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Vanhemmuuden 
tukeminen 
ennaltaehkäisyn  
keinona

Hanna Heikkilä 
Ehyt ry 

Mitä on 
ennaltaehkäisy?

Juurisyihin vaikuttamista!

1

2



18.11.2022

2

Päihteiden käyttöön vaikuttaa laaja-joukko eritasoisia
riskitekijöitä

Näyttöön 
pohjaavan 

päihde-
ehkäisyn 

vaikutuksia

Vähemmän 
mielenterveys-

ongelmia

Vähemmän 
päihteiden 

käyttöä       

Parempi 
koulu-

menestys

Vähemmän 
riskialtista 

seksuaalista 
käyttäytymistä 

Vähemmän 
väkivaltaista tai 

rikollista 
käyttäytymistä 

Laaja-alaisiin riskitekijöihin vaikuttamisella 
on myös laaja-alaisia vaikutuksia!
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Samat haasteet perheissä voivat altistaa 
monelle eri riskikäyttäytymisen muodolle

PÄIHTEIDEN 
KÄYTTÖ

RIKOLLISUUS TEINI-
RASKAUS

KOULU-
PUDOKKUUS

VÄKIVALTAI
NEN KÄYTÖS

MASENNUS JA 
AHDISTUS

Ongelmakäyttäytymisen 
esiintyminen aiemmin perheessä/ 
jollain perheen jäsenellä

X X X X X X

Perhearjen hallinnan haasteet X X X X X

Konfliktit perheessä X X X X X X

Vanhempien sallivat asenteet 
ongelma-/ riskikäyttäytymistä 
kohtaan

X X X

2013, Center for Communities That Care, University of Washington

Päihteidenkäyttö kodeissa on yksi 
merkittävä riskitekijä Suomessakin
• Suurin osa alkoholista juodaan kotona – ja korona aikana tämä korostui 

entisestään

• n. 6% lapsista on vanhempi jolla on vakava päihdeongelma

• Alkoholinkäyttöön lasten seurassa suhtaudutaan melko kielteisesti, MUTTA 
kolmannes edelleen hyväksyy humaltumisen pienten lasten läsnä ollessa, mikäli 
joku paikallaolijoista on selvänä

• Suhtautuminen on hyväksyvämpää, jos itse juo runsaasti tai humalahakuisesti

Lähde: Raitasalo 2018
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Vanhempien päihteidenkäyttö ei ole niin harvinaista: 
Vanhemman liiallinen alkoholin käyttö aiheuttanut haittaa (v. 2019), %

Lähde: THL, Kouluterveyskysely 2019

Vanhemmuuden laatu vaikuttaa
- minkälainen vanhemmuus altistaa 
riskeille?

• Erityisen vakavaa haittaa aiheuttaa väkivalta, laiminlyönti, kyvyttömyys vastata 
lapsen tarpeisiin ja viesteihin, voimakas lapsen rajoittaminen

• Myös etäinen, välinpitämätön tai kylmä vanhemmuus lisää kasvun haasteiden ja 
riskikäyttäytymisen kuten päihteidenkäytön riskiä, esim:

 Turvaton kiintymys 
 Lämmön, kiintymyksen puute 
 Valvonnan, ohjauksen puute 
 Epäjohdonmukaisuus kasvatuksessa 
 Puutteellinen rajojen asettaminen 
 Negatiivisten käytösmallien vahvistaminen
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Entä minkälaista on suojaava vanhemmuus?

Rakkautta ja rajoja!

Kuten:

• Hyvää perhearjen hallintaa, turvallisuutta ja ennustettavuutta luovaa

• Vahvaan kiintymyssuhteeseen perustuvaa, välittämistä osoittavaa

• Osallistuvaa

• Hyvää vuorovaikutusta ylläpitävää

• Konflikteja rakentavasti ratkovaa

• Selkeitä odotuksia ja rajoja asettavaa

Esimerkki vanhemmuuden suojaavasta 
vaikutuksesta:

Vanhempien valvonta korreloi lasten 
liuotinten & marihuanan käytön 
kanssa 
– vai tietämys lasten menoista ja 
lämmin vuorovaikutus?

Ramirez, Crano et al 2004: Acculturation, Familism, 
Parental Monitoring, and Knowledge as Predictors of 
Marijuana and Inhalant Use in Adolescents.

Lac & Crano 2009: Monitoring Matters Meta-
Analytic Review Reveals the Reliable Linkage 
of Parental Monitoring With Adolescent 
Marijuana Use

Vanhempien valvonta / lämpimät perhesuhteet
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Lähde: Otten et al., 2012: The 
Interplay between Parental 
Monitoring and the Dopamine D4 
Receptor Gene in Adolescent 
Cannabis Use

Vaikka geenien arvellaan selittävän jopa 75% päihteidenkäytöstä
voi kasvuympäristö olla vieläkin merkittävämpi?

dopamiini-reseptorigeenin ja vanhemmuuden käytäntöjen 
vaikutus nuoruuden kannabiskäyttöön
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Vanhempien vähäinen Vanhempien aktiivinen
Valvonta valvonta

Perhe voi välittää riskitekijöiden vaikutuksia merkittävästi!
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Riskitekijät muuttuvat ikäkausien mukana -
ehkäisevä päihdetyö onkin myös 
ikäkauden kehitystehtävien saavuttamisen 
tukemista

Mikä on lapsuudessa tärkeää kehitykselle?

• Kiintyminen
• Kieli
• Yhteistyö
• Tunteiden ja impulssien hallinta
• Tapa suhtautua uhkiin
• Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot
• Omatunto
• Asteittain myös päätöksenteko- ja 

ongelmanratkaisutaidot
• …Lähteitä mm.: Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities (2009) & From Neurons to 

Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development (2000). National Research Council and Institute of Medicine. Shonkoff ym. (toim).
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Entä nuoruudessa?

• Toimiva vuorovaikutus aikuisten kanssa
• Ikätovereiden kanssa toimiminen (ml. kyky 
kieltäytyä)
• Sosiaaliset taidot (ml. päätöksentekokyky ja 
ongelman ratkaisu)
• Itsesäätelyn parantaminen (kyky säädellä 
impulsseja)
• Prososiaaliset asenteet ja käyttäytyminen 
(empatia ja yhteistoiminta)
• Keskeisten arvojen ja asenteiden 
ymmärtäminen

-> eri kehitysvaiheissa tarvitaan erilaista tukea!

Siksi eri ikävaiheissa tarvitaan erilaista 
tukea

Lähde: National Research Council (US) and Institute of Medicine (US), 2009
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Odotus- ja 
vauva-aika

Varhaislapsuus Lapsuus Varhaisnuoruus Nuoruus Aikuisuus

PERHE Neuvola, 
kotikäynnit

Perhetaito-ohjelmat

Lasta odottavien  
päihteidenkäyttäjien tuki

KOULU varhaiskasvatus Tunne- ja 
vuorovaikutustaitoje
n  opettelu

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
opetteluun ja sosiaalisten normien 
käsittelyyn perustuva päihdekasvatus

Ryhmänhallinnan 
tuki opeille

Tuen tarjoaminen yksilöllisiin 
riskitekijöihin

Koulunkäynnin tuki Koulujen päihde-politiikat ja käytännöt, keinot tukea 
oppilaiden kouluun kiinnittymistä

YHTEISÖ Alkoholi- ja tupakkapolitiikat

Mentorointi-ohjelmat

Mediakampanjat

Klubeihin ja päihteiden käytön 
paikkoihin keskittyvät interventioy

MT-haasteiden ehkäisy ja hoito

TYÖPAIKKA Työpaikkojen päihdeohjelmat
UNODC & WHO, KV-ehkäisevän päihdetyön standardit, 2018

Vanhemmuuden tukeminen voi auttaa ehkäisemään 
päihteidenkäyttöä varhaislapsuudesta nuoruuteen

1) Tuki lapsen odotuksen ja ensimmäisten 
elinvuosien aikana

Ensimmäistä lastaan odottavien tukeminen perustavanlaatuisissa 
vanhemmuustaidoissa, sekä muissa mahdollisissa tuen tarpeissa (terveys, 
talousasiat ja asuminen, elämänhallinnan tms. sosiaalityön tarpeet) auttaa 
ehkäisemään myöhempää päihteidenkäyttöä sekä vähentää myöhempää 
palvelutarvetta.

Tuen on oltava säännöllistä (usein aluksi noin joka toinen viikko, sitten harventuen). 
Tutkimus tulee hankkeista jossa tuki kohdennettu pääsääntöisesti korkeammassa 
riksissä oleville väestöryhmille.   
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2) Päihteitä käyttävien vanhempien tuki

• Päihdehoidon tarjoaminen voi auttaa ehkäisemään lapsen omaa 
tulevaa päihteidenkäyttöä.

• Päihteidenkäytöstä ja tupakoinnista tulisi kysyä kaikilta lasta 
odottavilta rutiininomaisesti.

• Näyttöön pohjaavan ja suositusten mukaisen hoidon saatavuus tulisi 
varmistaa erityisesti lasta odottaville päihteidenkäyttäjille.

(2 laadukasta systemaattista katsausta v. 2018)

3) Vanhemmuus- ja perhetaitojen tuki

• Universaalit vanhemmuustaito-ohjelmat voivat ehkäistä tupakan, alkoholin 
ja huumeiden käyttöä (5 laadukasta sytemaattista katsausta v 2018)

• Näyttöä lähes kaikista maanosista & kustannus-hyödyistä
• Vaikutukset ovat havaittavissa pitkälläkin aikavälillä (12+ kk) – eikä 

haittavaikutuksia ole havaittu!
• Kaikkein suurimmat ja pisimpään kestävät vaikutukset havaitaan yleensä 

nuorilla jotka altistuneet useille erilaisille riskitekijöille – esimerkiksi 
pakolaisten, päihdekuntoutujien, alhaisen tulotason naapurustoissa 
asuvien, ym. keskuudessa

• Kuitenkin myös kaikkein hyväosaisimmat voivat saada merkittävää hyötyä
• Vanhemmuuden tukea suositellaan myös nuorten huume-hoidon ja 

kuntoutuksen osaksi
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Mitä sisältöjä on päihteidenkäyttöä ehkäisevissä 
universaaleissa vanhemmuuden tuen ohjelmissa?

Mikä toimii? Mikä EI toimi?

KOMMUNIKAATION TUKI
Kuuntelutaidot, jakamaton huomio
Vaikeista teemoista keskustelun harjoitteleminen ja kannustus siihen
Myös vanhempien omat tunne- ja vuorovaikutustaidot, sekä kyky tukea lasten taitojen kehitystä

Keskittyminen 
ainoastaan 
lapseen

PERHEARJEN HALLINNAN TUKI
Odotusten selkeä viestintä lapsille (esim. vastuut, roolit)
Rajojen asettamisen tärkeys
Keinot puuttua epätoivottuun käytökseen
Sopivien seuraamusten pohtiminen ja sopiminen
Konfliktin ratkaisutaidot
Myös vanhempien omista tarpeista ja mm. stressinsäätelystä huolehtiminen, sekä kyky tukea lapsia 
tunnesäätelyn ja arjen hallinnan opettelussa

Vanhempien 
auktoriteetin 
vähättely

+ LÄMMIN VANHEMMUUS
Hyvän huomaaminen
Perheen yhteisten arvojen pohdinta, yhteisen ajan viettoon kannustaminen ym. perhesuhteiden tuki
Lasten kouluun, ystävyyssuhteisiin, harrastuksiin osallistumisen tärkeys

Tieto päihteistä 
yksinään

Erityisesti nuorten 
vanhempien kanssa 
harjoitellaan hankalista 
teemoista keskustelua
- esimerkiksi päihteistä

Lisää -> www.ehyt.fi
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Miten vaikuttavat ohjelmat toteutetaan?

• Olennaista taitojen konkreettinen harjoittelu - Luennointi yksinään EI ole 
vaikuttavaa

• Riittävä intensiteetti – usein 10-12 tapaamista
• Usein lapsilla/ nuorilla on oma ryhmänsä jossa harjoitellaan keskeisiä sosiaalisia ja 

tunnetaitoja
• Usein perheet pääsevät harjoittelemaan taitoja yhdessä
• Vanhempien vertaistuki yksi tärkeä vaikutus
• Vaikuttavia ohjelmia yhdistävät hyvin koulutetut vetäjät
• Ohjelmia voidaan toteuttaa kodeissa, tietokone/ puhelinvälitteisesti, kouluissa, 

kirkoissa, vankiloissa, …

Vanhemmuustaito-ohjelmat voivat 
auttaa niin hyvin pärjääviä kuin 
riskiryhmiin kuuluvia ja erilaisia 
ongelmia jo kohdanneitakin
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Kevytkin 
vanhemmuuden 

tuki voi vaikuttaa!

Lue lisää ja tilaa tai tulosta julisteita lapsiperheiden 
luettavaksi: ehyt.fi/tuote/kuuntele-ensin-julisteet-12-kpl/

Vanhemmuuden tuki vaikuttaisi suojaavan 
erityisen hyvin tyttöjä päihteidenkäytöltä

Trudeau et al 2007: Longitudinal Effects of a 
Universal Family-Focused Intervention on Growth 
Patterns of Adolescent Internalizing Symptoms and 
Polysubstance Use: Gender ComparisonsKuukautta interventiosta
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Interventio pojat

Kontrolli tytöt

Kontrolli pojat
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Taustalla mahdollisesti erot sukupuolten välillä
vanhemmuuden kokemisessa: 
esimerkkinä keskusteluyhteys

Vaikutus päihteiden käyttöön näkyy pitkällä 
tähtäimellä – mutta välittömiäkin hyötyjä 
on!
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Family relationships

Parent-child bond

Child pro-social behaviour

Parent involvement in
school

Parent total reciprocal
support

* N=190; Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan; Adapted from McDonald & Doostgharin, 2013

Perheiden yhteenkuuluvuus

Konfliktit perheissä

Perhesuhteet

Vanhempien ja lasten kiintymys

Lasten sosiaalinen käytös

Vanhempien osallistuminen 
koulutyöhön
Vanhempieen keskinäinen tuki
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Vanhemmuuden tukea suositellaan myös  
väkivallan vähentämisen menetelmäksi – ja sitä 
hyödynnetään myös monen terveen kasvun 
ulottuvuuden tukijana

Neuvokas Perhe © Suomen Sydänliitto ry 

Vaikuttavia vanhemmuustaito-ohjelmia 
on saatavilla Suomessa perheille, joilla on 
tunnistettu tuen tarve

KASVUN TUKI /ITLA:
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Muista myös muu kevyempi tuki – esim. 
Kuuntele ensin –kampanjamme julisteet 
suojaavista vanhemmuuden käytännöistä 

Kiintymyksen osoittaminen 
Yhdessä tekeminen 
Aktiivinen kuuntelu 
Kehu ja kannustaminen 
Rajojen asettaminen 
Osallistuminen lapsen elämään 
Rutiinit 
Kärsivällisyys 
…

Vanhemmuuden tuki nostetaan ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelmassa 
vahvistamiskohteeksi useassa 
painopisteessä
Painopiste 1. Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa:
- Tiivistetään soveltuvin kohdin ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen yhteistyötä kuntien ja 
alueiden toiminnan suunnittelussa ja seurannassa sekä toimivaksi todettujen toimien toimeenpanossa (esim. 
vanhemmuuden tuen mallit).

Painopiste 3. Riskikäyttö ja haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa 
- Laajennetaan toimivaksi todettujen vanhemmuuden tuen mallien käyttöönottoa lasten, nuorten ja perheiden 
palveluissa.

Painopiste 4. Paikallista alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa 
yhteistyössä 
- Tuodaan vanhemmuuden tuen malleja vahvemmin osaksi Pakka-toimintamallia sen sosiaalisen sääntelyn 
kokonaisuuden vahvistamiseksi.

Painopiste 5. Haittojen ehkäisy yhteisöissä 
- Vahvistetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen osaamista vanhempien päihteiden käytöstä sekä eri toimijoiden 
rooleista ja hyvistä toimintatavoista lapsen suojelemiseksi ja tukemiseksi tilanteissa, joissa huoli vanhempien 
päihteiden käytöstä herää. thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-

hankkeet/ehkaisevan-paihdetyon-toimintaohjelma
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..ja sillä on annettavaa laajemminkin 
terveydenedistämis- ja HYTE-työhön!

Kiitos!

www.ehyt.fi
hanna.heikkila@ehyt.fi

@hanna.heikki
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