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NUORTEN ALKOHOLINKÄYTÖN EHKÄISY 
- YHTEISKUNNAN TARJOAMA TUKI NUORILLE JA 
VANHEMMILLE 

Nuorten alkoholinkäyttö on viime vuosina vähentynyt, mutta kuitenkin alkoholi on edelleen 
suomalaisten nuorten käyttämä valtapäihde. Nuorten alkoholinkäyttöön on tärkeää puuttua 
varhaisessa vaiheessa, koska sen on todettu vaikuttavan negatiivisesti muun muassa nuorten 
terveyteen, koulusuoriutumiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä mielenterveyden 
häiriöihin. Varhainen puuttuminen ja yhteiskunnan tuki nuorten alkoholikäytön 
ennaltaehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää.  

Tämä opinnäytetyö oli osa EU-rahoitteista Alcohol and Drug Prevention among Youth (ADPY) –
projektia. Turun Ammattikorkeakoulu on osallistunut projektin osakokonaisuuteen (WP7), jossa 
on kehitetty ADPY -yhteistyömalli ja järjestetty koulutuksia terveydenhuoltoalan ammattilaisille. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten yhteiskunta antaa tukea nuorille, joilla on 
alkoholin käytön ongelma sekä millaista tukea vanhemmat saavat yhteiskunnalta, kun heidän 
nuori käyttää alkoholia. Opinnäytetyötä ohjaaviksi kysymyksiksi muodostuivat: millaista tukea 
yhteiskunta tarjoaa nuorille heidän alkoholinkäytön ennaltaehkäisemiseksi ja millaista tukea 
yhteiskunta tarjoaa vanhemmille nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisemiseksi? Opinnäytetyö 
toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuutta etsittiin Pubmed ja Medic tietokannoista sekä 
manuaalisesti.  

Kirjallisuuskatsauksen mukaan yhteiskunta tarjoaa nuorille tukea alkoholilain, ennaltaehkäisevän 
päihdetyön ja koulun tarjoaman tuen avulla. Myös nuorten kasvuympäristöllä on iso merkitys. 
Vanhemmille yhteiskunta tarjoaa tukea lakien ja tukiohjelmien muodossa. Kirjallisuuskatsauksen 
perusteella vanhempien rooli, vastuu ja oma esimerkki ovat erityisen merkityksellisiä nuorten 
alkoholinkäytön ennaltaehkäisyssä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä nuoret että vanhemmat tarvitsisivat enemmän 
yhteiskunnalta konkreettista tukea nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisyyn. Lait, asetukset ja 
säädökset ovat tärkeitä tukikeinoja, mutta ne eivät kuitenkaan anna konkreettista tukea hädän 
keskellä. Vanhempien tulisi saada helpommin tietoa, miten koulut, kunnat ja sosiaali- ja 
terveyspalvelut tukevat heitä ehkäisemään nuoren alkoholinkäytön. Jatkossa olisikin tärkeää 
tutkia, minkälaista tukea nuoret itse ja vanhemmat toivoisivat yhteiskunnalta.  
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PREVENTION OF ALCOHOL ABUSE BY YOUNG 
PEOPLE 
-THE SUPPORT BY SOCIETY FOR YOUNG AND 
PARENTS   

Alcohol consumption by young people has decreased in recent years, but alcohol is still the main 
drug used by Finnish young people. It is important to intervene at an early age in alcohol 
consumption by young people because it has been found to have a negative effect on among 
other things youth health, school progression, social interaction and mental health disorders. 
Early intervention and society's support to preventing young people's alcohol use is of paramount 
importance.  

This thesis is a part of EU-financed Alcohol and Drug Prevention among Youth (ADPY) – 
project.  Turku University of Applied Sciences has participated in a work package 7 in which an 
ADPY co-operation model has been developed and educational workshops have been organized 
for primary health care professionals. The purpose of the thesis was to find out how society 
provides support for young people with alcohol abuse problems and what kind of support parents 
get from society when their young people use alcohol. The questions that led to the thesis were: 
what kind of support does society offer to young people in preventing alcohol use and what kind 
of support does society offer to parents in preventing alcohol consumption by young people? The 
thesis was carried out as a literature review. Literature was searched for Pubmed and Medic 
databases as well as manually.  

According to the literature survey, society provides support for young people through alcohol law, 
preventive substance abuse work and school support. Young people's growth environment has 
also great importance. For parents society provides support in the form of laws and support 
programs. Based on the literature survey, parents' role, responsibility and own example are 
particularly significant to the prevention of juvenile alcohol use.  

In summary, both young people and parents need more concrete support from society for 
preventing alcohol consumption by young people. Laws, regulations and acts are important 
support mechanisms but do not provide concrete support in the midst of distress. Parents should 
have more information on how schools, municipalities and social and health services support 
them to prevent young alcohol use. In the future, it would be important to study what kind of 
support the young people themselves and their parents would like to have from society.  
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on osa EU-rahoitteista Alcohol and Drug Prevention among 

Youth (ADPY) -projektia. Turun AMK on osallistunut projektin osakokonaisuuteen 

(WP7), jossa on kehitetty ADPY yhteistyömalli ja järjestetty koulutuksia tervey-

denhuoltoalan ammattilaisille. 

Alkoholilain mukaan nuori ei saa ostaa eikä pysty ostamaan alkoholijuomia alko-

holiliikkeestä eikä kaupasta. Yhteiskunnan tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään 

nuorten alkoholinkäyttöä ikärajavalvonnalla ja alkoholiverolla, alkoholijuomien 

korkeilla hinnoilla kuin myös ehkäisemään päihteiden käyttöön liittyviä haittoja. 

Ehkäisevän päihdetyön kokonaistavoitteena on luoda turvallisuutta, edistää ter-

veyttä ja hyvinvointia tukemalla päihteettömiä elämäntapoja, ehkäisemällä ja vä-

hentämällä päihteistä aiheutuvia haittoja sekä lisäämällä tietoa päihteiden käy-

töstä. Ehkäisevän päihdetyön perustana on perus- ja ihmisoikeuksien edistämi-

nen päihteisiin liittyvissä kysymyksissä.  Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan yh-

teiskunnan ja paikallisyhteisöiden tasolla ja sen avulla pyritään vaikuttamaan yk-

silöihin ja lähisuhteisiin. Ehkäisevässä päihdetyössä moniammatillisuus hoito-

työssä on merkittävä osa. (Havio 2008, 108-109.) 

Nuorten alkoholinkäyttöön olisi tärkeää puuttua varhaisessa vaiheessa, koska 

n.10% nuorista jatkaa runsasta alkoholinkäyttöä aikuisikään saakka, mikä enna-

koi syrjäytymistä, sairastumisia sekä kuolleisuuden lisääntymistä. Myös ansan-

terveydellisesti on tärkeää, että nuorten alkoholinkäyttöä pyritään ennaltaehkäi-

semään ja vähentämään tehokkaasti. (Anttila 2011.)  

Omalla mallikäyttäytymisellään vanhemmat vaikuttavat nuorten alkoholinkäyt-

töön. Vanhemmilla tulisi olla selkeä ja johdonmukainen, kielteinen asennoitumi-

nen nuorten alkoholin ja muiden päihteiden kokeiluun ja käyttöön. Kuitenkin van-

hemmilta saattavat loppua voimavarat ja keinot ehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä 

ja sen myötä syntyy epätoivo. Vanhempien omat keinot eivät aina riitä ehkäise-

mään nuorten alkoholinkäyttöä, vaan he tarvitsevat tukea myös yhteiskunnalta. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten yhteiskunta antaa tukea nuorille 

joilla on alkoholin käytön ongelma sekä millaista tukea vanhemmat saavat yhteis-

kunnalta, kun heidän nuori käyttää alkoholia.  

Opinnäytetyötä ohjaaviksi kysymyksiksi muodostui: 

1. Millaista tukea yhteiskunta tarjoaa nuorille heidän alkoholinkäytön ennaltaeh-

käisemiseen? 

2. Millaista tukea yhteiskunta tarjoaa vanhemmille nuorten alkoholinkäytön en-

naltaehkäisemiseen? 
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3 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyö toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus antaa koko-

naiskuvan tietyistä asiakokonaisuuksista, sillä voidaan arvioida teorioita ja pyri-

tään tunnistamaan ongelmia. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kehittää ole-

massa olevaa teoriaa ja rakentaa uutta teoriaa. (Salminen  2011, 3.) Kirjallisuus-

katsaus lähtee tutkimusongelmasta, johon tehdään kysymykset mitä tutkimuk-

sessa halutaan tietää ja mihin se rajataan. Kirjallisuuskatsaus antaa vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. (Kankkunen& Julkunen-Vehviläinen 2009, 69-70.)  

Kirjallisuuskatsauksesta saa toisen käden tietoa ja se ohjaa teoreettista otantaa 

(Kankkunen ym. 2009, 69). Opinnäytetyön aineisto perustuu tieteellisiin tutkimuk-

siin sekä julkaisuihin. Opinnäytetyön aineistoa haettiin Medic ja PubMed tietokan-

tojen kautta. Hakusanoina olivat: alkoholinkäyttö, ennaltaehkäisy, nuori, vanhem-

mat ja yhteiskunta. Englanninkielisinä hakusanoina käytettiin alcohol, parents, 

prevention, society, young sekä youth.  

Tietokantojen lisäksi tietoa haettiin manuaalisesti internetistä sekä kirjastosta. 

Manuaalisen haun kautta pyrittiin näkemään miten nuorten vanhemmat saavat 

tietoa yhteiskunnan tuesta ehkäistä ja lopettaa nuorten alkoholinkäyttö. 

Tutkimuksia valittaessa ensimmäinen sisäänottokriteeri oli otsikko. Otsikon pe-

rusteella tutkimuksesta luettiin tiivistelmä ja tutkimus otettiin laajempaan tarkas-

teluun, jos tutkimus käsitteli opinnäytetyötä ohjaavia kysymyksiä. Kirjallisuuskat-

saukseen ei valittu tutkimuksia, jotka eivät koskeneet opinnäytetyön ikärajausta 

eikä tutkimuksia, jossa käsiteltiin pelkästään vanhempien alkoholiongelmia.  
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4 NUORTEN ALKOHOLIN KÄYTTÖ  

Nuoruus on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta koko elämän 

merkittävintä aikaa (Pirskanen & Pietilä 2008,189). Nuorten murrosikä on selke-

ästi aikaistunut. Keskimäärin tytöt kehittyvät poikia aiemmin, kuitenkin yksilöllinen 

vaihtelu on suurta. Nuorista noin 95% kehittyy normaalisti. Varhain kehittyvien 

tyttöjen ja hitaasti tai myöhään kehittyvien poikien sopeutumiseen liittyy psyykki-

sen kehityksen kannalta riskejä. Aivot kehittyvät nuoruusiän aikana merkittävästi 

noin 25. ikävuoteen asti. (Hietala ym. 2010, 39-44.) Psyykkisen kehityksen mu-

kaan nuoruus voidaan varhaisnuoruuteen (12–14 vuotta), varsinaiseen nuoruu-

teen (15–17 vuotta) sekä jälkinuoruuteen (18–22 vuotta) (Pirskanen & Pietilä 

2008,189).  

Tässä työssä nuorella henkilöllä tarkoitetaan 13-17- vuotiasta. Tällöin nuori alkaa 

etsiä omaa identiteettiään ja tällöin vanhempien on välillä vaikea hahmottaa mitä 

nuoren mielessä liikkuu. Välillä nuori saattaa sulkeutua omaan huoneeseen ja 

välillä nuori taas kaipaa vanhempien halausta ja läheisyyttä. Nuoret ihailevat van-

hempiaan, mutta myös samalla huomaavat vanhempien heikkouksia. Aikuisten 

ja omien ikätovereiden apu nuoruuden fyysisen ja psyykkisen kehityksen aikana 

on tärkeää. Keskeneräisen kehityksensä vuoksi nuori on altis erilaisille houkutuk-

sille. (Hietala ym. 2010, 39-44.)  

Nuorten ajattelu ja harkintakyky muuttuvat aikuismaisemmaksi, mutta toiminta-

kyky kehitysvaiheen aikana saattaa tilapäisesti huonontuakin. Kehityksen taan-

tuminen on yleisempää pojilla kuin tytöillä. Kehityksessä tämä näkyy kielellisellä 

alueella jolloin pojat tuntuvat olevan verbaalisesti hyvin rajoittuneita jossakin ke-

hityksen vaiheessa. Mielialavaihtelut ovat nuoruudessa tavallisia. Nuori tarvitsee 

apua psyykkiseen kehitykseen omilta vanhemmilta, lähellä olevilta aikuisilta ja 

ikätovereiltaan. (Hietala ym. 2010, 39-44.) 

 

Alkoholi on suomalaisnuorten yleisimmin käyttämä päihde. Ensimmäiset alkoholi 

kokeilut ajoittuvat keskimäärin 13-14 vuoden ikään. Tutkimusten mukaan alle 15- 
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vuotiaana alkoholinkäytön aloittaneilla juomatavat ovat humalahakuisempia ja 

useammalla heistä on alkoholin ongelmakäyttöä myös aikuisiässä kuin myöhem-

min alkoholin käytön aloittaneilla nuorilla. (Lepistö ym. 2007, 8.) Nuorilla alkoholin 

ja päihteiden käyttö vaikuttaa koulusuoriutumiseen ja motivaation laskemiseen.  

Kun kiinnostuksen kohteet ovat muualla, tämän seurauksena poissaolot koulussa 

yleensä lisääntyvät. (Hietala ym. 2010, 109-111.) Varhain aloitettu alkoholin ja 

päihteidenkäyttö tuhoaa nuorilla myös aivojen mielihyväkeskusta. Tämän vuoksi 

nuorten alkoholin käyttö saattaa lisääntyä ja nuori on altis mielenterveyden häiri-

öille ja on syrjäytymisvaarassa. Tämän vuoksi varhainen puuttuminen ja pu-

heeksi ottaminen on tärkeää. (Hietaharju ym. 2016. 211-212.) 

Käypähoitosuosituksen mukaan nuorilla alkoholimyrkytykset ovat yleisempiä kuin 

muilla käyttäjillä, koska nuorten alkoholinkäyttö on usein humalahakuista verrat-

tuna muihin käyttäjiin. Tämän vuoksi alkoholin liiallisen käytön terveysriskinä nuo-

rilla on verensokeriarvon voimakas madaltuminen. Täten ollen, nuorille alle 18- 

vuotiaille ei voida soveltaa aikuisille tarkoitettuja riskirajoja (Käypähoito-suositus. 

Viitattu 11.5.2017). 

Alkoholinkäytön aloittamista on lykättävä mahdollisimman pitkälle nuoruusiän 

loppupäähän. Alkoholiriippuvuuden riskiä lisää varhaisessa nuoruudessa aloi-

tettu alkoholinkäyttö. Alkoholin merkitys on osana nuorison keskuudessa vapaa-

ajalla ja juhlinnassa. Tavoitteena tulee kuitenkin pitää, ettei tiheä ja humalahakui-

nen juominen jäisi vallitsevaksi tavaksi viettää vapaa-aikaa. Alkoholin ja muiden 

päihteiden käyttöön ajaudutaan sosiaalisissa tilanteissa ja kieltäytyminen saattaa 

olla vaikeaa. Nuorille on vaikea sanoa, etteivät he saa käyttää päihteitä, jos koko 

muu yhteiskunta suosii päihteiden käyttöä. Nuorta ei voi jättää kaverien ja median 

kasvatettavaksi. Yhteinen tekeminen aikuisen kanssa luo väylän myös keskuste-

luyhteyden avaamiselle. Hyvä suhde vanhempiin ja se, että vanhemmat tietävät 

nuoren tekemisistä ja tuntevat tämän ystävät, suojaa päihteiden käytöltä. Nuorille 

tulisi tarjota vapaa-ajalla toimintaa, harrastuksia, johon ei liity päihteitä. (Frjöd ym. 

2009, 21-22.)  
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Nuorten alkoholinkäyttö ei ole ongelma pelkästään Suomessa, vaan ilmiö on kan-

sainvälinen. Yhdysvalloissa nuorten alkoholin käyttöä on tutkittu pitkään ja on to-

dettu, että nuorten juomisen esiintyvyys on laskenut 1990- luvun loppupuolelta 

lähtien, mutta ongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Viimeaikaisissa raporteissa tode-

taan, että 71% 9-12. luokan oppilaista ilmoittaa saaneensa vähintään yhden al-

koholijuoman elinaikanaan ja noin viides alkaa juomaan alkoholia 13 vuotiaana. 

Alaikäisten varhainen alkoholinkäyttö ja juomiskäytännöt ovat johtaneet vuosi-

kymmenien tutkimuksiin nuortenalkoholinkäytön seurauksista. Tutkimukset ovat 

yhdistäneet nuorten alkoholikäytön muihin nuorten ongelmakäyttäytymiseen, ku-

ten auto-onnettomuuksiin, huumeiden väärinkäyttöön ja kouluissa saatuihin huo-

noihin arvosanoihin. Huolimatta nuorten alkoholinkäytön vähenemisestä, nuorten 

alkoholinkäyttö on edelleen tärkeä asialistakohde kansanterveysyhteisölle. 

(Wang, ym. 2015.) 

Yoon ym. (2017) tutkimuksessa oli mukana 111, 14-17 vuotiaita nuoria Hong 

Kongista, joiden mielestä alkoholia saa helposti vähittäismyyntipisteistä käyttäen 

ystävyyssuhteiden kautta hankittujen välityspalvelujen kautta. Osallistujat kerto-

vat joidenkin aikuisten olevan halukkaita toimittamaan alaikäisille alkoholia. Kii-

nassa kasvojen säästämisen merkitys on suuri jolla saattaa olla merkitys ehkäistä 

nuorten alkoholinkäyttöä. Kiinalaiset nuoret käyttävät alkoholia sosiaalisissa ta-

pahtumissa. Alkoholinjuominen on kiinalaisille nuorille ennen kaikkea hauskanpi-

toa ikätovereiden kanssa. 

Nuoret saattavat käyttää alkoholia osoittaakseen aikuistumistaan. Näin ollen ai-

kuisten saattaa olla vaikea päättää miten suhtautua nuorten alkoholinkäyttöön. 

Ammattilaiset, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa kohtaavat 

nuoria päihteiden käyttäjiä. Suomalaisilla 12-vuotiailla ja sitä nuoremmilla huma-

lajuominen on varsin harvinaista. Kun sellaista esiintyy, siihen on puututtava vä-

littömästi. Kaikkien nuorten alkoholinkäytön alkamista pyritään ehkäisemään ja 

vähentämään. (Frjöd ym. 2009, 21-22) 
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5 YHTEISKUNNAN TARJOAMA TUKI NUORILLE  

5.1 Alkoholilaki ja ehkäisevä päihdetyö 

Alkoholilain tarkoituksena on ehkäistä alkoholipitoisista aineista aiheutuvia yh-

teiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lain mukaan alle 18- vuoti-

aalla ei saa olla hallussaan alkoholipitoisia juomia. Jos alle 18- vuotiaalta löyde-

tään hallustaan alkoholipitoisia juomia, voidaan ne poliisin toimesta ottaa häneltä 

pois. Laittomasti hallussa pidetyn alkoholijuoman etsimiseksi, poliisi voi tarkistaa 

hänen mukana olevat tavarat ja päällisin puolin henkilön vaatteet kuitenkaan 

loukkaamatta henkilön koskemattomuutta. (Alkoholilaki 1994.)  

Ennaltaehkäiseviä strategioita, jotka kohdistuvat ennaltaehkäisemään nuorten 

päihteiden käyttöä ovat päihteiden myynnin ikärajan valvonta ja mainonnan ra-

joittaminen sekä alkoholiveron korottaminen. On havaittu, että alkoholin hinnan 

korotus on vähentänyt erityisesti nuorten ikäryhmien käyttöä. (Niemelä 2009, 49-

65.) Ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään kertomaan nuorille minkälaisia ongelmia 

päihteiden käyttö aiheuttaa (Kylmänen 2005, 9). 

Tavoitteena on vahvistaa elämänhallintaa ja löytää asianmukainen ajattelutapa 

päihteisiin. Nuoret tulee saada osallistumaan erilaisiin toimintoihin, jolloin oma 

ajattelutapa vahvistuu omasta elämänhallinnasta. Toiminnassa tulee korostaa 

terveiden elämäntapojen ja sosiaalisten verkostojen tukemista. Verkoston voi 

muodostaa perhe, ystävät tai harrastukseen liittyvät verkostot. Yhteiset arvot 

määrittelevät ehkäisevää päihdetyötä. Huomioon tarvitsee ottaa myös se, mitä 

nuoret itse kokevat ja millainen heidän arkensa on. (Kylmänen 2005, 9.) 

Tärkeitä toimialueita ehkäisevän päihdetyön saavuttamiseksi ovat koulut, työpai-

kat ja kunnat. Kuntien ja muiden sektoreiden päätöksentekijöiden tulisi tiedostaa 

terveyden edistämisen merkitys ja tekemiensä päätösten terveysvaikutukset. Eh-

käisevää päihdetyötä koskevat kansalliset toimintasuunnitelmat ja ohjelmat so-

peutetaan eri kuntien paikallisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin, jotta voidaan ottaa 
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huomioon erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset järjestelmät. (Havio ym. 

2008, 104-105.)  

5.2 Hoitotyön keinot nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisemiseksi 

Suurin osa ehkäisevän päihdehoitotyön palveluista on kunnallisella sektorilla, 

mutta yhä enemmän palveluja tuotetaan ostopalveluina täydentääkseen julkisia 

palveluja yksityisen ja kolmannen sektorin kautta. Jotta päästään hyvään hoito-

tulokseen käytettävillä resursseilla, potilaan hoitaminen edellyttää hyviä ja sel-

keitä tavoitteita. Myöskin omaiset tulee ottaa huomioon ja tarjota heille esimer-

kiksi kolmannen sektorin palveluita ja mahdollisuuksia apuun, kuten vertaistukea. 

Hoitotyötä tulee toteuttaa hyvin, jolloin perustyössä tarvitaan erilaisia työmene-

telmiä sekä hoitotyön toimintamalleja. (Kylmänen 2009, 49-54.) 

Hietaharjun ja Nuuttilan (2016, 232-233) mukaan, alaikäisten lasten kohdalla on 

erittäin tärkeää keskustella heidän hyvinvoinnistaan ja tarvittaessa tehdä yhteis-

työtä sosiaalitoimen tai jopa lastensuojelun viranomaisten kanssa. Nuorella on 

parempi mahdollisuus selviytyä elämänmuutoksesta, kun läheisten muodostama 

tukiverkosto on laaja ja tiivis.  

Sairaanhoitajan keskusteluissa voidaan käyttää mini-interventiota, joka on alko-

holinkäytön lyhyt neuvontamenetelmä. Mini-intervention avulla voidaan ottaa pu-

heeksi nuoren alkoholinkäyttö, tunnistaa riskikulutus ja neuvoa alkoholinkäytön 

vähentämisessä. Apuna voidaan käyttää AUDIT- kyselyä, jolla kartoitetaan alko-

holin kulutusta, käytön tiheyttä ja käyttömääriä. (Hietaharju 2016, 225-226.) In-

terventioita voidaan toteuttaa potilaan ja hänen läheistensä parissa, jolloin potilas 

voi löytää voimavaroja joilla vaikuttaa omiin ratkaisuihin ja valintoihin (Kylmänen 

2008, 45-54). Jotta saadaan onnistunut keskustelu aikaan sairaanhoitajan ja nuo-

ren välillä on tavoitteena luoda luotettava hoitosuhde nuoreen sekä nuoren moti-

voituminen. Näin päästään keskustelemaan nuoren kanssa terveydestä, vaikut-

taa nuoren juomatapoihin ja antamalla käytännön neuvoja. (Pirskanen 2007, 45-

46.) Sairaanhoitajan on hyvä johdattaa keskustelua myös aiheisiin, joita nuori 
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pyrkii välttelemään. Nuoren hyvälle hoitosuhteelle on luotava yhteinen ja realisti-

nen tavoite ja annettava vastuuta sen saavuttamiseksi. Tavoitteeksi tulee asettaa 

riittävän pieni, tärkeä ja saavutettavissa oleva tavoite. (Hietaharju & Nuuttila 

2016, 232-233.) 

Päihdetyön tavoitteena on tukea nuorta elämänhallinnan kehittämisessä, jotta 

nuori kykenisi tekemään itsenäisiä ja perusteltuja terveyttä edistäviä valintoja 

(Havio ym. 2008,168). Hoitotyössä tuetaan sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä 

erilaisissa kriisitilanteissa, kuten kuolema, avioero tai sairastuminen. Kylmäsen 

(2008, 45-54) mukaan, jos hoitotyössä tunnistetaan ajoissa riskitekijöitä sekä 

suojaavia tekijöitä, nuoren toiminnat muuttuvat ajelehtivasta käyttäytymisestä ta-

voitteelliseen toimintaan, ja tätä kautta nuori ja hänen läheisensä löytävät voima-

varoja.  

Nuorten alkoholin ja päihteiden käyttöön tulee puuttua varhaisessa vaiheessa. 

Mikäli nuoren alkoholin käyttö on riistäytynyt käsistä ja avohoito ei enää riitä, voi-

daan nuori ottaa mielenterveyslain tai päihdehuoltolain sekä soveltavin osin las-

tensuojeluin mukaiseen tahdosta riippumattomaan hoitoon psykiatriseen sairaa-

laan tai sairaalan- tai terveyskeskuksen vuodeosastolle. Päihdehuoltolain mu-

kaan päihteiden käyttäjä voi olla terveysvaaran vuoksi korkeintaan viisi vuoro-

kautta tahdosta riippumattomassa hoidossa. Mielenterveyslain mukaan alle 18-

vuotiaalla voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon, jos hänellä on va-

kava mielenterveyden häiriö, esimerkiksi päihdepsykoosi, päihteiden käyttöön liit-

tyvä masennustila, päihtymys-tai vieroitusoiredeliriumtila tai alkoholidementia. Li-

säksi edellytyksenä on, että hoitoon toimittamatta jättäminen pahentaisi olennai-

sesti potilaan mielisairautta, vaarantaisi hänen omaa tai muiden henkilöiden ter-

veyttä tai turvallisuutta ja muut mielenterveyspalvelut ovat riittämättömiä tai eivät 

sovellu käytettäväksi. Myös lastensuojelulaki mahdollistaa ottaa nuoren, joka 

käyttää päihteitä vaarantaen omaa terveyttään ja kehitystään, tahdosta riippu-

mattomaan hoitoon. Lastensuojelulain mukaan tämä edellyttää yhteistyötä sosi-

aaliviranomaisten kanssa. (Havio 2008, 102-103.) 
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5.3 Koulun ja nuoren kasvuympäristön merkityksen huomioiminen  

Lasten ja nuorten tavalliset kasvuympäristöt ovat koti, koulu ja katu. Tärkeimmät 

kasvuympäristöt ovat koti ja koulu sekä niiden välinen yhteistyö. Katu kasvatus-

ympäristönä ovat muun muassa vapaa- ajan harrastukset sekä ystäväpiiri. Jos 

nuori ei saa tarpeeksi tukea kasvulleen kotona ja koulussa, voi katukasvatus 

nousta isoksi osaksi nuoren kasvuympäristönä ja samalla se voi näyttää kasva-

tuksensa huonot puolet. (Lämsä 2009, 55-57.) 

Koulun merkitys ennaltaehkäisevässä päihdetyössä on merkittävä nuoren elä-

mässä, sillä koulu toimii nuoren oppimisympäristönä useamman vuoden ajan.  

Koulussa kouluterveydenhoitajat ja opettajat ovat nuorten ehkäisevän päihdetyön 

kannalta merkittävässä asemassa. (Havio ym. 2008, 169.) Kouluissa tavoitetaan 

koko ikäluokka, jolloin se on luonteva ympäristö toteuttaa nuorille suunnattua eh-

käisevää päihdetyötä. Yleensä kouluissa pidetään päihdevalistusta, joissa käsi-

tellään päihteiden vaikutusta ja niiden haittavaikutuksista. Kuitenkin on todettu, 

ettei luokkatilanteissa annettu päihdevalistus ole tehokasta nuorten päihdeongel-

missa. Päihdevalistus antaa nuorille tietoa päihteistä, mutta interventioiden ei ole 

seurannassa havaittu päihteiden käytön aloittamista eikä päihteiden käyttöä ver-

rattuna nuoriin, jotka eivät ole saaneet päihdevalistusta. (Niemelä 2009, 49-65.) 

Peruskoulussa ehkäisevää päihdetyötä tuetaan sisällyttämällä ehkäisevää päih-

detyötä terveystiedon opetussuunnitelmaan, koulun päihdeohjelmaan ja lainsää-

däntöön. Suurin vaikutus ehkäisevään päihdetyöhön on asenne. (Kylmänen, 

2005, 44.) Kouluterveydenhoitaja omalta osaltaan on mukana laatimassa kou-

luun ehkäiseväpäihdetyön suunnitelmaa. Opetussuunnitelman puitteissa tervey-

denhoitaja osallistuu nuorille suunnattuun terveyskasvatukseen. Suunnitelma si-

sältää toimintaohjeita ennaltaehkäisyyn ja päihdetilanteisiin koulussa. (Havio ym. 

2008, 169.)  

Saksalainen ” Klar bleiben” ehkäisyohjelma on suunnattu 10. luokan opiskelijoille. 

Tutkimuksessa pyrittiin kehittämään, toteuttamaan ja arvioimaan vaarallisen al-

koholinkäytön huomattava lisääntyminen nuoruusiässä ja sen merkittävästi hai-

tallisia seurauksia. Saksassa vain muutamat ehkäisevät ohjelmat kohdistuvat 16-
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vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille. Tutkimuksessa tärkein osa oli luokan sitou-

tuminen ja säännöllinen seuranta. Tässä toimenpiteessä luokka sitoutui pidättäy-

tymään vaarallisesta juomisesta yhdeksän viikon ajan. Tämä sitoumus vahvistet-

tiin kirjallisella luokan sopimuksella. Luokat, jotka noudattivat sitoutumistaan koko 

yhdeksän viikon ajan, palkittiin houkuttelevilla palkinnoilla. Sitoutumista seurattiin 

säännöllisesti, jokaisen oppilaan oli ilmoitettava, oliko hän täyttänyt luokan sitou-

tumisen tai ei. Nämä yksittäiset raportit laskettiin ja ilmoitettiin projektityöntekijän 

luokkatason taajuuksina. Jos yli 10% luokasta ei ollut täyttänyt sitoutumistaan, 

koko luokka putoaa palkinnoilta. Lisäksi luokan oli osallistuttava neljään opetuk-

seen. (Tomczyk ym. 2015.) 

Tomczykin ym. (2015) tutkimuksessa todettiin, että alkoholiin liittyvä mainonta 

kasvattaa nuorten alkoholinkäytön kulutusmääriä. Lisäksi mainokset osoittivat al-

koholinkäytön myönteisiä tuloksia. Tutkimuksessa nuoria kannustettiin tutkimaan 

ja paljastamaan piilotettuja viestejä ja strategioita erilaissa mainonnanmuodoissa 

vastaamaan omaa käyttäytymistään. Vanhemmat saivat myös tietoa ohjelman-

taustasta, materiaaleista ja tavoitteista sekä niihin liittyvistä arvioinneista. Lisäksi 

vanhemmat saivat ehdotuksia siitä, miten keskustellaan vastuullisesta juoma-

käyttäytymisestä lapsen ja nuoren kanssa.   

Kun nuoren ongelmat huomataan, tulisi vanhempien ja koulun heti puuttua niihin 

yhdessä (Lämsä 2009, 55-57). Jos vanhempien ja koulun kasvatus ei toimi nuo-

relle voidaan nuori tarvittaessa sijoittaa muualle kuin omaan kotikuntaansa. Sijoi-

tuskohteina voi olla perhehoito tai laitoshoito. Jos lapsi sijoitetaan muualle kuin 

omaan perheeseen, on otettava huomioon mahdollinen tavoite yhdistää perhe 

myöhemmässä vaiheessa uudelleen. (Lasten-suojelulaki 2007.) 

Nuorten elämäntyyli, vanhemmat ja lähiyhteisö on otettava huomioon, sillä nuor-

ten terveyden edistämisessä tarvitaan laajempaa lähestymistapaa. Nuorten tu-

keminen tapahtuu parhaiten heidän luonnollisissa ympäristöissään, kuten kou-

luissa, harrastus- ja kaveripiireissä. (Havio ym. 2008, 169.) Erilaisissa tutkimuk-

sissa on huomattu, että koulun, vanhempien ja nuorten yhteisissä ja erillisissä 

tapaamisissa annettu päihdevalistus ja se, että nuorille annettiin vastuuta ja kas-
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vatettiin sosiaalisia taitoja, on ollut tehokkainta. Tapaamisten tavoitteena oli ko-

hentaa vanhemmuuden taitoja, huolenpitoa, rajojen asettamista ja vuorovaiku-

tusta nuorten kanssa. Nuoria kannustetaan ja tuetaan omissa tavoitteissa, har-

rastuksissa ja etsitään keinoja kieltäytyä päihteistä kaverien painostuksesta huo-

limatta. Vanhempien ja nuorten yhteisissä tapaamisissa kannustetaan perheen 

yhteen kuuluvuuden tunnetta ja sisäisiä vuorovaikutustaitoja. (Niemelä 2009,49-

65.)  
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6 YHTEISKUNNAN TARJOAMA TUKI VANHEMMILLE 

6.1 Vanhempien rooli ja vastuu 

Lasten vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoin-

nista. Lapselle tulee turvata tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi koko lapsuuden 

ajan. Kuitenkin lastensuojelu tukee vanhempia, huoltajia ja lapsen hoidosta ja 

kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa jär-

jestämällä tarvittavia palveluita ja tukitoimia. (Lastensuojelulaki 2007.)  

Nuorten kasvattaminen ja vanhemmuus saattavat olla ajoittain vaikeaa, etenkin, 

kun puhutaan alkoholinkäyttöön liittyvistä asioista nuorten kanssa. Vanhempien 

ja lasten käsitykset ja tieto alkoholin vaikutuksista ja miten alkoholi vaikuttaa nuo-

reen voivat olla oikeita ja vääriä. Nuorten kasvattajina toimii vanhempien lisäksi 

kaikki nuorten kanssa toimivat, nuoret itse sekä heidän ystävänsä. (Holmila ym. 

2016, 7-9.)  

Nuorten päihdeongelmien ehkäisemisessä ja tasapainoisen kasvun tukemisessa 

vanhempien rooli ja vastuu on erittäin suuri ja sen merkitystä ei voi korostaa lii-

kaa. Jotta vanhemmat voivat olla osana nuorten elämää ja vaikuttaa heidän va-

lintoihin, on vanhempien tärkeä pitää yllä hyvää vuorovaikutussuhdetta nuorten, 

lastensa kanssa. (Havio ym. 2008 117,118.) Alkoholikasvatuksessa kuuluu antaa 

oikean ajattelunmalli, tietojen ja omien kokemusten jakaminen nuorelle ymmär-

rettävällä tavalla ja määrittää rajat ja niiden toimeenpano. Juomakulttuurissa ai-

kuisten oma käyttäytyminen on vain osittaista mallia hänen neuvojensa kanssa. 

Yleensä hyvänä ohjeena voidaan pitää ”älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin 

kuin minä sanon”. Aikuisten alkoholinkäytöllä ja heidän antamien neuvojen välillä 

ei saisi olla ristiriitaa. (Holmila ym. 2016, 7-9.)  

Vanhemmat voivat miettiä miten saisivat viivästettyä nuorten alkoholin käytön 

aloitusta, kokeilua ja miten suhtautua siihen, jos nuori tulee kotiin humalassa. 

Kasvatuksellisesti alkoholista puhuminen voi olla vanhemmille haastavaa. Van-

hemmat haluavat luoda nuorille turvallisuutta yhdessä laadituilla säännöillä joissa 
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on selkeät rajat ja raamit. Sääntöihin voi kuulua kotiintuloajat, nukkumaanmeno-

ajat sekä pelaamisen ja kännykän käytön rajoittaminen. (Pirskanen ym. 2016, 15-

28.) Ehkäisevän päihdetyön tukemiseksi, vanhemmat tarvitsevat asiallista tietoa 

päihteistä ja nuorten päihteidenkäytöstä (Havio ym. 2008, 169). Ensi sijaisesti 

nuorten alkoholin ja päihteiden käyttö on vanhempien ja kotikasvatuksen vas-

tuulla. Perheen kuuluu tarjota nuorille malli omien arvojen mukaisesta suhtautu-

misesta, jossa vanhempien teot ovat voimakkaammat kuin sanat. (Hietala ym. 

2010. 109-110.)   

Alkoholikasvatukseen vaikuttavat vanhempien oma suhtautuminen alkoholiin ja 

sen käyttöön. Vanhemmat näyttävät omalla käyttäytymisellään esimerkkiä nuo-

rille. Erilaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että läheisissä vanhempi-lapsisuh-

teissa nuorten seuraaminen vanhempien alkoholinkäyttöä voi vahvistaa nuorten 

mallioppimaista alkoholinkäytössä. Joidenkin vanhempien mielestä nuorten ei 

tarvitse nähdä lainkaan vanhempien alkoholin käyttöä, kun taas suurin osa van-

hemmista oli sitä mieltä, että nuoret voivat nähdä kohtuullista, ei- humalahakuista 

alkoholinkäyttöä aikuisten seurassa. Vanhemmat ajattelevat, että nuori voi oppia, 

että alkoholi voi kuulua esimerkiksi ruokapöytään ja sosiaaliseen elämään ilman 

humalahakuista juomista. (Pirskanen ym. 2016, 15-28.)   Perheiden tulisi ottaa 

käyttöön kotiintuloajat ja olla tietoisia kenen luona nuori yö kyläilee. Nuorten ys-

tävien perheiden tulisi olla yhteistyössä keskenään jolloin luodaan suojelevia käy-

täntöjä. Mahdollista on myöskin nuorten ajautuvan hankaluuksiin ennen kuin 

päihdekokeilut on huomattu ja yhteistyö perheiden välillä on ehtinyt alkamaan. 

Tarvittaessa vanhemmat saavat apua sosiaalityöntekijältä. (Hietala ym. 2010. 

109-110) 

Vanhempien tulisi suhtautua kielteisesti alaikäisten päihdekokeiluihin ja asettaa 

nuorille selkeät rajat. Tutkimusten mukaan tämä on vähentänyt nuorten päih-

teidenkäyttöä, kun taas vanhempien myönteinen suhtautuminen päihteisiin lisää 

nuorten päihteidenkäyttöä. (Havio ym. 2008, 169) Pirskasen (2007) mukaan van-

hempien tieto nuorten vapaa-ajan vietosta ja valvonta viikonloppujen illanvietosta 

suojaa nuoria päihteiden käytöltä. Vanhempien yhteiset keskustelut nuorten 
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kanssa alkoholin käyttöön liittyvistä säännöistä, seurauksista ja esimerkiksi me-

dian vaikutuksesta on todettu vähentävän nuorten päihteiden käytön aloittamista. 

Erityisesti keskustelut päihdeasioista ennen nuorten päihdekokeiluja on todettu 

hyödyllisiksi (Pirskanen, 2007.) Ristiriitatilanteissa vanhemmat saattavat tuntea 

avuttomuutta ja menettävät malttinsa kapinoivan nuoren kanssa. Tällaisissa ti-

lanteissa nuori saattaa omasta mielestään osoittaa vanhemmilleen pärjäävänsä 

itsenäisesti eikä tarvitse suojelua. (Holmila ym. 2016, 7-9.) 

Viranomaiset, jotka työskentelevät lasten ja heidän perheidensä kanssa, on tuet-

tava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään. Perheelle pyritään tar-

joamaan tarpeellista apua riittävän ajoissa ja tarvittaessa perhe ja lapsi ohjataan 

lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 2007.)  

6.2 Yhteiskunnan säätämät lait ja tukiohjelmat 

Suomen perustuslain mukaan jokaisen kansalaisen tulisi saada riittävät sosiaali- 

ja terveyspalvelut ja julkisen vallan on turvattava myös väestön terveyden edis-

täminen. Lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu sekä huolenpito tulee turvata 

lapselle itselleen sekä hänen perheelleen. (Perustuslaki 1999, 19§.) 

Suomessa päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongel-

makäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuollon 

tavoitteena on myös luoda turvallisuutta ja edistää toimintakykyä päihteiden on-

gelmakäyttäjän läheisille ja hänelle itselleen. Päihdehuoltolain mukaan kunnan 

tulee huolehtia päihdehuollon järjestämisestä, joka sisällöltään ja laajuudeltaan 

on sellainen kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon palvelujen 

ja toimenpiteiden järjestäminen ja kehittäminen kuuluvat sosiaalihuollon osalta 

sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle. (Päihde-

huoltolaki 1986, 3§, 6§.) 

Käypähoitosuosituksen mukaan, Suomessa päihdeongelmaisia hoidetaan ter-

veydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja päihdehuollon erityispalveluyksiköissä joita 

ovat A-klinikat, katkaisuhoitoyksiköt, nuorisoasemat, kuntoutuslaitokset, A-kli-

nikka säätiön päihdesairaalat. Merkittävä rooli on myös kansalaisjärjestöillä. 
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Päihdehuollon erityispalvelut tarjoavat vieroitushoitoja sekä erityyppisiä psyko-

sosiaalisia palveluja. Käypähoito suosituksen mukaan, hoitojärjestelmän tulisi 

olla niin selkeä ja joustava, että sekä ammattiauttajat että autettavat pystyvät 

käyttämään sitä mielekkäästi (Käypähoito suositus, viitattu 11.5.2017). 

Kuntien tarjoama ja vastuulla oleva päihdehoito tapahtuu yleensä avoyksiköissä. 

Palvelut on tarkoitettu päihdeongelmaiselle ja usein myös hänen läheisilleen. A-

klinikat tarjoavat myöskin perheterapiaa. Kuitenkaan alkoholi- ja päihdeongelmai-

sen läheinen ei koe saavansa tarvittavaa apua vaan avun anto kohdistuu enem-

män alkoholi- tai päihdeongelmasta kärsivään henkilöön. Perheeltä, läheisiltä 

harvemmin kysytään heidän vointiaan tai jaksamistaan. Heille jää pääsään-

töiseksi tehtäväksi tukea päihdeongelmaista ja tämän hoitoa. (Itäpuisto & Selin 

2013, 140.) 

Alkoholiohjelmaa toteutetaan päihdepolitiikassa. Siinä tehostetaan ehkäisevää 

päihdetyötä pyrkimällä vakiinnuttamaan varhaisen puuttumisen mallit peruster-

veydenhuollon käytäntöihin. Kansanterveyteen vedoten alkoholijuomien ja tupak-

katuotteiden verotusta nostettiin vuosina 2008-2011. (Havio ym. 2008, 106.) 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokai-

selle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen 

vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsien huolenpidosta vastaavien 

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu (Perustuslaki, 

1999, 19§.) Kunnan tehtäviin kuuluu tarjota päihdepalveluita niin sosiaali- ja ter-

veydenhuollossa kuin myös päihdehuollossa (Päihdehuoltolaki 1986, 6 §). Kou-

lujen tulisi tukea vanhempia ehkäisevässä päihdetyössä koulussa järjestettävillä 

vanhempien ja koulun välisillä henkilökohtaisilla keskusteluilla. Myöskin erilaisten 

tilaisuuksien järjestäminen koululla tukee vanhempia heidän ehkäisevässä päih-

detyössä. (Havio ym. 2008, 169.) A-klinikoilla, joissa on erillisiä nuorten vastaan-

ottoja, voidaan turvautua vaikeimmissa tapauksissa. Toivottavaa olisi, että kas-

vatuksen tukemiseksi olisi vastaanottoja joihin nuorten ja heidän huoltajien olisi 

helppo mennä. Toimiva työskentelyote on motivoiva haastattelu (Hietala ym. 

2010, 109-110.)  
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Vanhemmat, huoltajat ja muut lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavat hen-

kilöt saavat tukea lastensuojelusta. Lastensuojelun tulee järjestää heille tarvitta-

via palveluita ja tukitoimia. (Lastensuojelulaki 2007.) Päätyessä nuoren sijoituk-

seen tulee arvioida nuoren ja perheen kokonaistilanne, ei yksinään alkoholin ja 

päihteiden käyttöä, sillä näistä harvoin saadaan täsmällistä tietoa. Tällainen voi-

makas puuttuminen saattaa avata tien hyvään yhteistyöhön nuoren kanssa. Al-

kuvaiheessa pitää kuitenkin tehdä töitä nuoren vastustamista ja kapinoimista vas-

taan. Nuori voi kokea, että hänet on otettu ”pakkohoitoon” (Hietala ym. 2010, 109-

112.) 

Yhteiskunnan tarjoamaa tukea ehkäisevässä lastensuojelussa annetaan opetuk-

sessa, nuorisotyössä, päivähoidossa, äitiys- ja lastenneuvolassa sekä muussa 

sosiaali- ja terveydenhuollossa. Näin turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvin-

vointia. Samalla tuetaan vanhemmuutta. Lastensuojelun tulee puuttua perheen 

ja lapsen ongelmatilanteisiin hyvissä ajoin ja pyrittävä ennalta ehkäisemään mah-

dolliset ongelmatilanteet. Lastensuojelun tulee arvioida perheen ja lapsen ongel-

mat ennen kuin toteuttaa lastensuojelua. Kuitenkin ensisijaisesti on huomioitava 

lapsen etu ja miten eri toimenpiteet vaikuttavat lapseen. (Lastensuojelulaki 2007.) 

Lastensuojelulain (2007) 16§:n mukaan tavoitteena on suojata lasta tilanteissa, 

joissa lapsi vaarantaa omaa terveyttään esimerkiksi päihteiden käytöllä ja lain 

40§:n mukaan aikuisilla on velvollisuus ilmoittaa näistä tilanteista.  

Vanhemmat voivat hakea apua nuoren alkoholiongelmaan perusterveydenhuol-

losta kouluterveydenhuollon kautta. Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat kouluter-

veydenhoitajat, koululääkärit ja psykologit. Jos kuntatasolta ei löydy riittävää asi-

antuntemusta, haetaan sitä erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoitoon kuuluu 

erikoislääkärit, erikoissairaanhoitajat, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä las-

ten- nuorten psykiatriaan erikoistuneita työntekijöitä. Erikoissairaanhoidon yhtey-

dessä toimii sairaalakoulu, jossa lapset ja nuoret voivat opiskella sairaalassa olon 

aikana. (Pönkkö 2009, 148.) 
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7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Nuorten alkoholinkäyttö on kansainvälinen ongelma. Opinnäytetyössä perehdyt-

tiin pääosin suomalaisten nuorten alkoholinkäyttöön ja miten Suomen yhteis-

kunta antaa tukea nuorten vanhemmille ja nuorille ehkäistä ja vähentää ja lopet-

taa nuorten alkoholinkäyttöä. Kirjallisuudessa ja erilaisissa tutkimuksissa oli 

enimmäkseen keskitytty yleisesti nuorten päihteidenkäytön ennaltaehkäisyyn ku-

ten alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja lääkkeiden väärinkäyttöön. Tämä 

on saattanut vaikuttaa kirjallisuuskatsauksen luotettavuuteen, sillä tässä työssä 

pyrittiin keskittymään pelkästään alkoholikäytön ennaltaehkäisyyn. 

Opinnäytetyössä käytetty kirjallisuus ja tutkimukset perustuivat kotimaisiin ja kan-

sainvälisiin lähteisiin. Kirjallisuutta on pyritty käyttämään monipuolisesti ja sitä on 

haettu myös manuaalisesti tieteellisten tietokantojen lisäksi. Aineistoja käyttä-

essä pyrittiin noudattamaan huolellista tutkimuskontekstin kuvausta. (Kankkunen 

& Vehviläinen-Julkunen 2009, 70-71,152,160.) Luotettavuutta saattaa heikentää 

se, että osa lähteistä ovat ns. toisen käden tietoa, koska alkuperäistä lähdettä ei 

onnistuttu saamaan itselle. Kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin muiden val-

miista aineistoista ja niihin on aina osattava suhtautua kriittisesti (Hirsjärvi ym. 

2000, 176).  

Tutkimustieto ja hoitotyö muuttuvat vuosien aikana, jonka vuoksi vanhempien tut-

kimusten luotettavuuteen tulee suhtautua kriittisesti. Opinnäytetyöhön tutkimuk-

set ja kirjallisuus rajattiin aikavälille 2007-2017. Mukaan kirjallisuuskatsaukseen 

otettiin muutama 10 vuotta vanhempi kirja ja näihin tietoihin tulee suhtautua kriit-

tisesti.  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa on huolehdittu asianmukaisista lähdemerkin-

nöistä ja siitä, että tuloksia ei ole plagioitu (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 

2009, 180). 
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Opinnäytetyön luotettavuutta tulee tarkastella kriittisesti, koska opinnäytetyö on 

yhden henkilön tekemä ja tekijänsä ensimmäinen kirjallisuuskatsaus. Kansainvä-

listen lähteiden suomentaminen on ollut opinnäytetyön tekijän varassa, jolloin ei 

ole pystytty tarkistamaan kaikkia suomennoksien ymmärrettävyyttä. 
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8 POHDINTA  

Tämä opinnäytetyö oli osa EU -rahoitteista Alcohol and Drug Prevention among 

Youth (ADPY) –projektia. Turun Ammattikorkeakoulu on osallistunut projektin 

osakokonaisuuteen (WP7), jossa kehitettiin ADPY -yhteistyömalli ja järjestettiin 

koulutuksia terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Tämän opinnäytetyön tarkoituk-

sena oli selvittää, miten yhteiskunta antaa tukea nuorille joilla on alkoholin käytön 

ongelma sekä millaista tukea vanhemmat saavat yhteiskunnalta, kun heidän 

nuori käyttää alkoholia.  

Ensimmäisenä opinnäytetyön ohjaavana kysymyksenä oli; millaista tukea yhteis-

kunta tarjoaa nuorille heidän alkoholinkäytön ennaltaehkäisemiseen. Kirjallisuus-

katsauksen mukaan nuoret tarvitsevat turvallisen ja luotettavan tuen vanhimmil-

taan kasvuympäristöönsä, jotta nuoret voisivat kehittyä täysipainoisiksi ihmisiksi. 

Lasten ja nuorten tavalliset kasvuympäristöt ovatkin koti, koulu ja esimerkiksi va-

paa-ajan harrastukset ja ystäväpiiri. Näistä tärkeimmät ovat koti ja koulu sekä 

niiden välinen yhteistyö. Jos nuori ei saa tarpeeksi tukea kasvulleen kotona ja 

koulussa voi ystäväpiiri nousta isoksi osaksi nuoren kasvuympäristönä ja samalla 

se voi näyttää kasvatuksensa huonot puolet. 

Esimerkiksi harrastuksia on ennen pidetty päihteettöminä paikkoina. Nykyään 

kuitenkin alkoholimainonta ja alkoholin myynti on rantautunut erilaisten harras-

tusten pariin. Urheilua on pidetty terveenä elämäntapana ja alkoholin sekä mui-

den päihteiden käyttö ei kuulu hyvään urheilijamaiseen käytökseen. (Havio ym. 

2008, 118.) Mielenkiintoista on, että kuitenkin alkoholimainonta julkisessa medi-

assa sekä alkoholintuottajien sponsorointi muun muassa urheilukilpailuissa tuke-

vat ja kenties edistävät nuorten alkoholinkäyttöä. Tämä tuntuu olevan hyvin risti-

riidassa ehkäisevän alkoholinkäytön- ja päihdetyön kannalta eikä tue tätä työtä. 

Myös erilaiset Suomen lait tukevat nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisyssä. 

Lain mukaan nuori ei saa ostaa eikä pysty ostamaan alkoholijuomia alkoholiliik-

keestä eikä kaupasta. Kuitenkin poliisin mukaan nuorten hallusta tavataan use-

asti alkoholia. Yleensä juomat on hankkinut joku toinen henkilö kuin nuori itse. 
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Poliisin mukaan vanhempien on puututtava nuorten tekemisiin ja valvottava mil-

laisessa kunnossa nuori lähtee ja palaa kaupungilta sekä mitä hänellä on mu-

kana. Tämä kuuluu vanhempien vastuuseen ja huolehtimiseen. 

Suomessa päihdehuolto kuuluu kunnan tehtäviin ja päihdepalveluita tulee tarjota 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. (Päihdehuoltolaki 1986, 6§) Ennalta ehkäi-

seviä strategioita jotka kohdistuvat ennalta ehkäisemään nuorten päihteiden 

käyttöä ovat päihteiden myynnin ikäraja valvonta ja mainonnan rajoittaminen 

sekä alkoholiveron korottaminen. On havaittu, että alkoholin hinnan korotus on 

vähentänyt erityisesti nuorten ikäryhmien käyttöä (Niemelä 2009, 49-65.).   Eh-

käisevällä päihdetyöllä pyritään kertomaan nuorille tietoa päihteistä, minkälaisia 

ongelmia päihteiden käyttö synnyttää. Tällöin tarvitsee olla selkeät kohteet ja ta-

voitteet, jolloin keskitytään kokonaisuuteen ja terveyttä suojaaviin toimiin.  (Kyl-

mänen. 2005, 9)  

Kun nuori joutuu alkoholinkäytön seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velujen piiriin, on tärkeää välittää nuorelle tunne, että hoitotyössä hänestä oike-

asti pidetään huolta ja häntä kuunnellaan. Näin hän saa kokemuksen siitä, että 

häneen luotetaan ja hänestä välitetään. Hoitotyöntekijä ei tule suhtautua nuoreen 

moralisoivasti tai torjuvasti, vaan tulee pyrkiä tietoisesti luomaan nuorelle koke-

mus itsensä hyväksymisestä. (Havio ym. 2008, 168.) Nuorten päihteiden käyttöä 

ei tule hyväksyä, vaikka siitä puhutaankin avoimesti ja ymmärretään nuorten ko-

keilunhalu. Terveydenhoitajien ei tule antaa nuorille lupaa alkoholin ja muiden 

päihteiden käyttöön. Nuorta ei tule uhkailla yhteydenotolla vanhempiin, huoltajiin 

tai poliisiin, jos tämä jää kiinni päihteiden käyttämisestä, mikäli nuoren elämässä 

ei ole muuta huolestuttavaa. Riskikäytön yhteydessä nuorilta odotetaan vastuun-

ottoa käyttäytymisestään. (Pirskanen 2011, 6.) 

Koulun merkitys ennaltaehkäisevässä päihdetyössä on merkittävä nuoren elä-

mässä, sillä koulu toimii nuoren oppimisympäristönä useamman vuoden ajan. 

Koulussa ehkäisevää päihdetyötä tukevat opettajat ja kouluterveydenhoitaja. 

Koulut tarjoavat ehkäisevän päihdetyön tukea vanhempainilloissa, jolloin luodaan 

yhteistyösuhde kodin ja koulun välille. Vanhempainilloissa voidaan tehdä yhteisiä 
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sopimuksia alkoholin ja tupakan tarjoamisesta alle 18-vuotiaille. Valitettavasti kui-

tenkin täytyy todeta, että kysyttäessä nuorilta millaista on nykypäivän päihdeva-

listus kouluissa, tuntuu ettei nuorilla ole kovinkaan paljon asiasta tietoa. Nuorten 

mukaan koulujen terveystiedon tunneilla käsitellään pääosin huumausaineita ja 

niiden vaaroista, mutta alkoholinkäytön haitoista ja vaaroista ei nuorilla tunnu ole-

van kovinkaan paljon tietoa. Onko nyky-yhteiskunnassa varaa ottaa opetussuun-

nitelmaan kattava päihdevalistus? Voisiko koulujen päihdevalistuksesta tehdä 

uudenlaisen kyselytutkimuksen, josta saataisiin tietoa opettajilta, vanhemmilta ja 

nuorilta ja mitä he toivovat päihdevalistukselta. 

Toisena opinnäytetyön ohjaavana kysymyksenä oli, millaista tukea yhteiskunta 

tarjoaa vanhemmille nuorten alkoholinkäytön ennaltaehkäisemiseen. Yhteiskun-

nan tulisi tukea vanhempia ennaltaehkäisemään nuorten alkoholin käyttöä kun-

nan tarjoamilla palveluilla, lainsäädännöllä ja mukauttamalla päihdevalistusta 

opetussuunnitelmiin. Yleisen keskustelun perusteella, vanhempien käsityksenä 

on, ettei yhteiskunta tue heitä ehkäisemään, lopettamaan tai vähentämään nuor-

tensa alkoholinkäyttöä.  

Kunnat ovat järjestäneet nuorille vapaa-ajanviettoon tarkoitettuja kokoontumisti-

loja. Kuitenkin kun kuntien nuorisotoimen resursseja vähennetään ja nuorten yh-

teisiä kokoontumistiloja vähennetään ja niiden aukioloaikoja lyhennetään, alkavat 

nuoret viihtyä enemmän kaupungilla ilman yhteisiä kokoontumistiloja. Näin ollen 

alkoholinkäyttö voi tulla osaksi nuorten vapaa-ajan viettoa. (Havio ym. 2008, 118-

119.) 

Kunnan tulee huolehtia päihdehuollon järjestämisestä, joka sisällöltään ja laajuu-

deltaan on sellainen kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Päihdehuollon pal-

velujen ja toimenpiteiden järjestäminen ja kehittäminen kuuluu sosiaalihuollon 

osalta sosiaalilautakunnalle ja terveydenhuollon osalta terveyslautakunnalle. 

Kuntien tarjoama päihdehoito tapahtuu yleensä avoyksiköissä.  Palvelut on tar-

koitettu päihdeongelmaiselle ja usein myös hänen läheisilleen. A-klinikat tarjoa-

vat myöskin perheterapiaa.  
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Yhteiskunnassa kunnallinen sektori tarjoaa nuorille ja heidän vanhemmilleen eh-

käisevää päihdehoitotyötä. Palveluja tuotetaan yhä enemmän ostopalveluina täy-

dentääkseen julkisia palveluja yksityisten ja kolmannen sektorin kautta. Jotta 

päästään hyvään hoitotulokseen käytettävillä resursseilla, potilaan hoitaminen 

edellyttää hyviä ja selkeitä tavoitteita sekä luoda luotettava hoitosuhde nuoreen. 

Nuorelle on tärkeä välittää, että hänestä oikeasti pidetään huolta ja häntä kuun-

nellaan. 

Opinnäytetyötä tehdessä heräsi myös mielenkiinto kuinka paljon vanhemmat et-

sivät tietoa esimerkiksi internetistä, kuinka ehkäistä nuorten päihdeongelma. 

Vanhempien ei tarvitsisi jäädä yksin ratkaisemaan ongelmatilanteita, sillä van-

hempien tukena on kouluterveydenhuolto, terveydenhuoltopalvelut sekä sosiaa-

liviranomaiset. Vanhempien olisikin tärkeää pyytää ajoissa ammattiapua. Tarjolla 

on myös erilaisia liittoja, kuten esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto, joka 

tarjoaa vanhemmille tietoa ja keskusteluapua erilaisissa nuoriin koskevissa on-

gelmatilanteissa.  

Kuitenkin tätä opinnäytetyötä tehdessä huomasi, ettei suomalaisissa päihdepal-

veluissa ole tarjolla vanhemmille, perheelle ja muille läheisille tarkoitettuja palve-

luja kovinkaan paljon. Monessa kunnassa hoidetaan vain itse alkoholi- ja päihde-

ongelmaista nuorta, mutta itse vanhemmille ei ole tarjolla tarvittavaa tukea. Ku-

kaan ei tunnu kysyvän alkoholiongelmasta kärsivän nuoren vanhemmilta, huolta-

jilta, perheeltä, kuinka he voivat. Valitettavaa on se, että usein nuori saa apua 

vasta sitten, kun ongelma alkoholinkäytöstä on jo syntynyt. Tämäkin vain, jos 

nuori itse tai nuoren vanhemmat, huoltajat ja muut läheiset osaavat hakea apua 

nuorelle. Olisi tarpeellista ottaa heti myös läheiset mukaan avun piiriin. Tämän 

kirjallisuuskatsauksen mukaan kaikista tärkeintä on nuorten alkoholinkäytön en-

naltaehkäisy ja siihen tulisikin yhteiskunnan kiinnittää entistä enemmän huo-

miota.  
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