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Mitä halusitte tietää?
■ Päihderiippuvuus, Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vaikutukset. Irtipääseminen, 

ohjaajan rooli auttajana tässä.

■ Retkahtaminen tai miksi palaa takaisin päihteiden käyttöön?

■ Päihteiden käyttö omahoitona psyykkisesti oireilevilla nuorilla

■ Neuropsykiatriset haasteet yhdessä päihteiden kanssa

■ Mitä juuri tänä päivänä tulee huumeista tietää

■ huumausaineen, muuntohuumeet, kannabis

■ Eri päihteiden vaikutus ja käyttömalli

■ Nuorison päihdekäyttö, trendihuumeet

■ Miten lastensuojelu pystyy auttamaan päihdeongelmaista nuorta

■ Työmenetelmät (päihteet)

■ päihteidenkäyttäjien hoito

■ käytännön tietoa, vaikutus, havainnointi

■ …ja miten keskustella aiheesta nuoren kanssa ja motivoida häntä
päihteettömyyteen, kun hän suhtautuu hyvin positiivisesti huumeisiin

■ Oireet

■ Päihteiden käytön huomaaminen



Yleistä

■ Päihdekokeilut ovat nuorilla tavallisia. Alkoholi on 

suomalaisnuorten yleisimmin käyttämä päihde (tupakan rinnalla). 

■ Päihdehäiriö alkaa yleensä kehittyä 14-15-vuotiaana. 

Päihdehäiriöstä on kysymys, kun päihteet alkavat hallita elämää.

■ Arvioiden mukaan noin viisi prosenttia nuorista kärsii 

diagnoositasoisesta päihdehäiriöstä, tavallisimmin alkoholin 

käyttöön liittyen. Eriasteisia päihdeongelmia on huomattavasti 

tätä useammalla.

■ Päihdehäiriöllä (päihteen haitallinen käyttö ja päihderiippuvuus) 

on monensuuntaisia yhteyksiä  muihin mielenterveyden häiriöhin-

Rinnakkaishäiriöiden huomioiminen hoidossa parantaa 

päihdehäiriön ennustetta. 



Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriön 
kehittyminen voidaan nähdä prosessina, 
jonka vaiheita ovat 
■ Raittius 

■ Kokeiluluonteinen päihteiden käyttö 

■ Säännöllinen (”sosiaalinen”) päihdekäyttö

■ Päihteiden ongelmallinen käyttö(käytön seurauksena ilmenevät 

tapaturmat, riidat, väkivaltainen käytös, harkitsemattomat 

seksuaalisuhteet ja alkoholin kohdalla suuret käyttöannokset) 

■ Päihdehäiriö (haitallinen käyttö ja riippuvuus). 



Tunnistaminen

• sulkeutunut

• masentunut

• jatkuvasti väsynyt

• ärtynyt tai vihamielinen

• yhteistyöhaluton

• ulkonäkö ja pukeutumistyyli muuttuvat 
äkillisesti

• mielenkiinto aiempiin harrastuksiin häviää

• toistuvat tapaturmat ja päivystyskäynnit



Tunnistaminen

• suhteet omiin perheenjäseniin huonontuneet

äkisti

• ystäväpiiri vaihtuu, riitoja ystävien kanssa

• arvosanat romahtavat

• poissaolot lisääntyvät

• keskittymisvaikeudet

• ruokailu- ja nukkumistavat muuttuvat: valvoo

öisin ja nukkuu päivisin

• rahaa kuluu aiempaa enemmän

• kotoa katoaa rahaa.



Varhaisen puuttumisenmalli

Nuorten päihdemittari, 
ADSUME, on tarkoitettu 

työvälineeksi alle 18-
vuotiaan nuoren päihteiden 

käytön arviointiin ja 
päihteettömyyttä edistävään 

terveyskeskusteluun.

Varhaisen puuttumisen malli 
sisältää nuorten 
päihdemittarin 

(itsearviointilomake), 
varhaisen puuttumisen 

toimintakaavion ja 
interventiosuositukset. 









Hoidosta

■ Nuoren päihdeongelmien mahdollisimman varhainen 

tunnistaminen on tärkeää, koska silloin ongelmiin 

voidaan helpommin vaikuttaa. 

■ Päihdehoito edellyttää ongelmille altistavien ja niiltä 

suojaavien tekijöiden tunnistamista. 

■ Hoidon aikana vahvistetaan suojaavia ja pyritään 

vähentämään altistavia tekijöitä. 

■ Moniongelmaisuus on tyypillistä päihdehäiriöiselle 

nuorelle ja hoidossa onkin pyrittävä huomioimaan 

nuoren sosiaalinen ympäristö ja yksilöllinen 

kehitysvaihe.



Keinoja päihdeongelmien hoitoon

■ puheeksi otto

■ voimavarojen selvittäminen

■ päihteiden käytön seuranta

■ Sosiaalisten taitojen, kuten kieltäytymis- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu 

■ motivoiva haastattelu

■ avohoito (ensisijainen hoitomuoto nuorelle)

■ laitoshoito (yleensä vain vakavissa päihdehäiriöissä)

■ lääkehoito (yleensä vain vakavissa päihdehäiriöissä)



Varhaisen 
puuttumisen 
kulmakiviä

– luottamuksellisen suhteen luominen 

– yhteinen pohtiminen ja reflektio 

– yhteisymmärrys päihteiden käyttöön 

liittyvästä  huolesta 

– nuoren asenteiden, itsenäisyyden, 

motivaation ja tiedon tunnistaminen 

– nuoren voimavarojen tunnistaminen 

– varautuminen nuoren vastarintaan 

– arvostaminen, hyväksyntä ja empatia 

– ymmärretyksi ja kuulluksi tuleminen, 

huomion saaminen 



Motivoiva haastattelu

■ Nuorille vastustus on normaali kehityksellinen 
prosessi. Yksinkertaisin tapa vastata vastustukseen 
on heijastava kuuntelu, sillä nuoret eivät yleensä
odota sitä. 

■ Nuoren syyt muutokseen voivat olla erilaiset kuin 
aikuisilla. 

■ Muutosvastustusta on havaittavissa lähes aina, kun 
motivoivaa keskustelua käytetään ja pyritään
muutokseen. 



Motivoiva työskentely

• empatia on ymmärrystä ja myötätuntoa

• sanoilla, ilmeillä ja eleillä ilmaistua kiinnostusta

• annetaan ymmärtävää palautetta: ”Näytät siis ajattelevan, että...” 

”Sinusta siis tuntuu... 

• koska...” ”Jos ymmärsin sinua oikein, niin...” 

• hyväksyntä edistää muutosta

• ambivalenssi (ristiriita) kuuluu kuvaan



Pitäisi välttää aiheuttamasta häpeän tunnetta nuorelle -
>Kieltäminen ja torjuminen aiheuttaa primitiivistä häpeän 
tunnetta

Vahvista uskoa muutoskykyyn 

1. nuoren usko muutoksen 
mahdollisuuteen on tärkeä
motivaatiotekijä

2. luottamus ja optimismi 
edistävät muutosta 

Vältä väittelyä

1. älä tyrkytä muutosta, vaan 
tarjoa vaihtoehtoja 

2. vaihda strategiaa, jos nuori 
vastustaa 

3. ratkaisut riippuvat 
ensisijaisesti nuoresta 



• muutosta motivoi havaittu ristiriita

nykyisen käyttäytymisen ja 

nuorelle tärkeiden tavoitteiden ja 

arvojen välillä

• Lisää epäsuhtaa nykyisen ja 

toivotun tilan välillä

• auta nuorta itse puhumaan

muutoksen puolesta

• etuja ja haittoja ei tarvitse pohtia, 

jos nuori on jo tehnyt päätöksen



Vahvista ja tue 

• ilmeillä, nyökkäyksillä ja 
mmm -äännähdyksillä

• anna myönteistä
palautetta 

• älä esitä
kohteliaisuuksia, ellet 
voi olla vilpitön

Tee avoimia kysymyksiä 
• niihin ei voi vastata 

vain ”kyllä”, ”ei” tai 
”en tiedä” 

• ei sellaisia, joihin jo 
tiedät itse vastauksen 



Käytä heijastavaa eli reflektiivistä kuuntelua 

• esitä lisäkysymyksiä
• tarkista, oletko 

ymmärtänyt kuulemasi 
oikein 

• kertaa eli toista toisin 
sanoin, mitä kuulit

• muotoile uudestaan sama 
asia synonyymein, voit 
määritellä kuulemasi 
kevyesti uudelleen 

• selvennä eli päättele
sanotun merkitystä

• heijasta tunteita eli kerro 
selventävä muunnelma, 
joka korostaa sanoman 
tunnepuolta 

• vertauskuvia voi käyttää
apuna 



JOKAINEN TARVITSEE HYVÄKSYNTÄÄ, 
TUNNUSTUSTA JA KANNUSTUSTA. YRITYS ON JO 

SUORITUS, ON TÄRKEÄÄ TUTKIA JA KOKEILLA
VAIHTOEHTOISIA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA.



TRAUMANÄKÖKULMA
PÄIHDEKÄYTTÖÖN/

RIIPPUVUUTEEN



Traumanäkökulma 
päihdekäyttöön/riippuvuuteen

■ Päihteet voi olla keino säädellä traumaoireilua- voi olla 

tiedostamaton tai tiedostettu

■ Onko mahdollista selvittää nuoren elämäntarinaa? 

Onko taustalla psyykelle kestämättömiä kokemuksia? 

Vaillejäämistä? Onko kokenut väkivaltaa, nähnyt

väkivaltaa tai ollut itse väkivaltainen? 

■ Traumamuistoon pysähtyminen voi aktivoida

voimakkaitakin reaktioita. Älä tarpeettomasti avaa

sellaista mitä ei tarvitse avata. 



Traumainformoitu
hoitomalli

• Ihmisen taholta trauman
kokenut nuori on useimmiten
menettänyt luottamuksen
ihmisiin-> luottamuksen
takaisinsaaminen vie aikaa
mutta on välttämätöntä
toipumisessa

• Trauman kokenut elää
turvattomassa maailmassa-> 
luodaan turvaa

• Vakavasti traumatisoitunut
hoitoon-> trauma ylläpitää
päihdekierrettä



MITEN LUODA 
TURVALLISUUDEN 

TUNNETTA?

Tunnista omat 

vireystilasi



Kun osaa 
tunnistaa 
oman 
vireystilan voi 
säädellä sitä 
ja siten 
auttaa myös 
nuorta 
säätelyyn

■ Vireystilan säätelyyn on monia 

tapoja: vetäydy tilanteessa, hidasta 

hengitystä (etenkin uloshengitys), 

kuuntele musiikkia, pyydä apua, 

tunnista tunteesi, jaa ongelma 

kollegan kanssa, meditoi, liiku, ole 

itsemyötätuntoinen.

■ Työyhteisössä on tärkeää, että voit 

turvallisesti ottaa puheeksi 

esimiehen kanssa omaan 

jaksamiseesi liittyviä tekijöitä

■ Myötätunto tasoittaa parhaiten 

aivojen virittämää uhka/stressitilaa



Peilisolut ovat neuroneita, 
jotka reagoivat liikkeisiin, 
ääniin, ilmeisiin ja eleisiin

Niiden tehtävä on jäljitellä 
sitä, mitä toinen ihminen 
tai olento tekee ja miltä 
se tuntuu



■ Kuuntele, mitä nuori haluaa sanoa? 

Kysy mielipidettä, totea omat 

rajallisuutesi

■ Älä provosoidu mikäli sinua 

haukutaan tai nimitellään. 

Nimittelyllä nuori pyrkii saamaan 

omaa asemaansa korkeammaksi. 

Älä puolustele itseäsi koska se voi 

pahentaa nuoren hyökkäystä.

■ Kiitä nuorta siitä että on tuonut 

esille omia tunteita ja ajatuksia
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