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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

• Valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö
• Ehkäisee alkoholista, nikotiinituotteista, huumeista sekä digi- ja rahapelaamisesta 

syntyviä haittoja
• Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin
• Toimintaa rahoittaa pääasiallisesti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 

STEA.

”Hyvinvointia ilman päihde- ja pelihaittoja”



Mihin ehkäisevällä päihdetyöllä pyritään?

• Ehkäisemään päihteiden käytön aloittaminen kokonaan 
• Lykkäämään aloittamista 
• Ehkäisemään käytön tihentymistä ja riippuvuuden kehittymistä 
• Ehkäisemään ja vähentämään käytöstä aiheutuvia sosiaalisia ja terveyteen liittyviä 

negatiivisia seurauksia



Miksi ehkäisevää päihdetyötä kannattaa 
tehdä?
• Päihteet puhuttelevat tavalla tai toisella läpi elämänkaaren

• Nuorten kiinnostus kokeilla päihteitä 
-> ensimmäisten kokeilujen siirtäminen myöhemmäksi-riippuvuuden syntymisen ehkäisy

• Vaikka yhä useampi alle 18-vuotias ei käytä alkoholia, täysi-ikäisyyden kynnyksellä erot vanhempiin 
sukupolviin tasoittuvat

• Päihteiden käytön aiheuttamat riskit ja haitat käyttäjille ja ympärillä oleville

• Päihteiden käytön kustannukset yhteiskunnalle

• Pidemmällä tähtäimellä päihdekulttuurin muuttaminen haitattomampaan suuntaan

Soikkeli, Salasuo, Puuronen & Piispa (2011); Maunu (2012).



Katsaus nuorten 
päihteiden käyttöön 

toisella asteella



Alkoholi
Raittius= en käytä alkoholijuomia %

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)



Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa %

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)



Käyttää alkoholia viikottain %

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)
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Hyväksyy ikäisillään alkoholin juomisen humalaan asti %

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)
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Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)

Päivittäinen tupakointi %

Alkoho
li

Nikotiinituotteet



Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)

Päivittäinen nuuskan käyttö %



Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)

Käyttää sähkösavuketta päivittäin %



Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)

Hyväksyy ikäisillään tupakoinnin %



Kokeillut kannabista ainakin kerran %

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)

Kannabis



Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa?

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)



Käyttänyt kannabista viimeisen 30 päivän aikana?

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)



Hyväksyy ikäisillään kannabiksen polttamisen?

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)



Nuuska



”Nuuska on terveellisempää kuin tupakka”

• Ei ole totta! Vaikka nuuska ei sisällä savun mukana elimistöön leviäviä myrkyllisiä 
aineita, se on silti terveydelle haitallinen tuote.

• Nuuskan käyttäjät eivät aina tunne käytön aiheuttamia terveyshaittoja. Nuuskan 
valmistajat käyttävät tätä hyväkseen ja nuuskasta pyritään tietoisesti luomaan 
kuvaa savuketta terveellisempänä vaihtoehtona. Savukkeiden ja nuuskan 
haittavaikutusten vertaaminen ei kuitenkaan ole mielekästä, sillä kumpikaan ei ole 
terveystuote.

• Nuuska koostuu jauhetusta tupakasta, johon on lisätty muun muassa vettä, suolaa, 
makuaineita sekä erilaisia säilöntäaineita ja humektantteja. Nuuska, kuten kaikki 
tupakkatuotteet, sisältää riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia. Lisäksi siinä on 
raskasmetalleja, viljelyssä käytettyjä torjunta-aineiden jäämiä, sekä mm. 
tupakkaspesifejä nitrososamiineja (TSNA)

Nuuskamyyttejä



”Maustettu nuuska on vaarattomampaa kuin tavallinen”

• Ei pidä paikkaansa. Makuaineet parantavat tuotteiden makua ja saavat ne siten 
vaikuttamaan houkuttelevammilta, vaarattomammilta ja madaltavat kynnystä 
käytön aloittamiseen. 

• Tutkimusten mukaan maut houkuttelevat nuoria ja nuoria aikuisia riippumatta siitä, 
mikä tupakkatuote on kyseessä. USA-laisen tutkimuksen mukaan 81% nuuskaa 
käyttävistä nuorista on aloittanut käytön maustetulla tuotteella. Suomessa käyttö 
aloitetaan hyvin todennäköisesti makunuuskalla vielä useammin. 

• Maustetuilla tuotteilla on keskeinen rooli tupakkateollisuuden myynnin 
edistämisessä.

Nuuskamyyttejä



”Nuuska parantaa urheilusuoritusta”

• Pikemminkin päinvastoin. Nuuskan käyttö nopeuttaa sydämen sykettä ja kohottaa 
verenpainetta. Nikotiini supistaa verisuonia, joten veri ei pääse kuljettamaan 
happea eikä muitakaan kehon rakennusaineita lihaksiin. Nuuskan käyttö myös 
hidastaa palautumista ja samalla lihasvammojen riski kasvaa. 

Nuuskamyyttejä



”Nuuska auttaa rentoutumaan”

• Ei ole totta. Nuuskan rentouttava vaikutus perustuu nuuskan sisältämään 
nikotiiniin. Nikotiini aiheuttaa muutoksia keskushermoston toiminnassa. 

• Nikotiini lisää dopamiini vapautumista ja dopamiinin lisääntyminen aivoissa 
aiheuttaa mielihyvää ja johtaa riippuvuuden kehittymiseen. 

• Kun nikotiiniannos jää väliin, seuraa vieroitusoireita
• Nuuskan aiheuttama rentoutumisen tunne johtuu pitkälti siitä, että nikotiini 

helpottaa vieroitusoireita

Nuuskamyyttejä



”Nuuskassa on lasinsiruja”

• Nuuskassa ei ole lasinsiruja. Nuuska aiheuttaa kuitenkin etenkin tottumattomalla 
hyvinkin voimakasta kirvelyä ikeniin (ts. sätimistä, poraamista). 

• Kirvely johtuu siitä, että nuuskan PH on korkea, se on hyvin emäksistä. Nuuskan 
käyttöalueen limakalvo vaurioituu emäksisyyden sekä nuuskan sisältämien 
haitallisten aineiden ja mekaanisen ärsytyksen takia.

Nuuskamyyttejä



Nikotiiniriippuvuus syntyy vasta pitkän käytön jälkeen

• Ei pidä paikkaansa. Nuoret kuitenkin saattavat ajatella että riippuvuus on 
seurausta vasta vuosien tupakoinnista. Moni aikuisistakin voi ajatella näin. 

• Nuoret ovat erityisen herkkiä nikotiinin riippuvuudelle altistaville vaikutuksille., 
koska aivojen kehitys jatkuu vielä pitkälle yli 20-vuotiaaksi asti.

• Aivojen kehitykseen kuuluvat neurokemialliset muutokset ja murrosiässä 
tapahtuva hermoverkon rakenteen voimakas muovautuminen luovat erityisen 
otolliset olosuhteet riippuvuuden vaivihkaiselle kehittymiselle. 

• Nuoruudenaikainen nikotiinialtistus voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen 
muovautuvuudessa ja häiriöitä tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta säätelevillä 
aivoalueilla

Nuuskamyyttejä



”Nuuska on hyvä apu tupakoinnin lopettamisessa”

• Nuuskaa esitetään välillä tupakoinnin lopettamisen apuvälineeksi. Näyttöä 
nuuskan tehosta tupakasta vieroituksessa ei kuitenkaan ole. Nuuskan korkea 
nikotiinipitoisuus voi myös voimistaa riippuvuutta ja vaikeuttaa tupakasta irti 
pääsyä.

Nuuskamyyttejä



”Opettaja ei voi puuttua nuuskan käyttöön koulussa”

• Kyllä voi ja hänen kuuluukin puuttua
• Tupakointi, nuuskan tai sähkösavukkeen käyttö oppilaitoksen alueella on kielletty 

niin oppilailta, henkilökunnalta kuin vierailijoiltakin.
• Jo sanallisella puuttumisella opettaja osoittaa, ettei hyväksy nuuskan käyttöä 

koulun alueella. 
• Opettajalla on myös oikeus ottaa oppilaan hallussa pitämät nikotiinituotteet pois 

koulupäivän ajaksi. Päivän päätyttyä ne on luovutettava oppilaan huoltajalle.

Nuuskamyyttejä



Nuuskan ostaminen on Suomessa rikos

• Totta. Nuuskan ostaminen on rikos, huolimatta siitä miten nuuska on tänne tuotu. 
Rikosnimike on tällöin laiton tuontitavaraan ryhtyminen. 

• Tupakkatuotteiden, mukaan lukien nuuskan ja nikotiininesteiden hallussapito, on 
kielletty alle 18 -vuotiaalta. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä, 
luovuttaa tai välittää alle 18 -vuotiaalle. Nuorille nuuska onkin päätynyt aina 
laittomasti.

• Aikuinen saa tuoda matkustajatuonnin puitteissa omaa henkilökohtaista käyttöään 
varten yhden kilon nuuskaa vuorokautta kohden. 

Nuuskamyyttejä



Kannabis



A. Kannabis on luonnontuote
Totta ja tarua
• Suomessa kotikasvatettu kannabis on usein päihdyttäviltä vaikutuksiltaan 

vahvempaa kuin muualla tuotettu katukauppatavara. Lisäksi Suomessa 
kotikasvatettu kannabis kasvaa usein hyvin epäluonnollisissa olosuhteissa 
keinovalon ja kastelujärjestelmien turvin. Tuontikannabiksesta valmistettavaan 
hasikseen lisätään monesti haitallisia jatkeaineita, jolloin ei voida puhua enää 
luonnontuotteesta.

• Monilla kasveilla on myrkyllisiä ominaisuuksia tai ne ovat ihmisen käyttöön 
sopimattomia, siksi pelkkä luonnontuote-leima ei tee mistään kasvista sinällään 
turvallista. 

Kannabisväittämiä



2. Kannabis on vaaratonta
Tarua
• Kannabiksen käyttöön liittyy aina riskejä, jotka ovat yksilökohtaisia ja joihin 

vaikuttavat monet yksilölliset tekijät. Tieteellisesti todettuja riskejä ovat 
• Välittömät haitat 

mm. Huonontunut keskittymiskyky, ahdistuneisuus, paniikki, pelot, vainoharhat, muut 
psykoosioireet, taustalla olevan psyykkisen ongelman pahentuminen, 
sisäänpäinkääntyneisyys

• Pitkäaikaisen käytön haitat:

mm. riippuvuus, vaikutukset kognitiiviseen suorituskykyyn, mm. keskittymiseen 
ja muistiin, psyykkiset ongelmat: masennuksen, ahdistuksen ja psykoosien 
mahdollinen pahentuminen, passiivisuus ja apatia

Kannabisväittämiä



3. Alkoholi on haitallisempaa kuin kannabis
Totta ja tarua
• Haitallisuus on suhteellinen käsite joka riippuu aina  päihteen käyttäjästä 

käyttötavasta ja siitä näkökulmasta josta asiaa tarkastellaan 
• Kansanterveydellisesti haittojen vertailu on hankalaa, koska kannabis on laitonta, 

eikä terveydenhuollon tietoon tule niitä käyttäjiä, jotka pystyvät käyttämään 
kannabista ilman suurempia koettuja haittoja. 

• Yhteismitallinen vertailu ei ole helppoa eikä mielekästä. Oleellista on miettiä 
miten päihteiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja voi ylipäätään vähentää.

Kannabisväittämiä



4. Kannabiksen käyttö ei aiheuta riippuvuutta
Tarua
• Kannabiksen käytöstä saattaa aiheutua riippuvuutta, joka on luonteeltaan 

psyykkistä ja sosiaalista. Suurilla käyttömäärillä ja pitkään kestäneen käytön 
jälkeen saattaa ilmetä myös fyysisiä vieroitusoireita.

• Vaikka käyttäjä ei kokisikaan olevansa riippuvainen, toistuva mieliteko 
kannabikseen ja arjen pyöriminen aineen ympärillä ovat viitteitä riippuvuudesta. 

• Riippuvuusriskiin vaikuttaa mm. käyttömäärät, käytön tiheys ja käyttäjän 
yksilölliset ominaisuudet.

Kannabisväittämiä



5. Lähes kaikki ovat kokeilleet kannabista
Tarua
• Suomessa tutkimusten mukaan alle viidesosa on käyttänyt joskus elämänsä 

aikana kannabista. Kuluneen vuoden aikana kannabista on käyttänyt vain 6% 
suomalaisista.

Kannabisväittämiä



6. Kannabiksen käyttö on jokaisen oma asia eikä kosketa 
muita.
Tarua
• Kaikkien päihteiden, myös kannabiksen, säännöllinen käyttö vaikuttaa 

käyttäjän läheisiin. Päihtyneen läheisen käytös voi tuntua ahdistavalta tai 
pelottavalta, tai käytön runsaus voi herättää huolta läheisissä. 

• Kannabiksen käyttö, hallussapito, myynti ja kasvattaminen ovat 
laittomia Suomessa, ja mahdollinen kiinnijääminen voi vaikuttaa myös käyttäjän 
lähipiiriin ja perheeseen.

Kannabisväittämiä



7. Kannabis on turvallista koska sitä käytetään myös lääkkeenä
Tarua
• Kannabiksen lääkekäytön mahdollisuuksia tutkitaan paljon ja 

lupaavia tutkimustuloksia raportoidaan jatkuvasti. Suomessakin lääkekannabista 
voi saada sairauden hoitoon lääkärin määräyksellä, lähinnä muun hoidon 
täydennykseksi.

• Useimmilla lääkkeillä, myös kannabiksella, on sivu- ja haittavaikutuksia. 
Lääkestatus ei poista minkään aineen riskejä, eikä lääkkeitä tule käyttää 
ilman hoitavan lääkärin määräystä. 

• Kannabiksen päihdekäyttöä ja itselääkintää ei tule sekoittaa lääkärin määräämään 
lääkehoitoon, jossa annokset ja aineen vahvuus ovat tarkasti säädeltyjä.

Kannabisväittämiä



8. Kannabis aiheuttaa skitsofreniaa
Totta ja tarua
• Omaa alttiuttaan mielenterveyden häiriöille on vaikea määrittää etukäteen ja siksi 

kokeilu on aina riski. 
• Kannabiksen käytön yhteyttä erilaisiin mielenterveyden ongelmiin on 

selvitelty pitkään. Ei ole varmaa näyttöä siitä, että pelkkä kannabiksen käyttö ilman 
muita riskitekijöitä aiheuttaisi psyykkisiä sairauksia. Kannabiksen on kuitenkin 
todettu aikaistavan esimerkiksi skitsofrenian puhkeamista ja kannabispsykoosin 
vuoksi hoidettavana olleista merkittävä osa sairastuu lopulta skitsofreniaan. 

• Paniikki- ja psykoosioireita voi esiintyä joskus jo ensimmäisillä kokeilukerroilla. 
Mikäli käyttöä jatketaan ensimmäisen psykoosikokemuksen jälkeen, lisääntyy 
psykoosin uusiutumisen riski merkittävästi.

Kannabisväittämiä



9. Kannabis ei aiheuta käyttäjälle haittoja
Tarua
• Käytön riskit ovat aina yksilöllisiä ja ne koetaan yksilöllisesti riippuen 

käytön tiheydestä, käytetyistä määristä, aineen laadusta, vahvuudesta sekä 
henkilön persoonallisista ominaisuuksista. Joillakin on aina toisia enemmän ns. 
altistavia tekijöitä, jotka lisäävät riskiä riippuvuuden syntyyn tai 
esim. mielenterveydellisiin ongelmiin.

• Pitkään kestänyt runsas käyttö aiheuttaa lähes aina käyttäjälleen haittoja. 
• Erityisen riskialtista kannabis on kehittyvän nuoren aivotoiminnoille (esim. 

oppimiskyky, muisti ja tunne-elämä). 
• Suurin osa koetuista haitoista häviää aktiivisen käytön lopettamisen jälkeen

Kannabisväittämiä



10. Kannabiksen käyttäjä on helppo tunnistaa
Tarua
• Kaikki kannabiksen käyttäjät ovat yksilöitä, eikä käyttöä välttämättä näe 

päällepäin. 
• Kannabiksen käyttöön liittyy kuitenkin tiettyjä kulttuurillisia piirteitä, jossa aineen 

käyttöä ja/tai ihannointia tuodaan avoimesti esiin esimerkiksi vaatetuksen kautta.

Kannabisväittämiä



J. Kannabista voi käyttää kohtuudella
Totta ja tarua
• Valtaosa kannabiksen käytöstä on luonteeltaan satunnaista tai muutamia kertoja 

vuodessa tapahtuvaa käyttöä. 
• Kuten kaikkia muitakin päihteitä, myös kannabista voidaan käyttää joidenkin 

yksilöiden kohdalla ”kohtuudella”. Myös kannabiksen kohdalla määrä tekee 
myrkyn, eli aineen vahvuus ja polttokertojen määrä vaikuttavat suoraan myös 
riskeihin

• Yksilökohtaista taipumusta riippuvuuteen ei kuitenkaan voida tietää ennakkoon, 
joten kohtuukäyttöön tähtäävä kokeilu voi lopulta johtaa joidenkin kohdalla myös 
ongelmakäyttöön.

Kannabisväittämiä



Q. Kannabis lievittää ahdistusta
Totta ja tarua
• Kannabis voi päihtymystilan aikana vähentää ahdistusta, mutta tutkimustiedon 

valossa pitkäaikainen käyttö lisää riskiä ahdistukseen ja voi pahentaa jo olemassa 
olevia ahdistushäiriöitä. 

Kannabisväittämiä



K. Kannabiksen käyttäjät ovat rauhallisempia kuin alkoholin 
käyttäjät
Totta ja tarua
• Kannabiksella voi lajikkeesta riippuen olla pääosin stimuloiva tai rentouttava 

vaikutus. 
• 50 vuotta kestäneessä tutkimuksessa löydettiin yhteys kannabiksenkäytön ja 

väkivaltaisen käytöksen suhteen. Tämä voi kuitenkin johtua monista eri tekijöistä, 
kuten kannabiksen laittomuudesta sekä siihen liittyvistä lieveilmiöistä.

Kannabisväittämiä



Miksi puuttua päihteiden 
käyttöön



Mitä puuttumisella saadaan aikaan

Päihdeongelmien ennaltaehkäisyllä, varhaisella tunnistamisella, hoitoonohjauksella 
ja kuntoutuksella:
• -vähennetään terveyshaittoja
• -parannetaan työturvallisuutta 
• -vaikutetaan työyhteisön ilmapiiriin 
• -parannetaan työn laatua sekä tuottavuutta
• sekä opiskelijoiden että työntekijöiden osalta.



Miksi pitää puuttua?

Päihteiden ja huumeiden käyttöön puuttumista edellyttävät
• -Laillisuussyyt 
• -Kurinpitosyyt
• -Terveyssyyt
• -Turvallisuussyyt

Oppilaitosten päihdemalleja ei tarvitse tehdä alusta lähtien. Pohjana on suuri määrä 
lakeja, joihin erilaiset toimintamallit voi rakentaa.



Mitkä lait vaikuttavat päihteisiin 
puutumisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin

-Tupakkalaki
-Alkoholilaki
-Huumausainelaki
-Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta
-Lastensuojelulaki
-Työturvallisuuslaki
-Päihdehuoltolaki
-Oppilas-ja opiskelijahuoltolaki
-Terveydenhuoltolaki
-EPT-laki



Miten puuttua 



Nikotiinituotteet
• Nikotiinituotteiden käytöstä kertovat opasteet (tupakka, nuuska, 

sähkötupakka)
• Järjestyssääntöihin tupakkatuotteiden käyttökielto sekä määritellä siihen 

liittyvät oppilashuollolliset toimenpiteet ja kurinpitokeinot
• Henkilöstölle ohjeistus siitä, miten kiellon rikkomiseen puututaan 

(muista myös nuuska)
• Nikotiinittomuuden esilläpitäminen
• Muita keinoja taukojen viettämiseen, opiskelijat mukaan pohtimaan
• Tietoa ja tukea käytön lopettamiseen
• Johdonmukaisuus
• Valvonta



Alkoholi ja huumausaineet
• Oppilaitoksen järjestyssääntöihin alkoholin ja huumausaineiden 

käyttökielto
• Määritellä siihen liittyvät oppilashuollolliset toimenpiteet ja 

kurinpitokeinot
• Henkilöstölle ohjeistus siitä, miten kiellon rikkomiseen puututaan
• Johdonmukaisuus
• Valvonta



Ole valmis keskustelemaan

• Keskustellakseen nuoren kanssa päihteistä, ei tarvitse olla aiheen asiantuntija
• Päihteistä keskustelemista ei kannata pelätä, se on lopulta kuitenkin varsin 

samanlaista, kuin muistakin elämän asioista keskusteleminen. Mitä enemmän 
kuuntelee, sitä paremmin ymmärtää, mitä oma opiskelija tuntee ja ajattelee.

• Keskusteluyhteys ei synny itsestään, ei pysy yllä itsestään; vaatii molemmilta 
osapuolilta opettelua

• Kiellot ja neuvot eivät viritä itsenäistyvää nuorta/opiskelijaa keskustelutaajuudelle, 
vaan paremmin keskustelun pohjana toimii tasavertaisuus, kiinnostus, avoimuus ja 
herkkyys. (Mutta oppilaitoksen säännöt eivät ole neuvoteltavissa )

• Opiskelijalla on omia mielipiteitä ja arvotuksia päihteiden käytön suhteen. 
Aikuinen voi tarjota erilaisia näkökulmia, mielipiteitä ja arvoja. Yhdessä näitä 
voidaan jopa vertailla ja tätä kautta oppia perustelemaan omia kantojaan



Jos epäilet itse, että opiskelijalla on 
haasteita päihteiden kanssa

Ota puheeksi
• ”Minulla on herännyt huoli”
• Mietin, mistä tässä voisi olla kyse”
• Kerro, miten sulla menee?”

• Ole rauhallinen, asiallinen, kiihkoton
• Arvioi tarvetta konsultoinnille
• Arvioi tarvetta jatkotoimenpiteille (terveydenhoitaja, kuraattori, opo; 

kenen kautta?)
• Yksin vai yhdessä eteenpäin?
• Tsekkaa itse myöhemmin, mitä kuuluu?



Jos opiskelija kertoo omasta tai 
opiskelukaverin päihdeongelmasta

Pysähdy, kuuntele, ole läsnä
• Kerro, että oli hyvä asia, kun nuori otti asian puheeksi
• Ole rauhallinen, asiallinen, kiihkoton
• Arvioi tarvetta konsultoinnille
• Arvioi tarvetta jatkotoimenpiteille (terveydenhoitaja, kuraattori, 

opo; kenen kautta?)
• Yksin vai yhdessä eteenpäin?
• Tsekkaa itse myöhemmin, mitä kuuluu?



Hyödyllisiä linkkejä 



Nuuska

• Nuorille piilomarkkinoidaan vahvaa nuuskaa http://smokefree.fi/blog-post/nuorille-piilomarkkinoidaan-
vahvaa-nuuskaa/

• Maustetuilla nikotiinituotteilla madalletaan käytön aloitusta http://smokefree.fi/blog-post/maustetuilla-
nikotiinituotteilla-madalletaan-kayton-aloitusta/

• Koulun nikotiinittomuuden tukeminen on kaikkien siellä työskentelevien aikuisten tehtävä 
http://smokefree.fi/blog-post/koulun-nikotiinittomuuden-tukeminen-on-kaikkien-siella-tyoskentelevien-
aikuisten-tehtava/

• Aikuinen, sinulla on vastuu http://smokefree.fi/blog-post/nuoren-lahiaikuisilla-on-vastuu/

• Nikotiini myllertää nuorten aivot http://smokefree.fi/asiantuntijablogi/

• Nuuska http://smokefree.fi/nuuska/

• Nuuskaa/nöpöö. Huhut totta vai höpöhöpöö video https://www.youtube.com/watch?v=GP1PTnW1kIY&t=37s

Kannabis

• Kannabishanke https://kannabishanke.fi/

• Pelikortit https://kannabishanke.fi/2018/08/30/pelikortit/

• Kannabishanke podcastit https://kannabishanke.fi/podcast/

• Haluatko kannabistietäjäksi video https://www.youtube.com/watch?v=HtKghnLOByk&t=185s



Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset vastaavat 
puheluihin ympäri vuorokauden vuoden jokaisena 
päivänä. Palvelu on maksutonta, anonyymiä ja 
luottamuksellista.

0800 900 45 24/7



Kiitos!

Ehkäise paremmin!

www.buenotalk.fi

faktaa, visoja, videoita,

blogeja, kysy-vastaa palsta jne; nuorille, 

viihteellisesti mutta asiantuntevasti


