilaisista perspek-
tiiveistä. Näihin perspektiiveihin liittyivät kriittiset näkökulmat opetuksen kannal-
ta. Huumevalistusta tarkastelin seuraavista aspekteista, joita opettajat korostivat 
haastatteluissa: opettaja, huumevalistuksen sisältö, oppilas ja koulukonteksti. 
Käsitysten objektia tarkastelin mitä- ja miten-näkökulmista tavoittaakseni käsitys-
ten suuntautumisen objektiin ja havaitakseni ja paljastaakseni saman asian eri 
puolet, variaatioiden ulottuvuuksia. Muodostin merkityksen pohjalta alustavasti 
erilaisia luokkia: käsitysten kriittisiä aspekteja A, B ja C. Luokissa on mahdolli-
simman paljon alkuperäisen lausuman ideaa. Tässä vaiheessa pyrin todentamaan 
luokkien välisiä rajoja. Tässä vaiheessa pyrin todentamaan luokkien välisiä rajoja, 
jotka esitän taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Yhteenveto opettajien esittämistä eri aspekteista eri käsitystyypeissä. 
Aspektit A-käsitystyyppi  B-käsitystyyppi  C-käsitystyyppi 

Opettaja 

 

 

MITEN 

II 2 Miten se vois olla 

mahdollista muutoin kuin 

luennoimalla???  

 

Opettaja ei ole ajatellut asiaa 

siltä kannalta, että voisi itse 

vaikuttaa asiaan 

II 8, s. 95-97 

Eivät itse toteuta tietoisesti 

huume-opetusta, vaan 

antavat sen mieluusti niiden 

tehtäväksi, joilla on 

sydämenpaloa asian 

suhteen 

 

(kriittinen ero omassa 

suhtautumisessa vrt. A) 

 

Huume-

valistuksen  

sisältö 

 

MITÄ 

I 2 Vierailijat ja 

huumeidenkäyttäjän omaiset 

ovat vaikuttavia oman 

elämäntarinansa kautta 

II 8, s. 95–97 

Huumevalistuksessa tulee 

välttää tätimäistä 

jeesustelua ja moralisointia 

 

(samankaltaista kuin A:ssa) 

 

Oppilas 

opetuksen 

suhde 

oppimiseen 

Ei pakolla, riskiryhmät 

tarvitsee turvallisuutta, pieniä 

ryhmiä, jolloin oppilaan 

yksilöllisyys tulee esille ja 

opettajan ja oppilaan välille 

syntyy kontaktia II 6, s. 77–78 

II 2 Tykkäävät karseista 

kuvista ja negatiivisista 

kuvista 

Käsitys siitä, mitä oppilaat 

vieroksuvat ja mitä 

ymmärtävät. Luotetaan siihen, 

että koulussa on fiksuja 

oppilaita. Kokemuksen 

mukaan oppilaat ovat arkoja 

ulkomaanmatkoilla.  

Koulu 

spesifinä 

kontekstina 

I 6, s. Jotakin toimintaa pitäisi 

olla, mutta mikä on oikeaa 

toimintaa. Koululla pitää olla 

jotakin yhteistä toimintaa. 

(yhteisenä toimintana) 

Koululla tulisi olla alkoholiton 

viitekehys 

  

Analyysin edetessä lausumien sisällöt ja niihin tiivistetyt merkitykset kiteytyvät ja 
luokkien rajat vahvistuvat. Seuraavaksi kuvaan, miten ilmiön olemus edelleen 
tiivistyy ja miten aloin hahmottaa alustavia käsitystyyppejä.  

3. Kuvaus ja esimerkki III analyysivaiheesta. Merkityksen varmentaminen.  

Seuraavaksi esitän analyysin kolmannen vaiheen ja esimerkin opettajien suhteesta 
huumevalistukseen (kuvio 2). Analyysin tässä vaiheessa pyrin havaitsemaan tar-
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kemmin yhtäläisyyksiä ja eroja löytääkseni olennaisia piirteitä. Vertailin merki-
tyksiä toisiinsa, jotta voin tiivistää yksilöllisistä merkityksistä hahmottuvan ylei-
semmän merkityksen. Fenomenografisessa tutkimuksessa tarkoituksena on löytää 
luokittelun perusteet aineistosta – luokittelua ei siis määrätä ennalta. Tutkijana 
pyrin edelleen tietoisesti välttämään sitä, että teoria ohjaisi ja määräisi käsitysten 
luokittelua. Kuten Marton (1986: 34) esittää, analysointi luokkiin pitäisi tehdä 
ilman ennakkoon muodostettuja ideoita. Sen sijaan kaikille aineistoissa oleville 
ilmauksille pitää yrittää olla niin avoin kuin mahdollista. Koska tutkijan tavoit-
teena on saavuttaa tutkimukseen osallistuvan elämismaailma, tukija ei voi sulkeis-
taa pois mitään, joka johtaisi pois tutkimuksen osallistuvan kokemuksesta  
(Asworth & Lucas 2000: 297). Francis (1993: 74) huomauttaa, ettei totaalinen 
aiempien käsitysten laittaminen sivuun ole realistinen tai järkevä tavoite, jollei 
voida osoittaa, että ne johtavat harhaan tai niiden myötä kadotetaan asiallista 
tietoa. Liian aikaiset teoreettiset rakenteet ja tulkinnat johtavat pois elämismaail-
masta myös Asworthin ja Lucasin (1998: 421) mukaan. Kaikkein tärkeintä on 
kuitenkin, että menettelytavat ja päätöskriteerit esitetään niin avoimesti kuin 
mahdollista, jotta raportin lukija voi arvioida, mitkä perusteet voidaan hyväksyä 
ja missä mielessä, jotta lopullinen luokittelu on tyydyttävä. Tämä on tärkeämpää 
kuin sen raportointi, miten kaksi riippumatonta tutkijaa saa saman luokittelun. 
Tarvitaan luottamusta menettelytapoihin, ja tästä syytä tutkimusraporttiin liittyy 
myös otteita ilmauksista, jotka ovat lopullisessa skeemassa ja jokaisen luokan 
sisällä. (Francis 1993: 74.) Analyysin tässä vaiheessa analyysin välineenä olivat 
edelleen teoreettiset käsitteet havainto, yhtäläisyydet ja erot, joiden avulla pyrin 
hahmottamaan opettajien erilaisia tapoja ymmärtää ehkäisevä huumetyö. Ennen 
kuin jokainen käsitystyyppi nimetään (niin että ne viestivät lukijalle jotakin), 
vaaditaan paljon ponnisteluja, jotta saadaan sopiva ja asianmukainen nimi käsitys-
tyypille ja tuloksia fenomenografisessa merkityksessä (Booth 1992: 63–64).  

Fenomenografisessa tutkimuksessa tärkeimmiksi tuloksiksi muodostuvat eri-
laisia ajattelutapoja kuvaavat kuvausluokat. Kuvausluokkiin on tässä tutkimuk-
sessa liitetty tutkimukseen osallistuneiden ilmauksia, jotka valaisevat ja vahvista-
vat niitä. Kuvausluokkia pidetään empiiriseen kontekstiin ankkuroituneina abst-
rakteina konstruktioina, ja ne voivat olla rakenteeltaan hierarkkisia, vertikaalisia 
tai horisontaalisia. Tässä tutkimuksessa on kyse horisontaalisesta kuvausluokka-
rakenteesta, mikä tarkoittaa, että luokat ovat tasavertaisia joka suhteessa, niin 
tärkeydeltään kuin tasoltaankin. (Esim. Niikko 2002: 163.) 
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Esimerkki 3 

Huumevalistusta tarkastelin edelleen seuraavista opettajien painottamista aspek-
teista: opettaja, huumevalistuksen sisältö, oppilas ja koulukonteksti. Käsitysten 
objektia tarkastelin mitä- ja miten-näkökulmista tavoittaakseni käsitysten suun-
tautumisen objektiin ja havaitakseni ja paljastaakseni saman asian eri puolet, eri 
variaatioiden ulottuvuuksia. Alustavasti merkityksen pohjalta muodostin erilaisia 
luokkia: käsitysten kriittisiä aspekteja A, B ja C. Luokissa on mahdollisimman 
paljon alkuperäisen lausuman ideaa. Toisen asteen näkökulman varmistamiseksi 
ja tavoittaakseni yksilön ainutlaatuisen elämismaailman yhtenä osana yleistä mer-
kitystä de- ja rekontekstualisoin lausumia. Analyysin tässä vaiheessa nimesin 
käsitystyypit alustavasti. Analyysin tässä vaiheessa nimesin käsitystyypit alusta-
vasti, jotka esitän taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Yhteenveto käsitysten kriittisistä aspekteista suhteessa suoraan ja epä-
suoraan objektiin esimerkin avulla valotettuna. 

Käsitystyypit A. Huumevalistus 

muutosvoimaa etsivänä 

käsitystyypin kommentti ja 

määrätty yksityiskohta  

(I3, I4, I5, I6, I9, II1, II3, 

II5, II6) 

B. Huumevalistus 

oppilaiden mielipiteistä 

käsitystyypin 

kommentti ja määrätty 

yksityiskohta 

(I2, II2) 

C. Huumevalistus ulkopuolisten 

toimintana käsitystyypin 

kommentti ja määrätty 

yksityiskohta  

(I1, I7, I8,II4,II7, II8,II9) 

Opettaja 

 

Epäsuora objekti? 

Oma suhde 

huumevalistukseen 

Näki omalla toiminnallaan 

olevan mahdollisuuksia. 

Olivat toteuttaneet 

joustavasti erilaisia 

toimintoja. 

Opettajat eivät juuri 

esittäneet uusia tapoja 

toteuttaa 

huumevalistusta. Olivat 

lähinnä 

hämmentyneitä. 

 

Opettajilla itsellään ei ollut 

kokemusta huumevalistuksesta, 

eivätkä he olleet halukkaita 

tekemään valistusta. Jos 

tekisivät, pitäisi päättää, mitä 

voidaan jättää opettamatta. 

Huumevalistuksen 

sisältö 

 

Mitä-aspektit 

Suora objekti  

Opetus suhteessa 

huume-valistukseen 

 

Nähtiin laajasti 

monenlaisena toimintana, 

kuten tukemisena, 

yhteisenä toimintana. 

 

Yhteiskunnan tekemänä 

Oppilaiden mielipiteet 

olivat lähestymisen 

lähtökohtana.  

Opettajilla itsellään ei ollut 

kokemusta huumevalistuksesta, 

eivätkä he olleet halukkaita 

tekemään valistusta. Jos 

tekisivät, pitäisi päättää, mitä 

voidaan jättää opettamatta. 

Oppilas 

Opetus suhteessa 

oppimiseen 

Tieto siitä, mitä oppilaat 

ajattelevat. 

Opettajien käsityksen 

mukaan oppilaat 

tykkäävät karseista 

kuvista. 

 

Uskoivat oppilaisiin ja totesivat, 

että heihin pitää luottaa. 

Koulu erityisenä 

kontekstina 

Fokus luokkakoossa ja 

sen suomassa 

interaktiossa, 

Kokivat saaneensa koulun 

tukea huumevalistukseen.

Koulussa ei ole 

keskusteltu siitä, mitä 

valistus voisi olla.  

Sivustakatsoja, sinisilmäinen. 

Koulussa pitää tehdä ensin 

yhteinen päätös. Eivät nähneet 

koulun tehneen valistusta 

muuten kuin perinteisin keinoin. 

Edellä kuvasin analyysin kolmannen vaiheen etenemistä. Tässä vaiheessa ilmiön 
olemus tiivistetään tutkijan reduktion kautta, toisin sanoen yksilön merkitys vähe-
nee ja tutkija pyrkii tavoittamaan ilmiön olemuksen, kuten tämän tutkimuksen 
tutkimustehtävässä edellytetään. Ilmiön olemuksen saavuttaminen ja paljastami-
nen johtaa siihen, että ilmiötä voidaan tarkastella yleisellä tasolla, rajallisella 
määrällä käsitystyyppejä.  
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4. Kuvaus ja esimerkki IV analyysivaiheesta. Käsitystyypit laadullisesti 
erilaisten käsitysten kokoojana.  

Seuraavaksi esitän käsitystyyppien nimeämistä ja nimeämisen perusperiaatteiden 
toteutumista horisontaalisessa tasossa. Käsitystyyppien kautta paljastin tutkimus-
tehtävän kannalta mielenkiintoisia erilaisia merkityksiä ja kuvasin ne variaation 
teoriaa soveltaen ja (kielellisesti ilmaistuja) sisältöjä hyödyntäen. Fenomenografi-
set tulokset edustavat kuvausta käsityksistä, ja fenomenografisen ajattelun mu-
kaan niissä säilytetään yhteys alkuperäisiin haastateltavien esittämiin ajatuksiin. 
Yksilön tulkinnan kautta rakentuu todellisuuden merkitys käsityksissä ja ymmär-
ryksessä. (Häkkinen 1996: 11.) Tulokset voivat olla dekontekstualisoidussa tai 
kontekstualisessa muodossa. Dekontekstualisoidussa muodossa käsitykset kuva-
taan viittaamatta situaatioon, jossa ne esiintyivät. Ne on irrotettu asianyhteydestä 
ja esitetään tiiviinä ajatuksina, merkityksinä. Kontekstualisoidut tulokset edusta-
vat sitä vastoin relaatiota konkreettisessa asiayhteydessä. Ne ovat suhteessa eri 
käsityksiin, ja ne kuvataan muodollisin termein.  

Esitän erilaiset käsitykset käsitystyyppeinä, jotka rakentuvat keskeisiltä osin 
aineistosta. Periaatteessa jokainen haastattelu voidaan esitellä ainutlaatuisena 
käsityksenä, tai aineistoa voidaan luonnehtia yleisesti. Tarkoituksena on löytää 
kuvaustaso, joka parhaiten kuvaa yksilöiden välistä vaihtelua ja siihen liittyy 
yleinen tieto määrätyssä tarkoituksessa. (Dahlin 1989: 43.) Erilaiset suhteet ihmi-
sen ja maailman välillä ovat dekontekstualisoituja ajatuksen muotoja – toisin 
sanoen yksilön käsitykset irrotettuna jostakin kontekstista ja empiirisestä yksilöstä 
ovat tyyppiesimerkkinä jostakin ajatusten muodosta. Tämä on mahdollista, kun 
kuvataan ihmisen toimintaa käsitystyyppeihin sopivin ilmauksin, jossakin tietyssä 
rakenteellisessa suhteessa toisiinsa. (Uljens 1996: 120.) 

Tulkitsin yksittäiset vastaukset, jokaisen erikseen, mutta luokittelusysteemin 
ääriviivat selkenivät vasta, kun tarkastelin vastauksia suhteessa toisiinsa. Käsityk-
sille ilmenevät erottavat ja yhdistävät tekijät selkenevät, kun perehdytään ana-
lysoitavaan materiaaliin kokonaisuudessaan. Analyysi lopetetaan, kun muodostuu 
luokittelusysteemi, joka kuvaa variaatiot eli laadulliset erot käsityksissä, jotka 
ovat edustettuina tutkimusryhmässä. (Alexandersson 1986: 73.) 

Käsitystyypit ovat laadullisesti erilaisia siinä mielessä, että jokainen käsitys-
tyyppi yhdistää käsitykset, jotka voidaan erottaa niistä käsityksistä, jotka ovat 
edustettuina muissa käsitystyypeissä. Kaikki käsitystyypit yhdessä kuvaavat ha-
vaittuja käsitysten vaihteluita, jotka kuvaavat ehkäisevää huumetyötä ja relaatioita 
käsitysten välillä. (Vrt. Ahlberg 1992: 72.) Tutkimustuloksena muodostetaan käsi-
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tystyypit, jotka esittävät laadulliset erot ajattelussa. Näissä luokissa osoitetaan 
yhtäläisyydet ja erot; perustelut puolesta ja vastaan. (Uljens 1990: 91.) Elämis-
maailman lähestymiseen liittyy vaara ilmaista ”auktorisoituneita käsityksiä”. 
Tämän tutkimuksen analyysissä erot käsityksissä tulevat empiirisestä käytännöstä. 
Pyrin sulkeistamaan aiemmat teoriat ja tutkimuslöydökset. Lähestymistavassani ei 
ole aiempien teorioiden vaikutusta, eikä näin ollen ollut myöskään mitään toimin-
taohjeita siitä, millaisia luokittelutyyppejä etsin.  

Fenomenografisen tutkimuksen tärkeimmäksi tulokseksi muodostuvat erilai-
sia ajattelutapoja kuvaavat käsitysluokat (Häkkinen 1996: 1). Tässä tutkimuksessa 
muodostin käsitystyyppejä, jotka kokoavat erilaisia kokemuksia. Tulokset sisältä-
vät käsitystyyppejä erilaisista ehkäisevän huumetyön käsityksistä ja niistä kasva-
tuksen ja opetuksen suhteista, joita opettajat haastattelussa esittävät. Ehkäisevän 
huumetyön ja koulukasvatuksen olemus heijastuu empiiristen subjektien käsitys-
ten vaihteluissa ja peilautuu käsitystyypeissä. Käsitystyyppien kautta pyritään 
ymmärtämään opettajien erilaisia ajatuksia ehkäisevästä huumetyöstä, opetukses-
ta ja koulukasvatuksesta, ei selittämään käsitysten taustalla olevia syitä. Muodos-
tin käsitystyyppejä kollektiivisen analyysin kautta. Yksittäiset opettajat keskittyi-
vät variaatioihin useilla opetuksen ulottuvuuksilla kuvatessaan ehkäisevän huu-
metyön opetusta. Opettajien erilaiset intentiot ehkäisevän huumetyön opetukseen 
osoittivat erilaisia käsityksiä ja relevantteja opetuksen rakenteita. 

Fenomenografiassa empiiriset tutkimustulokset esitetään ja ilmaistaan ”käsi-
tystyyppeinä”. Väitetään, että ainoastaan nämä luokat ovat fenomenografisen 
tutkimuksen tuloksena. Fenomenografiassa tiedon intressi käsittää ajatusten muo-
dot sellaisenaan ja empiirinen osuus käsittää niiden kartoituksen. Täten käsityksen 
käsite ei viittaa erityisen yksilön kuvaukseen. (Uljens 1996: 119.) Käsitystyypit 
edustavat ratkaisevaa suhdetta teorian ja empiirisen aineiston välillä. Yleisessä 
muodossa ne edustavat teoreettisia käsitteitä, ja erityisessä kontekstissa ne edus-
tavat empiirisiä tuloksia. Käsitystyyppejä käytetään selkeyttämään teorian ja em-
pirian välistä suhdetta. (Svensson & Theman 1983: 19.) 

Analysoinnin päätuloksena muodostin luokat, jotka on hyvin tarkasti muo-
dostettu variaatioiden tunnusomaisin piirtein siitä, miten ilmiö on ymmärretty. 
Tulosavaruus on olennainen tavat ymmärtää ilmiö. (Trigwell ym. 2000: 159.) 
Tunnistin tutkimuksessa useita käsitystyyppejä, joiden uskon kuvaavan olennaisia 
variaatioiden piirteitä opettajien käsityksissä opetuksesta ja koulukasvatuksesta ja 
sen suuntautumisesta ehkäisevään päihdetyöhön. Painopiste analyysissä oli siinä, 
kuinka opettajat olivat käsittäneet koulukasvatuksen suhteessa ehkäisevään huu-
metyöhön. Jokainen käsitystyyppi edustaa laadullisesti erilaista ja erityistä aspek-
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tia tavasta kokea ilmiö (Marton & Booth 1997). Käsitystyypit nimesin siten, että 
opettajien lausumien ilmaisut ja niiden merkitykset säilyivät. Perusteena on, että 
kokemus voidaan kuvata niillä termeillä, joilla maailman näkökulmat erotetaan, ja 
samanaikaisesti havaitaan kokemusten variaatio. Tutkijana pyrin saavuttamaan 
subjektin näkökulman niin hyvin kuin mahdollista säilyttämällä induktiivisen ja 
tutkivan otteen, muodostamatta käsitystyyppejä etukäteen ennakko-oletusten 
varassa (vrt. Runesson 1999: 110). Fenomenografiassa ajattelu kuvataan niillä 
ilmauksilla, joilla ymmärretään tai ajatellaan ilmiötä; tutkimuksessa ei koskaan 
eroteta ymmärrettyä kohdetta tai sisältöä ajatuksesta (Marton 1986: 32). Näin 
fenomenografisen ajattelun mukaan tutkijana käytän opettajien ilmauksia kuvaa-
maan käsitystyyppejä, ja käsitystyyppien nimet nousevat sisällöstä. Analyysi 
lopetetaan sitten, kun variaatioita kuvaavat käsitystyypit on muodostettu edusta-
maan tutkimukseen osallistuneen ryhmän käsityksiä.  

Lopuksi tutkija kuvaa käsitystyypin ja sen kriittiset aspektit koulukontekstiin 
ja opetukseen sijoitettuna.  

A. Huumevalistus muutosvoimaa etsivänä toimintana 

B. Huumevalistus oppilaiden mielipiteistä lähtevänä 

C. Huumevalistus ulkopuolisen toteuttamana toimintana 

Yhteenveto: Edellä olen kuvannut tutkimuksen empiirisen aineiston analyysin 
vaiheet (I–IV). Analyysi tehtiin poimien haastatteluaineistosta tutkimustehtävän 
kannalta mielenkiintoisia sisältöjä. Tutkimuksen kannalta merkityksellisistä yksi-
köistä muodostuivat lopulta tutkijan ymmärtämisen kautta käsitystyypit. Tu-
lososiossa kuvaan näitä käsitystyyppejä ja niihin liittyviä sisältöjä. Kriittiset as-
pektit korostavat sisällön merkitystä. Tutkimuksessa on analyysin kautta edetty 
yksilötasolta kohti kollektiivista tasoa ja saavutettu yksilökohtaisten elämismaa-
ilmojen kautta kollektiivinen elämismaailma. Yleisestä tasosta voidaan tarkastella 
käsitysten vaihtelua: yhtäläisyyksiä, eroja ja niiden rajatapauksia, siis laadullisesti 
erilaisia käsityksiä, yksilön ja maailman välistä suhdetta, joka ilmenee eri yksi-
löillä eri muodoissa. Tutkimuksessa on saavutettu tutkittavan ilmiön olemus.  



 224 

Liite 2 Opettajien erilaiset tavat ymmärtää ilmiön 
osa-alueita  

Taulukot (3–14) kuvaavat käsitystyyppien kriittiset aspektit suhteessa suoraan ja 
epäsuoraan objektiin.  

Taulukko 3. Käsitysten kriittiset aspektit suhteessa suoraan ja epäsuoraan objektiin 
liittyen aineeseen ja sen vaikutukseen. 

Käsitystyyppi A. Alkoholi- ja 

huumausainekeskeinen 

näkökulma 

B. Alkoholi- ja 

huumekeskeinen 

näkökulma 

C. Päihde- ja 

vaikuteainekeskeinen 

näkökulma 

Suora objekti 

Mitä on päihde? 

Alkoholi ja huumausaineet: 

kovat ja pehmeät aineet. 

Alkoholi, tupakka, huumeet, 

liimat, lääkkeet. 

Vaikuteaineet ja piristeet. 

Epäsuora 

objekti 

Miten näkyy 

toiminnassa? 

Haittavaikutuksia tarkastellaan 

suhteessa terveyteen.  

Huumeet: tuhoaa aina 

terveyttä. 

Alkoholi: edistää tai tuhoaa 

terveyttä. 

Useita vaihteluita 

päihdekäsitteen sisällössä 

ja vaikutuksissa. 

Kaikki vaikuteaineet ovat 

samanarvoisia. 

Taulukko 4. Käsitysten kriittiset aspektit tupakoinnista suhteessa suoraan ja epäsuo-
raan objektiin ehkäisevään huumetyöhön suuntautuvassa opetuksessa ja kasvatuk-
sessa. 

Käsitystyyppi A. Tupakointi järjestys- ja 

moraalikysymyksenä 

B. Tupakointi ja 

tupakoinnista riippuvuus 

koulun sisäisenä 

tarkasteluna 

C. Tupakointi 

terveyshaittana 

Suora objekti 

Mitä tupakointi 

merkitsee 

koulussa? 

Keskittyy tarkastelemaan aihetta 

opettajan näkökulmasta. 

Tarkastelee tupakkakysymystä 

ohjeiden, sääntöjen ja 

lainsäätäjän näkökulmasta. 

Keskittyy opettajan ja 

oppilaan väliseen 

vuorovaikutukseen. 

Aihetta tarkastellaan 

terveyden näkökulmasta.  

Epäsuora 

objekti 

Miten 

tupakointi 

näkyy 

toiminnassa? 

Opettajat painottivat omaa 

sitoutumistaan 

tupakoimattomuuteen – oma 

kasvatustoiminta perustuu 

esimerkkinä olemiseen.  

Koulukasvattamisen 

mahdollisuus nähtiin sääntöjen 

noudattamisena, 

kurinpidollisena. 

Opettajan toiminnan 

tavoitteena on vaikuttaa 

oppilaaseen ja tukea 

oppilaan tupakanpolton 

lopettamista. 

Opettajat kuvaavat omaa 

henkilökohtaista 

suhdettaan tupakointiin. 

Suuntautuu tupakan 

terveysvaikutuksiin ja omaan 

toimintaan, jota ei eritellä, 

vaan todetaan, että kaikki 

keinot ovat sallittuja.  
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Taulukko 5. Käsitysten kriittiset aspektit ehkäisevän huumetyön sisällöistä suhteessa 
suoraan ja epäsuoraan objektiin. 

Käsitystyyppi A. Ehkäisevä huumetyö 

ymmärretään erityisesti 

oppiaineeseen sidotuksi 

B. Ehkäisevä huumetyö 

ymmärretään 

elämisentaitojen 

harjoittamiseksi 

C. Ehkäisevä huumetyö 

ymmärretään opetuksen ja 

muun toiminnan yhteistyöksi 

Suora objekti 

Mitä ehkäisevän 

huumetyön opetus ja 

kasvatus on? 

Näkökulma on oppiaine- 

ja opettajakeskeinen, yo-

kirjoitukset tähtäimessä. 

Ehkäisevä huumetyö 

antaa oppilaille 

faktatietoja. 

Keskittyy tunne-

elämyksiin, 

elämisentaitoihin. 

Keskittyy kehittämään 

monipuolisesti oppilaan tieto- ja 

taitoperustaa; kognitiivinen 

oppiminen ja tunnepuolen 

vahvistaminen. 

Kaikki koulutyö liittyy 

ehkäisevään huumetyöhön.  

Epäsuora objekti 

Miten opetus ja 

kasvatus ovat 

suhteessa 

ehkäisevään 

huumetyöhön? 

Kurssien vetäjä, oman 

kaistan vetäjä, kasvatus 

on sivuseikka, väittelyt. 

Oppilaan tukeminen, 

välittäminen, 

huolehtiminen, 

interaktio. 

Erilaisten kokemusten 

tarjoaminen, poissaolojen 

seuranta, kontakti oppilaiden 

elämismaailmaan, opetuksen 

laadun huomiointi. 

Taulukko 6. Käsitysten kriittiset aspektit vaihtoehtoisista tavoista toteuttaa huumeva-
listusta suhteessa suoraan ja epäsuoraan objektiin. 

Käsitystyyppi A. Huumevalistus 

käsitetään muutosvoimaa 

etsiväksi toiminnaksi 

B. Huumevalistus 

käsitetään oppilaiden 

mielipiteistä lähteväksi 

C. Huumevalistus 

käsitetään ulkopuolisen 

toteuttamaksi toiminnaksi 

Suora objekti 

Mitä opettaja kokee 

huumevalistuksen 

olevan? 

Huumevalistus on 

turvallisuuden edistämistä, 

syrjäytymisen ehkäisyä, 

inhimillisen kasvun 

tukemista. 

Tulisi olla muutosta 

tukevaa toimintaa opetus- 

ja kasvatustoiminnassa. 

Nykyinen tapa nähtiin 

itsestään selväksi.  

Opettajat eivät juuri 

esittäneet vaihtoehtoisia 

tapoja toteuttaa 

huumevalistusta. 

Jatkossa hurmosmaista 

valistusta tulisi välttää. 

 

Epäsuora objekti 

Miten opettajat kokevat 

opetuksen ja kasvatuksen 

suhteessa 

huumevalistukseen? 

Opettajat näkivät omalla 

toiminnallaan olevan 

mahdollisuuksia. 

Suhde oppilaisiin on 

keskusteleva, valistajalla 

suhde oppilaan kasvuun. 

Koulun ulkopuoliset 

henkilöt voisivat 

jatkossa toteuttaa 

huumevalistusta. 

Huumevalistuksen 

toteuttajalla ei opetus- 

tai kasvatussuhdetta 

oppilaaseen. 

Huumevalistuksen 

toteuttajana nähtiin 

mieluummin muut 

opettajat kuin itse. 

Toteuttajalta vaaditaan 

opetus- tai 

kasvatuskokemusta. 
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Taulukko 7. Käsitysten kriittiset aspektit pätevästä huumepuhujasta suhteessa suo-
raan ja epäsuoraan objektiin. 

Käsitystyyppi A. Opettajat sivustakatsojina B. Opettajat yhdessä muiden kanssa 

Suora objekti 

Mitä opettaja kokee opettajan 

roolin olevan? 

Pätevä huumepuhuja on joku 

muu kuin opettaja. 

Keskittyy ulkopuoliseen 

asiantuntijaan. 

Opetuksen sisältönä ja intentiona 

on esittää faktatietoa ja 

omakohtaisia kokemuksia 

oppilaille. 

Päteviä huumepuhujia ovat opettaja 

ja muut asiantuntijat. 

Opetuksen sisältönä ja intentiona on 

opettaa vastuullisuutta, asennetta. 

Opettaja toimii kasvatuksen 

asiantuntijana, ulkopuolisella 

tarkempaa tietoa huumeista. 

Epäsuora objekti 

Miten opettaja kokee opetuksen 

ja kasvatuksen suhteessa 

ehkäisevään huumetyöhön? 

Opettajat ovat epävarmoja. 

Ulkopuolinen on aito – 

opetuksessa on tunnetta,  

Luodaan opetuskonteksti, jossa 

opitaan.  

Opettaja välittää viestiä omalla 

toiminnallaan, ulkopuoliset omalla 

asiantuntijuudellaan. 

Taulukko 8. Käsitysten kriittiset aspektit suunnattuna huumevalistukseen ja ikään 
suhteessa suoraan ja epäsuoraan objektiin. 

Käsitystyyppi A. Huumevalistus 

suunnattuna 

alakouluikäisiin 

B. Huumevalistus 

suunnattuna 

yläkouluikäisiin 

C. Huumevalistus 

suunnattuna 

lukioikäisiin 

D.Huumevalistus 

suunnattuna kaiken 

ikäisiin 

Suora objekti 

Mitä opettaja 

kokee kussakin 

vaiheessa? 

Opettaja on 

auktoriteetti. 

 

 

Valistus on 

oppilaskeskeistä. 

Opettaja on 

aktiivinen toimija. 

Kaikki, opettajat ja 

vapaa-ajan ihmiset, 

voivat tehdä 

huumetyötä; 

kohdentuu vapaa-

ajan tarkasteluun. 

Epäsuora objekti 

Miten opettaja 

kokee 

opetuksen ja 

kasvatuksen 

suhteessa 

oppilaaseen? 

Opettaja voi 

vaikuttaa 

oppilaisiin ja 

näiden 

turvallisuuden 

tunteeseen. 

Oppilas on avoin 

muutoksille. 

Oppilaan 

elämismaailmaan 

avautuu uusia 

näkökulmia, oppilaat 

ovat huumekysymyksen 

suhteen herkässä iässä.

Opettaja ei tunne 

oppilaita, ei voi olla 

henkilökohtaista. 

Interaktio ja kasvu; 

oppilas kehittää 

viitekehystä yhdessä 

opettajan kanssa, 

sivistysprosessi. 

Konteksteja on 

erilaisia. 

 

Variaatiot erilaisissa 

konteksteissa, 

kokevat maailman eri 

tavoin. 
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Taulukko 9.  Käsitysten kriittiset aspektit suunnattuna oppilaiden alkoholin tai huu-
meiden käyttöön suhteessa suoraan ja epäsuoraan objektiin. 

Käsitystyyppi A. Huumekokeilut vaaralliseksi koettuna B. Aineidenkäyttö ongelmaksi koettuna 

Suora objekti 

Mitä 

alkoholin tai 

huumeiden 

käyttö 

merkitsee 

opettajan 

mielestä? 

 

Huumeet ovat vaarallisempia – ne 

vaikeuttavat koulunkäyntiä aina. 

Alkoholinkäyttö ei ole yhtä huolestuttavaa, 

voi olla ohimenevää. 

Näkökulma on terveysongelmakeskeinen. 

Päihteellä sinänsä ei ole merkitystä vaan sillä, 

minkä ongelman vuoksi nuori aineita käyttää. 

 

Koulukasvatuksen näkökulmasta päihdettä 

tarkastellaan suhteessa opettajan omaan 

toimintaan.  

 

Epäsuora 

objekti 

Miten näkyy 

toiminnassa? 

Huumekokeiluja tarkasteltiin 

hoitotyöntekijän näkökulmasta. 

Opettaja ei liitä omaa rooliaan 

koulukontekstiin. 

Opettaja näkee roolinsa kasvatustyön 

näkökulmasta ja pyrkii poistamaan ongelman 

auttamalla oppilasta. 

Taulukko 10. Käsitysten kriittiset aspektit päihteitä käyttävistä nuorista suhteessa 
suoraan ja epäsuoraan objektiin. 

Käsitystyyppi A. Festarityypit 

päihteiden käyttäjinä 

B. Nuoret laidasta laitaan 

päihteiden käyttäjinä 

C. Kimpassa tekevät nuoret 

päihteiden käyttäjinä 

Suora objekti 

Mitä opettaja on 

kokenut 

opettajana? 

Oppilas on sisäisesti 

tyhjä. 

Opettaja esittää 

ulkonäköön liittyviä 

viittauksia. 

Ihan kuka tahansa nuori, 

jolla ei ole välineitä 

käsitellä arkipäivän 

ongelmia. 

Oppilaat, joiden 

kotikasvatus on laiminlyöty. 

Kaveripiirin merkitys korostuu. 

Epäsuora objekti 

Miten opettaja 

kokee opetuksen ja 

kasvatuksen? 

Perspektiiviin liittyy 

kiinteästi hoitopuoli.  

Opettaja ei ole 

muodostanut omaa 

suhdetta aiheeseen.  

Koulukasvatusta ei 

tarkastella lainkaan. 

Kodin kasvatusilmastolla 

merkitystä, ei tulotasolla. 

Opettajat hyödyntävät omia 

kokemuksiaan.  

Kaveripiiri määrittää toimintaa. 

Koulukasvatuksen kautta 

voidaan vaikuttaa nuoren 

itsenäisyyteen ja kaveripiirin 

vaikutuksen vastustamiseen.  
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Taulukko 11.  Käsitysten kriittiset aspektit suhteessa suoraan ja epäsuoraan objektiin 
intervention toteuttamisessa.  

Käsitystyyppi A. Ammattilaiset ja asiaan perehtyneet 

ihmiset 

B. Joku abstrakti henkilö intervention 

toteuttajana 

Suora objekti 

Mitä interventio on 

opettajan 

kokemana? 

Moniammatillinen verkosto, johon 

kuuluvilla on käytössään erityistiedot ja –

taidot.  

Terveyskeskeinen tai sosiaalinen 

lähestyminen: 

a) yksittäiset henkilöt 

b) ei opettaja missään tapauksessa. 

Henkilön persoonalla on merkitystä. 

Pulma voi olla inhimillinen, ei välttämättä 

terveyskeskeinen. 

Korostaa kasvatusalan ammattilaisen 

mahdollisuutta puuttua tilanteeseen. 

Vaihtelua sen suhteen, uskooko opettaja 

itse voivansa puuttua tilanteeseen: 

a) opettaja 

b) mutta en minä henkilökohtaisesti. 

Epäsuora objekti 

Miten opettaja 

kuvaa intervention 

olemuksen? 

Interventio on pulmatilanteeseen 

puuttumista –syrjäytymisvaarassa olevien 

poimimista ja huomioimista, sakottamista, 

tukemista, auttamista.  

Opettajalla ei ole välineitä puuttua 

tilanteeseen. 

Opettajien välineillä voidaan tukea 

oppilaan muutosta ja suhdetta maailmaan.  

 

Alatyypin mukaan on kaksi tapaa ajatella: 

opettaja itse voi tai ei voi puuttua 

tilanteeseen. 

Taulukko 12. a) Käsitysten kriittiset aspektit suhteessa suoraan objektiin suunnattuna 
koulukasvatukseen ja opetukseen. 

Käsitystyyppi A. Opettajana opetan 

kirjatietoa ja 

kasvattajana muita 

elämisentaitoja 

 

B. Opettajana 

sirpalesysteemissä, massoja 

pyörii, raja tulee vastaan 

 

C. Kasvattajana 

tulevaisuudessa tarvittavien 

kykyjen kehittämisessä  

Suora objekti  

Miten opetus 

on koettu? 

Opettajan rooli on olla 

vuoroin opettajana ja 

vuoroin kasvattajana.  

 

Opetus on tiedon 

jakamista suojaisten 

seinien sisällä. 

Kasvatus on mallina 

olemista: kasvatustyötä 

tehdään rivien välissä. 

 

Opettajan rooli on olla 

opettajana.  

 

Opettajalla ei ole edellytyksiä 

toimia kasvattajana suuressa 

lukiossa, jossa pyörii suuria 

oppilasmassoja. 

Ainoastaan oppilaiden 

vanhemmat ovat kasvattajia.  

Kasvatus on luonteeltaan 

paasaamista ja saarnaamista.  

Opettaja toimii aina kasvattajan 

roolissa. 

Laajentaa opetuksen 

tietoperustan siten, että 

koulussa opitaan elämässä 

tarvittavia tietoja ja taitoja 

tulevaisuutta varten.  

Vaihtelevia näkökulmia 

päihteisiin. 
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Taulukko 12 b) Käsitysten kriittiset aspektit suhteessa epäsuoraan objektiin suunnat-
tuna koulukasvatukseen ja opetukseen. 

Käsitystyyppi A. Opettajana opetan 

kirjatietoa ja kasvattajana 

muita elämisentaitoja 

 

B. Opettajana 

sirpalesysteemissä, 

massoja pyörii, raja 

tulee vastaan 

C. Kasvattajana 

tulevaisuudessa tarvittavien 

kykyjen kehittämisessä  

Epäsuora objekti 

Opetus ja sen luonne: 

miten?  

 

Opettajien käsitysten 

eroja perspektiiveissä 

tarkastella opetusta 

oppilaan näkökulmasta

Opetus helpottaa, edistää 

oppimista, valmentaa 

ylioppilaskirjoituksiin ja 

vähän muuta siinä sivussa. 

 

Oppilaiden lähtökohdat ovat 

erilaisia, ja he kokevat 

opetuksen eri tavoin. 

Opettajat eivät tiedä 

oppilaiden taustoja. 

Opetus on tiedon siirtoa.

Nykyinen toteutustapa 

on itsestäänselvyys.  

 

 

Oppilaat ovat 

kasvotonta massaa, 

opetus tehtailua.  

Kasvatus on oppimista 

elämää varten. Oppilaat 

voivat aktiivisesti 

valmentautua 

tulevaisuuteen. Opettaja 

evästää elämää varten. 

 

Kuvaa opetusta yksittäisten 

oppilaiden näkökulmien 

kautta. 

Opetukseen toivotaan 

vuorovaikutteista 

keskustelua ja kysymyksen 

tarkastelua useasta 

näkökulmasta. 
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