
  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”...NI SIT NE VAA TARJOS MULLE, NI MÄ OTIN SIIT SIT VÄLIST” 

 

 

Tapaustutkimus paimiolaisnuorten huumeiden ensikokeilusta 

 ja kaksi selviytymistarinaa 

 

 

 

 

  
 

 

      Mia Lemberg  

Tampereen yliopisto 

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 

      Nuorisotyön ja -tutkimuksen maisteriopinnot 

Pro gradu -tutkielma 

Helmikuu 2011 



  

Tiivistelmä 
 
Tampereen yliopisto 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 
 
LEMBERG, MIA:   
 
”...NI SIT NE VAA TARJOS MULLE, NI MÄ OTIN SIIT SIT VÄLIST”  
Tapaustutkimus paimiolaisnuorten huumeiden ensikokeilusta ja kaksi selviytymistarinaa 
 
Pro gradu -tutkielma, 89 sivua, 6 liitesivua. 
 
Helmikuu 2011 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Syksyllä 2009 Paimion kaupungissa jäi kiinni huumeiden kokeilusta ja käytöstä seitsemäntoista 14-
20-vuotiasta nuorta. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitä paimiolaiset nuoret itse kertovat 
huumeiden ensikokeiluistaan ja miten entiset huumausaineiden käyttäjät ovat selvinneet 
huumeriippuvuudestaan. Halusin kartoittaa myös haastateltavien mielipiteitä siitä, minkälaiseksi he 
arvioivat ehkäisevän päihdetyön, hyvän päihdevalistuksen ja hyvän puuttumiskeinon. Aikaisempaa 
laadullista tutkimusta nuorten huumeiden ensikokeilusta ja käytöstä on tehty vähän. Tutkimukseni 
on tapaustutkimus, joten mitään yleistystä ei voida tehdä. 
 
Tutkimusjoukkoni muodostui viidestä 16-18-vuotiaasta huumeita kokeilleesta nuoresta sekä 
kahdesta täysi-ikäisestä entisestä huumausaineiden  käyttäjästä. Haastattelumuotona oli 
puolistrukturoitu teemahaastattelu. Tutkimukseni on laadullisin menetelmin tehty tutkimus, jossa 
käytin tutkimusmenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tavoitteenani oli saada pro gradu -
tutkielmassani nuorten ääni kuuluviin. Tutkimusaineistostani nousi 16-18-vuotiaiden haastatteluissa 
esille seitsemän erilaista teemaa: suunnitelmallisuus, kokemukset ensikokeilusta, huumeiden 
kokeilupaikka, syy ensikokeiluun, säännöllisyys, kiinnijääminen ja suhtautuminen huumeisiin tänä 
päivänä. Haastateltavistani kolme kertoi tutustuneensa huumeiden käyttöön sattumalta ja kaksi 
nuorta kertoi suunnitelleensa huumeiden kokeilunsa. Kaikkien viiden haastateltavan nuoren 
ensihuume oli kannabis. Huumeiden ensikokeilusta oli jäänyt kaikille myönteinen kokemus. 
Huumeiden ensikokeilu oli koettu joko ulkona tai ystävän luona. Kukaan ei ollut kokeillut huumeita 
yksinään, vaan ensikokeilu oli kaikille sosiaalinen tapahtuma, ja ympärillä olevat ihmiset olivat 
tuttuja. Tutkimukseni haasteltavista kolme kertoi huumeiden kokeilun syyksi kokeilunhalun ja kaksi 
masennuksen tai pahan olon. Haastateltavista nuorista neljä jäi kiinni huumeiden kokeilustaan, ja 
näiden nuorten huumeiden kokeiluun puututtiin ensimmäisen kerran. Tutkimukseni 16-18-vuotiailla 
haastateltavillani nuorilla oli kannabiskokeiluja yhdestä viiteen kertaa, joten vielä ei voida puhua 
huumausaineriippuvuudesta. 
  
Tutkimukseni kahdella entisellä huumausaineiden käyttäjällä on useita yhteisiä tekijöitä. Vaikka 
toisen ensikokeilu amfetamiinin kanssa tapahtui 1990-luvun lopulla ja toisen kymmenen vuotta 
aiemmin kannabiksella, on heidän elämässään havaittavissa paljon yhtäläisyyksiä. Yhteiset tekijät 
jaoin perheen sisäisiin tekijöihin, vapaa-ajan viettotapoihin ja perheen ulkopuolisiin tekijöihin. 
Perheen sisäisiin tekijöihin kuuluvat rikkinäinen perhe, isän salliva asenne päihteiden käyttöön ja 
äidin absolutismi sekä pahoinvointi perheessä. Vapaa-ajan viettotapoihin kuuluvat varhainen 
tupakan ja alkoholin käytön aloittaminen sekä liikkuminen vanhempien ystävien seurassa. Perheen 
ulkopuolisiin tekijöihin kuuluvat sosiaalitoimen asiakkuus ja sijoitus perheen ulkopuolelle. Runsas 
ja säännöllinen huumeiden käyttö 5-7 vuoden ajan johti molempien syrjäytymiseen opiskelu- ja 
työelämästä, mielenterveysongelmiin sekä pakko- ja katkaisuhoitojaksoihin. Raitistuminen alkoi 



  

kummankin omasta päätöksestä. Toisella huumausaineiden käytön lopettamiseen vaikutti 
rakastuminen ja uusi vakituinen ja mielenkiintoinen työ, toisella täydellinen uupuminen 
narkomaanin elämään. Retkahduksia tapahtui molemmilla, mutta nyt huumeetonta aikaa on takana 
5-8 vuotta.  Molempien kohdalla porttiteoria toteutui ja he rekrytoituivat huumausaineiden 
käyttäjiksi syrjäytymismallin kautta. 
 
Paimion kaupungissa on havahduttu nuorten päihteiden käyttöön ja monialaisen 
viranomaisyhteistyön johdosta on nuorten päihteiden käyttöön pystytty puuttumaan. Toimiessani 
Paimion kaupungin erityisnuorisotyöntekijänä olen törmännyt ehkäisevän päihdetyön haasteisiin ja 
toivonkin tämän tutkimuksen antavan uusia ideoita käytännön ehkäisevään päihdetyöhön. 
Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota suojaavien tekijöiden vaikutusten 
vahvistamiseen, vanhemmuuden tukemiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Päihdekasvatuksessa tulisi 
kiinnittää huomiota oikeaan metodiin ja ajoitukseen. Nuorten mukaan ottaminen ehkäisevän 
päihdetyön suunnittelun ja toteutukseen lienee tulevaisuuden haaste: vuorovaikutus ja yhteistyö 
nuoren kanssa ja heidän näkökulmansa huomioonottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tutkimukseni 
haastateltujen mielestä päihdevalistuksen on oltava realistista ja asiantuntevaa. Monialainen 
yhteistyö takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen taistelussa huumeongelmaa ja nuorten 
syrjäytymistä vastaan.  
 
 
Avainsanat: Päihteet, nuoriso, huumeiden ensikokeilu, huumausaineriippuvuus, varhainen 
puuttuminen, ehkäisevä päihdetyö, päihdekasvatus. 
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In the Fall 2009 in Paimio seventeen young people between ages of 14 to 20 were caught for drug 
experimenting and use. My thesis tries to resolve what the young people tell themselves about their 
first drug experimenting and how the former drug addicts have survived from their drug addiction. I 
also wanted to chart how would they see pre-emptive anti-drug work, good drug education and 
working intervening actions. Earlier qualitative studies of young peoples first drug experimenting 
and drug use are rare. My thesis is a case study, so no generalizations can be made. 
 
My research group was formed from five 16-18 year olds who had experimented with drugs and 
from two former adult drug addicts. As my interview method I used a half-structured theme 
interview. My study is made with qualitative methods, in which I used as a study method material-
based content analysis. As the object of my Master’s thesis, was to make young peoples’ voices 
heard. In the study material from 16 to 18 year olds interviews raised seven different themes: 
planning, experience from first use, place where the drugs have been experimented, reason to 
experiment, regularity, getting caught and attitude towards drugs today. From interviewees three 
have told starting cannabis use by accident and two have planned to try drugs. Cannabis was the 
drug used by all five. Experimenting for the first time had left them all with positive experience. 
Experimenting had taken either outside or at friend’s residence. No one had experimented drugs 
alone, first experiment was a social occasion for all and people around at the time were familiar. 
Three told as the reasons wanting to try it and for two depression and general low-spirit were the 
causes for trying. From the interviewed youths four were caught on their drug experimenting and 
they were intervened for the first time ever. From the 16 to 18 year olds in my study had the number 
cannabis use experiences from one to five times, so they cannot be categorized as drug addicts. 
 
For the former adult drug addicts in my study there are several common factors. Although other 
one’s first experience with amphetamine took place in late 1990’s and the other’s decade earlier 
with cannabis, there are many similarities in their lives. Common factors I have divided in internal 
family factors, ways to spend free time and to factors external to family. In internal family factors 
there are broken or divorced families, father’s accepting stance on intoxicants, mother’s absolutism 
and low-spirits in the family. As ways to spend free time were early start on using tobacco and 
alcohol and company of older friends. External factors to family consists relation to welfare and 
social services and placed living situation outside the family by the authorities. Excessive and 
regular drug use for 5-7 years led to exclusion of both from studies and work, mental health issues 
and to compulsory asylum and rehabilitation stints. Sobering started for the both from an individual 
decision. Affecting to the decision for the other was falling in love and a new steady, interesting job. 
Other former user experienced a complete exhaustion over addict’s lifestyle. Relapses have occurred 



  

for both of them, but both have now stayed clean for 5-8 years. Gate theory implied for both of them 
and they were recruited as drug users via exclusion model. 
 
In Paimio authorities have awakened to young people’s intoxicants use and by multi-branched 
collaboration of authorities have succeeded to intervene in it. As a special youth worker in Paimio 
I’ve come across to the challenges of pre-emptive drug work and because of that I hope this study 
gives new ideas for those challenges. In the future we should take care of strengthening protective 
factors more, supporting parents and to early intervention. In intoxication education we should give 
attention to the right method and timing. Taking young people along to the planning and 
implementation of intoxication education is probably a challenge for the future: interaction and co-
operation with young people and consider their opinion is at most important. According those I have 
interviewed in my study education should be realistic and accurate. Multi-branched collaboration 
guarantees the best result in the fight against the drug problem and young people exclusion.  
 
Keywords: Intoxicants, youth, first-time drug use, drug addiction, early intervention, pre-emptive 
drug work, intoxicants education 



  

Kiitokset  

 

 

Kun alkusyksyllä 2010 ilmoitin pojilleni aloittavani gradun tekoa tokaisi kuopukseni Jonne, 6 

vuotta silmät kirkkaana: ”Äiti, teek sä jotain pommia, vai?”  Usko siihen, että äiti pystyy ihan mihin 

tahansa, ovat saaneet minut innostumaan yhä uudestaan ja uudestaan kirjoittamaan pro gradu -

tutkielmaani.  

 

Aluksi haluan kiittää poikieni isovanhempia, fammua ja mummia, lasteni hoidosta, jolloin he ovat 

mahdollistaneet lähipäivieni opiskelun Tampereella. Ystäviäni ja opiskelutovereitani kiitän 

rohkaisusta, myötäelämisestä ja kannustamisesta näiden reilun kahden opiskelutäyteisen vuoden 

aikana. Erityiskiitos kuuluu Ilkalle työn viimeistelystä.  

 

Suurimmat kiitokset esitän kuitenkin haastateltavilleni, jotka ovat mahdollistaneet tämän pro gradu 

-tutkielmani kertomalla minulle omista huumeiden kokeiluistaan ja käytöstään. Työnantajaani 

Paimion kaupunkia ja erityisesti Paimion kaupungin kirjastohenkilökuntaa kiitän kiinnostuksesta, 

kannustuksesta ja käytännön avusta. 

 

Graduohjaajaani professori Helena Helvettä ja opponentti Maria Sällilää kiitän tuesta, neuvoista ja 

vinkeistä, joita olen saanut pro gradu -tutkielmaani tehdessä. 

 

Ennen kaikkea lämmin kiitos pojilleni, Jesselle ja Jonnelle, jotka ovat kannustaneet minua 

”pommin” teossa. Ystävilleen he ovat ylpeänä kertoneet, että ”Äiti kirjoittaa kirjaa. Huumeista. 

Siinä on jo melkein sata sivua. Ja kun kirja on valmis, niin sitten juhlitaan”. Nyt on juhlan aika. 

Israelin matka odottaa! 

 

Paraisilla helmikuussa 2011 

 

 

Mia Lemberg 
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1 JOHDANTO 

 

 

”Kannabis ei ole sen vaarallisempaa kuin alkoholikaan”, kuulen nuorten joskus puolustavan 

kannabiksen kokeilujaan. Olen toiminut Paimion kaupungin erityisnuorisotyöntekijänä noin 11 

vuotta ja pro gradu -tutkielmani mahdollisti nuorten huumeiden kokeilijoiden äänen saamisen 

kuuluviin. Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mitä paimiolaiset nuoret itse kertovat 

huumeiden ensikokeilustaan ja miten entiset huumeiden käyttäjät ovat selvinneet 

huumausaineriippuvuudestaan. Halusin kartoittaa myös haastateltavien mielipiteitä siitä, 

minkälaiseksi he arvioivat ehkäisevän päihdetyön, hyvän päihdevalistuksen ja hyvän 

puuttumiskeinon.  

 

Valtaosa nuorista tutustuu alkoholiin ja tupakkaan ennen lain sallimaa 18-vuoden ikää (Ahlström & 

Karvonen 2010, 138). Vuonna 2007 yli 60 % 15-16-vuotiaista nuorista ilmoitti olleensa humalassa 

joskus elämänsä aikana (Metso ym. 2009, 19). Tupakkalain (693/1976) avulla pyritään ehkäisemään 

tupakasta aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen syntymistä. Lokakuun 1. päivä 2010 tuli voimaan 

lakimuutos (698/2010), joka kielsi myös tupakkatuotteiden hallussapidon alle 18-vuotiailta sekä 

niiden luovuttamisen alaikäiselle. Alkoholilain (1143/1994) tarkoituksena on alkoholin kulutusta 

ohjaamalla ehkäistä alholista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Laki 

kieltää mietojen alkoholijuomien myymisen alle 18-vuotiaille ja väkevien alle 20-vuotiaille. Laissa 

kielletään myös alkoholin välittäminen alaikäisille. Huumausainelaissa (373/2008) määritellään eri 

huumausaineet. Lain mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, maahantuonti, maastavienti, 

jakelu, kauppa, hallussapito ja käyttö on kielletty muihin kuin lääkinnällisiin, tieteellisiin tai 

huumausainerikosten ehkäisemistä tai tutkintaa edistäviin tarkoituksiin. Suomen rikoslain 

(1304/1993) 50. luvussa määritellään huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos ja törkeä 

huumausainerikos.  

 

Paimiolaisten nuorten päihteiden käytöstä ovat poliisi, kasvattajat sekä sosiaali-, ja 

terveydenhuollon sekä nuorisotyön ammattilaiset tuoneet esille oman huolen näkökulmansa. 

Lokakuussa 2009 Paimion paikallislehti kirjoitti: ”Nuorten päihteiden käyttö puhuttaa jälleen. 

Alkoholimäärät osalla rajuja, huumeistakin ”on tietoa” (Kunnallislehti, 2.10.2009). Pian tämän 

jälkeen Paimion kaupungissa havahduttiin nuorten huumeiden käyttöön: noin kaksikymmentä 14-

20-vuotiasta nuorta jäi kiinni kannabiksen kokeilusta. Paimion paikallislehti otsikoi 13.11.2009: 
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”Poliisi tutkii paimiolaisten nuorten kannabiksen käyttöä”. Lehden mukaan poliisi tutkii parhaillaan 

huumeiden käyttöön liittyvää rikosvyyhteä, jonka tekee poikkeukselliseksi paitsi osallisten suuri 

määrä myös käyttäjien nuori ikä. Näin laaja, myös peruskouluikäisiä koskeva huumerikosepäily, on 

harvinainen jopa koko maan mittakaavassa (Kunnallislehti, 13.11.2009; Poliisin 

tulostietojärjestelmä 2000-2010). Seuraavana päivänä Turun Sanomat otsikoi: ”Poliisi tutkii 

koululaisten kannabiksenkäyttöä Paimiossa”. Lehdessä kerrotaan, miten poliisi on syksyn aikana 

tehnyt epäilyjen vuoksi muun muassa kotietsintöjä. Poliisin mukaan suurin osa nuorten 

kannabiksenkäytöstä on ollut kokeiluluonteista. (Turun Sanomat, 14.11.2009.) Ilmeni, että 

huumausaineiden käyttäjiä oli kahdessa ikäluokassa: 18-20-vuotiaiden ja 14-16-vuotiaiden 

ryhmässä. Huumausaineet oli hankittu Paimioon muutaman nuoren toimesta Salosta tai Turusta. 

Suurin osa nuorista oli käyttänyt kannabista muutamia kertoja, mutta joukossa oli myös pidemmän 

käyttöhistorian omaavia nuoria sekä viitteitä myös lääkkeiden väärinkäytöstä. (Paimion kaupungin 

ja Sauvon kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011, luonnos, 16.) 

 

Osalla kiinnijääneistä kannabiksen käyttö kuitenkin jatkui. Huumepoliisi oli puhumassa 18.1.2010 

pidetyssä nuorisopalveluiden ja koulutoimen järjestämässä päihteitä käsittelevässä 

vanhempainillassa. Poliisin mukaan ”Paimion tilanne on yksi vakavimmista, joihin olemme 

joutuneet puuttumaan”. Tammikuun lopulla 2010 paikallislehti otsikoi: ”Paimion huumevyyhdin 

perkauksessa menossa toinen aalto”. Lehden mukaan Paimion kaupungissa pyörii edelleen 20-25 

nuorta, jotka ovat tekemisissä huumeiden kanssa. (Kunnallislehti, 22.1.2010.)  

 

Syksyllä 2010 Paimion kaupungissa huumeet puhuttavat jälleen. Lokakuun 28. päivän Turun 

Sanomissa poliisi kertoo: ”Paimio on etuoikeutettu (verrattuna Turkuun), koska siellä asiaan 

puututtiin, kun toistakymmentä ysiluokkalaista jäi kiinni kannabiksesta. Nyt viljelmiäkin on 

löytynyt jo kolme, kaikki juuri kotoa muuttaneiden nuorten”. (Turun Sanomat, 28.10.2010.) 

”Kannabisviljelmiä, lääkkeiden väärinkäyttöä ja amfetamiinilöytöjä. Paimiosta löytynyt jo 

kovienkin aineiden käyttäjiä” otsikoi paikallislehti 5.11.2010. Kiinnijääneet ovat olleet 18-22-

vuotiaita, joukossa muutamia vanhoja poliisin tuttuja. (Kunnallislehti, 5.11.2010 ; Paimion 

kaupungin ja Sauvon kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011, luonnos, 16.) 

 

Nuorten päihteiden käyttöä on tutkittu paljon, mutta tutkimukset ovat olleet pääsääntöisesti 

kvantitatiivisia. On yritetty saada vastausta peruskysymyksiin: minkä ikäisenä aloitetaan tupakointi 

ja alkoholin käyttö, miten usein juodaan, paljonko juodaan, miten tyttöjen ja poikien päihteiden 
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käyttö eroaa toisistaan. Halusin tehdä laadullisin menetelmin pro gradu -tutkielmani nuorten 

huumeiden ensikokeilusta, ja tuoda esiin nimenomaan nuorten oman näkökulman heidän päihteiden 

kokeiluunsa ja käyttöönsä. Tutkimusten mukaan huumeidentarjoaja on usein ystävä tai tuttava 

(Rainio ym. 2009, 44, 75). Kuitenkaan kaikki, joille huumeita on tarjottu, eivät ole niitä kokeilleet 

(Metso ym. 2009, 22, 25). Miksi joku nuori kokeilee huumetta ensi kerran, ja miksi kokeilut 

joillakin jatkuvat? Nuorten päihdekokeilut on edelleen ajankohtainen aihe, ja jatkuvasti agendalla, 

mutta näkyvyydestä huolimatta aihe on arkaluontoinen. Kuriositeettina voin mainita, että pro gradu 

-tutkimukseni aineistoa käytetään Svenska Teaternin päihdevalistusesityksessä kiertueohjelmistossa, 

jota esitetään suomen- ja ruotsinkielisenä lukioissa ja yläkouluissa kevään 2011 aikana.  

 

Tutkimukseni alkaa keskeisten käsitteiden avaamisella luvussa kaksi, jolloin johdattelen lukijaa 

aiheeseen. Tutkimukseni viitekehyksenä on ehkäisevä päihdetyö ja varhainen puuttuminen, joita 

tarkastelen luvussa kolme. Luvussa neljä käsittelen nuorten päihteiden käyttöä Euroopassa, 

Pohjoismaissa, Suomessa sekä Paimiossa. Luvussa viisi tarkastelen aikaisempia tutkimuksia 

nuorten huumeiden ensikokeilusta ja kerron oman tutkimukseni tutkimusongelmasta, 

tutkimusmenetelmistä, tutkimusjoukosta ja tutkimuseettisistä kysymyksistä sekä tutkimuksen 

kulusta ja omasta tutkijan roolista kentällä. Sain haastatteluluvan neljältä alaikäiseltä syksyllä 2009 

huumeiden kokeilusta kiinni jääneeltä paimiolaisnuorelta sekä yhdeltä täysi-ikäiseltä huumeiden 

kokeilijalta. Haluisin tuoda esiin nuorten oman näkökulman: mitä nuoret itse kertovat huumeiden 

ensikokeilustaan. Luku kuusi sisältää tutkimustulosten esittelyn 16-18-vuotiaiden nuorten osalta. 

Halusin myös selvittää, miten entiset huumausaineiden käyttäjät ovat selvinneet 

huumeriippuvuudestaan ja luku seitsemän sisältää tutkimustulokset heidän osaltaan. Luvussa 

kahdeksan käsittelen nuorten päihteettömyyden edistäjiä: vahvistavaa vanhemmuutta, kannustavaa 

koulua, hyvää päihdekasvatusta ja hyvää puuttumiskeinoa. Halusin tuoda esiin haastateltavieni 

mielipiteitä ehkäisevästä päihdetyöstä, hyvästä päihdevalistuksesta ja hyvästä puuttumiskeinosta. 

Yhteenvedossa ja johtopäätelmissä luon kuvan siitä, millaista nuorten päihteiden käyttö on tänä 

päivänä, tutkimukseni tulokset sekä pohdintaa ehkäisevän päihdetyön haasteista.  

 

Hyvästä viranomaisyhteistyöstä huolimatta Paimion kaupungissa olisi tarvetta kehittää uusia 

konkreettisia toimintamalleja nuorten tueksi ja avuksi. Toivon, että tutkimus toisi uusia ideoita 

käytännön ehkäisevään päihdetyöhön. Laadukkaalla nuorisotyöllä pyritään vaikuttamaan ja 

ennaltaehkäisemään nuorten päihteiden käyttöä nuorisotyöhön sopivien toimintamallien avulla. 
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

2.1 Huumausaineet 

 

 

Suomessa suhtautuminen huumausaineisiin on selkeän kielteistä. Huumausaineiden luvaton 

hallussapito, valmistaminen, kauppa ja käyttö ovat kriminalisoituja (Huumausainelaki 373/2008). 

Huumausaineet voidaan jaotella vaikutustensa perusteella alaryhmiin: keskushermostoa kiihottavat 

aineet, keskushermostoa lamaavat aineet, hallusinogeenit sekä kannabis (Dahl & Hirschovits 2002, 

5). Kansallinen huumausainelainsäädäntömme nojaa kolmeen Yhdistyneiden Kansakuntien 

yleissopimukseen.  UNODC on Yhdistyneiden kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden vastainen 

järjestö. Reitox (The European information network on Drugs and Drug Addiction) toimii 

eurooppalaisena huumetietoverkostona, jonka kansallisena seurantakeskuksena Suomessa toimi 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL). Reitox tuottaa tietoa Euroopan huumausaineiden ja niiden 

väärinkäytön seurantakeskukselle EMCDDA:lle (European Monitoring Centre of Drugs and Drugs 

Addiction). Tässä kappaleessa esittelen yleisimmät huumeet, lääkkeet väärinkäytettynä sekä tekniset 

liuottimet. 

 

Lääkkeet väärinkäytettynä 

Rauhoittavia lääkkeitä, uni- tai särky- sekä yskänlääkkeitä voidaan käyttää päihtymistarkoituksessa 

niiden keskushermoston toimintoja lamaavan vaikutuksen vuoksi (Pylkkänen 1992, 16). 

Bentsodiatsepiineja käytetään poistamaan ahdistusta ja rauhoittamaan sekä unilääkkeinä, 

lihasrelaksantteina ja epileptisten kohtausten ehkäisyssä ja hoidossa. Niiden aiheuttama 

päihtymistila ilmenee väsymyksenä, sekavuutena, raukeutena, välinpitämättömyytenä, puheen 

kankeutena ja liikkeiden epävarmuutena. Ne aiheuttavat myös sydämen rytmihäiriöitä, suun 

kuivumista, pahoinvointia ja vatsan toimintahäiriöitä. Barbituraatteja on käytetty rauhoittavina 

lääkkeinä ja unilääkkeinä sekä epilepsian hoidossa. Väärinkäytettynä oireita ovat: uneliaisuus, 

kömpelyys, puheen sammaltaminen, sekavuus ja mielialan vaihtelut. (Partanen & Mattila 2000, 71-

74.) Valtaosa lääkemyrkytyskuolemista on itsemurhia (Dahl & Hirschovits 2002, 79). 
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Nuorten lääkkeiden käytössä ei välttämättä ole kyse lääkeriippuvuudesta: nuoret haluavat kokeilla 

erilaisia päihdyttäviä aineita ja niiden vaikutuksia. Tällaiseen käyttäytymiseen liittyy kuitenkin aina 

myrkytystapaturmariski. (Holopainen 2001a, 31.) 

 

Tekniset liuottimet 

Haistelemalla teknisiä liuottimia (lakat, liimat yms.) saadaan aikaan alkoholihumalaa muistuttava 

päihtymystila. Imppaus saattaa aiheuttaa tajuttomuustilan. (Pylkkänen 1992, 17.) Käytön välittömiä 

vaikutuksia ovat muun muassa suuruuskuvitelmat, sekavuus, euforia, seksuaaliset mielikuvat, 

aistimus- ja havainnointivääristymät, rytmihäiriöt ja pahoinvointi (Partanen & Mattila 2000, 75). 

Kuolinsyinä ovat esimerkiksi tukehtumiskuolema, hapenpuute, rytmihäiriöt ja sydänpysähdys (Dahl 

& Hirschovits 2002, 112). 

 

Kannabistuotteet 

Kannabista saadaan intialaisesta hampusta (cannabis sativa) (Pylkkänen 1992, 15). Tunnetuimmat 

kannabisvalmisteet ovat hasis, hasisöljy ja marihuana. Hasis on noin viisi kertaa voimakkaampaa 

kuin marihuana. Tetrahydrocannabinolit ovat kasvin vaikuttavin aineosa. Se sitoutuu elimistön 

rasvakudokseen, josta sen poistuminen kestää vähintään kuusi viikkoa. Kannabista käytetään 

päihteenä yleensä polttaen piipussa, savukkeena, sikarina, vesipiipussa tai sitä voidaan nauttia 

juomaan sekoitettuna.  Kannabiksen välittömiä vaikutuksia ovat: euforia, estojen väheneminen, 

puheliaisuus, hilpeys, paniikkitilat ja makean nälkä. Kolme tai neljä tuntia myöhemmin vaikutukset 

ovat vastakkaisia, jolloin käyttäjällä on unisuutta, mietteliäisyyttä, alakuloisuutta. Kannabiksesta 

johtuvia myrkytyskuolemia ei ole todettu, vaan kuolemantapaukset liittyvät 

liikenneonnettomuuksiin, tapaturmiin tai itsemurhiin. (Partanen & Mattila 2000, 75-76.) Noin 80 

prosenttia Pohjoismaihin tulevasta hasiksesta on peräisin Marokosta (Dahl & Hirschovits 2002, 7). 

Kannabiksen kotikasvatus on yleistynyt voimakkaasti: omasta viljelmästä saatava aine on halpaa ja 

siitä saadaan usein parempilaatuista kuin tuontitavarasta. Kotikasvattajan ei tarvitse myöskään olla 

tekemisissä ammattirikollisten kanssa, joten kiinnijäämisen riski pienenee. (Hakkarainen & 

Kainulainen & Perälä 2006, 584.) Kannabiksen laillistamiskeskustelua on käyty pitkään. Pekka 

Saarnio (2000, 163) esittää kolme huumausainepoliittista vaihtoehtoa: 1. Nykyinen 

huumausainepolitiikka, jolloin kannabiksen käyttö ja hallussapito ovat kriminalisoituja, 2. nykyinen 

huumausainepolitiikka, mutta kannabiksen käytöstä ja vähäisestä hallussapidosta ei rangaista tai 3. 

kannabiksen käyttö ja vähäinen hallussapito laillistetaan sekä sallitaan valvottu myynti. Tosiasia on 

kuitenkin se, että kannabiksen käyttöön ei ole pystytty vaikuttamaan kriminalisoinnilla.  
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Hallusinogeenit 

Tunnetuin ja voimakkain hallusinogeeni on LSD. Aineen vaikutuksia ovat muun muassa aistiharhat, 

outouden tunne, ajantajun menetys, sekavuus ja paniikkireaktiot. (Pylkkänen 1992, 18-19.) LSD:stä 

aiheutuneet kuolemantapaukset johtuvat väkivallasta, tapaturmista ja itsemurhista. Ekstaasi on 

synteettinen hallusinogeeninen amfetamiini, jota esiintyy pillerinä, kapselina ja pulverina. Käyttö 

tapahtuu suonensisäisesti, suun kautta tai nuuskaamalla. Käytön välittömiä seurauksia ovat muun 

muassa: voimakas hyvänolon tunne, yhteyden ja läheisyyden tunne, euforia, ahdistus, 

masentuneisuus, aggressiivisuus, hampaiden narskuttelu, alaleuan spastisuus, leukalukko. Käytön 

jälkeen lähivuorokausina seuraa väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä, unihäiriöitä, lihaskipuja ja 

tyhjyyden tunnetta.  (Partanen & Mattila 2000, 78-79.) Ekstaasista johtuvia kuolemantapasyitä ovat 

olleet esimerkiksi sydäninfarkti, aivoverenvuoto, lämpöhalvaus ja nestehukka (Dahl & Hirschovits 

2007, 43). Ekstaasin käyttö levisi laajemmin nuorten pariin 1990-luvun lopulla (Lalander & Salasuo 

2005, 80). Hallusinogeeneihin luetaan myös sienet. Suomessa psyykkeen vaikuttavia sieniä 

tunnetaan noin 15 eri lajia, joita käytetään syömällä, juomalla (teeksi uutettuna) tai polttamalla 

(Dahl & Hirschovits 2007, 22). 

 

Keskushermostoa kiihottavat aineet 

Keskushermostoa kiihottaviin aineisiin kuuluu muun muassa amfetamiini. Amfetamiinia on käytetty 

piristys- ja laihdutuslääkkeenä, mutta Suomessa sen lääketieteellinen käyttö lopetettiin vuonna 

1968. Amfetamiini aiheuttaa euforiaa, levottomuutta, tuskaisuutta, unettomuutta, 

sydämentykytyksiä, hikoilua ja vapinaa. (Pylkkänen 1992, 18.) Aluksi aine antaa kiihottavan 

vaikutuksen, jota seuraa masennus, hermostuneisuus, aistiharhat, pelot, unettomuus ja 

ruokahaluttomuus. Amfetamiini lisää vireyttä ja nostaa itsetuntoa. Amfetamiinia valmistetaan 

kemiallisesti tableteiksi, kapseleiksi, jauheeksi tai liuokseksi, jota käytetään suonensisäisesti tai 

suun kautta. (Partanen & Mattila 2000, 76.) Suomeen amfetamiini tulee pääsääntöisesti Belgiasta, 

Hollannista, Puolasta, Tsekistä, Baltian maista tai Venäjältä. Metamfetamiini on kemiallisesti 

valmistettu amfetamiinin johdannainen, joka on amfetamiinia vähemmän kiihdyttävä, mutta 

vaikutusajaltaan monikertainen ja enemmän harha-aistimuksia aiheuttava. Se aiheuttaa myös 

amfetamiinia helpommin yliannostuskuoleman. (Dahl & Hirschovits 2002, 31, 37.) Kokaiinia 

saadaan Etelä-Amerikassa kasvavasta koka-pensaan lehdistä. Kokaiini kiihottaa keskushermostoa, 

poistaa väsymyksen ja nälän, aiheuttaa pahoinvointia ja kuumeilua ja antaa ”suuruuden tunteen”. 

(Pylkkänen 1992, 22.) Suurin osa (99 %) maailman kokaiinituotannosta tulee Perusta, Boliviasta ja 
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Kolumbiasta (Dahl & Hirschovits 2002, 51). Crack on kokaiinin johdannainen, joka ilmaantui 

markkinoille Yhdysvalloissa vuonna 1985 (Emt., 55). 

 

Keskushermostoa lamaavat aineet 

Opiaatteja ovat unikosta saatava oopiumi ja oopiumivalmisteet: morfiini, kodeiini ja heroiini. 

Heroiini on 3-4 kertaa vahvempaa kuin morfiini. Heroiinia käytetään ruiskeena, polttamalla tai suun 

kautta. Käytön välittömiä vaikutuksia ovat euforia, sekavuus, pulssin hidastuminen, 

hengityskeskuksen lamaantuminen, ruokahaluttomuus, silmäterien supistuminen, uneliaisuus ja 

kipuaistin heikkeneminen. Kuolemantapaukset ovat usein yliannostuksia tai väkivaltaisia kuolemia. 

(Partanen & Mattila 2000, 80-81.) Euroopan huumekuolemista 70-90 prosenttia ovat 

heroiiniyliannostuksia (Dahl & Hirschovits 2002, 66). Suomeen heroiini tulee pääsääntöisesti 

Afganistanista Bulgarian, Romanian, Puolan, Baltian maiden, Viron tai Venäjän kautta (Emt., 61). 

Gammaa (gammahydroksibutyraatti, GHB) esiintyy jauheena, rakeina, kapseleina ja nesteenä. 

Gamman käytön vaikutukset ovat yksilöllisiä. Yleisesti ottaen gamma aiheuttaa huimausta, 

uneliaisuutta ja euforiaa. Yliannostus voi johtaa kuolemaan. (Emt., 75-76.) 

 

Huumausaineet ovat tulleet 1990-luvulla halvemmiksi, puhtaammiksi ja helpommin saataviksi 

(Svensson & Svensson & Tops 1998, 164). Uusia huumaavia aineita kehitellään kaiken aikaa. Kun 

ne tuodaan markkinoille, ne eivät ole automaattisesti laittomia, vaan tulevat laittomiksi sosiaali- ja 

terveysministeriön päätöksellä (1289/1993). Kun jokin aine luokitellaan huumausaineeksi ja 

kielletään, lähtevät valmistajat jo suunnittelemaan ja valmistamaan uutta ainetta, joka eroaa 

koostumukseltaan vain vähän kielletystä aineesta. Näitä uusia huumeita kutsutaan usein design-

huumeiksi. (Soikkeli 2004, 16.)  

 

 

 

2.2 Huumeiden ensikokeilu 

 

 

Päihteistä kokeillaan usein ensimmäisenä niitä, jotka ovat helpoimmin saatavilla eli tupakkaa ja 

alkoholia. Soikkelin (2004, 32) mukaan tupakan ja alkoholin kokeilun maailmassa opitaan 

hyväksymään ajatus mielialojen kemiallisesta säätelystä, uskomaan ja tulkitsemaan eri päihteiden 

käyttökulttuurin odotuksia, olemaan välittämättä kielloista ja rangaistuksista, hyväksymään 
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riippuvuuden mahdollisuus ja ymmärtämään päihteet portiksi haluamaansa ryhmään. Näitä 

omaksuttuja tapoja toistamalla pieni osa nuorista siirtyy huumausaineisiin. 

 

Miksi jotkut kokeilevat huumetta ja toiset eivät? Lönnqvistin mukaan kaikki eivät kokeile. 

Todennäköisyyteen kokeilla huumetta vaikuttavat nuoren persoonalliset tekijät, perhe- ja 

ystävyyssuhteet, sosiaalinen ympäristö ja koko kulttuuri. Vaikka tupakkaa, alkoholia ja huumeita on 

melko helposti saatavilla, eivät kaikki niitä kokeile. Lönnqvistin mukaan nuorten kokeilut liittyvät 

osana kokeiluhaluun ja riskinottoon, nuorisokulttuuriin ja muihin ympäristötekijöihin. Suomessa 

valtaosa nuorista suhtautuu kielteisesti huumeisiin ja kokeilijoista harvat siirtyvät käyttäjiksi. 

(Lönnqvist 2001, 6,11.)  

 

Yläkouluun siirryttäessä nuoren aikaisempi kielteinen suhtautuminen päihteisiin muuttuu usein 

uteliaisuudeksi. Murrosiässä useimmat kokeilevat tupakkaa ja alkoholia, osa kannabista tai muitakin 

huumeita. Yhdestä kahteen käyttökertaan on kokeilua (Leskinen 2001, 60).  Vuonna 1999 ESPAD -

tutkimuksessa nuoret ilmoittivat uteliaisuuden tärkeimmäksi syyksi kokeilla huumeita ensikertaa. 

Toiseksi yleisin syy oli päihtymyksen tavoittelu. (Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan 

mietintö 2000, 5.) Usein nuorelle tarjotaan ensimmäinen huumekokeilukerta ilmaiseksi (Svensson 

& Svensson & Tops 1998, 41). 

 

Useimmille huumeiden kokeilu jää kokeiluksi (Lappalainen-Lehto & Romu & Taskinen 2007, 43; 

Svensson & Svensson & Tops 1998, 11). Ensikokeilusta saatu kokemus määrää jatkuuko kokeilu 

(Leskinen 2001, 61). Vuonna 2003 15-16-vuotiaista nuorista yli kolmannes, joille oli tarjottu 

huumeita, oli myös niitä kokeillut (Ahlström & Metso & Tuovinen 2003, 601).  

 

 

 

2.3 Huumausaineiden käyttäjät ja huumausaineriippuvuus 

 

 

Osmo Kontulan (1992, 11) mukaan ”huumeiden käyttäjäksi tullaan käyttämällä laittomasti sellaisia 

aineita, jotka tietty yhteiskunta on määritellyt huumeiksi”. Huumeisiin voi kehittyä fyysinen, 

psyykkinen tai sosiaalinen addiktio. Fyysinen riippuvuus voi syntyä, kun elimistö alkaa tottua 

huumeeseen. Kun aine poistuu elimistöstä, elintoiminnot häiriintyvät ja vierotusoireet alkavat. 
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Psyykkinen riippuvuus on huumeen käyttäjän ominaisuus: henkilö kokee aineen välttämättömäksi 

hyvinvoinnilleen. Sosiaalisessa riippuvuudessa ihminen on kiinnittynyt sellaiseen sosiaalisen 

verkostoon, joissa päihteet koetaan tärkeäksi. (Sutinen & Partanen & Havio 2000, 31.) Toleranssilla 

tarkoitetaan sitä, että elimistö on tottunut aineeseen ja saman vaikutuksen saamiseksi elimistö 

tarvitsee isomman annoksen. Toleranssi ei kehity aina samanaikaisesti riippuvuuden kanssa. 

Ristitoleranssilla tarkoitetaan sitä, kun vierotusoireet ovat poistettavissa toisella aineella, 

esimerkiksi alkoholin vieroitusoireita lievitetään bentsodiatsepiineilla.  (Dahl & Hirschovits 2002, 

267-270.) 

 

Sutisen, Partasen ja Havion (2000, 26-39) mukaan ihminen tasapainoilee koko elämänsä 

riippuvuuden ja riippumattomuuden tarpeiden välillä. Myönteinen riippuvuuskäyttäytyminen 

ilmenee ihmisen haluna luottaa toiseen ihmiseen ja kykynä solmia ja ylläpitää keskinäisiä, 

tasavertaisia ja vastavuoroisia ihmissuhteita. Tämä edellyttää, että ihminen on hyväksynyt oman 

rajallisuutensa ja voimavaransa ja sopeutunut niihin. Myönteinen riippumattomuuskäyttäytyminen 

on oma-aloitteellisuutta, kykyä toimia erilaisissa elämän valintatilanteissa ja kykenevyyttä hakea 

tarvittaessa apua. Kielteinen riippuvuuskäyttäytyminen ilmentää epärealistista tai 

elämäntilanteeseen soveltumatonta selviytymistapaa, liiallista kiintymistä muihin ihmisiin tai 

kohteisiin omien päätöksien tekemisessä, itsensä huolehtimisessa tai tyydytyksen saamisessa. 

Ihmisen kyky hallita käyttäytymistään on vähentynyt tai sitä ei ole lainkaan. Kielteinen 

riippumattomuuskäyttäytyminen on este avun ja tuen hakemiselle.  

 

WHO on jakanut huumausaineiden käyttäjät seuraavasti: 

1.) Kokeilu- ja satunnaiskäyttö 

2.) Ajoittainen tai säännöllinen käyttö 

3.) Ongelmakäyttö ja huumeriippuvuus  

(Partanen & Mattila 2000, 50-52.)  

 

Päihderiippuvuuden diagnosoinnissa käytetään apuna kahta järjestelmää: Amerikkalainen DSM-IV 

ja WHO.n julkaisema ICD-10. Suomessa on noudatettu vuodesta 1996 lähtien pääsääntöisesti ICD-

10-kriteerejä. ICD-10-kriteeristön mukaan kolmen tai useamman kriteerin on esiinnyttävä 

samanaikaisesti 12 kuukauden aikana tai toistuvasti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempiä. ICD-

10-kriteereitä ovat voimakas himo tai pakonomainen halu päihteisiin, päihteiden käytön hallinnan 
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heikentyminen, vierotusoireiden esiintyminen, sietokyvyn kasvaminen, päihteiden käytön 

merkityksen kasvaminen ja käytön jatkuminen haitoista huolimatta. (Poikolainen 2003, 76-77.) 

 

Päihderiippuvuus on nuorelle huumeiden käytön vakavin seuraus: elämä kietoutuu yhä vakavammin 

huumeiden ympärille, vaikka siitä aiheutuu yksilölle huomattavaa haittaa. Huumeriippuvuutta 

luonnehtii voimakas himo huumetta kohtaan ja pakonomainen halu käyttää sitä. (Lönnqvist 2001, 

11.) Huumeiden katukauppaan liittyy myös se, että aineiden puhtaus vaihtelee ja useita huumeita 

laimennetaan. Jotain huumetta voidaan myös myydä aivan toisena aineena. Nämä tekijät aiheuttavat 

käyttäjälleen merkittävän terveydellisen vaaran. (Seppälä 2001, 10.) 

 

Kuka tahansa voi jäädä päihderiippuvaiseksi, mutta tietynlaiset ihmistyypit ovat riskiryhmässä. 

Näihin kuuluvat muun muassa ihmiset, joilla on alhainen traumansietokyky, joilla on halu kokea 

asiat välittömästi, jotka ovat levottomia ja elämyksiä etsiviä sekä impulsiiviset ihmistyypit. Samoin 

ihmiset, joilla ei ole realistista kuvaa omasta itsestään, ja joilla on ihmissuhdevaikeuksia tai jotka 

ovat yksinäisiä ja erakoituvia, ovat vaaravyöhykkeessä. (Dahl & Hirschovits 2002, 273.) 

Lönnqvistin mukaan toistuvan huumeiden käytön vaiheessa nuorella on yllättävän pitkä käyttöä 

selittävä riskitekijöiden historia. Hänen mukaansa huumeriippuvuus liittyy osittain 

huumekokeilussa saatuihin yksilöllisiin kokemuksiin ja yksilöiden välisiin biologisiin eroihin.  

Riski huumeriippuvuuteen on suuri silloin, kun sekä yksilön riippuvuutta synnyttävä biologinen 

valmius että hänen ympäristötekijänsä palkitsevat huumeidenkäyttöä. (Lönnqvist 2001, 11.) 

Säännöllinen päihteiden käyttö voi jättää nuoren sosiaaliseen kehitykseen aukon, johon tarvitaan 

ulkopuolista tukea ja arjessa selviytymisen taitojen opettelua (Lappalainen-Lehto & Romu & 

Taskinen 2007, 45). 

 

Huumeiden käyttäjäksi rekrytoitumiseen on esitelty olevan kaksi mallia: syrjäytymismalli ja 

nuorisomalli. Syrjäytymismallissa huono-osaisuus, syrjäytyminen, rikollisuus ja päihteiden käyttö 

kulkevat käsi kädessä. Aiemmat eivät häviä, kun uusia tulee tilalle: syntyy huono-osaisuuden kehä. 

Keskeisenä ongelmana ei ole vain päihteet vaan elämäntyyli. Nuorisomallissa nuoriso- ja 

juhlimiskulttuuri ohjaavat nuoria, jolloin huumeet merkitsevät uusia kokemuksia ja rajojen 

rikkomista. Huumeiden käyttö liittyy erityisesti juhlimiseen. (Svensson & Svensson & Tops 1998, 

46-52; Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö 2000, 9-10.) Tähän liittyy 

huumausaineiden viihdekäyttö-termi. Kyse on huumausaineiden käytöstä vapaa-ajalla ja 
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virkistystarkoituksessa, jossa perusajatuksena on hallittu huumeiden käyttö (Salasuo & Rantala 

2002, 46). 

 

Porttiteorialla tarkoitetaan siirtymistä lievemmistä huumeista voimakkaampiin huumeisiin 

(Pylkkänen 1992, 52). Porttiteoriaa ei ole tieteellisesti todistettu. On kuitenkin todistettu, että monet 

kannabiksen käytön nuorena aloittaneet ovat riskialttiita monenlaiselle ongelmakäyttäytymiselle. 

Samoin on voitu todentaa, että aikainen tupakoinnin aloittaminen ennakoi ongelmallista 

alkoholinkäyttöä. (Saarnio 2000, 160.) Ensisijainen päihde päihdepalveluihin haettaessa vuonna 

2008 15-19-vuotiailla oli kannabis (19 %) ja toiseksi alkoholi (11 %) (Päihdetilastollinen vuosikirja 

2009, 101). Riippuvuus ei voi kuitenkaan syntyä ilman ensikokeilua. Kuinka voidaan vähentää 

nuorten kokeilunhalua? 

 

 

 

3 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 

 

 

3.1 Varhainen puuttuminen 

 

 

Varhainen puuttuminen -käsite on noussut esille 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Käsite ei 

kuitenkaan ole yksiselitteinen: sen tilalle on ehdotettu ”varhaista tukea”, ”välittämistä”, ”varhaista 

vastuuta” ja ”huolta”. Ammattikielessä puhutaan myös interventiosta. Interventio määritellään 

ulkopäin tulevaksi ohjatuksi väliintuloksi, jolla pyritään vaikuttamaan henkilön tai ryhmän 

käyttäytymiseen. (Huhtanen 2007, 22.) Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan siis sitä, että ongelma 

on havaittu ja siihen puututaan yrittäen löytää ratkaisumalli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Varhainen puuttuminen etenee prosessina. Se alkaa pienistä toimenpiteistä ja johtaa toimenpiteisiin, 

jolloin henkilöä tai ryhmää autetaan ja tuetaan. Varhaisessa puuttumisessa voidaan erottaa kolme 

puuttumisen tasoa: primaari-, sekundaari- ja tertiääritaso. Primaaripreventio kohdistuu 

normaaliväestöön, jolloin pyritään vähentämään ja ehkäisemään ongelmien syntymistä ja 

ilmenemistä. Sekundaarisessa preventiossa pyritään vähentämään jo ilmenneiden ongelmien 

vaikutusta. Tertiäärisessä preventiossa tavoitteena on vähentää häiriöiden aiheuttamaa 

toimintakyvyttömyyttä. (Emt., 31-32.) 
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Ennakointidialogien taustalla on ajatus siirtyä ongelmapuheesta huolipuheeseen. 

Viranomaisverkosto ei voi määritellä asiakkaan tilannetta yhdeksi ongelmaksi: jokainen näkee ja 

kokee asiakkaan tilanteen omasta näkökulmastaan. (Tenkanen 2006, 10.) Huoli perustuu eri 

ammattilaisten työskentelysuhteeseen ja sen toimivuuteen. Huoli kasvaa sen mukaan, miten kukin 

työntekijä kokee omien keinojensa vähenevän. Kun omat keinot hupenevat, tulee verkosto apuun. 

(Arnkil & Eriksson & Rautava 2006, 8.)  

 

Taulukko 1. Huolen vyöhykkeistö. 

(Arnkil 1998) 

 

EI HUOLTA PIENI HUOLI TUNTUVA HUOLI SUURI HUOLI 

1 2 3 4 
 
Ei huolta lainkaan. 

 
Pieni huoli tai ihmettely 
käynyt mielessä.  
 
Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin hyvä. 
 
Ajatuksia lisävoimavarojen 
tarpeesta. 
 
 
 

 
Huoli kasvaa ja on 
tuntuvaa. 
 
Luottamus omiin 
mahdollisuuksiin 
heikkenee.  
 
Omat voimavarat 
ehtymässä.  
 
Selvästi koettu lisävoima-
varojen ja kontrollin *) 
lisäämisen tarve. 
 
 
 

 
Huolta on paljon ja jatkuvasti, 
huoli on erittäin suuri. 
 
Omat keinot loppumassa tai 
lopussa. 
 
Lisävoimavaroja, kontrollia ja 
muutos tilanteeseen saatava 
heti. 
 
 

 
 

 

Huolen vyöhykkeistön avulla työntekijä voi hahmottaa asiakasta koskevaa huolta. Ei huolta 

vyöhyke kuvaa tilannetta, jossa työntekijä kokee asiakkaan asioiden olevan kunnossa. Pienen 

huolen alueella työntekijällä voi olla lievää huolta tilanteesta, mutta hän kokee voivansa auttaa. 

Huolen harmaalla vyöhykkeellä huoli kasvaa ja työntekijä kokee, etteivät hänen auttamiskeinonsa 

riitä. Harmaalla vyöhykkeellä on hyvät mahdollisuudet ehkäistä tilanteen kriisiytyminen. Harmaa 

vyöhyke edellyttää yhteistyön käynnistämistä, tilanteen selkiyttämistä ja tukitoimien suunnittelua. 

Suuren huolen vyöhykkeellä ollaan tilanteessa, jossa edellytetään nopeaa toimintaa. (Eriksson & 

Arnkil 2005, 26.) 
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Pirskasen (2007, 59) mukaan nuorten päihteiden käyttö ja huolen aste luokiteltiin neljään eri 

ryhmään: 

 

1. Raitis, satunnaisia kokeiluja - ei huolta 

2.  Kokeilukäyttöä - lievä huoli 

3. Käyttöön liittyy riskejä - huoli harmaalla vyöhykkeellä, tuen tarvetta arvioidaan 

4. Päihteiden käyttö ei ole hallinnassa - nuori tarvitsee hoitoa  

 

Tavoitteena on tunnistaa nuoren voimavaroja kaikissa tilanteissa, myös vaarallisen suurkulutuksen 

yhteydessä, ja tukea nuoren terveyttä ja päihteettömyyttä. Lähtökohtana on aikuisen huoli nuoren 

päihteiden käytöstä. (Emt., 59.) 

 

Mini-interventio on terveydenhuoltoon kehitetty alkoholin käytön varhaisen vaiheen 

puheeksiottomenetelmä (Inkinen ym. 2000, 117). Preventiivinen mini-interventio voi lyhyimmillään 

sisältää yhden käynnin ja neuvonnan ei tarvitse välttämättä kestää viittä minuuttia kauempaa. Mini-

interventio on tiivistetty kuuteen osaan: 

 

1. Rohkeus - valetaan rohkeutta ja optimismia onnistumisen suhteen 

2. Alkoholitietous - annetaan palautetta ja tietoa alkoholiasioista 

3. Apu - avustetaan päätöksessä vähentää tai lopettaa juominen 

4. Myötätunto - lämmin, myötätuntoinen ja empaattinen lähestymistapa 

5. I tsemääräämisoikeus - kunnioitetaan nuoren omia päätöksiä 

6. Toimintaohjeet - luodaan vaihtoehtoisia strategioita vähentää juomista 

 

Mini-intervention hoitotuloksen onnistumisen kannalta on tärkeää saavuttaa hyvä, 

luottamuksellinen kontakti nuoreen ja nuoren motivoituminen. Tähän liittyy motivoivan 

haastattelun menetelmä. Motivoivassa haastattelussa ei painosteta eikä neuvota, miten pitäisi 

toimia. Haastattelun etuna on leimaamattomuus ja vastuun pysyminen nuorella itsellään. (Pirskanen 

2007, 45-46.) Olennaista on luottamuksellisen suhteen luominen, empatian osoittaminen, 

painostamisen välttäminen ja usko siihen, että muutosvoimat löytyvät ihmisestä itsestään (Koski-

Jännes 2008, 59).  
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Lastensuojelulain 40 § (417/2007) mukaan julkisten palveluiden ammattilaisilla on 

ilmoitusvelvollisuus. Lastensuojelulain tarkoitus on turvata lapsen etu ilmoittamalla 

sosiaaliviranomaisille huoli lapsesta.  Tavoitteena on tukea vanhempia heidän kasvatustyössään 

tekemällä ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä. (Eriksson & Arnkil 2005, 33). 

 

 

 

3.2 Ehkäisevä päihdetyö 

 

 

Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja 

hyvinvointia (Stakes 2006, 6). Päihdetyön järjestämisvastuu perustuu eri lakeihin: perustuslain 

(731/1999) mukaan kunnan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja 

edistettävä väestön terveyttä. Kuntalain (365/1995) mukaan kunnan on pyrittävä edistämään 

asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Päihdehuoltolain (41/1986) mukaan kunnan on 

huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan kunnan tarvetta 

vastaavaksi.  Raittiustyölain (828/1982) mukaan kunnissa tulee olla toimielin vastaamassa 

raittiustyön toimeenpanosta. Nuorisolain (72/2006) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja 

itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä 

parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolaki korostaa ehkäisevän työn merkitystä. Ehkäisevää 

päihdetyötä toteutetaan kolmella tasolla: primaari-, sekundaari- ja tertiääritasolla (Kylmänen 2005, 

10). 

 

Vuonna 2000 perustettiin ehkäisevän päihdetyön kuntahenkilöverkosto. Yhdyshenkilön tehtäväksi 

määriteltiin ehkäisevän päihdetyön edistäminen kunnassa moniammatillisena yhteistyönä, 

tiedonvälitys ehkäisevän päihdetyön toimijoiden välillä ja päihdestrategian koordinointi. Kuntien 

päihdestrategioissa päihdetyö jakaantuu yleensä ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön. (Rönkä & 

Virtanen 2009, 46.) Myös valtakunnallista alkoholiohjelmaa jatkettiin vuosille 2008-2011. 

Ohjelman pääkoordinaattorina toimii Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. (Alkoholiohjelma 2008-

2011, väliarviointi.) Lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjelmassa tavoitellaan päihteiden käytön ja 

haittavaikutusten vähentämistä kaikissa ikäryhmissä ja korostetaan vanhempien vastuuta 18-

vuotiaiden alkoholin käytössä (Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011). Sosiaali- 

ja terveysministeriö on laatinut myös mielenterveys- ja päihdesuunnitelman vuoteen 2015 
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Yleinen
ehkäisy

Riskiehkäisy Päihdehoito
Sosiaalinen

vahvistaminen

Korjaava päihdetyöEhkäisevä päihdetyö

PÄIHDETYÖ

(Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma). Kaste 2009-2011 on valtakunnallinen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on lisätä osallisuutta ja vähentää 

syrjäytymistä, lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta ja 

saatavuutta, ja kaventaa alueellisia eroja (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen 

kehittämisohjelma. Kaste 2009-2011). Terveys 2015 -kansanterveysohjelma pyrkii terveyden 

tukemiseen ja edistämiseen kaikilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Nuorten osalta tavoitteena on 

lasten hyvinvoinnin lisääminen, terveydentilan parantaminen sekä turvattomuuden tunteen ja 

sairauksien vähentäminen. Tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin sekä alkoholin ja huumeiden 

käytön vähentäminen ja terveysongelmien hoitaminen. (Terveys 2015 -kansanterveysohjelma.) 

 

Ehkäisevälle päihdetyölle on laadittu laatukriteerit, jotta toimijat voisivat arvioida tekemäänsä työtä 

ja kohdentamaan se oikein (Stakes 2006, 5). Laatukriteeristössä päihdetyö määritellään 

yläkäsitteeksi, joka jakautuu ehkäisevään ja korjaavaan päihdetyöhön. Nämä jakaantuvat edelleen 

sosiaaliseen vahvistamiseen, yleiseen ja riskiehkäisyyn sekä päihdehoitoon. (Preventiimi 2009, 8.) 

 

Taulukko 2. Päihdetyön kokonaisuus.   

(Preventiimi 2009, 9.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa 

keinoinaan muun muassa päihteettömien elintapojen edistäminen, päihdehaittojen ehkäisy ja 

vähentäminen sekä päihteisiin liittyvien ilmiöiden ymmärrys. Ehkäisyn keinoin vaikutetaan 

päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin sekä päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin, 

riskitekijöihin ja päihteiden käyttötapoihin. (Stakes 2007, 10 ; Stakes 2006, 6.) Sosiaalisella 

vahvistamisella tarkoitetaan nuorten omien yhteisöjen rakentamista ja tukemista, nuorten 

kuulemista, osallisuuden edistämistä, kannustamista, läsnäoloa ja aikuisena olemista nuoren 

arkipäivässä. Sosiaalisessa vahvistamisessa on nuorisotyöllä tärkeä rooli. (Preventiimi 2009, 13.) 
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Ehkäisevän päihdetyön tärkein toteutustapa on paikallinen, moniammatillinen verkostoyhteistyö 

(Soikkeli 2004, 24). Nuorisolakiin 7a § tuli asetus monialaisesta yhteistyöstä (693/2010), joka astui 

voimaan 1.1.2011. Lain mukaan kunnissa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jossa ovat 

mukana opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotoimi, työhallinto, poliisihallinto ja 

puolustushallinto. Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on koota tietoja nuorten kasvu- ja 

elinoloista sekä arvioida tilannetta paikallisen päätöksenteon tueksi, edistää nuorille suunnattujen 

palvelujen yhteensopivuutta sekä vaikuttaa tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus ja 

saatavuus. Lisäksi tavoitteena on tehostaa nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen 

siirtymistä sekä edistää nuorten palvelujen järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta 

suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. 

 

Ehkäisevän päihdetyön keinoja ovat alkoholi- ja huumevalvonta, alkoholin hintapolitiikka, 

terveyskasvatus, vanhemmuuden tukeminen, päihteille vaihtoehtoisten toimintamallien tarjoaminen 

ja päihdetiedotus (Partanen 2000, 103). Ehkäisevä päihdetyö keskittyy parhaimmillaan erilaisten 

päihteettömien ja virikkeellisten vaihtoehtojen tarjoamiseen sekä niiden nuorten tukemiseen, joille 

ongelmia tulee (Soikkeli 2004, 33).  Huolen harmaa vyöhyke on tärkeä ehkäisevän 

lastensuojelutyön areena: huoli on pieni, mutta tilanne ei ole vielä kärjistynyt (Arnkil 1998, 8).  

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään useilla eri tavoilla ja tasoilla. Vaikuttamista yritetään joko yksilö- 

tai yhteisötasolla tavoitteena päihdehaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. (Stakes 2006, 6-7.) 

Ehkäisevässä päihdetyössä tulisi ottaa huomioon vuorovaikutuksellisuus sekä nuorten aikaisemmat 

tiedot ja kokemukset päihteistä. Nuori on nähtävä aktiivisena toimijana. (Preventiimi 2009, 19-20.) 

 

Amerikkalainen National Institute on Drug Abuse -tutkimuskeskus (NIDA) on esittänyt toimivia 

ehkäisevän päihdetyön periaatteita. Niiden mukaan erityisesti suojaaviin tekijöihin on kiinnitettävä 

huomiota sekä riskitekijöiden vaikutusten vähentämiseen. NIDA:n periaatteiden mukaan ehkäisevä 

päihdetyö parhaimmillaan tukee ja vahvistaa nuoren päihdevastaista asennetta, sosiaalisia taitoja 

sekä vahvistaa lapsen ja nuoren kykyä sanoa päihteille ei. NIDA suosittelee, että ehkäisevä 

päihdetyö on toistuvaa ja pitkäaikaista työtä, jossa vuorovaikutteisten, osallistavien ja 

perhekeskeisten työmenetelmien merkitys korostuu. (Preventing Drug Use among Children and 

Adolescents 2003, 2-5.) 

 

Varhainen puuttuminen päihteiden ongelmakäyttöön on tehokkaampaa kuin pitkälle 

kroonistuneiden hoito (Holopainen 2001b, 76). Huolen harmaa vyöhyke on tärkeä ehkäisevän 
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päihdetyön alue. Siellä tilanteet eivät vielä ole kärjistyneet, mutta huoli on kuitenkin olemassa. Työ 

on kuitenkin yksilökohtaisempaa kuin yleisessä ehkäisevässä päihdetyössä. 

 

 

 

4 NUORTEN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ 

 

 

4.1 Nuorten päihteiden käyttö Euroopassa 

 

 

Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä (European School Survey Project on 

Alkohol and Other Drugs, ESPAD) on tehty vuodesta 1995 alkaen neljän vuoden välein 23-35 

Euroopan maassa. Suomi on ollut mukana kaikilla tutkimuskerroilla eli vuosina 1995, 1999, 2003 ja 

2007. Tutkimuskohderyhmänä on 16 vuotta täyttävät nuoret. Eurooppalainen koululaistutkimus 

alkoholin ja huumeiden käytöstä koetaan tärkeäksi, koska muiden maiden kehitystrendit auttavat 

ennakoimaan muutoksia Suomessa. EMCDDA on Euroopan huumeseurantakeskus, joka käyttää 

ESPAD:in tutkimustuloksia hyväkseen tehdessään vuosittain raporttia huumeiden käytöstä 

Euroopassa. ESPAD -aineistoa käytetään hyväksi myös alkoholipoliittisten ratkaisujen teossa 

Suomessa. (Metso ym. 2009, 9.) Huumeongelma Euroopassa 2006 ja 2010 ovat EMCDDA:n 

julkaisuja (Huumeongelma Euroopassa 2010, 5).  

 

ESPAD -tutkimuksen (2009, 62-64) mukaan 29 % 15-16-vuotiaista nuorista oli polttanut tupakkaa 

viimeisen 30 päivän aikana, eniten Itävallassa (45 %), Tsekissä, Latviassa ja Bulgariassa (noin 40 

%). Vähiten tupakoivia (alle 20 %) oli Norjassa, Portugalissa, Islannissa ja Armeniassa. Eniten 

tupakoivia poikia (noin 42 %) on Latviassa, Itävallassa ja Venäjällä, tyttöjä (noin 46 %) taas 

Itävallassa, Tsekissä ja Bulgariassa. Noin 7 % nuorista oli aloittanut päivittäisen tupakoinnin 13-

vuotiaana tai nuorempana.   

 

ESPAD -tutkimuksen (Emt., 66) mukaan kaksi kolmesta tutkimukseen osallistuneista 15-16-

vuotiaista nuorista oli juonut alkoholia ainakin kerran elämänsä aikana. Vähiten alkoholia käytettiin 

Armeniassa, Islannissa ja Norjassa, eniten Itävallassa, Tsekissä, Latviassa ja Tanskassa. Noin 60 % 

nuorista oli juonut alkoholia viimeisen 30 päivän aikana. Suurimmat prosentit olivat Itävallassa, 
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Tsekissä, Tanskassa, Man-saarilla ja Saksassa. Matalimmat prosentit olivat Armeniassa ja 

Islannissa. Pohjoismaissa Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa nuorison alkoholin käyttö viimeisen 30 

päivän aikana oli kohtalaisen matala (45 %).  

 

Eurooppalaisessa asiantuntijasanastossa huumeiden ongelmakäytöllä tarkoitetaan ”käyttötapaa, joka 

kohdistuu erittäin vaarallisina pidettyihin aineisiin, on suonensisäistä, johtaa riippuvuuteen tai 

aiheuttaa käyttäjälle vakavia terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja.” (Hakkarainen 2002, 111). 

Kannabis on Euroopassa yleisimmin käytetty huumausaine ja sen käyttö on lisääntynyt 1990-luvulla 

nuorten keskuudessa lähes kaikissa EU-maissa (Huumeongelma Euroopassa 2006, 38). 

Huumeongelma Euroopassa 2010 -raportin mukaan arvioituja ainakin kerran kannabista käyttäneitä 

on Euroopassa vähintään 75,5 miljoonaa eli useampi kuin joka viides aikuinen (15-64-vuotiaista). 

Viimeksi kuluneen vuoden aikana kannabista käyttäneitä on 23 miljoonaa ja viimeisen 30 päivän 

aikana käyttäneitä 12,5 miljoonaa. (Huumeongelma Euroopassa 2010, 45.) YK on arvioinut, että 

yhden vuoden aikana maailmasta löytyisi 163 miljoonaa kannabiksen käyttäjää, joista miltei puolet 

(75 miljoonaa) olisi satunnaiskäyttäjiä. Säännöllisiä käyttäjiä olisi 66 miljoonaa, lähes päivittäisiä 

käyttäjiä 15 miljoonaa ja kroonisia käyttäjiä 7 miljoonaa. (Hakkarainen & Kainulainen & Perälä 

2006, 590-591.) 

 

Taulukko 3. Kannabiksen käytön levinneisyys 15-24-vuotiaiden eurooppalaisten nuorten 

keskuudessa. 

(Huumeongelma Euroopassa 2010, 47.) 
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Taulukosta voimme havaita, että ainakin kerran elämässä 15-24-vuotiaita kannabista kokeilleita on 

19,5 miljoonaa. Viimeisen vuoden aikana kannabista käyttäneitä on 10 miljoonaa ja viimeisen 

kuukauden aikana käyttäneitä 5,5 miljoonaa nuorta. Ainakin kerran kokeilleitten osuus vaihtelee 

suuresti maittain. Matalimmat arvot olivat Romaniassa 3,7 % ja korkeimmat Tsekissä 58,6 %. 

Maailmanlaajuisesti UNODC arvelee, että 15-64-vuotiaita, jotka ovat kokeilleet huumeita ainakin 

kerran viimeisen vuoden aikana on noin 155-250 miljoonaa (World Drug Report 2010, 123). 

 

Amfetamiini ja ekstaasi ovat kannabiksen jälkeen tavallisimmat huumausaineet Euroopassa, ja 

erityisen runsasta niiden käyttö on Tsekissä, Virossa ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvion 

mukaan amfetamiinia on joskus kokeillut lähes 10 miljoonaa eurooppalaista, ja noin 2 miljoonaa on 

käyttänyt sitä viimeisen 12 kuukauden aikana. (Huumeongelma Euroopassa 2006, 50-51.) 

Viimeisimmän (2007) ESPAD -tutkimuksen mukaan miltei puolet 15-16-vuotiaista tsekkinuorista 

oli kokeillut jotakin huumetta ainakin kerran. Korkeat huumekokeilupisteet (26-35 %) saivat myös 

muun muassa  Tanska, Viro, Ranska, Slovakia, Sveitsi, Monaco, Man-saaret, Alankomaat ja 

Yhdistyneet Kuningaskunnat. Matalimmat pisteet (4-5 %) saivat Armenia ja Romania, alle 10 % 

saivat Kypros, Färsaaret, Suomi, Kreikka, Norja ja Ruotsi. (Hibell ym 2009, 84.) Voimme todeta, 

että nuorten huumeiden käyttö on Suomessa vähäistä moniin muihin maihin verrattuna.  

 

EU-maat ilmoittivat vuosina 1990-2003 joka vuosi 6 500-9 000 huumekuolemaa. Eniten 

huumekuolemia oli Tanskassa, Virossa, Luxemburgissa, Suomessa, Yhdistyneessä 

Kuningaskunnassa ja Norjassa. Yliannostuksiin oli eniten kuollut nuoria Virossa, Sloveniassa, 

Bulgariassa ja Romaniassa. Yliannostusten saaneiden uhrien ikä on monessa Euroopan maassa 

nousemassa, mikä viittaa heroiinin käytön vähyyteen nuorten keskuudessa. (Huumeongelma 

Euroopassa 2006, 81-82.) EU:n jäsenvaltiot, Kroatia, Norja ja Turkki ilmoittivat vuosina 1995–

2007 joka vuosi 6 400–8 500 huumekuolemaa. Vuoteen 2003 asti useimmat EU:n jäsenvaltiot 

ilmoittivat huumekuolemien vähentyneen. Vuosina 2003-2007 kuolemantapaukset ovat lisääntyneet 

(11 %) ja vuoden 2008 ennakkotilastojen mukaan trendi jatkuu. Merkittävä osa EU-alueen 

huumekuolemista tapahtuu Yhdistyneessä Kuningaskunnassa sekä Saksassa, joissa kuolemien 

määrä kasvoi asteittain joka vuosi 2003-2006. Myös Ranskasta, Suomesta ja Norjasta on tullut 

ilmoituksia määrän kasvusta. (Huumeongelma Euroopassa 2010, 92, 94.) 
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4.2 Nuorten päihteiden käyttö Pohjoismaissa 

 

 

ESPAD -tutkimuksen (Ahlström & Metso & Tuovinen 2001b, 150) mukaan vuonna 1999 Suomessa 

päivittäin tupakoivia oli noin neljännes 15-vuotiaista. Ruotsissa ja Norjassa päivittäinen tupakointi 

oli harvinaisempaa. Viimeisimmän (2007) ESPAD -tutkimuksen mukaan vähiten tupakoivia oli 

Pohjoismaissa Norjassa ja Islannissa (Hibell ym 2009, 64). 

 

Raittiiden nuorten osuus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on suurin piirtein 9 % vuonna 1999. 

Eniten usein juovia oli Tanskassa. (Ahlström & Metso & Tuovinen 2001b, 151.) Vuonna 2008 

tilastojen mukaan Suomessa kulutettiin alkoholia ensimmäistä kertaa enemmän kuin missään 

Pohjoismaissa. Vuonna 2008 alkoholin kokonaiskulutus oli Suomessa 12,5 litraa 100 prosenttista 

alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, toisen sijan sai Tanska 11,7 litralla. Muissa 

Pohjoismaissa alkoholin keskimääräinen kulutus on 6,8-7,5 litraa. (Pohjoismainen alkoholitilasto 

2008, 1.) 

 

Taulukko 4. Alkoholijuomien tilastoitu ja tilastoimaton kulutus 100 %:n alkoholina 15 vuotta 

täyttänyttä asukasta kohti Pohjoismaissa vuonna 2008. 

(Pohjoismainen alkoholitilasto 2008, 2.) 
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Väkevien alkoholijuomien osuus alkoholinkulutuksesta on Suomessa Pohjoismaiden korkein: noin 

26 prosenttia eli 2,7 litraa sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna 15 vuotta täyttänyttä asukasta 

kohden, muissa Pohjoismaissa noin 16-20 prosenttia eli noin 1,1-1,7 litraa asukasta kohden 

(Pohjoismainen alkoholitilasto 2008, 3). 

 

ESPAD -tutkimuksen mukaan täysin raittiita 15-16-vuotiaita oli Pohjoismaista eniten Islannissa ja 

Norjassa. Noin 60 % ESPAD -tutkimukseen osallistuneiden maiden nuorista oli juonut alkoholia 

viimeisen 30 päivän aikana. Suurimmat prosentit (75-80 %) olivat Itävallassa, Tsekissä, Tanskassa, 

Man-saarilla ja Saksassa, pienimmät Armeniassa, Islannissa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa 

(Pohjoismaiden osalta noin 45 %). (Hibell ym. 2009, 66.) Puolet 15-16-vuotiaista nuorista ilmoitti 

olleensa humalassa ainakin kerran. Humalajuominen on lisääntynyt erityisesti Tanskassa, jossa 73 % 

nuorista ilmoitti olleensa humalassa viimeisen 12 kuukauden aikana. Suomalaisista koululaisista 45 

% oli ollut humalassa viimeisen 12 kuukauden aikana.  Kova humalajuominen on yleisintä 

Tanskassa, vähiten yleisintä Islannissa. (Emt., 73-74, 77.) 

 

Tilastojen mukaan Suomessa esiintyy alkoholiin liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja 

enemmän kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa kuollaan alkoholiperäisiin maksasairauksiin ja 

alkoholimyrkytyksiin useammin kuin muissa Pohjoismaissa. Vuonna 2007 Suomessa oli 13 

alkoholimyrkytyskuolemaa sataatuhatta 15 vuotta täyttänyttä kohti, Ruotsissa vastaava luku oli noin 

2 ja Norjassa 1. (Pohjoismainen alkoholitilasto 2008, 6.) 
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Taulukko 5. Pohjoismaalaisten nuorten humala- ja kannabiskokeilut. 

(Hibell ym. 2009, 73-74, 86, 88, 90.) 

 

 

Taulukosta voimme havaita, että korkeimmat huumekokeilupisteet sai Pohjoismaista Tanska, jossa 

25 % koululaisista oli kokeillut kannabista vähintään kerran elämänsä aikana. Yli 70 % 

tanskalaisnuorista kertoi olleensa humalassa viimeisen 12 kuukauden aikana. Islannin nuorista 9 % 

oli kokeillut kannabista elämänsä aikana, humalatietoa ei heistä ole.  Ruotsalaisista nuorista 7 % 

kertoi käyttäneensä kannabista vähintään kerran elämänsä aikana ja humalassa kertoi olleensa miltei 

40 % kuluneen vuoden aikana. Norjalaisista nuorista 6 % ilmoitti käyttäneensä kannabista vähintään 

kerran elämänsä aikana ja 40 % kertoi olleensa humalassa kuluneen vuoden aikana. Suomalaisista 

nuorista 8 % kertoi kokeilleensa kannabista elämänsä aikana ja humalassa oli ollut melkein 50 % 

suomalaisnuorista kuluneen 12 kuukauden aikana. Pohjoismaiden nuorille on tyypillistä kokeilla 

huumetta muutaman kerran, ja kokeiltu huume oli yleensä kannabis (Svensson & Svensson & Tops 

1998, 11). On kuitenkin huomattava, että suurin osa pohjoismaiden nuorista ei käytä huumeita. 
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4.3 Nuorten päihteiden käyttö Suomessa  

 

 

Suomessa kuten muuallakin Euroopassa alkoholi on valtapäihde (Lappalainen-Lehto & Romu & 

Taskinen 2007, 31). Nuorten päihteidenkäyttöä tutkitaan Suomessa paljon. Nuorten 

terveystapatutkimuksella on pisimmät perinteet. Se tehdään 12-18-vuotiaille nuorille joka toinen 

vuosi postikyselyllä vuodesta 1977 lähtien, mutta vuodesta 2009 alkaen tutkimukseen on pystytty 

vastaamaan sähköisesti. Vuonna 2009 kyselyyn vastasi 5 516 nuorta (Rainio ym. 2009, 20-21.) 

Kouluterveyskysely on tuottanut tietoa nuorten elin- ja kouluoloista, terveydestä, 

terveystottumuksista, terveysosaamisesta ja oppilas- ja opiskelijahuollosta vuodesta 1996 lähtien. 

Tiedot kerätään valtakunnallisesti vertailukelpoisella menetelmällä samoissa kunnissa joka toinen 

vuosi. Kyselyyn vastaavat yläkoulun 8- ja 9-luokkalaiset sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 

1. ja 2. vuoden opiskelijat. Huhtikuussa 2009 Kouluterveyskyselyyn osallistui 100 000 nuorta ja 180 

kuntaa. (Lommi ym. 2009, 6.) Suomi juo (2010) antaa kokonaiskuvan suomalaisten juomatavoista 

(Mäkelä & Mustonen & Tigerstedt 2010, 6). Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden 

käytöstä (European School Survey Project on Alkohol and Other Drugs, ESPAD) on tehty vuodesta 

1995 alkaen ja se mahdollistaa eurooppalaisia vertailuja nuorten päihteiden käytöstä (Metso ym. 

2009, 3).  

 

Huumetilanne Suomessa 2009 on yksi Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen (EMCDDA) 

koordinoiman huumetietoverkoston (REITOX) kansallisista vuosiraporteista, joiden pohjalta 

tuotetaan EMCDDA:n vuosiraportti Huumeongelma Euroopassa (Rönkä & Virtanen 2009, 3). 

Päihdetilastollinen vuosikirja tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Terveyden- ja 

sosiaalihuollon lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteistyönä (Päihdetilastollinen vuosikirja 2009, 

3). 

 

ESPAD -tutkimuksen (Metso ym. 2009, 15) mukaan nuorten tupakointi on vähentynyt 2000-luvulla. 

Vuonna 1995 miltei 80 % 15-16-vuotiaista nuorista oli kokeillut tupakointia, kun vuonna 2007 

kokeilijoita oli 60 %. Vuodesta 2000 8-9-luokkalaisten nuorten päivittäinen tupakointi on 

vähentynyt 24 prosentista 15 prosenttiin (Luopa ym. 2010, 31). Nuorten terveystapatutkimuksen 

(2009) mukaan valtaosa 18-vuotiaista on kokeillut tupakkaa. Kokeilemattomia on edelleen 

kuitenkin 30 %. Tyypillisin tupakoinnin kokeiluikä on 13-15-vuotta. Päivittäin polttavia 14-18-

vuotiaita nuoria on noin 18 %. (Rainio ym. 2009, 24-27.) Terveys 2015 kansanterveysohjelman 
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tavoitteena on nuorten tupakoinnin vähentäminen siten, että vuonna 2015 16-18-vuotiaista tupakoisi 

alle 15 % (Terveys 2015 -kansanterveysohjelma 2001, 15). 

 

Suomalainen päihdekulttuuri on vahvasti sidoksissa alkoholiin. Suomessa sekä aikuisten että lasten 

ja nuorten eniten käyttämä päihde on alkoholi. Aikuisväestöstä 90 prosenttia käyttää alkoholia. 

Suomessa arvioidaan olevan noin 300 000-600 000 alkoholin suurkuluttajaa, jotka kuuluvat 

riskiryhmään. Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan vuonna 2008 alkoholia kulutettiin 10,4 litraa 

asukasta kohti. Vuotta aikaisemmin kulutus oli 10,5 litraa (Päihdetilastollinen vuosikirja 2009, 15.) 

 

ESPAD -tutkimuksen (Metso ym. 2009, 15-20) mukaan raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt 

vuodesta 1999: vuonna 2007 raittiiden määrä oli 15 %, kun se vuonna 1999 oli 10 %. Suomessa 

nuoret kokevat olleensa humalassa silloin kun ovat juoneet vähintään kuusi annosta. Vuonna 2007 

yli 60 % 15-16-vuotiaista nuorista ilmoitti olleensa humalassa  joskus elämänsä aikana, kun 

humalajuojien määrä on ollut vuosien 1995 ja 1999 aikana 75 %. Vuonna 2007 noin kolmannes 15-

16-vuotiasta nuorista on juonut vähintään kuusi annosta kerralla viimeisen 30 päivän aikana. 

Vuonna 1999 näin oli tehnyt ikäluokan pojista yli puolet ja tytöistä 40 %. Noin 5 % nuorista juo 

useita kertoja viikossa.  

 

Nuorten terveystapatutkimuksen (Rainio ym. 2009, 38-41) mukaan nuorten alkoholin käyttö on 

kääntynyt hieman nousuun. Vuonna 2009 vähintään kerran kuukaudessa alkoholia käyttävien osuus 

14-18-vuotiaiden nuorilla on 46 % poikien keskuudessa ja tyttöjen 48 %, vuonna 2007 vastaavat 

luvut olivat pojilla 43 % ja tytöillä 46 %. Myös tosi humalaan juominen on hieman lisääntynyt 14-

18-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Vuonna 2009 21 % tytöistä ilmoitti olleensa tosi humalassa 

vähintään kerran kuukaudessa ja pojista 22 %. Vuonna 2007 prosentti määrä oli sekä tytöillä että 

pojilla alle 20 %. Viikoittain tosi humalassa on 16-vuotiaista nuorista noin 2-3 %.   

 

Kouluterveyskyselyn 2000-2009 mukaan humalaan vähintään kerran kuukaudessa juovia 8-9-

luokkalaisia oli vuonna 2008/2009 17 %, mikä on prosentin vähemmän kuin aikaisempana 

tutkimusvuonna (Luopa ym. 2010, 31). Laadulliset tutkimukset nuorten alkoholinkäytöstä kertovat 

sen, että nuoret pyrkivät alkoholin käytöllään vahvistamaan sosiaalisuutta. Juominen on oleellinen 

osa hauskanpitoa (Maunu & Simonen 2010, 88 ; Jaatinen 2000, 71). Humala koetaan tavallisemmin 

13-14-vuoden iässä (Metso ym. 2009, 23). 
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Taulukko 6. Tosihumala kuukausittain, 14-18-vuotiaat. 

(Rainio ym.: Nuorten terveystapatutkimus 2009, 41.) 

 

 

 

Lisääntyvä päihteiden käyttö haittoineen ei kuormita vain päihdetyön erityispalveluita vaan kuntien 

koko palvelujärjestelmää. Kulutuksen kasvu näkyy lisääntyneinä sosiaalisina, terveydellisinä ja 

turvallisuuteen vaikuttavina haittoina. Stakes arvioi, että valtiolle ja kunnille aiheutui alkoholista 

vuonna 2004 välittömiä kustannuksia 750 miljoonaa euroa: poliisille ja oikeusjärjestelmälle 

alkoholiin liittyvä rikollisuus maksoi 260 miljoonaa euroa, terveydenhuollon kulut olivat 190 

miljoonaa euroa, sosiaalihuollon kustannukset 154 miljoonaa euroa ja omaisuusvahingot, tutkimus, 

ehkäisevä päihdetyö ja alkoholilainsäädännön valvonta maksoi yhteiskunnalle 144 miljoonaa euroa. 

Yksityiset vakuutusyhtiöt joutuivat lisäksi korvaamaan alkoholista aiheutuneita tapaturmia ja 

omaisuusvahinkoja noin 200 miljoonaa euroa. (Stakes 2007, 7.) Vuonna 2007 huumaus- ja 

lääkeaineiden väärinkäyttö aiheutti noin 200-300 miljoonan euron välittömät ja 500-1 100 

miljoonan euron välilliset haittakustannukset. Välittömistä kustannuksista kolmannes aiheutui 

sosiaalitoimiston menoista. Edelliseen vuoteen verrattuna välittömät kustannukset kasvoivat noin 

kolme prosenttia. Välillisistä kustannuksista suurin erä oli ennenaikaisesti menetetyn elämän arvo. 
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(Päihdetilastollinen vuosikirja 2009, 24.) Alkoholijuomaverojen alentuminen vuonna 2004 ei ole 

kuitenkaan lisännyt nuorten alkoholin käyttöä (Metso ym. 2009, 38).  

 

Alkoholiin liittyvät kuolemat ovat kasvaneet Suomessa nopeasti vuodesta 2004 lähtien ja 

alkoholimyrkytykset ja alkoholiperäiset sairaudet ovatkin vuodesta 2005 olleet 15-64-vuotiaiden 

yleisin kuolinsyy. Vuonna 2008 alkoholin käytön seurauksena kuoli 3 119 henkeä, joista 

alkoholisairauksiin tai -myrkytyksiin 2140 ja tapaturmiin ja väkivaltaan 925 henkeä. 

(Päihdetilastollinen vuosikirja 2009, 20, 104.) Alkoholi on pääasiallinen ongelmapäihde Suomessa 

(Rönkä & Virtanen 2009, 54). 

 

Suomessa on ollut kaksi kansainvälisen trendin mukaan kaksi huumeaaltoa: 1960- ja 1990-luvulla. 

Salasuon mukaan 1960-luvulla erityisesti kannabiksen kokeilu ja käyttö levisi räjähdysmäisesti. 

1970-luvulle tultaessa oli aine valikoima laajentunut ja käyttö levinnyt erilaisiin nuorisoryhmiin. 

Vielä 1960-luvun alussa kannabiksen käyttö kuului muusikoiden, taiteilijoiden ja muiden 

boheemiryhmien ”harrastuksiin”. Vuonna 1969 arveltiin suurimman osan kannabiksen käytöstä 

tapahtuvan pääkaupunkiseudulla, kun taas arvio vuodelta 1974 oli, että 85 % käytöstä keskittyi 

Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin. (Salasuo 2004, 83-87.) Kannabiksen käyttö saavutti huippunsa 

vuosina 1970-71, jolloin käyttäjiä ja kokeilijoita arvioitiin olevan noin 30 000-40 000. Vuonna 1970 

yli puolet kannabiksen käyttäjistä oli alle 18-vuotiaita. Vuonna 1972 alkoi huumausaineiden käyttö 

vähentyä koululaisten keskuudessa: kontrolli kiristyi, valistus kehittyi, kriminaalit leimattiin ja 

huumeideologian voima heikkeni. (Emt., 94-95, 97-99.) Huumeet tulivat 1970- ja 1980-luvun 

aikana mukaan myös erilaisiin alakulttuureihin: diskoon, punkkiin, heavy- ja rockkulttuuriin ja 

myöhemmin myös teknokulttuuriin. (Salasuo 2005, 75). 1990-lukua kutsutaan Suomen toiseksi 

huumeaalloksi. Suomeen levisi uusia huumausaineita, joista tunnetuimpia ekstaasi eli MDMA ja 

gamma eli GHB. Uutuustuotteet saavuttivat myös uusia kuluttajaryhmiä: huumeet tulivat tavallisten 

nuorten ja nuorten aikuisten vapaa-ajanviettotavaksi. (Hakkarainen 2002, 110-111 ; Salasuo 2005, 

82.) 

 

Suomessa huumetrendit ovat seuranneet kansainvälisiä virtauksia. Tutkimusten mukaan siis 

huumausaineiden kokeilu ja käyttö lisääntyivät 1990-luvulla koko maassa nuorten keskuudessa. 

1990-luvun lopulla huumeita kokeilleiden osuus tasoittui. (Rönkä & Virtanen 2009, 38.) 2000-

luvulle tultaessa nuorten päihteiden käyttö näyttää vähentyneen ja viime vuosina tilanne on 

vakiintunut. Tätä vahvistavat sekä ESPAD -tutkimus että kouluterveyskysely. Vuonna 2002 25 % 
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15-24-vuotiaista nuorista oli kokeillut kannabista, kun vuonna 2006 prosentti oli 19. (Hakkarainen 

& Metso 2007, 544). Tutkimusten mukaan vuonna 2006 15-69-vuotiaista noin 13 % ilmoitti joskus 

kokeilleensa tai käyttäneensä kannabista elämänsä aikana. Naisista kokeilleita on 11 % ja miehistä 

noin 15 %. 15-34-vuotiaiden osuus on 22 %. (Rönkä & Virtanen 2009, 38.)  

 

ESPAD -tutkimuksen mukaan vuonna 2007 kannabista oli kokeillut 8 % 15-16-vuotiaista nuorista 

(Metso ym. 2009, 22). Kouluterveyskyselyn 2009 mukaan Varsinais-Suomessa peruskoulun 8-9-

luokan oppilaista kannabista on kokeillut 6 % oppilaista (Lommi ym. 2009, 17). 

Kouluterveyskyselyn 2009 Länsi-Suomen läänin raportin mukaan peruskoulun 8-9-luokkalaisista 5 

% oli kokeillut jotakin huumetta, lukion 1. ja 2. luokkalaisista 9 % ja ammatillisten oppilaitosten 1. 

ja 2. vuoden opiskelijoista 15 %. (Luopa 2009, 25-27.) Kouluterveyskyselyn 2000-2009 (Luopa 

2010, 31-32) mukaan peruskoulun 8-9-luokkien oppilaista oli vuonna 2008/2009 6 % kokeillut 

jotakin laitonta huumetta ainakin kerran. Lukioikäisistä 11 % ilmoitti kokeilleensa jotakin huumetta, 

mikä on prosenttiyksikön enemmän kuin aikaisempana tutkimusvuonna. 

 

Vuonna 2005 huumausaineiden ongelmakäyttäjiä arveltiin olevan 14 500-19 100 eli noin 0.6 % 

maan 15-55-vuotiaista. Suurin osa ongelmakäyttäjistä on amfetamiinin käyttäjiä. Vuoden 2008 

tietojen mukaan ensisijaisena päihteenä hoitoon hakeutuessa oli opiaatit (50 %), stimulantit (16 %), 

alkoholi (18 %), kannabis (9 %) ja lääkkeet (7 %) (Rönkä & Virtanen 2009, 54.) 

 

Suomessa kymmenen viimeisen vuoden aikana kannabiksen kotikasvatus on yleistynyt. Vuosina 

1991-1995 kannabista takavarikoitiin noin sata kiloa vuodessa ja vuosina 1995-2000 noin 240 kiloa 

vuodessa. Vuosina 2001-2005 määrä on noin 500 kiloa. (Hakkarainen & Kainulainen & Perälä 

2006, 584-585.) 

 

Taulukko 7. Poliisin ja tullin kannabistakavarikot vuosina 2001–2005 (kg).  

(Hakkarainen & Kainulainen & Perälä 2006, 585.) 

 

2001 2002 2003 2004 2005
Hasis 567 482 423 467 431
Marihuana 14 32 45 26 43
Kannabiskasvi 4875 6385 8801 7840 9460 
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Huumekuolemalla tarkoitetaan äkillistä, huumeen välittömästä vaikutuksesta johtuvaa tapaturmaista 

myrkytystä, huumeilla tehtyä itsemurhaa sekä huumeiden vaikutuksen alaisena sattuneita 

tapaturmia, onnettomuuksia ja väkivaltaisia kuolemia. Lisäksi huumekuolemaksi katsotaan myös se, 

jossa uhri ei ole huumeiden käyttäjä vaan tapaturma on sattunut huumeidenkäyttäjän käyttäytymisen 

vuoksi, esimerkiksi auto-onnettomuudet. (Hakkarainen 2002, 117.) Suomessa huumeongelmat 

keskittyivät pitkään amfetamiinin ja lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttöön, mutta 1990-luvulla 

Neuvostoliiton hajoaminen toi mukanaan heroiinin Suomen huumemarkkinoille. Vuodesta 1991 

vuoteen 2000 huumekuolemat lisääntyivät kuudestakymmenestä 160:een ja huumerikokset vajaasta 

kahdestatuhannesta yli kymmeneentuhanteen. Myös sairastavuus (Hiv, C-hepatiitti) lisääntyi noin 

kolmesta sadasta tapauksesta 2200:aan. (Emt., 113.)  

 

Taulukko 8. Oikeuskemiallisessa kuolinsyytutkimuksessa todetut huumausainelöydökset vuosina 

2003-2007.  

(Salasuo ym.: Suomalainen huumekuolema 2007, 12.) 

 

 

 

 

Vuonna 2007 Suomessa huumekuolemia oli 234 kappaletta. Eniten ainelöydöksiä löytyi 

buprenorfiinista (97), amfetamiinista (94) ja kannabiksesta (94). Heroiini- ja kokaiinikuolemia on 

muutamia vuodessa. Vuotta aikaisemmin oli 46 huumekuolemaa vähemmän. Vuonna 2008 

huumekuolemia oli yhteensä 244, joissa ainelöydöksiä buprenorfiinista 103, amfetamiinista 73 ja 

kannabiksessa 97. (Päihdetilastollinen vuosikirja 2009, 105.) 
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4.4 Nuorten päihteiden käyttö Paimiossa 

 

 

Kouluterveyskysely on tehty Paimion kaupungissa vuosina 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2009 

peruskoulun 8- ja 9-luokan oppilaille sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoille. 

Kouluterveyskyselyyn vastanneita on ollut vuosittain yläluokilta 252-270 ja lukiosta 124-166. 

(Lommi ym. 2009, 3.) 

 

Tutkimuksen mukaan päivittäin tupakoivia paimiolaisia nuoria on 15 %, kun lukumäärä Varsinais-

Suomessa on 14 %.  Yläkouluikäisten Paimiolaisten tupakointi on vähentynyt vuodesta 2007. Tosi 

humalassa kerran kuukaudessa olevia paimiolaisia yläasteikäisiä nuoria on sekä vuonna 2007 että 

2009 tutkimuksessa 21 %, kun lukumäärä Varsinais-Suomessa yleisesti oli vuonna 2009 17 %. 

(Emt., 16-17.)  

 

Paimiolaisten lukiolaisten tupakointi on pysynyt samassa vuodesta 2007 (9 %), Varsinais-Suomessa 

prosentti on 10. Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevia lukiolaisia on 32 %, kun 

Varsinais-Suomessa prosentti on 28. Vuodesta 2007 humalajuominen on lisääntynyt paimiolaisten 

lukiolaisten keskuudessa prosenttiyksiköllä. (Emt., 26-27.) 

 

ESPAD -tutkimuksen mukaan 1990-luvun keskivaiheilla kannabiskokeilut olivat 

pääkaupunkiseudulla selvästi yleisempiä (14 %) kuin muualla maassa (3-6 %). Länsi-Suomessa 

kasvu kääntyi laskuun vuonna 2003. (Metso ym. 2009, 31.) Vaikka muualla maassa nuorten 

huumeiden käyttö näyttää vähentyneen, on Paimion kaupungin nuorten huumeita kokeilleiden osuus 

suurempi kuin Varsinais-Suomessa yleensä. Kouluterveyskyselyn (Lommi ym. 2009, 17) mukaan 

Paimion kaupungin yläasteikäisistä nuorista 9 % eli 24 koululaista oli kokeillut laittomia huumeita 

ainakin kerran, Varsinais-Suomessa vastaava määrä oli 6 %. Lähes kolme neljästä 

huumeidenkokeilijoista oli poikia. Vuonna 2007 yläasteikäisiä huumeiden kokeilijoita Paimiossa oli 

8 % eli kasvua on tapahtunut yhden prosenttiyksikön verran. 
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Taulukko 9. 8- ja 9-luokkalaisten paimiolaisten terveystottumukset.  

(Lommi ym.: Kouluterveyskysely 2009, Paimion kuntaraportti, 17. )  
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Lukiolaisista nuorista laittomia huumeita oli kokeillut 12 % eli 15 lukiolaista, Varsinais-Suomessa 

määrä oli 10 %. Noin 60 % kokeilijoista oli poikia.  Vuonna 2007 lukioikäisiä paimiolaisia 

kokeilijoita oli 9 %. Huumeiden kokeilu on noussut vuosien 2007-2009 välillä kolmella 

prosenttiyksiköllä paimiolaisten lukiolaisten keskuudessa. (Emt., 27.) 
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Taulukko 10. Lukion 1- ja 2-luokkalaisten paimiolaisten terveystottumukset 

(Lommi ym.: Kouluterveyskysely 2009, Paimion kuntaraportti, 27.) 
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Kouluterveyskyselyn (Emt., 11, 21) mukaan 41 prosenttia yläkouluikäisten ja 33 prosenttia lukio-

ikäisten nuorten vanhemmista eivät tiedä lastensa viikonloppuiltojen viettopaikkaa. ESPAD -

tutkimuksen (Metso ym. 2009, 34, 82-83) mukaan nuorten päihteiden käytön ja vanhempien 

kontrollin välillä on yhteys: ne lapset, joiden vanhemmat tietävät lastensa perjantai-illan 

viettopaikasta, käyttävät vähemmän kaikkia päihteitä kuin ne lapset, joiden vanhemmat eivät tiedä, 

missä nuori perjantai-iltojaan viettää. 
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Taulukko 11. 14-21-vuotiaiden paimiolaisnuorten huumausainerikokset vuodelta 2000-2010. 

(Poliisin tulostietojärjestelmä, 18.1.2011.) 

 

 
Epäillyt henkilöt 

 

2000 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 Vuosi 

<= 14 0 4 0 0 0 0 4 0 8 

15 - 17 0 1 0 0 0 0 8 0 9 

18 - 20 0 0 1 0 0 0 1 2 4 

>= 21 0 1 0 1 1 0 0 2 5 

HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS 

Ikä 0 6 1 1 1 0 13 4 26 

<= 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

15 - 17 0 2 0 0 0 0 3 1 6 

18 - 20 2 1 0 0 0 0 0 3 6 

>= 21 3 7 2 0 1 1 0 1 15 

HUUMAUSAINERIKOS 

Ikä 5 10 2 0 1 1 4 5 28 

>= 21 2 2 0 0 0 0 0 0 4 TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 

Ikä 2 2 0 0 0 0 0 0 4 

<= 14 0 4 0 0 0 0 5 0 9 

15 - 17 0 3 0 0 0 0 11 1 15 

18 - 20 2 1 1 0 0 0 1 5 10 

>= 21 5 10 2 1 2 1 0 3 24 

huumausainerikokset 

Ikä 7 18 3 1 2 1 17 9 58 

 

Syksyllä 2009 jäi 17 paimiolaisnuorta kiinni kannabiksen kokeilusta. Nuoret olivat iältään 14-20-

vuotiaita. Rikosvyyhdin teki harvinaiseksi osallisten suuri määrä ja käyttäjien nuori ikä. Ilmeni, että 

huumausaineiden käyttäjiä oli kahdessa ikäluokassa: 18-20-vuotiaiden ja 14-16-vuotiaiden 

ryhmässä. (Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011, 

luonnos, 16.) Taulukosta voimme havaita, että nuorista 16 oli 14-17-vuotiaita ja yksi 18-20-vuotias. 

Merkittävää on, että alaikäisistä viisi oli alle 15-vuotiaita. Huumausaineet oli hankittu Paimioon 

muutaman nuoren toimesta Salosta tai Turusta. Suurin osa nuorista oli käyttänyt kannabista 

muutamia kertoja, mutta joukossa oli myös pidemmän käyttöhistorian omaavia nuoria sekä viitteitä 

lääkkeiden väärinkäytöstä. (Emt., 16.) Taulukosta voimme havaita, että vastaavanlainen 

huumausainerikosvyyhti paljastui vuonna 2001, jolloin 18 nuorta jäi kiinni huumausainerikoksista. 

Kiinnijääneet nuoret olivat silloin vanhempia: yksitoista nuorta oli täysi-ikäisiä ja seitsemän nuorta 

alaikäisiä. Seitsemästä alaikäisestä neljä oli alle 15-vuotiaita. Vuosina 2002-2008 

huumausainerikoksista kiinnijääneitä oli vain muutamia vuosittain. 

 

Osalla syksyllä 2009 kiinnijääneistä nuorista kannabiksen käyttö kuitenkin jatkui. Tammikuun 

lopulla 2010 Kunnallislehti otsikoi: ”Paimion huumevyyhdin perkauksessa menossa toinen aalto”. 

Poliisin mukaan Paimion kaupungissa liikkuu edelleen 20-25 nuorta, jotka ovat tekemisissä 
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huumeiden kanssa. (Kunnallislehti, 22.1.2010.) Vuonna 2010 huumausainerikoksesta jäi kiinni 

yhdeksän nuorta, joista kahdeksan oli täysi-ikäisiä ja yksi alaikäinen. Huumausaineiden käyttöä 

esiintyy edelleen Paimiossa (Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2011, luonnos, 16). 

 

Paimiossa on toiminut vuodesta 2004 Valomerkki -toimintamalli, jonka tarkoituksena on puuttua 

välittömästi lasten ja nuorten päihteiden käyttöön. Ensimmäinen puuttuminen on 

poliisin/nuorisotyöntekijän/Parkkiryhmän (katupäivystysryhmä) väliintulo ja yhteydenotto kotiin. 

Poliisilta tieto tapahtuneesta toimitetaan sosiaalitoimistoon. Erityisnuorisotyöntekijä tai 

sosiaalityöntekijä kutsuu perheen kaupungintalolle keskustelemaan tapahtuneesta. 

Keskustelutilaisuus järjestetään mahdollisimman pian, viikon tai kahden kuluttua tapahtuneesta. 

Vuoden 2010 aikana Valomerkki-ilmoitus on tehty 31:sta nuoresta, joista 13-vuotiaita kaksi, 14-

vuotiaita seitsemän, kahdeksan 15-vuotiasta ja kahdeksan 16-vuotiasta ja kuusi 17-vuotiasta. Kolme 

nuorista oli uusijoita. Vuosien 2004-2010 aikana Valomerkki-ilmoitus on tehty 155:stä 

paimiolaisesta nuoresta, joista 54 on tyttöä ja 101 poikaa. Nuorin kiinnijäänyt on 12-vuotias. 

(Paimion kaupungin Nuorisopalvelut/Valomerkkitilastot 2004-2010.) Keskusteluissa huomaa usein, 

että vanhemmilla on lastensa päihteiden käytöstä kaunisteltu ja ei-todellinen kuva. Usein 

esimerkiksi alkoholin aloitusikä, juodut määrät tai -kerrat tulevat vanhemmille täytenä yllätyksenä. 

Joskus juomista pidetään ikään kuuluvana, hyväksyttävänä ja hallittuna asiana. Paimiossa on 

toimintamalli nuoren päihde-epäilyjen kohdalla sekä nuorille suunnattu päihdehoitopolku. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kannabis on Euroopassa yleisimmin käytetty huumausaine ja sen 

käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa lähes kaikissa maissa 1990-luvulta lähtien 

(Huumeongelma Euroopassa 2006, 38). Kannabiksen käytön levinneisyydessä on suuria eroja eri 

maiden välillä. Kannabiksen käyttö on kuitenkin vakiintumassa tai jopa vähenemässä. 

(Huumeongelma Euroopassa 2010, 15.) Pohjoismaista korkeimmat huumekokeilupisteet sai Tanska, 

jossa 25 % koululaisista oli kokeillut kannabista vähintään kerran elämänsä aikana. (Hibell ym. 

2009, 73). Pohjoismaiden nuorille on tyypillisintä kokeilla huumetta muutaman kerran kokeillun 

huumeen ollessa yleensä kannabis (Svensson & Svensson & Tops 1998, 11).  

 

Suomessa huumetrendit ovat seuranneet kansainvälisiä virtauksia (Rönkä & Virtanen 2009, 38). 

Kouluterveyskyselyn ja ESPAD -tutkimusten mukaan 2000-luvulle tultaessa nuorten huumeiden 

käyttö näyttää vähentyneen ja viime vuosina tilanne on vakiintunut. Vuonna 2007 kannabista oli 
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kokeillut 8 % 15-16-vuotiaista nuorista (Metso ym. 2009, 22). Kouluterveyskyselyn 2009 mukaan 

Varsinais-Suomen 8-9-luokan oppilaista kannabista oli kokeillut 6 %. (Lommi ym. 2009, 17). 

Paimion kaupungin 8-9-luokkalaisista 9 % eli 24 oppilasta oli kokeillut laittomia huumeita ainakin 

kerran. Lukioikäisistä nuorista laittomia huumeita oli kokeillut 12 % eli 15 lukiolaista, Varsinais-

Suomessa määrä oli 10 %.  Paimiolaisten yläkoululaisten ja lukiolaisten huumeiden kokeilu on 

lisääntynyt tutkimusvuosien 2007-2009 aikana. (Emt., 17, 27.) Paimiolaisten nuorten päihteiden 

kokeilu ja käyttö on poikkeuksellisen huolestuttavaa: tupakkaa, alkoholia ja huumeita käytetään 

Paimiossa enemmän kuin Varsinais-Suomessa yleensä. Erittäin huolestuttavaksi näen sen, että 

syksyllä 2009 huumausainerikoksista kiinnijääneistä paimiolaisnuorista osa on jatkanut huumeiden 

käyttöään.  

 

 

 

5 AIKAISEMPI TUTKIMUS NUORTEN HUUMEIDEN ENSIKOKEILU STA JA OMA 

TUTKIMUSPROSESSINI 

 

 

5.1 Aikaisemmat tutkimukset nuorten huumeiden ensikokeilusta 

 

 

Laadullista tutkimusta nuorista huumeiden käyttäjistä on tehty melko vähän. Mikko Ylikangas on 

tehnyt historiallisen yleisesityksen Suomen huumehistorian pääpiirteistä 1800-luvun alusta 1950-

luvun loppuun (Ylikangas 2009). Pekka Hakkarainen on tutkinut muun muassa vuosina 1985-86 

huumausaineita käyttäviä noin 14-40-vuotiaita. Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta kannabiksesta. 

Hän jakoi haastateltavansa hallittuihin, holtittomiin ja pakonomaisiin käyttäjiin. (Hakkarainen 1992, 

131-144.)  Anja Koski-Jännes on tutkinut erilaista riippuvuutta (Koski-Jännes 1998). Pauliina 

Seppälä on tutkinut uusia huumeilmiöitä pääkaupunkiseudun nuorten keskuudessa 2000-luvun 

alussa. Tutkimus on Stakesin Ehkäisevän päihdetyöryhmän pilottihanke. (Seppälä 2003.) Elina 

Virokannas haastatteli 14-18-vuotiaiden vierotushoidossa olevia nuoria 1999-2002 välisenä aikana 

(Virokannas 2005). Mikko Salasuon tutkimusaineisto koostui muun muassa useista käyttäjä- ja 

viranomaishaastatteluista ja internetin aineistoista. (Salasuo 2004). Seppälä ja Mikkola jakoivat 

tutkimuksessaan yöelämän osakulttuurit eri kategorioihin: yleiset baari- ja tanssiklubikulttuurit, 
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tanssiklubi- ja tanssibilekulttuurit, hiphop- ja reggaekulttuurit ja rock- ja metallikulttuurit (Seppälä 

& Mikkola 2004).   

 

Tuoreimpia tutkimuksia nuorten huumeiden käytöstä on Alkoholi- ja huumetutkijain seuran ja 

Nuorisotutkimusseuran ”Nuoret ja alkoholi” (2007) teos, jossa tuodaan esille uudenlaista 

näkökulmaa nuorten päihteidenkäyttöön: lähtökohtana on saada nuorten oma ääni kuuluviin. 

Nuorilla, aivan niin kuin aikuisillakin, on erilaisia juomatapoja. Jenni Simonen jakaa nuorten 

juomatavat pidäkkeettömäksi-, tahdikkaaksi- ja yksilökeskeiseksi sosiaalisuudeksi. (Simonen 2007, 

33-41.) Solja Niemelän seurantatutkimuksen mukaan käytöshäiriöoireet ja hyperaktiivisuus 

ennustivat humalajuomista, päivittäistä tupakointia ja huumerikoksia (Niemelä 2008, 5). 

 

Taru Kekoni on haastatellut tutkimuksessaan 36 kannabisaktivistia. Kekoni tarkastelee 

tutkimuksessaan muun muassa sitä, miksi ja miten kannabiksen käyttäjät tulivat aikoinaan 

aloittaneeksi kannabiksen käytön. Hän on jaotellut kannabiksen käytön aloittamisen kertomukset 

neljään ryhmään: sosiaalinen reitti, suunnitelmallinen reitti, päihdereitti ja aatteellinen reitti. Samoin 

hän on nimennyt kannabiksen käytön merkitykset viihdekäyttöön, tajuntaa avaavaan käyttöön, 

lääkekäyttöön, elämäntapakäyttöön, uskonnolliseen / rituaaliseen / maagiseen käyttöön ja 

riippuvuuteen perustuvaan käyttöön. (Kekoni 2007, 106-141.)  

 

Aikaisempaa laadullista tutkimusta nuorten huumeiden kokeilusta ja käytöstä on tehty vähän. 

Nuorten näkökulma asiasta puuttuu. Nuorten huumeiden ensikokeilusta nuorten näkökulmasta 

löytyi ainoastaan Taru Kekonin tutkimuksen. Koen, että pro gradu -tutkimukselleni on selkeä tarve 

ja sen arvo on siinä, että saan nuorten oman äänen kuuluviin: mitä nuoret itse kertovat omasta 

huumeiden ensikokeilustaan. Tutkimukseni on tapaustutkimus, joten mitään yleistystä en voi tehdä. 

Toivon, että tutkimukseni tuo uusia ideoita Paimion kaupungissa järjestettävään ehkäisevään 

päihdetyöhön. 
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5.2 Tutkimusongelmat ja -menetelmät 

 

 

Syksyllä 2009 Paimion kaupungissa jäi kiinni huumeiden kokeilusta ja käytöstä seitsemäntoista 14-

20-vuotiasta nuorta. Halusin haastatella näitä nuoria ja selvittää nuorten oman näkökulman heidän 

ensikokeilustaan. Tuomen ja Sarajärven (2004, 72) mukaan haastattelun idea on yksinkertainen: kun 

haluamme tietää, mitä joku ajattelee ja miksi, kysymme sitä häneltä itseltään. Paimion kaupungin 

sosiaali- ja terveysjohtaja antoi aiheeseen tutkimusluvan (Liite 1) 1.4.2010. Lupa nuorten 

haastatteluun kysyttiin kirjallisesti sekä huoltajilta että nuorelta (Liite 2) huhtikuun 2010 aikana. 

Tutkimuslupa lähetettiin 17 perheeseen, joista myöntävästi vastasi neljä, kieltävästi vastasi viisi ja 

kahdeksasta perheestä ei tullut vastausta lainkaan. Uskon, että aiheen ajankohtaisuuden ja 

arkaluonteisuuden vuoksi myöntäviä vastauksia oli vain neljä. Lisäksi haastattelin 

erityisnuorisotyön kautta tuntemaani täysi-ikäistä nuorta, jolla tiesin olevan huumekokeiluja. Luvan 

haastatteluun sain häneltä suullisesti. 

 

Haastattelin myös kahta täysi-ikäistä entistä huumausaineiden käyttäjää. Tutkimukseeni osallistunut 

nuori aikuinen nainen on entinen asiakkaani ja keski-ikäinen mies on entinen luokkakaverini. Tiesin 

molemmilla olleen pitkä huumeiden käytön historia. Heihin sain yhteyden Facebookin kautta. 

 

Kaikki haastateltavat olivat minulle entuudestaan tuttuja työni puolesta, ja osan olen tuntenut jo 

useamman vuoden. Haastatteluajan sopiminen oli helppoa: ajasta sovittiin joko henkilökohtaisesti 

tai Facebookin välityksellä. Kaikki 16-18-vuotiaiden nuorten haastattelut toteutin ulkona, joko 

metsässä tai puistossa. Haastattelin heidät heidän vapaa-aikanaan, kouluajan ulkopuolella. Kaikki 

nuoret saivat haastattelusta palkkioksi Hesburger-lahjakortin. Nuoren aikuisen naisen haastattelin 

myös ulkona, mutta keski-ikäinen mies tuli toimistolleni.  

 

Haastattelut suoritin touko-kesäkuun aikana. Haastattelumuotona oli puolistrukturoitu 

teemahaastattelu, jossa haastateltavien kanssa käytiin läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta 

kysymysten muoto ja järjestys saattoi vaihdella. Haastattelu muistutti jopa vapaata keskustelua. 

Haastattelut nauhoitettiin ja litteroinnin suoritin kesä- ja elokuun aikana. Litteroituja sivuja tuli 

yhteensä 67. Litteroinnin suoritin sanasta sanaan. Vanhimman haastateltavani osan tekstistä jätin 

litteroimatta (Keskustelu Nurmijärven hoitolaitoksen Minnesota hoidon 12:sta eri askeleesta). 

Haastattelujen kesto oli yhteensä miltei neljä tuntia. 
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Tutkimusongelmat: 

1. Mitä nuoret itse kertovat huumeiden ensikokeilustaan? 

2. Miten entiset huumeiden käyttäjät ovat selvinneet huumeriippuvuudestaan? 

3. Kartoitan haastateltavien mielipiteitä siitä, minkälaiseksi he arvioivat ehkäisevän päihdetyön, 

hyvän päihdevalistuksen ja hyvän puuttumiskeinon. 

 

Tutkimukseni on laadullisin menetelmin tehty tutkimus, jossa käytän tutkimusmenetelmänä 

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tarkoituksena on luoda 

tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus, jossa aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla ja teorioilla 

ei pitäisi olla vaikutusta lopputulokseen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Pro gradu -tutkielmani 

tavoitteena oli saada nuorten oma ääni kuuluviin. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä kyselyjen 

vastaukset pelkistetään eli karsitaan tutkimukselle epäolennaiset ilmaukset. Pelkistämistä tehdään 

etsimällä aineistosta vastauksia tutkimuskysymyksiin. Aineiston ryhmittelyssä aineistosta etsitään 

samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia. Luokittelussa aineisto tiivistyy erilaisiin ala- ja 

yläluokkiin. (Emt., 109-110.) Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 173) mukaan teemoittelulla tarkoitetaan 

analyysivaiheessa aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Omasta 

16-18-vuotiaiden nuorten haastatteluista nousi esille seitsemän erilaista teemaa (Liite 3): 

suunnitelmallisuus, kokemukset ensikokeilusta, huumeiden kokeilupaikka, syy ensikokeiluun, 

säännöllisyys, kiinnijääminen sekä suhtautuminen huumeisiin tänä päivänä. Entisillä huumeiden 

käyttäjillä havaitsin useita yhteisiä tekijöitä, jotka luokittelin perheen sisäisiin tekijöihin, vapaa-ajan 

viettotapoihin ja perheen ulkopuolisiin tekijöihin. Tuomen ja Sarajärven (2009, 111-113) mukaan 

tutkija pyrkii ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan analyysin kaikissa vaiheissa. 

Tapaustutkimusten tulokset eivät ole yleensä yleistettävissä (Metsämuuronen 2008, 18). 

 

 

 

5.3 Tutkimusjoukko ja tutkimuseettiset kysymykset 

 

 

Haastateltuja oli seitsemän, joista viisi oli 16-18-vuotiasta, yksi nuori aikuinen ja yksi keski-ikäinen. 

Sukupuolijakauma jakautui siten, että haastatelluista viisi oli miestä ja kaksi naista. Taulukkoja ja 

sitaatteja varten olen nimennyt 16-18-vuotiaat henkilöiksi: Allu, Miksu, Late, Sepi ja Mirkku sekä 
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vanhemmat haasteltavat Sussuksi ja Makkeksi. Neljän 16-18-vuotiaiden haastateltavien kohdalla 

huumeiden ensikokeilu oli tapahtunut syksyllä 2009 ja yhden kohdalla syksyllä 2005. Entisten 

huumausaineiden käyttäjien ensikokeilu oli tapahtunut nuorella naisella 1990-luvun lopulla ja 

keski-ikäisellä miehellä 1980-luvun lopulla. Halusin kaikkien haastateltavien muistelevan juuri sitä 

huumeiden ensikokeiluhetkeä. Haastattelussa pyrin ”hetken kartoitukseen”.  

 

Oleellisinta tutkijan ammattietiikassa on se, että tutkimus on avointa, rehellistä ja tulokset voidaan 

tarvittaessa todentaa ja toistaa (Karjalainen ym. 2002, 119). Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on 

saada luotettavaa tietoa todellisuudesta. Kun haastattelussa on kyse alaikäisistä nuorista, on 

haastattelulupa pyydettävä lapsen tai nuoren huoltajilta sekä nuorelta itseltään. Suostumus on hyvä 

olla kirjallisena. (Emt., 127-131.) Paimion kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja antoi aiheeseen 

tutkimusluvan. Lupa ala-ikäisten nuorten haastatteluun kysyttiin kirjallisesti sekä huoltajilta että 

nuorelta itseltään. Oman haasteensa tutkimukselleni toi aiheen arkaluontoisuus, jonka uskon 

vaikuttaneen myönteisten vastausten määrään.  

 

Haastateltavilleni olen antanut lempinimet, ja heidän tarkkaa ikäänsä ei ole kerrottu, jotta heitä ei 

tunnistettaisi. Tämän lisäksi numeroin haastateltavani sattumanvaraisesti numeroiksi 1-7 

tunnistettavuuden minimoimiseksi. Käyttäessäni tutkimuksessani suoria lainauksia 

haastateltaviltani, en ole käyttänyt lähteenä heidän tekaistuja lempinimiään vaan numeroita. 

Lainattavan lainauksen jälkeen on kauttaviiva (/), jonka jälkeen litteroidun haastattelun sivunumero. 

(---) -merkki lainausten välillä tarkoittaa, että olen lyhentänyt tekstiä, jättämällä osan lainauksista 

pois. Joitakin osia haastateltavieni teksteistä en ole voinut käyttää, jotta haastateltavia ei 

tunnistettaisi. Puhuttaessa ystävistä, paikannimistä, työpaikoista tai kouluista olen muuttanut nimiä 

tai jättänyt ne kertomatta. Pro gradu -tutkielmaa kirjoittaessani käytin tutkimusaineistona pitämääni 

kenttäpäiväkirjaa. 
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Taulukko 12. Tutkimusjoukko. 

 

 

 

 

5.4 Tutkimuksen kulku ja tutkijan oma rooli kentäll ä 

 

 

Haastattelut suoritin työnantajan suostumuksella työajallani. Tapaamisajat sovin joko Facebookin 

kautta tai henkilökohtaisesti. Kaikki haastateltavat saapuivat täsmällisesti haastattelupaikalle ja 

kaikille sopi, että he puhuvat hyvin henkilökohtaisista asioistaan nauhalle.  Jokainen haastattelu oli 

helppo aloittaa, koska haastateltavat olivat tuttuja. Alussa vaihdoimme lyhyesti kuulumiset, jonka 

jälkeen kerroin mikä on tutkimukseni tarkoitus. Kerroin tutkimuksen tavoitteesta ja korostin, kuinka 

Allu Hasiskokeiluja yhteensä kolme kertaa 15-vuotiaana. Jäi kiinni. Haastattelu
suoritettu kalliolla, meren ääressä. Tunnelma avoin. Haastateltava yllättävän
puhelias aikaisempiin keskustelutilanteisiin verrattuna. 

Sepi Kokeillut hasista ensi kerran 15-vuotiaana. Kokeiluja yksi. Jäi kiinni.
Haastattelu suoritettu kalliolla, meren äärellä. Tunnelma avoin, aidon
kiinnostunut. Haastateltava puhelias, avoin.

Late Kokeillut hasista ensi kerran 15-vuotiaana. Kokeiluja yhteensä noin kolme. Jäi
kiinni. Haastattelu tehty puistossa, nurmikolla. Tunnelma iloinen, vilpitön.
Haastateltava iloinen, puhelias, paljon omia mielipiteitä.

Miksu Kokeillut hasista ensi kerran 15-vuotiaana. Kokeiluja yhteensä noin kolme. Jäi
kiinni. Haastattelu tehty puiston penkillä. Tunnelma ok. Haastateltava
lyhytsanainen, varautunut, nopea.

Mirkku Kokeillut ensi kerran huumetta 13-vuotiaana, käytetty aine marihuana.
Käyttökertoja noin viisi. Ei jäänyt kiinni. Haastattelu tehty ulkosalla. Tunnelma
avoin ja välitön. Haastateltava puhelias, avoin, aito, aikuismainen.

Sussu Kokeillut ensi kerran huumeita 13-vuotiaana, käytetty aine amfetamiini.
Säännöllistä käyttöä. Laitoshoito. Ollut kuivilla vuodesta 2006. Haastattelu
tehty puistossa, nurmikolla. Tunnelma iloinen, positiivinen. Haastateltava aidon
kiinnostunut, puhelias, spontaani, ryöpsähtelevä.

Makke Kokeillut ensi kerran huumeita 18-vuotiaana, kokeiltu aine hasis. Säännöllistä
käyttöä. Laitoshoito. Viimeisen huumepiikin vetänyt vuonna 1995,
hasisretkahduksia vuoteen 2003 asti. Haastattelu tehty toimistolla. Tunnelma
intensiivinen, herkkä, jopa terapeuttinen. Haastateltava spontaani, avoin,
puhelias.

16-18-vuotiaat huumeiden kokeilijat

Täysi-ikäiset entiset huumeiden käyttäjät
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tärkeää on tutkimuksen kannalta saada mahdollisimman todellista tietoa nuorten huumeiden 

kokeilusta. Samalla painotin tutkimuksen luotettavuutta: haastateltavien henkilöllisyys ei tulisi 

missään vaiheessa esille. Tämän jälkeen pyysin haastateltavaa kertomaan itsestään: mikä on työ- tai 

opiskelutilanne, tämän hetkiset kuulumiset, harrastukset ja niin edelleen. Tämän jälkeen kysyin 

heidän nykyisestä päihteiden käytöstään: tupakoinnista ja alkoholinkäytöstään. Pyysin heitä 

muistelemaan sitä päivää ja sitä hetkeä, kun he ensikerran kokeilivat jotakin huumetta: missä tämä 

tapahtui, mikä oli kokeilun syy, miten aine vaikutti ja niin edelleen. Tämän jälkeen keskustelu siirtyi 

päihdevalistukseen ja puuttumiskeinoihin. En kysynyt 16-18-vuotiailta haastateltaviltani heidän 

perhetaustoistaan tai koulumenestyksestään, koska halusin rajata tutkimusotteeni nimenomaan 

”huumeiden ensikokeiluhetken kartoitukseen”. Jokainen haastattelu oli omanlaisensa ja keskustelut 

ainutlaatuisia. Tuomen ja Sarajärven (2009, 73) mukaan haastattelun etuna on juuri joustavuus: 

minulla oli mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä, selventää kysymystäni tai esimerkiksi 

toistaa kysymys. Esitin haastateltavilleni myös kysymykset siinä järjestyksessä, kun ne itse katsoin 

haastattelutilanteeseen sopivan. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 48) mukaan teemahaastattelussa 

puuttuu strukturoidulle lomakehaastattelulle ominainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys.  

 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista puoleentoista tuntiin. Haastateltavat muistivat hyvin hetken, 

jolloin he olivat ensikerran tekemissä huumeiden kanssa, vaikka vanhimmaltakin haastateltavalta 

siitä oli kulunut kaksikymmentä vuotta. Täysi-ikäiset haastateltavat olivat tarinoissaan puheliaampia 

ja muistivat enemmän yksityiskohtia ja tunnelmia, kuin nuoremmat haastateltavat. Nuoremmat 

olivat tarinoissaan vähäsanaisempia ja varovaisempia, johtuen varmasti siitä, että joillain oli kulunut 

esimerkiksi vain puoli vuotta siitä, kun kiinnijäämistä oli käsitelty oikeudessa. Mielestäni kaikki 

seitsemän haastattelua onnistui hyvin, mutta haastattelun, tai pikemminkin keskustelun 

intensiivisyydestä johtuen, unohdin kysyä muutamia tarkentavia kysymyksiä. Havaitsin sen, että en 

ollut kaikilta haastateltavilta kysynyt, olivatko he huumeiden kokeiluhetkellä alkoholin vaikutuksen 

alaisena tai oliko kaikille tarjottu huumeita ensikerran ilmaiseksi. Nämä tiedot olisivat olleet 

tutkimukseni kannalta tärkeitä. 

 

Haastattelutilanteissa oli välitön tunnelma ja vuorovaikutustilanne oli levollinen. Asenne tutkimusta 

ja tutkijaa kohtaan oli positiivinen ja avoin. Vanhimman haastateltavan kohdalla oli 

syvähaastattelun tuntua, niin intensiivinen oli keskusteluhetkemme. Ulkona tehdyissä 

haastatteluissa oli häiritsevänä tekijänä tuuli, joka vaikeutti haastatteluvastausten kuulemista 

selvästi. 
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6 NUORTEN ENSIKOKEILU 

 

 

6.1 Haastateltavien päihteiden käyttö 

 

 

6.1.1 Tupakointi ja alkoholin ensikokeilu 

 

 

Kysyin kaikilta haastateltavilta heidän tupakoinnistaan ja alkoholin käytöstään. Haastateltavista 

kaksi kertoi aloittaneensa tupakoinnin 11-vuotiaana, yksi 12-vuotiaana, kaksi 13-vuotiaana ja kaksi 

14-vuotiaana. Alkoholin ensikokeilu oli tapahtunut kahdella 11-vuotiaana, kolmella 13-vuotiaana, 

yhdellä 14-vuotiaaana ja yhdellä 15-vuotiaana.  

 

Taulukko 13. Haastateltavien tupakoinnin ja alkoholin ensikokeilu. 
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Tupakoinnin ja alkoholin käytön ensikokeiluissa näin siten yhtäläisyyden, että ne oli aloitettu 

suunnilleen samassa iässä. Molemmat vanhemmasta haastateltavista olivat aloittaneet sekä 

tupakoinnin että ensimmäisen alkoholikokeilunsa jo 11-vuotiaana. Molemmat heistä alkoivat 

käyttää huumeita säännöllisesti. Tutkimukseni 16-18-vuotiailla haastateltavilla tupakointi oli 

alkanut 12-14-vuotiaana ja alkoholin ensikokeilu oli koettu 13-15-vuotiaana. Vain yksi 

haastateltavista oli aloittanut alkoholin käytön ennen tupakointia. Seitsemästä haastateltavasta kuusi 
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tupakoi edelleen. 11-vuotiaana tupakoinnin ja alkoholin käytön aloittanut nainen oli myöhemmin 

lopettanut tupakoinnin.  

 

Tyypillisin tupakoinnin aloitusikä on 13-15-vuotta. Vuonna 2009 8 % 12-vuotiaista tytöistä ja 11 % 

pojista oli kokeillut tupakkaa. (Rainio ym. 2009, 24-25.) ESPAD -tutkimuksen mukaan tyttöjen ja 

poikien tupakoinnin ja alkoholin ensikokeilun aloitusiässä ei ole huomattavia eroja (Metso ym. 

2009, 23-24). Tupakointi ja alkoholin käyttö liittyvät läheisesti yhteen (Ahlström & Metso & 

Tuovinen 2001a, 16). 

 

Pitkäsen ja Pulkkisen (2003, 12-13) mukaan mitä nuorempana lapsia aloittaa alkoholin käytön, sitä 

todennäköisemmin hän käyttää sitä usein ja runsaasti myös aikuisiässä. Jos nuoren alkoholikokeilut 

siirtyvät lähemmäs 18 vuoden ikää, alkoholin ongelmakäytön riski aikuisiässä on olennaisesti 

pienempi, kun jos käyttö aloitetaan alle 15-vuotiaana. Ne, jotka aloittivat alkoholin käytön alle 14-

vuotiaana, ovat kolme kertaa todennäköisemmin riippuvaisia alkoholista kuin ne, jotka ovat raittiita 

21-vuotiaaksi saakka. Nuoret, jotka eivät tupakoi eivätkä käytä alkoholia hyvin harvoin kokeilevat 

huumeita (Fröjd ym. 2009, 19). 

 

 

 

6.1.2 Kokemukset huumeista 

 

 

Tutkimukseni 16-18-vuotiaiden haastateltavien ensimmäinen huumeiden kokeilukerta oli tapahtunut 

nuorten ollessa 13-15-vuotiaita. Nuorten kokeilema huume oli kaikilla ollut kannabis: hasis tai 

marihuana. Käyttökertoja 16-18-vuotiailla oli ollut yhdestä kerrasta noin viiteen kertaan. 

Säännöllisen huumeiden käytön aloittivat Sussu ja Makke. Sussun ensihuume oli 13-vuotiaana 

amfetamiini ja Makkella 18-vuotiaana hasis. 
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Taulukko 14. Haastateltavien huumeiden kokeiluikä, kokeiltu huume ja käyttökerrat. 

 

Huumeiden 
kokeilun aloitusikä Kokeiltu huume Käytetyt kerrat

Allu 15 hasis noin 3
Late 15 hasis noin 3
Miksu 15 hasis noin 3
Sepi 15 hasis kerran
Mirkku 13 marihuana noin 5
Sussu 13 amfetamiini säännöllinen
Makke 18 hasis säännöllinen   

 

ESPAD -tutkimuksen (Metso ym. 2009, 24) mukaan kannabis on ensimmäinen kokeiltu huume, jota 

tyypillisimmin kokeillaan ensikerran 15-16-vuotiaana. Noin 1 % nuorista ilmoitti käyttäneensä 

kannabista jo 13-vuotiaana. Ekstaasin ja amfetamiinin kokeilu aloitetaan tutkimuksen mukaan 

vanhempana. Aikaisempien tutkimusten valossa sekä Mirkun että Sussun huumeiden ensikokeilu on 

tapahtunut poikkeuksellisen nuorena, jo 13-vuotiaana. Sussun ensihuume oli amfetamiini, joka 

tekee asiasta vielä harvinaisemman.  

 

Omasta tutkimusaineistostani nousi 16-18-vuotiaiden haastattelussa esille seitsemän erilaista teemaa 

(Liite 3): suunnitelmallisuus, kokemukset ensikokeilusta, huumeiden kokeilupaikka, syy 

ensikokeiluun, säännöllisyys, kiinnijääminen ja suhtautuminen huumeisiin tänä päivänä.  

 

 

Suunnitelmallisuus 

Useimmiten huumeita kokeillaan päähänpistosta, hetken mielijohteesta, suunnittelematta. 

Kavereiden houkuttelu ja sopivan tilaisuuden tarjoutuminen edesauttavat asiaa. Usein aine saadaan 

tutulta. (Leskinen 2001, 60-61.) Kiinnostavaa oli saada vastaus kysymykseen miksi ja miten nuori 

on ensimmäisen kerran kokeillut jotakin huumetta. Haastateltavista kolmelle huumeiden kokeilu ei 

ollut suunniteltu, vaan ”tilanteeseen ajauduttiin”.  
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Oli se vähä semmonen niinku, et mä sillain tiesin, et et niinku porukal on sitä…ja tiesin, 

mist sitä sai ja tällee…mut sit se oli vähä sellanen extempore ajatus, et vois sitä kokeilla 

ja… (---) ...sit ne vaa rupes vaa polttelemaa siin vaa sit ja tällee...ni sit ne vaa tarjos mulle, ni 

mä otin siit siit välist.  

(Haastateltava 2 / 1-2) 

 

Joo, niin tota, me oltii siin  kentäl…me mentii vaa sinne niinku (paikka mainittu) sinne 

laavul, en mä niinku tienny et niil mittää oli kamaa mukan kavereil ja, sit ne rupes siin jottai 

väsämää…sit ne…mä kysysin et mitä toi sit on…no tota…huumei…Mä tiesin aikasemmin 

et ne on niinku poltellu ja ne vaa kysy et haluuks sä ja mä sanoin et voin mä vähän maistaa. 

(Haastaeltava 4 / 1 ) 

 

No…Siis no se oli se oli  semmonen tota…oli niinku  tapeltu poikaystävän kaa ja sit se lähti 

siit…oltiin oltiin aika hyvässäkin humalassa sillo ja, ei mitenkää suunniteltu…kyl mä siis 

jotain tiesin huumeista mut niinku…no, mitä koulus oli niinku  käyty läpi ja tollee…ja 

tota…fiilikset nyt oli aika ala...alamaissa sillo sit et…et sit oli et sit ku kaverit veti ni sit…sit  

tuli tota  itellekkin  semmonen et antakaa tännekkin sitten.. 

(Haastateltava 3 / 2 ) 

 

Kaksi haastateltavista kertoi tienneensä, että aikoo kokeilla jotakin huumetta.  

 

 Me mentii parin kaverin kaa tonne semmosee mettää ja, ja poltettiin sitä ja sit  siel oli 

niinku…ja en mä aluks semmotti  mitää huomannu mut sit tuli vähän  semmonen niin ku....se on 

aika vaikee selittää, mut semmonen niin ku…aika   hilpee olo...ja sit semmonen  rento ja....ei niinku 

oikee huoleta mikään, vaan  semmonen niinku...sellanen kiva, aika kiva olo kyl siit tuli...   

(Haastateltava 5 / 1) 

 

No, kaverit pyys mua kokeilemaan…ja sit siin oli joku...viis kuus ihmist ja…emmää sit vaa 

tie…sit mä vaa menin siihen mukkaan ja… 

(Haastateltava 1 / 1) 
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Nuorten terveystapatutkimuksen (Rainio ym. 2009, 44, 75) mukaan vuonna 2009 huumeiden 

tarjonta näyttää kääntyneen taas nousuun, etenkin 16-18-vuotiaiden poikien osalta. Huumeita oli 

tarjottu viimeisen kuluneen vuoden aikana 15 prosentille ko. ikäluokan pojista ja 12 prosentille 

tytöistä. Vuonna 2007 prosentit molemmilla sukupuolilla oli 12. Viidesosalle 18-vuotiaista nuorista 

ja 14-vuotiaista joka 20:nnelle oli tarjottu huumeita. Vuodesta 2007-2009 16-vuotiaille pojille 

huumetarjonnan osuus oli noussut 11 %:sta 16 %:iin, ja 18-vuotiailla pojilla 20 %:sta 24 %:iin. 

Tyttöjen kohdalla huumeiden tarjonta oli pysynyt ennallaan. Valtaosa huumeiden tarjoajista on 

ystäviä tai tuttavia eikä vierailta kuten 1990-luvun alussa. Tämä kertoo siitä, että huumeiden 

saatavuus ei ole vaikeaa ja sosiaalinen paine huumeiden ensikokeiluun voi olla hyvin suuri. ESPAD 

-tutkimuksen (Metso ym. 2009, 22, 25) mukaan vuonna 2007 kannabista oli tarjottu viimeksi 

kuluneen vuoden aikana 15 prosentille nuorista ja kokeilleita oli 8 prosenttia ko. ikäluokan nuorista. 

Tästä voimme päätellä, että kaikki, joille huumeita on tarjottu, eivät ole niitä kokeilleet.  

 

Taru Kekoni on jaotellut kannabiksen käytön aloittamisen kertomukset neljään ryhmään: sosiaalinen 

reitti, suunnitelmallinen reitti, päihdereitti ja aatteellinen reitti (Kekoni 2007, 106-116). 

Haastateltavistani kolmella reitti oli sosiaalinen reitti, jolloin ensimmäinen kokeilu tapahtui 

sattumalta, miltei hetken mielijohteesta. Usein huumeista ei tiedetä kovin paljon etukäteen, ja 

tilanteessa kokeneemmat käyttäjät tarjoavat sitä kokeilijoille. Suunnitelmallisessa käytön 

aloituksessa huumeista ollaan oltu kiinnostuneita jo pitkään, kokeilua on voitu harkita 

perusteellisesti ja aiheesta on hankittu tietoa etukäteen (Emt., 10-110.) Haastateltavistani kaksi 

kertoi suunnitelleensa tulevan kannabiksen kokeilunsa.  

 

 

Kokemukset ensikokeilusta  

Oleellisin syy kannabiksen käyttöön on se, että se lisää viihtymistä, sosiaalisuutta ja tekee 

seurallisemmaksi (Larmela & Laine 1992, 77). Huumeet tuottavat mielihyvää, voimistavat 

elämyksiä ja auttavat irtautumaan arjesta ja rentoutumaan. Ne lisäävät itsevarmuutta ja 

voimantuntoa. (Partanen 2002, 34.) Kaikille haastateltaville huumeiden ensikokeilusta oli jäänyt 

myönteinen kokemus.  
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Oli se aika hauskaa sit…sen jälkee…sit taas…sen jälkee…ties oikee et jää kiinni...ei se sit 

kauheen hauskaa ollu ja.. 

(Haastateltava 1 / 2) 

 

Siit tuli semmonen…rauhallisempi olo…sellanen niinku hyvä olo,  ns. hyvä olofiilis. 

(Haastateltava 4 / 2) 

 

…millasen olon…aikast sekavan…tuli jotenki hetkellisesti tosi rento olo ja kaikki oli 

jotenkin tosi hauskaa. 

(Haastateltava 3 / 7) 

 

…ja en mä aluks semmotti  mitää huomannu, mut sit tuli vähän semmonen niin ku.... se on 

aika vaikee selittää mut semmonen niin ku…aika  hilpee olo ...ja sit semmonen  rento ja....ei 

niinku oikee huoleta mikään, vaan semmonen niinku...sellanen kiva, aika kiva olo kyl siit 

tuli… 

(Haastateltava  5 / 2 ) 

 

Sellanen mukava, semmonen rento olo ja…katottiin siin Simpsonei samal ja... 

(Haastateltava 2 / 2) 

 

Kokemus ensikokeilusta määrää jatkon. Mitä myönteisemmäksi kokemus muodostuu, sen 

todennäköisempää, että kokeillaan uudestaan. (Leskinen 2001, 61.) Kekonin tutkimuksen (2007, 

121) mukaan sosiaalinen tilanne, tietynlainen yhteenkuuluvuuden tunne käyttäjien välillä, koetaan 

kannabiksen käytön tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Haastatellut 16-18-vuotiaat nuoret olivat 

kokeilleet kannabista yhdestä viiteen kertaan.  

 

 

Huumeiden kokeilupaikka 

Yleisin alkoholin nauttimispaikka 15-16-vuotiailla nuorilla on ollut toisen koti (40 %). Toiseksi 

yleisintä on ulkona juominen.  (Metso ym. 2009, 26; Ahlström & Metso & Tuovinen 2001a, 16.) 

Haastateltavien huumeiden kokeilupaikka vaihteli: ensikokeilu oli koettu joko ulkona (metsässä, 

laavulla) tai kaverin luona.  
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Parin kaverin luona olin ja, (ei saa selvää) olin siel ja…sit siel vaa bongi kiers ja tällee… 

(Haastateltava 2 / 2) 

 

Me mentiin parin kaverin kaa tonne semmoseen mettää ja, ja poltettiin sitä… 

(Haastateltava 5 / 1 ) 

 

Joo...sit se lähti siit niinku…Olin niin ku kavereiden tykönä, oli niinku vanhempaa porukkaa 

ja heil oli sit jo omat kämpät sun muuta…saatii siel olla sit iha rauhas ja…sit joku…en mää 

ees muista kuka niit toi sinne sillo, jostaa ne (huumeet) yhtäkkiä pöllähti kuvaan vaan 

mukaan ja... 

(Haastateltava 3/ 2 ) 

 

Kukaan ei ollut kokeillut huumeita yksinään, vaan ensikokeilu oli kaikille sosiaalinen tapahtuma. 

Ihmiset ympärillä olivat aina tuttuja. Päihdemyönteisessä yhteisössä yllytetään yksilöä kokeilemaan 

päihteitä (Helmiö 2010, 109). 

 

 

Syy ensikokeiluun 

Seppälän ja Mikkolan tutkimuksen (2004, 78) mukaan elämyksellisyyden, luovuuden ja 

hengellisten kokemusten etsiminen on kannabiksen tavallisimpia käyttötarkoituksia. Osa tavoittelee 

hetken mielihyvää ja arjesta irrottautumista. Usein huumekokeiluihin liittyy uteliaisuutta ja 

kokeilunhalua.  (Leskinen 2001, 60.) Tutkimukseni haastateltavista kolme kertoi huumeiden 

kokeilun syyksi kokeilunhalun.  

 

Jotkut haluavat huumeiden avulla poistaa pahaa oloaan ja yrittää kestää elämän vaikeuksia (Emt., 

60). Kaksi tutkimukseni haastateltavista vastasi huumeiden kokeilun syyksi masennuksen tai pahan 

olon.  

 

No, en mä tie...mä oon nyt itte niinku miettinyt aika paljon asioi…et mä oon pistäny vähän 

sen piikkii, et kesä meni miten meni…et mä olin…et mä niin ku…mä käyn nyt täl 

hetkel…terpias…et mä olin niinku tai mul oli masennus sillo tai on vieläki…et se niin ku 

alko viime kesän ja nyt se on sit jatkunu koko talven läpi ja nyt se on vieläki...mä käyn sitä 
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läpi niin ku kokoaika...et tota, mää vähän pistin  sit sen piikkiin, et tuli vähä sellanen et 

täytyy saada... jotain niin ku…et tulis vähän parempi mieli…parempi olo. 

(Haastateltava 4 / 2 ) 

 

Olihan se semmonen, et ei…et miks…se niinku et se haki vastauksia jo iteltään niihin 

kysymyksiin…mut ku ei saanu iteltääkää vastauksia niihin, et minkä ihmeen takia…ja sit 

vaa päätti niinku  et joo, kyl se saa luvan jäädä tähän…mut... niin… sitku taas rupes 

vituttaa…nii sit… 

(Haastateltava 3 / 3 ) 

 

Kekoni on tutkimuksessaan jakanut kannabiksen käyttäjien käyttötavat viihdekäyttöön, tajuntaa 

avaavaan käyttöön, lääkekäyttöön, elämäntapakäyttöön, uskonnolliseen/rituaaliseen/maagiseen 

käyttöön ja riippuvuuteen perustuvaan käyttöön (Kekoni 2007, 117-142). Haastateltavani eivät 

puhuneet viihdekäytöstä vaan ”halusta kokeilla”. Samoin huumeita käytettiin ”vitutukseen” tai 

”pahaan oloon”, osaamatta sen tarkemmin eritellä syitä.  

 

 

Säännöllisyys 

Useimmille nuorille huumeiden kokeilu on ohimenevä vaihe ennen aikuisuutta (Partanen 2002, 29). 

Suurin osa huumeiden kokeilusta jää alle kymmeneen kertaan (Salasuo & Rantala 2002, 43).  

 

Jotenki sillai oli et…oli vähän  vireempi sen jälkee ku oli vetäny...sit ku koulut alko ja tällee 

nii...jotenki se alku oli sillai hirveen kepeet ja…et tallast…sit ku toisen kerran 

kokeili...jotenki…emmä tie…se autto rentoutuun sillai kokenonaisuudessaanki. Et ei ollu 

enää nii kiree ja stressannu nii paljoo… 

(Haastateltava 2 / 10) 

 

No se eka oli niinku, ku mä en niinku tienny mimmonen siit tulee nii...mmm.. ni se oli 

varmaa niinku semmotti niinku huonoin, mut ne toiset kaks oli parempia ku osas vähän 

odottaa sitä...mimmonen siit tulee. 

(Haastateltava 5 / 4) 
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Huumausaineiden käyttäjät voidaan jakaa kokeilijoihin ja satunnaiskäyttäjiin, ajoittaiseen tai 

säännölliseen käyttöön sekä ongelma- eli riippuvuuskäyttöön (Partanen & Mattila 2000, 50-52). 

Soikkelin (1998, 364) mukaan yleisintä on kokeilla huumeita pari kertaa, jonka jälkeen aineet eivät 

enää kiinnosta. Toiseksi yleisintä on käyttää huumeita jonkin aikaa, jonka jälkeen elämään tulee 

jotakin mielenkiintoisempaa, kuten esimerkiksi seurustelu, opiskelu tai työ. Seppälä ja Mikkola 

(2004, 77-79) jakoivat tutkimuksessaan kannabiksen käyttötarkoitukset seuraavanalaisesti: arkinen 

vapaa-ajan käyttö, arkinen suurkulutus, elämysten tavoittelu, muuhun päihdekokemukseen liittyvä 

käyttö sekä itselääkintä. Tutkimukseni haastateltavat 16-18-vuotiaat nuoret kokeilivat huumeita 

yhdestä viiteen kertaan, jolloin kyseessä on ollut vielä luultavammin huumeiden kokeilusta. Mutta 

olisiko joidenkin huumeiden käyttö jatkunut ilman kiinnijäämistä? 

 

 

Kiinnijääminen 

Neljä 16-18-vuotiaasta haastateltavasta jäi kiinni huumeiden kokeilustaan. Kiinnijääminen tapahtui 

syksyllä 2009, kun poliisit saivat vihjeen asiasta ja huumeongelmaan tartuttiin. Kaikille neljälle 

nuorelle seuraamuksena olivat huumeseulat, ja yhdelle nuorelle myös sakot. Kaikkien neljän nuoren 

huumeiden käyttöön puututtiin ensimmäisen kerran. Nuorilla oli ollut kannabiskokeiluja yhdestä 

kolmeen kertaan.  

 

Haastelluista yksi kertoi, miten hän ajatteli, ettei kukaan saa koskaan tietää hänen 

huumekokeilustaan:  

 

En mä sitä semmottis hirveesti ajateltu, mä niinku ajattelin et vaan.. et kukaan saa siit sit 

tietää ku mä tääl mettäs poltetaan et, et kukaan ei sit siit puhu mitää.  

(Haastateltava 5 / 2) 

 

Toinen haastatelluista kertoi huumeiden kokeilunsa ”menneen vähän pidemmälle”. Hän kertoi 

kokeilleensa kannabista kolmesti. Kysyttäessä olisiko käyttö jatkunut ilman kiinnijäämistä, oli 

vastaus: ”Olis varmaa jatkunu”. Myös toinen nuori oli epävarma, olisiko käyttö jatkunut ilman 

kiinnijäämistä: 
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No, kyl me semmotti päätettiin et pidetään niinku taukoo ainaki. Emmä sit tiiä olisiks se 

jatkunu viel... 

(Haastateltava 5 / 4) 

 

Eräs haastatelluista kertoi kokeilleensa marihuanaa noin viisi kertaa jäämättä kiinni. Ensikokeilu 

tapahtui 13-vuotiaana vuonna 2005. Hän kertoi, miksi marihuanan kokeilu jäi: 

 

Siin varmaa tota sit…meil rupes menee jo välit poikki niinku porukkan kaa ja, ja meil oli 

tosi pitkää aikaa et me ei  ees nähty ollenkaa....ja tota..nii...sit ku me taas nähtiin, nii sit 

sekin porukka oli niinku  yrittäny irrottautua siit jo ni…ni ei se sit…sit ne oikeestaa niinku 

loppus kokonaan niitten pyöriminen siin kuvas… 

(Haastateltava 3 / 3 ) 

 

ESPAD -tutkimuksen (Metso ym. 2009, 28-29) mukaan kannabiksen kokeiluun liittyviä riskejä 

pidetään vähäisenä. Vajaa 30 prosenttia kannabista 1-2 kertaa kokeilleiden mielestä kannabiksen 

käytössä ei ole terveydellistä tai muuta riskiä tai se on vähäinen. 

 

 

Suhtautuminen huumeisiin tänä päivänä 

Kysyttäessä suhtautumisesta huumeisiin tänä päivänä, kolme haastateltavaa kertoi suhtautuvansa 

huumeisiin kielteisesti. Kaksi nuorta kertoi suhtautumisensa huumeisiin olevan tänä päivänä 

myönteinen. Molemmat olivat kokeilleet kannabista kolme kertaa.  

 

No…kyl se niinku...no, ei se ainakaa semmotti kova huume oo...et niinku.. no, emmä sitä 

semmotti  hirveesti sillai pidä huumeena. 

(Haastateltava 5 / 4 ) 

 

...mä ajattelin et tulipahan tämä koettuu. Ei mul sillai…Mul on aika..voisin sanoo et mul on 

aika myönteinen suhtautuminenkin siihen et.. sillai et sallitusti sitä voitais..et sitä vois 

rajotetusti sallia ja tällee…valvotusti...en mä sillain sillain kadu sitä tai mitään et… 

sillai…Mul on vähän monee asiaa semmonen et tulipahan tehtyä..et ei voi enää peruu. 

(Haastateltava 2 / 2 ) 
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Kun kysymystä jatkaa, kokeilisiko huumeita uudestaan jos sama tilanne tulisi eteen, on vastaus 

molemmilla kuitenkin kielteinen.  

 

…en mä enää ajatellu...(ei sa selvää)…semmoses paikkaa, miss se on laillista ni siel voin 

sitä tietty vetää…ei missään nimes Suomes enää. En mä haluu sillai poliisin kans enää, se 

haittaa työnsaantii ja sillast kaikkee… 

(Haastateltava 2 / 7 ) 

 

Muiden kolmen haastateltavan suhtautuminen huumeisiin on tänä päivänä kielteinen. 

 

Joo, se jäi sit siihen yhteen kertaan. En oo sen jälkee polttanu. Enkä poltakkaan. 

(Haastateltava  4 / 2 ) 

 

Jos jotkut haluu sitä käyttää, niin iha vapaasti, ei se nyt mua kiinnosta, mut en mä itte enää 

siihen touhuu menis… 

(Haastateltava 1 / 4) 

 

 Ylipäätään ei. Ne saa ihmisen ihan…totaalisen sekaisin…ei… 

 (Haastateltava 3 / 4 ) 

 

ESPAD -tutkimuksen (Metso ym. 2009, 28) mukaan 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun 

asenteet kannabiskokeiluihin lieventyivät, mutta ovat taas viime vuosina kiristyneet. Vuonna 2007 

nuoret pitivät kannabiksen kokeiluun liittyviä riskejä edelleen vähäisempinä kuin ekstaasikokeilun 

riskejä, vaikkakin ero näiden välillä on kaventunut.  

 

Jaana Lähteenmaa saa lukijan pohtimaan, mitä tapahtuisi, jos päihtymys voitaisiin liittää 

epäaitouteen, luonnottomuuteen ja teeskentelyyn (Lähteenmaa 2007, 98-99). Miten saada nuoret 

ajattelemaan, että päihteet eivät ole kovan kundin tai mimmin merkki vaan päihteettömyys on ”in”? 
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6.2 Yhteenveto nuorten huumeiden ensikokeilusta  

 

 

Tutkimusjoukko muodostui viidestä 16-18-vuotiaasta nuoresta. Haastateltavista nuorista neljä oli 

miestä ja yksi nainen. Haastateltavien tupakointi oli alkanut 12-14-vuotiaana ja alkoholin 

ensikokeilu oli koettu suunnilleen saman ikäisenä, 13-15-vuotiaana. Nuoret tupakoivat edelleen. 

Vain yksi haastateltavista oli aloittanut alkoholin ensikokeilu ennen tupakointia. Ensimmäinen 

huumeiden kokeilu oli tapahtunut nuorten ollessa 13-15-vuotiaita. Omasta tutkimusaineistostani 

nousi 16-18-vuotiaiden haastattelussa esille seitsemän erilaista teemaa (Liite 3): suunnitelmallisuus, 

kokemukset ensikokeilusta, huumeiden kokeilupaikka, syy ensikokeiluun, säännöllisyys, 

kiinnijääminen ja suhtautuminen huumeisiin tänä päivänä.  

 

Taulukko 15. 16-18-vuotiaiden nuorten haastatteluista esiin nousseet teemat.  

(Ks. käsitekartta, liite 3.) 

 

 

 

Haasteltavistani kolme kertoi tutustuneensa huumeisiin lähes sattumalta. Nämä nuoret pitivät 

huumeiden ensikokeilua suunnittelemattomana, ”sit ne vaa tarjos mulle, ni mä otin siit sit välist.” 

Kaksi nuorta kertoi tienneensä aikovansa kokeilla jotakin huumetta. Huumeiden ensikokeilulle oli 

tyypillistä se, että ystäväpiiri oli jo aiemmin tutustunut huumeisiin, ja huumetta oli helposti 

saatavilla. Kaikkien viiden haastateltavan nuoren ensihuume oli kannabis. 

 

Kaikille viidelle haastateltavalle huumeiden ensikokeilusta oli jäänyt myönteinen kokemus. 

Haastateltavien huumeiden kokeilupaikka vaihteli: ensikokeilu oli koettu joko ulkona (metsässä, 
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laavulla) tai kaverin luona kotona. Kukaan ei ollut kokeillut huumeita yksinään, vaan ensikokeilu 

oli kaikille sosiaalinen tapahtuma ja ympärillä olevat ihmiset olivat tuttuja.  

 

Tutkimukseni haasteltavista kolme kertoi huumeiden kokeilun syyksi kokeilunhalun ja kaksi 

masennuksen tai pahan olon. Kannabiskokeiluja oli nuorilla ehtinyt olemaan yhdestä viiteen 

kertaan. Voiko viidettä huumeiden käyttökertaa sanoa enää kokeiluksi? Haasteltavista nuorista neljä 

jäi kiinni huumeiden kokeilustaan, ja kaikkien näiden nuorten huumeiden kokeiluun puututtiin 

ensimmäisen kerran. Kiinnijääminen tapahtui, kun poliisit saivat vihjeen asiasta. Kiinnijääminen 

tapahtui syksyllä vuonna 2009 nuorten ollessa 15-vuotiaita. Nuori nainen kokeili marihuanaa noin 

viisi kertaa jäämättä kiinni. Hänen kokeilunsa oli tapahtunut 13-vuotiaana vuonna 2005.  

 

Kolme haastateltavaa kertoo suhtautuvansa huumeisiin tänä päivänä kielteisesti. Kahdella 

haastateltavalla oli myönteinen suhtautuminen kannabikseen: kannabista ei pidetty ”kovana 

huumeena”. Molemmat kannabismyönteiset nuoret olivat kokeilleet kannabista kolme kertaa. 

Myönteisestä suhtautumisesta huolimatta kumpikaan ei enää uudestaan kokeilisi kannabista: ”Kyl 

mä tien, et mitä siit sit käy, jos jää kiinni”. 

 

Kun vakavasta päihderiippuvuudesta kärsivä nuori aikuinen tulee päihdehuollon erityispalvelujen 

asiakkaaksi, hän määrittelee usein tavoitteensa seuraavasti: ”Ihan normaali, tavallinen elämä, hyvä 

asunto ja työpaikka, perhe ja harrastuksia…” (Lappalainen-Lehto & Romu & Taskinen 2007, 29-

30). Tutkimukseni 16-18-vuotiailla haastateltavillani nuorilla oli kannabiskokeiluja yhdestä viiteen 

kertaan, joten vielä ei voida puhua huumausaineriippuvuudesta. Viidestä haastateltavasta neljä jäi 

kiinni huumeiden kokeiluistaan - miten nuorille olisi käynyt, jos he eivät olisi jääneet kiinni? Vaikka 

kahdella haastateltavalla oli edelleen myönteinen suhtautuminen kannabikseen, kertoivat he 

kuitenkin, etteivät enää kokeilisi huumeita. Tutkimukseni 16-18-vuotiailla nuorilla haastateltavilla 

oli kaikilla samansuuntaiset tulevaisuuden haaveet: hyvä perhe, mielenkiintoinen työ, lapsia.  

 

En mä sillai siit työpaikast tie…mut jotenki sellanen perusduuni, hyvä palkka, ehkä perhet 

vähä, oma kämppä, aika peruselämää, sellattis kaikenlaisia mukavuuksia kotona ja varaa 

matkustellakin ja tallai… 

(Haastateltava  2 / 11 ) 
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7 SELVIYTYMISTARINAT 

 

 

7. 1 Kokeilijasta käyttäjäksi 

 

 

Toinen tutkimusongelmani oli selvittää, miten entiset huumausaineiden käyttäjät ovat selvinneet 

huumeriippuvuudestaan. Haastattelin kahta entistä huumeiden käyttäjää. Sussu on nuori aikuinen 

nainen ja Makke keski-ikäinen mies. Molemmilla on useamman vuoden huumeiden käyttöhistoria 

takana, mutta ilman huumeita on oltu jo useita vuosia. 

 

 

7.1.2 Sussun tarina 

 

Sussu on perheensä vanhin lapsi, nuorempia sisaruksia on kaksi. Vanhemmat erosivat hänen ollessa 

10-vuotias. Sussu kertoo, miten ala-asteella häntä kiusattiin koulussa. Kiusaaminen oli 

pääsääntöisesti haukkumista. Ensimmäisen alkoholikokeilunsa hän teki viidennen luokan kesällä:  

 

Kaverin äitin tyköötä (----), siel oli kaapis aina salmiakkikossuu ja…kyl siit viidennen 

luokan, viidennen luokan…kesäst ni…siit niin ku…kyl sitä niin kännis joka viikonloppu 

oltiin…ja se oli aina se kaverin äitin jääkaapissa oli aina jotain viinaa tai jotai liköörii 

tai…tämmöst…  

 

Tupakoinnin hän aloitti samaan aikaan. Kiusaaminen jatkui yläasteella: ”Ja sit tota, sit mä rupesin 

käyttämään sit mustia vaatteita ja värjäsin tukan mustaks…ei sitä sit enää”.  Viikonloput Sussu 

viihtyi isänsä luona: ”Iskän kans oli semmottiin, ku mä olin seiskaluokal, ni mä menin iskän luo 

sinne juomaan”. Äiti ei juonut eikä polttanut, mutta ei tiennyt myöskään mitä isän luona tapahtui.  

Ensimmäisen kerran Sussu kokeili huumeita seitsemännen luokan keväällä, 13-vuotiaana:  

 

No se eka kerta oli…ku mä tutustuin mun kaverin isoveljeen ja sit mä niitten kans pyörisin 

ja ne käytti sit amfetamiiniä ja sit niitten yks semmonen poikaystävä, ni  se olis sit 

semmonen niin ku, et ku mää sillo olin kauheen mustiin pukeutunut ja viiltelin itteäni ni ni 
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se teki sitä kans. Sit me oltiin kerran tän kaverin isoveljen ja sit sen siskon ja niitten kaverin 

kans oltiin sit sen kaverin kämpillä ja ne sit veti siel ja sitä mä kysysin, et (puhelin soi) sit 

mä kysysin et, et mitä noi tekee, ku mä tiesin et ne jotain vetää, niin ku  jotain huumeita, ja 

mä en sit tiennyt et, ja sit se niitten kaveri sanos, et no kokeile, ja mä olin sit et en mää. Sit 

se mun kaverin isosisko ja veli ne oli niin ku et varmana kokeile…sit mun kuitenkin rupes 

tekee mieli… 

 

Sussu kertoo olleensa selvinpäin, ja että kokeiltu huume oli amfetamiinia. Kokemus ei tuntunut 

”mitenkään ihmeelliseltä”. Jälkeenpäin hän miettii syyksi ensikokeiluunsa, että ”oli varmaa vaa niin 

paska olo”. Sussun mielestä osaksi paha olo johtui koulukiusaamisesta, osaksi murrosiästä ja 

halusta kapinoida. Seuraavan kerran hän kokeili amfetamiinia noin kahden kuukauden päästä. Sussu 

tutustui erääseen mieheen, jonka kanssa lähti autoajelulle. Mies tarjosi tytölle amfetamiinia. Tästä 

kerrasta ”tuli oikeesti hyvä olo”. 

 

Sussun mukaan yläasteaikana huumeiden käyttö ajoittui viikonloppuihin, mutta koulupoissaoloja oli 

kuitenkin paljon. Hänen mukaansa huumeiden käyttö oli yläasteella kuitenkin vielä satunnaista, 

mutta:   

 

Sillon ku mä ysillä…sillo ysiluokalla…sillo se repes sillai et…Ysin luokan päättäjäsiiinkin 

mä heräsin tuolt yhestä kämpästä ja vedin pirit naamaan ja lähdin päättäjäisiin et… 

 

Yhdeksännen luokan jälkeen Sussu jatkoi opiskeluaan kymppiluokalla. Amfetamiinin käyttö jatkui, 

ja koulu keskeytyi. Kymppiluokan jälkeen elämään mahtuu erilaisia työharjoittelujaksoja, 

työnhakukursseja, lyhyitä työssäoloaikoja, ammattikoulun keskeytymistä ja katkaisuhoitojakso sekä 

asumista itsenäistyvien nuorten asuntolassa. Mukaan mahtui myös pahoinpitelysyyte, 

itsemurhayrityksiä, psykiatrikäyntejä, suljetulla osastolla oloa, sosiaalitoimiston asiakkuutta. 

Amfetamiinin käyttö kuitenkin jatkui. Sussu kertoo, miten ”elämä on ollut yhtä puuroa”, kun ei osaa 

sanoa, milloin on tapahtunut mitäkin:  

 

...sillo ku mä niit työhakemuksiakin tein....ei mittää hajuu, et millo on ollu misä… 

(---)…emmää tie...olik  mul sit jotai aikoi ku mä en vetänyt…vai olik mä sit niinku kokoajan 

vai…vai niinku mitä... 
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Sussun huumeiden käyttö oli pääsääntöisesti amfetamiinin käyttöä, mutta myös lääkkeiden 

väärinkäyttöä. Kannabiksesta Sussulle tuli ”kauheita hallusinaatioita”. Myös subutexistä tuli 

negatiivisia kokemuksia: pahaa oloa ja oksentamista. Kavereita kuoli ympäriltä, mutta ”mikään ei 

tuntunut miltään”:  

 

Sillo ku mul rupes niit kaverei kuolemaan, ku muutama tappo ittes ja sit niinku muutamat 

kuoli yliannostukseen, nii et ei nekää kolahtanu…ei millään lail…Ettei tullu niin ku sellanen 

olo et nyt mä lopetan. (---) Ehkä mä olin vaa niin vaan nähny ja nähny kaiken ja jotenki 

turtunu siihen ja sit kans, et ku sit ku mul tuli pirin kans tosi  hyvä olo, nii varmaa…se 

jotenki jäädytti aivot et...Et ei niinku mikään ei tuntunu missään. 

 

Vuonna 2005 Sussun elämä muuttui. Hankkiessaan amfetamiinia internetin kautta hän tutustui 

Arskaan (nimi muutettu). Samoihin aikoihin Sussu sai vakituisen työpaikan, jossa viihtyi hyvin. 

Hän alkoi punnita amfetamiinin käytön ja työssä käynnin eri puolia: 

 

Ku mä tykkäsin siit mun työst…mä huomasin sen, et jos mä viikonloppusin vedän…ja oon  

taas koko viikon tosi väsynyt…koko viikko menee siihen, et oon tosi väsynyt.. .ja sit taas 

perjantaina heti ku pääsen töist nii sit mä vedän…ja sit taas…mä oon viikon…sit mä menin 

töihin…töihin ni en mä voinu pit…niinku sillai  T-paitaa pääl ollenkaan ja tällai,  sit se rupes 

mua niinku enenmmän vituttaa ku se et lopetan käytön. Ja sit Arska sanos mul sillo…et 

tota…ku tota…et ku se ei itte vetäny mittää neuloi eikä muuta tommosii noi…et se veti ihan 

vaa joskus pirii neää ja extaasinappei...sit se sano, sit et…hän ei tykkää siit ollenkaa, et sä 

pistät suoneen ja...se kyl aika paljo mul merkkas, ku se sano nii...se oli just, sen 

viikon…viikon se kesti, ku mä hikoilin ja mul oli kauhee niinku tosi kuuma ja kylmä ja.... 

 

Yksi retkahdus huumeisiin tapahtui molemmilla noin vuoden sisään. Pian nuoripari muutti 

kuitenkin yhteen. Sussun mukaan: ”Elämä oli aika hurjaa…sillain, et me plärättiin vii…niinku 

kaljojen kans ja ryypättiin iha hulluntaval”. Myöhemmin tilanne rauhoittui kummankin osalta. 

Syntyi kaksi lasta, ja tukea saatiin muun muassa perheneuvolasta. Sussu on ollut ilman huumeita 

noin viisi vuotta, mutta on vielä sitä mieltä, että ei ole täysin irti huumeista. Kysyin häneltä, mitä 

mieltä hän on nuoruusvuosistaan:  
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(Naurua)…En mä  tie…mut, en mä kyl kadu niit. En mä varmaa ehkä oo viel niin niist sillai 

kokonaan irtikää, en mä tie…kyl mä vieläkin mietin, niinku et,  sillai et…jos mä oon 

oikee…mut, mä en pysty kattoo mitään semmosii…tai pystyn kattoo noit jotain 

huumelokuvii, mut mä en pysty, jos ne piikittää tai jottai…ni mun on pakko kääntää pää 

pois. (---) Sitä mä olen sanonu, et jos…jos Arska ja lapset kuolis tai muutais jonnekki pois, 

ni kyllä  varmasti rupeisin vetään. 

 

Tulevaisuudessa Sussu haaveilee ihan tavallisista asioista: perheen yhdessäolosta, kivasta 

työpaikasta, omista harrastuksista, siitä että on mukava asunto ja taloudellinen tilanne on hyvä. 

 

 

 

7.1.2 Makken tarina 

 

 

Makke on sisaruksista nuorin. Vanhemmat erosivat Makken ollessa noin 5-6-vuotias. Makke 

kuvailee perhettään sanoilla: ”Isä oli alkoholisti, äiti absolutisti ja työnarkomaani”. Makken 

ensimmäinen alkoholinkokeilu tapahtui 11-vuotiaana:  

 

Mä join neljä lonkeroo, neljä lonkeroa, ja ja…tota…se kokemus oli simmonen et ensin tuli 

tosi mahtava olo, vapaa olo, semmonen perusahdistus, mikä oli ihan  sielt pienest saakka 

ollu,  ni se  niinku kaikkos, se kesti muutaman minuutin. Sit tuli järkyttävä 

päänsärky…huono olo…ja mä olin ihan konttauskunnos, mut mä olin siit jo niin ylpee siitä, 

et mä olin ottanut ja ollu niin paljon jo simmosten ihmisten kanssa, ketkä niinku  suosi sitä 

viikonloppuottamista, vähän vanhempia, kolme vuotta, isoveljen kavereita…(---) Mä olin 

niin ylpee ittestäni, et mun piti mun parhaal kaveril, joka oli siis kolme ja puol vuotta mua 

vanhempi…ni lähtee konttaen kertomaan et nyt on  otettu viinaa, et se oli…tavallaan ne 

ihanteet oli jo niinkun siinä, ja eikä siel  ollu oikee mitään muuta mallia mun kaveripiirissä 

tarjollakaa ja ja tota nois niin… 

 

Makken mukaan psyykkinen koukku alkoholiin syntyi heti. Hän koki saavansa alkoholin avulla 

apua pahaan oloonsa. Säännöllinen tupakointi alkoi samoihin aikoihin kun alkoholin käyttö. 13-

vuotiaana Makke siirrettiin sijaiskotiin. Noin 17-18-vuotiaana Makke kertoo olleensa jo pahasti 
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alkoholisoitunut. Elämään kuului lyhyitä seurustelusuhteita, pätkätöitä, rahapelejä, alkoholia. 

Huumeisiin Makke tutustui ensi kerran 18-vuotiaana:  

 

Me oltiin siel hiekkamontuilla ja ja tota nois niin ja nää sit kaverit siin sit poltti, ja kerto et 

tämmöst vaikutust ja muuta…ja mä sit koitin ja sehän kolahti aika…aikalailla sillai totanois 

ni, siit  tuli se jonkun näkönen vapaus, ehkä hiukan tuli simmonen huono olo, huono olo tai 

simmonen…(---)…Tota mä muistan sen ku me lähettiin sielt montuilta.... me ihmeteltiin et 

kuin tää voi kestää tää matka Vistal niin kauan…et silleen niinku se jumitti aika hyvin 

heti…et totanois niin…sitä naurettiin…muistan, muistan sen et naurettiin, tosi paljon 

naurettiin…tosi paljon simmost niin ku voi sanoa, vapautunutta naurua, silt se ainaki, ainaki 

tuntus, ja ja se oli aika kova kokemus. Mulle on…mä muistan kirkkaasti sen ajatuksen, et 

tällä mä pääsen niinku tosta viinasta eroon…mä muistan et, mä rupeekin tätä, tähän nyt, se 

oli se selvä päätös, mulle sisäinen päätös, mä rupeen tähän keskittyy...  

 

Pian Makke siirtyi jo kovempiin huumeisiin:  

 

Sit olin vaan yks kerta jo päättäny et haen pilveä, ja joku kaveri oli odottamassa sillee et tota, 

et pidetään kivaa, ollaan vaa koto, ei kiinnostanu mihkää lähteekkään, et ollaan vaa ja 

poltelllaan paukkuu ja sit sitä ei ollu. Sit tää diileri sanos, et täs on tallasta kymmenen kertaa 

vahvempaa, maksaa vähän enemmän tai aika paljon enemmän, mut se on vahvempaa, toimii 

paljon paremmin, no, joo, ei sitä tarvinnu miettii sen enempää, koska sillo oli jo se 

laillisuuskynnys jo aikapäiviä ylitetty, nii se ei ollu mikää ongelma. Niin et sit et…braun 

sugar, poltettavaa heroiinia, no sitä sitte, ja sit sit ei ollukkaa enää millää mitää merkitystä 

siin mielest, et sit kelpas kyl ihan kaikki, et siit sit sujuvast sitten niin, kaverin kenen kenen 

kans mä olin ensimmäiset pilvipaukut suurin piirtein vetäny, sil oli sit vaa joku kerta niinku 

amfetamiiniä, et oli peiliin taas, ja kun mä menin sinne ja muuta…tää on tämmöst…ei 

mitää, siitä sitten vaan...se oli sitten jo kaikki kynnykset, kynnykset  oli sit niin ku jo 

ylitetty…(---) Sit sit sielt tuli helposti, muistan viel samalta diileriltä, tää kenellä oli 

tämä…miltä tää braun sugar tuli, jossaa vaihees tuli tuli lapuista ja LSD.stä juttua, se oli 

hyvin yksinkertasta ottaa, ottaa sit LSD lappu ja täl taval, sen mä muistan et sen  kokeilun 

tein sit taas  ihan yksin et, et totanoissii, muistan et mua ei mikään muu kiinnostanu muuta 

ku se huumautuminen ja…sillai se…  
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Noin viiden vuoden säännöllisen huumeiden käytön jälkeen, 22-vuotiaana, Makke marssi lopen 

uupuneena sosiaalitoimiston ja pääsi pakkohoitoon. Pakkohoidon jälkeen seurasi kuitenkin 

retkahtaminen ja säännöllinen käyttö jatkui. Lopullinen päätös huumeista irtautumiseen syntyi, kun 

hän koki rahattomana ja nälkäisenä tunteen, että kukaan ei välitä, kaikki sillat on poltettu:  

 

Siin kohtaa tuli se päätös, päätös niin ku et  et, joko niin paljon kamaa ettei tarvii herätä tai 

sit soitan apua, haen apua sieltä, mihin on…missä oon pakkohoidos ollu, et ei ollu muuta 

vaihtoehtoo, ei ollu sitä kamaa, mil mä oisin ottanu itteltäni hengen ja, ei ollu puhelinta 

millä soittaa, se oli niinku samalla se lähtökohta, missä synty se halu, sillai niinku että, ei 

jaksa enää. Sit mä hain apua sielt samas paikkaa, ja sainki tietysti, olin aivan sekasin… 

 

Hoidossa Makke rohkaistui käymään vertaistukiryhmissä ja AA-ryhmissä. Hän tajusi, että on 

muitakin ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin hän. Hänelle aivan vieras käsite ”päihteetön 

elämä”  tuli tutuksi. Retkahduksia on kuitenkin sattunut. Vuonna 1995 Makke on vetänyt  viimeisen 

huumepiikin ja kannabista hän on polttanut viimeksi vuonna 2003. Humalassa hän on ollut 

muutamia kertoja vuoden 2003 jälkeen. Tavoitteena Makkella on täysraittius. Hän käy edelleen 

vertaistukiryhmissä. Makkella on yksi lapsi, jota hän tapaa säännöllisesti. Makke on puhelias, 

hauska, verbaalisesti lahjakas mies. Tulevaisuuteen Makke katselee toiveikkaana.  

 

 

 

7.2 Päihderiippuvaisen elämä 

 

 

Päihdehäiriöille on tyypillistä, että ne alkavat usein nuoruusiässä ja ovat yleisiä, pitkäkestoisia ja 

toistuvia aiheuttaen psyykkistä ja sosiaalista haittaa nuoruudessa ja myöhemmin aikuisuudessa. 

Päihdehäiriöt ja mielenterveysongelmat esiintyvät myös usein samanaikaisesti. (Marttunen & 

Lönnqvist 2001, 1583.)  

 

Sekä Sussun että Makken päihteittenkäytön historia on pitkä: molemmat aloittivat tupakoinnin ja 

alkoholin ensikokeilut jo 11-vuotiaana. Molemmilla alkoholin säännöllinen käyttö alkoi jo ala-

asteiässä. Sussu kokeili ensimmäisen kerran huumeita seitsemännen luokan keväällä, vain 13-

vuotiaana. Kokeiltu huume oli amfetamiini. Aiempien tutkimusten valossa Sussun ensihuume oli 
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poikkeuksellisesti muu kuin kannabis. Samoin Sussu on erityisen nuori kovien huumeiden 

ensikokeilija. Sussun huumeiden ensikokeilu tapahtui 1990-luvun lopulla. Makke kertoi psyykkisen 

koukun alkoholiin syntyneen heti ensikokeilusta 11-vuotiaana. Noin 17-18-vuotiaana Makke kertoi 

olleensa jo pahasti alkoholisoitunut. Ensimmäisen kannabiskokeilunsa hän teki 18-vuotiaana, 1980-

luvun lopulla. Hänelle kannabiksen käytön aloittaminen oli keino päästä alkoholista eroon. 

 

Päihteiden käyttöön liittyviä mielenterveyshäiriöitä ovat päihderiippuvuus, mielialahäiriöt, 

ahdistuneisuushäiriöt, psykoottiset- ja persoonallisuushäiriöt (Mielenterveysatlas 2005, 7). 

Nuoruusikä on masennuksen tyypillisin ilmaantumisikä. Vakavaa masennusta esiintyy noin 4-8 % 

nuorista. Nuoruusiän vakavan masennuksen piirteitä ovat muun muassa psykososiaalisen 

toimintakyvyn heikkeneminen, itsetuhoisuus, ihmissuhdevaikeudet ja nuoruuskehityksen estyminen. 

Masennukseen liittyy usein myös ahdistuneisuus tai päihdehäiriö. Nuoruusiän päihteiden käytön on 

tutkittu ennustavan varhaisaikuisuuden masennusta. Ahdistuneisuus kuuluu nuoruusiän yleisimpiin 

psyykkisiin oireisiin. Ahdistuneisuushäiriötä esiintyy noin 4-11 % nuoruusikäisistä. Nuorten 

ahdistuneisuushäiriöiden kanssa esiintyy usein toisia ahdistuneisuushäiriöitä, masennusta, 

tarkkaavaisuus- tai käytöshäiriöitä tai päihdehäiriöitä. Tutkimusten mukaan runsaasti päihteitä 

käyttävät kertovat käyttävänsä päihteitä itselääkintänä: lievittääkseen stressiä tai tuskaisuutta. 

(Aalto-Setälä & Marttunen & Pelkonen 2003, 14-18.) Valtaosalle päihteitä käyttävistä nuorista ei 

kuitenkaan kehity päihdehäiriötä (Marttunen & Lönnqvist 2001, 1579). Sussu kertoi huumeiden 

ensikokeilun syyksi, että ”oli varmaan vaan niin paska olo”.  Sussulla on diagnosoitu masennus, 

johon hänellä on lääkitys edelleen. Sussu on itse sitä mieltä, että hänellä on ollut masennusta jo 

kouluiässä: 

 

…mul on ollu koko tän ajan, siit murkkuiästä asti (masennus)…jos sitä olis sillo 

murkkuiässä jo jotenkin hoidettu…ku mä silloin kamapäissäni koitin tappaa itteni monta 

kertaa...niinku ni…jos sitä olis sillo jotenki hoidettu… 

 

Makke kertoi kokeneensa lapsuudessaan hylätyksi tulemisen kokemuksia. Hän kärsi siitä, että 

vanhemmat olivat eronneet ja äidillä ei ollut aikaa hänelle. Isä oli alkoholisoitunut ja ankara 

poikaansa kohtaan. Makke puhui itse sairaasta perheestä: ”Mä olin yökastelija näist peloista, ku isä 

kävi riehumas siel ja muuta”. Myöhemmin, Makken ollessa 15-vuotias, äiti kuoli. Makke kertoi, 

miten ”isä tuli samana päivänä suremaan kossupullon kans sitä sinne ja ilmoitti niihin aikoihin 
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myös, ettei hän haluu olla meijän isä vaan niinku kaveri”. Sekä Sussun että Makken isä sallivat 

lapsensa päihteiden käytön äidin ollessa absolutisti.   

 

Päihderiippuvaisen elämä pyörii päihteen hankkimisen ja käytön ympärillä. Harrastukset, työ, perhe 

ja ihmissuhteet ovat menettäneet merkityksensä. Päihteiden käytön oireet vaihtelevat päihteestä 

riippuen. Nuori voi olla tokkurainen, ailahteleva, aggressiivinen, apaattinen. (Friis & Eirola & 

Mannonen 2004, 142-143.) Päihderiippuvaisen elämään kuuluvat pakonomaisen käytön jaksot, 

jolloin huumeiden käyttö rahoitetaan esimerkiksi rikoksilla tai prostituutiolla. Huumeriippuvuuteen 

voivat kuulua irtautumisyritykset, hoitojaksot tai vankila. (Partanen 2002, 29.) Päihderiippuvaiset 

käyttävät huumausaineita päivittäin tai useita kertoja päivässä (Perälä 2002, 75). Käytön pitkittyessä 

saman miellyttävän vaikutuksen saaminen vaatii yhä suuremman määrän päihdettä (Fröjd ym. 2009, 

20).  

 

Sussun pääpäihde oli amfetamiini. Hänen elämässään on ollut koulun keskeyttämistä, lyhyitä 

työharjoittelu- ja työssäolojaksoja, katkaisuhoitojaksoja, tukiasumista sekä pahoinpitelysyyte, 

itsemurhayrityksiä, psykiatriakäyntejä, suljetulla osastolla oloa ja sosiaalitoimiston asiakkuutta. 

Sussu kertoi, miten tuntui ”että elämä on ollut yhtä puuroa”. Makke kertoi, miten kannabiksen 

käytön aloittamisen jälkeen hän melko pian tutustui heroiiniin, ”ja sit ei ollukkaan enää millään 

mitää merkitystä siin mieles, et sit kelpas kyl ihan kaikki”. Makke käytti myös amfetamiinia ja 

LSD:tä: ”Mua ei mikään muu kiinnostanu ku se huumautuminen”. Molempien kohdalla porttiteoria 

toteutui molempien aloittaessa tupakoinnin ja alkoholinkäytön jo 11-vuotiaana. Sussu aloitti 

huumeiden käyttönsä poikkeuksellisesti amfetamiinilla, mutta kokeili myös hasista, subutexiä ja 

lääkkeitä, amfetamiinin suonensisäinen käytön jäädessä kuitenkin pääpäihteeksi. Makke siirtyi 

kannabiksen käytöstä kovempiin huumeisiin.  

 

Alkoholin- ja huumeidenkäytön ja rahapelaamisen yhteyttä ei ole juurikaan tutkittu. Tulosten 

mukaan on kuitenkin selvää, että alkoholi on vahvasti mukana ongelmapelaajien ja 

huumeidenkäyttäjien elämässä. Samoin huumeidenkäyttö yhdistyy usein humalahakuiseen 

juomiseen ja ongelmapelaamiseen. Henkilöitä, joita koskee kaikkien kolmen alueen päällekkäisyys, 

on tulosten mukaan yksi prosentti väestöstä. Kyseessä on pieni, mutta ongelmallinen ryhmä, joille 

päihde- ja pelaamisongelmien lisäksi on myös työttömyyttä ja taloudellisia vaikeuksia. 

(Hakkarainen & Järvinen-Tassopoulos & Metso 2010, 276.) Makken elämään kuului lyhyitä 

työjaksoja, sosiaalitoimen asiakkuutta, pakko- ja katkaisuhoitoja, uhkapelaamista.  
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Anja Koski-Jänneksen mukaan ihmiset, jotka pääsevät eroon riippuvuudestaan kertovat usein 

käänteentekevästä kokemuksestaan. Kokemusten luonne vaihtelee suuresti. Kokijasta itsestään 

kuitenkin tuntuu, että tapahtumaan sisältyi jotakin merkityksellistä. (Koski-Jännes 1998, 61.) Sussu 

kertoi, miten hänen elämänsä käännekohta oli, kun hän tapasi Arskan: ”Se sano sit et…hän ei 

tykkää siit ollenkaa et sä pistät suoneen ja…se kyl aika paljo mul merkkas ku se sano nii”. Samoihin 

aikoihin Sussulla alkoi uusi vakituinen ja mielenkiintoinen työ, jossa hän viihtyi. Sussu päätti 

lopettaa huumeiden käytön. Makke kertoi, miten 22-vuotiaana hän koki, että elämä ei voi jatkua 

näin: ”Tuntui siltä että ei vaan yksinkertaisesti jaksa enää”. Toisaalta itsemurhan esti se, että ”ei ollu 

sitä kamaa mil mä oisin ottanu hengen itteltäni”.  

 

...ku ei ollu ytään ihmistä, ketä ois halunnu mun kans olla tekemisissä, ei ollu äitii enää elos, 

isä oli ties missä ja ja...ei kukaan halunnu olla tekemisis…enkä mä uskaltanu olla kenekää 

kans tekemisiss ja ja jotenki ajattelin et et kaikki sillat on poltettu, ei mitään 

mahdollisuuksii, et siin kohtaa tuli se päätös. 

 

Makke sai apua sosiaalitoimistosta, ja pääsi pakkohoitoon. Makke aloitti käynnit 

vertaistukiryhmissä ja AA-ryhmissä. 

 

Retkahduksessa epäonnistutaan omassa kohtuus- tai raittiustavoitteen ylläpidossa (Holmberg 2003, 

215). Koski-Jänneksen mukaan lopettamisen jälkeistä elämää edesauttaa usein uusi elämäntilanne, 

joka liittyy lopettamispäätökseen, esimerkiksi puolison löytyminen tai lapsen syntymä. Samoin 

joillekin jatkuva osallistuminen AA:han, NA:han tai vastaaviin tarjosi kävijälleen myönteisen 

henkisen kasvun ja kehityksen mahdollisuuden. Samoin jotkut saattoivat hankkiutua myös jostakin 

toisesta riippuvuudesta eroon, esimerkiksi tupakasta. (Koski-Jännes 1998, 144-145.) Usein 

vältetään riippuvuutta aiheuttaneen päihteen käyttöä, eikä uskota riippuvuutta  aiheuttaneen aineen 

kohtuukäyttöön (Soikkeli 2004, 21). Koski-Jänneksen (1998, 165) mukaan irtautuminen päihteistä 

tulisi nähdä prosessina, joka avaa tien kohti uusia haasteita ja kohti uutta elämänkatsomusta.  

 

Sussu kertoi retkahtaneensa kerran, noin vuosi lopettamispäätöksen jälkeen: ”Saatiin sitä pirii…ja 

sit otettiin, mut siin oli sit niin vähä et ei…et sen vois laskee et…mut siihen se sit jäi”. Sussu on 

ollut ilman huumeita noin viisi vuotta. Vielä hän ei tunne olevansa täysin irti huumeista: ”…jos 

Arska ja lapset kuolis tai muuttais jonnekki pois, ni kyllä varmasti rupeisin vetään”. Makke kertoi 
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käyttäneensä suonensisäisiä huumeita viimeksi vuonna 1995 ja kannabista hän on polttanut 

viimeksi vuonna 2003. Humalassa hän on ollut muutamia kertoja. Makkella on tavoitteena 

täysraittius. Hän käy edelleen vertaistukiryhmissä.  

Taulukko 16. Yhteiset tekijät entisillä huumausaineiden käyttäjillä. 

 

 

 

Vaikka Sussun ensikokeilu amfetamiinin kanssa tapahtui 1990-luvun lopulla ja Makken kymmenen 

vuotta aiemmin kannabiksella, on heidän elämässään havaittavissa paljon yhtäläisyyksiä. Yhteiset 

tekijät jaoin perheen sisäisiin tekijöihin, vapaa-ajan viettotapoihin ja perheen ulkopuolisiin 

tekijöihin. Perheen sisäisiin tekijöihin kuuluvat rikkinäinen perhe, isän salliva asenne päihteiden 

käyttöä kohtaan ja äidin absolutismi sekä pahoinvointi perheessä. Vapaa-ajan viettotapoihin 

kuuluvat varhainen tupakan ja alkoholin käytön aloittaminen sekä liikkuminen vanhempien ystävien 

seurassa. Perheen ulkopuolisiin tekijöihin kuuluvat sosiaalitoimen asiakkuus ja sijoitus perheen 

ulkopuolelle. Runsas ja säännöllinen huumeiden käyttö 5-7 vuoden ajan johti syrjäytymiseen 

opiskelu- ja työelämästä, mielenterveysongelmiin sekä pakko- ja katkaisuhoitojaksoihin. 

Raitistuminen lähti molempien osalta omasta päätöksestä. Toisella huumausaineiden käytön 

lopettamiseen vaikutti rakastuminen ja uusi vakituinen ja mielenkiintoinen työ, toisella täydellinen 

uupuminen narkomaanin elämään. Retkahduksia tapahtui, mutta nyt huumeetonta aikaa ollut 

molemmilla 5-8 vuotta. Molempien kohdalla porttiteoria toteutui: siirryttiin miedommista 
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huumeista vahvempiin. Molemmat rekrytoituivat huumeiden käyttäjiksi syrjäytymismallin kautta, 

jossa huono-osaisuus, syrjäytyminen, rikollisuus ja päihteiden käyttö kasaantuivat ja syntyi huono-

osaisuuden kehä.  

 

Ensihuumeet olivat erilaiset, mutta molemmille syntyi ensikokeilusta monen vuoden 

päihderiippuvuus. Makke kertoo kannabiksen kokeilun 18-vuotiaana ”kolahtaneen heti”, Sussulle 

ensikokemus amfetamiinista 13-vuotiaana ei taas ollut ”mitenkään ihmeellinen”. Muita 

eroavaisuuksina heidän historioissaan on, että Makkella oli peliriippuvuutta, kun taas Sussulla oli 

koulukiusaamista ja itsetuhoisia taipumuksia. Molemmilla on lapsia, toinen on eronnut, toisen 

parisuhde jatkuu.  

 

 

 

8 NUORTEN PÄIHTEETTÖMYYDEN EDISTÄJIÄ 

 

 

8.1 Vahvistava vanhemmuus  

 

 

Pirskasen mukaan, vaikka nuoruusiän keskeinen kehitystehtävä on vanhemmista irrottautuminen, on 

vanhemmilla kuitenkin olennainen merkitys nuoren itsetunnon kehittymiseen ja asenteiden 

muokkautumiseen (Pirskanen 2007, 23).  Lasten ja vanhempien yhdessäolo lämpimässä ja 

luottavassa ilmapiirissä on kasvamisen voimavara. Nuoret tarvitsevat ympärilleen turvaverkon ja 

tunteen, että kuuluvat turvalliseen yhteisöön. (Saarto 2003, 72.) Hyvät kasvatuskäytännöt toimivat 

niin sanottuna suojaverkkona nuorille, joilla on riski ajautua ongelmakäyttäjäksi (Ahlström & 

Metso & Tuovinen 2002, 423).  

 

Muita suojaavia tekijöitä ovat muun muassa nuoren älykkyys, positiivinen temperamentti, hyvät 

ongelmanratkaisutaidot, usko omiin kykyihin sekä nuoren kasvua tukeva ilmapiiri (Marttunen & 

Kiianmaa 2003, 103).  Suojaavia tekijöitä ovat myös terveelliset elämäntavat, päihteettömät mallit 

ja harrastukset. Ohjattu vapaa-ajan toiminta antaa nuorelle mahdollisuuden kokea onnistumisen ja 

pettymysten kokemuksia sekä mahdollisuudesta luoda uusia sosiaalisia kokemuksia. Harrastuksissa 

nuorta voidaan myös tukea päihteettömyyteen.  (Kylmänen 2005, 13.) Mielekäs tekeminen vapaa-
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ajalla ja toimivat ystävyyssuhteet antavat nuorelle eväitä terveeseen ja tasapainoiseen elämään 

(Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö 2000, 20). Myös tietoisuus 

päihteidenkäytön riskeistä on tärkeä suojaava tekijä. Suojaavat tekijät vahvistavat ja kannustavat 

nuorta, mutta kuitenkin yksittäinenkin seikka voi vaikuttaa nuoren valintoihin.  (Preventiimi 2009, 

13-14.) Yleisimmät suojaavat tekijät voidaan jakaa kolmeen laajempaan kokonaisuuteen: lapsen 

persoonakohtaisiin ominaisuuksiin, perheen sekä perheen ulkopuoliseen tukeen (Nuorten 

huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö 2000, 20). 

 

Tutkimusten mukaan raittius on yleisempää ydinperheiden nuorilla kuin muissa perhetyypeissä. 

Perheen koulutustasolla ei ole merkitystä nuoren raittiuteen. Käyttövarojen runsaus lisäsi nuoren 

päihteiden käyttöä. (Ahlström & Karvonen 2010, 133-135.)  Perheen sosioekonominen tausta ei ole 

automaattisesti suojaava tekijä: huumeiden kokeilu on yleisintä sekä heikon että korkean sosiaalisen 

aseman omaavilla perheen nuorilla. Tärkeä suojaava tekijä on perheen keskinäinen vuorovaikutus. 

(Jahnukainen 2001, 75.) 

 

Vanhemmat ja muut aikuiset toimivat kaksijakoisesti suhtautumisessaan nuorten päihteiden 

käyttöön. Toisaalta he ovat huolissaan alaikäisten päihteiden käytöstä ja toisaalta he sallivat nuorten 

päihteiden käytön muun muassa hankkimalla päihteitä alaikäisille. (Lappalainen-Lehto & Romu & 

Taskinen 2007, 43.) Karlssonin, Raitasalon ja Holmilan (2007, 154) tutkimuksen mukaan 63 

prosenttia 15-17-vuotiaista nuorista piti alkoholin hankkimista helppona tai erittäin helppona. 

Soikkelin (2004, 15) mukaan usein jää vähälle huomiolle se, että tupakan tai alkoholin välittäminen 

alaikäiselle on yhtä lailla laitonta kuin huumausaineiden käyttö tai välittäminen. Nuorten parissa 

työskentelevien ammattilaisten mielestä nuorten päihteettömyyttä edistäisi vanhempien kielteinen 

suhtautuminen päihteisiin, nuorten kiinnittyminen perheisiin ja yhteiskuntaan, perheiden arjesta 

nauttiminen sekä apua tarvitsevien perheiden yhteiskunnallinen tukeminen (Määttä 2006, 126).   

Vanhemmilta ja kaikilta aikuisilta vaaditaan terve aikuisuuden malli, jossa on hyvä arvopohja ja 

perusturva (Huoponen ym. 2001, 74).  

 

Päihdehoidon kliinisen opettajan Solja Niemelän mukaan vanhemmuutta vahvistava interventio on 

aina toimiva (Niemelä 2010). Örebro-malli on kehitetty Ruotsissa vuosituhannen vaihteessa 

ehkäisemään alaikäisten alkoholin käyttöä. Ohjelma on suunnattu vanhemmille ja ajatuksena on 

vaikuttaa vanhempien päihdeasenteisiin. Ohjelma toteutetaan vanhempainilloissa kerran 
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lukukaudessa vuosiluokilla 7-9. Vanhempainiloissa sovitaan yhteiset säännöt ja normit siitä, miten 

nuorten päihteiden käyttöön puututaan. (Koutakis & Stattin & Kerr 2008, 1629-1637.) 

 

 

 

8.2 Kannustava koulu 

 

 

Koulun tehtävänä on tukea kotien kasvatustyötä ja se on oppimisympäristönä tärkeä terveyden 

edistämisen ja kasvun tukemisen malli (Huoponen ym. 2001, 29-30). Terveyden lukutaito on 

vahvistuva käsite koulumaailmassa: oppilaan omat käsitykset, kokemukset ja odotukset ohjaavat 

sitä, mihin hän havaintonsa kohdistaa, mitä tietoa hän ottaa vastaan ja miten hän sitä tulkitsee (Emt., 

19). Koulu- ja opiskelijaterveyden huolto on lasten ja nuorten keskeisin hyvinvointipalvelu, jonka 

painopistealue on ehkäisevässä työssä (Saarto 2003, 72). Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan 

hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä 

ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa (Perusopetuslaki 31 §). Paimion 

kaupungissa valmistuu kevään 2011 aikana oppilashuollon käsikirja esi-, perus- ja lukio-

opetuksessa. Tavoitteena on yhtenäistää oppilashuollon käytäntöjä ja kehittää nivelvaiheen 

yhteistyötä eri kouluasteiden välillä sekä lisätä huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi 

tavoitteena on moniammatillisen verkostotyön laajentaminen eri hallintokuntien välillä. (Paimion ja 

Sauvon oppilashuollon käsikirja esi- perus- ja lukio-opetuksessa 2011, 3.) 

 

Koulun ehkäisevä päihdetyö toteutuu koulun terveystiedon ja terveys- ja laillisuuskasvatuksen 

kautta (Huoponen 2001, 9). On tärkeää, että kouluissa on laadittu suunnitelma päihteiden käytön 

ehkäisyyn ja päihteiden käyttöön puuttumiseen. Myös koulun ulkopuolisten hoito- ja 

tukipalveluiden merkitys on tärkeää. (Emt., 35.) Useissa oppilaitoksissa on kehitetty myös varhaisen 

puuttumisen toimintamalleja (Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö 2000, 39). 

Paimion kaupungissa on käytössä toimintamalli nuorten päihde-epäilyjen kohdalla sekä nuorten 

päihdehoitopolku. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päihteiden 

kanssa vaikeuksiin joutunut lapsi tai nuori ja ohjata hänet tarkoituksenmukaisen avun piiriin 

(Paimion ja Sauvon oppilashuollon käsikirja esi- perus- ja lukio-opetuksessa 2011, 28).  
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Ongelmana on huumeiden käytön näkemisen ja tunnistamisen vaikeus (Jaatinen ym. 1998, 48). 

Tärkeämpää kuin yksittäisten ulkoisten merkkien tuijottaminen, on kokonaisuuden hahmottaminen. 

Varhaisia merkkejä tuen tarpeesta ovat muun muassa koulupoissaolot, heikko koulumenestys tai 

pikkurikollisuus. (Soikkeli 2004, 24.) ESPAD -tutkimuksen (Metso ym. 2009, 36, 84-85) mukaan 

oppilaat, joilla on paljon koulupoissaoloja käyttävät enemmän kaikkia päihteitä kuin ne, jotka eivät 

pinnaa. Koulussa hyvin menestyvät käyttävät päihteitä vähemmän kuin heikot oppilaat. Soikkelin 

(2004, 24) mukaan muita altistavia tekijöitä päihteiden käytölle voivat olla myös perheolojen 

hajoaminen ja vanhempien päihdeongelmat. Varhainen puuttuminen voi tarkoittaa perheen 

tukemista, apua koulun käynnissä tai erilaisten vapaa-ajanviettotapojen tarjoamista (Emt., 24). 

Toimiva oppilashuolto on asioiden etenemisen ydin. Koulussa tapahtuva ehkäisevä päihdetyö 

edellyttää usein moniammatillista viranomaisyhteistyötä (Huoponen ym. 2001, 59). 

Moniammatillisen yhteistyön perustana on yhteistyökumppanien taitotiedon tunteminen, 

ammatillisuus, luottamuksellisuus ja toisia arvostava työskentelykulttuuri (Honkala & Suomala 

2009, 73-76). Huolen puheeksi ottaminen on olennainen osa varhaista puuttumista. Huoli nuoren 

oppimisesta tai hyvinvoinnista voi herätä opettajalla, muulla työntekijällä, huoltajalla tai oppilaalla 

itsellään. Tärkeää on tasavertainen ja kunnioittava vuorovaikutus. (Paimion ja Sauvon 

oppilashuollon käsikirja esi- perus- ja lukio-opetuksessa 2011, 8.) Paimion kaupungissa alkoi 

tehostetun ja erityisen tuen kehittämisen hanke sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman teko 

2010 vuoden lopulla. 

 

Paimion yläkoulussa oppilaiden toimintaa ja hyvinvointia seuraavat opettajat ja muu henkilökunta. 

Ilmenevät huolenaiheet otetaan heti puheeksi ja niihin puututaan mahdollisimman pian. Yhteistyö 

nuoren huoltajiin tiivistyy. (Paimion ja Sauvon oppilashuollon käsikirja esi- perus- ja lukio-

opetuksessa 2011, 14.) Koulun ja kodin yhteistyö sisältää vanhempainiltoja, arviointikeskusteluja, 

vanhempainyhdistystoimintaa. Tärkeää olisi olla vanhempiin yhteyksissä alusta alkaen ennen kuin 

ongelmia ilmenee. Ikuisuusongelmana lienee ongelmallisten vanhempien aktivoimisen 

problematiikka.  

 

Linda Dusenburg ym. (1997) ovat arvioineet USA:ssa käytettyä 47 erilaista päihde-

ehkäisyohjelmaa. Vain Life Skills Training –ohjelmalla oli vaikutuksia nuorten päihteiden käyttöön.  

Life Skills Training-ohjelma on tarkoitettu 12-13-vuotiaille nuorille  ja ohjelman vetäjinä toimivat 

opettajat. Ohjelmassa opetellaan vuorovaikutus- ja kieltäytymiskeinoja muun muassa erilaisten 

rooliharjoitusten avulla. (Nuorten huumeiden käytön ehkäisytoimikunnan mietintö 2000, 40.) 
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8.3 Hyvä päihdekasvatus 

 

 

Soikkeli kirjoittaa, miten valistuksen tehosta ei ole saatu juuri mitään näyttöä, mutta kampanjat ja 

valistus ovat edelleen asioita, joihin sijoitetaan. Hänen mukaansa päihdevalistukseen ja 

kampanjoihin sijoittaminen on poliittisesti kannattavaa: asiat saadaan näyttämään siltä, että 

poliitikot ovat huolissaan ja tekevät jotakin. Ongelman ydin on hänen mukaansa se, että 

päihdevalistus ja nuorten oma kokemus ovat ristiriidassa keskenään. (Soikkeli 1998, 357-359.) 

Saarnion (2000, 159) mukaan päihdevalistuksessa nuoria pelotellaan, annetaan väärää tietoa tai 

asiaa liioitellaan.  

 

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan vuonna 2009 puolet 18-vuotiaista nuorista tiesi vähintään 

yhden huumaavia aineita viimeisen kuluneen vuoden aikana käyttäneen henkilön. 16-vuotiaista 

tytöistä puolet tunsi vähintään yhden huumeiden käyttäjän ja pojista 36 prosenttia. 14-18-vuotiaista 

40 prosenttia tunsi vuonna 2009 jonkun, joka on kokeillut huumeita kuluneen vuoden aikana. 

Vuonna 2007 prosentti oli 37. (Rainio 2009, 43, 68, 74.) Useat koululaiset tuntevat siis jonkun, joka 

on joskus kokeillut jotakin huumetta.  Valistuksen antama kuva huumeiden käyttäjästä on eri kuin 

oma kaveripiiri on. Kun nuori tutustuu huumeita kokeilleihin tai käyttäviin ihmisiin, hän huomaa, 

etteivät nämä vastaakaan valistuksessa annettua kuvaa huumeidenkäyttäjästä. Nuori päätyy 

kokeilemaan huumeita ja huomaa, että vaikutukset ovat hyvin erilaisia, mitä hänelle on kerrottu. 

(Seppälä & Mikkola 2004, 45.) 

 

Soikkelin mukaan huumevalistuksen toinen ongelma on se, että valistuksesta annetaan 

dramaattisempi kuva, mitä se oikeasti on: kokeilusta seuraa aina riippuvuus, joka johtaa sairaalaan 

tai kuolemaan. Hänen mukaansa yleisempää on se, että huumeita kokeillaan 1-2 kertaa ja sitten 

mielenkiinto niihin lopahtaa. Seuraavaksi yleisintä on käyttää huumeita useamman kerran, mutta 

elämäntilanteen muuttuessa (opiskelu, seurustelu, työ, harrastukset..) huumeet jäävät. Vain pieni osa 

jää huumeista riippuvaiseksi. Soikkeli painottaa, että nuorille tulee kertoa faktat: on annettava 

realistinen kuva siitä, että huumeiden käyttö on yleensä köyhä vaihtoehto, joka useimmiten häviää 

todelliselle elämälle. Hänen mukaansa kiinnostava tekeminen ja kyky rikkaaseen elämään voivat 

ehkäistä, ei välttämättä huumeiden kokeilua, mutta säännöllistä käyttöä. (Soikkeli 1998, 363-365.) 
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Kritiikki kohdistuu myös päihdehankkeiden tai -valistuksen tuloksettomuuteen: ei pystytä 

todentamaan nopeita muutoksia kohderyhmän käyttäytymisessä (Soikkeli 2004, 42). Hipin mukaan 

kansainvälisten valistusprojektien mukaan tuloksekkaimpia päihdevalistusprojekteja ovat ne, jotka 

ovat kohdistuneet vanhempiin tai muihin nuoria ympäröiviin aikuisiin kuten opettajiin ja ohjaajiin. 

(Hippi 2001, 558). Tästä ovat esimerkkeinä aiemmin esitellyt Life Skills ja Örebro-mallit. Hipin 

mukaan päihdevalistusprojektien tehosta tai vaikuttavuudesta päihteiden käyttöön ei voi saada 

näyttöä, koska projekteja toteutetaan ilman alkukartoitusta.  Samoin tulokset kariutuisivat 

verrokkiryhmän puuttumiseen. Samoin koulun valistusoppituntien pitäisi olla kokonaisuus, eikä 

vain yksittäinen päihdevalistustunti.  Hipin mukaan tarvetta ja halua päihdevalistukseen on. 

Valistusprojektien tulisi kuitenkin täyttää tietyt laatuvaatimukset. Kohderyhmä tulisi olla sellainen, 

johon olisi mahdollista vaikuttaa ja joka kuitenkin on ongelmallinen ryhmä. 

Päihdevalistuskohteeksi tulisi valita se, joka aiheuttaa eniten ongelmia. Lisäksi projektin olisi 

esitettävä lopputulostavoite. (Emt., 565.) Tavoitteita voi olla monenlaisia ja eritasoisia. Voidaan 

tavoitella, että jotain päihdettä ei kokeiltaisi lainkaan tai, että kokeilut jäisivät kokeiluiksi tai, että 

säännölliset käyttäjät lopettaisivat. (Soikkeli 2004, 44.) 

 

Soikkelin (Emt., 52) mukaan ei ole sellaista valistajaa ja valistajan näkökulmaa, joka uppoaisi koko 

ikäluokkaan: aina joku sulkee korvansa mutta aina joku myös aukaisee ne.  Kun mahdollisimman 

monipuolista keskustelua käydään saman ryhmän kanssa, saadaan yhteys yhä useampaan nuoreen. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö nuoren kanssa, ja heidän näkökulmansa ja ideansa huomioon ottaminen 

on ensiarvoisen tärkeää. Soikkeli kannustaa myös pitämään tilaisuuksia, jossa olisi keskustelemassa 

eri alojen ammattilaisia.  

 

Paimiossa on pidetty esimerkiksi vapaa-ajanlautakunnan toimesta keskustelutilaisuus, jossa 

paneelissa on ollut vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja, erityisnuorisotyöntekijä, liikuntasihteeri, 

poliisi ja nuorisoneuvoston puheenjohtaja (Kunnallislehti, 1.12.2009). Samoin koulu- ja 

nuorisopalvelut järjestivät päihdeaiheisen vanhempainillan, jossa puhumassa olivat sekä poliisit että 

entinen narkomaani (Kunnallislehti, 22.1.2010). 

 

Suomessa päihdevalistuksen ja -kasvatuksen keskeisin toimintaympäristö on ollut koulu (Herranen 

2010, 27).  Myös koululaiset arvostavat koulussa saatua päihdevalistusta: 15-24-vuotiaat pitivät 

koulun huumevalistusta tärkeimpänä (47 %) huumetiedon lähteenä (Hakkarainen & Metso 2004, 

49). Ryhmässä tapahtuvan päihdekasvatuksen vahvuuksia on suuren joukon tai esimerkiksi koko 
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ikäluokan tavoittaminen samanaikaisesti. Suuressakin ryhmässä on hyvä kuitenkin muistaa 

vuorovaikutuksellisuus, esimerkiksi ryhmätyöt, verkkotyöskentely jne. Ryhmän päihdekasvatuksen 

tavoitteita ovat päihdetiedon tarjoaminen, elämäntaito- ja arvokeskustelun käyminen, kieltäytymisen 

ja sosiaalisen paineen kestämisen harjoittelu, päihteettömien vaihtoehtojen esittäminen ja 

vertaiskasvatuksen hyväksikäyttö. Päihdekasvatus ei saisi kuitenkaan olla irrallinen osa koulun 

terveyskasvatusta, vaan päihdekasvatuksen tulisi olla suunniteltua ja pitkäkestoista. Myös 

”arkirupattelun” merkitystä tulisi korostaa: nuoren kuunteleminen, positiivisen palautteen 

antaminen, vuorovaikutuksellinen keskustelu viestittävät nuorelle arvostusta ja välittämistä. 

(Preventiimi 2009, 20-23.) Internet on avannut myös uusia mahdollisuuksia ja vaatimuksia 

päihdevalistukselle. Seppälän ja Mikkolan (2004, 40) mukaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka iso 

osa suomalaisista huumeidenkäyttäjistä osallistuu internetin huumekeskusteluihin tai hakee tietoa 

internetistä. Arveluiden mukaan käyttäjät luottavat internettiin ja ystävien tietoon, muut median ja 

koulun valistukseen. 

 

Päihdevalistusta pidetään perinteisenä ehkäisevän päihdetyön muotona, jossa päihteiden käytön 

riskeistä kerrotaan tietylle ryhmälle (Preventiimi 2009, 19). Viitasen mukaan päihdevalistuksessa on 

kuusi eri sokean pistettä: 1. Valistuksessa unohdetaan, että kaikki nuoret eivät käytä päihteitä, 2. 

nuorten päihteidenkäytön trendit ovat usein vastakkaisia kuin valtaväestöllä, 3. valistus on usein 

ainekeskeistä, 4. valistus on terveyskeskeistä, 5. uskotaan pelottelun voimaan ja 6. valistajan 

omakohtaisten päihdekokemusten korostaminen.  (Viitanen 2010, 48-51.) Kokonaisvaltaisen 

päihdekasvatuksen edellytys on, että perinteisen päihdevalistuksen sokeat pisteet tunnistetaan. 

Lisäksi nuorten omaa aktiivisuutta on hyödynnettävä. (Emt., 61.) Valistuksen idea, suunnittelu ja 

toteutus ovat liian usein lähtöisin aikuisten maailmasta (Jaatinen 2000, 111). Vaikuttaminen voi olla 

kauhupropagandaa, tieto-asenne-mallia, normatiivista, affektiivista, sosiaalista, itseuskomus-

mallista tai älyllistä (Mustalampi & Warsell & Soikkeli 2001, 160-161). Käytännössä on opeteltu 

päihteiden terveysriskejä, kahlattu päihderatoja ja -putkia, katsottu erilaisia dokumentteja tai 

käytetty valistajina virkavallan edustajia tai entisiä päihdeongelmaisia (Herranen 2010, 28).  

 

Entisten käyttäjien hyödyntämistä päihdevalituksessa on toisinaan vältetty. Heitä on pidetty 

kiinnostavina ja vakuuttavina puhujina, mutta toisaalta on pelätty, että he voivat herättää nuoren 

kiinnostuksen huumausaineisiin. (Soikkeli 2004, 51 ; Viitanen 2010, 51.) Tutkimukseni 16-18-

vuotiaat haastateltavat ovat sitä mieltä, että paras päihdevalistaja heidän ikäisilleen olisi entinen 

narkomaani, joka kertoisi oman selviytymistarinansa.  
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Se kuuluis mun mielest simmonen et sinne tulis kertomaan simmonen mies tai nainen, ketä 

niinku kertoo omist kokemuksista et mitä on itte tehny…ettei siel oo semmonen joku lääkäri 

tai poliisi, mikä vaa selittää, et se täytyy…sen täytyy olla simmonen, mikä on niin ku itte 

kokenut sen kaiken. 

( Haastateltava 4 / 4 ) 

 

Valistajia moititaan usein siitä, että he jättävät kertomatta päihteiden käytön hyvistä puolista ja 

niiden positiivisista vaikutuksista. Soikkelin (2004, 77-79) mukaan positiivisten vaikutusten 

käsittely on hyvää silloin, kun se sopii valistajan omaan rooliin.  

 

Tutkimukseni 16-18-vuotiaiden nuorten sekä entisten huumausaineiden käyttäjien mielestä on 

pääasia, että valistus olisi realistista ja faktatietoa antavaa. Esiin nousee asiantuntijuuden vaatimus. 

Päihdevalistajan täytyy olla ehdottoman luotettava ja uskottava päihdetietouden jakaja. 

 

Kai se olis joku semmonen…jos ois niinku  oikeesti semmost ihan niinku sataprosenttisen 

takuu varmaa tietoo niist…et ei...niiku netistäkin löytyy kymmen erilaist tietoo niist…sä 

löydät semmost et kannabiksest ei löydy ku hyvii ja sit sä löydät semmost et kannabis tappaa 

heti ku sä näätki sitä...tai yleensäki sillai et…semmost oikee faktaa… 

 (Haastateltava 2 / 9 ) 

 

Mä lähtisin myös valistuksessa puhumaan kannabispsykooseista (Puhelin soi)…Mä lähtisin 

oikeesti kertomaan niist vaaroista…jos kaikki unelmat ja tavoitteet lähtee pois, kuin 

vaarallista se on, jollei mikkään kiinnosta. (---) Kehottaisin tavallaan katsomaan sitä 

näkökulmaa, ku ei tääl oo tarkotus missään pelkotiloissa elää.  

(Haastateltava 6 / 15 ) 

 

Paimiossa on käytetty myös elämyksellisiä päihdekasvatusmenetelmiä: näytelmiä ja päihdeputkia. 

Rantalan, Salasuo ja Soikkeli (2006, 85-89) kritisoivat elämyksellisiä menetelmiä neljästä eri 

näkökulmasta: 1. Huumeiden käsittely on kärjistettyä ja epärealistista, 2. valistuksen heikko 

vaikuttavuus, 3. valistuksen moninaisuus ja 4. valistuksen tuottama vähäinen vuorovaikutus. 

Vastapainoksi he tarjoavat valistusta, joka kannustaa ajattelemaan kriittisesti ja perustelemaan 

käsityksiä. Näytelmissä kuvattu todellisuus on usein kaukana siitä, mitä nuori kohtaa (Emt., 93).  
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Päihdekasvatuksessa on laajempi ote kuin päihdevalituksella. Päihdekasvatus tarjoaa päihteettömiä 

vapaa-ajanviettotapoja nuorille ja sen tulisi käsitellä myös elämäntaitoja ja -arvoja. Tavoitteena on 

opettaa vastuullista suhtautumista päihteisiin. (Preventiimi 2009, 20.) Soikkelin mukaan 

päihdevalistuksella olkoon sama tavoite kuin kaikella kasvatuksella: nuorten on saatava kohdata 

maailma valmistautuneina. Heillä on siis oltava tietoa huumeista. Mitä he tiedollaan tekevät, ei ole 

meidän päätettävissämme. (Soikkeli 2004, 45-46.) 

 

 

 

8.4 Hyvä puuttumiskeino 

 

 

Väyrysen mukaan puuttuminen nuorten huumeiden käyttöön tehdään usein tilanteessa, jossa nuoren 

uskotaan vaarantavan käyttäytymisellään oman hyvinvointinsa ja terveytensä. Tavoitteena on 

suojata nuorta huumeiden käytön vaaroilta ja estää häntä syrjäytymästä. (Väyrynen 2009, 107.) 

Päihteiden käytön puuttumisen suurin ongelma lienee se, että nuori ei näe kuin hyviä puolia omassa 

päihteidenkäytössään, joten puuttumista ei koeta oikeutetuksi (Kylmänen 2005, 15). Jaatisen 

tutkimuksen (2000, 126) mukaan päihdemaailmaan jo tutustuneet nuoret eivät enää löydä ulos 

tuosta maailmasta: päihteistä saadaan enemmän positiivisia kokemuksia ja elämyksiä kuin 

päihteettömästä vaihtoehdosta. 

 

Kaksi haastateltavista pohti parhaimmaksi puuttumiskeinoksi omien vanhempien väliintulon. He 

molemmat jäivät itse kiinni kannabiksen kokeiluistaan. 

 

Mun mielest vanhemmat on niinku ne tärkeimmät, niitten täytyy saada se kuriin, jos ne saa 

tietää…et niitten niin ku siihen pitäis puuttuu. 

(Haastateltava 4 / 5 ) 

 

Yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että huumeseulat ovat paras puuttumiskeino nuorten huumeiden 

käyttöön. Timo Seppälän (2003, 496) mukaan seulonta kattaa laajimmillaankin suhteellisen suppean 

valikoiman aineita. Huono puoli on myös epäspesifiyydestä johtuvat väärät positiiviset tulokset. 

Seulat ovat kuitenkin nopea, helppo ja herkkä menetelmä tutkia asiakkaan huumeiden käyttö. 
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Kaikille neljälle kiinnijääneelle kannabiksen kokeilijalle oli sanktiona huumeseulat: noin kolmen 

virtsanäytekerran toimittaminen terveyskeskukseen pyydettäessä.  

 

No…kyl se on iha ihan hyvät ne…ne ku mullaki on niinku ne seulat…et ne on ihan…et niist 

näkee…ja sit et…simmotti niinku…et valvottais sitä… 

(Haastaeltava 5 / 6 ) 

 

Kaksi 16-18-vuotiasta nuorta mietti, että motivaatio huumeista irrottautumiseen on lähdettävä 

itsestä: 

 

Se on siis…periaatteshan se lähtee omasta ittestään…mun mun mielest ainakin…jos se 

oikeesti oo yhtää yhteistyöhalunen…ja se vaik se pääsis niist niist eroon, jos jos se on…jos 

se oikeesti haluaa olla siin tilanteessa…ni se hakeutuu niihin uudestaan…sen täytyy ensin 

lähtee itestään, ennen ku sitä oikeesti pystyy auttaan... 

(Haastateltava 3 / 5 ) 

 

Aikuiset haastateltavat olivat oman motivaation, vanhempien valistamisen ja vanhempien 

kasvatusvastuun kannalla. 

 

No, mun mielestä pitäis oikeesti ensin niist vanhemmist. Koska se on niitten vanhempien 

niinku…Must tuntuu et vanhemmatki niinku pitää kaikkia huumei ja tämmösii ni kauheen 

salaisena et niinku et…et ne ei tiedä niistä yhtää mitään, niitten niinku..ehkä niitten 

pitäis...niit pitäis ehkä valistaa enenmmän mitä niit lapsii, koska jos sä valistat niit lapsia ni 

sit ne tietää mitä ne tek...niinku et siltaval… 

(Haastateltava 7 / 11 ) 

 

Nuoret tarvitsevat luottamuksellisia aikuissuhteita, joiden kanssa keskustella ajankohtaisista 

asioista. Tärkeää on luottamuksellisen suhteen rakentaminen ja nuorten oma osallisuus 

keskusteluissa ja pohdinnoissa. (Preventiimi 2009, 16.) 

 

No sanotaan näin et, miten sen saa (yhteisöllisyyden), sen saa sillä kun aikuiset tavallaan 

ottaa vastuuta omasta elämästään (ei saa selvää) eli sillon kun se aika on ku ollaan lasten 

kanssa, niin siel ollaan läsnä, sil taval kiireessä, et ollaan jo ajatuksissa, murheissa tai jossain 
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muualla tai näin, se ei riitä, se ei riitä se, lapselle tai nuorelle eikä kenellekkään ei riitä se, et 

joku on, siin pitää olla läsnä. 

(Haastateltava 6 /  9 ) 

 

Ihmisen henkiselle hyvinvoinnille on tärkeää, että hän kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön. 

Yhteisöllisyys voi olla myös kielteistä: yhteisöllisyyden tunne haetaan negatiivisista ryhmistä. 

(Kylmäkoski & Pylkkänen & Viitanen 2010, 7-8.) Yhteisöön kuuluminen, luottamus ja 

hyväksytyksi tulemisen tunne ovat nuorelle yhteisössä tärkeitä asioita. Päihteitä voidaan pitää 

nuoren maailmassa hienoina, aikuisuuteen kuuluvina asioina. Yhteisöllisyyden voimakkuus voidaan 

nähdä nuoruuden erityispiirteenä, jolloin haetaan oma itseään ja elämänkatsomustaan. Kavereiden 

merkitys on suuri.  (Helmiö 2010, 110-113.) Huumeet lujittavat ryhmään kuulumisen tunnetta 

(Partanen 2002, 34). Tutkimusten mukaan jokaisella lapsella tulisi olla yksi luotettava aikuissuhde 

(Jahnukainen 2001, 75).  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lasten ja vanhempien lämmin yhdessäolo sekä luottava ja 

turvallinen ilmapiiri on perheessä voimavara ja päihteiden käytöltä suojaava tekijä (Saarto 2003, 

72). Muut suojaavat tekijät liittyvät nuoren persoonakohtaisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi hyviin 

ongelmanratkaisutaitoihin tai positiiviseen temperamenttiin (Marttunen & Kiianmaa 2003, 103). 

Terveelliset elämäntavat, päihteettömät mallit ja harrastukset sekä toimivat ystävyyssuhteet antavat 

nuorelle eväitä terveeseen ja tasapainoiseen elämään (Kylmänen 2005, 13 ; Nuorten huumeiden 

käytön ehkäisytoimikunnan mietintö 2000, 20). Koulun tehtävänä on tukea kotien kasvatustyötä. 

Koulussa tapahtuva ehkäisevä päihdetyö edellyttää usein moniammatillista viranomaisyhteistyötä. 

(Huoponen ym. 2001, 30, 59.) 

 

Päihdevalistus on saanut kritiikkiä sekä tehottomuudestaan että tuloksettomuudestaan (Soikkeli 

1998, 357-359 ; Soikkeli 2004, 42). Päihdekasvatuksessa vuorovaikutus ja yhteistyö nuoren kanssa 

sekä heidän näkökulmansa ja ideansa huomioonottaminen on ensiarvoisen tärkeää (Preventiimi 

2009, 20-23 ; Soikkeli 2004, 52). Samoin tilaisuuksien järjestäminen, joissa on keskustelemassa 

useita eri alojen ammattilaisia, on todettu hedelmällisiksi (Soikkeli 2004, 52). Tutkimukseni 

nuorille tärkeää oli, että valistus on realistista, faktatietoa antavaa ja asiantuntevaa.  

 

Nuorten huumeiden käyttöön puuttumisen tavoitteena on suojata nuorta huumeiden käytön vaaroilta 

ja estää häntä syrjäytymästä (Väyrynen 2009, 107). Ihmisen henkiselle hyvinvoinnille on tärkeää, 
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että hän kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Yhteisöön kuuluminen, luottamus ja hyväksytyksi 

tulemisen tunne ovat nuorelle yhteisössä tärkeitä asioita. Jos nuori ei koe kuuluvansa perheeseensä, 

hän voi hakea yhteisöllisyyttä negatiivisista ryhmistä (Kylmäkoski & Pylkkänen & Viitanen 2010, 

7-8). 

 

 

 

9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTELMÄT 

 

 

Nuorten päihteiden käyttöä on tutkittu paljon sekä Euroopassa että Suomessa. Kaikki alkoholia 

koskevat tutkimustulokset osoittavat, että Suomessa nuorten raittius on lisääntynyt. Nuorten 

raittiiden osuus on lisääntynyt selvemmin niiden nuorten joukossa, joiden vanhemmat tietävät 

nuoren viikonloppuviettotavoista (Metso ym. 2009, 35). Nuorten tosihumalajuominen on kuitenkin 

vielä suhteellisen korkealla tasolla (Emt., 18). Suomalaisten alkoholinkäyttö poikkeaa muiden 

maiden alkoholikulttuurista siten, että sille on tunnusomaista humalahakuisuus (Hibell ym. 2009, 

73). 

 

Huumeita kokeilleiden nuorten osuus on vakiintunut 2000-luvulle tultaessa. Tätä vahvistavat sekä 

ESPAD -tutkimus että kouluterveyskysely. Paimion kaupungissa nuorten päihteiden kokeilu ja 

käyttö on poikkeuksellisen huolestuttavaa: kaikkia päihteitä käytetään Paimiossa enemmän kun 

Varsinais-Suomessa yleensä (Lommi ym 2009, 17, 27). Media kirjoittaa kannabiksen helposta 

saatavuudesta sekä sitä kokeilleista huumeista kiinnostuneista paimiolaisista nuorista. 

 

Tutkimuksissa on tullut selville, että nuori, joka ei aloita tupakointia, ei yleensä aloita 

huumeidenkaan käyttöä (Fröjd ym. 2009, 19). Tupakanpolton ehkäisy on samalla siis huumeiden 

käytön ehkäisyä. Samoin on tutkittu, että varhainen alkoholinkäytön aloittaminen altistaa 

myöhemmin päihdehäiriöille (Marttunen & Lönnqvist 2001, 1583 ; Pitkänen & Pulkkinen 2003, 

22). ESPAD -tutkimuksen mukaan vuonna 2007 kannabista oli tarjottu viimeksi kuluneen vuoden 

aikana 15 prosentille nuorista ja kokeilleita oli 8 prosenttia ko. ikäluokan nuorista (Metso ym. 2009, 

22, 25). Tästä voimme todeta, että kaikki joille huumeita on tarjottu, eivät ole niitä kokeilleet. 

Tutkimusjoukkoni koostui nuorista, joille huumeita oli tarjottu ja jotka olivat niitä kokeilleet.  
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Toimiessani Paimion kaupungin erityisnuorisotyöntekijänä olen törmännyt ehkäisevän päihdetyön 

haasteisiin ja toivonkin tämän tutkimuksen antavan uusia ideoita käytännön ehkäisevään 

päihdetyöhön. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää, mitä nuoret itse kertovat huumeiden 

ensikokeilustaan. Samoin tarkoitus oli selvittää, miten entiset huumeiden käyttäjät ovat selvinneet 

huumeriippuvuudestaan. Halusin myös kartoittaa haastateltavien mielipiteitä siitä, minkälaiseksi he 

arvioivat ehkäisevän päihdetyön, hyvän päihdevalistuksen ja hyvän puuttumiskeinon. Tämän 

tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja intensiivinen prosessi. Mikä tärkeintä: olen 

pitänyt pro gradu -tutkimukseni tekemisestä. Aikaisempaa tutkimusta liittyen nuorten huumeiden 

ensikokeiluun on löytynyt melko vähän.  

 

Tutkimusjoukkoni muodostui viidestä 16-18-vuotiaasta huumeita kokeilleesta nuoresta ja kahdesta 

täysi-ikäisestä entisestä huumausaineiden käyttäjästä. Tutkimusaineistostani nousi 16-18-vuotiaiden 

haastattelussa esille seitsemän erilaista teemaa (Liite 3): suunnitelmallisuus, kokemukset 

ensikokeilusta, huumeiden kokeilupaikka, syy ensikokeiluun, säännöllisyys, kiinnijääminen ja 

suhtautuminen huumeisiin tänä päivänä. Haasteltavistani kolme kertoi tutustuneensa huumeisiin 

lähes sattumalta ja kaksi nuorta kertoi suunnitelleensa huumeiden kokeilunsa. Kaikkien viiden 

haastatellun nuoren ensihuume oli kannabis. Huumeiden ensikokeilusta oli jäänyt kaikille 

myönteinen kokemus. Haastateltavien huumeiden kokeilupaikka vaihteli: ensikokeilu oli koettu 

joko ulkona tai kaverin luona. Kukaan ei ollut kokeillut huumeita yksinään, vaan ensikokeilu oli 

kaikille sosiaalinen tapahtuma, ja ympärillä olevat ihmiset olivat tuttuja. 

 

Tutkimukseni haasteltavista kolme kertoi huumeiden kokeilun syyksi kokeilunhalun ja kaksi 

masennuksen tai pahan olon. Kannabiskokeiluja oli nuorilla ehtinyt olla yhdestä viiteen kertaa. 

Haastatelluista nuorista neljä jäi kiinni huumeiden kokeilustaan, ja kaikkien näiden nuorten 

huumeiden kokeiluun puututtiin ensimmäisen kerran. Kiinnijääminen tapahtui, kun poliisit saivat 

vihjeen asiasta ja ongelmaan tartuttiin. Kiinnijääminen tapahtui syksyllä vuonna 2009 nuorten 

ollessa 15-vuotiaita. Nuori nainen kokeili marihuanaa noin viisi kertaa jäämättä kiinni. Hänen 

ensikokeilunsa tapahtui 13-vuotiaana vuonna 2005.  

 

Kolme haastateltua kertoi suhtautuvansa huumeisiin tänä päivänä kielteisesti. Kahdella 

haastatellulla oli myönteinen suhtautuminen kannabikseen: kannabista ei pidetty ”kovana 

huumeena”. Molemmat kannabismyönteiset nuoret olivat kokeilleet kannabista kolme kertaa. He 

kertoivat kuitenkin, etteivät enää kokeilisi huumeita. Tutkimukseni 16-18-vuotiailla nuorilla 
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haastateltavilla oli kaikilla samansuuntaiset tulevaisuuden haaveet: hyvä perhe, mielenkiintoinen 

työ, lapsia. 16-18-vuotiailla haastateltavillani nuorilla oli kannabiskokeiluja yhdestä viiteen kertaan, 

joten vielä ei voida puhua huumausaineriippuvuudesta. Mutta olisiko neljän nuoren kohdalla 

kannabiksen käyttö jatkunut ilman kiinnijäämistä? 

 

Vaikka Sussun ensikokeilu amfetamiinin kanssa tapahtui 1990-luvun lopulla ja Makken kymmenen 

vuotta aiemmin kannabiksella, on heidän elämässään havaittavissa paljon yhtäläisyyksiä. Yhteiset 

tekijät jaoin perheen sisäisiin tekijöihin, vapaa-ajan viettotapoihin ja perheen ulkopuolisiin 

tekijöihin. Runsas ja säännöllinen huumeiden käyttö 5-7 vuoden ajan johti syrjäytymiseen opiskelu- 

ja työelämästä, mielenterveysongelmiin sekä pakko- ja katkaisuhoitojaksoihin. Raitistuminen alkoi 

molempien osalta omasta päätöksestä. Toisella huumausaineiden käytön lopettamiseen vaikutti 

rakastuminen ja uusi vakituinen ja mielenkiintoinen työ, toisella täydellinen uupuminen 

narkomaanin elämään. Molempien kohdalla porttiteoria toteutui ja he rekrytoituivat huumeiden 

käyttäjiksi syrjäytymismallin kautta.  

 

Ensihuume ja kokemus siitä oli erilainen, mutta molemmille syntyi ensikokeilusta monen vuoden 

huumeriippuvuus: Makke kertoo kannabiksen ensikokeilun 18-vuotiaana ”kolahtaneen” heti, 

Sussulle amfetamiinin ensikokeilu 13-vuotiaana ei ollut mikään ”ihmeellinen kokemus”. Muita 

eroavaisuuksia heidän historioissaan on, että Makkella oli peliriippuvuutta, kun taas Sussulla oli 

koulukiusaamista ja itsetuhoisia taipumuksia. Molemmilla on lapsia, toisen parisuhde jatkuu. 

 

Tutkimuksessani havaitsen sen, mitä myös kouluterveyskysely ja nuorten terveystapatutkimus 

esittää: valtaosa huumeista saadaan tuttavilta. Miten pystyä sanomaan ei parhaalle kaverille, tyttö- 

tai poikaystävälle? Haastateltavieni huumeiden kokeilun syyksi mainittiin paha olo tai halu kokeilla. 

Tämä tekee ehkäisevän päihdetyön erityisen haastavaksi. Jos huumeet merkitsevät toiselle nuorelle 

ahdistavaa arjesta pakenemista ja toiselle elämyksen tavoittelua, mikä ehkäisevän päihdetyön 

metodi vaikuttaa heihin molempiin? Tutkimukseni 16-18-vuotiaista haasteltavistani kolme kertoo 

tutustuneensa kannabiksen käyttöön lähes sattumalta ja kaksi nuorta kertoi tienneensä, että aikoo 

kokeilla jotakin huumetta. Myös entisen huumeiden käyttäjien ensikokeilu oli hetken mielijohde. 

Miten ehkäisevä päihdetyö voi vaikuttaa näihin molempiin ryhmiin? 

 

Nuoret hakeutuvat ikäistensä pariin muodostaen erilaisia ryhmiä. Vanhemmat tuntuvat olevan 

nuorten ulottumattomissa: pitkät työpäivät, väsymys, kyvyttömyys tai haluttomuus osallistua nuoren 
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elämään etäännyttävät nuorta perheestä ja vähentää nuorten kanssa vietettyä aikaa. Yhteisöllinen 

toiminta liittää nuoren ryhmän jäseneksi. Turvautuminen omaan ikäluokkaan tuntuu helpolta ja 

itsestäänselvyydeltä. Yhteisön merkitys on tärkeää nuoren vertaisvuorovaikutuksen kannalta. Lasten 

ja vanhempien lämmin yhdessäolo sekä luottava ja turvallinen ilmapiiri on perheessä voimavara ja 

päihteiden käytöltä suojaava tekijä (Saarto 2003, 72). Muut suojaavat tekijät liittyvät nuoren 

persoonakohtaisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi hyviin ongelmanratkaisutaitoihin tai positiiviseen 

temperamenttiin (Marttunen & Kiianmaa 2003, 103). Terveelliset elämäntavat, päihteettömät mallit 

ja harrastukset sekä toimivat ystävyyssuhteet antavat nuorelle eväitä terveeseen ja tasapainoiseen 

elämään (Kylmänen 2005, 13). Koulun tehtävänä on tukea kotien kasvatustyötä. Koulussa tapahtuva 

ehkäisevä päihdetyö edellyttää usein moniammatillista viranomaisyhteistyötä (Huoponen ym. 2001, 

59). Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota suojaavien tekijöiden vaikutusten 

vahvistamiseen. Syrjäytyminen pitäisi havaita ja ehkäistä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

 

Päihdevalistus on saanut kritiikkiä sekä tehottomuudestaan että tuloksettomuudestaan (Soikkeli 

1998, 357-359 ; Soikkeli 2004, 42). Paimion kaupungissa valistajana on käytetty muun muassa 

entistä käyttäjää, poliisia, lääkäriä, tukioppilaita ja eri järjestöjen edustajia. Onko ulkopuolinen 

asiantuntija, puolentoista tunnin valistusesityksen pitäjä, paras mahdollinen ratkaisu? Asiantuntija 

puhuu asioista omasta näkökulmastaan, luennon sisällön ollessa sama, olkoon kuulijat mistäpäin 

Suomea tahansa. Aito vuorovaikutus on vähäistä. Jokaisella valistajalla on oma näkökulmansa. 

Tietyn valistajan näkökulma voi pysäyttää yhden nuoren, toinen valistaja taas toisen, tai jopa 

useamman. Yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa tuo varmasti parhaan mahdollisen 

lopputuloksen. Päihdekasvatuksessa vuorovaikutus ja yhteistyö nuoren kanssa ja heidän 

näkökulmansa ja ideansa huomioonottaminen on ensiarvoisen tärkeää (Soikkeli 2004, 52). 

Tutkimukseni nuorille tärkeää oli, että valistus on realistista, faktatietoa antavaa ja asiantuntevaa. 

 

Huumeongelma Euroopassa -raportin (2006, 44) mukaan nuorten kannabista käyttävien profiili ei 

juuri eroa nuorten alkoholinkäyttäjien tai tupakoitsijoiden profiilista. Tämä viittaa siihen, että 

ehkäisevää päihdetyötä ei tulisi kohdistaa vain kannabikseen, vaan tulisi ehkäistä alkoholin ja 

tupakoinnin käyttöä. Paimion kaupungissa on havahduttu nuorten päihteiden käyttöön. Monialaisen 

viranomaisyhteistyön johdosta on nuorten päihteiden käyttöön pystytty puuttumaan. Paikallistason 

verkostoyhteistyön, jossa ovat mukana sosiaali- ja terveystoimi, koulu- ja nuorisopalvelut, poliisi, 

seurakunta, kaupunkilaiset ja erityisesti vanhemmat, merkitys korostuu. Työmuotojen kehittäminen 

ja yksinpuurtamisesta siirtyminen yhteisölliseen suuntaan ovat ratkaisu tämän päivän haasteisiin. 
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Nuorten mukaan ottaminen ehkäisevään päihdetyön suunnitteluun ja toteutukseen lienee 

tulevaisuuden haaste. Vain tehokas ehkäisevä toiminta voi estää tilannetta riistäytymästä käsistä. 

Haastateltavien nuorten puheissa huomaa, että he odottavat apua aikuisilta, erityisesti omilta 

vanhemmilta. Nuoret kaipaavat luottamuksellista keskustelukumppania, joka on aidosti 

kiinnostunut nuoren maailmasta. Suurin osa nuorista haluaa keskustella päihteisiin liittyvistä 

asioista avoimesti. Pienemmissä ryhmissä (tukioppilaat, tyttöryhmä, oma luokka yms.) keskustelu 

on usein hedelmällistä. Myös ryhmätöiden teettäminen tai erilaiset toiminnalliset menetelmät ovat 

mielekkäitä. Tärkeää on vuorovaikutuksellisuus: huumeteemaa käsitellään yhdessä nuorten kanssa. 

Keskustelunvirittäjänä voi toimia päihdeaiheinen dvd, peli tai uutisartikkeli. Nuoria on lähestyttävä 

tasa-arvoisesti aliarvioimatta heidän tietojaan ja taitojaan. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään 

Paimiossa myös kadulla: Parkki-ryhmä koostuu vapaaehtoisista aikuisista, jotka omalla vapaa-

ajallaan katsovat nuorten perään ja kannustavat päihteettömyyteen.  

 

Aikaisempien tutkimusten (Soikkeli 2004, 24 ; Metso ym. 2009, 36, 84-85) mukaan runsaimmin 

päihteitä käyttävien nuorilla näyttää menevän muutenkin huonosti: huono koulumenestys, 

poissaoloja, perhetausta muu kuin ydinperhe ja vanhempien kontrolli on vähäistä. Huumeiden 

käyttö on vain yksi ongelma monien joukossa. Tämä tuo haasteita varhaiselle puuttumiselle sekä 

monialaiselle yhteistyölle. Monialainen yhteistyö takaa parhaan mahdollisen lopputuloksen 

taistelussa huumeongelmaa ja nuorten syrjäytymistä vastaan. Paimiolaisten nuorten päihteiden 

käyttö vaatii jatkuvaa seurantaa, nopeaa puuttumista ja vanhempien mukanaoloa (Paimion 

kaupungin ja Sauvon kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011, luonnos, 17). 

 

Nuorisotyötä ja erityisnuorisotyötä tehdään nuorten vapaa-aikana, silloin kun nuoret eivät ole 

koulussa tai kotonaan. Nuorisotyö ja erityisnuorisotyö perustuvat vapaaehtoisuuteen ja se on 

luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Ongelmia voi parhaiten ehkäistä kun niitä ei vielä ole. Terveellä ja 

tasapainoisella nuorella on virikkeellistä tekemistä myös vapaa-aikanaan sekä sosiaalinen verkosto, 

johon tukeutua. Nuorisotyöhön sijoitetut resurssit tuovat pitkän ajan kuluessa säästöjä, esimerkiksi 

sosiaalitoimen kuluissa. Suurin osa nuorista selviytyy nuoruuden asettamista haasteista hyvin, mutta 

kaikilla nuorilla ei ole valmiuksia kohtaamiensa vaikeuksien läpikäymiseen. Syrjäytynyt nuori 

tarvitsee lähitukea riittävästi ja riittävän kauan. Varhainen puuttuminen nuoren 

päihdekäyttäytymiseen on tarpeellista, mutta ei sellaisenaan riittävää. Puuttumisen lisäksi on 

tuettava. Tavoitteena on nuoren omien voimavarojen tukeminen, jossa nuoren oma aktiivisuus 

korostuu. Tutkimusten mukaan päihteisiin jo syvemmin tutustuneet nuoret eivät halua enää eroon 
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päihteistä (Jaatinen 2000, 126). Tämä herättää kysymyksen ehkäisevän päihdetyön oikean 

ajoituksen valtavasta merkityksestä. 

 

Taulukko 17. Toimiva ehkäisevä päihdetyö. 

 

 

Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota suojaavien tekijöiden vaikutusten 

vahvistamiseen, vanhemmuuden tukemiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Päihdekasvatuksessa tulisi 

kiinnittää huomiota oikeaan metodiin ja ajoitukseen. Nuorten mukaan ottaminen ehkäisevän 

päihdetyön suunnitteluun ja toteutukseen lienee tulevaisuuden haaste: vuorovaikutus ja yhteistyö 

nuoren kanssa ja heidän näkökulmansa huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Tutkimukseni 

nuorten mielestä päihdevalistuksen on oltava realistista ja asiantuntevaa. Monialainen yhteistyö 

mahdollistaa parhaan mahdollisen lopputuloksen taistelussa huumeongelmaa ja nuorten 

syrjäytymistä vastaan.  

 

Kaikki eivät kuitenkaan kokeile huumeita. Miksi jotkut niitä kokeilevat ja jotkut eivät? Ehkä paras 

neuvo tulisikin niiltä, jotka eivät kokeilleet huumeita, vaikka heille niitä on tarjottu? Miten jotkut 

nuoret pystyvät kieltäytymään, kun heille tarjotaan huumeita? Olisiko toinen tutkimusryhmäni 

pitänyt koostua entisten huumeiden käyttäjien sijaan niistä nuorista, jotka ovat kyenneet 

kieltäytymään heille tarjotuista huumeista? Mitkä ovat suojaavien tekijöiden vaikutukset huumeista 

kieltäytymiseen? Jatkotutkimuksia ajatellen tätä olisi mielenkiintoista tutkia. 

 

Nuoruus on muutosten, mahdollisuuksien ja etsimisen aikaa. Nuoruus on tärkeä kehitysvaihe, 

jolloin nuori opettelee tuntemaan itsensä ja näin löytämään identiteettinsä. Hyvä lapsuus ja nuoruus 

edellyttävät perheen ja koulutyön lisäksi virikkeellistä vapaa-ajantoimintaa, kokoontumistiloja, 

harrastusvälineitä ja läsnä olevia, nuorta arvostavia aikuisia. On muistettava, että toisaalta suurin 
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osa nuorista pärjää ilman ehkäisevää päihdetyötä ja toisaalta joillekin ei pelkkä päihdevalistus riitä.  

Sen sijaan monet meistä aikuisista olisivat valistuksen, kontrollin ja tuen tarpeessa. Lasten ja 

nuorten hyvää elämää tukisi yhteisöllisyyden paluu, ehkäisevän päihdetyön kehittäminen, 

monialainen yhteistyö, varhainen puuttuminen ja erityisesti vanhempien herääminen 

kasvatusvastuuseen.  
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LIITE 1 

 

 

                                                                                                     

 

PAIMION KAUPUNKI    1.4.2010 

Sivistysosasto   

PL 50 

21531 PAIMIO     

 

TUTKIMUSLUPA 

 

 

Opiskelen Tampereen yliopistossa nuorisotyön- ja nuorisotutkimuksen maisteriksi. Olen tekemässä 

pro gradu työtäni paimiolaisnuorten päihteiden käytöstä. 

 

Pyydän sosiaali- ja terveyspalveluilta lupaa saada käyttöön asiakastietoja nuorten päihteidenkäytön 

tutkimista varten. 

 

 

Paimiossa 1.4.2010 

 

 

 

___________________________ 

Mia Lemberg 

Erityisnuorisotyöntekijä 

Paimion kaupunki 

Nuorisopalvelut 
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PAIMION KAUPUNKI    1.4.2010 

Sivistysosasto   

PL 50 

21531 PAIMIO   

 

 

LIITE  

 

 

Pro gradu työni aiheena on paimiolaisnuorten päihteiden käyttö. Tutkimusta varten  haluaisin 

haastatella niitä paimiolaisia nuoria, joista on tullut lastensuojeluilmoitus 

lastensuojeluviranomaisille syksyn 2009 aikana ja jotka ovat siksi olleet poliisikuulusteluissa 

omasta päihteiden käytöstään.  Tutkimus antaisi arvokasta tietoa siitä, millaista ehkäisevän 

päihdetyön pitäisi olla ja mikä olisi toimiva varhaisen puuttumisen malli. 

 

Tutkimuksessa kerätty aineisto tulee vain tutkijan käyttöön ja sitä käsitellään ehdottoman 

luotettavasti tutkimuseettisten periaatteiden mukaan. Tutkimukseen osallistuvien nuorten 

henkilöllisyys ei tule missään tutkimuksen vaiheessa esille. Tutkimukseen tarvittaisiin 

haastateltavaksi 6-8 nuorta. 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista koskien salassapitovelvollisuutta (pykälät 14 

ja 15 ) kieltää tietojen luovuttamisen ulkopuolisille ilman asianosaisten suostumusta. Näin ollen 

kirjeet nuorille ja heidän vanhemmilleen menevät sosiaalitoimiston kautta. Tutkimusluvan antaneet 

nuoret haastattelen toukokuun 2010 aikana. 
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Lisätietoja tutkimuksesta: mia.lemberg@paimio.fi tai puh. 050 5286071 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mia Lembergin pro gradu –tutkimus tulee tuomaan uutta tietoa nuorten näkökulmasta heidän 

päihteiden käytöstään. Pidän tutkimusta tärkeänä ja toivon, että Mia Lembergille myönnetään 

tutkimuslupa. 

 

 

 

Tampereella 23.3.2010 

 

 

Helena Helve 

Professori, 

Tutkimuksen ohjaaja 

helena.helve@uta.fi 

puh: 050 420 1517 
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LIITE 2 

 

 

 

 

 

PAIMION KAUPUNKI    1.4.2010   

Sivistysosasto   

PL 50 

21531 PAIMIO   

 

TUTKIMUSLUPA VANHEMMILTA JA NUORELTA 

 

Paimion kaupungin erityisnuorisotyöntekijä Mia Lemberg opiskelee työn ohessa nuorisotyön- ja 

nuorisotutkimuksen maisteriksi Tampereen yliopistossa. Hänen pro gradu työnsä aiheena on nuorten 

päihteiden käyttö. Tutkimustaan varten hän haluaisi haastatella niitä nuoria, joista on tullut 

lastensuojeluilmoitus lastensuojeluviranomaisille syksyn 2009 aikana ja jotka ovat siksi olleet 

poliisikuulusteluissa omasta päihteiden käytöstään.  Tutkimus antaisi arvokasta tietoa siitä, millaista 

ehkäisevän päihdetyön pitäisi olla ja mikä olisi toimiva varhaisen puuttumisen malli. 

 

Tutkimuksessa kerätty aineisto tulee vain tutkijan käyttöön ja sitä käsitellään ehdottoman 

luotettavasti tutkimuseettisten periaatteiden mukaan. Tutkimukseen osallistuvien nuorten 

henkilöllisyys ei tule missään tutkimuksen vaiheessa esille. Nuorten haastattelut on suunniteltu 

tehtäväksi toukokuun 2010 aikana. Tutkimukseen tarvittaisiin haastateltavaksi 6-8 nuorta. 

 

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista koskien salassapitovelvollisuutta (pykälät 14 

ja 15 ) kieltää tietojen luovuttamisen ulkopuolisille ilman asianosaisten (nuoren itsensä ja hänen 

huoltajiensa) suostumusta. Näin ollen pyydänkin, että täyttäisitte allaolevan lupa-anomuksen ja 

palauttaisitte sen postitse mukana olevalla vastauskuorella niin pian kuin mahdollista, 

kuitenkin viimeistään 30.4.2010 mennessä. Kiitos jo etukäteen! 

Ystävällisin  terveisin: 

    ____________________________________ 

    Marja-Leena Mattila, johtava sosiaalityöntekijä 

 



  

 94 

 

Lisätietoja tutkimuksesta: mia.lemberg@paimio.fi tai puh. 050 5286071 

________________________________________________________________________ 

 

Lapseni________________________________  

Nimenselvennös 

 

 

 ei saa osallistua tutkimushaastatteluun 

 

 saa osallistua tutkimushaastatteluun 

 

  

Paimiossa ____/____2010 

 

 

________________________ ______________________________   

Huoltajan/huoltajien allekirjoitus 

 

Nuoren oma suostumus ja allekirjoitus: 

 

__________________________________ 

 

Mia Lembergin pro gradu –tutkimus tulee tuomaan uutta tietoa nuorten näkökulmasta heidän 

päihteiden käytöstään. Pidän tutkimusta tärkeänä ja toivon, että Mia Lembergille myönnetään 

tutkimuslupa. 

 

Tampereella 23.3.2010 

Helena Helve 

Professori, 

Tutkimuksen ohjaaja 

helena.helve@uta.fi 

puh: 050 420 1517 
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LIITE 3 

 

 


