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Rajoitta vai rajoittaa?  
Päihteet, hatkat ja rajoitustoimenpiteet

-kehittämispäivä
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Senni Laine



Ohjelma
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8.30 Päivän avaus

Mikko Oranen, kehitysjohtaja, Nuorten Ystävät 

8.50 Päihdehoidon järjestäminen - lapsen oikeus

Miten rajoitustoimenpiteitä voidaan soveltaa, kun lapsi käyttää päihteitä tai hatkaa.

Tapio Räty, esittelijäneuvos, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

10.45 Jaloittelutauko

11.00 Hyviä käytäntöjä lastensuojelun laitoshoidosta

Marjo Oinonen, palvelupäällikkö, Perhekuntoutuskeskus Lauste

12.00 Lounas (omakustanteinen)

12.45 Poliisin katsaus: hatkat, huumeet ja alaikäisten tekemät rikokset

Irmeli Korhonen, tutkinnanjohtaja/rikosylikonstaapeli, Oulun poliisilaitoksen 

nuorisorikosryhmä

13.30 Iltapäiväkahvit

14.00 Riippuvuudesta itsenäisyyteen ja nuorten päihteidenkäytön trendit

Liisa Ikni, Päihdepsykiatri ja traumapsykoterapeutti, Suvera Oy

15.30 Päivän yhteenveto

Maija Hiltula, kehittäjäsosiaalityöntekijä, 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 



Päihteet lastensuojelulaitoksissa
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- Selvitimme asiaa Ossin anonyymissä päihdekyselyssä

- Aukesi 9/20, avoinna edelleen

- Nyt 43 vastaajaa 14-25 vuotiaita, keski-ikä 17,5 vuotta

Käytätkö päihteitä? Tai jos olet täysi-ikäinen käytitkö niitä 

sijoitettuna ollessasi?

81%

19%
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”Tiesin, melkein kaikki muut käytti”
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- Ei-vastanneilta kysyttiin, tietävätkö he jonkun joka käyttää?

Kyllä
88%

Ei
12%



Vaikuttiko sijoitus jollain tavalla päihteidenkäyttöösi 

(esimerkiksi aloitin tai lopetin, lisäsin tai vähensin, aineet 

vaihtuivat tms)? ”Aloitin päihteiden käytön laitoksessa, joka johti 

minut täysi ikäisenä loppujen lopuksi pahaan 

huumehelvettiin josta olen taistellut ulos pääsyä 

vielä tähänkin päivään saakka.”

”No eipä tuo omalla kohdalla lisännyt tai 

vähentänyt. Sitä kannabista tuli koitettua 

sijoituksen aikana.”

”Ennen laitosta en tiennyt ja tuntenut huumeita 

tai käyttäjiä. Siellä tutustuin kaikkiin +kaikkeen”

”Vähensin huomattavasti.”

”Vaikutti tietenki, mulla oli tosi paska laitospaikka 

niin aloin vetää kaikkee paskaa...”

”Öö aineet vaihtuivat ja ne lisääntyi tosi nopeaa” 

”Lopetin alkoholin käytön. 

Tupakointi lisäänty.”
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Lisääntyi
53%

Väheni
27%

Ei vaikutusta
20%



Mitä päihteitä käytit? Vastauksia avattuna:

Alkoholi

Nuuska

Tupakka

Muskottipähkinä

Ihan vitusti kaikkee

Oon kokeillu mutta en varsinaisesti 

käytä

Lyrica, concerta,tramal, bentsot 

Amfe, bubre, mdma, lsd

Subutex, amfetamiini, ekstaasi

En omia lääkkeitä mutta muiden 

bentsoja satunnaisesti

Alkoholi + bentsot

Kannabista amffee ja alkoholia jne..

Sieniä
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69%

40%

43%

43%

71%
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Muut huumausaineet

Sekakäyttö (alkoholi +
lääkkeet/huumeet)

Lääkkeiden väärinkäyttö

Muu, mikä?



Miten rahoitit päihteiden käytön?

Muulla tavoin:

- Viikkoraha

- Tuet

- Opintotuki

- Tein extra kotitöitä

- Kuukausiraha

- Omalla rahalla mitä

keräsin ja säästin
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63%

11%

3%

17%

57%

17%
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Olen saanut päihteitä ilmaiseksi
tutulta tai seurustelukumppanilta

Olen tehnyt rikoksia (esim
näpistykset, varkaudet)

saadakseni rahaa
päihteidenkäyttöön

Olen vaihtanut päihteitä seksiin

Olen diilannut päihteitä muille
nuorille

Rahoitin muulla tavalla

En halua kertoa



Mikä auttaisi lopettamaan?
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”Selvitettäisi nuorten kanssa se syy miksi pitää vetää. Pitäisi kertoa 

kunnolla että ei se ole siistiä narkata ja pilata elämää ja sitten taas niille 

jotka käyttävät saadakseen pahan olon pois niin autettaisi heitä saamaan 

se hyvä olo jostain muualta. Tämä on suuri ongelma kun 

mielenterveysongelmiin ei anneta ei sitten millään apua ja mietitään miks

pennut narkkaa...”

”Henkinen tuki. Ongelmien syyn selvittäminen ja auttaminen”

”Harrastukset, jonkun aito kiinnostus mitä minulle kuuluu, siten koen oman 

oloni arvokkaaksi ja tärkeäksi, minut huomataan ja tulen kuulluksi. Minua 

yritetään ymmärtää ja saan myös oman ääneni kuuluviin.” 

”Jatkuva puuttuminen. Käyttäjille omat paikat, tuolla oppii kaikki Ei sitä voi 

voittaa jos koko ajan on saatavilla vaikka ite haluais niin joku tarjoo aina 

Oma halu.”

”Päihteiden käytön vähentämiseen voi vaikuttaa jotkut tapaturmat tai 

läheltäpiti tilanteet.”



Jatkuu…
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”Huono päihdekokeilu ja oma tahto.”

”Se, että esim perhe/nuorisokodeissa kuunneltaisiin nuoria enemmän ja 

että asioihin puututtaisiin ajoissa.”

”Hankala kysymys. Siihen lopettamiseen ei varmaan mikään muu vaikuta 

kun omatahto jos sitä ei ole niin ei huumeitten käyttöä lopeteta. Mulla ei 

ikinä mitään kunnon ongelmaa kerenny syntyä eikä perhe edes tiedä mun

huumeidenkäytöstä.”

”Asiaa pitäisi lähestyä erillä tavalla. Onko taustalla traumaattisia syitä, 

kiusaamista, syrjääntymistä vai sosiaalinen paine? Ohjaajat eivät kykene 

ihmeisiin, vaikka monesti siltä vaikuttaa, mutta yhden asian he voivat 

tehdä vähentääkseen tätä turvattomuuden syvää kaivoa, mikä on johtanut 

nuoren päihteiden käyttöön: ole ihminen johon he voivat luottaa, anna 

neuvoja tasaiseen elämään. Rohkaise, ÄLÄ tuomitse. Uskon että jokainen 

joka on joskus ollut rikki, kaipaa olkapäätä nojatakseen, tukea 

noustakseen ja valoa kukoistaakseen.”



Luettavaa päihteistä

10 Etunimi Sukunimi 6.10.2020

Birzoi, Rojin; Jussila, Mirja (2020)

"Ei ihminen halua luovuttaa, jos joku välittää”

Nuorten ajatuksia päihde- ja lastensuojelupalveluiden 

kehittämistarpeista ”pulinaa päihteistä”-

foorumityöskentelyssä

Nuorten ajatukset ja kokemuksia päihteistä: Pulinaa 

päihteistä video

Nopeet, hitaat, dissot, deelit – nuorten ajatuksia päihteistä. 

Päihteet? –foorumien raportti.

Pesäpuun raportti

https://www.theseus.fi/handle/10024/340726
https://www.youtube.com/watch?v=Xh59dT4EC9M&t=109s
https://pesapuu.fi/materiaalit/nuorten-ajatuksia-paihteista/


KIITOS!
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