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 PÄÄKIRJOITUS

Pienikin 
teko voi olla 
merkitykseltään 
suuri.

HUONOVOINTISUUTTA JA  
SALAISIA SANKAREITA

K ouluväkivaltaa, nuorten aggressiivista käytöstä ja päihteitä. Ylikuormit-
tuneella lastensuojelulla ja koululla on heikot mahdollisuudet puuttua 
ongelmatilanteisiin. 

Nuorten huonovointisuuden seuraukset ovat olleet paljon esillä 
mediassa. Nuorisobarometri 2020 kertoo, että nuorten tyytyväisyys elämäänsä on 
nyt heikompaa kuin koskaan. Etenkin nuoret, joilla vaikeuksia oli jo ennen korona-
pandemiaa, ovat elämässään todella tiukilla. 

Silti on hyvä muistaa, että nuorissa on myös kaikki se potentiaali, jolla voidaan 
päästä kohti parempaa. Näen tämän työssäni A-klinikkasäätiön Nuortenlinkissä, 
joka tekee ehkäisevää päihdetyötä verkossa 13–25-vuotiaille nuorille. Päihdetee-
mojen lisäksi sivustolla painottuvat mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyvät 
teemat, joissa vahvasti esiin nousee kiusaaminen. 

NUORTEN PARISSA tehtävässä työssä on tärkeää olla läsnä niissä kanavissa, joissa 
nuoret tässä ajassa ovat. Näin voimme tavoittaa mahdollisimman monta nuorta ja 
sitä kautta vaikuttaa myös heidän asenteisiinsa. Toteutimme Nuortenlinkissä äsket-
täin tubettaja Mikirotan kanssa Youtube-videon kiusaamisesta. Se keräsi kuukau-
dessa liki 24 000 katsojaa. Mikirotta toteutti Instagram-tilillään videoon liittyvän 
kyselyn, johon vastasi yli 8 000 nuorta. Heistä sadat halusivat jakaa oman kokemuk-
sensa kiusaamisesta tai siihen puuttumisesta. 

Vaikka Youtube-videon aihe on vakava, sen keräämistä kommen-
teista ja viesteistä huokui toivo ja luottamus parempaan. Niissä kuului 
myös huojentuneisuus siitä, että kiusaamista ja sen vaikutuksia noste-
taan esille. Videon aiheuttamat reaktiot viestivät siitä, että nuorilla on 
kyky nähdä vaikeatkin tilanteet voimaannuttavina ja ammentaa niistä 
positiivisuutta. 

TÄSTÄ VOIMME myös me ammattilaiset ottaa mallia. Moni nuori 
kirjoitti puuttuneensa suoraan kiusaamistilanteeseen tai pyytäneensä apua kiusa-
tulle. Erään nuoren kirjoittama viesti päättyi sanoihin: Kaikenlainen auttaminen on 
tärkeetä, vaikka oiskin ”salainen sankari”. Tämä kiteyttää hyvin sen, että muutokseen 
johtavat teot eivät aina ole näkyviä ja pitkälle suunniteltuja, vaan pienikin teko voi 
olla merkitykseltään suuri. 

Kiusaamisen näkeminen yhteiskunnallisena ongelmana, eikä ainoastaan yksilön, 
on äärimmäisen tärkeää, jotta muutos on mahdollinen. Jokainen meistä voi tukea 
nuorta matkalla kohti parempaa: kasvetaan yhdessä rohkeammiksi ja puututaan 
epäkohtiin, joita kohtaamme. Muutos ei tapahdu hetkessä ja siksi jokainen teko on 
merkittävä. Luotetaan itseemme – ja ennen kaikkea nuoriin. 

Taru Hahto

 

Taru Hahto työskentelee A-klinikkasäätiön Nuortenlinkissä kehittämissuunnittelijana.
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NUORISOTUTKIMUSSEURA ON SAANUT valtioneuvoston selvitys- ja tut-
kimustoiminnan rahoituksen hankkeelle, jossa selvitetään sosiaalihuol-
lossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla tehtävää nuorten mie-
lenterveys- ja päihdetyötä. Hankkeessa tutkitaan nuorille suunnattujen 
mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta, hyviä käytäntöjä ja 
ongelmakohtia.

Selvityksen taustalla on havainto, että nuorten mielenterveys- ja päih-
dehäiriöiden ehkäisy ja hoito toteutuu tällä hetkellä kunnissa erittäin vaih-
televasti. On hyvin vähän tutkimustietoa siitä, millaisia psykososiaalisen 
tuen käytäntöjä ja menetelmiä ehkäisevässä ja hoitotyössä on käytössä. 
Myös kokonaiskuva varhaisen vaiheen mielenterveyden ja päihteettömyy-
den edistämisestä ja tukemisesta on epäselvä.

Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia esteitä on oikea-aikaisel-
le tuen saamiselle ja mitä kehitystarpeita on yhteistyössä ja työnjaossa. 
Hankkeessa myös kerätään ja analysoidaan tietoa sosiaalihuollossa ja ma-
talan kynnyksen palveluissa käytössä olevista hyvistä käytännöistä ja vai-
kuttavista menetelmistä. 

Tavoitteena on muodostaa kerätyn ja tutkitun tiedon pohjalta toimen-
pide-ehdotus, joka tukee hyvien ja toimivien työtapojen kehittämistä ja 
levittämistä valtakunnallisesti.

Nuorisotutkimusseuran kumppaneina hankkeessa ovat mukana A-kli-
nikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja SPR:n nuorten turvata-
lot. Hanke on käynnistynyt maaliskuussa ja se jatkuu ensi vuoden loppu-
puolelle saakka.

Nuorten mielenterveys- ja 
päihdetyötä selvitetään



KESKIMÄÄRÄINEN  KUOLINIKÄ  SUOMESSA.

HUUMEISIIN  
KUOLLEIDEN33

VUOTTA
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Mielenterveydestä ja 
päihdekäytöstä kasvavaa 
huolta
PALVELUJÄRJESTELMÄ ei ole onnistu-
nut auttamaan kaikkia ihmisryhmiä  
koronavuoden aikana, kertoo Sosten 
ja THL:n Sosiaalibarometri 2021. Mitä 
vaikeampia ja monisyisempiä ongel- 
mat ovat, sitä heikommin korona- 
kriisissä pystyttiin tarjoamaan apua.

Kun syksyn 2020 tilannetta verrattiin 
kevääseen 2020, kuntien sosiaalityön-
tekijät raportoivat, että eniten olivat 
kasvaneet asiakkaiden ongelmat liitty-
en mielenterveyteen, päihteidenkäyt-
töön ja muuhun elämänhallintaan. 

Helena Vormasta  
vuoden päihdelääkäri
PÄIHDELÄÄKETIETEEN yhdistys on  
jälleen jakanut vuotuisia tunnustuksi-
aan. Vuoden päihdelääkäri on LT  
Helena Vorma ja vuoden päihdesai-
raanhoitaja sairaanhoitaja, YTT  
Tanja Hirschovits-Gerz. 

Vorma työskentelee lääkintöneu-
voksena sosiaali- ja terveysministeriös-
sä ja Hirschovits-Gerz projektipäällik-
könä THL:ssä.

Väitöskirjasta palkittiin psykiatrian 
erikoislääkäri, LT Vesa Paavonen.

TEINI-IKÄISTEN SIJOITUKSET  
LISÄÄNTYNEET
VUONNA 2018 SUOMESSA sijoitettiin 1 900 teini-ikäistä lasta kodin ul-
kopuolelle niin, että sijoitus oli heille ensimmäinen. Teini-iässä alkanei-
den lastensuojelun sijoitusten määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 
1999. Suurin osa teini-ikäisten sijoituksista alkaa kiireellisenä.

Nuorten tilanteet ovat tyypillisesti kompleksisia. Itsenäisyyden juh-
lavuoden lastensäätiö Itla ja THL pohtivat, miten auttaa näitä nuoria. 
Työn tuloksena tammikuussa julkaistiin raportti Mikä auttaa – Tutki-
musperustaiset ja käytännössä toimivat työmenetelmät teininä sijoitet-
tujen lasten hoidossa.

Selvityksen mukaan oleellisinta on vuorovaikutus nuorten ja heitä 
kohtaavien työntekijöiden välillä sekä nuorten kokemus kohdatuksi tu-
lemisesta ja välittämisestä. Raportti sisältää ehdotuksia muiden muas-
sa päättäjille ja lastensuojeluyksiköille.

Videoita 
alkoholinkäyttöään 
pohtiville
A-KLINIKKA OY, Mehiläinen ja Työelä-
keyhtiö Elo ovat avanneet Neuvoa- 
antavat -sivuston, joka sisältää yli 40 
videota liittyen alkoholinkäyttöön. Ne 
tarjoavat uusia näkökulmia juomistaan 
pohtiville ja heidän läheisilleen. 

Palvelu on maksuton eikä vaadi 
rekisteröitymistä.

ASIANTUNTIJARYHMÄ MIETTII 
RATKAISUJA HUUMEKUOLEMIEN 
EHKÄISYYN
THL KOORDINOI HUUMEKUOLEMIEN ehkäisyn asiantuntijaryhmän 
toimintaa, jossa etsitään keinoja huumekuolemien vähentämiseksi. Työ-
ryhmä muiden muassa selvittää erilaisten huumekuolemien ehkäisyme-
netelmien soveltuvuutta Suomeen.

Vuonna 2019 huumeisiin kuoli Suomessa 234 henkilöä. Eniten kuole-
mia aiheuttaa buprenorfiinin käyttö yhdessä alkoholin ja rauhoittavien 
lääkkeiden kanssa.
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AMMATTI LAISEN ARKEA Teksti ja kuva  Anne Ovaska

Kuka: Elina Autio ja Krista Laine

Töissä: Tykö-hankkeessa, joka 
on huumeita käyttävien ihmisten 
parissa tehtävää etsivää asunnot-
tomuustyötä Tampereella. Tykö 

auttaa ihmisiä asumisen erilaisissa 
pulmakohdissa traumatietoisella ja 

kiinnipitävällä työotteella.

Motto: Taklataan yhdessä asia 
kerrallaan.



NUORET JA  PÄIHTEET
Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille tehtävä  
Espad-kysely kertoo suomalaisnuorten  
alkoholin käytön vähentyneen edelleen.  
Kannabiskokeilut ovat lisääntyneet.

TI ETOPAKETTI

KANNABIS  ON NUORTEN  
YLEISIMMIN KOKEILEMA  
TAI KÄYTTÄMÄ HUUME.

JUONUT HUMALAAN  
VIIMEISEN 30 PÄIVÄN  

AIKANA 
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RAITTIIT NUORET

1995

2019

9%

31%

1995 2019

51%

22%

JOSKUS KANNABISTA  
KOKEILLEET NUORET

1995 2019

JOSKUS NUUSKAA 
 KÄYTTÄNEET NUORET

5% 11%

PÄIVITTÄINEN  
TUPAKOINTI

2019 7%

1995 24%

1995

2019

39%
35%

1995

2019
13%

19%
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T uorein kokonaisarvio nuorille suunnattujen 
päihdepalveluiden tilasta löytyy maaliskuus-
sa julkaistusta Nuorisobarometrista 2020. 
Nuorille suunnatut päihdepalvelut näyttäy-
tyivät puutteellisina aluehallintovirastojen 

valtakunnallisessa peruspalvelujen arvioinnissa.
Arvion mukaan ehkäisevä päihdetyö on huonosti re-

sursoitua, eikä se ole välttämättä kovin suunnitelmallista. 
Nuorille suunnattuja korjaavia palveluita on vain vähän tai 
ei ollenkaan. Vieroitushoitoon ja kuntoutukseen on vaikea 
päästä, ellei nuorella ole läheistä, joka vaatii palvelua. 

Lisäksi tuli esille, ettei nykyisten mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen koeta tavoittavan nuoria tai pystyvän ot-
tamaan heitä vastaan tarpeeksi nopeasti. >>

Moni taho Suomessa tarjoaa erilaisia 
päihdepalveluita alaikäisille lapsille ja 

nuorille, mutta silti hoitoa ei ole riittävästi 
saatavilla. Ongelmana on myös, että edes 

kaikki hoitoa haluavat nuoret eivät löydä sitä.

Teksti Ulla Ojala   Kuvitus Anna Makkonen 



 - 

POLARISOITUVAA KEHITYSTÄ
Nuorten päihteidenkäyttö näyttää polarisoituvan: 
samaan aikaan, kun suuri osa nuorista voi yhä pa-
remmin, osalle nuorista kasaantuu ongelmia, kuten 
päihteidenkäyttöä ja siihen usein kytköksissä olevia 
mielenterveysongelmia.

Jokainen päihteitä käyttävä nuori on yksilö, ei-
vätkä kaikki ole samanlaisen avun tarpeessa. Tarvit-
tavan avun luonne vaihtelee suuresti iän, päihteiden-
käytön määrän, nuoren kokonaistilanteen ja perheen 
tilanteen mukaan.

Toisessa ääripäässä on ensimmäisiä päihdekokei-
lujaan tekevä esiteini, joka saattaa päätyä koulujen 
päättäjäisbileiden jälkeen selviämisasemalle. Toisessa 
päässä on täysi-ikäisyyttä lähestyvä lastensuojelulai-
toksessa asuva nuori, jolla on taustalla kovien huu-
meiden käyttöä, hatkaamista eli karkaamista lasten-
suojelulaitoksesta ja monia muita ongelmia. 

psyykkinen oireilu ja mielenterveysongelma. Huos-
Ta-hankkeen loppuraportin mukaan yli 13-vuotiais-
ta huostaanotetuista 25 %:lla ilmeni paljon alkoholin 
käyttöä ja 23 %:lla arvioitiin olevan taustalla paljon 
muiden päihteiden ja huumeiden käyttöä.

Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila Puustinen-
Korhonen arvioi, että vuosittain huostassa olevis-
ta noin 11 000 alaikäisestä päihdeongelmia on noin 
tuhannella.

”Kaikki heistä eivät tarvitse laitoshoitoa, mut-
ta he kuitenkin tarvitsevat päihteisiin liittyvää 
työskentelyä. Päihteet liittyvät näiden lasten elä-
mään jo siten, että ne uhkaavat heidän elämäänsä ja 
tulevaisuuttaan.”

Silti Kuntaliiton kunnille ja kuntayhtymille teke-
mä lastensuojelukysely kertoo, että alaikäisten päih-
dehoito on vaikeimmin saatavilla oleva palvelu.

Vuonna 2018 tehdyssä tuoreimmassa kyselyssä 
joka toinen vastaaja arvioi, että alaikäisen päihdehoi-
to jää useimmiten kokonaan saamatta tai sen järjes-
täminen on hankalaa ja vie paljon aikaa. Vain 10 % 
vastasi, että palvelu saadaan useimmiten tarpeenmu-
kaisena ja viiveettä. Kysely oli kattava: siihen vastasi 
94 % manner-Suomen kunnista.

”Hyvin suuri joukko alaikäisiä jää vaille tarvitse- 
maansa päihdehoitoa. Meillä on palvelujärjestelmäs-
sä puutteita ja ne tulisi korjata”, sanooPuustinen- 
Korhonen.

Puustinen-Korhonen muistuttaa, että päihde-
huoltolain mukaan kunnat vastaavat päihdepalvelui-
den järjestämisestä, ja niitä tulisi järjestää siinä laa-
juudessa kuin kunnassa esiintyy tarvetta. Kunta voi 

Tällöin saattaa olla tarpeen 90 vuorokauden mit-
tainen erityisen huolenpidon jakso valtion kouluko-
dissa. Koulukodit tuottavat pääosan erityisen huo-
lenpidon palveluista. Erityinen huolenpito on mo-
niammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla 
pyritään katkaisemaan lapsen itseensä kohdistama 
vahingollinen käyttäytyminen.

ALAIKÄISTEN PÄIHDEHOITOA  
VAIKEASTI SAATAVILLA 
Puuttuminen alaikäisen nuoren päihteidenkäyttöön 
tapahtuu useimmiten lastensuojelulain perusteella. 
Huostaanoton taustalla on teini-ikäisillä tyypillisesti 

Vuosittain  
huostassa olevista 
11 000 alaikäisestä 
päihdeongelmia on 
arviolta tuhannella.
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Jokainen päihteitä 
käyttävä nuori on 

yksilö, eivätkä kaikki 
ole samanlaisen avun 

tarpeessa.



 - 

   
 

 
  

”Huumeita saa  
helpommin kuin hoitoa”
”PÄIHTEITÄ ON SAATAVILLA JOKA PUOLELLA”, 
sanoo asiantuntija Onni Westlund Pesäpuu 
ry:stä. Näin ovat kertoneet sijaishuollon piiris-
sä olevat nuoret, joita Westlund on kohdan-
nut erilaisissa nuorille järjestetyissä tapaamisis-
sa, viimeksi sijaishuollon piirissä olevien nuor-
ten haastekisan yhteydessä.

Entä saako hoitoa helposti?
”Kun Pesäpuu työskenteli muutama vuo-

si sitten päihdeteeman ympärillä, yksi tapaa-
mistamme nuorista kiteytti tilanteen niin, että 
huumeita saa helpommin kuin hoitoa.”

Sijaishuollon haastekisassa kunniamainin-
nan saaneessa työssä nuoret laativat toimin-
tamallin päihteiden käytön vähentämiseksi ja 
lopettamiseksi. Ratkaisuehdotuksen mukaan 
nuoren pitäisi itse saada valita mieleinen työn-
tekijä, joka kulkisi aktiivisesti hänen rinnallaan. 
Lisäksi kokemusasiantuntija antaisi vertaistukea 
hoitoprosessin aikana.

Päihdehoidon työntekijän tulisi keskustel-
la avoimesti nuoren kanssa päihteisiin liittyvis-
tä asioista, antaa ammatillista tietoa ja tukea 
etenkin arjen rytmin löytämistä. Ammattilainen 
kartoittaisi yhdessä nuoren kanssa mielekästä 
vapaa-ajan tekemistä. Jälkihuolto ja läheisver-
kosto olisivat mahdollisimman tiiviisti mukana, 
eikä työ loppuisi kuin veitsellä leikaten siirryt-
täessä sijaishuollosta jälkihuoltoon.

Westlund korostaa, että kaiken päihde-
työskentelyn tulisi olla yksilöllistä. Ammatti-
laisen tulisi olla kiinnostunut ja selvittää, mik-
si juuri tämä nuori käyttää päihteitä. Nuoret 
puolestaan ovat valmiita luomaan ratkaisuita 
ongelmaan. 

tuottaa palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien 
kanssa tai ostaa ne muilta kunnilta, valtiolta tai yk-
sityisiltä palveluntuottajilta.

Päihdeongelmaiset, vakavasti psykiatrisesti oi-
reilevat nuoret ohjataan nuorisopsykiatriaan, mut-
ta myös mielenterveyspalveluiden saamisessa on 
puutteita.

ALAIKÄISTEN PÄIHDEHOITOON EI 
RIITTÄVÄSTI SIJAISHUOLTOPAIKKOJA
Tilanne on ollut pitkään se, ettei alaikäisten päih-
dehoitoon ole riittävästi sijaishuoltopaikkoja. Yksi 
syy tähän on, että yhä suurempi osa sijaishuollosta 
tuotetaan yksityisenä palvelutuotantona, eikä pal-
veluntuottajilla ole velvollisuutta järjestää tietyn-
laista palvelua.

”Tästä on puhuttu paljon kuntien kans-
sa parin viime vuoden aikana. Tämä on iso ky-
symys, jota pitää lähteä ratkaisemaan julki-
sen palveluntuotannon lisäämisen kautta”, sanoo 
Puustinen-Korhonen.

Palvelun järjestäminen on vaikeaa myös sik-
si, että useilla lapsilla päihdeongelmiin liittyy mie-
lenterveyden haasteita ja traumatisoitumista. Työ 
on kuormittavaa. On vaikea saada vaativan hoidon 
yksiköihin riittävän osaavaa henkilökuntaa.

Sama ongelma on myös tavallisissa sijaishuol-
topaikoissa. THL:n tutkimusprofessori Tarja Hei-
non mukaan henkilökunnalla on melko riittämät-
tömästi osaamista. Näin vastasivat yksiköt itse vie-
lä julkistamattoman kyselyn mukaan. >>

Vaativan hoidon yksiköihin 
on vaikea saada riittävän 
osaavaa henkilökuntaa.
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LAKIMUUTOS LISÄÄMÄSSÄ 
RAJOITUSMAHDOLLISUUKSIA
Alaikäisten sijaishuollon piirissä olevien päihdehoi-
toon on luvassa parannuksia ainakin lain tasolla. Uu-
den lastensuojelulain on tarkoitus tulla voimaan ensi 
vuoden alussa.

Laki antaa eväitä vaikeimmin oireilevien nuor-
ten hoitoon laitoksissa. Lakiesityksessä esitetään eri-
tyisen huolenpidon jakson pidentämistä 180 vuoro-
kauteen. Vaativan sijaishuollon palvelut saavat mää-
rittelyn. Vaativaksi sijaishuolloksi määritellään muun 
muassa päihdehoidon, vieroitushoidon ja kuntou-
tuksen sekä sijaishuollon integroitu palvelu.

Lisäksi säädetään uusista rajoitusmahdollisuuk-
sista integroidun päihdekuntoutuksen yksikössä: 
nuorelle on mahdollista tehdä kehon ulkoinen tar-
kastaminen ja rajoittaa hänen yhteydenpitoaan hen-
kilöihin, joiden henkilöllisyyttä ei kyetä yksilöimään.

”Nykyisen lain mukaan voidaan rajoittaa vain 
tietyn nuoren yhteydenpitoa tiettyyn, nimettyyn 
henkilöön. Jatkossa yhteydenpitoa voidaan rajoittaa 
myös esimerkiksi huumekauppiaaseen, jonka henki-
löllisyyttä ei tiedetä”, sanoo Kuntaliiton erityisasian-
tuntija Aila Puustinen-Korhonen.

Myös yhteydenpitoon käytettävät laitteet olisi 
mahdollista ottaa tarvittaessa yksikön haltuun.

PALVELUT HUKASSA 
ORGANISAATIOVIIDAKOSSA
Toinen pulma palveluiden saamisen rinnalla on se, 
löytävätkö nuoret tarvitsemansa palvelut. 

Aluehallintoviraston peruspalveluiden arviointi- 
kyselyyn vastanneet kuntien edustajat arvioivat,  
että nuoret eivät tunne hyvin päihde- tai mielen- 
terveyspalveluja. 

Vastaajien mukaan vikaa ei kannata etsiä niin-
kään nuorista vaan palveluista tiedottamisen puut-
teista ja palveluverkoston sekavuudesta. Kuntien pal-

veluita tuottavat tällä hetkellä myös seutukunnalli-
set ja maakunnalliset hyvinvointipalveluita tuottavat 
organisaatiot. Nuorisobarometrin mukaan palvelut 
ovat paikoin pirstaloituneet organisaatiomuutosten 
vuoksi, eikä tieto enää kulje nuorten parissa työsken-
televien kesken. 

Myös Helsingin kaupungin nuorisoaseman joh-
tava sosiaalityöntekijä Matti Määttänen sanoo, että 
päihdepalveluita on, mutta suurempi ongelma on, 
etteivät nuoret välttämättä löydä niitä. 

Siksi nuorisoasemalla toimitaan mahdollisim-
man matalalla kynnyksellä. Vastaanotto on auki il-
man ajanvarausta tietyn ajan. Nuorisoasema tekee 
myös kotiin tehtävää työtä, jos nuori ei kykene syys-
tä tai toisesta tulemaan asemalle.

NUORISOASEMALLA TYÖLLISTÄVÄT 
ALKOHOLI JA KANNABIS
Nuorisoasema tarjoaa moniammatillisia palvelui-
ta 13–23-vuotiaille päihteillä ja lievillä mielenterve-
ysongelmilla oireileville nuorille. Lastensuojelulla on 
vastuu päihteillä oireilevista alaikäisistä, mutta nuori-  
soasema järjestää avohoitoa ja tekeepäihdearvioita. 

Helsingin nuorisoasemalla oli viime vuonna 
1 500 asiakasta. Eniten työllistävät alkoholi ja kanna-
bis. Työn lähtökohtana on toipumisorientaatio.

”Korostamme nuoren omia voimavaroja ja osal-
lisuutta. Hoitosuhteen tulee olla vuorovaikutukselli-
nen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Yhdessä sovi-
taan, miten edetään, mitä kokeillaan ja miten ongel-
mia ratkotaan.”

Määttäsen mukaan 18–23-vuotiaat pääsevät  
nuorisoasemalta nopeasti vieroitushoitoon ja laitos- 
kuntoutusjaksoille.

”Ongelma ei ole niinkään se, ettei paikkoja oli-
si, vaan aloitukset monesti pitkittyvät nuoresta itses-
tään johtuvista syistä, esimerkiksi motivaation puut-
teen vuoksi.” ×

Palvelut ovat paikoin pirstaloituneet,  
eikä tieto niistä kulje.

12       TIIMI   2/  2021 



 
- 

  SALASUO

Mikko Salasuo on Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja työskentelee  
vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa.

Kundien tykitys ei 
tyhjene selittämällä sitä 
vain huumeilla.

S ain vihdoin katsottua Reindeerspottingin jatko-osan Lost Boys. Leffa jatkaa 
stooria pohjoisen poikien huumehöyryisestä elämästä.

Vankilan porttien auettua kolmikko suuntaa Kaakkois-Aasiaan. Iso 
huumepyörä alkaa vispata villisti ja ainoastaan Joonas palaa Suomeen. 

Kultaisessa kolmiossa Jani kuolee ja Antti katoaa. Joonas pakkaa kuvausvehkeet 
kassiin ja suuntaa uudelleen Aasiaan  tällä kertaa selvittämään, mitä kundeille 
tapahtui.

 KADONNEET POJAT on faktaa ja hieman fiktiota. Kyse ei siis ole puhtaas-
ta dokumentista. Peruselementit ovat kuitenkin totisinta totta: kaikkien aikojen 
riemuloma jää poropoikien viimeiseksi yhteiseksi matkaksi. Itse asiassa pojat ovat 
vankilavuosien aikana muuttuneet miehiksi eikä nuoruudesta enää näy kuluneissa 
kasvoissa jälkeäkään. Se pieni valon pilkahdus, joka toi kundeihin inhimillisyyt-
tä Reindeerissa, on sammunut. Jäljellä on vain sumea katse, tunkkainen olemus, 
pakoa todellisuudesta himoava mieli.

 Kadonneet pojat on raadollinen kuvaus äärimmäi-
seen desperado-pyörteeseen heittäytyvistä miehistä. 
Kundien tykitys ei tyhjene selittämällä sitä vain huumeilla, 
vaan koko elämänkulun aikana kasaantuneilla ongelmilla 
ja epäonnistumisen ja ulkopuolisuuden kokemuksilla. 
Poropojilla ei ole olemassa ”normaalia” tai kompetenssia 
elää sellaista, sillä kaikki ihmisenä olemisen pääomat liittyvät huumekuvioihin ja 
niiden armottomaan logiikkaan.

 JOS REINDEERSPOTTING kertoo huumemaailman tyhjästä sisällöstä ja kaipuus-
ta elämään, on Kadonneet pojat kuvaus huumemaailman ja vankilan henkisesti 
täysin tyhjiksi puristamista ihmisistä. Viimeisen kerran poropojat ponnistavat 
yhteiselle matkalle, jonka lopun he vaikuttavat itsekin tietävän ja ehkä sitä salaa 
jopa toivovan.

 Ravisuttava leffakokemus. Kertomus kaiken toivon menettäneistä. Kuvaus 
korjauskelvottomaksi särkyneistä. Muistutus tylsänkin arjen rikkaudesta.

 

KADONNEET POJAT
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K un nuorille perustetaan palvelu, näyttää siltä, 
että tytöt tavoitetaan hyvin. Pojat ovat tyypil-
lisesti mukana huomattavasti harvalukuisem-
min. Miten palvelusta tehdään pojille helpos-
ti lähestyttävä?

Poikien maailmaa valaisevat ja kokemuksistaan Väestö- 
liiton Poikien puhelimessa kertovat Aziz Bahlaouane ja  
Ville Iivonen. Kumpikin työskentelee nuorten asiantuntijana  
Väestöliitossa ja on ollut töissä Poikien puhelimessa noin 
kaksi vuotta. Aziz on koulutukseltaan sosionomi (amk) ja 
Ville lasten ja nuorten vapaa-ajan ohjaaja.

Poikien puhelin on perustettu vuonna 2007. Puhelimessa 
ja chatissa on vuositasolla noin 15 000 kohtaamista. Palvelun 
pääasiallinen kohderyhmä ovat alle 20-vuotiaat pojat ja nuo-
ret miehet sukupuolen moninaisuus huomioiden. Palveluun 
voi ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa. Teemoja ei ole rajattu.

Vanhasta maailmasta tulevat miehenä 
olemiseen liittyvät stereotypiat 

vaikuttavat edelleen paljon siihen,  
että pojat jäävät yksin  

ongelmatilanteissa.

Teksti  Auli Saukkonen

POIKIEN 
PUOLELLA



1 Tabuaiheet
”Vanhat miehen roolimallit ja nolous ju-
tuista vaikuttavat varmasti tosi paljon poi-
kien kynnykseen osallistua palveluihin.

Meidän yleisimmät puheenaiheet liitty-
vät murrosikään, kasvuun ja kehitykseen. Itsensä hy-
väksyminen, olenko normaali ja seksuaali-identiteet-
ti. Ne ovat isoja teemoja. Lähempänä täysi-ikäisyyttä 
olevia puhuttavat jaksaminen koulussa ja työelämäs-
sä ja parisuhdeasiat. 

Nuorilla miehillä voi olla usein se tilanne, että lä-
hellä ei ole turvallista ja luotettavaa aikuista, jolta 
voisi kysyä. Esimerkiksi seksistä voi ymmärrettäväs-
ti olla hankala puhua omien vanhempien kanssa. Ka-
verien kanssa voi heittää läppää, mutta puuttuu nii-
tä kavereita, joiden kanssa voisi puhua merkitykselli-
semmistä asioista. 

Miehiin ja mieheksi kasvamiseen liittyvät stereo-
typiat ovat vahvasti läsnä vielä tänäkin päivänä. Van-
hat miehen mallit murtuvat, mutta se tapahtuu hi-
taasti. 2000-luvulla on eletty murrosaikaa. Aika pal-
jon pojat hakevat omaa paikkaansa. 

Perinteiseen malliin kuuluu, että tunteita ei saa 
näyttää eikä niistä saa puhua. Ei saa itkeä. Ei saa ty-
kätä toisesta, jos hän on jotenkin erilainen. Pelätään 
olla oma itsensä. Tästä on menty paljon eteenpäin. 
Pojatkin uskaltavat nykyään näyttää tunteitaan ja pu-
hua niistä. 

Meille on tavoite, että asioista saa puhua eikä nii-
tä tarvitse häpeillä. Rikotaan niitä tabuja, joita poi-
kien keskuudessa on. Tunteita saa olla ja niistä pitää 
puhua. Parisuhteessa on ihan ok kysyä kumppanilta 
seksistä ja puhua siitä. Ei ole mitään miehen roolia, 
johon pitäisi pakottaa itsensä. Toivottavasti kukaan 
muukaan ei siihen pakota.

Joskus yhteydenottaja ei osaa ilmaista tuntei-
taan. Silloin pitää vain yrittää kaivella, mistä paha 
olo johtuu tai mikä on johtanut pahaan oloon. Nuo-
ret ovat kuitenkin nuoria, ja suurin osa tuskin on 
paljon puhunut avoimesti tunteistaan varsinkaan 
tuntemattomille.” 

2  Suoruus
”Suoriin kysymyksiin suora vastaus. 
Se on ollut Poikien puhelimen slogan 
jo vuosien ajan. Asioista puhutaan 
tosi suoraan ja oikeilla nimillä. Ei hir-

veästi kierrellä eikä kaarrella. Silloin se on myös 
nuorille ymmärrettävää. 

Suurin osa puheluista on hyvin lyhyitä. Soite-
taan, että moi, milloin alkaa karvat kasvaa. Ja vas-
tauksen jälkeen: Okei, kiitti moi! Joskus myöhem-
min voi tulla useammankin kysymyksen mittaisia 
tarpeita.

Suoruudella näytetään myös mallia: kun me 
miehinä puhumme asioista, myös nuoret kehtaavat 
ottaa mietityttäviä asioita puheeksi. Jos lähellä ei ole 
muita helposti lähestyttäviä aikuisia, meihin on aina 
helppo ottaa yhteyttä. 

Vältämme sitä, että kerrottaisiin mitä pitäisi  
tehdä. Keskitymme avaamaan uusia näkökulmia. 
Kehotetaan, kannustetaan ja rohkaistaan tekemään 
omia päätöksiä ja ymmärtämään, mikä on oikein ja 
mikä väärin.”  >>

Pojatkin  
uskaltavat nykyään 
näyttää tunteitaan  

ja puhua niistä. 
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3  Huumori
”Huumori on iso ja tärkeä osa mei-
dän työtä. Kun nuori soittaa meille 
ekaa kertaa, asiaa lähestytään usein 
vitsin ja huumorin kautta. Me tun-

nistetaan ja ymmärretään se. Niin on varmasti hel-
pompi käsitellä vaikka sellaista asiaa, mikä on ’hy-
vän’ ja ’oikean’ kokoinen penis. Vaikka asia puetaan 
huumorin viittaan, siellä voi olla vakavampi asia si-
sällä. Asia kiinnostaa oikeasti.

Koetamme olla poikien tasolla ja ymmärtää sen, 
mikä heille on hauskaa ja mikä toisaalta informa-
tiivista ja ymmärrettävää. Jos luurin päästä tulee 
hauskaa huumoria, niin kyllä mekin täällä nauraa 
räkätetään kitarisat pitkällä. 

Vaikka elämässä on myös vakavia asioita, on 
hyvä pitää kiinni perspektiivistä ja huomata, ettei 
elämä ole tuskan taivalta. Hyvistä asioista pitää vä-
lillä muistuttaa, ja se on myös meidän rooli. Myös 
vakavien asioiden sisään voi sisällyttää huumoria. 

Youtube-kanavallamme on lyhyitä animaatioi-
ta meiltä kysytyistä kysymyksistä. Videoihin on ke-
hitetty vähän hauskempi tapa vastata kysymyksiin. 
Myös Youtuben kommenttikenttään tulee paljon 
kysymyksiä, ja niihin vastaamme.”

4  Porukka
”Kun pojat menevät johonkin uuteen 
paikkaan, tarvitaan yleensä kavereita 
tueksi. Meille soitetaan usein porukalla 
ja äänessä on se rohkein kaveri. Kuu-

lee, kuinka puhelun taustalla kuiskitaan asioista, jois-
ta pitää kysyä. Yksi puhuu ja 3–4 kaveria on kuunte-
lemassa. Kun on kaverien tuki ja turva, ei jännitä niin 
paljon kuin jos soittaisi yksin.

Kaveriporukalla soittavat erityisesti nuoremmat, 
ala- ja yläkoulun siirtymävaiheessa olevat. 

Me kutsutaan näitä puheluja tutustumispuheluik-
si. Tutustutaan ja vähän testataan, minkälaisia tyyp-
pejä me ollaan. Haetaan luottamusta aikuiseen. Sitten  
myöhemmin voi tulla puhelu, jossa soittaja kertoo 
soittaneensa aiemminkin, mutta nyt hänellä on esi-
merkiksi parisuhdeongelma, josta hän haluaisi puhua. 

Huomaa, että aiemmasta puhelusta on jäänyt kuva,  
että siellä on luotettavia tyyppejä, jotka ovat kiinnostu-
neita minusta ja jotka yrittävät olla tueksi ja avuksi.” 

Asioista puhutaan  
tosi suoraan ja  
oikeilla nimillä.
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POIKIEN PUHELIN
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2 minuuttia 20 sekuntia  
puhelun keskimääräinen pituus 

40 % soittajista 12–14-vuotiaita

77 % arvioi, että omaan kysymykseen  
oli vastattu hyvin tai erinomaisesti

A

          H    

74 uutta videota  
Poikien puhelimen  
Youtube-kanavalle 2019

450 000  
näyttökertaa  
videoilla 2019



5 Pelaaminen
”Videopelaaminen mielletään edel-
leen pitkälle poikien ja miesten ju-
tuksi, vaikka myös tytöt pelaavat. 
Koska haluamme kohdata nuoret 

heidän omassa maailmassaan, on koettu, että mei-
dän on hyvä olla läsnä pelimaailmassa. Siksi läh-
dettiin striimaamaan pelejä. 

Kesällä 2019 aloitimme Twitchissa, joka on li-
vestriimeihin erikoistunut nettisivusto. Siellä val-
taosa striimauksesta on pelaamista. Striimasimme 
siellä pelejä kerran viikossa. Pyrimme valitsemaan 
sellaisia pelejä, joita nuoret pystyivät pelaamaan 
meidän kanssa. Nuoria kiinnostaa, kun videopelejä 
pelaa aikuinen, joka osaa pelata, ymmärtää peleistä 
ja puhuu peleistä pelikielellä.

Sittemmin Twitchista luovuttiin ja keskitettiin  
toiminta Youtubeen, jossa teemme nyt myös 
striimejä. 

Pelaamiseen liittyy pelikasvatuksellinen ote. 
Nuorille halutaan taata turvallinen peliympäristö, 
jossa on nollatoleranssi nettikiusaamiselle, toimi-
taan asiallisesti ja kielenkäyttö on asiallista. Rasis-
mia tai muuta syrjintää ei sallita. 

Kannustamme terveelliseen pelaamiseen: esi-
merkiksi ei pelata liian pitkään, pidetään taukoja ja 
juodaan vettä. Tuodaan esiin, että pelaaminen on 
ok osa elämää, kunhan se on tasapainossa muun 
elämän kanssa.”

6  Häiriköinti
”Osa puheluista on provosointia ja kiu-
saamista. Näkee, että haetaan kovan jät-
kän roolia. Se tulee aikuisten maailmas-
ta: yleinen keskustelukulttuuri on mo-

nesti sellainen, että viestin pitää olla mahdollisimman 
raflaava. Huudella saa, mitä sylki suuhun tuo, jotta tu-
lee klikkejä ja otsikoita. Tämä kaikki valuu nuoriin.

Joskus harmittaa, jos tulee paljon sellaisia ryh-
mäpuheluja, joissa yritetään vain provosoida ja saa-
da meidät suuttumaan. Olemme opetelleet sanoit-
tamaan nuorille, että mekin ollaan ihmisiä. Voi sa-
noa, että hei, tuntuu tosi pahalta, kun sanot noin. Se 
on tärkeä sanoittaa, koska nuoret eivät tajua sitä muu-
ten. Me ollaan heille anonyymeja, pelkkä ääni tai sa-
noja ruudulla. 

Kun kertoo, miltä tuntuu, se yleensä saa nuoret 
ajattelemaan ja kiusaaminen loppuu. Kyllä nuoret  
tajuavat, kun heitä vastuuttaa.

Vaikka tunnistaisimme puhelun pilapuheluksi, 
soittaja kohdataan aina vakavissaan ja yksilönä. Pal-
kitsevimpia ovat tilanteet, kun pilapuheluna alkaneen 
keskustelun saakin käännettyä asialliseksi. Kaveri soit-
taa, että mulla on maailman pienin penis ja kaverit rä-
kättävät taustalla. Aletaan keskustella, että hei, mitä se 
peniksen koko sulle merkitsee. Yhtäkkiä asiasta onkin 
keskusteltu 20 minuuttia. 

Joskus provosointi on testaamista. Kun se ei on-
nistu, alkaa oikea keskustelu. Nuoret haluavat esiintyä 
joskus kaikkivoipaisina ja komiikan mestareina ja luu-
levat, että meiltä menee kaikki läpi. Sitten he huomaa-
vat, että mehän ollaan Poikien puhelimessa ihan hy-
viä tyyppejä.

Lopuksi on sanottava, että luottoa ja uskoa nuoriin 
löytyy. Nuoret ovat kaikessa aitoudessaan aivan törke-
än siisti kohderyhmä. Kun aikuisena on tottunut näke-
mään jonkun asian tietyllä tavalla, nuoret ovat jousta-
via ajatustensa ja näkökulmiensa kanssa. Siinä omakin 
maailma avartuu. Nuoret antavat meille tosi paljon.” ×

Kun on  
kaverien tuki ja  
turva, ei jännitä  

niin paljon.
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Koetamme olla 
poikien tasolla ja 

ymmärtää sen, mikä 
heille on hauskaa.



 

Nuorisotyö on ottanut askeleita verkkoon 
ja toimii myös digitaalisilla alustoilla. Yksi 

suosituimmista on Discord-yhteisöpalvelu. 
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Kohtaamisia  nimimerkin  takaa 

D
iscord on alun perin digipelaajien käyttöön  
suunniteltu yhteisöpalvelualusta, johon on help-
po luoda servereiksi kutsuttuja keskustelualusto-
ja. Se on samankaltainen kuin 1980-luvun loppu-
puolella kehitetty IRC eli eräänlainen chatti, jos-

sa voidaan keskustella julkisesti, mutta anonyymisti nimimer-
kin takaa mistä tahansa aiheesta. IRCistä poiketen Discordis-
sa on käytössä myös puhe- ja äänikanavia, jotka mahdollista-
vat myös videokeskustelut ja työpöytänäkymän, ohjelmien ja 
pelien jakamisen eli striimaamisen.

Jokaiselle serverille voidaan luoda kanavia eri aihepiireis-
tä. Kanavilla käyty keskusteluhistoria jää näkyviin ja sitä voi 
palata lukemaan. Erityisesti paljon pelaavat nuoret käyttä-
vät alustaa keskustellakseen samalla, kun pelaavat internetissä 
olevia pelejä. Kaikki serverit ovat verkossa kaikkien saatavilla, 
paikkakunnasta riippumatta. 
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Tapoja tehdä nuorisotyötä Discordissa on yhtä 
paljon kuin on nuorisotyön servereitä ja siellä työn-
tekijöitä. Jyväskylän nuorisotoimessa luotiin Nuor-
ten Jyväskylä -serveri kesäkuussa 2017. 

”Lähdimme tavoittelemaan nuoria, jotka pe-
laavat paljon. Nuorisotiloissa meillä on pelikoneet, 
mutta emme onnistuneet tavoittamaan esimerkiksi 
pc-pelaajia. Joissain kaupungeissa on pelinuorisotilo-
ja, jotka tavoittavat näitä nuoria, meillä Jyväskylässä 
ei sellaisia vielä ollut”, kertoo Jyväskylän digitaalisen 
nuorisotyön ohjaaja Panu Räsänen. 

Serverillä käytävät ohjauskeskustelut ovat sa-
manlaisia: nuorten kanssa puhutaan vaikkapa kou-
lusta ja autetaan etsimään työharjoittelupaikkaa tai 
kesätöitä. Jyväskylässä myös etsivä nuorisotyö läh-
ti Discordiin: perustettiin Etsivä nuorisotyö Jyväsky-
lä -serveri. Tavoitteena oli löytää nuoria, joita ei ta-
voitettu perinteisin keinoin. Etsivä nuorisotyöntekijä 
Henna Kortelainen kuuluu neljän hengen tiimiin, 
joka lähti maaliskuussa 2019 kokeilemaan, onnistui-
siko Discordissa päivystäen tavoittamaan palvelui-
den parista tipahtaneita ja heidänkin näköpiiristään 
kadonneita nuoria.

Toiminta ei missään vaiheessa lähtenyt samalla  
tavalla lentoon kuin Nuorten Jyväskylän serverillä,  
joka kerää tällä hetkellä noin 600 käyttäjää omalle 
kanavalleen. Mutta etsivässä nuorisotyössä se ei ol-
lut edes tarkoitus. 

”Olemme löytäneet yksittäisiä nuoria, jotka ovat 
olleet meillä kadoksissa ja saaneet joitakin heistä ta-
kaisin palveluihin. Myös nämä nuoret ovat meille 
tärkeitä.”

VERKOSSA KOHTAAMINEN  
EI KORVAA LÄHIKONTAKTIA 
Alkuvuodesta 2020 etsivän nuorisotyön serveriä pää-
tettiin jatkaa pitämällä kanavaa auki kerran viikos-
sa muutaman tunnin ajan. Sitten tuli koronapande-
mia ja etsivä nuorisotyö siirtyi käytännössä yhdessä 
yössä päivystämään serverillä jokaisena arkipäivänä. 
Poikkeusolot pakottivat neljän seinän sisään koteihin 
myös nuoret, joille etsivät järjestivät kanavallaan kes-
kusteluita, visailuja ja pelaamishetkiä. Usein kannus-
tettiin ulkoiluun tai keksittiin tekemistä kotiin. 

”Discord oli todella hyvä väline pitää yhteyt-
tä, onnistuimme luomaan osallisuutta. Nuorilla oli 
paikka, minne tulla. Viime kevään sulku jätti heidät 
valtavan yksin.” 

Poikkeustilan päätyttyä etsivä työ palasi vanhoi-
hin uomiinsa eikä serverille ollut enää samanlaista  
tarvetta. Serverillä pyörii kuitenkin kerran viikossa  
Akku, joka perustuu matalan kynnyksen keskuste-
luun ja yhdessä tekemiseen. 

”Digitaalisen muodon ottaminen käyttöön muun 
toiminnan rinnalle oli puheissa jo aikaisemmin, 
mutta kevään 2020 koronasulku oli viimeinen sysäys 
sen käynnistämiseen”, kertoo Jyväskylän etsivä nuo-
risotyöntekijä ja Akku-ryhmän toinen vetäjä Hanna 
Liimatainen.

Discordiin menemisen jälkeen huomattiin, että 
osa nuorista jäi matkasta pois, toisaalta mukaan tuli 
nuoria, jotka eivät olleet toimintaa aluksi löytäneet. 
Nuorten palaute lähikontaktin tärkeydestä vahvis-
ti ajatusta, että etsivässä nuorisotyössä digitaalinen 
ympäristö on vain yksi kohtaamispaikka muiden 
joukossa, eikä sillä voi korvata esimerkiksi lähitapaa-
misia ryhmissä. 

YHTEENOTTOJEN MÄÄRÄ  
KERTOI AVUNTARPEESTA
Vuosi sitten lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesä-
puu ry:ssä työskentelevä lastensuojelun asiantunti-
ja Onni Westlund oli aloittelemassa uutta hanket-
ta. Suunnitelmissa oli tutkia mielenterveyttä nuorten 
kanssa. Hankkeessa työntekijät olisivat jalkautuneet 
lastensuojelulaitoksiin ja lähteneet nuorten kans-
sa miettimään, miten mielenterveyspalvelut toimivat 
heidän näkökulmastaan. 

Pesäpuu työskentelee lastensuojelun piirissä ole-
vien lasten ja sijaishuollosta itsenäistyneiden nuor-
ten kanssa. Heillä ei välttämättä ole paljon turvallisia 
tukiverkkoja. Koronakriisin myötä syntyi huoli koh-
deryhmään kuuluvien nuorten hyvinvoinnista.

Kun kalenterit tyhjenivät, Westlund ja hänen 
kollegansa perustivat Discordiin serverin. Sille oli 
selvästi suuri tarve: kevään aikana käytiin lähes 200 
yksityiskeskustelua ja serverille tuli tuhansia viestejä. 
Stean avaamin korona-avustusten turvin syntyi  >> 
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Nuorten turvasatama -yhteishanke Auta lasta ry:n ja 
Osallisuuden aika ry:n kanssa. 

”Kävimme vuoden aikana yli 1 000 yksityiskes-
kustelua, aiheita oli laidasta laitaan: päihteidenkäyt-
tö, omat oikeudet, huoli läheisistä, mielenterveyden 
haasteet, itsetuhoisuus”, Westlund luettelee.

Tavoitteena ei ole olla kriisituen paikka. Siihen 
Discord ei anonymiteettinsä vuoksi oikein sovi. 

”Nuoret kuitenkin luottavat ylläpitäjiin, haluavat 
ottaa heihin yhteyttä, eivätkä mennä jonottamaan 
esimerkiksi Sekasin-chattiin.” 

VAPAAEHTOISET NUORET  
TEKEVÄT SISÄLTÖÄ 
Turvasataman työntekijöille oli selvää, että toimintaa 
tulisi jatkaa koronakriisin jälkeenkin. Myös Jyväsky-
län nuorisopalveluissa etsittiin loppuvuodesta tapo-
ja jatkaa suositun Nuorten Jyväskylä -serverin toi-
mintaa. Vertaismoderaattoreiden eli vapaaehtoisten 
nuorten avulla löytyi toimintamuoto, joka mahdol-
listaa serverin aukiolon joka arkipäivä.  

Nuorisotoimi on tehnyt moderaattoreista oman 
nuorisotyön mallin. Vertaiset saavat tehdä kanavia ja 
keksiä niihin sisältöä ja ohjelmaa. Aivan kuten perin-
teisellä nuorisotalollakin alustalla on luottonuoria, 
jotka ovat mukana kehittämässä sääntöjä ja järjestä-
vät ohjelmaa, pelejä ja muuta sisältöä serverille. 

Discordin parhaita, mutta myös huonoimpia 
puolia on sen suoma anonymiteetti. Serverillä seik-
kailee nimimerkkejä eikä ihmisistä niiden takana voi 
varmuudella tietää keitä he ovat, elleivät he itse ker-
ro. Enimmäkseen anonyymiys toimii positiivises-
ti: kynnys ottaa yhteyttä on matala, kun kasvokkai-
sen kohtaamiseen sijaan voi kirjoittaa nimimerkillä. 
Tilanteen kriisiytyessä nimettömyyden huonot puo-
let tulevat esiin. 

”Täysin henkilökohtaista työtä ei voi ainakaan 
yleisillä kanavilla toteuttaa. Näen Discordin enem-
män nuoren poluttamisen keinona. Me luomme sen 
ensimmäisen kontaktin”, Panu Räsänen pohtii.  

Myös Westlund myöntää, että anonyymiys tekee 
asioista joskus vaikeaa. Hän kertoo esimerkin: ainoa 
tapa auttaa itsetuhoisten ajatusten kanssa kamppai-
levaa nuorta on saada nuori kertomaan, kuka hän 
on. Anonymiteetti mahdollistaa myös matalamman 
kynnyksen kiusaamisen, trollaamisen ja huonon käy-
töksen. Kanavilla onkin käytössä tiukat säännöt ja 
linjaukset tällaisen varalle. Vaikka joskus joudutaan 

käyttämään varoituksia ja kanavalta erottamista, 
anonyymiuden hyödyt ovat moninkertaiset haastei-
siin verrattuna. 

KESKIÖSSÄ PYSYY AINA KOHTAAMINEN 
Vaikka nuorisotyössä siirrytään tulevaisuudessa yhä 
enemmän digitaalisille alustoille, kohtaaminen ja läs-
nä oleminen ovat edelleen työssä tärkeintä. Korona-
aika on osoittanut, että nuoret kaipaavat kasvokkain 
kohtaamista. 

”Ei voida ajatella, että kaiken pitää olla netissä. 
Osalle se varmasti toimii ja on elämäntilanteita, joihin  
se tuo helpotusta, mutta kyllä nuoretkin tarvitsevat 
kasvokkain tapaamista”, Henna Kortelainen sanoo.

Akku-ryhmän toinen vetäjä, etsivä nuoriso-
työntekijä Tatu Reinikainen ajattelee digin olevan 
yksi muoto nyt jo muuttumassa olevan nuorisotyön 
tulevaisuudessa. 

”Digin avulla saadaan varmasti paljon hyvää ai-
kaiseksi, kun se saadaan kaiken muun toiminnan 
rinnalle. Meidän tulisi yhä useammin miettiä, missä 
nuori haluaa tulla kohdatuksi. Joillekin se paras paik-
ka on verkossa, mutta ei kaikille.”

Digimaailmassakin nuorista tulee pitää huolta. 
Se että syntyy digiaikakauteen, ei riitä. ×
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Discordin lyhyt  
oppimäärä
• Internetissä toimiva yhteisöpalvelu, jossa  

voi keskustella kirjoittamalla. Alustalle  
voi luoda kohtaamispaikkoja eli servereitä.

• Discord kehitettiin digitaalisia pelejä  
pelaavien keskustelualustaksi. 

• Käyttäjä luo itselleen nimimerkin.  
Hänellä ei ole omaa profiilia, jota voisi  
seurata tai käydä katsomassa. Kirjoitetut 
viestit jäävät julkiselle kanavalle  
kaikkien näkyville.

• Palvelimen sisällä on kanavia, joilla on  
mahdollista jakaa näyttöä, tehdä suora- 
toistoa eli striimausta tai keskustella  
videon välityksellä. Myös yksityisviestit- 
tely on mahdollista. 



On keksittävä, kuinka 
houkuttelemme 
nuoret päihteiden 
käyttäjät jäämään 
hoitoon.

Palasin viime syksynä lähes parin vuoden tauon jälkeen lääkärin sijaiseksi 
Päihdesairaalaan. Vieroitushoitoyksikössä yllätyin. Päihdehoitoon tulevat 
nuoret ja heidän tarpeensa ovat muuttuneet, mutta hoitojärjestelmämme 
jumittaa paikallaan.

VIIME VUOSINA niin myrkytyskuolemien kuin yhä huonommassa kunnossa 
osastolle tulevien nuorten määrä on kasvanut. Opioidikorvaushoidon kynnys on 
etenkin parikymppisillä madaltunut, mutta hoitoon pääsy ei takaa onnistunutta 
hoitoa. 

Korvaushoidon aloitusjaksolle tulevat potilaat ovat perinteisesti olleet hyvin 
motivoituneita hoidettavia. Laitosjaksolla ei saa liikaa sekoilla, koska pelissä on 
paljon. Kotiutuessa odottaa uusi elämä korvaushoidossa. Tämä kaava ei kuitenkaan 
enää toimi. Yhä useammin nuori korvaushoidon aloittaja päättää keskeyttää aloitus-
jakson, ennen kuin korvaushoito on edes kunnolla alkanut.

ME KESKI-IKÄISET emme ole osanneet vastata nuorten päihdehoidon muutostar-
peisiin. Kuvittelemme, että voimme hoitaa kaikki potilaat niin kuin ennenkin. 

Parikymppisten kohdalla korvaushoidon suurin ongelma ei ainakaan kaikkialla 
ole enää hoitoon pääsyssä, vaan sisällössä – tai sisällöttömyydessä. Nuoret opioidi-
riippuvaiset yritetään puristaa samaan muottiin kuin ne, jotka 
viime vuosikymmenellä saivat ensin nähdä todella paljon vaivaa 
päästäkseen edes arviointiprosessiin. Tuolloin korvaushoitoklini-
kan ovet aukesivat vain sinnikkäimmille. Nyt, kun hoitoon pääsee 
onneksi helpommin, hoidon sisältöä on muutettava. Sen on 
tarjottava nuorille muutakin kuin lääkkeenjakoa ja kontrollointia.

Alaikäisten päihdehoito tarvitsee ehkä isoimman remon-
tin. Vaikea päihderiippuvuus voi olla alaikäiselläkin kestänyt jo 
vuosia, joten myös alaikäisille on mahdollistettava tarvittaessa 
lääkkeellinen vieroitushoito nuorta tukevassa ympäristössä. Lisäksi alaikäisten  
korvaushoidon tarve Suomessa on selvitettävä ja korvaushoitoon on kehitettävä 
alaikäisille sopivat arviointi- ja hoitokäytännöt.

NUORET EIVÄT voi odottaa. He tarvitsevat päihdehoitoa, johon pääsee nopeasti ja 
helposti. Päihdehoitoon pääsy ei kuitenkaan ole palkkio eikä sitä sellaisena saa pitää. 
Hoidettavien määrän kasvattamisen lisäksi on tavoiteltava yhä parempaa hoidon 
laatua. Hoitoon sitoutumisen on oltava keskeinen korvaushoidon ja kaiken päihde-
hoidon onnistumisen mittari.  

Meidän on keksittävä, kuinka houkuttelemme nuoret päihteiden käyttä-
jät jäämään hoitoon. Nopeuden ja helppouden lisäksi avainsanoiksi on otettava 
motivointi, sisältö ja sitouttaminen.

PÄIHDEHOITO  
EI SOVI NUORILLE

HÄKKINEN

Margareeta Häkkinen työskentelee A-klinikka Oy:n laitoshoito- ja asumispalvelujen ylilääkärinä. 
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A
sioita voi katsoa niin monelta kantilta. 
Usein meillä on tapana katsoa niitä siel-
tä kielteisestä vinkkelistä. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansal-
linen syntymäkohortti 1987 -tutkimuk-

sen pohjalta selviävät luvut pysäyttävät. 
”Joka neljännelle vuonna 1987 syntyneelle on 

asetettu joko mielenterveyden ja käyttäytymisen häi-
riöiden diagnoosi tai hänelle on määrätty psyyken-
lääke 9–24-vuotiaana. Mielenterveyden häiriöistä 
johtuva työkyvyttömyys oli myönnetty 1,4 prosentil-
le 16–24-vuotiaista ja joka kolmastoista nuori oli il-
man toisen asteen tutkintoa 28-vuotiaana.”

Kenenkään ei käy kieltäminen, etteivätkö luvut 
olisi karua luettavaa, mutta Itlan eli Itsenäisyyden 
juhlavuoden lastensäätiön tiedeasiantuntija Marko 
Merikukka osaa nähdä näissäkin luvuissa epätoivon 
sijaan toivon. 

”Kyseessä on palveluiden käytöstä. Näiden pal-
veluiden pariin on hakeuduttu, muutenhan niistä ei 
olisi tilastotietoa. Ja kun katson lukuja sen tulkinnan 
valossa, ajattelen että apua on haettu ja sitä saatu”, 
selittää Merikukka tapaansa lukea tilastoista myös ne 
hyvät uutiset. 

Ja tilastoja Oulussa asuva tiedeasiantuntija osaa 
toden totta tulkita. Hän tutki lasten, nuorten ja lap-
siperheiden hyvinvointia 10 vuoden ajan THL:n ko-
horttihankkeessa. Viime syksynä julkaistussa väitös-
kirjassaan Lapsuuden elinolojen yhteydet aikuisuu-
den hyvinvointiin, kansallinen syntymäkohortti 1987 
-rekisteritutkimus Merikukka tarkasteli hyvinvointia 
erityisesti mielenterveyden ja koulutuspolkujen pi-
tuuden näkökulmasta. THL:n kohorttitutkimus oli 
avainasemassa Merikukan väitöskirjassa.

Kohorttitutkimus on pitkittäistutkimus. Pitkään 
seurannassa, yleensä vuosia, olevaa rajattua tutki-
musjoukkoa kutsutaan kohortiksi. THL:n kohortti- 
tutkimuksen tutkimusjoukko muodostuu vuonna 
1987 syntyneistä, joita seurattiin tutkimuksessa lähes 
kolmen vuosikymmenen ajan.

HYVÄ LAPSIPOLITIIKKA ON PARASTA 
ELÄKEPOLITIIKKAA
Nykyiseen työpaikkaansa Itsenäisyyden juhlavuoden 
lastensäätiöön Merikukka siirtyi vuosi sitten. Siellä 
hän on mukana keittämässä kasvuntuki.fi-sivustoa. 
Se on ammattilaisille suunnattu tietopankki erilaisis-
ta lasten ja perheiden tukemiseen tarkoitetuista  >>  

TYÖ JA TEKIJÄ

Teksti  Annuska Dal Maso  Kuva Itla

Tilastot kertovat paljon nuorten haasteista. Mutta yhtä paljon 
ne kertovat tiedeasiantuntija Marko Merikukalle myös toivosta 
ja yhteiskunnan kyvystä huolehtia lapsista ja nuorista. 

TILASTOJEN
TULKKI
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”Suurimmalla osalla nuorista arki rullaa tasaisesti 
eteenpäin, he pärjäävät ja heillä on elämässä 

turvaverkkoja.

varhaisen vaiheen psykososiaalisista työmenetelmis-
tä. Merikukan tehtävä on tutkia menetelmien vai-
kuttavuutta. Merikukka on myös perustamassa ke-
vään aikana julkaistavaa uutta tieteellistä Kasvun 
tuki -aikakauslehteä, jonka tavoitteena on saada tut-
kimus, käytäntö ja päätöksenteko ikään kuin saman 
pöydän äärelle yhteisen foorumin avulla.

Kirjailija, orjuuden vastustaja ja historian aktivisti  
Frederick Douglass on sanonut viisaasti: ”On hel-
pompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäi-
siä aikuisia.” Samaa lausetta Merikukka käytti omas-
sa väitöskirjassaan ja sen hän sanoo kysyttäessä, 
miksi juuri lasten ja nuorten elämänkulku kiinnostaa 
häntä. Työkseen Marko Merikukka etsii tapoja, mi-
ten nuoria ja lapsiperheitä voitaisiin tukea ja auttaa 
entistä paremmin. Hän uskoo hyvän ja toimivan lap-
sipolitiikan olevan parasta eläkepolitiikkaa. 

”Kun lapset ja nuoret voivat hyvin, se on laajem-
massa mittakaavassa yhteiskunnan etu.”

Nuorten pahasta olosta ja ongelmista puhutaan 
nykyään paljon. Merikukka korostaa kuitenkin ti-
lastojenkin tukemaa tietoa, että valtaosalla nuoris-
ta menee nykyään hyvin. Suurimmalla osalla nuo-
rista arki rullaa tasaisesti eteenpäin, he pärjäävät ja 
heillä on elämässä turvaverkkoja. Merikukka nostaa 
esiin myös mielenterveyden ongelmiin liittyvän stig-
man hälventymisen nuorten parissa. Pahasta olos-
ta uskalletaan puhua ja apua uskalletaan hakea ma-
talammalla kynnyksellä. Tilastoissa käytettävät rekis-
terit kertovat palveluiden käytöstä, mutta myös siitä, 
että apua on saatavilla. 

MUUTOKSEN TAHTI ON NOPEAMPI  
KUIN KOSKAAN
Sitten on heitä, jotka voivat pahoin. ”Näen tilanteen 
haasteellisena meidän kompleksisessa yhteiskunnas-
samme. Yhteiskunta ja media luovat nuorille suu-

ria paineita, on ilmastokriisi ja jatkuva myllerrys ja 
muutos”, Merikukka pohtii.

Muutos on nopeampaa kuin koskaan. Se mikä 
tuntuu nyt olevan normaalia ja vakiintunutta nuor-
ten elämässä, ei välttämättä päde enää viiden vuo-
den kuluttua. 

Jos otamme aikajanaksi 20 vuotta, on nuorten 
elämä muuttunut valtavasti verrattain lyhyessä ajas-
sa. Elämä ympärillämme on digitalisoitunut vahvas-
ti. Se on osittain ollut hyvä asia, esimerkiksi koro-
naepidemian aikaan digitalisaatiosta on ollut paljon 
apua. Nuoret ovat voineet pitää yhteyttä toisiinsa ja 
muuhun maailmaan sen ansiosta. Digitalisaatio on 
kuitenkin kasvattanut myös ärsykkeiden määrää. 

”Sosiaalinen media voi aiheuttaa saatavilla olon 
pakkoa, asettaa vaatimuksia tietynlaisesta mallista ja 
kiusaaminen on siirtynyt myös digitaaliseen muo-
toon”, Merikukka luettelee nykynuorten haasteita,  
joita nuoret vielä 20 vuotta sitten eivät joutuneet 
kohtaamaan. 

Eniten Merikukka on kuitenkin huolissaan niistä 
nuorista, jotka nuorisotutkimuksenkin näkökulmas-
ta ovat jääneet koulutuksen ja työelämän ulkopuolel-
le. Näiden nuorien tilanne kertoo palveluiden pirsta-
loitumisesta ja siitä, etteivät eri palvelut maassamme 
keskustele keskenään. 
 
TOIMIVA ARKI SUOJAA PARHAITEN
Tilastojen valossa toimiva arki ja turvalliset luotet-
tavat aikuiset lapsen ja nuoren elämässä suojaavat 
nuorta parhaiten elämän vaikeuksilta. Pärjäämiseen 
elämässä vaikuttavat vahvasti lapsuuden elinolot, 
perheen taloudellinen tilanne ja vanhempien koulu-
tusaste. Arjen sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä on 
paljon ja ne elävät perheen mukaan.  

”Nämä ovat tutkimuslähtöisiä vastauksia. Empii-
risellä mutu-tuntumalla lisään vielä pärjäämisen lis-
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Marko Merikukka 
Tiedeasiantuntija, Itsenäisyyden  
juhlavuoden lastensäätiö Itla, Oulu

Paras ominaisuutesi työssä?
Järjestelmällisyys ja aikatauluttaminen.

Huonoin ominaisuutesi työssä?
Liiallinen pedanttius. Tunnistan itsestäni  
sisäsyntyisen hiertäjän.

Rakkain työkalusi?
MS Excel ja Outlookin kalenteri. 

Mitä työ on sinulle opettanut?
Väitöskirjatyö opetti paljon luonteenpiirteistä ja pai-
neen alla työskentelystä. Opin myös, että kaikesta sel-
viää tavalla tai toisella..

Mistä saat vastapainoa työlle?
Toimin vapaa-ajalla ryhmäliikuntaohjaajana, oh-
jaan mm. Les Millsin bodybalance-, bodycombat- 
ja bodypump-konseptitunteja. Vastapainoa saan 
myös perheen kanssa luonnossa liikkumisesta ja 
lautapelaamisesta. 

Mitä tekisit, jos et olisi tiedeasiantuntija? 
Lähdin aikoinani melkein opiskelemaan farmasiaa eli 
voisin olla farmaseutti. Viime aikoina olen ajatellut, 
että voisin olla hyvä psykologi. Minua on aina myös 
kiinnostanut graafinen suunnittelu ja tiedeviestintä.  

TYÖ JA TEKIJÄ

taan nuoren oman luonteen”, Merikukka sanoo. 
Aina vanhemmat eivät pysty vaikuttamaan lap-

sen ja nuoren elinympäristöön. Elämä voi mennä eri 
tavoin kuin mitä on suunniteltu. Miten lapsen tai 
nuoren polkua voi silloin kääntää kohti parempaa?  
Merikukka vaikenee toviksi, kysymys ei ole helppo. 

”Palvelujen näkökulmasta varhainen avun tar-
peen tunnistaminen sekä matalan kynnyksen pal-
velut ja niiden pariin hakeutuminen ovat avainase-
massa korjausliikkeeseen. Varhainen tunnistaminen 
nousee esiin yhtenä tärkeimpänä tapana auttaa nuo-
ria haasteiden läpi, mutta se ei vielä riitä. Tulisi vie-
dä asioita aktiivisesti eteenpäin, tilanne ei saisi jäädä 
vain puheen tasolle”, Merikukka korostaa. 

Avoimuus eri organisaatioiden välillä sekä nuo-
ren itsensä kuuleminen ovat tärkeitä kannattelijoi-
ta siinä, että ongelmia saadaan aidosti purettua. Eri-
tyisen tärkeää olisi kokonaiskuvan näkeminen ja tie-
donkulku eri osapuolien välillä. 

”Avoimuus perheen, koulun, nuoren ja eri organi-
saatioiden kesken olisi tehokkain tapa auttaa nuor-
ta eteenpäin.”

PAKKO ON HUONO RATKAISU
Huumorintajuinen ja selvästi pilke silmäkulmassa 
kasvanut Merikukka on itse luovinut tiensä aikuisek-
si seuraten selkeää urapolkua. Miten hän itse onnis-
tui löytämään oman tiensä ja uransa? 

”Olen ollut aina itseäni fiksumpien seurassa. Se 
ympäristö on vienyt minua aina eteenpäin”, Meri-
kukka luonnehtii omaa koulutuspolkuaan. 

Hän oli itse kovin kiltti ja tunnollinen nuori. 
”En ollut sitä vain myönteisessä merkityksessä. 

Jos voisin sanoa nuorelle Markolle jotain, kehottaisin 
häntä olemaan vähän rennompi ja elämään vähän 
enemmän”, Merikukka nauraa. 

Vaikka Merikukka sanookin, että olisi toivonut 
ymmärtävänsä, ettei koulunkäynti ole kaikki kaikes-
sa, hän pitää oppivelvollisuuden pidentämistä hy-
vänä asiana. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei 
yksistään kuitenkaan riitä, jos se otetaan käyttöön 
pelkkänä ulkoisena pakotteena. Ulkoinen pakko ei 
saa olla ainoa tekijä, jonka avulla jatketaan nuoren 
koulutuspolkua. Vuorovaikutus turvallisen aikuisen, 
opettajan, kanssa voi kuitenkin motivoida nuorta jat-
kamaan koulussa. Puhutaan luokkatyörauhasta sen 
laajemmassa merkityksessä kuin pelkkä kuri ja nuh-
de. Työrauha sisältää sääntöjen lisäksi kohtaamisen 
ja välittämisen. Kun se toimii, sisäinen motivaatio 

tukee opiskeluiden jatkamista ja helpottaa ulkoista, 
yhteiskunnan asettaman velvollisuuden täyttämistä.  

Marko Merikukka näkee nuorten polarisoitu-
neesta tilanteesta huolimatta valtavan paljon toivoa 
tässä ajassa. 

”Nuoriso on nykypäivänä valtavan tietoisia asioista, 
 ja heillä on erittäin taitavat kyvyt tiedonhakuun.”

Nuoret hoitavat kyllä oman osuutensa, jos vain 
me aikuiset hoidamme heille sellaisen kasvuympä-
ristön ja yhtenäisen, kommunikoivan palvelupolun, 
jonka avulla heidän on turvallista kasvaa aikuiseksi. ×
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T UTKITTUA

P äihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus-
ohjelma MIPA 2.0 toteutti pienoisetnogra-
fisen tutkimuksen eräässä matalan kynnyk-

sen kohtaamispaikassa alkuvuodesta 2020. Päihteitä 
aktiivisesti käyttäville suunnattu kohtaamispaikka ei 
edellyttänyt kävijöiltään päihteettömyyttä. 

Noin kaksi kuukautta kestäneen aineistonkeruun 
aikana havainnoimme toimintaa 17 kertaa. Lisäksi 
haastattelimme neljää kohtaamispaikan kävijää. Alla 
esittelemme tuloksia liittyen kävijöiden avuntarpei-
siin ja niihin vastaamiseen. Tutkimuksen tuloksista 
julkaistaan myös laajempi artikkeli kevään aikana. 

MONENLAISIA AVUNTARPEITA
”Se on tosi tärkeetä, et on tukee ympärillä, apua, kun 
sitä pyytää niin sit sitä saa.”

Kävijöiden avuntarpeet olivat moninaisia. Suu-
rella osalla heistä oli aktiivista päihteidenkäyttöä, osa 
oli korvaushoidossa tai muussa päihdekuntoutukses-
sa. Monella oli mielenterveyteen tai somaattisiin vai-
voihin liittyviä avuntarpeita. 

Apua tarvittiin myös toimeentulo-, asunto- ja oi-
keudellisissa asioissa. Lisäksi monella kävijällä oli 
nälkä tai he kaipasivat seuraa ja päihteetöntä teke-
mistä turvallisessa ympäristössä. 

Sosiaalisuuden, ruuan ja tekemisen tarpeisiin 
kohtaamispaikka ja sen työntekijät pystyivät vastaa-
maan suoraan. Kohtaamispaikassa oli tarjolla esi-
merkiksi kädentaitotyöpajoja, maksutonta ruokaa, 
biljardia ja asiakastietokoneita. 

Monissa avuntarpeissa kohtaamispaikan työnte-
kijät joutuivat kuitenkin ohjaamaan ihmisiä eteen-
päin muihin palveluihin. He myös auttoivat asioin-
nissa hoito- tai viranomaistahojen kanssa. 

APUA ASIAKKAAN EHDOILLA
Avuntarpeet eivät olisi tulleet esiin ilman kohtaa-
mispaikkaan rakentunutta turvallista ilmapiiriä ja 
työntekijöihin syntynyttä luottamuksellista suhdet-
ta. Näiden lisäksi tarjottu ruoka houkutteli ihmisiä 
paikalle. 

Kohtaamisen oleellisimpia piirteitä olivat ihmis-
arvoisuus, tasavertaisuus ja viesti siitä, että ihminen 
oli tervetullut kohtaamispaikkaan. Työntekijöiltä on-
nistunut kohtaaminen vaati ammattitaitoa ja kohtaa-
mispaikan kohderyhmän hyvää tuntemista. Hyvien 
kohtaamisten kautta syntynyt luottamus työntekijöi-
hin sai kävijät kertomaan rehellisesti ongelmistaan ja 
tarpeistaan. 

Luottamuksellisen suhteen syntymiseen saat-
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KOHTAAMISPAIKKA  
AVUNVÄLITTÄJÄNÄ

Päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnattu kohtaamispaikka 
tarjosi kävijöille monenlaista apua. Pohjana toimi 
luottamus kävijöiden ja työntekijöiden välillä sekä 

verkostoituminen viranomais- ja hoitotahojen kanssa. 

Teksti  Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen



 

toi kulua kuukausia tai vuosia. Kun kävijät luottivat 
työntekijöihin ja saivat apua, he kertoivat kohtaamis-
paikasta myös tutuilleen:

”Jos joku vaikka mainitsee että […] on jonkun 
vaikka Kelan kanssa tai […] joku haluais hoitoon, 
mutta ei oikein tiedä miten tulee toimii, niin sitten 
kyllä aina sanoo. Et en mä osaa oikein muuta neu-
voo, kun sanoo et tuu tänne ja kysy täältä apua.”

Moni kävijä oli kokenut tulleensa poiskäänny-
tetyksi eri palveluista. Heitä oli esimerkiksi saatet-
tu kohdella epäasiallisesti tai he eivät olleet osanneet 
viestiä tarpeistaan oikealla tavalla. Työntekijät toimi-
vatkin asiakkaiden tulkkeina ja asianajajina suhteessa 
viranomaisiin ja hoitoyksiköihin. 

Työntekijät hoitivat pieniä tai akuutteja asioi-
ta kohtaamispaikan ollessa auki, mutta usein kävijän 
kanssa sovittiin erillinen palveluohjausaika. Palve-
luohjaus saattoi toteutua monella eri tavalla riippuen 
kävijän avuntarpeista ja toiveista. Työntekijät neu-
voivat mistä saa apua, lainasivat puhelinta tai auttoi-
vat lomakkeiden lukemisessa ja täyttämisessä. Välillä 
viranomaisten tai hoitotahon luona käytiin tai heille 
soitettiin yhdessä. 

Erityisesti moni kaupungin tarjoama palvelu jal-
kautui auttamaan kävijöitä kohtaamispaikassa. So-
siaalityöntekijät kävivät siellä säännöllisesti hoita-
massa muun muassa asumis- tai toimeentuloasioi-
ta. Kaupungin päihde- ja mielenterveyshoidon eri 
yksiköiden työntekijät kävivät keskustelemassa kävi-
jöiden kanssa ja tutustumassa toimintaan. Pieneen 
kuorma-autoon rakennettu liikkuva hammashoidon 
yksikkö oli hoitanut kävijöiden hampaita kohtaamis-
paikan pihassa. 

Myös eri järjestöjen työntekijät jalkautuivat 
kohtaamispaikkaan yksin tai asiakkaidensa kans-
sa. Kohtaamispaikkaa saatettiin esitellä asiakkaal-
le tukipalveluna tai oman järjestön toimintaa halut-

tiin tehdä tunnetuksi kävijöille ja kohtaamispaikan 
työntekijöille.

JALKAUTUVIA PALVELUITA KIITETTIIN
Kohtaamispaikan kävijöiden auttamisen edellytys oli 
ihmisarvoinen kohtaaminen. Ilman sitä työntekijän 
ja kävijän välille ei muodostu suhdetta, jossa kävijät 
kertoisivat ongelmistaan ja tarpeistaan rehellisesti. 

Vastatakseen asiakkaiden avuntarpeisiin työnte-
kijöillä piti olla hyvät verkostot eri toimijoihin, joi-
hin kävijöiden moninaiset tarpeet kohdistuivat. Li-
säksi heiltä vaadittiin laajaa ymmärrystä hoito- ja tu-
kijärjestelmästä. Havainnoidussa kohtaamispaikas-
sa työntekijöiden erilaiset työhistoriat laajensivat 
asiantuntemusta.

Tilaan jalkautuneet palvelut saivat paljon kiitos-
ta kävijöiltä ja työntekijöiltä. Kävijöiden kynnys saa-
da palveluita madaltui. Ensinnäkin jalkautuvat palve-
lut olivat siellä, missä ihmiset joka tapauksessa kävi-
vät. Kävijät kokivat puolueettoman maaperän henki-
sesti helpommin lähestyttäväksi. Siellä myös jalkau-
tuvat työntekijät olivat vieraina ja kohtaamispaikan 
työntekijät olivat kävijöiden tukena. 

Palvelujen joustavuutta lisäsi se, että peruuntu-
neiden aikojen täyttäjiksi löytyi helposti muita asiak-
kaita tai kävijöitä. ×

Luottamus työntekijöihin sai kävijät 
kertomaan rehellisesti ongelmistaan 

ja tarpeistaan. 

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2021: 
Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen: Toimijaverk-
koteoriaan pohjautuva pienoisetnografia päihteitä aktiivisesti käyt-
täville suunnatusta kohtaamispaikasta. Tietopuu: Tutkimussarja.

Teemu Kaskela ja Sari Jurvansuu työskentelevät tutkijoina ja 
Jouni Tourunen tutkimuspäällikkönä Päihde- ja mielenterveys-
järjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0:ssa.
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TIETEEN KENTILTÄ  Palstalla seurataan päihdealan tieteellistä tutkimusta.    

Kannabiskokeilut lisääntyneet portaittain
MITEN SUKUPOLVI JA sen kokemukset näkyvät huumeidenkäytössä ja huumeita 
koskevissa mielipiteissä? THL:n tutkimuksen aineistona oli 2018 syksyllä tehty 
huumekysely. Siihen vastasi 3 229 henkilöä. 

1950-luvulla syntyneistä kannabiskokeiluista raportoi 11 % miehistä ja 5 % 
naisista. Kolmella seuraavalla sukupolvella kannabiksen kokeilu lähes kaksinker-
taistui. 1980-luvulla syntyneistä miehistä 46 % ja naisista 37 % raportoi kannabis-
kokeiluista. 1990-luvulla syntyneellä sukupolvella kokeilujen yleisyys on lähes sa-
malla tasolla, mutta yleisyyden porrasmainen kasvu vaikuttaa taittuneen. 

Nuoremmilla ikäluokilla kokeiltujen huumeiden kirjo oli suurempi ja huu-
meiden, alkoholin ja/tai lääkeaineiden samanaikainen käyttö yleisempää kuin 
vanhemmilla ikäluokilla. Sen sijaan viikoittainen humalajuominen oli vähäisintä.

Erot sukupolvien välillä olivat suurimmat suhtautumisessa kannabikseen. 
Kahden nuorimman sukupolven vastaajista kaksi kolmasosaa piti satunnaisen 
käytön riskiä vähäisenä. Heillä myös huumausainepoliittiset mielipiteet olivat 
liberaalimpia.

Pekka Hakkarainen, Karoliina Karjalainen & Mikko Salasuo: Miten sukupolvi näkyy huumeiden 
käytössä ja huumeita koskevissa mielipiteissä? Yhteiskuntapolitiikka 5-6/2020. 

Koronapandemia voi koetella nuorten 
mielenterveyttä
KORONAPANDEMIA SAATTAA AIHEUTTAA merkittävän riskin mielenterveysongel-
mia kokeneiden nuorten tilanteen heikkenemiselle. Näin kertoo Kanadassa tehty 
tutkimus, johon osallistui 622 iältään 14–28-vuotiasta nuorta. Kliininen otos koostui 
kolmeen hoitotutkimukseen osallistuneista nuorista ja yhteisöotos ei-hoidossa olleis-
ta nuorista.

Nuorilta kysyttiin verkkolomakkeella mielenterveydestä, päihteidenkäytöstä, 
selviytymisstrategioista, huolista ja palvelutarpeista. Koettuja muutoksia mitattiin 
eri mittarein. 

Nuorten mielenterveys heikkeni tilastollisesti merkitsevästi koronapandemian 
aikana verrattuna tilanteeseen ennen pandemiaa. Näin tapahtui erityisesti yhteisö-
otoksessa mutta myös kliinisessä otoksessa. Kliinisessä otoksessa 68 %:lla ja yhtei-
söotoksessa 40 %:lla vastaajista todettiin viitteitä mielialahäiriöstä. Sen sijaan päih-
teiden käyttö väheni molemmissa ryhmissä.

Lähes puolet nuorista molemmissa ryhmissä kertoi myös positiivista pande- 
mian vaikutuksista. Vapaa-aika lisääntyi, perheen kanssa vietettiin enemmän aikaa 
ja sosiaalisten suhteiden koettiin parantuneen. 

Lisa D. Hawke et al.: Impacts of COVID-19 on Youth Mental Health, Substance Use, and Well-being: A 
Rapid Survey of Clinical and Community Samples. The Canadian Journal of Psychiatry 1/2021. Julkaistu 
verkossa 6.11.2020.
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Teksti  Annuska Dal Maso KI RJAT

Kreetta Onkeli: Meiltähän tämä käy. WSOY 2020.

Täydellisen  
onnen kulissit  
kaatuvat
TARINAN PÄÄHENKILÖN Paula von Renqvistin elämä 
on ulospäin kaikkea sitä mitä moni ajattelee hyvän 
elämän olevan. Hänellä on menestynyt aviomies, tei-
ni-ikäiset kaksoset ja oma leipomoyritys. Miehensä 
mukana hän pääsee linnanjuhliin ja leipomon leipiä 
kehutaan kaupungin parhaiksi. 

Ulkokuoren takana totuus on kuitenkin karumpi. 
Aviomies pettää ja lasten töykeä käytös äitiään koh-
taan saa lukijankin hieman ahdistuneeksi. Paula tur-
ruttaa pahaa oloaan päivittäiseen viininjuontiin ja 
kuvittelee voivansa sen avulla ylläpitää hyvää elämää. 

Kulissit kaatuvat, kun Paula rakastuu joogaoh-
jaaja Jaloon. Jalo on kaikkea muuta kuin Paulan avio-
mies Puppe, ja hänen kanssaan Paula kokee herää-
vänsä uudelleen henkiin. Paula irtautuu avioliitos-
taan eikä täysin ymmärrä, miten vaikeaan elämänti-
lanteeseen se hänet heittää. Paulan leipomon tuot-
teet ovat kyllä pidettyjä, mutta yritys tekee ennen 
kaikkea tappiota. Lapset eivät ymmärrä Paulan läh-
töä ja Puppe tekee kaikkensa, että Paulan irtautu-
minen entisestä elämästä olisi mahdollisimman 
vaikeaa.

Hetkellisesti Paula menettää lähes kaiken. Ko-
din, yrityksen ja lapsensa. Jäljelle jää Jalo ja alkoho-
lin tuoma turta onni. Monen yrityksen kautta Paula 
lopulta saa hankittua itselleen vuokrakodin ja lapset 
muuttavat hänen luokseen. Uusi elämä tuntuu kui-
tenkin raskaalta ja alkoholi alkaa määrätä sen kulkua 
yhä enemmän. Lapsille muutos ei ole helppo. Hei-
dän kylmyytensä ja isältään oppimat tavat kohdel-
la äitiään sysäävät ennestään heikoilla olevan Paulan 
lopulta syvälle riippuvuuden syövereihin. 

Onkeli maalaa tarinan hahmot lukijalle tarkasti 
ja elävästi. Paulan aviomiehen ja lasten kylmyys saa-
vat lukijankin karsastamaan heitä. Paulan oman elä-
män solmuisuus taas saa lukijan toivomaan hänelle 
parasta. Onkeli pureutuu tarinassa syvälle naisten ja 
äitien perisynteihin: syyllisyyteen, häpeään ja miel-
lyttämisen haluun. 

Kirja kuvaa häkellyttävän tarkasti sitä alkoholis-
min puolta, jonka me usein jätämme huomioimatta.  
Päihteidenkäyttö hyvän elämän kulissien takana ja 
ihmisten väliset riippuvuus- ja valtasuhteet jäävät 
usein päihdekeskustelussa sivurooliin. ×
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Teksti Jenni NiemeläHENKIREIKÄ

Päikkärit meren äärellä
Vastapainona työlle  tykkään viettää aikaa 
perheen kanssa ja eläinten parissa. Harrastan 
koirien kanssa agilityä ja pelastuskoiratoimintaa. 
Lapsen harrastuksen myötä pääsen rapsuttele-
maan hevosia viikoittain, se on varsinaista tur-
paterapiaa. Hevoset ja koirat kutsuvat olemaan 
läsnä siinä hetkessä, mikä on oikein hyvää vasta-
painoa työlle. Myös lenkit koirien kanssa kuulu-
vat vapaa-aikaani.

Työpäivääni kuuluu  potilastapaamisia, pa-
lavereja, hoitoneuvotteluja, tutkimuksia ja lähet-
teiden koordinointia. Toimin sairaanhoitajana ja 
lähetekoordinaattorina Järvenpään nuorisopsy-
kiatrian poliklinikalla. Lisäksi ohjaan Lasisen 
lapsuuden Varjomaailman nettiryhmiä ja chat-
teja nuorille, jotka kokevat haittoja vanhemman 
alkoholinkäytöstä. Palkitsevinta on aito kohtaa-
minen nuoren kanssa.

Minulle tärkeää  on tehdä asioita, joista saan 
hyvää oloa ja fiilistä. Harrastusten ohella tref-
faan mielelläni ystäviä, tehdään yhdessä kaiken-
laista mukavaa. Joskus pelataan naapurin mum-
mun kanssa korttia ja grillataan. Hyvän ystävän 
kanssa innostuttiin geokätköilystä, joka on juu-

ri sopivan jännittävää minun ikäiselleni. Minut 
saa myös helposti mukaan kokeilemaan kaik-
kea uutta – kunhan koronasta päästään, lähden 
kokeilemaan vaikka twerkkausta, ammuntaa ja 
potkunyrkkeilyä. 

Saan energiaa auringosta ja hymyistä sekä 
hauskoista jutuista ja hersyvästä naurusta! Myös 
hyvät yöunet tuovat ihanasti energiaa arkeen. 
On ihana herätä virkeänä uuteen päivään.

Rauhoitun , meren äärellä. Etenkin kesäpaik-
ka saaristossa on varsinainen henkireikä, siellä 
eletään ilman kelloa ja kiirettä, otetaan päikkärit 
riippukeinussa, poimitaan mustikoita ja narra-
taan ahvenia ongella rantakalliolla. En ole kovin 
hyvä uimaan, mutta soutelen ja veneilen mielel-
läni. Viihdyn myös luonnossa ja nuotion äärellä.

En koskaan haluaisi   ystävistä ja läheisistä, 
sekä onnellisista hetkistä heidän kanssaan. Mo-
net hyvät muistot ovat syntyneet yhteisillä lo-
mareissuilla, mökkiviikonloppuina ja retkillä. 

Haaveilen tällä hetkellä myös koronasta 
vapaasta ajasta ja häistä, sillä minua kosittiin vii-
me syksynä. Rakastuneena on aika ihana olla! × 

 

Jenni Niemelä  
 tekee töitä nuorisopsykiatrian 

poliklinikalla Järvenpäässä ja A-
klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden 

Varjomaailmassa. Hän haastaa 
seuraavaksi sarjaan Suvi Suhosen 

Aspa-koti Apilasta. 
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  Palstalla kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä.    ALLAKKA

Varjomaailma osaksi   
Lasista lapsuutta 
Varjomaailma-sivuston toiminnot siirretään ke-
vään aikana Lasisen lapsuuden Nuorelle-sivuil-
le. Samalla myös Varjomaailman sosiaalisen 
median tilit yhdistyvät Lasisen lapsuuden tilei-
hin. Nuorille suunnatut sisällöt erottaa jatkossa 
värillisestä kehyksestä.

Uudistuksella halutaan kertoa, että lasinen 
lapsuus koskettaa kaikkia sen kokeneita ja par-
haillaan kokevia, niin lapsia, nuoria kuin aikui-
sia. Vanhemman juomisesta aiheutuvat hai-
tat ovat yleisiä, eikä taakkaa ole koskaan liian 
myöhäistä käsitellä. Asioihin voi ja kannattaa 
palata elämän eri vaiheissa uudelleen. Silloin 
on hyvä, että tuki löytyy tutusta paikasta.

Vankimessut järjestetään verkossa 7.–13.6. Messujen  
virtuaalilähetyksiä tapahtuman Youtube-kanavalla  
pääsee seuraamaan vankilan muurien sisä- ja ulkopuolelta.

Vankimessut tarjoaa vangeille, rikostaustaisille ja hei-
dän läheisilleen tietoa palveluista rangaistuksen aikana ja 
sen jälkeen. Tapahtuman avulla edistetään vuoropuhelua, 
torjutaan toiseutta ja puolustetaan rikostaustaisten uusia 
mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Messut järjestävät Laurea-ammattikorkeakoulun  
rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijat kumppa- 
neineen.

Päihdepäivät  
toukokuussa
Päihdepäiviä vietetään 19.–20.5. etänä.  
Päivien teemana on tänä vuonna päihteet, 
mieli ja nuorten hyvinvointi. Tarjolla on 14  
seminaaria päihdetyön ajankohtaisista  
aiheista ja alku- ja loppuseminaarit.

Maksuttomaan ohjelmaan kuuluvat virtu-
aalimessuosastot ja vartin miniseminaarit. 

Tapahtuman järjestävät vuosittain Ehyt ry  
ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto.  
Tänä vuonna tapahtuman yhteistyökumppa- 
nina on Mieli ry.
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Vankimessut virtuaalisena
 

Tiimi-lehden 3/2021 teemana on  
osallisuus, eriarvoisuus ja asunnot- 
tomuus. Lähetä mailia osoitteeseen  
tiimi@a-klinikka.fi ja kerro, mistä  
teemaan liittyvästä asiasta haluaisit  
lehdestä lukea. 

Numeron aineistopäivä on 20.5. 

Seuraava Tiimi  
ilmestyy 10.6. 



 

TULE VAPAAEHTOISEKSI  
A-KLINIKKASÄÄTIÖLLE.

Rakennamme yhdessä turvaverkkoja 
 heikoimmassa asemassa oleville.

Lisätietoja ja ilmoittaudu  bit.ly/EtsitäänVapaaehtoisiaf


