
 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanni Syrjä ja Katarina Tähkä 

Opinnäytetyö AMK 

Terveydenhoitajakoulutus 

2019 

 

 

 

 

 

Sanni Syrjä ja Katarina Tähkä 

NUORTEN 
PÄIHTEETTÖMYYDEN 
EDISTÄMINEN JA 
TUKIMUODOT 

– Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  



 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanni Syrjä ja Katarina Tähkä 

OPINNÄYTETYÖ AMK  | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Terveydenhoitajakoulutus 

2019 | 37 sivua 

Sanni Syrjä ja Katarina Tähkä 

NUORTEN PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄMINEN 
JA TUKIMUODOT 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
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nuorten altistavia tekijöitä päihteiden käytölle sekä millaisia tukimuotoja nuorille on tarjolla 
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Nuoruudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin siirrytään lapsuudesta aikuisuuteen. Siihen sisältyy 
paljon suuria ja nopeita muutoksia sekä kehitystehtäviä. Päihteiden kokeilut yleistyvät 
nuoruudessa. Päihteiden kokeiluihin ja käyttöön vaikuttavat yksilöllisesti nuorten suojaavat- ja 
riskitekijät.   

Tulosten mukaan nuorten päihteidenkäytölle altistavina tekijöinä voidaan pitää tilanteesta 
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päätöksillä sekä mediassa. Tehokkaita tukimuotoja päihteettömyyden edistämisessä ovat mini-
interventio, motivoiva haastattelu, vertaisryhmät, kognitiivisbehavioraalinen terapia sekä 
perhekeskeiset menetelmät.   

Nuorten näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia päihteettömyyden edistämisessä ei löytynyt. 
Jatkotutkimusaiheena olisi tärkeää tehdä tutkimuksia juuri nuorten näkökulmasta, millaista tukea 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on nuorten päihteettömyyden edistäminen. Opinnäytetyö 

on osa NIKO-projektia ja toimeksiantajana toimii Lounais-Suomen syöpäyhdistys. NIKO-

projekti on Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen johtama hanke, jonka tarkoituksena on 

ennaltaehkäistä nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Projekti lähti liikkeelle huolesta nuor-

ten sekä nuorten aikuisten lisääntyneestä ja monipuolistuneesta nikotiinituotteiden käy-

töstä sekä tarpeesta kehittää uusia malleja syövän ennaltaehkäisyyn. NIKO-projektissa 

terveyden edistämistä tehdään yhdessä nuorten kanssa, koska silloin terveyden edistä-

minen on tehokkainta. (Lounais-Suomen syöpäyhdistys.)  

Opinnäytetyön aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä kouluterveyskyselyiden sekä nuor-

ten terveystapatutkimusten mukaan nuorten päihteiden käyttö on lisääntynyt. Osa nuo-

rista ei tiedä päihteiden vaaroista ja päihteiden riskejä pidetään aiempaa pienempinä. 

Nuorten keskuudessa myös asenteet päihteitä kohtaan ovat muuttuneet entistä sallivam-

maksi. Esimerkiksi satunnaisia kannabiskokeiluja ei pidetä pahana eikä satunnaisten ko-

keilujen haittavaikutuksia tiedetä. (THL 2016.)   

Aivojen kehityksen kannalta nuoruus on tärkeää ja kriittistä aikaa. Runsas päihteiden 

käyttö voi haitata niiden normaalia kehitystä ja aiheuttaa ongelmia muun muassa kogni-

tiivisiin toimintoihin. Pahimmillaan päihteiden aiheuttamat muutokset aivoissa ovat pysy-

viä. (Aalto ym. 2018.) Päihteettömyyden edistämisessä tärkeää on mahdollisimman var-

haisessa vaiheessa käyttöön puuttuminen. Tärkeää on vahvistaa nuorten päihteiden 

käytöltä suojaavia tekijöitä ja vähentää niiden käytölle altistavia riskitekijöitä. (THL 2019.)  

Nuorten päihteettömyyttä voidaan edistää monella tasolla, kuten vanhemmuutta tuke-

malla neuvoloissa ja kouluissa sekä poliittisilla päätöksillä (Marttunen ja Pahlen 2013).  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää nuorten päihteidenkäytölle altistavia te-

kijöitä sekä millaisia tukimuotoja nuorille on tarjolla päihteettömyyden tukemiseen.  

Tässä opinnäytetyössä nuoret on rajattu 12-18- vuotiaisiin, koska silloin päihdekokeilut 

sekä päihteiden käyttö lisääntyvät. 
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2 NUORI JA PÄIHTEET 

Nuoruus on siirtymävaihe lapsuudesta aikuisuuteen, joka käynnistyy murrosiän mukaan. 

Tämän ajanjakson aikana kehossa tapahtuu suuria ja nopeita muutoksia fyysisesti, 

psyykkisesti sekä sosiaalisesti. Murrosiän alkamisessa on yksilöllisiä eroja, mutta 

yleensä se ajoittuu 12-22- ikävuosien välille. (Havio ym. 2013.) Tässä opinnäytetyössä 

nuorilla tarkoitetaan 12-18- vuotiaita. Lepistön ym. (2013) mukaan päihdekokeilut alkavat 

yleistyä 12-13-vuotiaina ja mahdolliset päihdeongelmat kehittyvät myöhemmin nuoruu-

dessa. Ikähaarukkaa rajattiin pienemmäksi myös sen vuoksi, että se pysyy kohtuulli-

sena.    

Siirtymävaiheen aikana nuori hakee paikkaansa niin kaveripiireissä kuin yhteiskunnas-

sakin. Tähän siirtymävaiheeseen kuuluu kehitystehtäviä, jotka nuoren tulee ratkaista. 

Näitä kehitystehtäviä ovat itsenäistyminen, oman identiteetin paikan löytäminen yhteis-

kunnassa sekä vastuuseen kasvaminen. Etsiessään ratkaisuja kehitystehtäviin, kuten 

itsenäistymiseen ja identiteetin löytymiseen, nuori kokeilee uusia käyttäytymismalleja. 

Toisinaan tämä voi johtaa kehityksellisiin vaikeuksiin, mikä voi näkyä epäsosiaalisuu-

tena, käytöshäiriöinä sekä päihteidenkäyttönä. (Havio ym.2013.)    

Päihteillä tarkoitetaan psyykkisiin toimintoihin vaikuttavia aineita, joita käytetään ilman 

hoidollista tavoitetta. Yleisimpiä päihteitä ovat alkoholi ja huumeet, mutta myös impatta-

vat aineet sekä päihtymistarkoitukseen käytettävät lääkkeet kuuluvat päihteisiin. (THL 

2018.) Nikotiinituotteet luokitellaan stimulantteihin kuuluviksi päihteiksi, joiden vaikuttava 

aine on nikotiini. Nikotiini vaikuttaa aivoissa piristävästi ja mielihyvää tuottavasti. (Päih-

delinkki.fi.)  

Nuorilla päihteiden kokeilemiseen ja käyttöön vaikuttavat monet tekijät. Näitä tekijöitä 

voidaan jakaa sekä riski-, että suojaaviin tekijöihin. Riskitekijöinä voivat olla esimerkiksi 

kaveripiiri, perinnölliset tekijät, vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat sekä per-

heen sosioekonominen asema. Suojaavina tekijöinä voidaan pitää esimerkiksi vanhem-

pien huolenpitoa, kasvua tukevaa ilmapiiriä ja nuoren älykkyyttä. Päihdekokeiluihin tulee 

puuttua välittömästi. (Aalto ym. 2015.) Tavoitteena nuoren päihdetyössä on nuoren tu-

keminen elämänhallinnassa, jonka avulla nuori kykenisi tekemään itsenäisiä terveyttä 

edistäviä valintoja. Ehkäisevän päihdetyön kannalta koulujen opettajat sekä terveyden-

hoitajat ovat tärkeässä asemassa. Tärkeää ehkäisevään päihdetyöhön on ottaa myös 

vanhemmat mukaan ja tukea heitä nuoren kasvatustehtävissä. (Havio ym. 2013.)   
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2.1 Päihteiden vaikutus aivojen kehitykseen nuorella 

Nuoruusvuosien aikana aivojen kehitys ja kypsyminen on voimakasta. Aivojen kypsymi-

nen jatkuu 25 ikävuoteen saakka. Murrosiässä aivojen hermoyhteydet järjestäytyvät ja 

muokkautuvat uudelleen. Aivojen limbisen järjestelmän osat osallistuvat mielihyvän ja 

tunne-elämän säätelyyn. Nämä osat kypsyvät aivoista aikaisemmin. (Aalto ym. 2018.) 

Otsalohkon tehtävänä ovat harkinta, päättely, ongelmanratkaisu ja impulssikontrolli. 

Tämä osa aivoista kuitenkin kypsyy vasta myöhemmin kuin muut aivojen osat. Tämän 

vuoksi nuoret ovat alttiimpia toimimaan hetken mielijohteen mukaan. (Aalto ym. 2015.)   

Nuorten kohdalla alkoholin vaikutukset ovat erilaisia verrattuna aikuisiin. Nuorilla koros-

tuu alkoholin positiiviset vaikutukset, kun taas negatiiviset vaikutukset jäävät pienem-

miksi. (Penttilä 2013.) Alkoholin aiheuttamat vaikutukset keskushermostoon voivat olla 

rakenteellisia ja toiminnallisia. Runsas alkoholinkäyttö nuoruudessa voi vaikuttaa kogni-

tiivisiin toimintoihin, kuten oppimiseen tai muistiin. Runsas alkoholinkäyttö voi aiheuttaa 

aivotoiminnoissa myös pitkäaikaisia tai palautumattomia muutoksia (Aalto ym. 2015).   

Nuorten kohdalla on vain vähän tietoa muiden huumeiden kuin kannabiksen aiheutta-

mista vaikutuksista kehittyvään keskushermostoon. Kannabis vaikuttaa aivojen kypsy-

miskehitykseen nuoruusvuosien aikana käytettynä. Tutkimuksissa on havaittu, että kan-

nabis aiheuttaa muutoksia aivojen etuotsalohkossa, mantelitumakkeessa ja hippokam-

puksessa. Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä kuinka nämä muutokset vaikuttavat myö-

hemmin. ( 2018.)  

Nikotiinituotteiden, kuten tupakan ja nuuskan, vaikutus aivoihin liittyy niiden sisältämään 

nikotiiniin. Aivoissa nikotiini vaikuttaa hermosolujen toimintaan ja se voi muuttaa aivojen 

rakennetta. Nikotiinituotteet vaikuttavat oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn. Nuorilla riippu-

vuus syntyy aikuisia nopeammin. (Aivoliitto 2018; Suomenash 2018).   

 

2.2 Nikotiinituotteet 

Nikotiinituotteet valmistetaan tupakkakasvien sukuun kuuluvien kasvien lehtiä kuivatta-

malla. Nikotiinituotteita voidaan käyttää polttamalla, kuten tupakkana ja sikarina tai sa-

vuttomana, kuten nuuskana. Tupakkatuotteet ovat suomessa laillisia, mutta alle 18-
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vuotiailta niiden hallussapito on kiellettyä. Nuuskan myynti on Suomessa kiellettyä, mutta 

sen tuominen omaan käyttöön on sallittua. Nuuskan tuonti ja hallussapito on kiellettyä 

alle 18-vuotiailta. (Päihdelinkki.fi.) Tässä opinnäytetyössä nikotiinituotteista käsitellään 

vain tupakkaa ja nuuskaa, koska kouluterveyskyselyn 2019 mukaan, ne ovat nuorten 

kohdalla yleisimmät nikotiinituotteet. (THL 2019). 

Tupakan suosio nuorten keskuudessa on laskenut tasaisesti 2000-luvulta lähtien. 12- 

vuotiaiden kohdalla tupakan kokeileminen on vielä hyvin pientä. 14-16- vuotiaiden koh-

dalla tupakkakokeilut selvästi lisääntyvät, mutta silti kokeilemattomat ovat vielä enem-

mistöä. 18- vuotiaiden kohdalla enemmistö on jo kokeillut tupakkaa, tytöistä 55% ja po-

jista 58%. (Nuorten terveystapatutkimus 2019.)  

Päivittäin tupakoivien osuudet sekä tyttöjen että poikien keskuudessa ovat laskeneet 

vuosien 2017-2019 välillä kaikissa ikäryhmissä. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaista 

nuorista vuonna 2017 6,9% tupakoi päivittäin ja vuonna 2019 5,6%. Lukiossa tupakointi 

on kaikkein vähäisintä. Tuoreen tutkimuksen mukaan lukiolaisista tupakkaa päivittäin 

käyttää 2.8%. Vuonna 2017 lukiolaisista tupakkaa päivittäin käytti 3,3%. Ammattikou-

lussa tupakointi on edelleen kaikkein yleisintä, vaikka tupakointi on ammattikoulussa 

myös vähentynyt. Vuonna 2019 ammattikoululaisista 16,7% tupakoi päivittäin kuin 

vuonna 2017 niin teki 23% opiskelijoista. Tulokset ovat koko Suomen alueelta. (THL 

2019.)  

Tuoreimman vuoden 2019 nuorten terveystapatutkimuksen mukaan nuuskan käyttö on 

edelleen poikien kohdalla runsaampaa kuin tyttöjen, vaikka vanhimpien tyttöjen kohdalla 

nuuskakokeilut ovat kasvaneet. Nuuskan käyttö lisääntyy murrosiän lähestyessä ja eni-

ten nuuskaa käyttää 18- vuotiaat pojat. Nuuska on vielä harvinaista 12- vuotiaiden kes-

kuudessa. 14-18- vuotiaiden poikien nuuskakokeilut ovat pysyneet samalla tasolla vuo-

teen 2017 verrattuna. Samassa ikäryhmässä tyttöjen kohdalla nuuskan käyttö on nou-

sussa. 18- vuotiaiden poikien kohdalla melkein puolet, eli 48% ovat kokeilleet nuuskaa. 

Täysi-ikäisten tyttöjen kohdalla luvut ovat pysyneet vakiona, noin 25% on kokeilleet 

nuuskaa. (Nuorten terveystapatutkimus 2019.)  

 

Päivittäinen nuuskan käyttö on kaikissa ikäryhmissä pysynyt poikien kohdalla samana 

tai hieman kasvanut. Tyttöjen kohdalla kaikissa ikäryhmissä nuuskan käyttö on lisäänty-

nyt. Eniten kasvua tyttöjen kohdalla on ammattikoululaisten keskuudessa. Päivittäin 
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nuuskaavien tyttöjen osuus kasvoi vuoden 2017-2019 välillä 4,2%. Lukiolaisten nuus-

kankäyttö ei ole merkittävästi muuttunut vuosien 2017-2019 välillä. (THL 2019.) 

2.3 Alkoholi 

Puhuttaessa alkoholista viitataan yleensä etanoliin, joka on käymisprosessin seurauk-

sena syntynyt kemiallinen yhdiste. Alkoholijuomat voidaan jaotella mietoihin ja vahvoi-

hin juomiin sen sisältämän alkoholimäärän mukaan. Suomessa alkoholi on laillinen 

päihde, mutta sen käyttö ja hallussapito on kiellettyä alle 18-vuotiailta. (Päihdelinkki.fi.)   

Humala on seurausta alkoholin lamaannuttamasta keskushermostosta, joka ilmenee ai-

votoimintojen heikkenemisenä. Alkoholin vaikutukset kehossa ovat riippuvaisia juodusta 

määrästä sekä veren alkoholipitoisuudesta. Näiden lisäksi on myös yksilöllisiä tekijöitä, 

kuten sukupuoli, paino, ikä ja hormonaaliset tekijät, jotka vaikuttavat humalatilan voimak-

kuuteen. (Kiianmaa 2015.) Nuorilla runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyy myös matalan 

verensokerin, alkoholimyrkytyksen ja jopa pysyvien aivotoimintojen muutoksien riski 

(Aalto ym. 2015).   

Nuorten terveystapatutkimuksen 2019 tulosten mukaan erot tyttöjen ja poikien välisessä 

raittiudessa ovat pieniä, mutta raittiiden osuus pienenee ikäryhmän kasvaessa. Tutki-

muksessa 12-vuotiaista tytöistä ja pojista 97 % kertoi olevansa raitis, kun 18-vuotiaista 

tytöistä 12% ja pojista 16% kertoi olevansa raittiita. Tutkittaessa nuorten juomistiheyttä 

12- vuotiaista yksikään vastaaja ei kertonut käyttäneensä alkoholia vähintään kerran 

kuukaudessa. 14-vuotiaista alkoholia ilmoitti käyttäneensä vähintään kerran kuukau-

dessa tytöistä 6% ja pojista 5%. Vastaavasti osuudet olivat 16-vuotiaista tytöistä 28% ja 

pojista 26%. 18-vuotiaista tytöistä taas 61% ja pojista 60% ilmoitti käyttävänsä alkoholia 

vähintään kerran kuukaudessa. Humalajuominen on tutkimusten mukaan harvinaista 

alle 12-vuotiailla ja vähäistä 14-vuotiailla. 16-vuotiaista ilmoitti tutkimuksessa 6% sekä 

tytöistä että pojista juovansa itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Tässä 

oli selvää nousua, kun 18-vuotiaista tytöistä 22% ja pojista 21% ilmoitti juovansa itsensä 

humalaan kuukausittain. (Nuorten terveystapatutkimus 2019.)  



10 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanni Syrjä ja Katarina Tähkä 

2.4 Huumeet 

Huumeita ovat muun muassa kannabis, hallusinogeenit sekä väärinkäytettyinä tietyt 

lääkkeet, kuten kipulääkkeenä käytetyt opioidit ja unilääkkeiksi tarkoitetut bentsodiatse-

piinit (Aalto ym. 2018).  Huumeita voidaan käyttää myös imppaamalla eli hengittämällä 

liuottimia, kuten liimoja, kaasuja tai bensiiniä päihtymistarkoituksessa (Aalto ym. 2018). 

Eri päihteitä voidaan käyttää myös samanaikaisesti tai niitä vuorottelemalla, jolloin pu-

hutaan sekakäytöstä. Sekakäyttö lisää riskiä yliannostuksille, tapaturmille sekä kuole-

mille. (Aalto ym. 2018.)   

Osa huumeista toimii stimulantteina, eli piristävinä ja mielihyvää lisäävinä, kun osa taas 

rauhoittavina tai lamaannuttavina. Vaikutukset perustuvat huumeiden eri keskushermos-

tollisiin vaikutuksiin. Vaikutusten voimakkuuteen vaikuttavat aineen käytetty määrä sekä 

annostelureitti. Huumeita voidaan käyttää suun ja hengitysteiden kautta, nuuskaamalla 

sekä pistämällä. (Joutsa & Kiianmaa. 2018.)  

ESPAD-tutkimus on eurooppalainen koulututkimus, jolla seurataan 15-16-vuotiaiden eu-

rooppalaisten nuorten päihteidenkäyttöä. Tutkimus tehdään neljän vuoden välein ja vii-

meisin on vuodelta 2015. Tutkimustulosten mukaan nuorten huumausaineiden käytössä 

pinnalle nousee erityisesti kannabis ja harvinaista on muiden huumeiden käyttö. Kanna-

bis on nuorten yleisimmin käyttämä huume ja asenteet kannabista kohtaan ovat muuttu-

neet sallivammiksi. Vuonna 2015 suomalaisista 15-vuotiaista tytöistä 7% ja pojista 10% 

kertoi joskus kokeilleensa kannabista. Suonensisäisten huumeiden käyttö on taas harvi-

naista 15-16-vuotiaiden ikäisillä. Tutkimuksissa selvitettiin myös, minkä ikäisinä nuoret 

ovat koittaneet kannabista ensimmäisen kerran. Useimmat kertoivat kokeilleensa kan-

nabista ensimmäisen kerran 15-16- vuotiaana. Vain yksi prosentti nuorista kertoi kokeil-

leensa kannabista ensimmäisen kerran 13-vuotiaana. (Huhtanen ym. 2015.)  

Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös impattavien aineiden käytöstä päihtymistarkoi-

tuksessa. Kyselyyn vastanneista tytöistä kahdeksan ja pojista seitsemän prosenttia ker-

toi joskus elinaikanaan kokeilleensa impattavia aineita. Tutkimuksessa saatiin selville 

myös, että usein miten impattavien aineiden käyttö nuorilla jää muutamaan kokeiluker-

taan. (Huhtanen ym. 2015.) 
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2.5 Nuorille suunnatut tukimuodot 

Nuorten päihdeongelmien hoitamisessa tärkeää on mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa tilanteeseen puuttuminen. Päihdehäiriöllä tarkoitetaan tilannetta, kun päihteet al-

kavat hallita ja ne ovat keskeinen osa elämää eikä käytön lopettaminen onnistu ilman 

ulkopuolisen apua. (THL 2019.) Myös satunnainen päihteiden käyttö voi vähitellen li-

sääntyä ja muuttua pakonomaiseksi. Tukea on tarjolla eri tahoilla, kuten kouluissa, nuo-

risoasemilla, A-klinikoilla, päihdealan järjestöillä ja säätiöillä sekä netissä. (Nuortennetti 

2018.)  

Ammattilaisten, eli tietyn koulutuksen saaneen henkilön, kuten terveydenhoitajan, tarjo-

amia tukimuotoja nuorille ovat keskustelu, vertaistukiryhmät, nettineuvonta ja puhelin-

neuvonta. Keskusteluapua nuori voi hakea koulussa opettajalta, terveydenhoitajalta, ku-

raattorilta tai psykologilta. Näiden lisäksi keskusteluapua on saatavilla nuoriso- ja sosi-

aalityöntekijöiltä sekä terveyskeskuksista. Keskustelun tarkoituksena on saada uutta nä-

kökulmaa nuoren ongelmatilanteeseen ja päästä asian kanssa eteenpäin.  Vertaistuen 

tarkoituksena on kerätä yhteen samassa elämäntilanteessa olevia nuoria ja keskustella 

luottamuksellisesti kokemuksista. Vertaistukiryhmiä tarjoavat monet yhdistykset. Netti- 

ja puhelinneuvontaan voi ottaa yhteyttä myös nimettömänä.  (Nuortennetti 2018.)  

Kouluissa tärkeässä asemassa päihteidenkäytön ennaltaehkäisyssä ovat opettajat ja 

terveydenhoitaja. Nuoren päihteidenkäyttö voi näkyä koulussa opettajan näkökulmasta 

poissaoloina, koulumenestyksen laskuna, keskittymisvaikeuksina, levottomuutena ja ka-

veripiirin muuttumisella. Kouluissa terveydenhoitajat ovat mukana ehkäisevän päihde-

työn suunnitelman laatimisessa. Nuorten päihteettömyyttä tukee erityisesti terveyden-

hoitajan ja nuoren välinen keskustelu päihteiden käytöstä. (Havio ym. 2015.) Terveyden-

hoitaja voi myös pitää mini-intervention, eli lyhytneuvonnan, ja motivoivan haastattelun 

tarvittaessa. Laitos- ja lääkehoitoa käytetään nuorten kohdalla vain vakavien päihdeon-

gelmien hoidossa. (THL 2019.)  

Nuorisoasemat ovat avohoitopalveluita, jotka ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Ne 

ovat tarkoitettu alle 25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat apua päihteiden käytön, mie-

lenterveysongelmien tai muiden elämäntilanteiden kriisien kanssa. Nuorisoasemilla toi-

mintaa ja terapiaa on tarjolla yksilöille, perheille ja ryhmille. A-klinikat ovat myös maksut-

tomia ja vapaaehtoisia päihdehuollon erityispalveluita. Myös A-klinikoilla on tarjolla apua 

yksilöille, pareille, perheille sekä verkostoille. (Aalto ym. 2015.) 
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3 TYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kirjallisuuskatsauksen avulla 12-18- vuotiai-

den nuorten altistavia tekijöitä päihteiden käytölle sekä millaisia tukimuotoja nuorille on 

tarjolla päihteettömyyden tukemiseen. Tavoitteena oli kirjallisuuskatsauksen pohjalta 

saada laaja käsitys siitä, millaisilla keinoilla nuorten päihteettömyyttä voidaan tukea. Tar-

koituksen pohjalta opinnäytetyössä oli kaksi tutkimuskysymystä, johon haettiin vastauk-

sia.   

1. Mitkä tekijät altistavat nuoret päihteiden käytölle?  

2. Millaisilla keinoilla nuorten päihteettömyyttä tuetaan?  
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4 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄ 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Se tehtiin osana NIKO-

projektia, ja toimeksiantajana oli Lounais-Suomen syöpäyhdistys. Työn tutkimuskoh-

teena olivat 12-18-vuotiaat nuoret. Kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin aikaisemmin 

tutkitun tiedon pohjalta.   

Käytettävän aineiston valinnassa on oltava kriittinen ja huolellinen. Aiheeseen on pereh-

dyttävä tarpeeksi riittävästi ja laajasti erottaakseen oleellisen tutkimustiedon aiheesta. 

(Hirsjärvi ym. 2007.) Kirjallisuuskatsaus sisältää seuraavat neljä vaihetta; tutkimuskysy-

mysten muodostaminen, kirjallisuuden valitseminen, kuvailun rakentaminen sekä tuote-

tun tuloksen tarkasteleminen. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen perustana ovat tutki-

muskysymykset, joiden perusteella valitaan tutkimuksessa käytettävät aineistot. (Aho-

nen ym. 2013).   

Teoreettisen viitekehyksen lähteinä käytettiin luotettavia internetsivuja, kuten Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos, Terveyskirjasto Duodecim sekä Valtioneuvosto. Näiden lisäksi 

käytettiin aiheesta kirjoitettuja kirjoja, joiden tekijät ovat alan asiantuntijoita.   

Kirjallisuuskatsauksessa käytettyjä tietokantoja olivat Medic, Cinahl ja PubMed. Näiden 

lisäksi käytettiin muutamia luotettavia kirjoja. Aineiston aikaväli rajattiin vuosiin 2010-

2019 mahdollisimman ajantasaisen tiedon saamiseksi. Yksi opinnäytetyössä käytetty ai-

neisto on vuodelta 2006. Tämän kanssa tehtiin poikkeus, koska se sisälsi työn kannalta 

oleellista tietoa. Opinnäytetyössä ei käytetty muiden opinnäytetöitä tai väitöskirjoja, 

koska näiden luotettavuudesta ei voitu olla täysin varmoja.  Aineistoa haettiin tietokan-

noista sekä suomeksi että englanniksi. Hakusanoina suomalaisista lähteistä käytettiin 

muun muassa sanoja “nuori”, “terveyden edistäminen”, “päihteettömyys”, “päihdeon-

gelma” ja “varhainen puuttuminen”. Englanninkielisinä hakusanoina käytettiin esimer-

kiksi “adolescent”, “health”, “preventive” ja “psycoactive drugs”. Valittaessa aineistoja 

niistä luettiin ensisijaisesti otsikot ja niiden perusteella tiivistelmät. Työhön valitut aineis-

tot vastaavat tutkimuskysymyksiin, ja niiden julkaisuvuosi vastaa rajattua aikaväliä.  Tie-

donhakutaulukosta ilmenee tiedot tiedonhakuprosessista (Liite 1.), ja tutkimustaulukosta 

(Liite 2.) näkyvät, tarkemmat tiedot opinnäytetyössä käytetyistä tutkimuksista. Lähteitä 

kirjallisuuskatsaukseen kertyi 23 kappaletta.  
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5 KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 

5.1 Päihteiden käytölle altistavat tekijät nuorilla 

Terveystottumukset sekä käyttäytymismallit muokkautuvat ja vakiintuvat nuoruusvuo-

sien aikana. Ensimmäiset päihdekokeilut ajoittuvat yleensä nuoruuteen. Tämä ei silti tar-

koita, että kaikista päihteitä kokeilevista nuorista tulisi päihteiden ongelmakäyttäjiä. 

Haasteena on erottaa toisistaan ne nuoret, joilla on suurentunut riski päihdehäiriöiden 

kehittymiselle. Säännöllistyvä päihteidenkäyttö nuorena lisää riskiä päihde- ja mielenter-

veysongelmille sekä syrjäytymiselle myöhemmin elämässä. (Kosola ym. 2018).    

Haravuoren ja Raitasalon (2017) mukaan nuorten päihteiden käytössä voidaan havaita 

polarisoitumista. Polarisoitumisella tarkoitetaan terveyserojen kasvua ja ongelmien ka-

saantumista tietylle väestöryhmälle. Polarisoitumiseen vaikuttaa yhteiskunnan epätasa-

arvo, kuten sosioekonominen asema. Kosolan ym. (2018) mukaan päihteitä käyttävät 

nuoret voidaan jaotella kahteen ryhmään sen mukaan käyttävätkö nuoret päihteitä päih-

tyäkseen vai nuoriin, joilla päihteidenkäyttöön liittyy muita psykososiaalisia ongelmia. 

Jotta nuoria voidaan tukea päihteettömyydessä, tarvitaan tietoa minkä takia nuori käyt-

tää päihteitä. Näin nuorille voidaan tarjota oikeanlaista tukea. (Kosola ym. 2018.) 

Tärkeää nuorten päihteiden käytön ehkäisyssä on riskitekijöiden tunnistaminen, niihin 

puuttuminen ja hoitaminen varhaisessa vaiheessa ja suojaavien tekijöiden vahvistami-

nen. Riskitekijöitä voivat olla mielenterveys, perhe, kaveripiiri, harrastukset ja tietyt per-

soonallisuuspiirteet. Päihteidenkäytöltä suojaavat tekijät voidaan jaotella sisäisiin ja ul-

koisiin tekijöihin. Sisäiset tekijät ovat yksilöllisiä, kuten itsetunto, sosiaaliset taidot ja tieto. 

Ulkoisia tekijöitä ovat vanhempien ja ystävien tuki ja harrastukset. (Lahtela ym. 2013). 

Kosolan ym. (2018) mukaan persoonallisuuspiirteitä, perhettä, harrastusta ja kaveripiiriä 

voidaan pitää tilanteiden mukaan sekä riski- että suojaavina tekijöinä.   

Mielenterveyden häiriöihin kuuluu muun muassa masennus, ahdistuneisuushäiriöt, 

ADHD sekä käytöshäiriöt. Hoitamattomina lapsuuden mielenterveyden häiriöt lisäävät 

riskiä päihdekokeiluille nuorena ja myöhemmin kehittyvälle päihdeongelmalle (Marttunen 

& Pahlen 2013). Aallon ja Levolan (2019) mukaan masennus oireilee alentuneena mie-

lialana sekä toimintakyvyn heikkenemisenä. Masennus on yleinen mielenterveyden häi-

riö nuorilla, mutta tehokkaalla hoidolla voidaan vaikuttaa masennuksen ennusteeseen ja 

näin vähentää riskiä päihteiden käytölle (Marttunen &  Pahlen 2013). 
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Ahdistuneisuushäiriö tarkoittaa ympäristön tulkitsemista uhkaavaksi ja siihen varautu-

mista. Siihen voi liittyä myös fyysisiä oireita, jotka kertovat autonomisen, eli tahdosta 

riippumattoman, hermoston aktivoitumista sekä vireystason noususta. Tähän liittyviä oi-

reita ovat hikoilu, vapina ja sydämen kiihtynyt lyöntitiheys. (Karukivi 2017.) Sekä masen-

nus että ahdistuneisuushäiriöt ovat tyypillisempiä naisilla kuin miehillä (Suvisaari 2013).  

ADHD tarkoittaa aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä, johon liittyy levottomuus, 

heikentynyt tarkkaavaisuuden säätelykyky, impulsiivisuus sekä toiminnanohjauksen vai-

keus. Käytöshäiriöllä tarkoitetaan toistuvaa tai pysyvää epäsosiaalista käyttäytymistä, 

johon liittyy myös aggressiivinen ja uhmakas käytös. Käytöshäiriöihin liittyy yleisesti 

myös ADHD, päihdehäiriöt, ahdistuneisuus- ja masennushäiriöt. (Marttunen ja Pah-

len 2013.) Sekä ADHD että käytöshäiriöt ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Tämän 

vuoksi päihdehäiriöitä tavataan miehillä useammin kuin naisilla. (Suvisaari 2013.)   

Persoonallisuuden käsite on määritelty jo 1950-luvulla. Sen mukaan persoonallisuus on 

mielen sisäisitä tekijöistä ja ulkoisesta käyttäytymisestä muodostuva kokonaisuus. (Aro-

maa ym. 2013.) Tiettyihin persoonallisuuspiirteisiin liittyy lisääntynyt riski päihteiden käy-

tölle. Näitä ovat impulsiivisuus, elämyshakuisuus, ulospäinsuuntautuneisuus, herkkyys 

ahdistuksen tunteille, toivottomuus sekä suurpiirteisyys. Nuorten kohdalla persoonalli-

suuteen voidaan vaikuttaa tunteiden tunnistamista ja hallintaa, päätöksentekoa sekä so-

siaalisia taitoja harjoittelemalla. (Kosola ym. 2018.)  

Kognitiiviset toiminnot, eli aivojen eri tiedonkäsittelytaidot voivat Latvalan (2012) mukaan 

vaikuttaa päihdeongelmien syntymiseen lapsuuden ja nuoruuden aikana. Erityisesti kes-

kivertoa heikommilla kognitiivisilla toiminnoilla, kuten heikoilla kielellisillä kyvyillä ja on-

gelmanratkaisutaidoilla, on yhteys suurentuneeseen päihdeongelmien riskiin. Tutkimus-

ten mukaan käytöshäiriöihin, ADHD ja tiettyihin persoonallisuuspiirteisiin liittyy usein hei-

kompi koulumenestys, mikä voi viitata heikompiin kognitiivisiin toimintoihin ja näin en-

nustaa päihdeongelmia.   

Nuoret ottavat mallia vanhemmistaan ja heidän suhtautumisellaan päihteisiin on suuri 

merkitys nuorten kannalta. Heikot taidot vanhemmuudessa, epäjohdonmukainen kurin-

pito, vuorovaikutusongelmat sekä perheriidat voivat lisätä riskiä nuorten päihteiden käyt-

tämiselle (Lepistö ym. 2006; Kosola ym. 2018). Lepistön ym. (2013) mukaan vanhem-

pien omat päihde- ja mielenterveydenhäiriöt altistavat myös nuoren päihdehäiriöille.   

Nuorena aloitetut päihdekokeilut ja kaveripiiri voivat olla yhteydessä toisiinsa. Tyypilli-

sesti nuoret käyttävät päihteitä kavereiden kanssa. Kaveripiirin asenteilla ja sääntöihin 
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suhtautumisella on paljon merkitystä päihdekokeiluihin. Myös tietyt harrastukset, kuten 

jääkiekko, saattaa ajaa nuoren kokeilemaan päihteitä, kuten nuuskaa. (Kosola ym. 

2018.)   

5.2 Nuorten päihteettömyyden tukemisen keinot 

Päihdeongelmiin liittyy edelleen vahvasti stigma. Sen vuoksi kaikki apua tarvitsevat eivät 

hakeudu avun piiriin. (Härkänen ym. 2017.) Usein nuoret eivät koe tarvitsevansa apua 

päihdeongelmiin vaan kuvittelevat ongelmien korjautuvan itsestään, minkä vuoksi oma-

aloitteinen avun hakeminen on nuorilla harvinaista (Kekkonen ym. 2014). Nuoret eivät 

myöskään aina tiedä, mistä apua on saatavilla, sen vuoksi tukipalveluja tulisi vahvistaa 

entistä näkyvämmäksi. Yhteydenottaminen sekä hakeutuminen tukipalveluihin tulisi olla 

helppoa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon rooli korostuu tässä valtavasti. (Puuronen 

2017.)  

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen kouluterveyskyselyistä selviää, että jo nuoret ja ala-

ikäiset käyttävät ja kokeilevat erilaisia päihteitä. Tuoreen 2019- vuoden kouluterveysky-

selyn mukaan suosituin päihde on tällä hetkellä nuuska. (THL 2019). Nuorten päihteiden 

käyttöön ja psyykkiseen oireiluun on puututtava varhaisessa vaiheessa, sillä varhaisella 

puuttumisella voidaan ehkäistä vakavien päihdeongelmien syntyä (Marttunen & Pah-

len 2013). Murrosiän aikana alkava riskikäyttäytyminen jatkuu usein aikuisuudessa, mikä 

vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvointiin myöhemmässä elämänvaiheessa. 

(Frank ym.2011.)  

Vuonna 2009 julkaistiin kansallinen mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset periaatteet 

ja kehittämiskohteet. Tämän suunnitelman mukaan päihdeongelmat tulisi hoitaa perus-

tasolla. Päihdepalveluihin tulee päästä joustavasti ja kynnys hakeutua palveluihin tulee 

olla matala. Tämä ei vieläkään toteudu kunnolla, vaan tässä on kehitettävää. (Härkänen 

ym. 2017).  

Riskikäyttäytymisen estämisessä on keskitytty vain yksittäiseen riskikäyttäytymiseen 

sekä vain muutamiin riskikäyttäytymistä enteileviin merkkeihin. Tukimuotojen ei tulisi 

kohdentua vain yksilöön, vaan tehokkaissa tukimuodoissa huomioidaan yksilöllisyyden 

lisäksi ympäristö, jossa nuori elää, kuten koulu ja perhe. (Frank ym. 2011). Ei ole näyttöä 

siitä, että joku yksi tietty tukimuoto olisi kaikkein tehokkain nuorten kohdalla 

(Fanshawe ym. 2017).  Laadukas tuki huomioi laajasti erilaisia riskikäyttäytymistä 
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enteileviä tekijöitä (Frank ym. 2011). Lääkehoidolla ei ole havaittu olevan hyviä tuloksia 

päihteiden käytön lopettamisen tukemiseen nuorten kohdalla (Fanshawe ym. 2017).  

Hinnoittelulla, markkinoinnilla ja joukkotiedotusvälineisiin suuntaavilla poliittisilla toimen-

piteillä voidaan tukea päihteettömyyttä, etenkin nuorten keskuudessa (Frank ym. 2011.) 

Joukkotiedotusvälineiden avulla on mahdollista tavoittaa suuria määriä ihmisiä sekä 

muokata tietoa, asenteita sekä terveyskäyttäytymistä. Hyviä joukkotiedotusvälineitä ovat 

esimerkiksi televisio, radio, sanomalehdet, mainokset sekä lehtiset. Tiedotusvälineen va-

lintaan vaikuttaa kohderyhmä. Nuorille tehokkaita joukkotiedotusvälineitä ovat sosiaali-

nen media sekä radio. Myös lähetysten ajoituksella on suuri merkitys onnistumiselle. 

(Brinn ym. 2011.)  

Vanhemmilla on iso rooli nuorten päihteettömyyden tukemisessa. Yksi vanhempien lu-

kuisista tehtävistä on vahvistaa nuorten itsetuntoa. Huonolla itsetunnolla on havaittu ole-

van yhteys päihteiden käytölle. Vanhempien tulisi miettiä myös omia käyttäytymismalleja 

ja asenteita päihteitä kohtaan. Vanhempien oma päihteidenkäyttö ja asenteet päihteitä 

kohtaan vaikuttavat nuoreen. Vanhempainilloissa olisi tärkeää keskustella yhdessä nuor-

ten päihteiden käytöstä, keinoista, joilla nuorten itsetuntoa voi vahvistaa sekä vanhem-

pien huolenpidon ja valvonnan keinoista. (Lahtela ym. 2013.)  

Koulu on nuorille paikka, jossa opitaan monenlaisia taitoja tiedon lisäksi. Opettamalla 

nuorille koulussa terveystietoa voidaan edistää nuorten tietoutta kokonaisvaltaisesta ter-

veydestä ja avun hakemista oikeasta paikasta. Koulussa nuorten hyvinvointiin vaikutta-

vat monet tekijät, kuten luokkaryhmien koko ja työilmapiiri. Nuorten hyvinvointia seura-

taan ja edistetään kouluissa moniammatillisesti terveydenhoitajien, lääkärien, koulupsy-

kologien, kuraattorien ja opettajien kesken. Mielenterveydenhäiriöt voivat haitata oppi-

mista ja vaikeuttaa koulunkäyntiä. Toisaalta kouluissa on paljon tekijöitä, jotka voivat al-

tistaa mielenterveydenhäiriöille, kuten kaveripiireistä ulkopuolelle jääminen, koulukiu-

saajan uhriksi joutuminen tai kiusaajaksi leimautuminen ja heikko koulumenestys. Näi-

den taustalla voi olla myös päihteiden käyttöä. (Fröjd ym. 2010.)  

Terveydenhoitajilla on vanhempien lisäksi iso rooli nuorten päihteettömyyden tukemi-

sessa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa nuorten päihteiden 

käyttö. (Marttunen & Pahlen 2013). Terveydenhoitajien tulee olla tietoisia päihteiden 

haittavaikutuksista nuoriin, kuinka tunnistaa päihteitä käyttävä nuori sekä miten asian-

mukaisesti puuttua. (Coyne ym. 2012). Terveydenhoitajan tulisi tunnistaa nuorten voi-

mavaroja ja näin tunnistaa ne nuoret, joilla on muita nuoria suurempi riski kokeilla ja 
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jatkaa päihteiden käyttöä. Näitä nuoria tuetaan yksilöllisesti. Nuoren voimavaroilla on 

suuri merkitys päihteiden käytölle. Hyviä voimavaroja ovat esimerkiksi hyvä itsetunto, 

ystävien ja vanhempien tuki sekä harrastukset. Varhaisessa tuessa terveydenhoitaja yh-

dessä nuoren kanssa pohtivat nuoren voimavaroja ja päihteiden käyttöä. Terveydenhoi-

taja rohkaisee ja kannustaa nuorta pysymään raittiina tai rohkaisee nuorta muuttamaan 

elämäntapojaan. Jos nuorella on jo laajaa päihteiden suurkulutusta tai päihdeongelma, 

ohjaa terveydenhoitaja nuoren tarvittavaan hoitoon yhdessä nuoren vanhempien, sosi-

aalityöntekijän tai lääkärin kanssa. Sekä terveydenhoitajan että vanhempien tärkeä 

keino edistää nuoren päihteettömyyttä on ohjata nuoria päihteettömään vapaa-ajan toi-

mintaan. (Lahtela ym. 2013.)  

Haravuoren & Raitasalon (2017) mukaan nuorten päihteiden käyttöön ja saatavuuteen 

voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä ja keinoilla. Ehkäisevän päihdetyön ja terveys-

poliittisten toimien tavoitteina ovat päihteiden käytön aloitusiän nostaminen, uusien päih-

teidenkäyttäjien ilmaantumisen hillitseminen sekä päihdekokeiluihin puuttuminen ennen 

kuin käyttö säännöllistyy. Ikärajoilla voidaan vaikuttaa päihteiden saatavuuteen (Hara-

vuori & Raitasalo 2017; Marttunen & Pahlen 2013). Suomessa alkoholin ja nikotiinituot-

teiden myyminen ja välittäminen on kielletty alle 18-vuotiaille. Huumeiden välittäminen, 

myyminen sekä käyttö ovat lailla kiellettyjä kaiken ikäisiltä. (Lepistö ym. 2013.)  

Nuorten päihteidenkäytön ehkäisemiseksi on kehitetty erilaisia tapoja. Tehokkaimmiksi 

tavoiksi on havaittu mini-interventio sekä motivoiva haastattelu. (Lahtela ym. 2013). Mini-

interventiolla tarkoitetaan terveydenhuollossa tapahtuvaa lyhytneuvontaa. Sen avulla 

hoitaja pyrkii tukemaan asiakasta päihteiden käytön lopettamiseen. Mini-interventiota 

voidaan käyttää silloin, kun asiakkaalla on päihteiden käyttöä, mutta siitä ei ole vielä 

ehtinyt aiheutua huomattavia haittoja tai päihdeongelmaa. (Havio ym. 2013). Motivoiva 

haastattelu on asiakaskeskeinen ohjauskeino, jossa terveydenhuollon ammattilainen 

pyrkii löytämään ja vahvistamaan potilaan motivaatiota elämäntapamuutokseen (Käypä-

hoito 2014.)   

Varhainen puuttuminen on avainasemassa nuorten päihteettömyyden tukemisessa sekä 

edistämisessä (Marttunen & Pahlen 2013.) Varhaisen puuttumisen keskeinen sisältö on 

nuoren kanssa keskusteleminen. Interventio muodostuu nuoren tarpeesta. Raittiita nuo-

ria tuetaan pysymään raittiina vahvistamalla nuoren voimavaroja. Myös päihteiden ko-

keilijoille käytetään voimavarojen vahvistamista. Toistuvasti päihteitä kokeileville sekä 

suurkuluttajille mini-interventio on tehokas tukimuoto. Vaarallisen suurkulutuksen yhtey-

dessä tarvitaan jo hoidon tarpeen arviointia ja jatkotoimenpiteitä. Jatkotoimenpiteenä 
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nuorten kohdalla otetaan aina yhteys vanhempiin sekä usein käynnistetään yhteistyö 

lastensuojelun kanssa. (Lahtela ym. 2012).  

Kognitiivis-behavioraalinen terapia on yksilökeskeistä sisäiseen muutokseen kohdistuva 

hoitomuoto. Sen tarkoituksena on tunnistaa päihteiden käytön laukaisevia tekijöitä, jotka 

liittyvät nuoren sisäiseen kokemukseen ja ympäristöön. Tavoitteena on auttaa nuorta 

jatkossa riskitilanteiden välttelemisessä sekä tarjota vaihtoehtoisia työkaluja selviyty-

mään niistä. (Lepistö ym. 2006.)   

Vertaistukiryhmissä on tarkoitus jakaa omia kokemuksia muiden samassa tilanteessa 

olevien kanssa. Keskeistä siinä on salliva ympäristö, jossa kokemuksia voi jakaa ilman 

leimaantumisen pelkoa. Vertaistukiryhmillä on suuri emotionaalinen vaikutus ja ne aut-

tavat ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Niistä on myös mahdollista saada tie-

toa esimerkiksi eri riskitekijöistä ja niiden käsittelemisestä. (Guimarães ym. 2014.)  

Päihdehäiriöiden ehkäisyä voidaan toteuttaa palvelujärjestelmissä ottamalla käyttöön 

perhekeskeisiä työtapoja, jolloin aikuisten palveluissa otetaan huomioon heidän perheis-

sään asuvat lapset ja nuoret. Näin voidaan tukea esimerkiksi päihde- ja mielenterveys-

ongelmaisten aikuisten lapsia, jolloin heidän riskinsä päihdeongelmille pienenee. Tämä 

on hyvä keino edistää nuorten päihteettömyyttä (Marttunen & Pahlen 2013).   

Yhdysvalloissa on järjestetty tupakoimattomuuden edistämistapahtuma, jonka tarkoituk-

sena oli tukea nuorten tupakoimattomuutta. Tupakoimattomat nuoret perustivat Street- 

ryhmän edistääkseen tupakoimattomuutta sekä saadakseen tupakoivat nuoret motivoi-

tumaan tupakoinnin lopettamisesta. Tapahtuman idea oli toimia vertaistukena niin, että 

tupakoimattomat nuoret kannustivat tupakoivia nuoria savuttomuuteen ja samalla tupa-

koivat rohkaisivat savuttomia nuoria pysymään savuttomana. Tämä STAND niminen 

projekti toimi neljä vuotta useassa eri Yhdysvaltojen kaupungissa. Tupakoivia nuoria py-

rittiin tavoittamaan yläasteilla, lukioissa, urheilutapahtumissa ja muilla julkisilla paikoilla 

tarjoten lyhyitä konsultaatioita tupakoinnin lopettamiseen. Street- ryhmä pystytti kojuja ja 

tarjosi houkuttimena esimerkiksi frisbeetä. Mikäli kohdehenkilöt kiinnostuivat tupakoinnin 

lopettamisesta, ryhmä tarjosi tietoa ja motivaatioita parantavia harjoituksia sekä lopetta-

mispakkauksia. Lopettamisen yrittämiseen sitoutuneiden henkilöiden edistymistä seurat-

tiin ja tulokset olivat hyviä. Tämä STAND ohjelma loi myös tupakoimattomille nuorille 

mahdollisuuden löytää voimavaroja tupakoimattomuuden edistämiseen sekä tupakoin-

nin lopettamiseen. (Bankston-Lee ym. 2017.) Vaikka tämä tapahtuma oli suunnattu 
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pelkästään tupakoimisen lopettamiseen ja tupakoimattomuuden tukemiseen, voisi 

tätä toimintatapaa soveltaa Suomessa päihteettömyyden tukemiseen.   
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6 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Opinnäytetyön eettisyyttä pohdittaessa pintaan nousee nuorten haavoittuvuus. Jotkut 

nuoret saattavat kokea nuoruusvuosien kehityksen tuomat muutokset suurempina kuin 

toiset. Kyseiseen ajanjaksoon liittyy monia suuria kehitystehtäviä, joiden vuoksi nuoret 

ovat erityisen haastavassa tilanteessa. Päihdekokeiluihin saattaa liittyä omien rajojen 

hakemista, kokeilunhalukkuutta sekä ulkoisia paineita esimerkiksi kaveripiiristä. (Havio 

ym. 2013.) Päihteidenkäyttö voi liittyä myös esimerkiksi masennuksen itsehoitoon. Aivo-

jen keskeneräisen kehityksen vuoksi tunteiden säätely on nuorilla heikompaa kuin aikui-

silla. Päihteiden huonot vaikutukset eivät tule heti käytön jälkeen ilmi, mikä voi hankaloit-

taa nuorten motivoimista päihteettömyyteen. Nuoret elävät hetkessä, eivätkä he kykene 

miettimään elämää ja päihteiden vaikutuksia pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi nuo-

ret saattavat pitää päihteidenkäyttöä riskittömänä. (Penttilä 2013.) 

Kaikkiin päihteiden käytön riskitekijöihin ei nuori voi itse vaikuttaa. Esimerkiksi perheen 

sosioekonominen asema vaikuttaa vanhempien ja sitä kautta näiden lasten terveystot-

tumuksiin. (Havio ym. 2013.) Mikäli vanhemmat suhtautuvat päihteidenkäyttöön myön-

teisesti, nuori voi saada viestiä sen olevan hyväksyttävää tai esimerkiksi tapa rentoutua 

(Lepistö ym. 2013). Osa nuorista voi kokea päihteidenkäytön leimaavana ja käyttää päih-

teitä salaa. Tämän vuoksi ongelmatilanteissa nuori saattaa jättää hakeutumatta avun 

piiriin. Perheiden sisäiset ongelmat, kuten vanhempien päihde- ja mielenterveysongel-

mat, voidaan kokea häpeällisenä. Päihteiden avulla nuoret saattavat purkaa sisäistä pa-

haa oloaan. (Havio ym. 2013.) 

Tieteellistä tutkimusta voidaan pitää luotettavana ja eettisesti hyväksyttävänä, mikäli sitä 

tehdessä on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Keskeisinä tutkimuseettisinä teki-

jöinä voidaan pitää rehellisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä tarvittavien tutkimuslu-

pien hankkimista. Yhteneväisten ohjeiden tavoitteena on ennaltaehkäistä epärehelli-

syyttä tutkimuksia tehdessä ja edistää hyvää tieteellistä käytäntöä. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012.)  

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jolloin työ ei vaatinut tutki-

muslupaa. Työtä tehtäessä noudatettiin hyvän tieteellisen käytännön edellytyksiä. Teks-

tiviittaukset tehtiin asianmukaisella tavalla ja erotettiin selvästi kirjoittajien omasta teks-

tistä. Lähdeluettelo tehtiin asiaan kuuluvalla tavalla. Opinnäytetyöhön valittiin 
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alkuperäistutkimuksia, jotta tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia. Opinnäytetyötä 

varten ei haastateltu ihmisiä eikä tehty tutkimuksia, joten arkaa materiaalia opinnäyte-

työssä ei ole  

 

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus perustuu riittävän laajaan lähdemateriaaliin, tutki-

muskysymysten ja valitun materiaalin perusteluun sekä prosessin johdonmukaisuuteen. 

(Ahonen ym.2013). Kirjoittamisessa pyrittiin mahdollisimman johdonmukaisuuteen. Luo-

tettavuuden lisäämiseksi opinnäytetyössä kuvattiin tarkasti aineiston valinta; tietokannat 

sekä hakusanat ja mahdolliset rajaukset. Nämä on esitetty tiedonhakutaulukossa (Liite 

1). Tutkimustaulukosta (Liite 2) selviää tarkemmat tiedot käytetyistä tutkimuksista.  Nämä 

taulukot tehtiin huolella, jotta työ olisi toistettavissa.  

Teoreettisessa viitekehyksessä on kerrottu aiheen kannalta oleellista taustatietoa, ja siitä 

saa ajankohtaista tietoa tiivistetysti nuorten tämänhetkisestä päihteidenkäytöstä. Läh-

teinä teoreettisessa viitekehyksessä on käytetty vain luotettavia kirjoja ja internetlähteitä, 

joihin suhtauduttiin lähdekriittisesti ja pohdittiin tarkasti niiden luotettavuutta.   

Opinnäytetyö sisälsi kaksi tutkimuskysymystä, joihin pyrittiin vastaamaan tarkasti. Mate-

riaalin etsiminen oli haastavaa, eikä tutkimuskysymyksiin vastaavia materiaaleja löytynyt 

helposti. Sen vuoksi lähdeaineisto jäi suppeammaksi kuin tavoiteltiin. Lähteitä kirjalli-

suuskatsaukseen löytyi 23 kappaletta. Ensimmäiseen kysymykseen nuorten altistavista 

tekijöistä päihteiden käytölle aineistoa löydettiin melko hyvin. Toinen kysymys käsittelee 

nuorten päihteettömyyden tukemisen keinoja. Tutkimuksia, jotka olisi tehty nuorten nä-

kökulmasta eri tukimuotojen vaikuttavuudesta päihteettömyyden edistämisessä ei löyty-

nyt lainkaan. Tämän vuoksi tietoa jouduttiin soveltamaan, ja aineisto ei ole ollut suoraan 

nuorten näkökulmasta, mikä voi heikentää luotettavuutta. Opinnäytetyö tehtiin päihteet-

tömyyden edistämisen näkökulmasta ja suurin osa tukimuodoista on suunniteltu erityi-

sesti jo päihdeongelmaisille. Tämän vuoksi työhön valikoitui vain ne tukimuodot, mitkä 

sopivat myös päihteettömyyden edistämiseen. Työssä käytettiin myös muutamia tutki-

muksia nuorten päihteiden käytöstä, jotka oli tehty nuorille suunnattujen kyselyiden poh-

jalta. Niiden tutkimusten luotettavuudesta ei voida olla täysin varmoja. 
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7 POHDINTA 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin osana NIKO- projektia, joka on Lounais-Suomen syö-

päyhdistyksen johtama hanke. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa kirjallisuuskat-

sauksen avulla 12-18- vuotiaiden nuorten altistavia tekijöitä päihteiden käytölle sekä mil-

laisia tukimuotoja nuorille on tarjolla päihteettömyyden tukemiseen.   

Kirjallisuuskatsauksen päätulosten mukaan nuorten päihteettömyyden tukemisessa kes-

keistä on riskitekijöiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa (Marttunen & Pahlen 2013). Tulosten mukaan päihteettömyyttä voi-

daan edistää monella tapaa, kuten tukemalla vanhempia kasvatustehtävässä, poliittisilla 

päätöksillä sekä median välityksellä (Brinn ym. 2011; Lahtela ym. 2013; Haravuori & 

Raitasalo 2017). Lahtelan ym. (2013) mukaan myös erilaisilla tukimuodoilla, kuten mini-

interventiolla ja motivoivalla haastattelulla, voidaan edistää tehokkaasti nuorten päihteet-

tömyyttä ja tukea niitä nuoria, joilla on jo päihteiden käyttöä.   

Tuloksien mukaan yksittäisiä päihdekokeiluja voidaan pitää nuoruudessa normaaleina, 

mutta raja kokeiluiden ja päihdeongelman välillä voi olla häilyvä. Nuoruudessa tunne-

kuohut ovat tavallisia ja niiden säätely voi olla vielä vajavaista, koska aivojen kehitys on 

vielä kesken. Nuoret voivat itse vähätellä päihteiden käyttöä ja käyttää niitä vanhemmilta 

salaa. Tällöin olisikin erityisen tärkeää, että ammattilainen osaisikin lähteä käsittelemään 

päihteidenkäyttöä voimavarojen näkökulmasta ja tunnistaa yksilöllisesti nuorten suojaa-

via- ja riskitekijöitä. Kartoittamalla nuorten voimavaroja esimerkiksi kouluterveydenhoi-

taja voi arvioida yksilöllisesti nuoren tarvitseman tuen tarpeen ja ohjata nuoren oikean 

tuen piiriin. Palvelujärjestelmässä nuorten kohdalla ei tule keskittyä pelkästään päihteitä 

käyttäviin nuoriin, vaan myös kannustaa nuoria päihteettömyyteen. (Marttunen & Pahlen 

2013; Lahtela ym. 2013; Kosola ym. 2018.)  

Johtopäätöksenä tuloksista voidaan todeta, että nuorten päihteettömyyden edistämi-

sessä on tärkeää löytää ne nuoret, joilla päihteiden kokeilut ovat ajautumassa päihteiden 

ongelmakäyttöön. Avainasemassa on kartoittaa riskitekijät yksilöllisesti ja puuttua niihin. 

Näitä riskitekijöitä voivat olla mielenterveyden häiriöt, perhe, kaverit, harrastukset sekä 

tietyt persoonallisuuspiirteet. (Kosola ym. 2018.) Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että alan 

ammattilaisilla olisi riittävä osaaminen nuorten voimavarojen tunnistamisessa. Myös van-

hempien osallisuutta nuorten päihteettömyyden edistämisessä tulee lisätä. Yksi merkit-

tävä päihteidenkäytöltä suojaava tekijä on nuoren itsetunto, jota vanhempien tulee 



24 
 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sanni Syrjä ja Katarina Tähkä 

vahvistaa. Vanhempien asenteilla ja käyttäytymismalleilla on suuri vaikutus nuoriin. 

(Lahtela ym. 2013.) Tavoitteena on myös tunnistaa ne perheet ja nuoret, jotka tarvitsevat 

lisätukea. Lapsuusajan ADHD:n ja käytöshäiriöiden varhaisella puuttumisella ja riittävällä 

vanhempien tuella voidaan edistää vanhempien ja nuorten välistä vuorovaikutusta. Riit-

tävällä tuella pyritään ehkäisemään esimerkiksi nuorten syrjäytymistä ja päihdeongelmia 

myös myöhemmässä vaiheessa elämässä. (Marttunen & Pahlen 2013).  

Nuorten päihteiden käyttöön sekä niiden saatavuuteen voidaan vaikuttaa poliittisilla pää-

töksillä, kuten ikärajoilla ja hintapolitiikalla (Haravuori ja Raitasalo 2017). Median välityk-

sellä voidaan tavoittaa helposti suuria määri ihmisiä ja vaikuttaa terveyskäyttäytymiseen. 

Erityisesti nuoriin voidaan vaikuttaa tehokkaasti sosiaalisen median välityksellä. (Brinn 

ym. 2011.)  

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja on tukemassa nuorten päihteet-

tömyyttä ja heillä on tärkeä rooli nuorten päihteidenkäytön tunnistamisessa.  Terveyden-

hoitaja tapaa työssään monia nuoria ja heidän joukosta tulisi tunnistaa ne nuoret, joilla 

on suuri riski päihteiden käyttöön sekä ne, joilla mahdollisesti on jo liiallista päihteiden 

käyttöä. (Marttunen &  Pahlen 2013; Lahtela ym. 2013) Terveydenhoitajilla on käytös-

sään erilaisia toimintamalleja, joiden avulla terveydenhoitaja voi arvioida nuoren päihtei-

den käyttöä, esimerkiksi AUDIT- testi sopii alkoholinkäytön arvioimiseen. (Coyne ym. 

2012).   

Tutkimuksissa kävi ilmi, että suuri osa terveydenhoitajista ei osaa arvioida nuoren itse-

tuntoa ja voimavaroja, jolloin päihteiden käytön tunnistaminen on haastavaa. Myöskin 

yhteistyö vanhempien kanssa oli hyvin vähäistä. (Lahtela ym. 2013.) Terveydenhoitajilla 

on iso rooli terveysneuvonnan antamisessa. Nuorten arvio terveydenhoitajan kanssa to-

teutetusta terveysneuvonnasta vaihteli sen mukaan, kuinka paljon nuori käytti päihteitä. 

Enemmän päihteitä käyttävät nuoret arvioivat keskusteluissa olevan luottamuksen 

kanssa pulaa. (Lahtela ym. 2012). Keskeisinä toimintamalleina ovat mini-interventio 

sekä motivoiva haastattelu yksilöllisesti nuoren päihteidenkäyttö huomioiden. (Lahtela 

ym. 2013.) Perhekeskeisillä työtavoilla voidaan edistää koko perheen hyvinvointia (Mart-

tunen ja Pahlen 2013).   

Ulkomailla on tehty myös monen näköisiä tempauksia ja tapahtumia nuorten päihteettö-

myyden tukemiseksi, esimerkiksi STAND- projekti, joka keskittyi nuorten tupakoimatto-

muuden edistämiseen. Vastaavanlaisia tapahtumia Suomesta ei kirjallisuuskatsauksen 
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pohjalta löytynyt. Tämänkaltaisia tapahtumia voisi soveltaa suomalaisnuorten päihteet-

tömyyden edistämiseen.   

Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä tutkia nuorten näkökulmasta, millaista tukea juuri he kai-

paisivat päihteettömyyden edistämisessä. Näin pystyttäisiin kohdistamaan ehkäisevä 

päihdetyö kohderyhmän tarpeita vastaavaksi vielä paremmin. Tutkimuksia olisi hyvä 

tehdä eri ikäisille nuorille, koska esimerkiksi 12- ja 18-vuotias ovat hyvin erilaisessa vai-

heessa kehityksessään ja elämäntilanteessaan. Myös tukimuotojen tehokkuudesta ja 

vaikuttavuudesta nuorten kohdalla olisi hyvä saada näyttöön perustuvaa tutkimustietoa. 

Samalla voitaisiin tutkia, niiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta päihteettömyyden edistä-

misessä myöhemmin elämässä. 
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yksittäinen vaikutus 
johonkin riskikäyttäy-
tymiseen. Tehokkaim-
mat ehkäisyohjelmat 
koskevat montaa suo-
jaavaa tekijää ja huo-
mio laajasti ympäris-
töä, jossa nuori elää.  

Kosola, S.; Niemelä, E.& 
Niemelä, S.  
  
Päihdekokeilut- normaalia 
nuoruutta vai alkava häi-
riö?  
  
2018  

Artikkeli kuvaa päih-
dekokeilujen ylei-
syyttä nuoruudessa 
sekä päihteiden käy-
tölle altistavia ja suo-
jaavia tekijöitä.   

Katsausartik-
keli  

Yksittäisiä päihdeko-
keiluja voidaan pi-
tää nuoruudessa nor-
maaleina.  
Nuorten voimavarojen 
kartoittamisella voi-
daan löytää päihdehäi-
riöiden kehitykselle 
alttiit nuoret. Osa voi-
mavaroista voi olla 
sekä suojaavia että al-
tistavia tekijöitä päih-
teiden käytölle.   

Aromaa, E.; Kampman, O. 
& Poutanen, O.  
  
Temperamentti ja persoo-
nallisuushäiriöt masennuk-
sen muovaajina  
  
2013  

Artikkeli käsittelee 
temperamentin ja 
persoonallisuushäiri-
öiden yhteyksiä ma-
sennukseen.  

Katsausartik-
keli  

Temperamentin ja ma-
sennuksen välillä on 
todettu selvä yhteys, 
kun taas persoonalli-
suushäiriöiden ja ma-
sennuksen välinen yh-
teys on monimutkai-
nen. Persoonallisuus-
häiriö ja masennus 
ovat useasti yhtä ai-
kaa.   

Fröjd, S.; Kaltiala-Heino, R. 
& Ranta, K.  
  

Artikkelin tarkoituk-
sena on 

Katsausartik-
keli  

Oppimisvaikeudet ja 
heikko koulumenestys, 
koulukiusaamisen 
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Nuorten mielenterveys 
koulumaailmassa  
  
2010  

kuvata mielentervey-
denhäiriöille altista-
via tekijöitä kou-
luissa ja mielenter-
veyden tukemista ja 
edistämistä kou-
luissa.  

uhriksi joutuminen tai 
kiusaajaksi leimautu-
minen, poissaolot ja 
yksinäisyys kou-
lussa altistavat mielen-
terveydenhäiri-
öille. Kouluissa mielen-
terveyttä voidaan 
edistää moniammatil-
lisesti.   

Aalto, M. & Levola, J.  
  
Alkoholiongelmat ja ma-
sennus  
  
2019  

Artikkeli käsittelee 
alkoholiongelman ja 
masennuksen yh-
teyttä ja niiden ylei-
syyttä.  

Katsausartik-
keli  

Masennus ja alkoholin 
suurkulutus esiintyvät 
usein samanaikai-
sesti. Ne heikentävät 
elämänlaatua sekä yk-
sin että yhdessä. Mo-
lempien hoidossa on 
tärkeää seuloa mo-
lemmat häiriöt, koska 
ne vaikuttavat parane-
miseen. Hoidon tavoit-
teena on elämänlaa-
dun ja toimintakyvyn 
paraneminen.  

Karukivi, M  
  
Ahdistunut nuori peruster-
veydenhuollossa  
  
2017  

Artikkelissa kerro-
taan ahdistuneisuus-
häiriöstä, sen oi-
reista, taustateki-
jöistä ja kehittymi-
sestä sekä esiinty-
vyydestä nuoruus-
iässä sekä sen hoita-
misesta.   

Katsausartik-
keli  

Ahdistuneisuushäiriöt 
nuorilla ovat yleisiä, 
10-15% nuorista kär-
sii niistä. Sairauden 
hoito pitäisi aloittaa 
mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa, 
tärkeä hoitomuoto on 
psykososiaalinen inter-
ventio.  

Fanshawe, T.R., Halliwell, 
W., Lindson, N., Aveyard, 
P., Livingstone-Banks, J. 
& Hartmann-Boyce  
  
Tobacco cessation inter-
ventions for young people  
  
2017  
  

Kirjallisuuskatsauk-
sen tarkoituksena on 
arvioida strategioita, 
jotka auttavat nuoria 
tupakoinnin lopetta-
miseen  

Kirjallisuus-
katsaus  

Jotkut ohjelmat ovat 
näyttäneet lupaavilta 
nuorten tupakoinnin 
lopettamiseen, mutta 
tutkimusnäyttöä tarvi-
taan lisää. Ei ole sel-
keää yhtä tehokasta 
keinoa edistää nuor-
ten tupakoinnin lopet-
tamista. Lääkehoi-
dosta ei havaittu 
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olevan apua nuorten 
kohdalla.   

Brinn, MP.; Carson, 
KV.; Chang, AB.; Esterman, 
AJ. & Smith, BJ  
  
Mass media interventions 
for smoking cessation in 
adults.  
  
2011  

Kirjallisuuskatsauk-
sen tarkoituksena on 
arvioida joukkotiedo-
tusvälineiden tehok-
kuutta tupakoinnin 
estämiseksi nuorten 
keskuudessa.  

Kirjallisuus-
katsaus  

Joukkotiedotusväli-
neet ovat hyvä keino 
vaikuttaa nuoriin. Joi-
denkin tutkimusten 
mukaan joukkotiedos-
tusvälineet voivat vä-
hentää nuorten tupa-
kointia.  

Lepistö, J.; Marttunen, M. 
& Pahlen, B.  
  
Nuoren päihdehäiriöiden 
hoito  
  
2006  

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on kartoit-
taa nuorten päihde-
häiriön hoitomuotoja 
sekä päihdehäiriöi-
den taustalla olevia 
tekijöitä.  
  

Katsausartik-
keli  

Avainasemassa on ris-
kitekijöiden vaikutuk-
sen väheneminen ja 
suojaavien tekijöiden 
vahvistaminen. Nuor-
ten päihdehäiriön tun-
nistaminen tulisi ta-
pahtua jo perustervey-
denhuollossa. Nuorten 
parissa voidaan käyt-
tää motivoivaa haas-
tattelua sekä yksilö- ja 
perhekeskeisiä hoi-
toja.   

Haravuori, H. & Raitasalo, 
K.  
  
Nuorison päihteidenkäytön 
trendit 2000-luvulla  
  
2017   

Tarkoituksena kuvata 
nuorten yleisimpien 
päihteiden käyttöä ja 
niiden vaikutuksia.   

Katsausartik-
keli  

Nuuskan käyttö on li-
sääntynyt nuorilla, 
mutta tupakointi vä-
hentynyt.  
Alkoholin käyttö nuor-
ten keskuudessa on 
vähentynyt. Huu-
meista kannabis on 
nuorten yleisimmin 
käyttämä, mutta sen 
käyttö ei varsinai-
sesti ole lisääntynyt, 
vaan nuorten asenteet 
sitä kohtaan ovat salli-
vampia.   

Guimarães, C.;   Salles, D. & 
Silva, M.   
  

Tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli kartoittaa 
päihteidenkäyttäjien 
altistavia ja suojaavia 

Laadullinen 
tutkimus n= 
50  
  

Tulosten mukaan altis-
tavia tekijöitä repsah-
tamiselle ovat per-
heeltä saaman tuen 
puute, taloudelliset 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29159862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29159862
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29159862
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Risk and protective fac-
tors to prevent re-
lapses of psychoactive sub-
stances users  
  
2014  
  

tekijöitä uudelleen 
repsahtamisessa.  
  

vaikeudet, sosiaalinen 
tilanne ja tukiryhmistä 
vetäytyminen. Suojaa-
vina tekijöinä korostui-
vat tukiryhmät sekä 
ammattilaisten tuki ja 
uskonto.  
  
  

Havio, M.; Inkinen, M. & 
Partanen, A. (toim.)  
Päihdehoitotyö  
  
2013  

  Kirja    

 Puuronen, A.  
  
Savuton tuki- Tupakkatyön 
osallistava kehittäminen 
kohdennetussa nuoriso-
työssä  
  
2017  
  

  Kirja    
  

Huurre, T.; Marttunen, M.; 
Strandholm T. & Viialainen, 
R. (toim.)  
Nuorten mielenterveys-
häiriöt- opas nuorten pa-
rissa työskenteleville aikui-
sille  
  
2013  

Oppaassa kootaan 
tietoa nuorten ylei-
simmistä mielenter-
veydenhäiriöistä. 
Opas on suunnattu 
nuorten parissa työs-
kenteleville henki-
löille.   

Opas    

  
  
  
  
 


