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Opiskelijoiden tuottamaa materiaalia ANKKURI-hankkeeseen. 



Nuoret ja ravitsemus



Vinkkejä terveelliseen 
ruokavalioon 

• Syö joka aterialla jotain vihannesta, juuresta, hedelmää tai 
marjojaa.

• Suosi kuitupitoisia täysjyväviljavalmisteita

• Vaihda valkoinen riisi ja pasta vastaaviin kuitupitoisiin 
täysjyvätuotteisiin (esim. täysjyväriisi tai ohra, 
täysjyväpasta).

• Suosi täysjyväruisleipää ja vaaleista leivistä täysjyväleipiä.

• Lisää runsaasti kuituja sisältäviä leseitä jogurttiin, viiliin tai 
puuroon.

• MLL 2022



Vinkkejä terveelliseen 
ruokavalioon 

• Vähennä kovien (tyydyttyneiden) rasvojen syöntiä ja korvaa 
kovat rasvat pehmeillä (tyydyttämättömillä) rasvoilla

• Syö vain harvoin voita, rasvaisia juustoja, kermaa, 
runsasrasvaisia lihatuotteita ym. rasvaisia ruokia.

• Käytä ruuanlaitossa ja salaattikastikkeena rypsiöljyä tai 
oliiviöljyä ja leivällä kasvirasvamargariinia.

• Syö usein pähkinöitä.

• Syö kalaa vähintään 2 kertaa viikossa, vaihtelevasti eri 
kalalajeja. 

• Vähemmän suolaa. Suolaa saadaan riittävästi leivästä ym. 
elintarvikkeista ilman, että sitä erikseen lisätään ruokaan.



Vinkkejä terveelliseen 
ruokavalioon 

• Valitse vähäsuolaisempaa leipää ja leivän päällysteitä (esim. 
sydänmerkki kalkkunaleikkelettä tai juustoa) sekä 
marinoimattomia liha-, kala- ja kana-tuotteita.

• Syö vain hyvin harvoin suolaisia ja rasvaisia herkkuja kuten 
sipsejä ja eineksiä.

• Vähemmän sokeria. Sokeria tulee ruuasta ikään kuin 
huomaamatta esimerkiksi maustetut jogurtit, mehut ja limsat 
ovat melkoisia sokeripommeja.

• Syö vain harvoin sokerisia herkkuja kuten karkkeja ja 
leivonnaisia.

• Juo jano- ja ruokajuomana vettä, maitoa tai piimää mehun ja 
virvoitusjuomien sijaan.



Vinkkejä terveelliseen 
ruokavalioon 
• Muista juoda riittävästi pitkin päivää, hyvä määrä 

on noin viisi lasillista vettä päivässä.

• Energiajuomat sisältävät kofeiinia ja kofeiini 
edistää nesteen poistumista kehosta. 
Kofeiinipitoisella juomalla (kahvi, tee, kaakao ja 
energiajuomat) ei siis voi taata riittävää nesteen 
saantia. 

• Sekä sokeroidut että maustetut hiilihapotetut 
juomat heikentävät hampaiden terveyttä.

• MLL 2022





Nuoret ja tupakka- ja nikotiinituotteet



• Nuorten tupakointikokeilut sekä päivittäinen 
tupakointi ovat vähentyneet selvästi 2000-
luvulla. 

• Edelleen kuitenkin yli puolet nuorista on 
kokeillut tupakkaa ennen kuin he täyttävät 18 
vuotta. Tyypillisimmin tupakkaa kokeillaan 14–
16-vuotiaana. Suurin osa nuorista ei jatka 
tupakointia kokeilemisen jälkeen. 

• Vuonna 2019 14–18-vuotiaista päivittäin 
tupakoi seitsemän prosenttia. Fressisedu 2022. 



• Tupakka- ja nikotiinituotteiden kirjo on viime vuosina laajentunut 
merkittävästi. Savukkeiden polttaminen vähenee sekä Suomessa että 
kansainvälisesti nuorten osalta, mutta vaihtoehtoiset nikotiinilähteet, 
kuten sähkösavukkeet ja nuuska, ovat lisänneet suosiotaan. Niiden 
kokeilut ovat yleistyneet, mutta säännöllinen käyttö on Suomessa 
pysynyt toistaiseksi vähäisenä. 

• Valtaosa vaihtoehtoisia nikotiinilähteitä kokeilevista nuorista on 
entuudestaan tupakoivia. Eri nikotiinilähteiden rinnakkaiskäyttö on 
yleistyvä ilmiö nuorten joukossa. Ollila ym. 2017. 



Nuuskan käytön yleisyys ammattiin 
opiskelevilla

• Vuonna 2017 ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskelevista nuuskaa käytti päivittäin noin 
11 prosenttia. 

• Vuonna 2019 nuuskaa päivittäin käyttävien 
osuus nousi noin 15 prosenttiin. 

• Huomioitavaa on, että päivittäinen nuuskan 
käyttö on lisääntynyt ammattiin opiskelevien 
poikien ohella myös tytöillä.

• Fressisedu.fi, 2022



Tietoa nuuskasta
• Nuuska valmistetaan jauhetusta tupakasta, johon on lisätty 

maku- ja säilöntäaineita ja muita lisäaineita.  

• Nuuska sisältää nikotiinia, joka aiheuttaa voimakkaan 
riippuvuuden. Yhdessä grammassa nuuskaa on yleisimmin 7-8 
mg nikotiinia. Vahvimmissa nuuskissa nikotiinimäärä voi olla 
moninkertainen. 

• Nuuskassa on syöpävaarallisia aineita. Niitä ovat muun muassa:

• tupakkaspesifiset nitrosamiinit

• PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt

• haihtuvat orgaaniset yhdisteet

• raskasmetallit. THL 2022. 



Nuuskan terveyshaitat

• Nuuskaa pidetään suussa pitkiä aikoja ja haitallisia aineita 
imeytyy sekä suoraan suun limakalvojen läpi että syljen 
mukana nieltynä.

• Pitkään jatkunut nuuskaaminen suurentaa ennenaikaisen 
kuoleman riskiä.

• Nikotiini aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden. Nuuskaaja 
saa keskimäärin suuremman nikotiiniannoksen kuin 
tupakanpolttaja. THL 2022. 



Nuuskan 
terveyshaitat

• Nuuska nopeuttaa pulssia ja 
kohottaa verenpainetta aina 
käytön yhteydessä. Se on 
haitallista sydämelle ja 
valtimoverisuonille.

• Se voi edesauttaa valtimoiden 
ahtautumiseen johtavien 
muutosten syntymistä. THL 2022. 



Nuuskan 
terveyshaitat

• Runsas nuuskaaminen eli vähintään neljän rasian 
viikkokulutus lisää kakkostyypin diabeteksen riskiä, 
sillä nikotiini vähentää insuliiniherkkyyttä. 
Nuuskaaminen näyttää altistavan painonnousulle ja 
lihavuudelle. 

• Nuuskaajilla on kohonnut riski metabolisen 
oireyhtymän syntymiseen. Se on aineenvaihduntaan 
liittymä oireyhtymä, jonka taustalla on 
vyötärölihavuuden, korkean kolesterolin, kohonneen 
verenpaineen ja/tai kohonneen verensokerin 
yhdistelmä.



Nuuskan terveyshaitat

• Nuuskan vaikutuksia eri syöpien kehittymiseen ei vielä 
täysin tunneta.

• Suolistosyövät ovat miesten yleisimpien syöpien joukossa. 
Nuuskaaminen näyttää lisäävän peräsuolisyövän riskiä.

• Lisäksi se näyttää suurentavan mahasyövän ja joissakin 
tutkimuksissa myös haimasyövän riskiä.

• Lisäksi suun alueen syöpien riski kasvaa. 

• THL 2022. 



Nuuska ja suun terveys

• Nuuskaajan hampaat värjäytyvät ja kuluvat helposti. 

• Tavallisin nuuskan aiheuttama terveyshaitta on nuuskaleesio eli suun 
paikallinen limakalvovaurio. Se näkyy vaaleana tai harmahtavana, ryppyisenä 
ja paksuuntuneena kohtana paikassa, jossa nuuskaa useimmiten pidetään. 

• Ienrajat vetäytyvät ja syöpyvät ja hampaiden kiinnityskudokset löystyvät. 
Bakteerit kiinnittyvät vaurioituneisiin kohtiin. Siksi nuuskaajan hengitys usein 
haisee. 

• Limakalvovaurio paranee useimmiten sen jälkeen, kun nuuskaamisen lopettaa. 
Vakavat ja pitkälle edenneet limakalvovauriot voivat olla syövän esiasteita. 

• Suun alueen syövät ovat harvinaisia kaikissa pohjoismaissa. Nuuskaamisen on 
havaittu lisäävän suuontelon tai nielun syövän riskiä joissakin tutkimuksissa.  
Nuuskaaminen suurentaa riskiä sairastua ruokatorven syöpään. THL 2022. 



Nuoret ja päihteet



Päihdeilmiö

Pohtikaa ryhmissä kysymyksiä, ja katsokaa
sen jälkeen alla oleva video. 

• Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? 

• Mikä on Suomen yleisin päihde? 

• Millaisia haittoja päihteet aiheuttavat? 

• Miksi niiden käyttöä, ostamista ja myyntiä
säännellään?

• https://www.youtube.com/watch?v=4o8Scxp65M
w (3:51)

• EHYT Ehkäisevä päihdetyö

https://www.youtube.com/watch?v=4o8Scxp65Mw


Päihteet ja 
nuoret

• Arvioiden mukaan noin 
viisi prosenttia nuorista 
kärsii diagnoositasoisesta 
päihdehäiriöstä, 
tavallisimmin alkoholin 
käyttöön liittyen. 
Eriasteisia päihdeongelmia 
on huomattavasti tätä 
useammalla. THL 2022.



Päihteet ja nuoret

• Päihdekokeilut ovat nuorilla tavallisia. Alkoholi on 
suomalaisnuorten yleisimmin käyttämä päihde (tupakan 
rinnalla). Päihdehäiriö alkaa yleensä kehittyä 14-15-
vuotiaana. Päihdehäiriöstä on kysymys, kun päihteet alkavat 
hallita elämää.

• Päihdeongelmilla on suora yhteys nuorten mielenterveyteen. 
Mitä aikaisemmin nuori aloittaa päihteiden käytön ja mitä 
runsaampaa se on, sitä todennäköisemmin nuori oireilee 
myös muulla tavoin psyykkisesti ja kärsii jostain muusta 
samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä.

THL 2022



Keinoja päihdeongelmien 
hoitoon ovat muun muassa

• puheeksi otto

• voimavarojen selvittäminen

• päihteiden käytön seuranta

• motivoiva haastattelu

• avohoito (ensisijainen hoitomuoto nuorelle)

• laitoshoito (yleensä vain vakavissa 
päihdehäiriöissä)

• lääkehoito (yleensä vain vakavissa 
päihdehäiriöissä). THL 2022



Tehtävä:

•Hae netistä tietoa, mistä nuori 
saa apua päihdeongelmaan 
Turussa?



Nuorisopoliklinikka

• Lasten ja nuorten poliklinikan päihdeyksikkö on tarkoitettu alle 18-
vuotiaille turkulaisille nuorille, joilla on päihdekokeiluja tai päihteiden 
käyttöä.

• Nuorisopoliklinikalle voi ottaa yhteyttä joko nuori itse, vanhempi tai 
viranomaistaho. Hoitoon hakeutumiseen riittää puhelinsoitto, 
lähetettä ei tarvita. Käynnit ovat maksuttomia.

• Poliklinikalla toimii päihde- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, 
terveydenhoitaja, sairaanhoitaja sekä kaksi psykiatrista 
sairaanhoitajaa



Lisäksi apua ja tietoa saa:

• A-Klinikkasäätiö (a-klinikka.fi)

• Etsivä nuorisotyö (turku.fi)

• Irti Huumeista ry (irtihuumeista.fi)

• Linkki-toiminta (linkkitoiminta.fi)

• Nuorten mielenterveystalo 
(mielenterveystalo.fi)

• Nuorten netti (mll.fi)

• Nuorten turvatalo 
(punainenristi.fi)

• Poliisit (poliisi.fi)

• Raide ry (raide.info)

• Stumppi (stumppi.fi)

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(thl.fi)

• Tukivinkkejä arjen tilanteisiin: 12-
15-vuotias ja 15-18-vuotias (mll.fi)

• Turun Tyttöjen talo (mimmi.fi)

• Turun nuorisoasema (a-klinikka.fi)
• https://www.turku.fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-
hoitajien-vastaanotot/lasten-ja-nuorten-5

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanotot/lasten-ja-nuorten-5


Nuoret ja uni



Nuoret ja uni

• Unen tarve on yksilöllinen. Aikuinen 
ihminen tarvitsee unta noin 7–9 tuntia 
vuorokaudessa, nuorten unentarve on 
hieman suurempi, noin 8–9 tuntia. Tärkeää 
on löytää itselle toimiva määrä unta ja 
pyrkiä takaamaan mielelle riittävä levon 
määrä. Mieli.fi 2022. 

• Tieto unesta (6:25)

• https://www.youtube.com/watch?v=eMFfBZ430MI

https://www.youtube.com/watch?v=eMFfBZ430MI


UNI

• Nuorista 6–8 prosenttia kärsii erilaisista unihäiriöistä, joita ovat 
unettomuus, nukahtamisvaikeudet tai liian varhain 
herääminen. 

• Tämä voi olla elämäntapoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä 
ongelma tai psyykkiseen tai somaattiseen sairauteen liittyvä 
oire. 

• Nuoruusiän unettomuuden on todettu olevan merkittävä 
riskitekijä sille, että nuori sairastuu varhaisaikuisuudessa 
masennukseen tai väärinkäyttää päihteitä.

• https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131873/URN_I
SBN_978-952-302-722-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Pitkäaikainen unen puute vaikuttaa moniin eri 
perustoimintoihin:

• Keskittymiskyky heikkenee.

• Tapaturmien ja onnettomuuksien riski kasvaa.

• Luovuus vähenee.

• Muisti huononee.

• Oppiminen vaikeutuu.

• Paino nousee ruokahalun kasvaessa 

• Uupuu helposti.

• Vastustuskyky heikkenee.

• Alttius sairauksille kasvaa (esim. masennus). TEKO 2022.



Jos rytmi 
meinaa 
kääntyä 
päälaelleen

• Aikainen herätys mahdollistaa rytmin kääntämisen. 
Illalla nukuttaa enemmän ja uni tulee aikaisemmin, 
kunhan välttää päiväunia ja malttaa mennä ajoissa 
nukkumaan. Seuraavana aamuna ei enää väsytä 
niin paljon.

• Rytmiin voi vaikuttaa jonkin verran esimerkiksi 
liikkumalla riittävästi ja muistamalla noudattaa 
säännöllisiä ruokailuaikoja. Aamutorkkua auttaa 
heräämisessä kirkas valo, mutta tiesithän, että 
puhelimesta tuleva valo ennen vuoteeseen menoa 
haittaa nukahtamista? TEKO 2022.



Diat 70-74

• Opiskelijoiden (SOTEK22 Turun ammatti-instituutti) 
tuottamaa materiaalia ANKKURI-hankkeeseen. 



Click to add text

Vammojen parantuminen hitaampaa

Syöpävaarallisuus

Kohtukuolema riski

Ienvetäytymät

Keltaiset hampaat
Kuluttaa hampaita

LimakalvomuutoksetPahanhajuinen
hengitys

soteK22SUU Netlaakari.fi



Tiesitkö että voit saada liikaa sokeria? Maksimimäärä sokeria päivässä on 15tl

Suomen sydänliitto ry
soteK22suu



Valitse terveellisempi vaihtoehto

www.pexels.comsoteK22SUU



Välitä hampaistasi, 
puhdista säännöllisesti!

Lohjan kaupunki ja iStocksoteK22SUU



Lopettaminen kannattaa aina
soteK22SUU



Kiitos!



Lähteitä

• Ankkurihanke 2022, https://www.terveystietotesti.fi/ 

• Mieli.fi 2022, Unen tarve vaihtelee  https://mieli.fi/vahvista-
mielenterveyttasi/mielenterveys-ja-arjen-taidot/palauttava-uni/unen-
tarve-vaihtelee/

• MLL 2022, Nuorten päihteiden käyttö ja päihdehäiriöt 
https://www.mll.fi/

• MLL 2022, Nukkuminen on hyvinvoinnin perusta 
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/lepo-ja-uni/unen-tarve/

• MLL 2022, Mielen hyvinvointi, https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-
keho/mielen-hyvinvointi/

https://www.mll.fi/
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/lepo-ja-uni/unen-tarve/
https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/mielen-hyvinvointi/


Lähteitä 

• Ollila ym. Duodecim 2017;133(21):2045-53. Nuorten nikotiinituotteiden käyttö 
https://www.duodecimlehti.fi/duo13977 

• TEKO 2012, https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/istumisen-
vahentaminen/

• TEKO 2022, Unen tarve ja unenpuutteen vaikutukset. 
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/lepo-ja-uni/unen-tarve/

• THL 2022, https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/nuoret 

• THL 2022, Kouluterveyskyselyn tulokset. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-
hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset 

• THL 2022, Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät opiskeluterveydenhuollossa. Opas 
arviointiin, hoitoon ja käytäntöihin  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131873/URN_ISBN_978-952-302-722-
0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/fyysinen-aktiivisuus/istumisen-vahentaminen/
https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/lepo-ja-uni/unen-tarve/


Lähteitä

• THL 2022. Nuuska. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-
riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nuuska 

• Terveyskylä 2022, 
https://www.terveyskyla.fi/nuortentalo/el%C3%A4m%C3%A4ni/arjen
-sujuminen/ravitsemus 

• Turun kaupunki 2022, https://www.turku.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-
paihdepalvelut/mielenterveys/lasten- ja www.turku.fi

• Turun kaupunki 2022, https://www.turku.fi/sosiaali-ja-
terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-
vastaanotot/lasten-ja-nuorten-5

https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/mielenterveys/lasten-
http://www.turku.fi/
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanotot/lasten-ja-nuorten-5

