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Mistä tänään 
puhutaan?

klo 17.30-19.00

• Nuori mielenterveys- ja päihdeläheinen käsitteenä

• Miksi nuorten tunnistaminen on merkityksellistä?

• Miksi näitä nuoria tulisi tunnistaa oppilaitoksissa?

• Tutkimustuloksia:

• Mitkä tekijät mahdollistavat tai vaikeuttavat tunnistamista?

• Miten tunnistamista voisi edistää?

• Kysy nuorelta -hankkeen tuottamaa materiaalia



Nuori mielenterveys- ja päihdeläheinen



Aikuisista ja yli 12-vuotiaista nuorista 20–25 % kärsii ajankohtaisesti jostain mielenterveyden häiriöstä

• Masennustilat
• Päihteiden käyttöön liittyvät häiriöt
• Käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen liittyvät häiriöt
• Syömishäiriöt
• Ahdistuneisuushäiriöt



• Nuoruus merkityksellinen elämänvaihe

• Läheisen päihteiden väärinkäyttö ja psyykkinen oireilu aiheuttaa nuoren 
hyvinvoinnille riskitekijöitä (Boumans & Dorant 2018, 1410; Joseph ym. 2019).

• Tunnistaminen on edellytys tuen tarjoamiselle ja palveluiden piiriin 
ohjaamiselle (Leu ym. 2018, 561).

• Yli 2 vuotta ilman ulkopuolista tukea lisää merkittävästi haittoja nuoren 
mielenterveydelle ja sosiaalisille suhteille (Abraham & Aldridge 2010, 19).

• Avohoitopainotteisuus vaikuttanut läheisten rooliin

• Nuoren hyvinvoinnin vajeet heijastuvat myös yhteiskuntaan

Miksi tunnistaminen on 
merkityksellistä?



• Emotionaalinen huoli

• Konkreettinen huolenpitovastuu

• Nuori voi jäädä vaille tarvitsemaansa huolenpitoa

Läheisen päihteiden 
väärinkäyttö ja psyykkinen 
oireilu aiheuttaa nuoren 
hyvinvoinnille riskitekijöitä 



Vaikutus nuoren mielenterveydelle

Vanhemman mielenterveys- ja päihdeongelma lisää riskiä nuoren omiin mielenterveys- ja päihdeongelmiin

• Masennusta sairastavien vanhempien lapsista sairastuu psyykkisesti 

• 40 % ennen 20 vuoden ikää

• 60 % ennen 25-vuoden ikää (Beardslee ym. 1998, 1135).

• 7–17-vuotiailla lapsilla todettu psykiatrinen häiriö 

• 70 %, jos molemmilla vanhemmilla mieliala- tai ahdistushäiriö

• 40 %, jos vain toisella vanhemmalla on

• 20 %, jos ei kummallakaan ole (Dierkerin ym. 1999, 284).

• Jos nuori on kokenut vanhemman päihdeongelman ennen teini-ikää, 13–17-vuotiaiden

• mielenterveysongelmien riski noin puolitoistakertainen

• haitallisen päihteiden käytön riski noin kaksinkertainen (Raitasalo ym. 2016, 91).



• Sisarusten ja ystävien psyykkinen oireilu ja päihteiden käyttö 
on yhteydessä nuoren hyvinvointiin

• Sisarusten alkoholin käyttö lisää riskiä nuorten omaan alkoholin ja 
muiden päihteiden käyttöön (Whiteman ym. 2016, 1–2, 4).

• Läheisten ystävien mielenterveyden häiriöt ennustavat nuorten omia 
masennusoireita seuraavien 2–5 vuoden aikana (Raposa ym. 2015, 747). 

• Ahdistuneisuutta ja unettomuutta esiintyy 60 % läheisistä 
(Jähi ym. 2012, 139).



• Vanhemman psyykkisen diagnoosin yhteys nuoren 
koulutusvalintoihin 

• Lukioon hakeutuvat aloittavat opinnot harvemmin toivelukiossaan

• Ammattikoulussa aloittaneiden määrä isompi kuin lukiossa 
aloittaneiden määrä (Ristikari ym. 2018, 40–42).

• Päihdeperheiden lapset suorittavat 20 vuoden ikään mennessä 
toisen asteen tutkinnon harvemmin kuin nuoret, joiden 
vanhemmilla ei ole ollut päihdeongelmaa (Raitasalo ym. 2016, 91).

Vaikutus opintoihin ja työelämään



• 20 % niistä 16–18 vuotiaista nuorista, joilla on 
huolenpitovastuu läheisestään, ovat koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella vähintään puoli vuotta

• Vastaava luku koko ikäryhmässä on n. 10 %                           
(Heyman & Heyman 2013, 565).

• Vanhempien mielenterveysongelmat ovat suurimpia 
altistetekijöitä heidän lastensa myöhemmälle 
mielenterveysperustaiselle työkyvyttömyydelle                  
(Merikukka 2020, 99).



Yhteys lastensuojelun asiakkuuteen 
ja rikollisuuteen

• Kohonnut riski lastensuojelun asiakkuuteen

• Teini-ikäisenä kodin ulkopuolelle sijoitetuista nuorista n. 50 % on vanhempi, jolle on diagnosoitu psykiatrinen häiriö 
(Ristikari ym. 2018, 80). 

• Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista suurin osa on teini-ikäisiä (Forsell ym. 2020, 3; YLE 2019). 

• Vanhemman psykiatrinen diagnoosi on selvässä yhteydessä rikollisuuteen, mikäli nuoren lapsuudessa on 
myös muita kuormitustekijöitä

• rikostuomion ja rangaistusmääräyksen saaneiden poikien osuus yli 35 % ja tyttöjen 10 % ikäryhmästä.

• ilman vanhempien kuormitustekijöitä luvut ovat n. 15 % ja 5 % 

(Ristikari ym. 2018, 92–93).



Läheisen psyykkinen oireilu tai päihteiden väärinkäyttö eivät suoraan ennusta nuoren tulevaisuutta. 
Oleellista tunnistaa tuen tarpeessa olevat nuoret mielenterveys- ja päihdeläheiset.



Aiempi tutkimus puoltaa tunnistamista oppilaitoksissa (Moore ym. 2009, 9, 14–
16). 

16–18-vuotiaista n. 90 % opiskelee toisella asteella

Aiheuttaa huolta, ongelmia tai hoivavastuuta isolle joukolle 2.asteen 
opiskelijoista

• Ammatillisten oppilaitosten alle 21-vuotiaista opiskelijoista 2,8 % huolehtii 
päivittäin ja 3,9 % viikoittain vakavasti sairaasta läheisestään (THL 2019).

• Läheisen alkoholin käyttö aiheuttaa ongelmia n. 10 % lukiolaisista ja 16 %  
ammattikoululaisista (Pirskanen ym. 2018, 111). 

• 2. asteen opiskelijoista 36 % huolissaan kaverista, 17 % vanhemmasta, 12 % 
sisaruksesta, 12 % muusta sukulaisesta, 8 % kumppanista (Arvola 2021).

Kansalliset ja kansainväliset linjaukset sekä nykyinen oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki (1287/2013) ohjaavat tunnistamaan.

Miksi näitä nuoria tulisi 
tunnistaa oppilaitoksissa?



EU:n Mielenterveyden ja 
hyvinvoinnin yhteistoiminta 
suositukset

Lapsi- ja perhepalveluiden 
(LAPE 2016-2022) muutosohjelman 
tavoitteet

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -
strategia

Kansallinen mielenterveysstrategia 
(2020–2030)

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
(1287/2013)

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen luonnollisissa 
kasvuympäristöissä, kuten oppilaitoksissa

Ennaltaehkäisevä työ

Riskiryhmien tunnistaminen

Varhainen tukeminen 



TUTKIELMAN 
TOTEUTUS

Nuorten mielenterveys- ja päihdeläheisten tunnistaminen 
toisella asteella

Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla 
opiskelijahuoltopalveluiden ammattilaisia keväällä 2020

• Kuraattorit, terveydenhoitajat, psykologit

• Rajaus perustuu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (1287/2013)

• 9 haastattelua

• Varsinais-Suomen FinFamin toiminta-alueen lukiot ja 
ammattioppilaitokset

Ammattilaisten tiedoista ja tarpeista aiheeseen liittyen ei ole 
juurikaan tietoa ja aiempaa tutkimusta (Leu ym. 2018, 560-561). 



TULOKSIA

Haastateltavilla

- työkokemusta alle vuodesta yli 30 vuoteen, keskimäärin 14 vuotta

- vastuullaan 500-1300 opiskelijaa, keskimäärin 1000 opiskelijaa



Sekä opettajat että 
opiskelijahuolto-
palveluiden 
ammattilaiset 
tunnistavat

• Opettajien rooli korostuu

• etenkin opiskelijan tilanteesta heräävän yleisen huolen 
tunnistamisessa 

• Opiskelijahuoltopalveluiden ammattilaisista 
terveydenhoitajien rooli korostuu

• tapaavat kaikki opiskelijat opintojen aikana 

• terveystarkastuksen yhteydessä tehtävä terveyskysely

• päivystysvastaanotot



”No mä uskoisin, et ne on ensisijaisesti sit ne on siellä varmasti ne opettajat, 

vastuuopettajat ne, ketkä sitä opiskelijaa opettavat, jotka ensimmäiseks näkee.”  H8

”No sanotaan nyt näin, että koko opiskelijahuolto, et etenkin terveydenhoitaja on kyl

tosi vahavasti siinä, kun hän sit tapaa kaikki opiskelijat opintojen aikana.”  H2



Mitkä tekijät mahdollistavat 
tunnistamista?



• Opiskeluhuoltopalveluiden yksilövastaanotto

• Opetustilanteet

• Vastuuopettajan lukuvuosittaiset keskustelut opiskelijan kanssa

• Puheeksi otto ja suoraan kysyminen!

Tilanteet, joissa opiskelija 
kohdataan mahdollistavat 
tunnistamista



”Et mä ajattelen, et on se ongelma mikä tahansa, niin se 
ongelma voi olla vaikea ottaa puheeksi. 

Niin sit se voi helpottaa tai antaa sen rohkeuden kertoa, jos 
joku kysyy suoraan.” H2



Opiskelijan tilanteeseen reagoidaan

• Opiskelijan oma aktiivisuus
• Opiskelija hakeutuu itse opiskelijahuollon palveluihin

• Opiskelija puhuu asiasta

• Muut reagoivat opiskelijan tilanteeseen ja ohjaavat opiskelijahuollon palveluihin
• Opettajat

• Opiskelijahuollon ammattilaiset

• Opiskelijan läheiset



”Me ollaan tosi paljon sen varassa, et sit, kun me saadaan jotenkin se opiskelija 
jotenkin kiinni, et miten se lähtee siinä kohtaa avautuu.” H9



• Somaattinen oireilu

• Psyykkinen oireilu

• Opiskelussa ja käyttäytymisessä näkyvä oireilu

• Selittämätön oireilu

Opiskelijan oma oireilu



”Jos mulla on semmonen olo, että mä en oikeen saa kiinni, mistä siinä nuoren 
tilanteessa on kysymys, niin sitten usein sen taustalla on voinu olla jotain 
läheisiin liittyvää, ehkä jotain isompaakin mielenterveydenongelmaa.” H6



Tuen saavutettavuus

Luottamus

• Riittävä aika

• Kohtaamisen rauhallinen tahti

• Mahdollisuus tavata opiskelija useamman kerran

Matala kynnys hakeutua opiskeluhuoltopalveluihin

• Päivystysvastaanotto

• Opiskelijahuollosta saatavan tuen esittely

• Oireilevan läheisen tuki tuen piiriin hakeutumiselle



”Se vaatii useampia, sen luottamuksen rakentamiseksi, useampia käyntejä ja joskus 
jopa pahimmillaan on ollu semmosia, et on vuos puhuttu vääräst asiasta.”  H4



Aihe osa opintoja
• Lähihoitajaopinnot

• SORA-lainsäädäntö

Aiheen huomiointi kuuluu työnkuvaan

”No kyllä mä sen niin ajattelen, että kyllä koululla varmasti ajatellaan, 
että se kuuluu opiskelijahuollolle.” H7

”Kuuluu, että sitä huolta kannetaan myös siellä koulussa.” H6

Aiheen huomioiminen osa 
oppilaitosten arkea



Mitkä tekijät vaikeuttavat 
tunnistamista?



Opiskelija ei puhu
• Häpeä

• Lojaalius ja pelko seurauksista

• Ei oma asia

• Ei tunnista läheisen tilannetta

• Ei tunnista omaa tuen tarvetta

• Ei tuen tarvetta

• Oma tila

Opiskelijan oireilu
• Opiskelija ei oireile ulospäin

• Vaikeus tavoittaa oireilun syytä

Opiskelijan tilanne ei 
näyttäydy ulospäin



”Mä ajattelen, että siihen, et siihe asiaan liittyy usein niin paljon häpeää, et 
nuori ei ehkä halua semmosta tuoda esille. Et muutenhan se tulis helpomminkin 

lausuttua. Ainakin jollekkin opettajalle, tai psykologille tai kuraattorille tai 
jollekin erityisopettajalle tai jollekin, jota nuori nyt koulun arjessa tapaakaan. 

Mut ehkä se on ennemmin semmonen asia, minkä ei halua näkyvän tai 
kuuluvan.” H5



Yksilökeskeisyys

Pedagogiikkakeskeisyys

Systemaattisen kysymisen puuttuminen

Aihe jää muiden aiheiden varjoon

Tiedon ja varmuuden puute

Aihetta ei huomioida 
oppilaitosten arjessa



”Et kyllä me jatkuvasti käydään ammattilaisten kesken sitä keskustelua, et onks tää hoitolaitos vai oppilaitos.” H1

”Mut niinku jotenkin tätä realismia täs on pakko vähän ajatella, et kun me joudutaan miettimään ja kysymään hirveen monia asioita, 

et joskus musta tuntuu, et me ei voida, et se on tosi hankalaa kysyä ihan kaikkia mahdollisia…niinku se menee jo sit seuraavaan 

henkilöön.” H8

”Ettei välttämättä ole riittävästi tietoa,  ja sit mä ajattelen, ettei myöskään ole riittävästi varmuutta siitä, että on riittävästi tietoa, et 

uskaltaisi ottaa jotenkin puheeksi. Tai että uskaltaisi puuttua tai kysyä nuorelta esimerkiksi… Että mä luulen, et moni jotenkin ehkä 

niinku pelkää tarttua siihen aiheeseen. Et koska just ajattelee niin, että en tiedä tarpeeksi tai en osaa hoitaa.” H5



Kohtaamisen vähäisyys

• Suuret opiskelijamäärät

• Vastaanottoaikojen saatavuuden rajallisuus

• Kiire

• Vaihtuvat opettajat

• Lähiopetuksen vähäisyys

Epäkohdat yhteistyössä

• Vähäinen yhteistyö läheisten kanssa

• Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus

Työntekemiseen liittyvät 
epäkohdat



”Et jos ne oppilasmäärät on..ihan riippumatta nyt siitä et puhutaanko me opettajasta, jonka ryhmässä on tunnilla 
oppilaita tai sit opiskeluhuollossa, jos on kova kiire, niin se sitä vaikeuttaa.” H2

”Mä olen siitä huolissani, et mikä vähentää kaikennäköistä tunnistamista, niin tää lainsäädäntö on nykyisin semmonen, 
et mistään ei sais niinku muille työntekijöille puhua. Se toimii kyllä tunnistamisen esteenä. Uus oppilashuoltolaki tuli 

2014 muistaakseni… sen tarkoitus ei ollut huonontaa nuoren itsensä ongelmien tunnistamista saatikka jonkun lähipiirin, 
mutta siihe se on kyllä nyt jonkin verran johtanut.” H3



Onko yhteiskunnalla tarjota opiskelijalle vaikuttavia palveluita tunnistamisen jälkeen?



Mitkä tekijät edistäisivät 
tunnistamista?



Yhteisöllinen opiskelijahuolto
• Opettajat

• Opiskelijahuoltopalvelut

• Opiskelijat 

Johdon tuki 
• Ohjeistus aiheen huomioimiseen

• Riittävät resurssit

Tunnistaminen koko 
oppilaitoksen yhteiseksi 

vastuuksi



”Et semmonen kulttuurin muutos jotenkin…Ainakin, ettei ummista silmiä, jos jotain näkee, 

koska tämä ei kuulu minulle. Et ainakin se asia. Enkä sano, että näin ei jo valtaosin 

ajattelisikaan. Mut ehkä enemmän ja enemmän toivoisi, että se nuorten hyvinvointi koulussa 

on niinku kaikkien asia.”  H5



Oppilaitoksissa

Opiskelijan läheisten kanssa

Yhteistyötahojen kanssa

”Mä ajattelen, et sitä resurssia on, mut meil on aika paljon sitä 
yhteistyön tavallaan tehostamisessa aikapaljon tekemistä.” H9

Yhteistyön tehostaminen



Valtakunnallinen kysely

Systemaattinen kysyminen vastaanotolla

Työntekijöiden rohkeus puheeksi ottoon

Sosiaalisen median hyödyntäminen

”Et ei oo semmost yhtä viisasten kivee, joka pelastais sieltä.”  H1

Opiskelijalle mahdollisuus 
kertoa asiasta eri tavoin



”Jos se olis jollain tavalla systemaattista, niin silloin se olis kaikista helpointa..et antais sen mahollisuuden opiskelijalle sanoo, 
onko jotain vaikeutta vai ei.” H7

”Niin sit se voi helpottaa tai antaa sen rohkeuden kertoa, jos joku kysyy suoraan. Et jos ei sitä kysy, niin sitten on pienempi 
todennäköisyys, että siihen vastataankaan siihen kysymykseen, et onko tämmösiä.” H7

”Et meil on niin paljon kaikenmaailman kanavii tuol somessa, et niistä vois olla hyötyä, et se kohtaaminen ei ole kaikille se 
luontevin tapa tai voi olla se kynnys…et sillee toivois, et ihmiset löytäis ittelleen sopivaa juttua.” H1



Julkinen keskustelu

Aihe esillä oppilaitoksissa

Koulutusta ja tietoa työntekijöille

Tietoisuuden lisääminen

”Mä näkisin, et on tosi tärkee, et meil on julkises keskustelus, 
et tällästä voi olla ja tämmösiä ihmisil on ja ne siit selviää. Et
tavallaan, et se häpeällisyyden kynnys tavallaan häviäis, et 

uskaltais ottaa jonkun kanssa puheeks.” 



TUNNISTAMINEN SATTUMANVARAISTA
Nuori mielenterveys- ja päihdeläheinen tunnistetaan usein vasta, kun hän alkaa itse oireilla

”Aina kun näistä puhutaan, niin tulee mieleen, et miten vaikee on sit sitä läheisten mielenterveys- ja 
päihdeasiaa tunnistaa. Et kyllä siinä on varmasti paljon parantamisen varaa.” H3



POHDINTAA

Nuoria, joilla on huolenpitovastuu läheisestään joko fyysisen tai 
psyykkisen sairauden, vamman tai päihteiden käytön vuoksi, tulisi 
huomioida oppilaitoksissa ja opiskelijahuollon palveluissa paremmin, 
jotta ehkäistäisiin näiden opiskelijoiden uupuminen ja sen 
negatiivinen vaikutus opiskeluihin (Nenonen ym. 2020, 9). 



Voitaisiinko etenkin ammatillisen koulutuksen keskeytymisiä vähentää 
huomioimalla opiskelijan läheisen psyykkinen oireilu tai päihteiden 

väärinkäyttö ja sen mahdollinen kuormitus opiskelijalle?

Lukuvuonna 2017–2018 lukion keskeytti 2 %, ammattikoulutuksen 9 % opiskelijoista. 

• Nuoret, joiden vanhemmalla on psyykkinen diagnoosi hakeutuvat useammin ammatilliseen koulutukseen kuin 
lukioon (Ristikari ym. 2018, 40–42).

• Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat (2,8 %-3,9 %) ilmoittivat olevansa lukiossa 
opiskelevia ikätovereitaan (1,7 %-2,7 %) tyypillisemmin päivittäin ja viikoittain hoitovastuussa läheisestään (THL 2019a). 

• Huolenpitovastuu läheisestä voi vaikeuttaa nuoren opintojen etenemistä ja kaksinkertaistaa koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolelle jäämisen riskiä (Heyman & Heyman 2013, 565).



Mitkä tekijät selittävät sitä, että aihe on jäänyt 
vähälle huomiolle?

• Suomessa ollaan vasta heräämisvaiheessa niiden lasten ja nuorten huomioimisessa, joiden läheinen on 
somaattisesti tai psyykkisesti sairas, vammautunut tai käyttää päihteitä väärin (Leu & Becker 2017, 752). 

• Erityisesti päihteitä väärinkäyttävien läheisten vähäistä huomiointia on selitetty sillä, että modernien 
yhteiskuntien arvot korostavat yksilöllisyyttä sekä pyrkimyksellä välttää yksilöiden syyllistämistä (Warpenius & 
Tigerstedt 2013, 11).

• Yhteiskunnalliset normit: aikuiset nähdään yhteiskunnassa huolenpidon antajina ja lapset ja nuoret 
huolenpidon saajina (Smyth ym. 2011, 156). 

• Opiskelijahuollon suhteellisen lyhyt historia toisella asteella. 
• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) on ollut voimassa vuodesta 2014 lähtien. 



Tietoisuuden lisäämisen tarve 
ammattilaisille ja opiskelijoille

Tietoisuuden lisäämisen tarve saa vahvistusta aiemmasta kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimuksesta

• Ne ammattilaiset, joille tämä ilmiö oli tuttu, tunnistivat näitä nuoria todennäköisemmin työssään (Leu ym. 2018, 567; Leu ym. 2020, 2394). 

• Lisäksi koettu kyky tukea huolenpitovastuussa olevaa nuorta liittyi ammattilaisten kykyyn tunnistaa näitä nuoria (Leu ym. 2020, 2390).

• Hoivavastuussa olevat kokivat hieman useammin, etteivät olleet saaneet apua terveydenhoitajalta, vaikka olisivat halunneet sitä 
(Nenonen ym. 2020, 9). 

• Nuorten tunnistamista haastaa se, etteivät nuoret itse tiedosta roolinsa kuormittavuutta. Lisäksi etenkin mielenterveysongelmiin
liittyvä stigma aiheuttaa nuorissa pelkoa leimautumisesta sekä lastensuojeluviranomaisten puuttumisesta (Smyth ym. 2011, 157). 



JOHTOPÄÄTÖKSET NUORTEN MIELENTERVEYS- JA 
PÄIHDELÄHEISTEN TUNNISTAMISEN EDISTÄMISEKSI

1. Valtakunnallinen terveyskysely toiselle asteelle, jossa selkeä kysymys läheisen psyykkisestä oireilusta ja päihteidenkäytöstä.

2. Lisää julkista keskustelua aiheesta, jotta tietoisuus aiheesta lisääntyisi ja häpeä aiheen ympäriltä vähenisi.

3. Aihe vahvemmin osaksi oppilaitosten arkea ja työntekijöille rohkeutta ottaa asia puheeksi. Tämä voi edellyttää lisäkoulutusta

huolen puheeksi ottamisesta sekä mielenterveys- ja päihdeasioista, esimerkiksi Mielenterveyden ensiapukurssia henkilökunnalle ja

opiskelijoille.

4. Opettajankoulutus vastaamaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytyksiä siten, että jo opinnoissa huomioidaan opiskelijan

kokonaisvaltainen hyvinvointi.

5. Yhteistyön tapojen kehittäminen oppilaitosten sisällä sekä yhteistyötahojen kanssa siten, että sekä opiskelijan oikeus tietosuojaan

että mahdollisuus tukeen toteutuisivat. Tätä voisi edistää mm. selkeyttämällä tietosuojaan liittyviä käytäntöjä oppilaitoksissa sekä

vahvistamalla nuoriso- ja aikuispsykiatrian sekä järjestöjen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä teeman parissa.



KYSY NUORELTA –MATERIAALIA NUORILLE

Kysy nuorelta –podcast kertoo aitoja tarinoita nuorten 
elämästä psyykkisesti sairastavan tai päihteitä 
väärinkäyttävän läheisen rinnalla

Kysy nuorelta –lyhytelokuvasarja kertoo niistä 
monista tunteista ja ajatuksista, joita voi herätä, kun 
on huoli läheisestä



KYSY NUORELTA –MATERIAALIA AMMATTILAISILLE

Nuoren hoivaajan 
tunnusmerkit antavat 
suuntaa siitä, 
millaisesta nuoren 
käyttäytymisestä ja 
millaisista piirteistä 
voisi tunnistaa nuoren 
hoivaajan.





KIITOS!

Kysy nuorelta @kysynuorelta Kysy Nuorelta

Katri Kärkkäinen katri.a.karkkainen@utu.fi

Lähteet saatavilla pro gradu -tutkielman lähdeluettelosta. Gradu julkaistaan Kysy nuorelta -hankkeen sivuilla keväällä 2021.
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