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Lasinen lapsuus -gallupit

- Toteutettu vuosina 1994, 2004 ja 2009

- V.1994 ja 2004 kyselyt toteutettiin 

puhelinhaastatteluina (TNS Gallup), vuoden 

2009 kysely Internet-paneelina (TNS Gallup)

- Kaikissa kyselyissä otoskoko yli 1000 

suomalaista; edustavat koko aikuisväestöä

- Vuoden 2009 kyselyn tulosten vertailu aiempiin 

vuosiin on jossain määrin rajallista 

aineistonkeruutavan muutoksen vuoksi



Lasinen lapsuus -galluptietoa

Vanhempien juomisesta aiheutuneet haitat vastaajien lapsuudessa ja 

aikuisuudessa (v.1994 ja 2004)

Lähde: Peltoniemi: Suomalaisten lasinen lapsuus 1994 ja 2004.



Suomalaisten lasinen lapsuus  v. 2009 

- Otoskoko 1209 työikäistä suomalaista (605 

naista, 604 miestä)

- 23% suomalaisista kokee, että heidän 

lapsuudenkodissaan käytettiin liiallisesti päihteitä

(v. 2004 vastaavasti 19% ja v.1994 16%)

- Vanhempien liiallisen päihteidenkäytön 

kerrotaan aiheuttaneen mm. riitoja ja eripuraa 

(74%) sekä yleistä mielipahaa (64%) 

lapsuudenperheessä



…suomalaisten lasinen lapsuus jatkuu

- Lähes puolet vanhempien päihteidenkäytöstä 

kärsineistä kertoo hävenneensä vanhempiaan ja 

kokeneensa turvattomuuden tunnetta. Noin joka 

neljäs on todistanut lapsena väkivaltaa ja joka 

kymmenes ilmoittaa joutuneensa itse väkivallan 

uhriksi

- Vain joka viides lapsuudenkodin liiallisesta 

päihteidenkäytöstä kärsinyt kertoo jonkun 

aikuisen puuttuneen tilanteeseen



Lapsille aiheutuvien haittojen tunnistaminen

- 45 prosenttia suomalaisista on kohdannut 

aikuisten alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia 

perhejuhlien tai -tapahtumien yhteydessä. Naiset 

ovat kohdanneet ongelmia miehiä  useammin 

(54% vs. 36%)

- Avovastauksissa mainittuja ongelmia mm. riidat 

ja tappelut, lasten tarpeiden laiminlyönti ja 

”koheltaminen”



Lapsille aiheutuvien haittojen tunnistaminen

- Joka kolmas aikuinen suomalainen tuntee 

lähipiirissään vähintään yhden perheen, jossa 

vanhemmat käyttävät liikaa päihteitä

- 60% tällaisia perheitä tuntevista arvioi perheen 

lapselle aiheutuvan haittoja ja ongelmia 

vanhempien/vanhemman päihteidenkäytöstä

- Viidesosa päihteitä haitallisesti käyttäviä 

vanhempia tuntevista ei ole itse toiminut 

mitenkään lapsen tilanteen helpottamiseksi



Lasinen lapsuus  -toiminta

tukee vanhempien päihteidenkäytöstä 

kärsivien lasten mahdollisuuksia eheään 

elämään

1) vahvistamalla ammattilaisten osaamista, 

2) muistuttamalla vanhempia vastuullisesta 

päihteidenkäytöstä ja lisäämällä lasten muiden 

läheisten aikuisten valmiuksia huomioida ja 

kohdata lapsi ja

3) tukemalla lasten selviämistä



Lasinen lapsuus -toiminta

• projektit

• verkkopalvelut

• kampanjat

• selvitykset

• julkaisutuotanto

• koulutukset

• mediaseuranta ja -palvelu

• vaikuttaminen

• verkostoituminen, esim. PäLäKe

• EU-yhteistyöprojektit ja 
ENCARE-verkosto









Varjomaailma.fi – lapsille ja nuorille

1) Saa tietoa

• aiheesta

• lasten oikeuksista

• mistä voi saada apua

2) Voi kertoa oman tarinan

• kirjoittamalla tarinan

• tekemällä sarjakuvastripin

3) Tarjoaa mahdollisuuden 

vertaistukeen

• keskusteluosio

• kysy aikuiselta -palsta

• suljetut ohjatut ryhmät



ENCARE Network

European Network for 

Children Affected by 

Risky Environments 

within the Family

• CHALVI 2006 - 2008

• ChAPAPS  2007 - 2010

www.encare.info

http://www.encare.info/
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