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This is a study of the background factors of substance usage among youth. The 
purpose of this study was to examine background factors of substance usage 
among youth and their effectiveness in substance usage among youth by using 
different studies and materials. This study takes a look on both risk and protective 
factors. The goal of this study was to collect information of different background 
factors of substance usage among youth so that a better understanding of these 
could be acquired and this would lead to action where the risk and protective 
factors of substance usage among youth would be addressed and worked on. 
The research questions were: “What are the background factors of substance 
usage among youth?” and “What kind of background factors protect youth from 
substance usage?”.  
 
According to this study, prominent risk factors of substance usage among youth 
are one’s social and cultural environment. These include the impact one’s of par-
ents and peer group and the usage of other substances.  
 
In this study the impact of one’s parents and friends was also noted as a protec-
tive factor. In addition, the prevention and intervention of substance usage among 
youth came up as a prominent protective factor. A suggestion for further studies 
is a study of long-term results of Finnish intervention programs for substance us-
ing youth. In addition, as drugs keep getting more popular among youth, it would 
be advisable to take up studies focusing particularly on the background factors of 
drug usage among youth. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Nuorten päihteiden käyttö on Suomessa yleistä. On arvioitu, että 5-10% suoma-

laisista nuorista kärsisi päihdehäiriöistä, mutta päihdeongelmia ja päihteiden 

säännöllistä käyttöä esiintyy huomattavasti useammalla. Päihdekäytöllä on selvä 

yhteys nuorten fyysisiin ja psykologisiin ongelmiin. Nuoren elimistö on aikuiseen 

verrattuna paljon alttiimpi päihteiden aiheuttamille ongelmille, sillä elimistö on 

vielä kehitysvaiheessa. Nuori on myös aikuista alttiimpi päihderiippuvuudelle. 

(Haravuori, Kanste, Marttunen & Muinonen 2016; Nuorten päihteiden käyttö 

ja…2019; Päihteet 2020.) 

 

Nuorten päihteiden käyttöä ehkäisevässä työssä on tärkeä ottaa huomioon nuor-

ten päihteiden käytön taustatekijät. Taustatekijöihin kuuluu etenkin riski-, mutta 

myös suojaavat tekijät ovat ehkäisevässä työssä isossa roolissa. Tavoitteena on 

vahvistaa suojaavia tekijöitä ja vähentää riskitekijöitä. (Soikkeli & Warsell 2013.) 

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään tarkemmin nuorten päihteiden käytön taus-

tatekijöihin. Aihe on kiinnostava sekä ajankohtainen ja opinnäytetyön valmista 

versiota tullaan käyttämään materiaalina Eläytyen osalliseksi-hankkeessa. Työ-

elämäkumppanin kanssa pidetyn työelämäpalaverin jälkeen oli entistä selvem-

pää, että tämä opinnäytetyön tarjoama tieto tulisi tärkeään käyttöön. Sen sijaan, 

että tieto auttaisi vain ammattilaisia ymmärtämään nuorten päihteiden käytön 

syitä, hyödynnetään tietoa nuorten itsensä hyväksi. Parhaimmassa tapauksessa 

opinnäytetyöstä hyödynnetty tieto voi saada nuoren huomaamaan ja ymmärtä-

mään syyt omalle päihdekäytölleen, jolloin nuori mahdollisesti puuttuu itse tai 

avustettuna perimmäiseen ongelmaan ja pääsee näin eroon päihteistä. Tätä käy-

tetään kannustimena koko opinnäytetyöprosessin ajan. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat “nuoret”, “päihteiden käyttö”, “riskitekijät” 

sekä “suojaavat tekijät.” Nämä kuvaavat parhaiten opinnäytetyön aihetta ja rajaa-

vat sitä sopivasti, jotta opinnäytetyöstä ei tule liian laaja. Nuorilla tarkoitetaan 

tässä opinnäytetyössä 16-29-vuotiaita. Näin ollen hakusanoina voidaan käyttää 

myös ”nuoret aikuiset.” Keskeisimpänä käsitteenä pidetään käsitettä “päihteiden 

käyttö” (kuvio 1). Päihteistä on rajattu pois nikotiinituotteet, sillä muuten aihe olisi 

ollut liian laaja. 

  

  

  

  

  

  
  
 
KUVIO 1. Keskeiset käsitteet   
 

 

2.1 Nuoret 

 

Suomen laki määrittelee nuorten olevan alle 29-vuotiaita (Finlex 2016). Nuoruus-

iälle ei ole määritelty virallista alkamisajankohtaa, mutta Lääkäriseura Duodeci-

min mukaan sen voidaan katsoa alkavan 13-vuotiaana (Nuorten hyvin- ja pahoin-

vointi 2010). Nuoruus on siis vaihe, jolloin nuori kehittyy lapsesta aikuiseksi (15-

18-vuotiaan persoonallisuuden kehitys 2019).  

   

Nuoren kehitystä aikuiseksi kutsutaan murrosiäksi. Murrosikä alkaa yleensä 8-

14-vuotiaana ja kestää noin 3-5 vuotta. Murrosiän käynnistää GnRH (Gonadotro-

pin-releasing hormone), joka suomennoksensa mukaisesti vapauttaa gonadotro-

piini-hormoneja. Näitä gonadotropiini-hormoneja ovat FSH (follicle-stimula-

ting hormone) sekä LH (luteinizing hormone). Käynnistymisen ajankohtaan ja 
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murrosiän etenemiseen vaikuttaa kuitenkin nuoren perintötekijät sekä elämänta-

vat. (Murrosiässä nuori kasvaa ja… 2017; Puberteetti – matkalla kohti aikuisuutta 

2018.)  

   

Tytöillä murrosikä käynnistyy hieman poikia aiemmin. Tämä tapahtuu yleensä 

noin 8-13-vuotiaana. Tytöillä gonadoptropiinit LH, munarakkuloita stimuloiva hor-

moni ja FSH, munarakkuloita luteinisoiva hormoni vaikuttavat munasarjoissa mu-

narakkuloiden kasvuun ja estrogeenituotannon käynnistymiseen. Murrosiän en-

simerkkejä tytöillä ovat tyypillisesti rintojen kasvu, joka aiheuttaa myös niiden 

aristusta, sekä häpykarvoitus. Näitä seuraa kasvupyrähdys, jolloin pituuskasvu 

on kiihtynyttä. Vasta murrosiän myöhäisemmässä vaiheessa, kasvupyrähdyksen 

jälkeen, alkaa kuukautiset. (Murrosiässä nuori kasvaa ja… 2017; Puberteetti – 

matkalla kohti aikuisuutta 2018; Murrosiän kasvu ja kehitys 2020.)  

   

Poikien murrosikä käynnistyy yleensä 9-13,5-vuotiaana. LH käynnistää pojilla ki-

veksissä testosteronituotannon ja FSH vaikuttaa siementiehyiden kypsymiseen, 

mikä taas käynnistää siittiöiden tuotannon. Ensimerkit murrosiästä on kivesten 

kasvu, häpykarvoitus sekä hien haiseminen. Tästä noin vuotta myöhemmin seu-

raa peniksen kasvun alkaminen.  Muita murrosiän merkkejä pojilla ovat siemen-

syöksy, äänenmurros sekä luuston ja lihaksiston massan kasvu ja hemoglobiini-

tason nousu. Pojilla kasvupyrähdys tulee tyttöjä huomattavasti myöhemmin. 

Siinä missä tytöillä kasvupyrähdys on yleensä murrosiän keskivaiheella, on se 

pojilla vasta murrosiän lopulla. Parta alkaa kasvaa yleensä vasta murrosiän lo-

puttua armeijaiässä. (Murrosiässä nuori kasvaa ja… 2017; Puberteetti – matkalla 

kohti aikuisuutta 2018; Murrosiän kasvu ja kehitys 2020.)  

  

Fyysisen kehityksen lisäksi murrosikä vaikuttaa huomattavasti nuoren psyykki-

seen ja sosiaaliseen kehitykseen. Psyykkinen kehitys ei usein etene yhtä nope-

asti kuin fyysinen ja nuoren mieli yrittää sopeutua nopeasti eteneviin muutoksiin. 

Tämä voi aiheuttaa taantuman, joka näkyy lapsenomaisena käytöksenä. Yleistä 

murrosiässä ovat ristiriidat vanhempien kanssa sekä keskittymiskyvyn heikkene-

minen, joka voi olla yhteydessä koulumenestyksen heikentymiseen. Lisäksi nuo-

ren puhetapa muuttuu, kiroilu lisääntyy ja lauseet lyhenevät. Samaiset muutokset 
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voivat aiheuttaa haasteita ja muutoksia sosiaalisessa elämässä. (Hyvä kysy-

mys... 2018; Puberteetti – matkalla kohti aikuisuutta 2018; 15-18-vuotiaan per-

soonallisuuden kehitys 2019; Murrosiän fyysisiä muutoksia 2020.)  

 

 

2.2 Päihteiden käyttö 

 

Jotta voidaan määritellä päihteiden käyttö, pitää ensin määritellä päihde. Tämän 

opinnäytetyön kohdalla aineistoon sovellettaviksi päihteiksi määriteltiin alkoholi, 

huumeet ja huumaavat lääkkeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määrit-

telee keskeisissä käsitteissään (2020) päihteiksi ”ilman hoidollista tavoitetta käy-

tetyt, psyykkisiin toimintoihin vaikuttavat aineet, kuten alkoholi, impattavat aineet 

ja huumeet, sekä päihtymys tarkoitukseen käytetyt lääkkeet.”  

  

Yleiskielessä alkoholilla tarkoitetaan etanolia sisältävää juomaa. Etanoli eli etyy-

lialkoholi on käymisprosessissa syntyvä kemiallinen yh-

diste. (Arends, Koob, Le Moal 2014.) Sitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä 

päihteenä ja se on Suomessa laillinen. Mietojen alkoholijuomien, kuten siiderien, 

oluiden ja viinien, ikäraja ostamiselle, nauttimiselle ja hallussapidolle on 18 

vuotta. Väkevien alkoholijuomien, kuten vodkien, liköörien ja viskien, vas-

taava ikäraja on 20 vuotta. Vaikka alkoholi onkin Suomessa laillinen päihde, py-

ritään sen aiheuttamia ongelmia lieventämään eri keinoin. Kyseisiin lieventämis-

keinoihin lukeutuu muun muassa edellä mainitut ikärajat. (Kiianmaa 2015, Finlex 

2017.)  

   

Huumausaineista on kyse, kun päihde on laiton. Ne määritellään kansallisella 

lainsäädännöllä ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksella. (Keskeiset kä-

sitteet 2020.) Yleisiä huumeita Suomessa ovat kannabishuumeet eli marihuana 

ja hasis, erilaiset psykostimulantit kuten amfetamiini, metamfetamiini ja koka-

iini, erilaiset opiaatit kuten heroiini, hallusinogeenit, joihin kuuluu muun mu-

assa lysergiinihapon dietyyliesteri eli LSD. Myös erilaiset impattavat päihteet, eli 

haisteltavat ja hengitettävät aineet, kuten spraymaalit, lukeutuvat huumausainei-

siin. (Huttunen 2018; Imppaus.)  
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Huumaaviin lääkkeisiin kuuluu vahvat opioidit kuten morfiini, oksikodoni ja fen-

tanyyli sekä ADHD-lääkkeistä metyylifenidaatti, deksamfetamiini ja lisdeksamfe-

tamiini. Vahvoja opioideja käytetään kivunhoitoon esimerkiksi syöpähoidoissa. 

Niitä on monina erilaisina lääkemuotoina kuten pitkä- ja lyhytvaikutteisina tablet-

teina ja kapseleina sekä liuoksina ja injektioina. Huumaavien lääkkeiden väärin-

käyttö on erityisen vaarallista, sillä yliannostus voi johtaa keskushermoston liialli-

seen lamaantumiseen. (PVK-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet 2018.)  

  

Päihteiden käyttö terminä on kovin yksiselitteisen oloinen, mutta sisällöltään se 

on hieman moninaisempi. Päihteiden käyttöön lukeutuu päihdekokeilut, päihtei-

den viihdekäyttö sekä päihdehäiriö. Päihdekokeilut ovat nuorten keskuudessa 

yleisiä ja kokeilun kohteena ovat useimmiten alkoholi ja tupakka. (Nuorten päih-

teiden käyttö ja… 2019.) Päihteiden viihdekäytössä on kyse jo pidemmälle eden-

neestä päihdekulutuksesta. Sille on kuitenkin ominaista päihteiden hallittu ja sa-

tunnainen käyttö useimmiten vapaa-ajalla eikä näin ollen ole verrattavissa päih-

dehäiriöön. Viihdekäyttäjä myös kokee sen seuraukset lähinnä positiivi-

sina. (Keskeiset käsitteet 2020.) Voidaan puhua päihdehäiriöstä, kun päihteet ot-

tavat elämästä otteen eikä päihteiden käyttäjä enää hallitse elämäänsä. Päihde-

häiriön kehittyminen alkaa 14-15 vuoden iässä ja sen oireita ovat muun muassa 

pakonomainen tarve päihteiden käyttöön, tarve suuremmille päihdemäärille, vie-

roitusoireet sekä toistuva lain rikkominen. (Nuorten päihteidenkäyttö ja… 2019.) 

 

 

2.3 Riskitekijät 

 

Riskitekijä on sairastumisen tai ongelman ilmenemisen todennäköisyyttä lisäävä 

tekijä (Tieteen termipankki 2014). Riskitekijöitä on kahdenlaisia, sisäisiä ja ulkoi-

sia. Nämä tekijät voivat olla sosiaalisia, taloudellisia tai biologisia käyttäytymista-

poja tai ympäristöjä. (Keskeiset käsitteet 2020.)  

   

Riskitekijöistä sisäiset tekijät liittyvät itse henkilöön (Mielenterveyteen vaikuttavat 

tekijät 2017). Tällaisia sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi päihteiden kokeilu sekä 

erilaiset oppimisvaikeudet. Oppimisvaikeuksia ovat eri opettavien taitojen, kuten 

lukemis-, kirjoittamis-, ja laskemiskyvyn häiriöt. Myös impulssihallinnan puute, jol-

loin henkilö on kykenemätön vastustamaan erilaisia päähänpistojen ja halujen 
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aiheuttamaa toimintatarvetta sekä biologinen ja sosiaalinen perimä ovat päihtei-

den käytön sisäisiä riskitekijöitä. (Soikkeli & Warsell 2013; Mikkonen, Nikander, 

Voutilainen 2015; Altistavia ja suojaavia tekijöitä 2020; Sanasto.)  

   

Ulkoiset tekijät ovat taas ympäristön ja olosuhteiden aiheuttamia. Näitä tekijöitä 

ovat muun muassa huono-osaisuus yhteiskunnassa, turvattomuus ja kasvuiän 

kriisit. Turvattomuutta nuoren elämässä lisää yksinäisyys, aikuisen toimesta val-

vomaton vapaa-aika, turvallisten aikuisten puuttuminen nuoren elämästä sekä 

perheen ja ystäväpiirin runsas päihteiden käyttö. Viimeiseksi edellä mainittu hel-

pottaa päihteiden saatavuutta sekä altistaa nuorta jatkuvasti päihteille. (Soikkeli 

& Warsell 2013; Altistavia ja suojaavia tekijöitä 2020.) 

 

 

2.4 Suojaavat tekijät 

 

Suojaavat tekijät ovat sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä, jotka auttavat välttämään ne-

gatiivisen toiminnan tai tapahtuman. Kuten riskitekijät, voivat suojatekijätkin olla 

ihmisessä itsessään olevia, sisäisiä tekijöitä tai ympäristössä olevia, ulkoisia te-

kijöitä. Mitä enemmän suojaavia tekijöitä henkilöllä on, sitä varmemmin hän pys-

tyy selviytymään ilman negatiivista toimintaa. On kuitenkin myös todettu, että jo 

pelkästään yksi suojaava tekijä voi olla riittävän tehokas kumoamaan useamman 

riskitekijän vaikutuksen. Suojaavien tekijöiden voidaan siis katsoa parhaimmassa 

tapauksessa kumoavan riskitekijöitä ja ovat näin ollen ikään kuin toistensa vas-

takohtia. (Hietaharju & Nuuttila 2010; Altistavia ja suojaavia tekijöitä 2020.)  

   

Sisäisiä suojaavia tekijöitä ovat muun muassa hyvät sosiaaliset taidot, onnistu-

minen jossain asiassa sekä onnistumisen tunne. Nämä lisäävät hyvää itsetuntoa 

ja myönteistä käsitystä itsestään, jotka ovat myös sisäisiä suojaavia tekijöitä. Li-

säksi voidaan mainita päihteettömyys tai vähäinen päihdekokeilu sisäisinä suo-

jaavina tekijöinä. (Altistavia ja suojaavia tekijöitä 2020.) Riskitekijöitä tarkastel-

lessa löytyykin helposti vastakohtia edellä mainittuihin suojaaviin tekijöihin (tau-

lukko 1).  
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TAULUKKO 1. Riski- ja suojaavien tekijöiden vastakohdat (Altistavia ja suojaavia 

tekijöitä 2020.) 

Riskitekijä  Suojaava tekijä  

Päihteiden kokeilu  Päihteettömyys  

Heikot luottamussuhteet aikuisiin  Luotettava suhde aikuisiin  

Ympäristön runsas päihdekäyttö  Ympäristön vastuullinen päihdekäyttö  

 

Ulkoisiin suojaaviin tekijöihin kuuluvat taas esimerkiksi luotettava ja huolehtiva 

perhe sekä elinympäristö, hyvät sosiaaliset suhteet, perheen ja ystävien vastuul-

linen päihdekäyttö ja niihin suhtautuminen, yhteisöllisyys sekä mahdollisuudet 

päihteettömään mielihyvään. Viimeisemmäksi edellä mainittu voidaan luetella 

sekä sisäisiin että ulkoisiin suojaaviin tekijöihin. Siinä missä ympäristö pitkälti tar-

joaa mahdollisuudet päihteettömään mielihyvään, on se kuitenkin henkilön 

omista taidoista ja keinosta kiinni hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Kyseisiä 

mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi harrastukset, terveelliset ihmissuhteet 

luotettavien ihmisten kanssa, työpaikka tai koulu. (Altistavia ja suojaavia teki-

jöitä 2020.)  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa kuva-

taan nuorten päihteiden käytön tutkittuja taustatekijöitä sekä niiden vaikuttavuutta 

nuorten eri päihteiden käyttöön. 

 

Tavoitteena on kerätä tietoa nuorten päihteiden käytön eri taustatekijöistä, jotta 

näistä saataisiin parempi ymmärrys ja tämä johtaisi toimiin, jossa käsitellään ja 

työstetään nuorten päihteiden käytön riski- ja suojaavia tekijöitä. 

 

Tutkimuskysymyksinä tässä kirjallisessa tuotoksessa ovat:  

1. Mitkä ovat nuorten päihteiden käytön taustatekijät?   

2. Millaiset taustatekijät suojaavat nuoria päihteiden käytöltä?  
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4 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

Opinnäytetyössä käytetään pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä kirjalli-

suuskatsausta. Aineistokeruussa etsitään valikoiduista tietokannoista aiheeseen 

mahdollisimman hyvin sopivia lähteitä. Lähteinä käytetään tieteellisiä tutkimuksia 

ja artikkeleita, joiden rajaus suoritetaan tiettyjen reunaehtojen mukaisesti.  

 

Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällön analyysillä eli analyysiyksiköt valittiin 

aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 80). Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna scoping menetel-

mää, koska sillä saadaan aineistosta tarkemmin esille haettuja teemoja (Munn 

ym. 2018). Scoping menetelmällä voidaan luoda synteesi ja analyysi monin eri 

menetelmin toteutetuista tutkimuksista. Scopingilla saadaan luotua tarkempi kä-

sitteellinen kuva rajatusta aiheesta tai tutkimusaineistosta (Davies, Drey & Gould 

2009) 

 

KUVIO 2 Sisällön analyysi (mukaillen Seitamaa-Hakkarainen 2014) 

 



14 

 
 

Kvalitatiivinen sisällön analyysi tuo aineistosta esille tutkittavaan ilmiöön liittyviä 

sisällöllisiä merkityksiä eikä niinkään esiintymistiheyttä (Seitamaa-Hakkarainen 

2014). Scoping menetelmässä saadaan myös esille sisällöllisiä merkityksiä, 

mutta myös aineistoon jääviä aukkoja. Aukkojen havaitseminen on hyödyllistä 

jatkotutkimustarpeita arvioidessa. (Munn ym. 2018.) 

 

Seitamaa-Hakkarainen (2014) huomauttaa, että kvalitatiivisessa sisällön analyy-

sissä aineiston luokittelu- ja koodausjärjestelmä saattaa useaankin kertaan muut-

tua analysoinnin yhteydessä, eikä yhdessä tutkimuksessa käytettyä järjestelmää 

voi suoraan soveltaa toiseen aineistoon.  

 

Hakusanoina aineistonkeruussa käytettiin nuor*, taustatekij* ja päih*. Englanniksi 

youth*, young*, drug*, background*. Julkari-arkistossa aineistonkeruu keskitettiin 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL julkaisuihin. Aineisto rajattiin lähteisiin, 

joista on ilmaiseksi saatavilla kokoteksti, uudempia kuin vuodelta 2009, kielenä 

suomi tai englanti ja tulokset sovellettavissa suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi 

rajattiin pois tupakkatuotteita koskevat tutkimukset. Haut tehtiin Medic, CINAHL 

ja Medline tietokannoista sekä Julkari-julkaisuarkistosta. Osa aineistosta löydet-

tiin manuaalisen haun kautta. Julkari-arkisto lisättiin aineistonkeruun loppuvai-

heessa lähteeksi, koska sen julkaisut eivät tulleet esille muiden tietokantojen 

kautta ja manuaalista hakua tehtäessä ilmeni sen hyvä sovellettavuus. 
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KUVIO 3 Poissulkukriteerien käyttö aineistoa valittaessa.  

 

Kuviossa 3 ole huomioitu manuaalisella haulla saatua aineistoa (n=2), jotka arvi-

oitiin samoilla kriteereillä jo hakuvaiheessa. Kokonaisuudessaan aineistoon vali-

koitui seitsemän artikkelia, kolme Julkari-arkistosta ja neljä manuaalisen haun 

kautta. Suurin yksittäinen poissulkukriteeri oli, ettei artikkeli vastannut tutkimus-

kysymyksiin. Niissä käsiteltiin joko pois rajattuja päihteitä tai eivät olleet sovellet-

tavissa suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

Taulukossa 2 on esitelty aineistonkeruussa löydetyt tutkimukset, pois lukien ma-

nuaalisella haulla löydetyt tutkimukset. Taulukossa on esitelty tutkimuksen nimi, 

tekijät, tarkoitus, menetelmät ja aineisto sekä keskeiset tulokset. 
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Tutkimuksen nimi, tekijät, 

vuosi ja maa 

Tutkimuksen tarkoitus Aineisto ja menetelmä Keskeiset tulokset 

Vanhemmat ristiaallokossa – 

Perhekulttuuri ja ambiva-

lentti alkoholikasvatus. Hol-

mila , Kataja, Pirskanen Simo-

nen & Tigerstedt. 2016 Suomi 

Tutkia jännitteitä ja ambivalensseja, 

joita nykypäivän alkoholikasvatuk-

sessa on. 

Aiemman projektin haas-

tatteluaineisto vuodelta 

2014. Menetelmänä ai-

neistolähtöinen teema- ja 

sisällönanalyysi 

Suomalaisissa perheissä 

on paljon ristiriitoja liit-

tyen alkoholikasvatuk-

seen. Vahvistunut perhe-

kulttuuri auttaa yhtenäi-

syyden löytämisessä 

Riskinä toisten tahto? Katai-

nen, Lehto & Maunu. 2016 

Suomi 

Selvittää, millaisia riskejä nuoret itse 

liittävät alkoholinkäyttöön 

9.-luokkalaisten ryhmä-

haastattelut (n=18). Ana-

lyysinäkökulmana toi-

mija-asemien analyysi 

Nuoret pyrkivät riskienhal-

lintaan enemmän, mitä 

julkisuudessa annetaan 

ymmärtää 

Koulutuksellinen asema ja 

päihteiden käyttö nuorilla: 

erot ammatillisessa oppilai-

toksessa ja lukiossa opiskele-

villa. Mäki & Ruokolainen. 

2015 Suomi 

Tarkentaa kuvaa tekijöistä, jotka 

ovat yhteydessä tupakoinnissa, al-

koholinkäytössä ja huumeiden ko-

keilussa havaittuihin eroihin lukio-

laisten ja ammattiin opiskelevien vä-

lillä 

Vuosien 2010/2011 kou-

luterveyskyselyt. Mene-

telmä ristiintaulukointi ja 

khiin neliö-testi 

Erot lukiolaisten ja am-

mattiin opiskelevien välillä 

oli merkittävä. Alkoholin ja 

huumeiden käytön riskite-

kijät olivat samanlaisia, 

käytöt vahvistivat riskejä 

keskenään  

Influence of Risk and Protec-

tive Factors on Substance Use 

Outcomes Across Develop-

mental Periods: A Compari-

son of Youth and Young 

Adults. Collins, Harris Abadi, 

Johnson, Sambien & Thom-

son. 2011 USA 

Selvittää alkoholin ja marihuanan 

käytön riskitekijöitä kahdessa ikä-

luokassa (11-18- ja 18-24-vuotiaat) 

Kyselyt ja puhelinhaastat-

telut vuosilta 2006-2008. 

Epälineaarinen malli 

Riskitekijät olivat molem-

missa ikäryhmissä saman-

suuntaiset. Ongelmien 

esiintyvyys kasvoi van-

hemmassa ikäryhmässä 

Nuorten päihteettömyyden 

edistäminen. Varhaisen puut-

tumisen malli koulu- ja opis-

keluterveydenhuoltoon. Pirs-

kanen. 2007. Suomi 

Tarkoituksena testata Nuorten päih-

demittarin luotettavuutta ja sovel-

tuvuutta useista näkökulmasta 

Väitöskirjatutkimus 

Kyselyt ja haastattelut 

SPSS-ohjelma ja laadulli-

nen sisällön analyysi 

Nuorten päihdemittari 

osoittautui luotettavaksi 

ja varhaisen puuttumisen 

mallia muokattiin hieman 

TAULUKKO 2. Käytettyjä tutkimuksia. 
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5 TULOKSET 

 

5.1 Nuorten päihteiden käyttö 

 

Vallitseva käsitys nuorten päihteiden käytöstä vaikuttaisi olevan, että huumeet 

ovat korvanneet alkoholin käytön. Vaikka nuorten alkoholin käyttö onkin laskenut 

viimeisen 25 vuoden aikana 22% ja huumeista muun muassa kannabiksen ko-

keilu kasvanut sukupuolesta riippuen 4-8% (kuvio 4), ei edellä mainittu käsitys 

kuitenkaan viimeisempien tutkimusten mukaan näyttäisi pitävän paikkaansa. 

(Mäkäräinen, Saarainen & Takala 2018; Mäkelä 2019.) 

 

 

KUVIO 4. Päihteiden käytön kehitys 15-16 vuotiailla suomalaisilla 1995-2019 

(mukaillen Mäkelä 2019). 

 

A-klinikkasäätiö teetti kyselyn, johon osallistui 404 16-20-vuotiasta nuorta. Tä-

män kyselyn mukaan 20% alkoholia käyttävistä nuorista käyttää lisäksi kanna-

bista. Kuitenkin kannabista käyttävistä nuorista jopa 98% käyttää alkoholia. On 

siis huomattavasti yleisempää, että kannabiksen kanssa käytetään alkoholia kuin 

toisinpäin. (Mäkäräinen, Saarainen & Takala 2018.) 

 

Näistä 404:stä A-klinikkasäätiön laatimaan kyselyyn osallistuneesta nuoresta yli 

70% käyttää alkoholia (kuvio 5). Alkoholia käytti tytöistä 73% ja pojista 70%. Kan-
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nabiksen kokeilun kohdalla sukupuolijako on jo hieman huomattavampi. Ala-

ikäisitä 11% ja täysi-ikäisistä 17% oli ainakin kokeillut kannabista. Näistä 21% oli 

poikia ja 8% oli tyttöjä. (Mäkäräinen, Saarainen & Takala 2018.) 

 

 

KUVIO 5. A-klinikkasäätiön kyselyn tulokset alkoholin käytöstä (mukaillen Mäkä-

räinen, Saarainen & Takala 2018). 

 

 

5.2 Nuorten päihteiden käytön riskitekijöitä 

 

5.2.1 Vanhempien vaikutus 

 

Suomessa vallitsee kaksijakoinen alkoholikulttuuri. Toisaalta alkoholiin suhtau-

dutaan myönteisesti ja tämä näkyy tilastoissa alkoholin suurena kulutuksena (ku-

vio 6). Toisaalta taas Suomessa ollaan varautuneita alkoholia kohtaan eikä alko-

holin käyttöä koskevat keskustelut kuulu arkisiin puheenaiheisiin. (Holmila, Ka-

taja, Pirskanen, Simonen & Tigerstedt 2016.) 
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KUVIO 6. Alkoholijuomien tilastoidun, eli kotimaan alkoholijuomien myynti, ja ti-

lastoimattoman, eli muun muassa alkoholijuomien matkustajatuonti, kulutuksen 

osuudet kokonaiskulutuksesta 100%:na alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta 

kohti 2019 (mukaillen Jääskeläinen, Virtanen 2020). 

 

Holmilan ym. (2016) tutkimuksesta huomataan, että nuorten vanhemmat suhtau-

tuvat alkoholikäyttömalliin eri tavoin. Vaikka toisaalta onkin tutkittu nuorten otta-

van mallia vanhempien alkoholikäytöstä, olivat osa tutkimuksessa haastatelluista 

vanhemmista sitä mieltä, ettei omalla alkoholikäytöllä ollut vaikutusta nuoren al-

koholikäyttöön. Osa taas koki, ettei nuoren tulisi nähdä lainkaan vanhempien al-

koholikäyttöä. Vallitseva ajatus terveestä alkoholikäyttömallista oli vanhempien 

kohtuullinen alkoholinkäyttö, jolloin nuori oppisi alkoholin olevan hyväksyttävää 

kohtuullisissa määrissä seura- tai ruokajuomana eikä alkoholinkäytön tarvitsisi 

olla humalanhakuista. (Gould, Jayne, Valentine 2012; Holmila ym. 2016.) 

 

Sen sijaan alkoholikäytön keskustelukasvatuksesta oltiin lähestulkoon samaa 

mieltä. Alkoholin käytöstä ja sen vaikutuksen alla olemisen vaaroista olivat mel-

kein kaikki tutkimukseen osallistuneet vanhemmat keskustelleet nuorten kanssa. 

Vain pieni osa ei ollut käynyt alkoholista minkäänlaista keskustelua nuoren 

kanssa. Keskusteluyhteys nuoren kanssa alkoholista puhuttaessa koettiin avoi-

meksi ja melko helpoksi. (Gould, Jayne, Valentine 2012; Holmila ym. 2016.) 
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Vaikka edellä mainitussa tekstissä paneudutaankin alkoholin käyttöön, on sama 

malli huomattavissa myös yleisesti päihteiden käytössä. Nuori usein omaksuu 

vanhempien osoittaman mallin päihteiden käytöstä käyttämällä niitä samalla ta-

valla ja samoissa määrin kuin omat vanhemmat. (Pirskanen 2010.) Lisäksi van-

hempien muillakin kasvatustavoilla on paljon vaikutusta nuorten päihteiden käyt-

töön. Vanhempien suvaitsevainen suhtautuminen nuoren päihteiden käyttöä koh-

taan sekä vanhempien tietämättömyys nuoren ajanviettopaikoista ja ystäväpii-

ristä edesauttavat nuorten päihteiden käyttöä. (Mäkäräinen, Saarainen & Takala 

2018.) 

 

 

5.2.2 Ryhmäpaine ja yksin juominen 

 

Nuorten suhtautumisessa yksin ja seurassa juomiseen on havaittavissa selvä 

ero. Alkoholin juomisen aiheuttamat mahdolliset riskit yhdistetään ennemmin so-

siaaliseen tekijään kuin alkoholin määrään. Yksin juomisen ajatellaan johtavan 

herkemmin alkoholismiin sekä itsensä vahingoittamiseen. Yksin juomisen koe-

taan myös altistavan herkemmin vaaroille, sillä alkoholin vaikutuksen alaisella 

nuorella ei ole tällöin ihmisjoukon tarjoamaa suojaa. Nuori on siis herkempi alko-

holin aiheuttaman impulsiivisen käytöksen seurauksille, kun ei ole ketään estä-

mässä tämän toimintaan. (Katainen, Lehto & Maunu 2016.) 

 

Sosiaalisen juomisen koettaan nuorten toimesta vähentävän alkoholin käytöstä 

seuraavia riskejä. Muiden nuorten kanssa juominen on ideaalia, kun yksilöllä on 

vapaus toimia oman tahdon mukaisesti. Positiivinen juomiskokemus sisältää 

hauskanpidon sekä yksilön kontrollin juomistapahtumisista. (Katainen, Lehto & 

Maunu 2016.) 

 

Sosiaalista juomista ei kuitenkaan koeta pelkästään positiiviseksi ilmiöksi. Jos 

kaikkien juomistapahtumaan osallistuvien nuorten toiveet, odotukset ja asenteen 

tapahtumaa kohtaan eivät kohtaa, on yhteistahdon toteutuminen vaarantunut. 

Tämä mahdollistaa vanhan kansansanonnan, joukossa tyhmyys tiivistyy, toteu-

tumisen altistamalla nuoren kontrolloimattomasti alkoholin vaikutuksen alaiseksi, 
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jolloin ajattelematon käytös ja sen seuraukset saavat valtansa. Lisäksi yhteistah-

don toteutumattomuus lisää hyväksikäytön riskiä. (Katainen, Lehto & Maunu 

2016.) 

 

Suurin seuraus yhteistahdon puuttumisesta on kuitenkin yksi nuorten päihteiden 

käytön riskitekijöistä. Kun nuori ei koe ryhmässä saavansa vapaasti toimia omien 

toiveiden, valmiuden tai asenteen mukaisesti, lisää tämä riskiä sortua päihteiden 

käyttöön. Yhteistahdon puuttuessa syntyy ryhmäpaine, jolloin nuori joutuu mah-

dollisesti juomaan enemmän kuin oli ajatellut tai itselle sopimattomalla tavalla. 

(Katainen, Lehto & Maunu 2016.) 

 

 

5.2.3 Päihteiden käyttö 

 

Vaikka tässä opinnäytetyössä ei käsitelläkään nuorten nikotiinituotteiden tausta-

tekijöitä, on kuitenkin tärkeä mainita, että tupakointi itsessään on yksi päihteiden 

käytön taustatekijöistä, eritysesti alkoholin. Syy-seuraussuhde nuoren tupakoin-

nin ja humalajuomisen välillä on suora – mitä useammin nuori tupakoi, humala-

juominen kasvaa samassa suhteessa. (Mäki & Ruokolainen 2015.) 

 

Vastaavasti huumeiden käytön eräänä riskitekijänä toimii alkoholin käyttö. Myös 

tupakoinnin vaikutus riskitekijänä mainitaan. Kuitenkin alkoholin käyttö nosti ris-

kiä nuorten huumeiden käyttöön merkittävämmin kuin tupakointi. (Mäki & Ruoko-

lainen 2015.) 

 

 

5.3 Nuorten päihteiden käytöltä suojaavia tekijöitä 

 

5.3.1 Sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö 

 

Kuten riskitekijöissä, nuoren sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö voi myös kään-

teisesti toimia päihteiden käytöltä suojaavana tekijänä. Nuori omaksuu muun mu-

assa terveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä toimintatapoja niin sosiaalisesta 
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kuin kulttuurisesta ympäristöstään ja ne vaikuttavat myös nuoren elämäntilantee-

seen sekä sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroihin. (Pirskanen 2010; Collins, Harris 

Abadi, Johnson, Shamblen & Thompson 2011.) 

 

Edellisessä luvussa käsiteltiin vanhempien vaikutusta nuorten päihteiden käyt-

töön tämän riskiä lisäävästi. Voidaan kuitenkin huomata sen myös ennaltaehkäi-

sevän nuorten päihteiden käyttöä. Tämä vaatii sen, että vanhemman ja nuoren 

välillä vallitsee avoin keskusteluyhteys ja vanhemman oma suhtautuminen nuo-

ren päihteiden käyttöön ei ole liian tuomitseva, mutta ei myöskään liian suvaitse-

vainen. Jos vanhempien kanssa päihteiden käytöstä keskustelu ei syystä tai toi-

sesta onnistu, voi nuori kääntyä toisen luotettavan aikuisen puoleen, kuten kou-

luterveydenhoitajan. (Pirskanen 2010; Collins ym. 2011.) 

 

 

5.3.2 Varhainen puuttuminen 

 

Varhaisen puuttumisen malli (liite 2) kehitettiin Kuopion yliopiston hoitotieteenlai-

toksen tutkimus- ja kehityshankkeen pohjalta vuosina 2003-2007 koulutervey-

denhuoltoa varten. Se koostuu Nuorten päihdemittarista (Adolescents’ Sub-

stance Use Measurement, ADSUME) ja varhaisen puuttumisen toimintamallista, 

johon lukeutuu interventiosuositukset, toimintakaaviot sekä yhteisön arvoihin si-

sältyvät tekijät. (Pirskanen 2007.) 

 

Varhaisen puuttumisen malli rakentuu nuoren ja terveydenhoitajan keskustelun 

ympärille. Keskustelussa on tärkeä käydä läpi nuoren elämäntilannetta sekä si-

säisiä ja ulkoisia voimavaroja, joilla vaikuttaa terveyteen ja päihteiden käyttöön. 

Nuorten päihdemittarin ja keskustelun tulosten perusteella terveydenhoitaja te-

kee oman arvionsa nuoren päihteiden käytön vakavuudesta. Nuoren kanssa mie-

titään yhdessä kolmesta vaihtoehdosta tälle sopivinta interventiota päihteiden ku-

lutukseen perustuen. Raittiille ja kokeilijoille voidaan tarjota promotiivista voima-

varojen tukemista, päihteitä toistuvasti käyttäville preventiivistä mini-interventiota, 

riskikäyttäjille mini-interventiota ja vaarallisesti suurkuluttaville hoidon tarpeen ar-

viointia ja sen järjestämistä. (Pirskanen 2007.) 
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Promotiivisella voimavarojen tukemisella tarkoitetaan nuoren raittiuden ylläpitä-

mistä ja edistämistä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi myönteisellä palautteella 

nuoren raittiudesta tai tarjoamalla keinoja siihen, miten toimia tilanteissa, joissa 

päihteitä saatetaan tarjota. Preventiivisellä mini-interventiolla tarkoitetaan taas 

ehkäisevää päihdetyötä, joka voidaan toteuttaa pitämällä tiukka, mutta empaatti-

nen keskustelu nuoren kanssa, jossa pyydetään lisäksi tämän oma arvio tilan-

teesta. Lopuksi kannustetaan nuorta tekemään positiivisia muutoksia päihteiden 

käyttöön ja sovitaan kontrolliaika 1-4 kuukauden päähän. Mini-interventioon kuu-

luu edellisen lisäksi tiivis yhteistyö oppilashuoltoryhmän ja tarvittaessa sekä nuo-

ren luvalla huoltajan kanssa. Terveydenhuollon ammattilainen on velvollinen neu-

vottelemaan lastensuojelun kanssa, jos nuori ei sitoudu mini-interventioon. Kai-

kista vaikeimmissa tilanteissa turvaudutaan edellisten lisäksi vielä hoidon tarpeen 

arviointiin ja sen järjestämiseen, jossa lääkäri arvioi nuoren tilanteen ja ohjaa tar-

vittavaan hoitoon. On tärkeää perustella tämä nuorelle huolellisesti, sillä usein 

nuori kieltää tilanteen vakavuuden. Lisäksi tiivis yhteydenpito lastensuojelun ja 

huoltajan kanssa sekä nuoren säännöllinen seuranta on oleellinen osa interven-

tiota. (Pirskanen 2007; Hakamäki, Hujanen, Perttilä & Ståhl 2011.) 

 

Intervention toimivuuden takaa nuorten kunnioittaminen ja hyväksyminen sekä 

terveydenhoitajan ammatillisuus ja asiantuntijuus. Nämä attribuutit tulevat ilmi 

terveydenhoitajan kyvykkyydessä saavuttaa nuorten luottamus, olla avoin, rehel-

linen ja empaattinen nuoria kohtaan sekä omata aito kiinnostun nuorten asioita 

kohtaan. Lisäksi hänen tulee hallita monipuolisia toimintamenetelmiä sekä osata 

toteuttaa interventioita ja tukea nuorten voimavaroja. (Pirskanen 2007.)  
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6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Edellisessä luvussa on käsitelty yleisimpiä nuorten päihteiden käytön taustateki-

jöitä. Taustatekijöitä on tarkasteltu sekä riski- että suojaavien tekijöiden kautta. 

Lähteinä ovat toimineet aiheeseen liittyvät tutkimukset, joita on löydetty niin sys-

temaattisella kuin manuaalisella tiedonhaulla. Yleisemmät syyt nuorten päihtei-

den käyttöön, eli riskitekijät, olivat tutkimusten mukaan vanhempien vaikutus ja 

kasvatuskäytännöt, ystäväpiirin vaikutus, yksin juomisen vaarat, muiden päihtei-

den käyttö sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. Edellä mainitut riskitekijät 

toimivat myös käänteisesti yleisimpinä suojaavina tekijöinä. Lisäksi tutkimusai-

neistosta selvisi varhaisen puuttumisen ja ennalta ehkäisevän terveydenhoidon 

ehkäisevän nuorten päihteiden käyttöä. Tässä luvussa vastataan opinnäytetyön 

tutkimuskysymyksiin käyttäen löydettyä tutkimusaineistoa. 

 

Vanhemmilla on erittäin suuri vaikutus nuoren päihteiden käyttöön. Jo lapsesta 

asti seurataan vanhempien esimerkkejä ja tämä näkyy myös vahvasti päihteiden 

käytössä. Lisäksi teini-ikäiseksi tullessa nuori alkaa etsiä omia rajojaan ja luon-

nollisesti irtautumaan vanhemmistaan. Tässä kohtaa kuitenkin nuori tarvitsee 

vanhempien asettamia rajoja ja heidän asenteellansa nuoren päihteiden käyttöä 

kohtaan on iso merkitys. (Holmila ym. 2016.) Vaikka Holmilan ym. (2016) tutki-

muksessa tulikin ilmi, että vanhemmat korostavat kasvatuksessa neuvottelua, 

keskustelua ja demokratiaa, on heille kuitenkin tärkeää toimia auktoriteettina, 

jolla on viimeinen sana päätöksissä. Kaverivanhemmuutta ei pidetty hyvänä att-

ribuuttina (Holmila ym. 2016).  

 

Vanhempien lisäksi nuorten päihteiden käyttöön vaikuttavat ystäväpiiri ja sen tuo-

mat paineet päihteiden, etenkin alkoholin, käytölle. Lisäksi yksinjuominen näh-

dään joissain määrin olevan isompi riskitekijä nuorten jatkuvalle päihteiden käy-

tölle kuin seurassa juominen. Suurimpana tekijänä tässä toimii yhteistahto eli ryh-

män nuorten yhteiset toiveet, odotukset ja asenteen päihteiden käyttöä kohtaan. 

Yhteistahto voi toimia joko riski- tai suojaavana tekijänä. Jos yhteistahtoa ei löydy, 

voi tämä asettaa raittiin nuoren tilanteeseen, jossa ryhmäpaineen alla on päih-
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teitä pakko käyttää. Jos taas yhteistahto löytyy ja se on kielteinen päihteiden käyt-

töä kohtaan, on nuorten helpompi pysyä niistä erossa. (Katainen, Lehto & Maunu 

2016.) 

 

Tuloksista huomattiin myös, että päihteiden käyttö lisää riskiä toisten päihteiden 

käyttöön. Tupakoinnilla on vahva lisäävä vaikutus humalajuomiseen. Sama ilmiö 

pätee myös nuoriin, jotka ovat tupakoineet aiemmin, mutta ovat lopettaneet tai 

pitävät taukoa. Heillä oli korkeampi riski humalajuomiseen tupakoimattomiin nuo-

riin verrattuna. Samainen malli toistuu huumeiden kohdalla. Tupakoimattomilla ja 

raittiilla nuorilla on pienempi riski huumeiden käyttöön kuin tupakoivilla ja alkoho-

lia käyttävillä. (Mäki, Ruokolainen 2015.) 

 

Nuorten päihteiden käytön taustatekijöihin lukeutuvat myös suojaavat tekijät. 

Näistä yhtenä suurimmista tekijöistä on nuoren sosiaalinen ja kulttuurinen ympä-

ristö. Näihin lukeutuvat muun muassa ystävät, perhe ja yhteisö. Ne ohjaavat 

nuorta tekemään valintoja elämässä koskien tämän elämän eri osa-alueita, kuten 

päihteiden käyttöä. Toinen nuoren valintoja ohjaavat tekijät ovat sisäiset ja ulkoi-

set voimavarat. Merkittäviä sisäisiä voimavaroja ovat itsetunto, tieto ja sosiaaliset 

taidot. Merkittävimpiä ulkoisia voimavaroja ovat taas harrastukset sekä vanhem-

pien ja ystävien tuki. (Pirskanen 2010; Collins ym. 2011.) Kuten aiemmin huo-

mattiin, vanhemmuus voi toimia myös riskitekijänä. Suojavana tekijänä se kuiten-

kin toimii, kun vanhempien ja nuoren välinen tunneside on vahva ja nuori on op-

pinut kotoa terveellisen alkoholin käytön mallin. (Gould, Jayne, Valentine 2012.) 

 

Tärkeitä suojaavia tekijöitä ovat myös ennaltaehkäisy ja interventio. Pirskaisen 

(2007) tutkimuksessa selviää, että jo varhaisnuoruudessa puuttuminen nuoren 

päihteiden käyttöön terveydenhoitajan kanssa keskustelemalla voi herättää 

nuorta itsetutkiskeluun, oman päihdekäytöksen reflektointiin sekä tilanteen mu-

kaan mahdollisesti muutokseen. Keskustelun ja nuoren päihteiden käytön tason 

pohjalta voidaan miettiä sopivaa interventiota nuorelle. On kuitenkin annettava 

mahdollisuus nuorelle luopua päihteiden käytöstä itse, jos tilanne on tarpeeksi 

lievä. Varhaisen puuttumisen mallin toimivuus kuitenkin vaatii terveydenhoitajalta 

hyvää ammattitaitoa, aitoa huolta nuorta kohtaan sekä hyviä vuorovaikutustaitoja 

nuorien kanssa. (Pirskanen 2007.) 
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Tehokkaan ennaltaehkäisyn ei kuitenkaan tulisi koskea vain yksilöä vaan lisäksi 

koko yhteisöä. Olisi hyvä, että vallitseva ajatus olisi sellainen, joka pitää normaa-

lia elämää arvossa enemmän kuin yksittäisiä suuria kokemuksia, jotka voivat si-

sältää juuri nuorilla päihteiden käytön. (Pirskanen 2010; Collins ym. 2011.) 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Pietarinen (2002) on määritellyt eettisten vaatimusten listan, joka sisältää kah-

deksan kohtaa: älyllisen kiinnostuksen vaatimus, tunnollisuuden vaatimus, rehel-

lisyyden vaatimus, vaaran eliminoiminen, ihmisarvon kunnioittaminen, sosiaali-

sen vastuun vaatimus, ammatinharjoituksen edistäminen ja kollegiaalinen arvos-

tus. 

 

Vaaran aiheuttamisella tarkoitetaan tutkittaville henkilöille tutkijoiden toiminnan 

aiheuttamia vaaroja (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 211-212). Opin-

näytetyössä käsitellään ainoastaan eettisesti arvioitua kirjallista materiaalia, joten 

vaaran eliminoiminen ei ole eettisyyden arvioinnissa tarpeen. 

 

Tuloksista pitää arvioida sisäinen ja ulkoinen validiteetti. Ulkoinen validiteetti on 

pääosin tulosten yleistettävyyttä. Sisäinen validiteetti kuvastaa tutkimusaineiston 

luotettavuutta. Hoitotyön tutkimuksissa usein sovellettavuus jää kapeaksi harkin-

nanvaraisten otosten vuoksi (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 196-

198.) Tässä tutkimuksessa ulkoiseen validiteettiin vaikuttaa aineistosta löytyvien 

tietojen yleistettävyys. Tarkoituksena on saada tuloksia, joita voidaan hyödyntää 

koko maassa. Opinnäytetyön sisäiseen validiteettiin voi vaikuttaa jo hankitun ai-

neiston häviäminen. Kirjallisuuskatsauksessa ei käsitellä henkilöitä missään tut-

kimuksen vaiheessa, joten sisäiseen validiteettiin vaikuttaa ulkoista validiteettia 

vähemmän tekijöitä kuin muissa tutkimusmenetelmissä. 

 

Opinnäytetyö arvioitiin kirjoittamisvaiheessa Joanna Briggs Collaborationin ”JBI: 

Arviointikriteerit laadulliselle tutkimukselle”-lomakkeen avulla (liite 1). Opinnäyte-

työn metodologia on pääsääntöisesti hyvin yhteensopiva aineistonkeruun, analy-

soinnin ja raportoinnin kanssa. Teoreettiset lähtökohdat on kuvattu ja kulttuuriset 

lähtökohdat mainittu. Koska aineistonkeruumenetelmä oli kirjallisuuskatsaus, ei 

tutkimukseen osallistujien alkuperäisten ilmausten kuvaaminen ole sovelletta-

vissa. 
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7.2 Johtopäätökset 

 

Ehdottomasti tärkeimmäksi nuorten päihteiden käytön taustatekijäksi nousee 

opinnäytetyössä käytetyistä tutkimuksista sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö,  

niin riski- kuin suojaavana tekijänä. Ne sisältävät monia eri yksittäisiä tekijöitä, 

joita on tässäkin opinnäytetyössä tarkasteltu. 

Tulosten tarkastelu -luvussa todettiin vanhemmuuden olevan sekä riski- että suo-

jaava tekijä. Jotta tämä toimisi suojaavana tekijänä on vanhemmilla ja nuorella 

oltava läheiset välit ja heidän tulee nauttia molemminpuolista luottamusta. (Hol-

mila ym. 2016.) Holmilan ym. (2016) tutkimuksesta käykin ilmi, että perhekulttuuri 

on vahvistunut Suomessa. Tämä käy ilmi vanhempien ja nuorten lisääntyneenä 

yhteisymmärryksenä perheen säännöistä ja kasvatuskäytännöistä. Vahvistuneet 

perhesiteet ja vanhempien ja nuorten yhteisymmärrys taas vahvistaa heidän de-

mokraattisen suhteensa onnistumista ja saa vanhemmat järkeistämään suhtau-

tumistaan nuoren päihteiden käyttöön. 

 

On kuitenkin hyvä pohtia, mitä heikkouksia vahvistuneet perhesiteet sisältävät. 

Herää kuitenkin kysymys onko mahdollista, että liiallinen demokraattisuus hei-

kentää vanhemman auktoriteettia. Vaikka tähän kysymykseen ei suoranaista 

vastausta tutkimuksissa tullut esille, voidaan nuorten päihteiden käytön tilastoa 

(kuvio 4, s. 16) tarkastelemalla päätellä osittain tähän kysymykseen vastausta. 

Selvää yhtäläisyyttä vanhempi-nuori-suhteen demokraattisuudessa ja vanhem-

pien auktoriteetissa ei ole. Siinä missä nuorten alkoholin käyttö on 25 vuoden 

aikana vähentynyt, on huumeiden kokeilu ja käyttö lisääntynyt (Mäkelä 2019). 

Tästä ei siis voida suoraan päätellä auktoriteetin vähentyneen. Tuloksista kuiten-

kin ilmi tullut vanhempi-nuori-suhteen demokraattisuuden kannatus voi mahdolli-

sesti olla kytköksissä nuoren ajatusmalliin omasta päihteiden käytöstään, jolloin 

nuori näkee vanhemman ennemmin vertaisenaan ja vertaa näin omaa päihteiden 

käyttöään ja riskinarvioimiskykyään suoraan vanhempiinsa. 

 

Suomessa on verrattain hyvä päihdekasvatusohjelma muun muassa kouluissa, 

mutta iso osa siitä jätetään edelleen vanhempien vastuulle. Voidaan katsoakin 

näiden vahvistuneiden perhesiteiden myötä, että yhteiskunta uskaltaa jättää 

enemmän vastuuta perheille, jolloin perheistä tulee haavoittuvaisempia kuin 

aiemmin. Vanhemmat kokevat suurempaa ahdistusta vastuun määrästä ja voivat 
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jäädä asian kanssa täysin yksin. Jos vanhemmat eivät kykene kasvattamaan 

nuoriaan oikein päihteiden käytön suhteen, voi tämä taas lisätä nuorten päihtei-

den käytön riskiä. (Holmila ym. 2016.) 

 

Nuorten päihteiden käytön taustatekijöitä tarkasteltaessa on herännyt kysymys, 

miksi nuoret käyttävät päihteitä? Netistä löytyy hyvin tietoa päihteiden käytön hai-

tallisuudesta ja näitä asioita opetetaan koulussa. Lisäksi monet vanhemmat käy-

vät päihteistä keskustelua nuorten kanssa (Holmila ym. 2016). On huomattu, että 

päihteiden tuottama positiivinen olotila sekä positiivinen riskinotto lisää kiinnos-

tusta päihteiden käyttöä kohtaan. Päihteestä tulee niin sanottu kielletty hedelmä, 

jonka hetkelliset hyödyt houkuttelevat pitkäaikaisista seurauksista huolimatta. 

Nuorten tarkoitus ei kuitenkaan ole mielivaltainen riskinotto vaan niiden hallitse-

minen turvallisella päihteiden käytön tilanteella, jossa yhteistahto toteutuu. (Ka-

tainen, Lehto & Maunu 2016.) 

 

Nuorten päihteiden käytöstä usein ajatellaan sen olevan mielivaltaista ja hallitse-

matonta sekoilua. Kataisen ym. (2016) tutkimuksesta kuitenkin käy ilmi, että ai-

kuisten tavoin myös nuoret pyrkivät suunnittelemaan ja hallitsemaan päihteiden 

käyttöään, silloin kun käyttö on viihdekäyttöä. Tämä ei luonnollisesti tee alaikäis-

ten nuorten päihteiden käytöstä sallittua ja onkin muistettava, että nuorilla päih-

teet vaikuttavat myös fyysiseen ja psyykkiseen kehitykseen eikä nuorten riskien 

arvioiminen ole samalla tasolla aikuisten kanssa, vaikka joitain yhtäläisyyksiä 

nuorten ja aikuisten viihdekäytön välillä onkin. (Holmila ym. 2016.) On kuitenkin 

mielenkiintoista pohtia, voisiko hyvällä interventiolla vähentää nuorten päihteiden 

ongelmakäyttöä niin sanottuun viihdekäyttöön, jolloin riskit tiedostettaisiin ja otet-

taisiin huomioon paljon paremmin. Tämä onkin nuorten päihdetyössä pääpriori-

teetti (Mäki, Ruokolainen 2015). Tästä voisi olla helpompi siirtyä kohti raittiutta 

tai, alkoholin kohdalla, täysikäisyyden kohtuukäyttöä. 

 

Kaikilla ihmisillä on voimavaroja. On kuitenkin muistettava, että vaikka voimava-

rat olisivatkin monella yleispiirteiltään samat (perhe, harrastukset, koulu jne.), ne 

ovat jokaisella yksilöllisiä. Tämän takia nuoren päihteiden käytöltä suojaavia te-

kijöitä arvioidessa, on tunnistettava, mitkä voimavaroista on kullakin nuorella 

päihteiden käyttöä ehkäiseviä ja mitkä sitä vahvistavia. Tämä sallii sen, että jo-

kaista nuorta voidaan tukea ja auttaa juuri hänelle tehokkaalla tavalla. Erityisen 
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hyväksi voimavarojen arvioimista pidetään niiden nuorten kohdalla, joilla on 

enemmän päihteiden käyttöä vahvistavia taustatekijöitä. (Pirskanen 2010.) 

 

Tulosten tarkastelu-luvussa käsiteltiin ennaltaehkäisyn ja intervention tehok-

kuutta nuorten päihteiden käytöltä suojaavana tekijänä. Vaikka todettiinkin var-

haisen puuttumisen mallin olevan suhteellisen tehokas, se ei kuitenkaan ole täy-

sin suojassa ongelmatekijöiltä. Yhtenä ongelmatekijänä nuorten päihteiden käyt-

töön puuttumisessa, on se, ettei nuorten mielestä päihteiden käytössä ole haital-

lisia seurauksia tai he eivät halua myöntää niiden olemassaoloa. Toinen oman 

päihdekäytön kielteisyyteen liittyvä ongelma on se, ettei nuori erota ongelmakäyt-

töä viihdekäytöstä. Moni nuori saattaa ajatella omasta päihdekäytöstään sen ole-

van viihdekäyttöä, vaikka todellisuudessa raja ongelmakäyttöön on selvästi ylit-

tynyt. (Mäki, Ruokolainen 2015.) Nämä ongelmatekijät voivat aiheuttaa sen, ettei 

päihteitä käyttävä nuori ole valmis vastaanottamaan apua, koska ei koe tarvitse-

vansa sitä.  

 

Vaikka edellä mainitut ongelmatekijät ovatkin vakavia ennaltaehkäisyä ja inter-

ventiota vaikeuttavia tekijöitä, voidaan kuitenkin todeta, etteivät ne ole päättymät-

tömiä. Päihteiden ongelmakäytön haittavaikutukset pystyy kieltämään jonkin ai-

kaa, mutta lopulta ne tulevat liian selvästi näkyviin, jolloin nuoren itsensäkin on 

monesti ne myönnettävä (Mäki, Ruokolainen 2015). 

 

Myös Pirskasen (2007) tutkimuksessa todetaan nuorten olevan kovin kielteisiä 

omaa päihteiden käyttöään kohtaan. Kuitenkin tutkimuksen tuloksissa tulee esille 

intervention ja ennaltaehkäisyn tehokkuus. Melkein neljännes 326:sta tutkimuk-

seen osallistuneista nuoresta halusi vähentää omaa päihteiden käyttöään ja osa 

heistä onnistuikin tässä. Selvää terveydenhoitajan yhteys näihin saavutuksiin ei 

kuitenkaan ole. Kyseisillä nuorilla saattoi olla muitakin suojaavia tekijöitä, jotka 

helpottivat päihteiden käytön vähentämistä. Tutkimukseen osallistuneet tervey-

denhoitajatkin totesivat intervention olevan vaikeampi niille, joilla päihteiden 

käyttö oli elämän yksi suurimmista sisällöistä. (Pirskanen 2007.) 

 

Nuorten päihdetyössä tuntuu usein riskitekijät ja niiden vaikutusten heikentämi-

nen olevan pääprioriteetti. Kuitenkin tämä opinnäytetyö on osoittanut suojaavien 



31 

 
 

tekijöiden ja niiden vahvistamisen olevan aivan yhtä tärkeitä, ellei jopa tärkeäm-

piä nuorten päihteiden käytön vastaisessa työssä. Ilman riskitekijöitä on nuoren 

varmasti helppo pidättäytyä päihteistä, mutta ilman suojaavia tekijöitä tämä olisi 

varmasti lähes mahdotonta. Yhdessä nämä kuitenkin muodostavat tärkeän parin, 

jotka huomioimalla saadaan parhaat mahdolliset tulokset nuorten päihteiden käy-

tön vastaisessa työssä. 

 

 

7.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Nuorten päihteiden käyttöä on tutkittu melko paljon, mikä onkin hyvä, sillä sen 

vaikutukset koskevat yksilön lisäksi koko yhteiskuntaa. Tätä opinnäytetyötä työs-

täessä tuli esille kuitenkin pari jatkotutkimuskysymystä, joita olisi hyvä tarkastella 

tulevaisuudessa. 

 

Opinnäytetyössä esitelty varhaisen puuttumisen malli oli tehokkaan oloinen inter-

ventio-ohjelma, jollaisia varmasti tarvitaan Suomeen enemmänkin. Varsinaista 

suomalaista tutkimustietoa tällaisten ohjelmien pitkäaikaisesta tuloksesta ei kui-

tenkaan löytynyt. Jatkotutkimuksena voitaisiin paneutua suomalaisten nuorten 

päihteiden käytön interventio-ohjelmien pitkäaikaisiin tuloksiin. 

 

Edellä mainitun jatkotutkimusehdotuksen lisäksi tuli huomattua, että on olemassa 

monia tutkimuksia etenkin nuorten alkoholin käytöstä, mutta huumeiden käytöstä 

tutkittua tietoa on melko niukasti ja nekin ovat lähinnä kannabiksesta. Etenkin nyt, 

kun huumeet ovat kasvavassa roolissa nuorten päihteiden käytössä, olisi hyvä 

ottaa tarkasteluun niiden vaikutus nuoriin sekä juuri huumeiden käytön taustate-

kijät. 
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