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1 Johdanto 

Nuorten syrjäytyminen on yhteiskunnallisesti vakava ongelma, jonka syntyyn vaikuttaa 

moni asia. Syrjäytymisen riskitekijät, kuten esimerkiksi heikko koulutus sekä mielenter-

veys- ja päihdeongelmat, voivat johtaa yhteiskunnan toimintojen ulkopuolelle jäämiseen. 

Pekka Myrskylän tekemässä analyysissä Hukassa- keitä ovat syrjäytyneet nuoret? sel-

viää, että syrjäytyminen on yleistä etenkin nuorten miesten keskuudessa. Vuonna 2010 

syrjäytyneitä 15–29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300, joista kaksi kolmasosaa 

oli nuoria miehiä.  (Myrskylä 2012.) Pelkän peruskoulun suorittaneilla on Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen mukaan havaittu useissa tutkimuksissa terveyteen ja etenkin 

psyykkiseen terveyteen liittyviä ongelmia, sekä muita elämänhallintaan liittyviä vaikeuk-

sia.  (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018). 

Sosioekonomiset terveyserot väestön välillä saavat alkunsa usein jo lapsuudessa, jolloin 

osa lapsista joutuu elämään epäedullisissa kasvuympäristöissä sekä elinolosuhteissa 

(Niemelä – Kokkinen – Pulkki – Saarinen – Tynkkynen 2015:1 19). Sosiaali- ja terveys-

ministeriö pyrkii takaamaan jokaiselle yksilölle yhtäläiset mahdollisuudet terveelliseen 

elämään. Pääministeri Juha Sipilän johtaman hallitusohjelman kymmenen vuoden ta-

voite on suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen. Edistetään terveyttä ja 

hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta (2016-2019), on yksi hallituksen viidestä 

kärkihankkeesta ja se tähtää toimillaan parantamaan väestön elämänlaatua ja elinta-

poja. Kärkihanke pyrkii kaventamaan väestöllisiä terveyseroja, syrjäytymistä ja ihmisten 

eriarvoisuutta. (Larivaara 2016.)  

Opinnäytetyömme käsittelee syrjäytymisuhan alla olevien 16-29-vuotiaiden nuorten 

suun terveyden edistämistä ja kannustamista terveellisiin elämäntapavalintoihin, joihin 

kuuluu oleellisesti päihteiden käytön vähentäminen sekä päihteettömyyden tukeminen. 

Suurin osa syrjäytyneistä ja syrjäytymisuhan alla olevista nuorista tukeutuu päihteisiin 

elämäntilanteensa vuoksi, jonka vuoksi lähestymme asiaa päihteiden näkökulmasta. 

Opinnäytetyömme kehitystehtävä keskittyi 16-29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat luokiteltu 

niin sanottuun NEET-kategoriaan. NEET lyhenne tulee sanoista Not in Employment, Ed-

ucation or Training. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli motivoida nuoria huolehtimaan 

omasta terveydestään sekä pyrkiä edistämään nuorten hyvinvointia ja suun terveydenti-

laa. Tarkoituksenamme oli myös kehittää ja parantaa moniammatillista yhteistyötä syr-

jäytymisuhan alla olevien nuorten hyväksi. 
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Toteutimme Stadin ammattiopistossa Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n ylläpitä-

mässä työpajassa syrjäytymisuhan alla oleville nuorille suun terveyden edistämistapah-

tuman. Opinnäytetyömme tuotos toteutettiin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakou-

lun muiden samaa opinnäytetyön aihetta tekevien suuhygienisti -opiskelijoiden kanssa. 

Tuotimme yhdessä myös nuorten työpajatoiminnan käyttöön sähköisessä muodossa 

olevan tietopaketin suun terveydestä, joka oli tarkoitettu työpajatoiminnan oheismateri-

aaliksi opettajille. Tuotoksellamme pyrimme vahvistamaan myös moniammatillisuutta 

syrjäytymisuhan alla olevien nuorten suun terveyden ja yleisterveyden parantamiseksi. 

Opinnäytetyömme punaisena lankana ja viitekehyksenä toimi Metropolia Ammattikor-

keakoulun toteuttama Matti- miesten matkat työhön- hanke, joka toteutettiin vuosina 

2016-2018. Hankkeen tarkoituksena oli tukea nuorten 15-29 vuotiaiden miesten koulut-

tautumista ja hakeutumista opiskelu- ja työelämään.  (Matti- miesten matkat työhön.)  

2 Työn tarkoitus, tavoite ja kehittämistehtävät  

Opinnäytetyömme tarkoituksen kautta toteutettiin NEET-nuorille suun terveyden edistä-

misen tapahtuma. Lisäksi opinnäyteyömme tarkoituksen pohjalta tuotimme nuorten suun 

terveyden edistämisen tueksi sähköisen tietopaketin, jolla vahvistetaan nuorten suun ter-

veyden edistämistä myös tapahtuman jälkeen.  

Työmme tavoitteiden kautta tuimme nuorten elämäntapamuutokseen ryhtymistä, sekä 

päihteiden käytön vähentämistä suun terveydenhoidon edistämiseksi. Opinnäyte-

työmme tavoitteina oli myös lisätä moniammatillista yhteistyötä nuoren hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi. 

Opnnäytetyömme kehittämistehtävät olivat: 

1. Millaisilla menetelmillä tuetaan NEET-nuoren elämäntapamuutokseen johtavaa 

käyttäytymistä? 

2. Mitkä asiat tapahtumassa saavat nuoren kiinnostumaan suun terveyden edistämi-

sestä? 

3. Miten moniasiantuntijuutta voidaan edistää? 
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3 Opinnäytetyön tietoperusta 

Opinnäytetyön tietoperusta antoi viitekehyksen opinnäytetyömme aiheeseen ja se ko-

kosi yhteen opinnäytetyön tarkoitusta. Tässä osiossa avataan erilaisia tietoperustaan liit-

tyviä asiakokonaisuuksia, jotka perustuivat luotettaviin tutkimus- ja kirjallisuuslähteisiin.   

 

 Tiedonhaku  

Tietoperustaa varten haimme enimmäkseen tieteellisiä artikkeleita, raportteja, erilaisia 

tutkimuksia ja tutkimustuloksia, analyysejä sekä tietokirjoja ja tilastoja.  Opinnäyte-

työmme oli laaja-alainen, joten käytimme apuna monia eri tietokantoja. Käytimme erityi-

sesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen-, Cinahl-, Finna-, Medic- ja Terveysportti-tieto-

kantoja. Käytimme apuna myös Googlen scholar tietokantaa, joka on tieteellisten julkai-

sujen maksuton hakupalvelu. Verkoston tietokantojen lisäksi kävimme Meilahden kam-

puskirjastossa, Terkossa, joka on Helsingin yliopiston terveystieteiden kirjasto, Metropo-

lian omassa kirjastossa MetCat:ssa sekä Tampereen pääkirjasto Metsossa.  

Aloitimme lähdemateriaalin hankinnan yksittäisillä hakusanoilla suomeksi, kuten esimer-

kiksi syrjäytynyt, syrjäytyminen, nuori, päihteet ja suunterveys. Myöhemmin käytimme 

tietokantojen laajempaa hakua, koska pystyimme määrittelemään tarkemmin yksittäisiä 

hakusanoja. Tarkennetun haun jälkeen aloimme saamaan enemmän aiheeseemme liit-

tyviä julkaisuja. Löysimme opinnäytetöitä, joiden lähdeluetteloista ja hakusanoista 

saimme lisäapua, jolloin tiedonhakuja tehtiin useista eri tietokannoista. 

Avainsanoiksi muuodostuivat esimerkiksi social exclusion, young adult, drugs, into-

xicant, substance addiction, multi-expertise, collaboration, oral health, prevent, health 

promotion, syrjäytyminen, terveyden edistäminen, oral disease, suunterveys, NEET, 

päihteet, nuoret, moniasiantuntijuus ja itseohjautuvuusteoria (kuvio1). Vaikka avainsa-

noja löytyi myös englanniksi, halusimme tietoperustaan enemmänkin suomalaisiin tutki-

muksiin perustuvia lähteitä. Syynä oli se, että opinnäytetyömme tuotos tehtiin Suomessa 

asuville, syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. 
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Kuvio 1. Erilaisten avainsanojen hakemisen tuloksia ja osuvuuksia 

 

Aineistohakuja tehdessä rajasimme hakumme pelkästään päihdeongelmiin tai päihde-

riippuvuutta käsitteleviin tutkimuksiin. Ongelmaksi koitui se, että pelkästään päihteisiin 

liittyviä aineistoja ei löytynyt helposti. Päihteisiin liittyi aina mielenterveys, joten li-

säsimme hakukenttään myös sanan mielenterveys. Niistä aineistoista, mitä löysimme, 

käytimme vain päihteen osuutta tai päihdettä tukevia aineistoja. Suuntervettä koskevan 

tiedon etsintä oli työn helpoin osuus, johtuen koulutuksestamme sekä hammashoitajan 

taustastamme. Tarkempi kuvaus tietoperustamme kuvauksista löytyy taulukkona liit-

teinä. (Liite1 ja 2). 

 

  NEET-nuori, Not in Employment, Education or Training. 

NEET -nuorista puhuttaessa sillä tarkoitetaan peruskoulun suorittaneita, 16-29-vuotiaita 

nuoria, jotka eivät ole työelämässä tai opiskelemassa. NEET- sana tulee englannin kie-

len sanoista Not in Employment, Education or Training. NEET-käsite yhdistetään nyky-

ään sosiaalisesti syrjäytyneisiin tai syrjäytymisuhan alla oleviin nuoriin. Yhteiskunta lei-

maa heidät yleensä jollakin tasolla luokituksensa perusteella yhteiskunnan taakaksi. Toi-

sin sanoen NEET-aste on eräänlainen status tai kategoria yhteiskunnalle ymmärrettä-

väksi ja samalla indikaattori työllisyyden ja opiskelun tilastoinnin ja tilanteen kartoituksen 
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helpottamiseksi. (Larja – Gissler – Merikukka – Paananen – Ristikari –Törmäkangas 

2016; Hiilamo – Määttä – Koskenvuo – Pyykkönen – Räsänen – Aaltonen 2017.)  Mar-

raskuun 2018 tilastokeskuksen (n.d) tutkimuksen mukaan tällä hetkellä työttömiä 15 - 

24-vuotiaita nuoria oli 12,5 % ja 15- 29-vuotiaita NEET-nuoria oli vuoden 2017 lopussa 

yhteensä 10.7%.  Heistä miehiä oli 9,9% ja naisia 11,6% (taulukko 1). (Tilastokeskus 

2018 a; Tilastokeskus PX-Web-tietokannat.) 

Taulukko 1. Tilasto vuonna 2017 NEET -nuorista.  (Tilastokeskus PX-Web-tietokannat). 
 

 

Heikki Hiilamon (2017) raportissa, sekä Liisa Larjan (2016) artikkelissa todetaan, että 

NEET-käsite yhdistetään helposti syrjäytyneisiin nuoriin. Kuitenkaan tämä ei ole heidän 

mukaansa täysin rinnastettavissa siihen, että nuoret olisivat hyvinvoinnin kannalta syr-

jäytyneitä, ja ettei pelkän NEET-luokituksen perusteella voida olettaa kaikkien olevan 

yhteiskunnallinen taakka. Monet NEET-nuoret ovat hetkellisesti syrjäytetty työmarkkinan 

ja koulutuksen ulkopuolelle, mutta he eivät ole syrjäytyneitä nuoria. Hiilamo ja Larja ko-

rostavat teksteissään, että NEET-luokituksessa on hyvin erilaisista elämänvaiheista ja 

eri syistä joutuneita nuoria. Joillekin luokitukseen joutuminen on tilapäistä, kuten esimer-

kiksi pääsykokeisiin lukeminen, kun taas toisille se on mahdollisesti pitempiaikainen tila. 

Hiilamo (2017) kertoo raportissaan, että NEET-luokituksen sisällä erotellaan vielä tar-

kemmin tilanteen vakavuus ja seurataan etenkin niitä nuoria, jotka ovat riskiryhmässä tai 

heitä, jotka ovat jo valtavirran alla. Myös Larja keskittyy (2016) artikkelissaan tutkimaan 

sitä, että pystytäänkö NEET-indikaattorin sisällä erottelemaan sellaisia nuoria, joista on 

syytä olla huolissaan. (Larja ym. 2016; Hiilamo ym. 2017.) 

Hiilamon (2017) mukaan nuoret voidaan tarkentaa NEET-luokituksen sisällä viiteen eri 

kategoriaan. Ensimmäisen kategorian muodostavat ne työttömät, jotka etsivät töitä ja 

ovat työmarkkinoilla esillä. Toiseen kategoriaan kuuluvat ne, jotka ovat fyysisen tai hen-

kisen vammautumisen myötä työtarjonnan ulkopuolella. Kolmas kategoria käsittää ne 
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passiiviset nuoret, joilla ei ole erinäistä syytä olla poissa työmarkkinoilta ja, jotka käyttä-

vät mielellään valtion tukea. Neljäs kategoria käsittää ne, jotka miettivät edelleen omaa 

tulevaisuuttaan ja odottavat mahdollisuutta hyvään työhön sekä hyvään elämään. Vii-

meiseen ryhmään kuuluvat ne, jotka ovat valinneet tiedostaen NEET-elämän, kuten esi-

merkiksi vapaaehtoistyötä tekevät. (Hiilamo ym. 2017.) 

Kuten alussa mainittiin, yhteiskunta leimaa helposti NEET- nuoret negatiivisella tavalla 

taakaksi ja sosiaalinen leimaus saattaa lisätä nuorten ahdistusta. (Hiilamo ym. 2017). 

Hiilamo (2017) ja Larja (2016) toteavat kummatkin, että on hyvä muistaa, että NEET- 

luokitukseen joutuneet nuoret eivät kuitenkaan kaikki ole syrjäytyneitä. Tilastojen ja tut-

kimusten perusteella (kohortti 87 sekä n.d) on kuitenkin selkeä kytkös siihen, että mitä 

enemmän NEET vuosia kerääntyy, sitä isompi riski nuorella on syrjäytymiseen.  (Larja 

ym. 2016; Hiilamo ym. 2017.) Larja (2016) avaa artikkelissaan kytköksen käyttämällä 

vuonna 1987 syntyneiden kohorttitilastoja vuoden 2003-2012 väliseltä ajalta, joka kuvasi 

NEET- nuorten tilannetta. Larjan artikkelin tilastosta näkyy, että ne nuoret, jotka olivat 

useammin kuin kerran NEET-luokituksessa, käyttivät kolminkertaisen määrän enemmän 

toimeentulotukea (35%) tai tulivat raskaaksi (8.5%) kuin ne nuoret, jotka eivät kuulu 

NEET- luokitukseen. Larjan (2016) esittelemästä taulukosta näkyi myös, että yli kaksin-

kertainen määrä NEET-nuorista, oli joko tuomittu jostain rikollisuudesta, tai olleet psyki-

atrisella osastolla hoidossa tai käyttivät psyykelääkkeitä ei NEET-nuoriin verrattuna. Tut-

kimusten ja tulosten perusteella voidaan sanoa, että NEET-indikaattori ei täysin kerro 

nuorten hyvinvoinnista mutta se antaa yleiskuvaa tilanteesta. (Larja ym. 2016.) 

 

 Nuorten syrjäytymisen määritelmä 

Syrjäytyminen ja erityisesti nuorten syrjäytyminen on ollut tämän vuosikymmenen aikana 

hyvin keskiössä. Kun puhutaan nuorten syrjäytymisestä, tarkoitetaan, että nuori on jää-

nyt yhteiskunnan marginaalien ulkopuolelle eli hän on työtön ja vailla koulutusta, tai hen-

kisellä tasolla epävakaa ja elää valtion tuella. (Aaltonen, Sanna –   Berg, Päivi–   Ikä-

heimo, Salla 2015; Marttunen – Haravuori 2015.) Kuitenkin Myrskylän (2012) Eva tutki-

muksessa tuodaan selkeästi esille, ettei syrjäytymistä ole helppo määritellä. Syrjäytynyt 

nuori mielletään yleisesti erilaiseksi, poikkeavaksi ja yhteiskunnan vaatimuksia välttä-

väksi. Syyksi nähdään nuorten huono tai heikentynyt hyvinvointi. (Myrskylä 2012; Nurmi 

2011). Varmaa syrjäytyneiden määrää on vaikea hahmottaa käsitteen laajuuden vuoksi. 
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Syrjäytyneiden määrä voi vaihdella kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin, riippuen 

mistä näkökulmasta syrjäytyminen määritellään. (Nuorten syrjäytyminen 2018; Myrskylä 

2012; Nurmi 2011.) 

Vaikka syrjäytymisellä ei ole selkeää määritelmää, vaan se tulkitaan ja määritellään 

enemmänkin prosessina. Syrjäytyminen on hitaasti ja salakavalasti syntyvä prosessi, jo-

hon liittyy moninaisten ongelmien kasaantuminen (Nuorten syrjäytyminen 2018; Myrs-

kylä 2012; Nurmi 2011). Yleisesti voidaan sanoa, että syrjäytyneillä nuorilla löytyy usein 

laaja-alaista psyykkisten ongelma alueiden kokonaisuutta, henkistä erakoitumista sosi-

aalisesta yhteiskunnasta tai erilaisia päihderiippuvuuksia sekä rikollisuutta. (Marttunen 

ym. 2015.) Nämä tekijät vaikuttavat helposti nuorten ajautumista työttömyyteen ja kou-

luttamattomuuteen. Tosin asiaa voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta, sillä 

voi käydä myös niin, että työttömyyden ja kouluttamattomuuden kautta nuori romahtaa 

henkisesti. (Myrskylä 2012: Nurmi 2011; Aaltonen ym. 2015.) Syrjäytyminen voi näkyä 

nuorissa heikkona itsetuntona sekä epäonnistumisen kautta lähtevänä ajattelu- ja toi-

mintamallina. (Nurmi 2011). 

 

3.3.1 Syrjäytymisen riskit 

Nuorten syrjäytyminen ja sen uhka on vakava asia. Riskejä syrjäytymiseen on monia, 

kuten esimerkiksi, perhetausta, matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys ja toimeen-

tulo-ongelmat, elämänhallinnan-, ja mielenterveyden ongelmat, tukiverkoston vähyys, 

yhteiskunnan negatiivinen suhtautuminen, rikollisuus ja päihteet. (Syrjäytyminen 2018; 

Marttunen ym. 2015.) 

Sakari Kainulaisen (2006) analyysissa kerrottaan, että nuorten syrjäytymisriskiä lisäävät 

huolestuttavasti mielenterveys ja päihdeongelmat. Myös huolestuttavassa asemassa 

ovat ne nuoret, joilla on useamman vuoden ajan ollut toimeentulo-ongelmia sekä pitkä-

aikaista työttömyyttä. (Kainulainen 2006.) Larjan artikkeli tuki myös Kainulaisen analyy-

sia. Larja (2016) toteaa artikkelissaan, että kauan NEET-asemassa olleet nuoret käytti-

vät enemmän psykiatriasia palveluita, sekaantuvat rikollisuuteen sekä tulivat nuorella 

iällä raskaaksi. (Larja ym. 2016). 
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Monesti riskit syrjäytymiselle alkavat jo lapsena perhetaustojen ja vanhempien esimerkin 

myötä (Marttunen ym. 2015). Myös Myrskylän (2012) tutkimuksen mukaan syrjäytymi-

seen vaikuttaa vahvasti nuoren perhetausta ja vanhempien antama esimerkki. Syrjäyty-

misen katsotaan periytyvän helposti ja usein puolet syrjäytyneiden nuorten vanhemmista 

ovatkin itse työttömiä tai joutuneet tavalla tai toisella yhteiskunnan ulkopuolelle. Perhe-

vaikeudet ajavatkin nuoria helpommin syrjäytymisuhan alle. Vanhempien koulutustasolla 

on myös oma merkityksensä. Syrjäytyneiden nuorten vanhemmista yli puolella on pel-

kästään peruskoulututkinto suoritettuna. (Myrskylä) 2012.) Marja Holmilan, Kirsimarja 

Raitasalon ja Christoffer Tigerstedtin kirjoittamassa kirjassa Sukupolvien sillat ja kasva-

misen karikot (2016) käsitellään myös vanhempien päihdeongelmien vaikutuksia lapsen 

mielenterveysongelmien synnylle, päihteiden käytölle sekä myöhemmälle kouluttamat-

tomuudelle. Päihdeongelmallisissa perheissä kasvaminen vaikuttaa lapsen kasvuun, ke-

hitykseen ja hyvinvointiin, etenkin kun päihdeongelmat koetaan perheessä ennen lapsen 

teini-ikää. Tämä johtaa helposti nuoruusiällä syntyviin mielenterveysongelmiin sekä ajaa 

lapsia kokeilemaan päihteitä. Kasvaminen päihdeongelmallisissa perheissä, ei kuiten-

kaan aina ilmene nuoruusiässä, vaan epävakaa lapsuus ja sen aiheuttamat vaikutukset 

voivat näkyä yksilössä myös vasta myöhemmällä aikuisiällä. (Holmila – Raitasalo – Ti-

gerstedt 2016: 91.) Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä tärkeää on perheiden tuke-

minen ja varhainen puuttuminen mahdollisiin ongelmiin. (Myrskylä 2012.) 

 

3.3.2 Matti-miesten matkat työhön  

Matti- miesten matkat työhön oli Metropolia ammattikorkeakoulun ja Kaakkois- Suomen 

Ammattikorkeakoulun toteuttama yhteistyö hanke, joka toteutettiin vuosina 2016-

2018.Yhteistyössä olivat mukana Stadin ammattioppilaitos ja Valtakunnallisen työpa-

jayhdistyksen hallinnoima nuorten pajatoiminta ja Kouvolan OTE nuorten pajat sekä 

myös Parik-säätiön nuorten pajat.  Hankkeen tarkoituksena oli järjestää työttömille ja 

syrjäytymisuhan alla oleville 15-29 vuotiaille nuorille miehille voimaannuttavaa sekä 

omien voimavarojen mukaista työpajatoimintaa. Hanke pyrki toiminnallaan vähentämään 

nuorten miesten työttömyyden uhkaa ja parantamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

(Matti- miesten matkat työhön.) 
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 Nuori ja päihteet 

Marttunen (2014) toteaa raportissaan, että merkittävä uhka nuorten syrjäytymiselle ovat 

päihteet ja toisena uhkana tulevat mielenterveyshäiriöt, jotka liittyvät usein päihteiden 

käyttöön. Marttunen viittasi raportissaan Harvey Whitefordin 2013 tekemään tutkimuk-

seen. Päihde- ja mielenterveyshäiriöt olivat maailmanlaajuisesti noin 60-70%:ssa syynä 

nuorten terveyshaittoihin. Suomessa A-klinikkasäätiön tekemässä 2018 vuoden väestö-

kyselyssä 16-20-vuotiaista yli 70% käytti alkoholia ja 15% oli kokeillut kannabista. Päih-

deongelmat sekä monet mielenterveyshäiriöt alkavat noin 15-30 vuoden ikäisenä mutta 

yksilöllisiä vaihteluja on havaittavissa. Erot ovat Marttusen (2014) raportissa huomatta-

vat esimerkiksi siinä, kävikö nuori lukion vai ammattiopiston. (Marttunen ym. 2014; Ai-

kuistuminen ja päihteet -nuorten kysely 2018.) Marttusen väitettä peruskoulutuksen 

eroavaisuudesta tukee Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 2017 vuoden tilastointi nuor-

ten tupakoinnista. Tilastossa todetaan myös, että ammattikoulussa olevat nuoret tupa-

koivat ja käyttivät nuuskaa enemmän kuin lukiota käyvät nuoret. (Tupakkatilasto 2017.) 

Raitasalo, Huhtanen, Miekkala ja Ahlström tekivät loppuraportin ESPAD-tutkimuksesta, 

jossa tutkittiin nuorten päihteiden käyttöä Suomessa vuosina 1995-2011. ESPAD on 

lyhenne sanoista European School survey project on alcohol and other drugs. Kysei-

sessä tutkimuksessa tutkittiin erityisesti 15-16-vuotiaden nuorten päihteiden käyttöä. 

Vuoden 2011 tutkimustilastot osoittivat, että nuorten tupakointi ja nuuskan käyttö, sekä 

kannabis, alkoholi ja sekakäyttö ovat alkaneet yleistyä ja kokeilut aloitetaan yhä nuorem-

malla iällä. (Raitasalo– Huhtanen – Miekkala – Ahlström 2012.) ESPAD tutkimuksen tu-

lokset, A-klinikkasäätiön tekemä kysely vuonna 2018 sekä Marttusen vuoden 2014 ra-

portti vahvistavat, että päihteiden käyttö nuorten keskuudessa on iso uhka, joka johtaa 

helposti syrjäytymiseen. 

Päihteeksi luetellaan sellaiset aineet, joiden tarkoituksena on lamaannuttaa jollakin ta-

valla ihmisen mielentilaa eli hänen psyykettään. Päihteiksi lasketaan alkoholi, imppaa-

minen, väärin perustein käytettävät lääkkeet ja huumeet (alkoholi, tupakka ja riippuvuu-

det 2018). Päihteiksi luetaan myös tupakka ja nuuska. Päihteitä käytetään mielihyvän 

saavuttamiksesi mutta myös pahan olon tai ahdistuksen lieventämiseen. (Nuorten mie-

lenterveystalo.)  

Tupakka, nuuska ja alkoholi ovat yleensä ensimmäiset päihteet, joita nuori lähtee kokei-

lemaan varhaisessa vaiheessa (Nuorten mielenterveystalo). Alkoholin ja tupakan kautta 
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nuori helposti jää riippuvaiseksi ja käytön määrä kasvaa. Kosola toteaa artikkelissaan, 

että mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä vaikeampaa lopettaminen on. 

Alkoholista johtuva riippuvuusongelma syntyy noin kolmen vuoden aikana, jos käyttö on 

aktiivista. Tupakasta, nuukasta ja muista nikotiinituotteista riippuvuusongelma syntyy jo 

paljon aiemmin. Kosola kertoo artikkelissaan, että tupakan kohdalla sen käyttö on vä-

hentynyt nuorten keskuudessa, sillä nuoret ovat siirtyneet käyttämään enemmän nuus-

kaa tai sähkötupakkaa. (Kosola – Niemelä – Niemelä 2018; Nuorten mielenterveystalo.) 

A-klinikkasäätiö toteaa myös, että tupakoiminen on nuorison keskuudessa vähentynyt 

vuosien ajan mutta silti noin 30 % nuorista, jotka käyvät ammattikoulua, polttavat tupak-

kaa. (Tupakka 2016). Monelle alkoholi, tupakka ja nuuska ovat hauskaa ajanvietettä 

sekä nuoruuden kapinointia. Myös median ja elokuvien luoma mielikuva houkuttaa ko-

keilulle ja sen jatkamiselle. (Kosola ym. 2018; Tupakka 2016; Nuorten mielenterveys-

talo.)  

Kosola kertoo kirjoituksessaan, että monet suomalaiset nuoret kokeilevat ensimmäisenä 

huumeenaan kannabista. Kokeilu alkaa yleensä noin 15. ikävuoden jälkeen (Kosola ym. 

2018). Kosolan kirjoitusta tukee A-klinikkasäätiön vuonna 2018 tekemä väestökysely 16-

20-vuotiaille koskien päihteiden käyttöä. A-klinikka- säätiön tekemässä väestökyselyssä 

ilmeni, että kannabista käyttävistä nuorista 98% käytti myös samaan aikaan alkoholia eli 

nämä nuoret olivat sekakäyttäjiä. Samaan johtopäätökseen tuli myös Varjonen Huume-

tilanne Suomessa 2014 raportissaan. Kannabiksen käyttö on kuitenkin paljon yleisem-

pää 25–34-vuotiaiden ikäluokissa kuin 16-24 vuotiailla. (Aikuistuminen ja päihteet -nuor-

ten kysely 2018; Varjonen Vili 2014.)  

Nuoret ovat usein sekakäyttäjiä. Sekakäyttö tarkoittaa sitä, että kyseinen nuori käyttää 

kahta tai useampaa päihdettä samaan aikaan. Yleensä nuoret käyttävät alkoholin 

kanssa joko lääkkeitä tai huumeita. Lääkkeinä ovat yleensä rauhoittavat, unilääkkeet, 

ADHD-lääkkeet tai vahvat kipulääkkeet. Varjonen toteaa raportissaan, että tutkimusten 

perusteella sekakäyttöä on enimmäkseen todettu 25-35-vuotiaiden keskuudessa ja eri-

tyisesti miesten keskuudessa. Varjonen toi raportissaan esille, että vuoden 2010 väes-

tökyselyn ja 2013 vuoden huumetilastojen perusteella sekakäyttö oli yleisintä 25-35-vuo-

tiaiden ikäluokassa. Tämä koskee sekä viihdekäyttöä, että myös syrjäytymisen kehitty-

miseen liittyvää käyttöä. (Sekakäyttö ja lääkkeiden väärinkäyttö 2016; Varjonen 2015) 
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 Terveyden edistäminen  

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan lähtökohtaisesti kaikkia toimia, jotka lisäävät ihmis-

ten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä toimia, jotka ehkäisevät sairauksia ja 

niiden syntymistä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018). Sosiaali- ja terveysministeriö 

on vastuussa väestön terveyserojen kaventamiseen tähtäävän toiminnan ohjauksesta, 

suunnittelusta ja valvonnasta. Sen alaisuudessa toimii mm. Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitos, joka tuottaa ja kerää tutkimustuloksia päätösten tueksi. Vaikka suomalaisten ter-

veyden katsotaan parantuneen, samalla terveyserot eri sosiaaliryhmien välillä ovat py-

syneet samana tai jopa jatkaneet kasvuaan. (Terveyserojen kaventaminen.) Sosioeko-

nomiset hyvinvointi- ja terveyserot ovat suuret eri alueiden ja sukupuolten välillä. Näiden 

erojen kaventaminen on ollut pitkäaikainen hyvinvointi ja terveyspoliittinen tavoite. (Lari-

vaara 2016.) 

Terveyspolitiikan osalta terveyspalveluiden on ollut tarkoitus tarjota kaikille suomalaisille 

tasa-arvoiset ja yhtenäiset terveydenhuollon palvelut riippumatta henkilön sosioekono-

misesta asemasta (Niemelä 2015:120). Kuntien lakisääteinen velvollisuus on sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestäminen, joko yksin tai muodostamalla kuntayhtymiä.  Kunnalla 

on myös mahdollisuus ostaa edellä mainittuja palveluita muilta kunnilta, yksityiseltä pal-

veluntuottajalta tai kolmannelta sektorilta. Erikoissairaanhoidosta vastaa sairaanhoitopii-

rit. (Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja vastuut.) 

Tutkimusten mukaan työttömyyden on havaittu vaikuttavan terveyteen ja hyvinvointiin 

haitallisesti. Tutkimusnäytön valossa voidaan sanoa, että työttömät ovat usein sairaam-

pia ja kokevat hyvinvointinsa heikommaksi kuin työssä käyvät. (Niemelä ym. 2015: 119). 

Jotta hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan kaventaa, tarvitaan väestöön kohdistuvia te-

hokkaita toimia sekä niiden yhdistämistä heikommin pärjääviin (Larivaara 2016). Ter-

veyspalveluiden ennalta ehkäisevä toiminta tulisikin kohdistaa sairauden hoidon lisäksi 

riskiryhmiin kuuluville sekä niille, joille ongelmia on jo kasaantunut (Niemelä 2015: 120). 

Terveydenhuollon yhtenä haasteena onkin kehittää yksilöön kohdistuvan hoidon ohella 

ryhmätoimintoja, jotka vahvistaisivat yksilön ja heidän omaistensa sosiaalista verkostoa. 

Tämä vaatii kuitenkin toteutuakseen moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi kolmannen 

sektorin kanssa, jossa terveysalan ammattilaisten rooli on toimia ryhmätoiminnan käyn-

nistäjinä. (Pietilä –Hakulinen – Hirvonen – Koponen – Salminen – Sirola 2002: 122.) 
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3.5.1 Moniasiantuntijuus  

Käsitteenä moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan, että ihmisillä on tehtävä tai työ, 

joka heidän tulee tehdä yhdessä ja he tuovat uusia näkökulmia yhdessä keskusteluun. 

Moniammatillisuus tuo yhteistyöhön useita erilaisia osaamisen ja tiedon näkökulmia.  Yh-

teistyöhön kuuluvilta ammattilaisilta oletetaan selkeää käsitystä omasta roolistaan ja pa-

nostuksestaan. Moniammatillinen yhteistyö vaatii toisten kunnioittamista, kuuntelu- ja il-

maisutaitoa, vastuiden jakamista ja ottamista, toisten tukemista sekä kokonaisuuden 

hahmottamista (kuvio 2). (Kontio 2010; Isoherranen – Rekola – Nurminen 2008). 

Moniammatillista yhteistyötä käytetään päivittäisten asiakkaan ongelmien selvittämi-

sessä hallinnollisissa ratkaisuissa ja strategisessa suunnittelussa. Moniammatillisessa 

toiminnassa korostuu tiedon ja taidon yhteen kokoaminen, asiakaslähtöisyys, rajojen yli-

tykset ja verkostojen huomioiminen. Rajojen ylitys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että fysiote-

rapeutti antaa sairaanhoitajalle ohjeita potilaan kuntoutukseen liittyen. (Isoherranen ym. 

2008.).  

 

Kuvio 2. Kontio (2010) ”Moniammatillinen vuorovaikutus ja yhteistyö”  
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 Suun terveys 

Suun terveydestä huolehtiminen on osa ihmisen yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun ter-

veydentila on sidoksissa terveellisiin elintapoihin ja säännölliseen omahoitoon. Suun ter-

veyttä ylläpitävät säännöllinen puhdistus, fluorihammastahnan käyttö, säännöllinen ate-

riarytmi ja napostelun välttäminen, veden suosiminen janojuomana sekä streptococcus 

mutans kariesbakteerin mahdollisimman myöhäinen tarttuminen syljen välityksellä lap-

seen. Terveellisten elintapojen omaksuminen lapsuudessa mahdollistaa hyvien suun-

hoito tottumusten jatkumisen myös aikuisuudessa ja pitää yllä suun terveyttä sekä eh-

käisee suun sairauksilta. (Karies 2014. Käypä hoito- suositus.) Suun terveydentilaan vai-

kuttaa vahvasti sosioekonomiset erot. FinTerveys 2017- tutkimuksesta selviää, että kor-

keasti koulutetut harjasivat hampaansa useimmin suositusten mukaan ja he kokivat 

myös suun terveyden paremmaksi, kuin vähemmän kouluttautuneet. (Koponen – Boro-

dulin – Lundqvist –Sääksjärvi –Koskinen 2017.) 

 

3.6.1 Terveen suun tunnusmerkit 

Terve suu vaikuttaa suuresti ihmisen elämään ja hyvinvointiin.  Hoitamaton suu ja ham-

paiden huono kunto voivat aiheuttaa epävarmuutta sosiaalisissa tilanteissa. Usein ham-

paiden ulkonäköä saatetaan hävetä, jonka vuoksi hymyä ei paljasteta muille. Terve suu 

ei kuitenkaan tarkoita suoraa ja hohtavan valkoista hammasrivistöä, jossa painottuu 

hampaiden esteettisyys.  (Meurman – Murtomaa – Le Bell – Autti 2010: 412). Terve suu 

ei siis ole sama asia kuin täydellinen hampaisto. Suu voidaan luokitella terveeksi, vaikka 

sieltä puuttuisi yksittäinen hammas tai hammasrivistössä ilmenisi ahtautta. Terve suu 

voidaan määritellä kokonaisuudeksi, jossa on toimiva purentaelimistö, hampaat ja niiden 

kiinnityskudokset ovat oireettomat ja limakalvot ovat terveet. Terve suu mahdollistaa 

ruoan syömisen, pureskelemisen sekä nielemisen ilman ongelmia. (Keskinen, Helinä 

2015).  Terve limakalvo on oireeton, pinnaltaan ehjä ja väriltään vaaleanpunainen. Lima-

kalvojen terveyteen vaikuttaa merkittävästi syljentuotanto ja sen eritys. Myös kieli luoki-

tellaan terveeksi, kun se on oireeton, siisti ja väriltään vaaleanpunainen. Punoituksen, 

rakkuloiden tai haavaumien synty ja ilmestyminen suun limakalvoille on selvitettävä, 

koska ne voivat olla merkki suun limakalvosairaudesta.  (Honkala, Sisko 2015). 
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 Päihteiden vaikutus suun terveyteen 

Päihderiippuvuudesta kärsivillä on yleensä huonompi suun terveys, joka johtuu useim-

miten omahoidon laiminlyömisestä ja epäsäännöllisyydestä. Yleisimmät päihteiden ai-

heuttamat suumuutokset ovat hampaiden reikiintyminen, syljentuotannon väheneminen, 

hammaseroosio, hampaiden ja kielen värjäytymät, hampaan kiinnityskudossairaudet ja 

erilaiset limakalvomuutokset, jotka voivat olla suusyövän esiasteita. Päihteiden seka-

käyttö on yleistä, jolloin huumeita käytetään alkoholin sekä erityisesti tupakan polton yh-

teydessä. Sekakäytön takia on vaikea arvioida yksittäisen päihteen aikaansaamia nega-

tiivisia vaikutuksia suun terveydelle. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee osata tun-

nistaa päihteiden aiheuttamia suumuutoksia ja antaa nuorille riittävästi tietoa päihteiden 

käytön haittavaikutuksista. Nuorten keskuudessa suosituin päihde on alkoholi ja sen ai-

heuttamat haitat ovat suurimmat niin suun terveyden kuin yleisterveyden kannalta. (Pöl-

länen, Marja – Laine, Merja 2003.)  

 

3.7.1 Karies, syljen erityksen väheneminen ja hammaseroosio 

Päihteiden käyttäjien huono suun terveydentila voi olla seurausta sokeripitoisten alkoho-

lijuomien nauttimisesta tai eräiden huumeiden aiheuttamasta makeannälän tunteesta, 

jota tyydytetään sokeripitoisilla juomilla tai makeisilla. Huono suun omahoito sekä soke-

ripitoinen ruokavalio altistaa hampaiden reikiintymiselle. (Pöllänen, Marja – Laine, Merja 

2003). Karies eli hampaiden reikiintyminen on krooninen infektiosairaus, jonka esiinty-

vyyteen vaikuttaa ravinto, suussa olevien mikrobien koostumus ja hampaiden vastustus-

kyky sekä syljen määrä ja laatu. Hampaan reikiintymiselle altistaa hampaan pinnalla 

oleva puhdistamaton plakkikerros eli biofilmi.  (Karies. Käypä hoito- suositus 2014) 

 

Alkoholin ja huumeiden käyttö vaikuttaa sylkirauhasten toimintaan ja syljen määrän tuo-

tantoon. Huumeiden käyttö vähentää syljen eritystä ja aiheuttaa suun kuivumista. Esi-

merkiksi yli 90 prosenttia ekstaasin käyttäjistä kärsii suun kuivumisesta, ja amfetamiinin 

käyttäjät valittavat usein limakalvojen ja suun kuivuuden tunnetta. Virvoitusjuomien 

käyttö on yleistä makeanhimon ja suun kuivuuden taltuttamisessa. (Pöllänen, Laine 

2003.) Vähentyneen syljenerityksen vuoksi limakalvot kuivuvat ja haavautuvat, jolloin 

suussa olevat olosuhteet muokkautuvat haitallisille mikrobeille edullisiksi. Sylki ja sen 
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sisältämät proteiinit erittyvät sylkirauhasista ja niiden tehtävä on suojata limakalvoja ja 

hampaita sekä neutraloida mikrobien tuottamia happoja happohyökkäyksen yhteydessä.  

Syljen väheneminen lisää mikrobien aiheuttamien tulehdusten vaaraa ja on osallisena 

karieksen sekä eroosion synnyssä. (Lahtinen, Ainamo 2006.) 

Alkoholijuomat ovat runsaan sokeripitoisuuden lisäksi happamia, jonka vaikutuksesta 

eroosio kuluttaa hampaita. (Pöllänen, Marja – Laine, Merja 2003). Hammaseroosio tar-

koittaa hampaiden kemiallista liukenemista esimerkiksi alkoholin sisältämän ei-mikrobi-

peräisten happojen takia. Eroosio ilmenee useimmiten suussa hampaan pinnan matta-

maisuutena ja hampaan uloimman kerroksen eli kiilteen kulumisena. Kulunut kiille on 

altis myös lohkeamille. (Meurman ym. 2010: 377-379.) 

 

3.7.2 Bruksismi 

Bruksismia eli hampaiden narskuttelua voi tapahtua joko nukkuessa tai valveilla ollessa. 

Hampaiden narskuttelu on tahdosta riippumatonta toimintaa ja se on hyvin yleistä nuor-

ten ja aikuisten keskuudessa. Keskushermoston uskotaan säätelevän bruksismia ja sen 

esiintyminen on myös vahvasti periytyvää. Periytyvyyden lisäksi bruksismia voivat ai-

heuttaa esimerkiksi stressi, tupakointi ja alkoholin käyttö. (Huttunen 2018).  

Huumeiden käytöllä on myös löydetty olevan yhteys bruksismiin. Amfetamiini ja sen joh-

dannaiset ovat yleisin Suomessa käytettävä piikkihuume, jonka käyttö ärsyttää keskus-

hermostoa ja kiihdyttää elimistön toimintoja. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksesta keskus-

hermoston vauriot lisääntyvät, joka näkyy elimistön pakkoliikkeinä. Pakkoliikkeitä voi 

esiintyä leukojen alueella, jolloin puremalihakset jäykistyvät. Bruksismi lisää hampaiden 

kulumista sekä lohkeama riskiä. Viihdehuumeena tunnettu ekstaasin käyttö on yleistynyt 

viime vuosien aikana. Sen käyttäjät eivät kuitenkaan pidä itseään väärinkäyttäjinä, koska 

huumetta ei piikitetä elimistöön. Ekstaasin käyttö aiheuttaa amfetamiinin tavoin lihasten 

liika aktiivisuutta ja jäykkyyttä leukaluun ja kasvojen alueella. Lähes 90 prosenttia käyt-

täjistä kertoi purevansa hampaita tiukasti yhteen tai bruksaavansa ekstaasin käytön jäl-

keen. Hampaiden yhteen puremista saattoi jatkua jopa vuorokauden ajan. (Pöllänen, 

Marja – Laine, Merja 2003). 
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3.7.3 Ien- ja kiinnityskudossairaudet 

Ien- ja kiinnityskudossairaudet ovat Terveys 2000- tutkimuksen mukaan merkittävä kan-

santerveysongelma 30- vuotta täyttäneillä aikuisilla (Parodontiitti. Käypä hoito- suositus 

2016). Gingiviitti eli ientulehdus sekä parodontiitti ovat hampaan kiinnityskudosten ylei-

simmät sairaudet. (Meurman ym. 2010: 460.) Ientulehduksen oireita ovat ienverenvuoto 

hampaiden puhdistuksen yhteydessä sekä punoitus ja turvotus ikenien alueella. Tauti 

voi kuitenkin olla oireeton etenkin tupakoitsijoilla. Ientulehdus on yleinen vaiva ja tutki-

musten mukaan sitä esiintyy 74% miehillä ja naisilla 70% (Parodontiitti. Käypä hoito- 

suositus). Osalla krooninen ientulehdus voi muuttua hampaan kiinnityskudoksia tuhoa-

viksi, jolloin puhutaan parodontiitista eli hampaan kiinnityskudossairaudesta (Meurman 

ym. 2010: 464). Parodontiittia sairastaa noin 60 % suomalaisista (Heikkinen – Meurman 

–Sorsa 2015). 

Suusyövän lisäksi tupakoinnilla ja nuuskan käytöllä on yhteys parodontiittiin. Yhdessä 

huonon suuhygienian kanssa tupakointi on parodontiitin suurin riskitekijä sekä nuorilla 

että aikuisilla. Puutteellinen suuhygienia ja tupakointi lisäävät parodontiitin esiintymistä 

sekä sen laajuutta ja sairauden vaikeusastetta. Riski sairastua parodontiittiin on noin 

kaksinkertainen niillä, jotka tupakoivat yli askin päivässä. (Parodontiitti. Käypä hoito- 

suositus 2016; Heikkinen ym. 2015.) 

Tupakoitsijalla on siis suurempi riski menettää hampaita kuin tupakoimattomalla.  Tupa-

kointi supistaa ikenien verisuonia, jolloin ientulehduksen merkki, ienverenvuoto, voi 

jäädä havaitsematta ja tauti pääsee etenemään salakavalasti oireettomana. Verrattuna 

tupakoimattomiin, tupakoivilla nuorilla on havaittu enemmän syventyneitä ientaskuja ja 

ientulehdusta. Pitkään jatkunut tupakan polttaminen alkaa näkyä hampaistossa ja niiden 

kiinnityskudoksissa useimmiten keski-iässä. Kliinisesti suussa voidaan havaita hampai-

den värjäytymisen ja pahanhajuisen hengityksen lisäksi vaaleita limakalvomuutoksia, li-

makalvojen arpeutumista, ientulehdusta sekä hampaiden puutoksia, siirtymisiä ja heilu-

misia heikentyneen kiinnityskudostuen takia. (Heikkinen ym. 2015.) 

Nuuskan käyttäjät asettavat nuuskan yleensä aina samalle kohtaa limakalvoa ja tästä 

johtuen limakalvo paksuuntuu. Suuhun ilmestynyttä limakalvomuutosta kutsutaan myös 

nimellä ”norsunnahka”. Nuuskan aiheuttama paikallinen ärsytys aiheuttaa ikenien vetäy-

tymistä ja hampaan juuripintojen paljastumista, jolloin hampaat ovat alttiimpia myös rei-
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kiintymiselle. Syntyneet ienvetäytymät ovat palautumattomia muutoksia ja voivat aiheut-

taa vihlontaa. Nuuskan käyttö lisää myös tupakoinnin ohella riskiä sairastua parodontiit-

tiin. (Heikkinen ym. 2015.) 

 

3.7.4 Yleisimmät limakalvosairaudet  

Päihteiden aiheuttamat suun limakalvojen premalignit muutokset ovat yleisimmin leukop-

lakia ja erytroplakia. Premaligni tila viittaa syöpää edeltävään, mutta ei vielä pahanlaa-

tuiseen muutokseen. (Salo 2001.) Limakalvomuutosten syntyyn vaikuttaa voimakkaasti 

toistuva alkoholin käyttö sekä tupakointi ja nuuskaaminen (Suusyöpä. Käypä hoito- suo-

situs 2012). 

Leukoplakia on tasainen vaalea, selvärajainen läiskä tai alue kielen tai suun limakalvolla 

(Suusyöpä. Käypä hoito- suositus 2012). Tyypillistä on, että yleensä muutos on oireeton. 

Leukoplakisen muutoksen etiologia on tuntematon mutta 90% sairastuneista on tupa-

koitsijoita. Tupakoinnin lopettaminen pienentää selvästi riskiä muutoksen synnylle. 

Nuuskan käyttäjillä muutos ilmenee useimmiten huulipoimun alla. (Salo 2001.) 

Erytroplakia on puolestaan epätarkkarajainen ja punoittava muutos suun limakalvolla, 

joka ei ole haavautunut. Muutos on usein pieni ja se voi sijaita suun pohjassa tai kielessä. 

Erytroplakian aiheuttajaa ei tunneta mutta runsaan alkoholin käytön ja tupakoinnin kat-

sotaan olevan vaikuttavat tekijät muutoksen synnyssä. Noin 90% muutoksista muuttuu 

pahanlaatuisiksi. (Salo 2001.) 

 

3.7.5 Suusyöpä 

Suusyövän Käypä hoito- suosituksen mukaan 75% suuhun ilmaantuvista syövistä pys-

tyttäisiin estämään länsimaissa ihmisten elintapojen muutoksella. Suusyöpä voi esiintyä 

kielen, huulten tai suun limakalvojen alueella. Suusyövän tärkeimmät riskitekijät ovat tu-

pakointi ja nuuska sekä alkoholinkäyttö. Suusyövän riskiä lisää myös puutteellinen suu-

hygienia ja yksilön heikko sosiaalinen asema. (Suusyöpä. Käypä hoito- suositus 2012.)  

Puutteellinen suun omahoito yhdessä alkoholin ja tupakoinnin kanssa lisää suussa ole-

vien mikrobien tuottamaa asetaldehydia, joka on alkoholin hajoamistuote suussa ja toimii 
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samalla myös syöpää aiheuttavana karsinogeeninä. Suusyöpä on usein alkuvaiheessa 

vähäoireinen ja kivuton. Ensilöydös voi olla esimerkiksi kyhmy kasvojen tai kaulan alu-

eella tai punoittava tai vaalea limakalvomuutos, joka ei parane parin viikon kuluessa il-

mestymisestään. Suusyövän varhainen tunnistus on keskeistä hoidon onnistumiselle, 

jonka vuoksi säännölliset suun terveystarkastukset ovat tärkeitä. (Salo 2001; Suusyöpä. 

Käypä hoito- suositus 2012.)  

4 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 Menetelmälliset lähtökohdat 

Olemme molemmat suorittaneet sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja valmistuimme 

suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmasta vuonna 2013. Olemme toimineet hammas-

hoitajina nyt yli kuuden vuoden ajan ja toteuttaneet yhdessä suun terveyden edistämistä 

eri ikäluokissa. Työssämme törmäämme usein nuoriin, jotka eivät huolehdi omasta suun 

terveydestään. Tähän vaikuttaa suurelta nuorten liiallinen päihteiden käyttö sekä yleisty-

neet mielenterveysongelmat, jolloin voimavarat eivät riitä hampaiden hoitoon. Olemme 

huomanneet työssämme, että etenkin nuoret tarvitsevat ohjausta oikeanlaisten suun-

hoito tottumusten omaksumisessa, koska juurikin nuorena opitut tavat ja tottumukset to-

teutuvat usein myös aikuisuudessa. Halusimme omalta osaltamme olla vahvistamassa 

ja edistämässä nuorten suun terveyttä, jotta jokainen heistä saisi säilyttää omat ham-

paansa mahdollisimman pitkään. Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten suun terveyden 

edistäminen on työkokemukseemme perustuen mielenkiinnon kohteemme, johon halu-

amme saada aikaan muutosta.  

Vuonna 2017 aloitimme molemmat jatko-opiskelun suun terveydenhuollon tutkinto-oh-

jelmassa, suuhygienisti AMK. Opiskeluumme kuului myös nuorten suun terveyden edis-

täminen ja motivoiminen parempaan suun omahoitoon. Metropolian suunhoidon opetus-

klinikan harjoitteluissa kohtasimme usein 16-29-vuotiaita nuoria ja huomasimme, että 

nuoret tarvitsevat paljon opastusta ja ohjausta sekä myös tukea suun terveyteen liittyen. 

Kyseiset nuoret, jotka tulivat suunhoidon opetusklinikalle eivät kuitenkaan kuuluneet 

NEET-kategoriaan tai olleet syrjäytymisuhan alla. Harjoitteluiden pohjalta meille kum-

mallekin heräsi kiinnostus tutkia opinnäytetyömme aihetta, sillä jos näillä nuorilla oli jo 

tarvetta saada ohjausta hyvään suun terveyteen, niin luultavasti tarve olisi vielä suurempi 

niillä syrjäytyneillä nuorilla, jotka eivät käy hoidossa ja ovat mahdollisesti myös päihtei-
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den käyttäjiä. Tämän opinnäytetyön aihe antaa meille molemmille hyvän pohjan tulevai-

suudessa työskennellä nuorten suunhoidon parissa ja kehittää meitä samalla toimimaan 

suun terveyden ammattilaisina. 

 

 Toimintaympäristö sekä kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Suun terveyden edistämisen tapahtumapäivät järjestettiin Stadin Ammattiopistossa val-

takunnallisen työpajayhdistys ry:n ylläpitämissä työpajoissa. Kohderyhmänä toimi työpa-

jatoimintaan osallistuvat ja sen toiminnassa mukana olevat nuoret. Työstämme hyötyivät 

eri työpajoissa työskentelevät ohjaajat sekä myös Stadin Ammattiopistossa opettavat 

muut opettajat, nuorten omaiset sekä kaikki sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. 

 

 Lähtötilanteen kartoitus 

Toteutimme Stadin ammattiopistossa Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n ylläpitä-

missä työpajoissa syrjäytymisuhan alla oleville nuorille suun terveyden edistämisen ta-

pahtuman. Stadin ammattiopisto tarjoaa nuorille neljä erilaista työpajaa, joiden tarkoituk-

sena on ehkäistä nuorten työttömyyden uhkaa ja tarjota koulutusmahdollisuuksia tule-

vaisuutta varten. Työpajoja on yhteensä neljä ja ne ovat nimeltänsä Mediakylpylä, Me-

talliverstas, Tekstiili- ja värjäysryhmä sekä WooDoo- verstas. Jokaisella työpajalla on 

oma teemansa, johon nuoret voivat hakea kiinnostuksensa mukaan. (Nuorten työpajat.) 

Nuorten työpajatoiminta tähtää valmentamaan nuoria tuetusti opiskelu- ja työelämään.  

Työpajatoimintaa voi järjestää yksittäinen kunta sekä useat kunnat yhdessä tai vaihto-

ehtoisesti yhteisöt, jotka tuottavat nuorten palveluita. Työpajatoiminnan tarkoituksena on 

vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja toimimista yhteiskunnan jäsenenä. Tavoitteena on, 

että nuori osallistuu työntekoon tai työtoimintaan omien voimavarojensa mukaan. (Nuo-

risolaki 2016.) Metropolia ammattikorkeakoulun toteuttama Matti- miesten matkat työhön 

hanke toteutui juurikin tällaisessa ympäristössä. Hanke pyrki luomaan erilaisia ohjaus-

malleja työpajatoimintaan, jonka päätavoitteena oli vähentää syrjäytymisuhan alla ole-

vien nuorten miesten työttömyyttä sekä kannustaa heitä työllistymään haluamalleen 

alalle. Työttömyyden vähentämiseksi tarvitaan uusia ohjausmalleja sekä toimivia mene-

telmiä, joita toteutetaan työpajoissa yhdessä nuorten kanssa.   
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 Toiminnan etenemisen ja työskentelyn kuvaus 

Tapahtuma järjestettiin keväällä sovittujen päivien mukaan (2.9-4.9.2019). Kaikkina päi-

vinä olimme sopineet tapahtuman alkavaksi klo 12-15 ja tapahtuman runko oli joka päivä 

rakennettu samalla kaavalla (kuvio 3). Suun terveyden edistämistapahtuma toteutettiin 

yhdessä muiden samaa opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden kanssa. Jokainen opin-

näytetyötä tekevä pari keskittyi omaan teemaansa, joka ohjasi sisällöllisesti päivän kul-

kua. Toteutimme nuorille terveyden edistämisen tapahtuman messumaiseen tyyliin, 

jossa nuoret kiersivät myötäpäivään kiertosuunnalla pienemmissä ryhmissä kaikkien pis-

teillä. Jokaiselle pienelle ryhmälle oli varattu 25 minuuttia aikaa oman pisteensä esitte-

lyyn. Meidän pisteemme teemana keskityttiin päihteisiin ja niiden aiheuttamille haitoille 

suun terveyden näkökulmasta. Muilla pisteillä käsiteltiin ravintoa, suun omahoitoa sekä 

itsetuntoa.  

 

Kuvio 3. Suun terveyden edistämisen aikataulu tapahtumapäivinä 

Tapahtumassa keskityimme päihteiden vaikutuksiin suun terveydelle ja toimme esille 

päihteettömyyden hyviä vaikutuksia, jotta nuoret saivat käsityksen päihteiden monista 

haittavaikutuksista ja kiinnostuisivat muuttamaan omia elintapojaan. Tapahtumassa käy-

timme pohjana transteoreettista muutosvaihemallia. Mallin ja tuemme avulla, pyrimme 

auttamaan nuoria motivoitumaan ja rohkaisemaan heitä huolehtimaan omasta suunter-

veydestään. Tapahtuman lisäksi rakensimme sähköisen tietopaketin päihteiden vaiku-

tuksista suun terveydelle. 
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 Suun terveyden edistämisen tapahtumapäivät 

Ensimmäinen suun terveyden edistämisen tapahtuma järjestettiin entisen Marian sairaa-

lan tiloissa toimivassa Maria 01 startup- keskuksessa. Päivä alkoi pisteemme rakenta-

misella ja materiaalimme esillepanolla (Liite 3). Alun perin tilaisuuden osallistujamäärän 

piti olla noin kolmekymmentä nuorta. Tapahtumaan osallistui kuitenkin vain neljä nuorta. 

Vähäisempi osallistujamäärä ei kuitenkaan haitannut tapahtumaa ja sen toteutumista. 

Tapahtuma käynnistyi ensin yhteisellä aloituksella. Aloitusinfo tehtiin PowerPointiin. Aloi-

tuksessa esittelimme itsemme sekä suuhygienistin työnkuvaa yleisesti sekä päivän ta-

pahtumaa (liite4). Esittelyn jälkeen päätimme, että nuoret kulkevat yhdessä ryhmässä 

sekä ravinto, että itsetunto pisteet. Päihde ja suun omahoito pisteisiin ryhmä jaettiin puo-

liksi. 

Oman pisteemme toiminta käsitteli päihteiden haitallisia vaikutuksia suun terveydelle. 

Aluksi näytimme nuorille erilaisia kuvia päihteiden aiheuttamista konkreettisista ongel-

mista suussa. Levitimme kaikki kuvat pöydälle nuorten nähtäville ja heidän tehtävänään 

oli yhdistää oikea päihde oikeaan suumuutokseen. Päihteet olivat karkeasti jaoteltu al-

koholiin, tupakkaan, nuuskaan ja huumeisiin. Nämä oli kirjoitettu pienille lapuille, jotka 

nuoret saivat kiinnittää kuvan yhteyteen (liite 5). Tietty päihde saattoi kuulua useampaan 

kuin yhteen kuvaan. Seuraavaan tehtäväosioon siirryimme vasta, kun päihteet ja kuvat 

olivat yhdistetty oikein. 

Seuraavaa tehtävää varten olimme leikanneet valmiiksi pieniä paperilappuja. Lappuihin 

olimme kirjoittaneet päihteiden aiheuttamia tyypillisiä haittoja, jotka koskivat suun ter-

veyttä. Toisessa tehtävä osiossa nuorten tehtävänä oli yhdistää suumuutokset oikeaan 

päihteeseen (liite 5). Muutama lappu ja niihin kirjoitettu haitta saattoivat sopia jokaisen 

päihteen kohdalle.  

Pisteemme toiminta päättyi nuorille suunnattuun Kahoot! - tietokilpailuun, jonka tarkoi-

tuksena oli tiivistää juuri käydyt asiat vielä kerran nuorten kanssa läpi. Tietokilpailu koos-

tui kymmenestä kysymyksestä ja niiden tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin nuoret 

olivat sisäistäneet pisteellämme opetettuja asioita (liite 6). Aiheena päihteet ja niiden ai-

heuttamat suumuutokset ovat laaja kokonaisuus ja tarkoituksenamme olikin tarjota nuo-

rille sopiva määrä tietoa, jotta he pystyisivät jäsentämään oppimaansa tietotulvassa. Ja-

oimme nuorille lopuksi myös tiivistetyn esitteen päihteiden käytön vaikutuksista suun ter-

veydelle, jonka olimme tapahtumaan itse suunnitelleet (liite 7).  



22 

 

 

Tapahtuman lopuksi keräännyimme nuorten kanssa vielä yhteen. Tarkoituksena oli jär-

jestää pieni kertaus päivän tapahtumista. Olimme rakentaneet nuorille teemojen kertauk-

sen sekä palautekyselyn Kahoot! - pelin avulla. Jokainen ryhmä sai valita kaksi kysy-

mystä liittyen omaan aiheeseensa, jotka nuorilta kysyttiin. Kysymysten jälkeen oli palaut-

teen annon vuoro. Selvitimme, kuinka nuoret olivat paikallaolomme kokeneet ja olivatko 

he pitäneet aiheitamme tärkeinä ja kiinnostavina. Selvitimme nuorilta myös sitä, että oli-

vatko he oppineet jotain uutta ja olivatko he saaneet mieltä askarruttaviin kysymyksiinsä 

vastauksia (liite 8). 

Päihteiden aiheuttamat haitat suussa saivat nuorten keskuudessa aikaan keskustelua. 

Kiinnostusta aiheuttivat etenkin erilaiset limakalvomuutokset ja niiden merkitys suun ter-

veyden kannalta. Nuoret kertoivat myös avoimesti omista päihteiden käytön tottumuk-

sistaan. Yleisin päihde nuorten keskuudessa oli alkoholi. Yksi ryhmän jäsen kertoi käyt-

täneensä aiemmin huumeita. Vain yksi osallistujista ilmoitti, ettei käytä ollenkaan päih-

teitä. Ensimmäiseen tapahtumaan osallistuvat nuoret olivat kaikki tyttöjä.  

Toisena päivänä suun terveyden edistämisen tapahtuma järjestettiin Stadin Ammattikou-

lun Metalliverstaan ryhmätyötilassa. Osallistujia tapahtumaan oli noin kolmekymmentä 

nuorta, joista poikien osuus oli tällä kertaa hieman tyttöjä suurempi. Tapahtumaan osal-

listui myös työpajatoiminnan ohjaajia. Osallistujat jaettiin neljään ryhmään ja jokainen 

ryhmä ohjattiin omaan aloituspisteeseensä.  

Sisällöllisesti suun terveyden edistämisen tapahtuma oli sama kuin edellisenä päivänä. 

Esittelimme itsemme uudestaan omalla pisteellämme nuorille ja annoimme heille ohjeita 

ensimmäiseen tehtävään, jossa nuorten piti osata yhdistää oikea päihde oikeaan ku-

vaan. Toisessa tehtävässä nuorten piti yhdistää päihteiden aiheuttamat suumuutokset 

oikeaan päihteeseen. Tehtävien läpikäynti vei isomman osallistujamäärän kanssa hie-

man enemmän aikaa, joten päätimme toteuttaa Kahoot! - tietokilpailun vasta sitten, kun 

samassa tilassa oleva toinen ryhmä vapautui omalta pisteeltään. Tietokilpailuun osallis-

tui siis kaksi eri ryhmää samanaikaisesti.  

Tehtävän suorittaminen sujui vaihtelevasti eri ryhmien välillä. Yleisesti ottaen nuoret tie-

sivät hyvin huumeiden tuhoisan vaikutuksen suun terveydelle. Alkoholin haitat eivät ol-

leet kuitenkaan kovin hyvin tiedossa.  Lähes kaikki nuoret ilmoittivat käyttävänsä ainakin 

jotakin päihdettä. Yleisin päihde nuorten keskuudessa oli alkoholi. Myös tupakointi ja 

nuuskan käyttö nousivat keskusteluissa esille.  
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Viimeinen suun terveyden edistämisen tapahtuma järjestettiin Stadin ammattikoululla 

Vallilassa ja tapahtuman osallistujamäärä oli kaikista suurin viimeisenä tapahtumapäi-

vänä. Tapahtumaan otti osaa yhteensä noin 43 nuorta Media ja ICT- työpajoilta. Tapah-

tumaan osallistui myös työpajatoiminnan ohjaajia. Aloitimme normaaliin tapaan, kuten 

kahtena aikaisempana päivänä. Saavuimme paikalle tunti ennen tapahtuman alkua, jotta 

kerkesimme rakentamaan oman pisteemme kuntoon ennen nuorten saapumista. Aloi-

timme päivän aloitusinfolla PowerPoint- esityksen avulla (liite 4). Yhteisen aloituksen jäl-

keen osallistujat jaettiin neljään ryhmään ja jokainen ryhmä ohjattiin omaan aloituspis-

teeseensä. 

Pisteemme sisältö oli hyvin laaja ja aihetta oli vaikea rajata kovin lyhyeksi. Kahtena edel-

lisenä tapahtumapäivänä meidän pisteemme toiminta venyi hieman suunnitellusta aika-

taulusta ja muiden pisteiden ryhmät joutuivat odottelemaan vuoroaan. Tiukan aikataulu-

tuksen myötä, päätimme muokata pisteemme toimintaa hieman. Asiasisältö ei kuiten-

kaan muuttunut pisteessämme, vaan päätimme yhdessä lyhentää Kahoot! - tietovisan 

kysymyksiä. Alun perin kysymyksiä oli kymmenen mutta päädyimme poistamaan kolme 

kysymystä pois tietovisasta. Vähensimme myös hieman tehtävien suorittamiseen käy-

tettyä aikaa. Ensimmäiseen tehtävään aikaa oli nyt käytössä pari minuuttia ja toiseen 

tehtävään oli aikaa käytössä viisi minuuttia. 

Ennen tehtävän antoa kyselimme nuorilta, kuinka moni on käyttänyt tai käyttää edelleen 

päihteitä. Tarkoituksena oli hieman kartoittaa nuorten päihteiden käytön yleisyyttä. Suu-

rin osa käytti nuuskaa, tupakka ja alkoholia. Osa myönsi myös kokeilleensa huumeita. 

Kyselyn jälkeen kerroimme ensimmäisen tehtävän ja ilmoitimme, että heillä oli pari mi-

nuuttia aikaa yhdistää kuvat päihteisiin. Kukaan ryhmistä ei saanut kuvia oikeisiin paik-

koihin. Ajan loputtua tarkistimme ja korjasimme kuvat oikeisiin päihteisiin ja kävimme 

yhdessä läpi päihteiden aiheuttamia haittoja suun terveydelle. Ryhmä 1, 2 ja 4 olivat 

hyvin innoissaan ja keskustelua saatiin aikaiseksi paljon.  Tehtäville asetettu aikarajoitus 

mahdollisti sen, että aikaa jäi myös aiheeseen liittyvien, omien hammashoitaja kokemus-

ten jakamiseen nuorille. Omien kokemusten jaksaminen kiinnosti nuoria hyvinkin paljon. 

Myös Kahoot! - tietokilpailu koettiin innostavana oppimisvälineenä. 

Monet nuoret ja taitopajan ohjaajat kiittivät meitä jälkikäteen siitä, että emme sortuneet 

saarnaamiseen, vaan keskustelimme nuorten kanssa hyvässä hengessä. Monelle nuo-

relle oli myös tärkeää, että emme tuominneet heitä. Haasteellisin ryhmä oli numero 3, 

koska näihin nuoriin emme saaneet kunnolla yhteyttä ja he kertoivat suoraan, etteivät he 
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olleet kiinnostuneita aiheestamme. Saimme heidät kuitenkin osittain kuuntelemaan, 

mutta huomasimme itse, että he eivät sisäistäneet asiaamme. Tätä väitettä tuki myös 

Kahoot! -tietokilpailun tulokset. Lopuksi tarjosimme nuorille vielä esitteen, josta löytyi tie-

toa päihteiden vaikutuksista suun terveydelle. Esitteitä otettiin mukaan itseä varten sekä 

myös läheisille. Kaiken kaikkiaan viimeinen tapahtumapäivä oli onnistunein ja tuottoisin. 

Pienet muutokset pisteemme toiminnassa auttoi meitä ajallisesti pysymään muiden ryh-

mien aikataulussa. Näin ollen tehtävien selittämisessä ja ohjaamisessa oli tarpeeksi ai-

kaa ja niiden läpikäyntiin jäi myös hyvin aikaa. Yleistä keskustelua syntyi myös enemmän 

viimeisenä päivänä, koska nuoria oli tällöin eniten paikalla. Vilkas keskustelu miellytti 

selvästi myös nuoria.  

 Opinnäytetyön toiminnan tukena oleva terveyden edistämisen teoria 

Tarkoituksenamme oli saada NEET-nuoret itse motivoitumaan, rohkaistumaan ja halua-

maan elämäntapamuutosta meidän tarjoaman tuen ja motivoinnin avulla. (Kylmänen 

2005:85). Näiden tavoitteiden kautta opinnäytetyöhömme valittiin yksi toimintamalli, joka 

oli transteoreettinen muutosvaihemalli. Transteoreettisen muutosvaihemallin pohja aut-

toi meitä rakentamaan terveyden edistämisen tapahtumaa ja tuotoksiamme, sekä tule-

vaisuutta ajatellen rakentamaan polkua kohti muutosta ja sen pysyvyyttä.  

4.6.1 Transteoreettinen muutosvaihemalli  

Transteoreettisen muutosvaihemallin kehittäjinä pidetään James O.Prochaskaa ja Carlo 

DiClementeä. Muutosvaihemalli syntyi heidän tutkiessaan tupakoinnin lopettajia.  

Prochaska ja DiClement halusivat selvittää, miksi jotkut pystyivät lopettamaan tupakoin-

nin itsenäisesti, mutta toiset eivät. Tutkimuksissaan he päätyivät siihen, että ihminen 

pystyy lopettamaan tupakoinnin vain, jos hän on itse valmis siihen. Muutosvaihemalli 

keskittyykin ihmisen päätöksentekoon ja tarkoituksen mukaiseen muutokseen. Malli olet-

taa, ettei ihminen tee päätöstään nopeasti ja ratkaisevasti, vaan tavanomaisen käyttäy-

tymisen muutos tapahtuu tiettyjen vaiheiden kautta (Transtheoretical model and sta-

ges of change 2016.) Muutosvaihemallia on testattu ja hyödynnetty ainakin tupakan, al-

koholin ja huumeiden käytön lopettamisessa, ruokavalion muuttamisessa ja liikuntatot-

tumusten parantamisessa (Prochaska ym. 1994: 39.) 

Muutosvaihemallissa on kuusi vaihetta: esiharkinta, harkinta, päätöksenteko/valmistelu-

vaihe, toiminta, ylläpito ja repsahtaminen tai pysyvämuutos (kuvio 4). (Prochaska, DiCle-
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mente, Norcross 1992; Kylmänen 2005: 84-85.) Muutosvaihemallin avulla tapahtuva elä-

mäntapojen muuttaminen on yleensä hidas ja pitkäaikainen prosessi, joka menee eteen-

päin edellä mainittujen kuuden vaiheen kautta. Prochaska ym. toteavat, että transteo-

reettisen muutosvaihemallin idea ei ole se, että muutoksessa edetään pelkästään suun-

nitelmallisesti eteenpäin, vaan eri vaiheisiin voidaan palata yhä uudelleen.   Muutosmal-

lissa on päätavoitteena se, että yksilö ymmärtää muutostarpeen ja häneltä löytyy halua 

muutokseen. Pysyvä elämäntapamuutos vaatii usein muiden ihmisten tukea ja kannus-

tusta. (Prochaska ym. 1992; Kylmänen 2005:85). 

 

                

Kuvio 4. (Transtheoretical model and stages of change 2016.)  “Transteoreettinen muutosvaihe-
malli”  

Muutosvaihemalli kuvaa ennen kaikkea sitä, kuinka muutos tapahtuu. Eri muutosvai-

heille ei myöskään ole määritelty tarkkaa kestoa, eikä sitä kuinka kauan ohjattava voi 

missäkin vaiheessa olla. Muutosvaihemalli myös olettaa, että ohjattavat tekevät johdon-

mukaisia ja oikeita päätöksiä eri vaiheiden aikana, mikä ei myöskään aina toteudu. 

(Transtheoretical model and stages of change 2016). Alahuhta ym. painottavat kirjoituk-

sessaan, että erityisen tärkeää muutosvaihemallin onnistumisessa onkin se, että ohjaaja 

tunnistaa missä muutosvaiheessa ohjattava kulloinkin on, sillä eri vaiheissa tarvitaan eri-

laista tukemista ja ohjaamista. Vääränlainen tukeminen ja ohjaaminen voi johtaa ohjat-

tavan muutosvalmiuden heikkenemiseen. Väärin tulkittu ohjattavan muutosvaihe voi joh-

taa ohjaajan ja ohjattavan väliseen turhautumiseen, koska ohjattavan on oltava valmis 

muutokseen, jotta pysyvä elämänmuutos voidaan saada aikaan (Alahuhta – Korkiakan-

gas –Jokelainen – Husman –Kyngäs – Laitinen 2009: 149.)   

 



26 

 

 

5 Opinnäytetyön tuotokset  

Opinnäytetyömme tuotokseksi teimme kirjallisen loppuraportin ja rakensimme yhteis-

työssä muiden samaa opinnäytetyötä tekevien suuhygienistiopiskelijoiden kanssa kol-

mena päivänä toteutettavan suun terveyden edistämisen tapahtuman. Itse tapahtuma 

toimii yhtenä tuotoksena, jonka ympärille rakensimme lisäksi neljä muuta tuotosta. Nämä 

neljä tuotosta olivat nuorille keksitty tehtävä, joka koostui kahdesta osiosta, Kahoot! -

tietokilpailu, päihteiden vaikutus suun terveyteen- esite sekä e- tietopaketti, joka koottiin 

yhdessä muiden ryhmien kanssa. E- tietopaketti jaettiin Stadin ammattiopistolle, jotta he 

voivat liittää tietopaketin omaan virtuaaliseen oppimisalustaan jokaiselle luettavaksi ja 

jatkoksi mahdolliselle yhteistyölle muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tueksi. 

 

 Yhdistä kuvat ja oireet sekä haitan aiheuttajat- leikki  

Tulostimme paperille kuvia, joissa näkyi eri päihteiden aiheuttamia suun terveyden hait-

toja (liite 5). Nuorten tehtävänä oli yhdessä yhdistää annetut kuvat oikeaan päihteeseen. 

Tämän jälkeen pyysimme nuoria yhdistämään suuhun tulevat haitat ja oireet niihin päih-

teisiin, jotka sitä aiheuttivat kuvista löytyvien vihjeiden avulla (liite 5). Ennen haittojen ja 

oireiden yhdistämistä päihteeseen, tarkistimme kuvat ja korjasimme ne oikeisiin päihtei-

siin. Tuotoksen ideana oli kartoittaa nuorten tietämystä päihteiden aiheuttamista haitta-

vaikutuksista suun terveydelle. Etenimme tuotoksen avulla nuorten tietämysten ja tarpei-

den mukaan sekä tuimme heitä elintapojen muutoksissa tuomalla esille suunterveyteen 

liittyvää tietoa. Tuotoksen päätavoitteena ei ollut luentomainen valistus, vaan tehtävän 

avulla annoimme tietoa vuorovaikutteisesti yhdessä jutellen ja omien kokemusten jaka-

misen kautta. Kuvien idea oli visuaalisesti tuoda näkyville päihteiden aiheuttamia haitta-

vaikutuksia suunterveydelle. 

Tuotoksemme tuki tapahtumassa vahvasti transteoreettisen muutosvaihemallin ensim-

mäistä osaa eli esiharkintavaihetta.  Esiharkinnassa nuori ei ole tietoinen muutostar-

peesta tai edes koe tarvitsevansa sellaista. Monesti nuori myös miettii, ettei hänen oma 

elämäntilanteensa ole vielä niin radikaalinen, että muutos olisi tarpeellinen. Ajatuksena 

muutos voi tuntua mahdottomalta toteuttaa ja muutostarvetta heikentävät myös riittämät-

tömän tuki ja heikot voimavarat. Meidän tehtävämme oli yrittää motivoida ja tukea nuoria, 

sekä vahvistaa heidän tietoaan päihteiden vaikutuksesta suunterveyteen. Ryhmätehtävä 
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ja sen purkaminen, sekä nuorten ajatuksista lähtevät keskustelujen aiheet, tukivat juuri 

kyseisiä ydinasioita. (Marttila 2010; Kylmänen 2005: 84-85.) 

 

 KAHOOT! -tietovisa 

Kahoot on verkossa toimiva pelipohjainen oppimisympäristö, jonka olimme jo opiske-

lumme aikana kokeneet hauskaksi tavaksi tuoda esille uusia asioita. Leikkisän tietovisan 

päätavoitteena oli meidän tuotoksessamme koota yhteen kaikki asiat, jotka olimme ai-

kaisemmin yhdessä käyneet nuorten kanssa läpi. Pystyimme samalla myös selvittä-

mään, kuinka valveutuneita ja kiinnostuneita nuoret olivat kuuntelemaan ja sisäistämään 

asioita. Tietovisa pidettiin aina viimeisenä, ennen seuraavalle pisteelle siirtymistä ja pelin 

kysymykset liittyivät suun terveyteen ja päihteiden aiheuttamiin haittavaikutuksiin 

suussa. Kysymykset olivat monivalintakysymyksiä tai oikein-/väärinväittämiä (liite 6). 

Ideana pelissä oli se, että nopeinten ja eniten oikeita vastauksia saanut pelaaja voitti 

palkinnon. Palkinnoksi kisan voittaja sai purukumipussin ja hammasharjan (kuvio 5). Tie-

tovisa tuki transteoreettisen muutosvaihemallin esiharkintavaihetta.  

 

Kuvio 5. Palkinnot Kahoot tietovisapelin voittajille. 
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 Esite  

Esitteessä kokosimme yhteen päihteiden aiheuttamat haittavaikutukset suun terveydelle 

(liite 7; Kuvio 6). Terveyden edistämisen tapahtumassa tuli suullisesti lyhyessä ajassa 

paljon tietoa, joten esitteessä oli tiivistetysti meidän pisteemme sisältävät asiat uudel-

leen. Esitteessä jaoimme aiheet neljään pääalueeseen, jotka olivat tupakka, nuuska, al-

koholi sekä huumeet.  Esitteen tarkoituksena oli aihealueidemme lyhyt kertaus, jolloin 

nuorella oli mahdollisuus tutustua aiheeseen uudestaan kotona. Esite tuki transteoreet-

tisen muutosvaihemallin harkintavaihetta. (Koski-Jännes – Riittinen – Saarnio 2008: 31, 

61.) Transteoreettisen harkinta vaiheessa nuori alkaa hyväksymään muutoksen tarpeel-

lisuuden, jonka myötä hän pohtii sen etuja ja haittoja ja omia voimavarojaan muutoksen 

toteuttamiseen. Hyvin tiivistetty esite olisi hyvä tuki vahvistamaan omia ajatuksia muu-

tokseen sekä mahdollistaisi jossain kohtaan nuorta siirtymään transteoreettisen muutos-

vaihemallin kolmanteen vaiheeseen, eli päätöksentekoon ja valmistautumaan elintapa- 

muutokseen. (Koski-Jännes ym. 2008: 31, 61; Marttila 2010; Kylmänen 2005: 84-85.) 

  

Kuvio 6. Esite  
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 E-tietopaketti 

E-tietopaketti (liite 9) yhdisti kaikkien pisteiden keskeisimmät asiat yhdeksi isoksi koko-

naisuudeksi. Tietopaketin tarkoituksena oli antaa nuorille kattavasti tietoa suun tervey-

destä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Päihteiden lisäksi tietopaketissa käsiteltiin ravin-

toa, suun omahoitoa ja itsetuntoa. Kaikkia näitä aiheita peilataan suun terveyden näkö-

kulmasta ja tarkoituksena oli parantaa nuorten tietoutta suun terveyttä kohtaan. E-tieto-

paketti tulostettiin myös jaettavaksi päivän päätteeksi palautekyselyn jälkeen (Kuvio 7). 

   

Kuvio 7.  E-tietopaketti tulostettuna 

Nykyään tietoa etsitään lähinnä sähköisessä muodossa, joten uskoimme, että e-tietopa-

ketti tavoittaa nuoret parhaiten. Tämä tuotos toteutettiin yhdessä muiden opinnäytetyö-

tätekevien suuhygienisti -opiskelijoiden kanssa ja se jaettiin valtakunnallisen työpajayh-

distyksen esimiehelle, joka jakoi sen Stadin ammattikoulun opetusportaaliin muun hen-

kilökunnan ulottuville. Verkossa oleva tuotoksemme antaa mahdollisuuden myös tule-

ville jatkokehityksille ja innovaatioprojekteille, jotka toteutetaan muiden sosiaali- ja ter-

veysalan asiantuntijoiden kanssa. Tällainen yhteistyö lisäisi moniammatillista yhteis-

työtä. Moniammatillisen yhteistyön lisäksi e-tietopaketti tuki transteoreettisen muutosvai-

hemallin harkinta vaihetta ja mahdollisti seuraavaan vaiheeseen eli päätöksentekoon 

siirtymistä. 
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6 Pohdinta 

Suun terveyden edistämiseen tähtäävä tapahtuma, jonka kohderyhmänä toimi syrjäyty-

misuhan alla olevat nuoret, oli hyvin opettavainen kokemus. Saimme jakaa suun ter-

veyttä koskevaa tietoa ja opastaa nuoria valitsemaan suun terveyttä ylläpitäviä ja edis-

täviä toimintatapoja. Yleisellä tasolla vierailumme suhtauduttiin positiivisesti ja nuoret ko-

kivat saaneensa paljon hyödyllistä tietoa järjestämämme tapahtuman ansiosta. Voidaan-

kin siis todeta, että opinnäytetyömme kohderyhmäksi valikoitui oikea joukko nuoria. Ta-

pahtumapäivien ilmapiiri oli jokaisena päivänä vastaanottava ja oli mukava huomata, että 

nuoret olivat pääasiassa kiinnostuneita kyselemään meiltä suunhoitoon liittyvistä asi-

oista. Lisäksi voidaan katsoa, että opinnäytetyömme suuntautui juuri oikeaan kohderyh-

mään, koska suurin osa nuorista kertoi käyneensä viimeksi hammashoidossa useampi 

vuosi sitten. 

Holmila ym. (2016) toteavat teoksessaan Sukupolven sillat ja kasvamisen karikot, että 

keskeinen terveyspolitiikan tavoite on edelleen Suomessa terveyserojen kaventamiseen 

tähtäävä toiminta. (Holmila ym. 2016: 133). Tapahtumamme tavoitteena olikin pyrkiä 

omalta osaltamme auttamaan syrjäytymisuhan alla olevia nuoria parantamaan omaa ter-

veyskäyttäytymistään. Petri Kylmänen nostaa esille teoksessaan, Kun kaikki muutkin 

(2005), että nuorten kanssa tulisi keskustella mahdollisimman konkreettisella tasolla, kun 

pyritään vaikuttamaan nuorten päihdekäyttäytymiseen. (Kylmänen 2005: 58) Tämän 

vuoksi halusimme lähestyä omaa aihettamme hyvin selkeällä tavalla ja päätimme tuoda 

nuorille tietoa päihteiden haittavaikutuksista suun terveydelle selkeiden kuvien muo-

dossa. Valitsimme tarkoituksella kuvia, jotka herättivät nuorten huomion ja mielenkiin-

non. Kukaan nuorista ei vähätellyt kuvissa näkyviä suumuutoksia, vaan ne herättivät pal-

jon keskustelua ja kysymyksiä nuorten keskuudessa.  

Onnistuimme tarjoamaan nuorille rauhallisen opetusympäristön, jossa nuoria ei syyllis-

tetty päihteiden käytöstä. Valitsemamme toimintamalli toimi suun terveyden edistämisen 

tapahtumassa hyvin.  Halusimme järjestää nuorille suun terveyttä edistävän tapahtuman, 

jossa nuoret pääsivät itse osalliseksi päivän kulkuun erilaisten tehtävien avulla. Nuorten 

osallistaminen toimi tapahtumassa hyvin, koska he joutuivat miettimään yhdessä suun 

terveyttä vaarantavia tekijöitä ja ratkaisemaan ryhmätoiminnan kautta erilaisia tehtäviä. 

Transteoreettisen muutosvaihemallin kautta voidaan mahdollisesti rakentaa polku kohti 

terveellisempiä elämäntapoja, joihin kuuluu päihteiden käytön vähentäminen. Meidän 
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tehtävänämme oli tarjota nuorille tietoa siitä, kuinka päihteet vaikuttavat suun terveyteen 

ja mahdollisesti saada heitä miettimään omaa päihteiden käyttöä ja niiden vähentämistä.  

Tapahtumaan osallistuneista nuorista suurin osa ilmoitti juovansa alkoholia. Käytössä ja 

määrässä oli kuitenkin paljon eroavaisuuksia. Muutama nuori ilmoitti juovansa lähes joka 

päivä. Alkoholin käyttö ja sen yleisyys nuorten keskuudessa ei tullut meille tapahtumassa 

yllätyksenä.  Nuorten kysely 2018 on A-klinikkasäätiön, Nuortenlinkki.fi- ja Varjomaa-

ilma.fi-verkkopalveluiden teettämä kysely, jossa selvitettiin 16-20 – vuotiaiden nuorten 

päihteidenkäyttöä. Kyselystä selvisi, että 83% 18-20- vuotiaista nuorista käytti alkoholia. 

Alkoholinkäyttö ei ollut rinnastettavissa kyselyssä vastaajien sukupuoleen, sillä pojista 

70 % ja tytöistä 73% vastasi käyttävänsä alkoholia. (Aikuistuminen ja päihteet- Nuorten 

kysely 2018.) Tätä tukee myös Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema Nuorten ter-

veystapatutkimus 2019, jossa tutkitaan joka toinen vuosi 12-18- vuotiaiden tupakka- ja 

alkoholitottumuksia sekä rahapelaamista. Kyselystä selvisi, että 18-vuotiaista pojista 16 

% ja tytöistä 12 % ei käytä alkoholijuomia.  (Nuorten terveystapatutkimus 2019.) Nuorten 

sukupuolella ei ollut merkitystä myöskään omassa tapahtumassamme, koska alkoholia 

käytettiin tasapuolisesti niin poikien kuin tyttöjen keskuudessa.  

Nuorten kysely 2018 tuo myös ilmi, että 43 % kyselyyn vastaajista ilmoitti haluavansa 

elää päihteettömämpää elämää ja tämän vuoksi alkoholin käyttöä haluttiin vähentää.  

Tämä kyselytulos antaa tietoa siitä, että nuoret olisivat valmiita muuttamaan elintapojaan 

terveellisempään suuntaan ja heitä tulisi auttaa päihteettömyyden tukemisessa kaikin 

keinoin. Tämän vuoksi organisoimamme suun terveyden edistämisen tapahtuma oli elin-

tärkeää toimintaa huonommassa sosioekonomisessa asemassa oleville nuorille.   

Nuorten terveystapatutkimuksen 2019 mukaan tupakkatuotteita käytti päivittäin 16- vuo-

tiaista pojista 12 % ja tytöistä 9 %. Nuuskaa 18- vuotiaista pojista oli kokeillut 48 %. 

Omassa tapahtumassamme suurin osa pojista kertoikin nuuskaavansa mutta harvempi 

ilmoitti tupakoivansa. Yleisesti ottaen nuoret kuitenkin tunnistivat heikosti nuuskan ja tu-

pakoinnin aiheuttamia haittoja suussa. Tupakoinnin ajateltiin myös aiheuttavan enem-

män haittoja suun terveydelle, kuin nuuskan.  

Nuorten huumekokeilut koskivat yleisesti amfetamiinin ja kannabiksen käyttöä. Yleisellä 

tasolla nuoret tiesivät, että huumeiden käyttö aiheuttaa hampaiden vaurioitumista mutta 

konkreettisella tasolla suumuutoksia ei osattu yhdistää huumeiden käyttöön kovin hel-

posti. Kahoot! - tietokilpailumme toiseksi viimeiseen kysymykseen “Kannabiksen käyttö 



32 

 

 

on vaaratonta suun terveydelle silloin tällöin käytettynä?” nuoret vastasivat usein väärin. 

Nuorten kysely 2018 toi ilmi nuorten erilaiset käsitykset kannabiksen satunnaisesta käy-

töstä ja sen haitoista suun terveydelle. Kyselystä selvisi myös, että etenkin ne nuoret, 

jotka käyttivät päihteitä, ajattelivat ettei kannabiksen käyttö vaikuta terveyteen tai aiheuta 

riippuvuutta. (Nuorten kysely 2018.) 

Kahoot! - palautekysely selvitti nuorten suhtautumista tapahtumaan ja sen sisältöön. Tii-

vistetysti palautteen perusteella voidaan todeta, että nuoret kokivat tulomme hyväksi 

asiaksi ja he oppivat päivän aikana paljon suun terveydestä ja siihen vaikuttavista asi-

oista. Tapahtuman teemat olivat suurimmaksi osaksi nuorten mielestä kiinnostavia ja 

asiasisältöä oli heidän mielestään tarpeeksi mutta ei kuitenkaan liikaa. Yhtä vastaajaa 

lukuun ottamatta nuoret myös ilmoittivat, että olivat saaneet esittämiinsä kysymyksiinsä 

vastauksia. Tapahtuma antoi nuorille tilaisuuden kiinnittää huomiota omiin elintapoihin ja 

omaan terveyskäyttäytymiseen. Terveyskäyttäytymistä on vaikea lähteä muuttamaan, 

jos nuori ei havaitse elintavoissaan korjattavaa. Meidän tehtävämme oli lisätä nuorten 

keskuudessa tietoisuutta päihteiden vaikutuksista suun terveydelle. Muutosprosessi on 

hidas ja haasteellinen prosessi mutta toivomme, että herätimme nuorissa muutoshalua.  

 

 Eettisyys 

Tutkimusetiikka tarkoittaa sitä, että noudatetaan eettisesti vastuullisten ja oikeiden toi-

mintatapojen toteutumista kaikessa tutkimustoiminnassa. Tutkimusetiikka käsittelee 

myös tieteeseen kohdistuvien loukkausten tunnistamista ja epärehellisyyden huomioi-

mista ja siihen puuttumista. Hyvään tieteelliseen käytäntöön voidaan katsoa kuluvaksi 

tiedeyhteisön yleisesti tunnustamia toimintatapoja. Tutkimustyössä painottuvat etenkin 

rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus. Myös muiden tutkijoiden tekemiin tutkimuksiin ja 

tutkimustuloksiin on suhtauduttava kunnioittavasti ja annettava niille arvoa myös omassa 

tutkimuksessa. (Sarajärvi – Tuomi 2017:764-767.)  

Opinnäytetyömme on aiheena sensitiivinen ja se käsitteli syrjäytymisuhan alla olevien 

nuorten terveyskäyttäytymistä päihteiden näkökulmasta katsottuna.  Sensitiivisyyden kä-

site terveyden edistämiseen tähtäävässä toiminnassa tarkoittaa ihmisten haavoittuvuutta 

sekä terveyttä ja hyvinvointia koskevien aihealueiden erityistä herkkyyttä. Haavoittuvilla 

ryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella alistettuja, 
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voimattomia tai vähäosaisia. Terveyden edistämiseen liittyviä sensitiivisiä aiheita voivat 

olla esimerkiksi päihteiden käyttö (Pietilä ym. 2001: 63.)  

Nuorten terveyskäyttäytymiseen puuttuminen sekä heidän omiin terveysvalintoihinsa 

vaikuttaminen vaatii aina eettistä pohdintaa. Terveys tai sen puuttuminen, sekä elintavat 

ovat aiheena henkilökohtaisia, joten aiheiden käsittely vaati oikeanlaista lähestymista-

paa nuorten kanssa. Tätä opinnäytetyötä tehdessämme kohtasimme suun terveyden 

edistämisen tapahtumassa nuoria, joiden taustoista emme tienneet juuri mitään. Käytän-

nössä terveyden edistämiseen tähtäävät kehitystoimet vaativat meiltä vahvaa ammatti-

taitoa nuorten kanssa kommunikoidessa. Sensitiivisyyden huomiointi vaatii hienova-

raista lähestymistä, kun käsitellään nuorta ja hänen terveyttään sekä elintapojaan. Tule-

vina suuhygienisteinä meidän tulee osata kohdata nuori tasavertaisena keskustelukump-

panina sekä kunnioittaa hänen elämäntilannettaan ja historiaansa. (Pietilä ym. 2001: 63.) 

Opinnäytetyötä tehdessämme noudatimme näitä eettisiä ohjeita, kun kohtasimme syr-

jäytymisuhan alla olevia nuoria. Hyvän tieteellisen käytännön kriteerien mukaan tutkimus 

tulee suunnitella, toteuttaa sekä myös raportoida tarpeeksi yksityiskohtaisesti. 

Hoitoetiikan tärkein tavoite on säilyttää ihmisen itsemääräämisoikeus sekä taata hänen 

ihmisarvonsa ja arvokkuuden säilyttäminen ihmisenä.  Etiikan toteutuminen hoitotyössä 

lähtee tutkittavan halusta kertoa omista terveystottumuksistaan ja terveyshistoriastaan 

sekä terveydenhuollon ammattilaisten kyvyistä hahmottaa tätä elämäntapaa ja elinta-

poja. (Pietilä ym. 2001:64.) Suun terveyden edistämisen tapahtuma oli rakennettu nuo-

rille niin, että he saivat kertoa itsestään ja omista elintavoistaan niin paljon, kun itse ha-

lusivat. Nuoria ei pakotettu tuomaan esille omia ongelmiaan tai vääränlaisia terveystot-

tumuksia. Sarajärvi ym. 2017 toteavat teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällönana-

lyysi, että ihmisryhmiä koskevia tutkimuksia määrittävät lähtökohtaisesti ihmisoikeudet 

ja ne luovat tutkimustyölle eettisen perustan. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkittavien osal-

listujien henkilöllisyydet turvataan niin, että kaikki tutkimukseen osallistuvat henkilöt jää-

vät nimettömiksi. Tutkimuksen aikana selville saatuja tietoja ei käytetä muuhun tarkoi-

tukseen eikä tietoja myöskään luovuteta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille. (Sara-

järvi– Tuomi 2017: 793, 796.) Tekemässämme opinnäytetyössä tutkittavat henkilöt py-

syvät anonyymeina eikä heitä voida tunnistaa yksilöinä työstämme. 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimus on suunniteltava, toteutettava sekä lo-

puksi raportoitava mahdollisimman yksityiskohtaisesti. (Sarajärvi – Tuomi 2017: 768). 
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Tämä on huomioitu opinnäytetyössämme ja olemme pyrkineet kuvaamaan työmme ete-

nemistä mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. Hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia 

voivat olla esimerkiksi aikaisempiin tutkimustuloksiin puutteellisesti viittaaminen sekä 

saatujen tutkimustulosten harhaanjohtava raportoiminen tai tutkimustulosten puutteelli-

nen esittäminen. Tutkimuseettinen neuvottelukunta eli TENK, erottaa hyvän tieteellisen 

käytännön loukkaamisen ohella myös tieteellisen vilpin käytön tutkimustyötä tehdessä. 

Vilpillä tarkoitetaan keksittyjen, vääristeltyjen tai ilman lupaa lainattujen tulosten esittä-

mistä omissa nimissä. (Sarajärvi – Tuomi 2017: 770-771.) Opinnäytetyömme tulokset 

ovat esitetty tässä työssä rehellisesti eikä tutkimustuloksia ole muuteltu tai vääristelty. 

Raportointi perustuu nuorten kanssa käytyihin keskusteluihin, eikä keskusteluiden sisäl-

töä ole muutettu millään lailla. Aikaisemmat tutkimukset ja tutkimustulokset olemme esit-

täneet työssämme asiaankuuluvasti.  

 

 Luotettavuus 

Tutkimustyötä tehdessä yritetään välttää virheiden tekemistä. Tutkimustyön päätteeksi 

on arvioitava tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusmenetelmiä ja niiden luotettavuutta 

voidaan tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin kautta. Validiteetti antaa tietoa siitä, onko 

tutkimuksessa pystytty tutkimaan sitä, mitä oli alun perin luvattu. Reliabiliteetti liittyy sii-

hen, onko tutkimustulokset toistettavissa (Sarajärvi Tuomi 2017:802, 816.)  

Käsitteet rehellisyys sekä luotettavuus painottuvat myös eettisessä toiminnassa ja ne 

liittyvät läheisesti toisiinsa. Rehellisyyden määritelmänä on puhua totta. Luotettavuudella 

tarkoitetaan taas velvollisuutta pitää lupaus sekä luottamuksen säilyttäminen koskien 

henkilökohtaisia keskusteluja. (Pietilä ym.2001:70) Nämä käsitteet ovat vahvasti läsnä 

työskentelyssämme. Raportin tarkoituksena on antaa selkeä kuva tutkimuksesta ja sii-

hen liittyvästä tutkimusprosessista (Sarajärvi Tuomi 2017:802, 839). Käytimme opinnäy-

tetyötä tehdessämme tarkoituksenmukaisia tutkimusartikkeleita ja niistä saatuja tutki-

mustuloksia, joita emme vääristelleet tai muuttaneet. Näin ollen opinnäytetyömme tieto-

perusta pohjautuu pelkästään tutkittuun tietoon ja antaa luotettavan kuvan syrjäytymis-

uhan alla olevien nuorten päihteiden käytön vaikutuksista suun terveyteen.  Suun ter-

veyden edistämisen tapahtumassa keskustelimme nuorten kanssa anonyymisti eikä 

heitä voi tunnistaa opinnäytetyöstämme yksilöinä. Nuorten kanssa käytyjä keskusteluja 

ohjasi myös salassapitovelvollisuus, jolloin asiasisällöt eivät kantautuneet muualle.  
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Luotettavuutta koskevia arviointikriteerejä käytetään tutkimusraporteissa arviointien pe-

rustana. Uskottavuus ja siirrettävyys ovat tärkeitä luotettavuuden kriteereitä. Uskotta-

vuus tarkoittaa sitä, että opinnäytetyötämme lukijat ymmärtävät työmme kuvauksen pe-

rusteella, kuinka työ on tehty, mitkä ovat työn vahvuudet ja mitkä ovat mahdollisesti ra-

joittaneet sen tekoa. Sarajärvi ym. 2017 toteavatkin, että tutkimustulokset selkeytyvät ja 

ovat ymmärrettävämpiä, kun tutkimuksen eteneminen ja sen vaiheet kuvataan tarkasti. 

Tutkimuksen tekijöiden vastuulla on antaa riittävän paljon tietoa, siitä kuinka tutkimus on 

tehty, jolloin tutkimuksen lukijat pystyvät arvioimaan tutkimuksen tuloksia (Sarajärvi 

Tuomi 2017: 838.) Olemme kuvanneet tähän opinnäytetyöhön saamaamme tietoa syr-

jäytymisuhan alla olevien nuorten suun terveydestä ja päihteiden käytöstä selkeästi ja 

totuudenmukaisesti. Tällä tavoin pystyimme myös vahvistamaan työmme validiteettia. 

Olemme kuvanneet työmme etenemistä tarkasti ja esimerkiksi liitetiedostot tarjoavat tie-

toa työn etenemisestä ja tiedonhausta. Siirrettävyydellä kuvataan sitä, kuinka saa-

mamme päätelmät voidaan siirtää toiseen tutkimusympäristöön. (Kankkunen, Päivi – 

Vehviläinen-Julkunen, Katri 2015: 197-198). Olemme työssämme kuvanneet selkeäsi 

opinnäytetyömme kohderyhmän, toimintaympäristön ja aineistonkeruun. Tämän takia 

työtämme voidaan käyttää pohjana tuleville muille tutkimuksille.  

 

 Tuotoksen hyödyntäminen  

Suun terveyden edistämisen tapahtuma antaa hyvän pohjan terveyden edistämiseen 

tähtäävään toimintaan. Tapahtumaa on mahdollista hyödyntää sosiaali- ja terveysalojen 

tulevissa projekteissa. Samankaltaisia tapahtumia tullaan järjestämään toivottavasti nuo-

rille vielä tulevaisuudessa, joten raporttiamme on mahdollista käyttää tulevien tapahtu-

mien suunnittelussa apuna.  E-tietopakettia tai tekemäämme esitettä voidaan käyttää 

yleisesti osana nuorten suun terveyden edistämistä, vaikka he eivät olisikaan syrjäyty-

misuhan alla tai joutuneet syrjäytyneiksi. Laatimiamme tuotoksia voisi olla mahdollista 

käyttää koulujen opetusmateriaalina nuorille. E-tietopaketin ideana on se, että, nuori voi 

hakea suun terveyteen ja päihteisiin liittyvää tietoa anonyymisti yhdestä paikasta, koska 

tietopaketti on liitetty työpajojen oppimisalustaan. Kaikkien näiden lisäksi opinnäyte-

työmme ja tuotoksemme ovat monipuolinen ja kattava pohja laajentaa mahdollisiin tule-

viin moniasiantuntijuutta tukeviin innovaatioprojekteihin. 
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 Kehittämisenehdotukset  

Kolmipäiväisen tapahtuman sekä opinnäytetyömme tietoperustan ja lopputuloksen poh-

jalta esille nousi muutamia kehittämisehdotuksia, joita voitaisiin hyödyntää jatkossa 

nuorten suun terveyden edistämiseksi sekä myös päihteettömämmän elämän tukemi-

sessa. Nuorilta saamamme palautteen mukaan järjestämämme suun terveyden edistä-

misen tapahtuma antoi nuorille tilaisuuden kiinnittää huomiota omiin elintapoihin ja 

omaan terveyskäyttäytymiseen. Nuoret kokivat tärkeäksi, että he pääsivät itse osalliseksi 

päivän kulkuun erilaisten tehtävien avulla. Jo tämä antaa vahvaa näyttöä siitä, että täl-

laisia samankaltaisia terveyden edistämiseen tähtääviä teematapahtumia tulisi järjestää 

nuorille jatkossakin. Tekemäämme raporttia on mahdollista käyttää apuna nuorten ter-

veyden edistämiseen tähtäävien tapahtumien suunnitteluprosessissa.   

Moniasiantuntijuuden lisääminen antaisi myös sisältöä seuraavien tapahtumien järjestä-

misessä ja tarjoaisi nuorille monipuolisemmin tietoa terveydestä sekä hyvinvoinnista. Tä-

män opinnäytetyön toteutuksesta vastasi suuhygienistiopiskelijat mutta jatkossa projek-

tiin voisi ottaa mukaan myös esimerkiksi sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita, 

jotka voisivat tarjota uudenlaista näkökulmaa tapahtuman järjestämisessä.  

Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten terveyden edistämisen tapahtuma osoitti, että ky-

seiset nuoret tarvitsevat myös konkreettista ohjausta suun terveydenhuollon asioiden 

hoitamisessa. Toisen tapahtumapäivän jälkeen saimme kuulla, että monet nuoret oli-

vat kiinnostuneet suun terveydenhuollon palveluista ja osa oli jo hakeutunut työpajaoh-

jaajien avulla suunterveyden palveluiden käyttäjiksi Helsingin kaupungille. Tämän 

vuoksi ehdotamme, että Stadin ammattiopisto, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Hel-

singin suunterveydenhuolto ja Metropolian suunhoidon opetusklinikka tekisivät yhteis-

työtä keskenään.   

Yhteistyön ideana olisi, että ensin suuhygienistiopiskelijat kävisivät pitämässä terveyden 

edistämisen tapahtuman nuorille, jossa heidät ohjataan hakeutumaan joko itsenäisesti 

tai ohjaajan avulla suun terveyden hoitoon yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Nuoren 

iästä ja tilanteesta riippuen, osa saattaa saada lähetteen Metropolian suunhoidon ope-

tusklinikalle suoraan Helsingin suunterveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta. Ky-

seisellä lähetteellä he saisivat tulla maksutta suuhygienistiopiskelijoille anti-infektiivi-

seen hoitoon ja hoidon tarpeen arvioon. Tällainen toiminta edistäisi nuorten suun ter-

veyttä ja hyvinvointia. Alle 18-vuotiaiden nuorten kohdalla hoito on maksutonta.  
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Viimeinen esille nostettava kehitysidea on tekemämme E- tietopaketin laajentaminen ja 

työstäminen eteenpäin. Tällä hetkellä tietopakettiin on tiivistetty lyhyesti ydinasiat eri ai-

healueista, jotka olivat terveyden edistämisen tapahtuman teemoina. E- tietopaketin si-

sältöä voisi kasvattaa lisää ja huomioida esimerkiksi yleissairaudet, kuten, diabeteksen, 

merkityksen suun terveydelle.  E- tietopaketista saisi hyvin kattavan opaskirjan, jos mu-

kana olisi myös muiden sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita.  

 

 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyön tekeminen ja sen toteuttaminen vaikuttivat ammatilliseen kasvuumme. 

Ammatilliseen kasvuun liittyy vahvana osana oman asiantuntijuuden kehittyminen, joka 

valmistaa meitä työskentelemään suun terveyden hoidon parissa ja kohtaamaan erilaisia 

ihmisiä ja heidän tarpeitaan Työskenteleminen opinnäytetyön parissa kasvatti vahvasti 

ammatillista osaamistamme. Opinnäytetyömme aihe on yhteydessä tulevaan ammat-

tiimme, koska suuhygienistin ammatissa tulemme toimimaan eri-ikäisten ihmisten suun 

terveyden asiantuntijoina. Tämän vuoksi on tärkeää oppia työskentelemään erilaisten 

ihmisryhmien kanssa ja ottamaan huomioon heidän erityistarpeensa. Opimme, että suun 

terveyden edistämiseen tähtäävät toimet tulisi entistä enemmän kohdentaa heikom-

massa asemassa oleviin, jolloin terveyseroja pystyttäisiin kaventamaan.  

Syrjäytymisuhan alla oleville nuorille suunnattu terveyden edistämisen tapahtuma ja sen 

suunnittelu vaativat meiltä paljon taustatutkimusta sekä uuden tiedon omaksumista ja 

käyttöönottoa. Opinnäytetyön lähdemateriaaleihin tutustuminen kasvatti tietämystämme 

syrjäytymisuhan alla olevien nuorten suun terveydestä ja suun terveyteen liittyvistä on-

gelmista. Kirjallisuuteen ja tutkimusartikkeleihin tutustuminen vahvisti omaa asiantunti-

juuttamme syrjäytymisuhan alla olevien nuorten suun terveyden tilasta, jota pystymme 

hyödyntämään tulevissa opinnoissamme sekä myöhemmin työelämässä.  

Suun terveyden edistämisen tapahtuma ja sen järjestäminen vaatii hyvää organisaatio-

kykyä sekä tiimityöskentelyä, joka oli sidoksissa sekä opinnäytetyön kirjalliseen osioon, 

että tapahtumapäivän järjestämiseen. Suun terveyden edistämisen tapahtuma järjestet-

tiin yhdessä muiden, samaa aihetta tekevien opiskelijakollegoiden kanssa. Viestintä ja 

vuorovaikutustaidot muiden opinnäytetyötiimien kanssa nousivat tärkeään asemaan, 
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kun työskentelimme yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Työelämässä tiimityöskente-

lytaitoja vaaditaan entistä enemmän ja erilaisten ihmisten kanssa työskentely opettaa 

ryhmässä toimimisen peruselementtejä. 
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Liite1: Tiedonhaun tulosten kuvaus 

Hakuprosessin kuvaus.     

Tietokanta Hakusanat 
Otsikkotasolla luet-
tuja 

Tiivistelmätasolla luet-
tuja 

Kokotekstitasolla lu-
ettuja 

Lopullinen 
valinta 

Chinal  

neet not in education 
employment or train-
ing 

20 0 0 0 

 
Chinal neet youth 10 10 4 0 
 
Chinal Neet 38 20 3 0 

Medic 

 
Syrjäytyminen, nuoret 
aikuiset 9 4 2 2 

Medic 

 
Moniammatillinen yh-
teystyö 20 7 2 1 

Finna 
 
Neet 50 10 3 3 

Finna 

 
Syrjäytyminen, nuoret 
aikuiset 26 10 3 3 

Finna 
 
moniammatillisuus 15 1 1 1 

Google Scholar 
 
Neet  17 4 1 1 

Google Scholar 

 
Moniammatillinen yh-
teystyö 8 2 2 1 
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Google Scholar  

Syrjäytyminen, nuoret 
aikuiset 19 5 3 2 

Google Scholar 
 
Syrjäytymisen riskit 15 4 2 2 

Google Scholar  

 
Syrjäytymisen määri-
telmä 7 3 3 3 

Google Scholar 
 
Matti-hanke 1 1 1 1 

Google Scholar 
 
itseohjautuvuusteoria 6 2 2 2 

Google Scholar  

 
Terveyden edistämi-
nen 10 4 4 2 

Terveysportti 
 
Suunterveys 3 3 3 1 

Terveysportti 
 
Terve suu 6 2 2 1 

Terveysportti 
 
Päihteet 19 7 4 2 

Terveysportti 
 
Päihteet ja suu 7 5 2 2 

Terveysportti 
 
limakalvosairaudet 5 2 2 1 

Terveysportti 
 
Karies 8 3 3 2 

Terveysportti  

 
Parodontiitti ja päih-
teet 3 3 3 1 
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Terveysportti Bruksismi ja päihteet 5 3 2 2 

Terveysportti  

 
Terveyden edistämi-
nen 7 5 4 2 
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Liite 2: Tietoperustan tutkimuslähteiden kuvaus 

Kirjoittaja ja vuosiluku Maa, jossa kirjoitettu Tavoite Tutkimustyyppi  Ketä tutkittu ja missä  Tutkimuksen päätulok-

set 

Raitasalo kirsimarja 

Huhtanen Petri 

Miekkala Mari 

Ahlström Salme 

 

Suomi selvittää tutkimusten 

kautta nuorten päih-

teiden käyttö Suo-

messa 

Tutkimusraportti Nuoria 16vuotta täyt-

täviä peruskoulun 

nuoria ympäri Suo-

mea. 

Nuorten päihteiden 

käyttö on huolestut-

tava asia. Erityisesti 

sekakäyttö, kannabis, 

nuuska ja humalajuo-

minen edelleen nuor-

ten keskuudessa kor-

kealla. 

Myrskylä Pekka 

2012. 

Suomi Selvittää: syrjäyty-

minen käsitteenä ja 

siihen johtavat riski-

tekijät. Lisäksi tutki-

taan sukupuoli- ja 

koulutuseroja sekä 

Analyysi 15-29 vuotiaat syr-

jäytyneet suomalai-

set ja maahanmuut-

tajat Suomessa. 

Syrjäytyminen on 

käsitteenä laaja ja 

epätarkkarajainen 

sekä myös osalla 

väliaikainen tila, jo-

ten syrjäytyneiden 

kokonaislukumää-

rää on vaikea tietää. 
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maahanmuuttajien 

osuutta. 

Lapsuuden perhe-

olot ovat vahvasti 

sidoksissa syrjäyty-

miselle myöhem-

mällä iällä. Syrjäyty-

neistä miehiä oli 

64% ja naisista 36 

%. Koulutustasolla 

oli selvästi vaiku-

tusta syrjäytymi-

seen. Ne, joiden 

koulutustasona on 

pelkästään perus-

koulututkinto, syr-

jäytyvät helpom-

min. 
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Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 

suomi Syrjäytyminen kä-

sitteenä ja siihen 

johtavat riskitekijät. 

Lisäksi tutkitaan su-

kupuoli- ja koulutu-

seroja sekä maa-

hanmuuttajien 

osuutta. 

artikkeli nuoret tutkimusten ja tilas-

tojen perusteella 

nuorten tilanne syr-

jäytymisessä 

Koponen Päivikki, 

Borodulin Katja, 

Lundqvist Anna-

mari, Sääksjärvi 

Katri ja Koskinen 

Seppo (toim.)2017. 

Toteutettu yhteis-

työssä Terveyden ja 

Suomi Saada ajankohtaista 

tutkimustietoa suo-

malaisten aikuisvä-

estön terveyskäyt-

täytymisestä ja hy-

vinvoinnista. Tutki-

mustietoa käyte-

tään hyväksi ter-

Raportti väestötut-

kimuksesta Kysely-

tutkimuksen /ter-

veystarkastusten 

tulokset esitetty. 

Otoskoko rajattu 30 

vuotta täyttäneisiin, 

jotka asuvat Suo-

messa 

Kansansairauksia ai-

heuttavien elintapojen 

parantuminen: tupa-

kointi ja humalanhakui-

nen juominen vähenty-

nyt mutta vieläkin tarvi-

taan tehokkaita keinoja 

väestön elintapoihin ja 

elämänlaatuun vaikutta-

misessa. (esim. ruokai-

lutottumukset) Ham-
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hyvinvoinninlaitok-

sen kanssa. 

veys- ja hyvinvointi-

politiikansuunnitte-

lussa ja arvioinnissa 

mashoitoa koskevat tu-

lokset huonontuneet ja 

hampaiden hampaiden 

harjauksen myönteinen 

kehitys lähtenyt las-

kuun. Suun terveyttä ei 

koeta enää niin hyväksi 

kuin aikaisempina vuo-

sina. 

Aaltonen, Sanna –   

Berg, Päivi–   Ikä-

heimo, Salla 2015 

Suomi Selvittää tutkimustiivistelmä Tutkimushaastatte-

lut tehtiin 

 Espoossa ja Kouvo-

lassa 18–29-vuoti-

aita eri 

 palveluissa asioivia 

nuoria ja 

 kymmenen asia-

kastyötä tekeviä 

 ammattilaisia TE-

toimistoista, 

Nuorten tilat ja ti-

lanteet eivät ole sta-

biileja, vaan he liik-

kuvat edestakaisin 

työttömästä opiske-

lijaksi/työl-

liseksi/toimenpi-

teessä olevaksi ja 

mahdollisesti jälleen 

työttömäksi.  Ehkäi-

sevän työn rinnalle 
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 työvoiman palvelu-

keskuksista, 

 sosiaalityöstä, etsi-

västä nuorisotyöstä, 

Vamoksesta ja 

nuorten 

 tieto- ja neuvonta-

pisteestä 

  

kaivataan myös kor-

jaavaa työtä, kuten 

  

kuntouttavia työ-

paikkoja. Samaan 

aikaan nuoret kou-

lutetut työnhakijat 

kaipaavat työtä, 

josta saa kohtuulli-

sen korvauksen ja 

joka mahdollistaa 

tulevaisuuden suun-

nittelun 

Heikkinen Anna Ma-

ria, Meurman Jukka 

ja Sorsa Timo 

Suomi Tiivistää tupakoin-

nin ja nuuskan hait-

tavaikutuksia suun 

terveydelle.  

Katsaus Tuotu esille tupak-

kaa ja nuuskan 

käyttöä koskevia 

tutkimustuloksia, 

jotka vaikuttavat 

Tupakana ja nuus-

kan käyttö suuressa 

yhteydessä suun li-

makalvo- ja syöpä-
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negatiivisesti suun 

terveyteen. 

sairauksiin. Sekä li-

sää riskiä sairastua 

parodontiittiin ja 

vaikuttaa myös tau-

din etenemiseen ja 

hoito ennustee-

seen. 

Hiilamo Heikki, 

Määttä Anne, Kos-

kenvuo Karoliina, 

Pyykkönen Jussi, Rä-

sänen Tapio ja Aalto-

nen Sanna 2017 

Suomi kartoittaa Suomen 

 16–25-vuotiaita nuo-

ria koskevaa palvelu- 

ja etuusjärjestelmä ja 

siihen sisältyviä jäyk-

kyyksiä, päällekkäi-

syyksiä, kannustin-

loukkuja ja yhteenso-

vittamisen ongelmia. 

Tutkimus NEET-nuoria ja tä-

män hetkisen heidän 

tilannetta saada tu-

kea tai apua Suo-

messa 

Alle 25-vuotiaille nuo-

rille aletaan maksaa 

nuorten osallistumis-

tuloa. Osallistumistu-

loon liittyy velvoitta-

vaa toimintaa ja tuki-

palveluita eli nuorten 

osallistumispalve-

luita. Selvitetään, mi-

ten Ohjaamoihin voi-

daan koota riittävä 

asiantuntemus ja riit-
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tävät resurssit koordi-

noida nuorten opiske-

lua ja työllistymistä tu-

keviin palveluihin oh-

jaamista mukaan lu-

kien kuntoutuspalve-

lut sekä kuntien nuori-

sotyö eri muotoineen 

 jotka kannustavat 

nuoria opiskeluun ja 

työhön. Velvoitetaan 

lainsäädännöllä maa-

kunnat perustamaan 

Ohjaamo 

 -palvelu, jolla on jär-

jestämisvastuu nuor-

ten osallistumispalve-

luista 

Kinnunen, Jaana M – 

Pere Lasse – 

Raisamo, Susanna – 

Suomi selvittää tutkimusten 

kautta nuorten päihde 

Tutkimusraportti 12-18 -vuotiaita. 

Suomi. 

Tupakkatuotteiden 

käytön väheneminen 
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Katainen, Anu – Myö-

hänen, Anna – Lahti 

Laura –, Ahtinen, 

Suvi – Ollila, Hanna – 

Lindfors, Pirjo – Rim-

pelä, Arja.  

ja alkoholikäyttäyty-

mistä ja rahapelaa-

mista Suomessa. 

on pysähtynyt vuo-

sien 2017-2019 ai-

kana. Nuuskan käyttö 

lisääntynyt 16–18-

vuotiailla pojilla että 

tytöillä.  

Lahtinen, Aira ja Ai-

namo, Anja 

suomi Syljen merkitys 

suun terveydelle, 

sylkirauhasten toi-

minta, syljen tuo-

tannon vähenemi-

nen ja sen haittavai-

kutukset suun ter-

veydelle. Kuivan 

suun ehkäisy ja oi-

reet esitelty. 

Katsaus Sylki ja sylkirauhas-

ten toiminta 

Sylkirauhasten va-

jaatoiminta altistaa 

useille suun sai-

rauksille, kuten ka-

riekselle. Lisäksi se 

on yhteydessä eroo-

sioon ja ientuleh-

dukseen.  
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Kontio, Mari 2010 Suomi moniammatilli-

sen/monialaisen 

  

yhteistyön edistä-

mistä lasten, nuor-

ten ja lapsiperhei-

den palvelujen ke-

hittämisessä 

julkaisu ja kehitys-

tutkimus 

 moniasiantuntijuu-

den tärkeys, sen 

onnistuminen, me-

netelmät, Tukeva-

hankkeen tukemi-

nen 

Larja, Liisa – Tör-

mäkangas, Liisa – 

Merikukka, Marko – 

Ristikari, Tiina – 

Gissler, Mika – Paa-

nanen, Reija 2016. 

Suomi Selventää NEET-kä-

sitettä ja pohtia, 

onko NEET-asteen 

käyttäminen syrjäy-

tymisindikaattorina 

perusteltua ja onko 

NEET-status yhtey-

dessä muihin hyvin-

voinnin ongelmiin. 

Artikkeli nuoret suomessa NEET on varsin kar-

kea indikaattori 

nuorten hyvinvoin-

nin tai syrjäytymi-

sen kuvaamiseen: 

joukkoon kuuluu 

paljon ns. tavallisia 

nuoria, joilla ei ole 

sosiaalisia eikä 

psyykkisiä ongelmia 
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kuitenkin NEET-in-

dikaattorin avulla 

nähdään, että siinä 

on yhteys psyykki-

sen terveyden ja 

toimeentulon on-

gelmiin ja rikollisuu-

teen 

Marttunen, Mauri – 

Haravuori, Henna 

2015 

Suomi Syrjäytymisen mää-

ritelmä, riskitekijät, 

mielenterveys- ja 

päihdehäiriöiden 

esiintyvyys nuorilla 

tutkimusraportti nuoret ja nuoret ai-

kuiset suomessa 

 

Nurmi Jari-Erik 

2011 

suomi selvittää nuorten 

syrjäytyminen ja 

artikkelikatsaus 15-24 vuotiaita nuo-

ria suomessa 

Syrjäytymisen ja 

koulunkäynnin kes-

keyttämisen taus-

talla on 
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sen taustat ja synty-

perä 

 usein vanhempien 

alhainen koulutus-

taso 

 tai yksinhuoltajuus 

sekä nuorten oppi-

misvaikeudet, vä-

häinen oppimismo-

tivaatio ja 

 kielteiset oppimi-

seen liittyvät ajatte-

lutavat. 

 Syrjäytymisen en-

naltaehkäisyä ja 

vaikuttamista ovat 

nuorten myönteisen 

minäkuvan ja ajat-

telun 

 vahvistaminen 
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sekä nuoren integ-

roiminen 

 yhteiskuntaan uu-

sien koulutussuun-

nitelmien ja urata-

voitteiden avulla. 

Sakari Kainulainen. 

2006 

Suomi selvittää, miten 

huono-osaisuus il-

menee ja kumuloi-

tuu työikäisillä suo-

malaisilla. Huono-

osaisuuden kasau-

tumista ja pitkitty-

mistä. 

artikkeli/analyysi 18-39 vuotiaita suo-

malaisia 

 Erityisen huolis-

saan tulee olla al-

haisen.  Tulokset 

huono-osaisuuden 

pitkittymisestä vah-

vistavat poikkileik-

kausaineistoilla saa-

tuja tuloksia ja ovat 

pääasiassa linjassa 

niiden kanssa. Kou-

lutus, itsensä kehit-
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täminen ja työelä-

män ja alueiden 

elinkeinorakenteen 

haasteisiin vastaa-

minen sekä asuin-

alueen vaihto näyt-

tävät turvaavan hy-

vinvointia. Tilastolli-

sesta aineistosta on 

vaikea löytää elä-

mänkaarella yksit-

täisiä ”katkaisupis-

teitä”, joiden seu-

rauksena elämän-

kulun suunta on sel-

västi muuttunut. 

Ennemminkin kyse 

on monen asian elä-
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mänmahdollisuuk-

sia rapauttavasta 

vaikutuksesta 

 tulotason, työttö-

myyden ja toimeen-

tulotuen (sosiaali-

työn asiakkuuden) 

pitkittymisestä ja 

keskittymisestä sa-

moille henkilöille 
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Liite 3: Terveyden edistämisen tapahtumapäivän työpisteen esillepano 
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Liite 4: Suun terveyden edistämisen tapahtumapäivän aloitusinfo 
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Liite 5: Ryhmätehtävä pisteellä 
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Liite 6: KAHOOT PELI 
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Liite 7: ESITE 
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Liite 8: KAHOOT palautekysely 
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LIITE 9: Yhteinen E-tietopaketti 
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