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EHYT ry 28.04.2020 

Materiaali ja opettajan opas 

 
Tämän paketin avulla on tarkoitus keskustella nuorten kanssa alkoholista, siihen liittyvistä ilmiöistä ja 

haitoista. Materiaalin on tuottanut Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Materiaali on suunnattu yläkouluun, 

mutta soveltuu hyvin käytettäväksi myös toisen asteen oppilaitoksissa, lukioissa ja ammattikouluissa.  

  

Tarkoituksena on käydä asioita läpi keskustelun ja pohdinnan kautta. Tavoitteena on herättää nuoret 

pohtimaan kriittisesti materiaalissa käsiteltyjä asioita, sekä omaa suhdettaan ja asennettaan päihteisiin. 

Pakettiin kuuluu Power Point-esitys keskustelukysymyksineen, sekä tämä opas, johon kannattaa tutustua 

etukäteen.  Esitystä voi käyttää oppituntityöskentelyssä tai valita dioista kysymyksiä, joita jakaa oppilaille 

kotitehtäväksi. Kotitehtävissä hyödynnettäviä lähteitä oppilaille löytyy oppaan loppuosasta. Opas on 

tarkoitettu oppitunnin vetäjälle. 

 

Huomioita työskentelytavasta 

  
Esitys on rakennettu niin, että nuoret pohtivat ensin annettuja kysymyksiä, jonka jälkeen vastaukset 

avataan yhdessä pohdintatehtävien jälkeisillä dioilla. Vastaukset kysymyksiin löytyvät niiltä. 

 

Päihdekasvatuksessa erityisen tärkeä asia on eettisyys. Aihetta käsiteltäessä pitää ottaa huomioon, että 

nuorilla saattaa olla hyvin erilaisia kokemuksia alkoholiin liittyen. Tarjottu tieto saattaa tuntua nuoresta 

epämukavalta ja ahdistavalta erilaisista syistä, kuten jonkin akuutin lähipiirissä olevan tilanteen tai omien 

uhkakuvien kautta. Aihetta pitää käsitellä niin, ettei se aiheuta lapselle tai nuorelle pelkoja tai 

ahdistusta. Vetäjän rooli on kunnioittaa nuorten mielipiteitä ja näkemyksiä, vaikka ne eroaisivatkin omista. 

Tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia sekä lisätietoa keskusteltaviin aiheisiin.   
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Materiaali on jaoteltu seuraaviin teemoihin 

 

Osa 1 (diat 1-9) Mitä alkoholi on? 

Osiossa etsitään yhdessä vastauksia mm. kysymyksiin mitä alkoholi on, miksi on ikärajoja alkoholin 

käyttöön liittyen, mistä tietää, että joku on humalassa?  

 

Osa 2 (dia 10) Miksi alkoholia käytetään? 

Osiossa nuoret pääsevät pohtimaan syitä siihen, miksi alkoholia yleensä käytetään ja myös etsimään 

perusteluita sille, miksi sitä joku ei käytäkään.  

 

Osa 3 (diat 11- 16) Nuorten alkoholinkäyttö 

Osiossa luodaan katsaus 8-9-luokkalaisten sekä toisen asteen alkoholinkäyttötilastoihin ja keskustellaan 

yhdessä nuoren alkoholinkäytön haitoista ja pohditaan myös humalahaittojen yleisyyttä nuorilla.  

 

Osa 4 (diat 17-18) Yhteenvetoa opitusta ja lisätietoa 

Oppitunnin loppuun ryhmän kanssa tehdään janatehtävä, joka havainnollistaa nuorten näkemyksiä ja 

oppimista. Lisätietoa nuoret voivat löytää EHYT ry:n nuorille suunnatuilla somekanavilla sekä osoitteessa 

buenotalk.fi. 

 

Lähteitä oppilaille kotitehtävien tekoa varten 
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Dia 1 

 

Keskustelua
alkoholista

Mistä alkoholia valmistetaan?

Miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin?

Miksi käyttöä rajoitetaan?

Mitä tilastot kertovat nuorten
alkoholinkäytöstä?

Mitä alkoholinkäytöstä voi seurata?

  

Miten materiaalia käytetään 

Diojen kommenttikentässä näkyvät lisäkysymykset keskustelun tueksi sekä esityksessä käytettyjä lähteitä. 

Nuoret pohtivat ensin pareittain/pienryhmissä annettuja kysymyksiä, jonka jälkeen vastaukset puretaan 

yhdessä.  Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti.  

 

Nuorten vastauksia pohjustetaan seuraavien diojen sisällöllä, johon on kerätty tietoa käsiteltävään 

aiheeseen. Kommenttikentässä lukee mikä kysymys viittaa mihinkin sisältöön. Opettajan oppaassa 

vastaukset ovat avattuina laajemmin. Lisätyt linkit ovat vastauksissa käytettyjä lähteitä, joista löytyy 

lisätietoa aiheesta. Tarkoitus on osallistuttaa nuoret kysymysten kautta käsiteltävään teemaan sekä korjata 

vääristynyttä tietoa tarjoamalla erilaisia näkökulmia.    
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Dia 2 

 

Pariporina

Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin. 
Kirjatkaa ylös ajatuksianne.

 

Alkuesittely ja oppitunnin rakenne. Jakautukaa pareihin 

Ennen tehtäväksi antoa kerro nuorille, että tarkoituksena on keskustelussa jakaa mielipiteitä ja pohtia 

yhdessä aihetta. Tämä edellyttää sitä, että muiden vastauksia kunnioitetaan. Korosta, että keskustelua 

käydään yleisellä tasolla, joten kenenkään ei tarvitse kertoa omakohtaisia kokemuksiaan. Tämä suojelee 

kaikkia keskustelijoita. Jos joku kysyy henkilökohtaisuuksia, nuorella on oikeus olla vastaamatta.   

  

Kerro nuorille, että me kaikki tulemme erilaisista perheistä ja erilaisista taustoista, mikä vaikuttaa siihen 

minkälaisia kokemuksia ja käsityksiä meillä on aiheesta. Tämän takia ei ole yhtä oikeaa mielipidettä, vaan 

aiheesta on tarkoitus keskustella monesta eri näkökulmasta. 

  

Kerro nuorille myös, että ensiksi pohditaan kysymyksiä parin kanssa, tämän jälkeen niitä käydään läpi koko 

ryhmän kanssa ja keskustellaan lisää. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. 

 

Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin. Mieti mikä ryhmässä toimii parhaiten, tutut parit, vieraat parit 

jne. Kerro että tulette keskustelemaan alkoholista ja alkoholiin liittyvistä asioista.   

  

Huolehdi, että ryhmillä on kynä ja paperia vastausten kirjaamista varten.  
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Dia 3 

 

Alkoholi
Pohdi parisi kanssa:

1. Mitä alkoholi on? Mistä sitä valmistetaan?

2. Saako kuka tahansa valmistaa alkoholia?

3. Kuka saa käyttää alkoholia Suomessa? Miksi 
on olemassa ikärajoja?

4. Miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin? Mistä 
tietää että joku on humalassa?

5. Mitkä asiat vaikuttavat humalatilan 
voimakkuuteen?

 

OSA 1 Mitä alkoholi on?  

Pohdintatehtävä 

Ohessa on viisi keskustelukysymystä. Lue ne ääneen nuorille ja tarkista, että ne on ymmärretty oikein. Kerro 

miten paljon aikaa on käytettävissä. Pyydä nuoria kirjaamaan vastauksiaan paperille lyhyesti.  

  

Valmistautuminen keskusteluun koko ryhmän kanssa:   

Esiin voi nousta hyvin erilaisia näkemyksiä ja argumentteja, pyri korjaamaan vääristynyttä tietoa. Ole 

kiinnostunut miksi joku ajattelee niin kuin ajattelee. Kunnioita nuorten mielipiteitä, vaikka ne eivät 

vastaisikaan omiasi. Pyri herättelemään kriittistä ajattelua kysymällä alkoholin käytön riskeistä nuorille, 

mutta avaa myös alkoholinkäytön moninaisuutta (satunnainen käyttö, pitkäaikaisen käytön haitat, 

alkoholiriippuvuus, alkoholin käyttämättömyyden hyödyt terveydelle). Pysy neutraalina; tarjoa 

näkökulmia.   

 

Valmistautuminen dioihin 4 ja 5:  

Kun sovittu aika on päättynyt, voit startata keskustelun kysymyksillä 1 ja 2. Mitä alkoholi on? Mistä sitä 

valmistetaan? Saako kuka tahansa valmistaa alkoholia?   

  

Kysele lyhyesti heidän vastauksiaan ennen kuin näytät seuraavan dian.  
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Lähteet: 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira – Alkoholin valmistus (päivitetty 2018) 
http://www.valvira.fi/alkoholi/alkoholin_valmistus  
  
Nuortenlinkki, tietoartikkelit, Alkoholi – Miksi alkoholia juodaan? (julkaistu 2013) 
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan  
 
Nuortenlinkki, pikatietoa Alkoholista 
https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi  
 
Päihdelinkki, tietopankki - Alkoholi 
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/pikatieto/alkoholi  
 

Tositietoa-esite, Alkoholi, EHYT ry 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf  

http://www.valvira.fi/alkoholi/alkoholin_valmistus
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/pikatieto/alkoholi
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf
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Dia 4 

 

Alkoholin valmistus 1/2

”Alkoholilain mukaan väkiviinan ja alkoholijuomien valmistus kaupallista 
toimintaa varten on luvanvaraista toimintaa, eli kaupallista valmistusta saa 
harjoittaa ainoastaan toimija, jolle Valvira on myöntänyt alkoholijuomien 
tai väkiviinan valmistusluvan.”

(Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

 

Alkoholin valmistus. Vastaukset kysymyksiin 1-2 dialta 3. Jatkuu dialla 5 

Käykää läpi vastaukset kysymyksiin 1-2 dialta 3. Keskustelua voi jatkaa seuraavalla dialla 5. 
  
Mitä alkoholi on? Mistä sitä valmistetaan?  

Alkoholijuomat valmistetaan luonnontuotteista, kuten viljasta ja hedelmistä, joko käyttämällä tai 

tislaamalla. Kaikkien alkoholijuomien vaikuttava ainesosa on puhdas alkoholi eli etanoli. Alkoholia syntyy 

käymisprosessin seurauksena, kun marjat ja hedelmät pilaantuvat. Alkoholijuomat jaetaan mietoihin ja 

väkeviin.   

  

Saako kuka tahansa valmistaa alkoholia?  

Haittojen vuoksi alkoholin käyttöä ja valmistusta säädellään lailla.  Täysi-ikäisellä on oikeus valmistaa 

kotitaloudessa yksinomaan käymisen avulla mietoja alkoholijuomia omaan tarpeeseen. Itsetehdyn 

alkoholin myymiseen tarvitsee luvan Valviralta. Valmistusta valvotaan. Alkoholijuomien valmistajat ovat 

velvollisia ilmoittamaan valmistamansa tuotteet Valviran tuoterekisteriin. Suomessa on valtiollinen 

alkoholimonopoli Alko.  
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Lisäkysymykset keskustelun tueksi 

Onko itsetehdyssä alkoholissa vaaroja? 

Pontikan keitto kotioloissa voi olla terveydelle vaarallista ilman asianmukaisia laitteita ja osaamista, koska 

käymisprosessin seurauksena voi muodostua metanolia etanolin sijaan. Metanoli on myrkyllistä ja voi 

pieninä määrinä juotuna sokeuttaa, suuremmat määrät voi jopa tappaa.  

  

Miksi alkoholintuotantoa ja myyntiä rajoitetaan? 

”Alkoholin saatavuuden ja yksityisen voitontavoittelun rajoittamisella pyritään vähentämään 

alkoholihaittoja yhteiskunnassa. Alkoholijuomien vähittäismyyntimonopoli ja korkeat alkoholiverot 

takaavat alkoholin ostoon käytettyjen varojen tulouttamisen valtiolle mahdollisimman suuressa määrin. 

Hyvinvointivaltiossa valtio ja kunnat myös suurelta osalta kattavat alkoholihaittojen korjaamisesta koituvat 

kulut. Lisäksi valtio rahoittaa alkoholitutkimusta ja päihde-ehkäisyä sekä valistaa kuluttajia alkoholin käytön 

haitoista.” (Päihdelinkki) 

 

Alkoholin hinnalla on suora vaikutus alkoholinkulutukseen. Mitä halvempaa alkoholi on, sitä enemmän 

alkoholia juodaan. Hinnanmuutokset vaikuttavat erityisesti suurkuluttajien sekä nuorten juomiseen. 

Tehokkainta alkoholihaittojen ehkäisyä ovatkin alkoholin hinta ja valvottu saatavuus.  

  
  



 

9 
 

Dia 5 

 

Alkoholin valmistus 2/2

• Alkoholijuomat valmistetaan luonnontuotteista, 
kuten viljasta ja hedelmistä, joko käyttämällä tai 
tislaamalla.

• Kaikkien alkoholijuomien vaikuttava ainesosa on 
puhdas alkoholi, eli etanoli. 

• Alkoholia syntyy käymisprosessin seurauksena, 
kun marjat ja hedelmät pilaantuvat. 

• Alkoholijuomat jaetaan mietoihin ja väkeviin.

• Alkoholin saatavuutta ja yksityisen voitontavoittelun
rajoittamisella pyritään vähentämään
alkoholihaittoja yhteiskunnassa.

• Suomessa on valtiollinen alkoholinmyyntimonopoli 
Alko. Päivittäistavarakaupassa myytävien 
alkoholijuomien enimmäisvahvuus saa olla 5,5 %

• Itsetehdyn alkoholin myymiseen tarvitsee luvan
Valviralta. Alkoholin valmistusta valvotaan.

 

Alkoholin valmistus. Vastaukset kysymyksiin 1-2 dialta 3 

Käykää läpi vastaukset kysymyksiin 1-2 dialta 3.  
 

Valmistautuminen diaan 6:  

Seuraavaksi voit ottaa käsittelyyn kysymyksen 3. Kuka saa käyttää alkoholia Suomessa? Miksi on olemassa 

ikärajoja?  Keskustelkaa kysymyksistä ennen kuin laitat seuraavan dian esiin.  

 

Lähteet:  

Valvira, Alkoholin valmistus 

http://www.valvira.fi/alkoholi/alkoholin_valmistus   
 
Nuortenlinkki, tietoartikkelit, Alkoholi – Miksi alkoholia juodaan? 
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan   
 

Nuortenlinkki, pikatieto - Alkoholi 
https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi   
 
Päihdelinkki, tietopankki - Alkoholi 
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteet-ja-yhteiskunta/alkoholimonopoli   
 
Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa. Preventiimiverkoston työryhmä 
(2010–2011): 
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-
verkkoversio.pdf 
 

http://www.valvira.fi/alkoholi/alkoholin_valmistus
http://www.nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteet-ja-yhteiskunta/alkoholimonopoli
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
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Päihdelinkki – Alkoholimonopoli (päivitetty 2018)  
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteet-ja-yhteiskunta/alkoholimonopoli  
 

Lisätietoa:  

THL, Usein kysytyt alkoholipolitiikasta (päivitetty 2019) 
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka  
 

Dia 6 

 

Laki suojaa lapsia ja nuoria 
alkoholin vaaroilta 
Alkoholilain tarkoitus on suojata kehittyvän lapsen 
ja nuoren terveyttä. Haitallisten vaikutustensa 
vuoksi alkoholin käyttöä säädellään 
lainsäädännöllä. 

• lapsiin ja nuoriin kohdistuva 

alkoholimainonta on kielletty 

• alkoholijuomien kuljetus ja hallussapito 

on kielletty alle 18-vuotiailta 

• alkoholijuomien välittäminen alaikäisille 

on kielletty ja myös rangaistava teko

Suomen alkoholilain mukaan:

 

Alkoholilaki. Vastaukset kysymykseen 3 dialta 3 

Käykää läpi vastaukset kysymykseen 3 dialta 3. Vastauksia avattu alla. 
 

Valmistautuminen diaan 7: 

Seuraavaksi käydään läpi kysymykset 4 ja 5 dialta 3. Miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin? Mistä tietää että 

joku on humalassa? Mitkä asiat vaikuttavat humalatilan voimakkuuteen?   

 

Vastaukset kysymyksiin 

Kuka saa käyttää alkoholia Suomessa? Miksi on olemassa ikärajoja?  

Suomessa alkoholijuomien kuljetus ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Väkeviä alkoholijuomia saa 

ostaa 20-vuotiaana. Alkoholi vaikuttaa nuoriin moninkertaisesti voimakkaammin kuin aikuisiin. Alkoholilain 

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteet-ja-yhteiskunta/alkoholimonopoli
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka
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tarkoitus on ehkäistä alkoholihaittojen syntymistä, mutta erityisesti suojata kehittyvän lapsen ja nuoren 

terveyttä. Nuoren keho ja aivot kehittyvät vielä. Alkoholi ei ole aine, jota ihminen tarvitsee elääkseen, 

ylläpitääkseen terveyttään tai hyvinvointiaan. Alkoholissa on aina terveysriskejä. Alkoholinkäyttö saattaa 

aiheuttaa pysyviä muutoksia nuoren aivoissa. Myös murrosiän käynnistyminen voi viivästyä ja riippuvuus 

aineeseen syntyy helpommin. Todennäköisyys sille, että alkoholinkäytöstä tulee ongelma, on sitä suurempi 

mitä nuorempana päihteidenkäytön aloittaa. Siksi meillä on laki, joka suojelee nuoria.   

  

Alkoholilaki kieltää myös nuoriin kohdistuvan alkoholimainonnan sekä alkoholijuomien välittämisen 

alaikäisille, rangaistuksen uhalla. Alkoholin mainontaa on rajoitettu julkisilla paikoilla, jotta nuoret eivät 

altistuisi alkoholimainonnalle. Silti nuoret kohtaavat alkoholimainontaa useasti esimerkiksi somessa, missä 

lakia on vaikeampi soveltaa. Alaikäisistä vastuussa ovat vanhemmat tai huoltajat. Nuori ei aina 

muista ajatella tekojensa seurauksia. Täysi-ikäisenä ihminen on itse vastuussa itsestään. Täysi-ikäisyys lisää 

vapauksia mutta tuo myös velvollisuuksia. On paljon muitakin asioita mitä saa tehdä vasta 18- vuotiaana, 

kuten ajaa autoa tai äänestää.   

  

Alkoholilain tarkoitus on vähentää alkoholin kulutusta rajoittamalla ja valvomalla siihen liittyvää 

elinkeinotoimintaa alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi. Alkoholi on Suomessa työikäisten 

ihmisten yleisin kuolinsyy ja on osasyynä moniin sairauksiin ja ongelmiin. Alkoholi, samoin kuin lääkkeet, 

pelit tai huumeet, aiheuttavat alaikäisillä todennäköisemmin riippuvuutta kuin aikuisilla. Suurin osa 

suomalaisista käyttää alkoholia kohtuullisesti. Kuitenkin vähintään 13 prosenttia, eli yli 560 000 

suomalaista, juo tutkimuksen mukaan yli riskirajan (Juomatapatutkimus 2016). Rajoituksilla 

pyritään ehkäisemään alkoholihaittoja vähentämällä kokonaiskulutusta. Kun kokonaiskulutus kasvaa, 

lisääntyvät myös alkoholihaitat. Alkoholinkäyttö vaikuttaa aina tavalla tai toisella muihinkin kuin käyttäjään 

itseensä. Tavalliset työssäkäyvät veronmaksajat maksavat suurelta osin alkoholinkäytöstä aiheutuvien 

haittojen kulut.   

   
 
  

Lähteet:  

Nuortenlinkki, tietoartikkelit, Alkoholi – Miksi alkoholia juodaan? 
https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan 
 
Alkoholilaki, Finlex 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171102 
  
 

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/miksi-alkoholia-juodaan
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171102
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Dia 7 

 

Alkoholin vaikutukset

Miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin?
Mistä tietää että joku on humalassa?

Mitkä asiat vaikuttavat humalatilan voimakkuuteen?

 

Alkoholin vaikutukset. Vastukset kysymyksiin 4 ja 5 dialta 3 

Käykää läpi vastaukset kysymyksiin dialta 3. Vastaukset löytyvät seuraavalta dialta 8. Keskustelkaa nuorten 

vastauksista ennen seuraavan dian näyttämistä. 

  
  

Lähteet:  

Nuortenlinkki, pikatietoa - Alkoholi 

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi 
  
 

  

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/pikatieto/alkoholi
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Dia 8 

 

Miten alkoholi vaikuttaa?
• Alkoholin vaikutukset ovat yksilöllisiä ja riippuvat monesta tekijästä

o Esim. ruumiin koko, sukupuoli, ikä, tottumus/tottumattomuus aineelle

• Alkoholi heikentää huomiokykyä, reaktiokykyä ja kykyä impulssien 
hallintaan→ estot lähtee, mieliala heittelee

• Jos alkoholia juodaan nopeasti ja tyhjään vatsaan, veren alkoholipitoisuus 
nousee hetkessä korkeaksi, joka voi johtaa myrkytystilaan

• Toistuvan käytön myötä alkoholin vaikutuksille kehittyy toleranssi eli 
sietokyky → vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan suurempi määrä 
alkoholia, mikä lisää alkoholiin liittyviä terveyshaittoja

MS2

 

Miten alkoholi vaikuttaa? Vastaukset kysymyksiin 4 ja 5 dialta 3 

Käykää läpi vastaukset kysymyksiin dialta 3. Vastauksia avattu alla. 
 

Valmistautuminen diaan 9:  

Dia 9 avaa ihmisten kokemia humalahaittoja. Keskustelun jälkeen kysy nuorilta lisäkysymys:  

Millaisia humalahaittoja voi tapahtua kun ihminen humalassa? Pohtikaa ensin, laita vasta sitten esiin 

seuraava dia. 

Vastaukset kysymyksiin 

Miten alkoholi vaikuttaa ihmisiin? 

Alkoholi on keskushermostoa lamaava aine. Suurin osa etanolista imeytyy ohutsuolen alkuosasta. Alkoholin 

vaikutukset hidastuvat jos päihdettä nauttii ruokailun yhteydessä. Alkoholin vaikutukset riippuvat muun 

muassa sukupuolesta, ruumiinpainosta, iästä ja hormonaalisista tekijöistä. Osa ihmisistä on alkoholille 

synnynnäisesti herkempiä kuin toiset. 

 

”Pienillä annoksilla, kun alkoholipitoisuus veressä on alle puoli promillea, alkoholi voi virkistää, rentouttaa, 

poistaa ahdistusta sekä lisätä sosiaalisuutta ja puheliaisuutta. Mitä korkeammaksi alkoholipitoisuus veressä 

nousee, sitä enemmän aivotoimintaa lamaavat vaikutukset korostuvat. Suurilla annoksilla, kun pitoisuus 

veressä kasvaa lähemmäs yhtä tai jopa kahta promillea, alkoholin käyttö aiheuttaa tyypillisesti mielialojen 
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voimakasta vaihtelua, puheen sammallusta, horjahtelua sekä kyvyttömyyttä arvioida omaa toimintaa ja sen 

seurauksia. Tällöin myös muistikatkot ovat tavallisia. 3-5 promillen humala on useimmille ihmisille jo 

hengenvaarallinen.” (Nuortenlinkki)  

  

Mistä tietää että joku on humalassa? 

Sama määrä alkoholia vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin. Anna nuorten kuvailla havaitsemiaan muutoksia 

humaltuneen käytöksessä. Esim. Kävely horjuu, puhe sammaltaa, koordinaatio heikkenee, saattaa sanoa ja 

tehdä asioita mitä muuten ei tekisi. Joku muuttuu aggressiiviseksi ja joku iloiseksi. Pieni huoli voi muuttua 

itkuksi ja ihastuminen suureksi rakkaudeksi. Usein nuoret kuvailevat hyvin voimakasta humalatilaa.  

  

• Kysy milloin käytös voi muuttua ahdistavaksi tai pelottavaksi ja kannusta nuoria juttelemaan 

luotettavalle aikuiselle, mikäli kokisi aikuisen alkoholinkäytön ahdistavaksi tai ärsyttäväksi. Nuoren ei 

tarvitse kantaa vastuuta aikuisen alkoholinkäytöstä. 

 
  

Mitkä asiat vaikuttavat humalatilan voimakkuuteen?  

Veren alkoholipitoisuuteen vaikuttaa nautitun alkoholin määrä, juoman alkoholipitoisuus, ruumiinpaino ja 

sukupuoli. Pienikokoinen ihminen humaltuu isokokoista voimakkaammin ja nainen juopuu miestä 

helpommin. Naisia erottaa miehistä keskimääräisen ruumiinkoon lisäksi myös kehon koostumus. Alkoholin 

sietämisessä on myös suuria yksilöllisiä eroja. Jos alkoholia juodaan nopeasti ja tyhjään vatsaan, veren 

alkoholipitoisuus nousee hetkessä korkeaksi. Pahimmillaan tilanne voi johtaa myrkytystilaan.   
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Dia 9 

 humalahaittoja

Lähde: Juomatapatutkimus (2016)  

Tilastoa koetuista humalahaitoista. Tutustukaa kuvaan 

Tilastot perustuvat THL:n Juomatapatutkimukseen vuodelta 2016. Juomatapatutkimuksessa kerätään tietoa 

suomalaisten alkoholin käyttötavoista ja alkoholiasenteista. Tutkimus on toteutettu haastatteluin vuodesta 

1968 alkaen kahdeksan vuoden välein. 

 

Kaiken kaikkiaan 1,2 miljoonaa suomalaista on Juomatapatutkimuksen mukaan kokenut humalahaittoja, 

kuten riitoja, tappeluita tai tapaturmia kyselyä edeltävän vuoden aikana. Jos määrästä poistetaan yleisin 

haitta ”katunut puheitaan tai tekojaan”, vähintään yhden humalahaitan kokeneita oli silti lähes 900 000.    

Kysymyksiä keskustelun tueksi 

• Miksi kuvassa näkyviä humalahaittoja sattuu?   

• Miksi ihmiset vähättelevät humalahaittoja?  

• Mikä on ryhmän mielestä alkoholin kohtuullista käyttöä? Voiko kohtuullisesta käytöstä koitua 

haittoja?  

• Voiko humalassa tehtyjä mokia kuitata muille sanomalla ”Anteeksi olin vähän humalassa? Voiko tulla 

seurauksia?  

• Miksi alkoholi voi aiheuttaa aggressiivista käytöstä/väkivaltaa?  

• Mistä tunnistaa sammuneen ihmisen? Mitä silloin pitää tehdä?  

• Miten voi varmistaa, että kaveri pääsee turvallisesti kotiin?  
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Lähteet: 

THL, Näin Suomi Juo-kirja (2018)   
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
THL, Koetut alkoholihaitat 
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/koetut-alkoholihaitat 
  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/koetut-alkoholihaitat
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Dia 10 

 

Miksi alkoholia käytetään?

Pohdi parisi kanssa:

1. Miksi ihmiset käyttävät alkoholia? 
Miksi osa ei käytä?

2. Onko nuorilla eri syitä käyttää alkoholia 
kuin aikuisilla? Perustele.

3. Mikä vaikuttaa eniten sinun suhtautumiseesi 
alkoholia kohtaan? 

4. Kuinka paljon esimerkit vaikuttavat nuorten 
suhtautumiseen? Mistä nuoret omaksuvat 
esimerkkejä?

 

OSA 2 Miksi alkoholia käytetään? 

Pohdintatehtävä 

Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin; ehkäpä jaat toisin kuin tunnin aluksi, niin oppilaat saavat 

vaihtelua! Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. Voit joko pyytää pohtimaan yhtä kysymystä 

kerrallaan ja keskustella jokaisen kysymyksen jälkeen, tai sitten antaa pareille heti koko 

nipun kysymyksiä pohdittavaksi ja käydä kaikki kysymykset kerralla läpi. Halukkaat voivat kirjata 

pohdintojaan paperille.   

  

Muista, että kysymykset ovat mielipidekysymyksiä, niihin ei ole oikeita vastauksia. Suhtaudu avoimesti 

nuorten esittämiin ajatuksiin, vaikka ne eivät vastaisikaan omiasi. Tunnusta esim. alkoholinkäytöstä saatu 

positiivinen tunnetila, mutta pyri herättelemään kriittistä ajattelua alkoholinkäytön riskeistä esim. pahan 

olon turruttamiseen. Tuo esiin teini-iän erityisyys riskeille.   

  

Kun kysymyksiä on pohdittu pareittain/ryhmissä, lähtekää purkamaan kysymyksiä kysymys kerrallaan. 

Ohessa on tukea kysymyksiin “Miksi ihmiset käyttävät/eivät käytä alkoholia “. Muut kysymykset käydään 

läpi myös, mutta ne eivät vaadi samalla tapaa taustatietoa, ovat enemmän mielipidekysymyksiä.   
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Esimerkkejä vastauksista ja herätteleviä kysymyksiä   

 
Kysymys 1. Miksi ihmiset käyttävät alkoholia?  
 

• Hauskanpitoon, yhdessäoloon, irtiotto arjesta. Estot lähtevät. Voimistaa hyviä tunteita.  
 

• Monet kokevat, että alkoholi antaa rohkeutta lähestyä ihmisiä ja lisää itsevarmuutta.  

− Pyydä nuoria miettimään miksi jotkut kokevat näin? Pelottaako selvinpäin kohtaamisessa jokin? 

 

• Ryhmäpaine/halu kuulua joukkoon.   

− Pyydä nuoria selittämään miten ryhmäpaine toimii.   

 

• Kapinointi, ”haluaa olla cool”. Alkoholi tai muut päihteet antavat kuvan ”aikuisemmasta” nuoresta.   

− Pyri tuomaan esiin muita aikuisuuden mittareita, kaikki aikuiset eivät esim. käytä alkoholia. Voisiko 

vastuunottaminen ja rohkeus toimia itsenäisesti olla aikuisuuden mittareita?  

 

• Suruun, pahaan oloon.  Alkoholi voimistaa sekä hyviä että huonoja tunteita; pieni huoli muuttuu 

itkuksi ja ihastuminen suureksi rakkaudeksi.  

− Mitä riskejä on siinä, että ihminen pyrkii turruttamaan ongelmansa alkoholilla?   

− Mitä muuta pahalle ololle voisi tehdä?  

− Milloin huolestuisitte kaverin alkoholinkäytöstä?  

  

Lisäkysymyksiä:  

− Onko kaikilla aina hauskaa humalassa? Milloin ei ole enää hauskaa?  

− Mitä ongelmia syntyy jos ei voi olla sosiaalinen ilman että on päihtynyt?   

− Miten ihastuksen kohde reagoi jos möläyttää jotain ajattelematonta humalassa?  

− Miten omaa itsevarmuutta voisi lisätä ilman humalaa?  

 

Kysymys 1. Miksi osa ihmisistä ei käytä alkoholia?  

• Osa ei käytä koska ei vaan kiinnosta.  

• Osalla huonoja kokemuksia.   

• Joku voi valita absolutismin elämäntapana terveydellisistä syistä.   

• Myös uskonto voi vaikuttaa.  
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Lisäkysymyksiä:   

− Mitä hyviä seurauksia siitä on, että ei käytä alkoholia? 

 

Ei altistu kännimokille tai terveysriskeille, alkoholi sisältää paljon kaloreita ja voi vaikuttaa elintapoihin; 

rankan juhlimisen jälkeen keho saattaa kaivata rasvaista epäterveellistä ruokaa, eikä lenkille kannata lähteä 

krapulassa. Jopa yksi alkoholiannos huonontaa palauttavan unen laatua, uni vaikuttaa opintosuorituksiin, 

jaksamiseen ja yleiseen mielentilaan  

 

− Millaisen esimerkin haluat esimerkilläsi (alkoholiin liittyen) antaa pikkusisaruksillesi/muille nuorille? 

− Millaisia esimerkkejä alkoholinkäytöstä nuoret itse näkevät ympäristössään ja sosiaalisessa 

mediassa?  

− Mitä hyötyä voisi olla siitä, että alkoholinkäytön aloitusta pitkittää myöhemmälle iälle?   

− Mikä on nuorten mielestä aikuisten kohtuullista alkoholinkäyttöä?   

  

Lisätietoa:  

Antti Maunu on tutkinut nuorten ja nuorten aikuisten päihteiden käyttöä, ja erityisesti siihen liittyvää 

sosiaalisuutta. Sosiaaliset syyt ovat nuorille tärkein syy kokeilla tai käyttää alkoholia. Nuorten alkoholin 

kokeilu voi liittyä myös kielletyn ja jännittävän/uuden asian kokeiluun, ja samalla voidaan kapinoida 

sääntöjä vastaan.   

  

Nuoret eivät opi juomaan sosiaalisessa tyhjiössä, vaan heidän asenteensa ja käyttäytymisensä heijastelevat 

heidän lähimpien viiteryhmiensä asenteita ja käyttäytymistä. Päihteitä käytetään positiivisten tunteiden 

vahvistamiseen ja lujittamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koetaan, että päihteen positiiviset vaikutukset 

aiheutuvat nautitusta aineesta, mutta todellisuudessa positiiviset vaikutukset (kuten hauskuus, kokemus 

yhteisöllisyydestä), synnyttää itse seura, ei pullo. Yksin päihtymistä harvoin koetaan hauskana. Myös silloin 

kun päihteitä käytetään negatiivisten tunteiden hallintaan, on kyse yleensä sosiaalisista tunteista – 

esimerkiksi yksinäisyys, ulkopuolisuuden kokemus ja tylsyys liittyvät kaikki tyydyttävien sosiaalisten 

suhteiden puutteeseen.  

  

Lähteet:  

Maunu & EHYT ry, Ryyppäämällä Ryhmäksi (2012) 
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/ryyppaamalla_ryhmaksi_virallinen.pdf     

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/ryyppaamalla_ryhmaksi_virallinen.pdf
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Dia 11 

 

Nuorten alkoholinkäyttö

Seuraavat diat näyttävät tilastoa nuorten alkoholinkäytöstä.

Pohtikaa yhdessä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet kehitykseen.

 

OSA 3 Nuorten alkoholinkäyttö 

Seuraavat diat 11-13 sisältävät tilastoja nuorten alkoholinkäytöstä. Diojen näyttämisen jälkeen voidaan 

yhdessä pohtia syitä sille, miksi tilastot ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne ovat. Tukikysymyksiä löydät 

kommenttikentästä.  

  

Valmistautuminen diaan 12:   

Kysy nuorilta arvelevatko he raittiiden 8-9-luokkalaisten/lukiolaisten/ammatillisten oppilaitosten 

opiskelijoiden määrän lisääntyneen vai vähentyneen. Raittius ei välttämättä ole termi, jota nuoret itse 

käyttävät, vaan enemmänkin on kyse nuorista, jotka eivät syystä tai toisesta alkoholia käytä. Näytä 

sitten seuraava dia.  
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Dia 12 

 

Nuoret, jotka eivät käytä alkoholia

Lähde: Kouluterveyskysely 2019, koko Suomi

 

Kouluterveyskyselyn tilastoja. Tutustukaa kaavioon yhdessä 

Kerro, että tilasto kuvaa suomalaisten nuorten raittiuskehitystä tähän päivään mennessä. Eli kyse on 

nuorista, jotka ei käytä alkoholia. Mukaanluettuna on ne nuoret, jotka ovat maistaneet alkoholia, mutta 

eivät ole juoneet humalaan asti. Lähteenä on THL:n Kouluterveyskysely, joka tehdään joka toinen vuosi. 

Kysely on maan kattavin terveyskysely nuorten elämäntavoista, johon oppilaat vastaavat anonyymisti 

koulupäivän aikana.  

 

Nosta esiin, että nykyään suurin osa nuorista ei juo. Suomessa on pitkät perinteet alkoholin käytölle. 

Kuitenkaan läheskään kaikki eivät käytä alkoholia tai käyttävät sitä erittäin vähän. Myös nuorten 

keskuudessa alkoholin käyttö on ollut laskeva trendi 2000-luvun ajan.   

  

Keskustelutehtävä  

• Keksikää 4 syytä, miksi alkoholinkäyttö on vähentynyt nuorten keskuudessa?   

• Onko teillä ajatusta siitä, miksi kehitys on nyt pysähtynyt vuoden 2017 jälkeen?  

• Mistä johtuu, että monet nuoret luulevat, että kaikki muutkin käyttävät alkoholia, kun tosiasiassa 

suurin osa ei käytä?  
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Lähde: 

THL, Kouluterveyskysely (2019) Aikasarja perusopetus 8. ja 9. lk, lukio, aol 2006-2019: 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_

1=199990&mittarit_2=199596&sukupuoli_0=143993# 

 

Vastauksia kysymyksiin 

Miksi?  

• Raittiuden edut  

• Raittius elämäntapavalintana  

• Huoli alkoholin käytön aiheuttamasta hallinnan menettämisestä  

• Vaikutukset lähiympäristöön  

• Oma hyvinvointi ja terveys  

• Alkoholin kiinnostamattomuus  

 

Syitä olla käyttämättä alkoholia on monia. Hinta voi olla yksi tekijä, miksi alkoholia ei käytetä. Alkoholiveroa 

on nostettu vuosien saatossa, ja saatavuudesta on tehty vaikeampaa. Kaupoissa pyydetään alle 30 

vuotiailta näyttäviä todistamaan henkilöllisyytensä alkoholia ostaessaan, näin pyritään varmistamaan, ettei 

alkoholia myydä alaikäisille. Myyjät ovat myös velvoitettuja kieltäytymään alkoholin myynnistä, jos he 

epäilevät, että ostaja on välittämässä alkoholia alaikäiselle. Ostaja voi kiinnijäädessään saada sakkoja tai 

jopa vankeutta.   

  

Itsekontrollin pettämisen pelko on joillakin nuorilla merkittävä syy olla käyttämättä. ”Fitness-buumi” ja 

yleisesti terveellisten elämäntapojen korostuminen vaikuttavat nuorten tekemiin valintoihin. Nuorten 

harrastusmahdollisuudet ja uudet keinot olla sosiaalisia ja löytää itsensä kaltaisia nuoria, vähentävät 

joidenkin nuorten tarvetta käyttää päihteitä. Tieto riskeistä ja haitoista auttaa tekemään parempia 

valintoja.  

 

Valmistelut diaan 13: 

Kysy nuorilta arvelevatko he 8-9-luokkalaisten/lukiolaisten/ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden 

humalahakuisen alkoholinkäytön viime vuosina lisääntyneen tai vähentyneen, sitten laita dia esiin.  

 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199596&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199596&sukupuoli_0=143993
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Tiedoksi  

Kehitys ei välttämättä kuvaa kaikkien nuorten käsityksiä nuorten alkoholinkäytön tilanteesta. Osa saattaa 

kyseenalaistaa tilaston todenmukaisuutta, koska tutkimukseen vastataan itsenäisesti ja nuori voi silloin 

valehdella vastauksensa. Ala-ikäisten raittiuskehitys on saanut tutkimusnäyttöä monesta suunnasta, ei 

ainoastaan Kouluterveyskyselystä. Mikäli nuoret suhtautuvat kriittisesti tuloksiin, kysy silloin syitä sille, 

miksi he ajattelevat, ettei tilasto pidä paikkaansa. Tilasto kuvaa koko suomen kehitystä, joten alueellisia 

eroja on. 

 

Raittius indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein kaiken kaikkiaan käytät alkoholia, esimerkiksi 

puoli tölkkiä olutta tai enemmän?" vastausvaihtoehdot: 1) kerran viikossa tai useammin, 2) pari kertaa 

kuukaudessa, 3) noin kerran kuukaudessa, 4) harvemmin, 5) en käytä alkoholijuomia. Tarkastelussa 

mukana vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 5.  

 

  

Dia 13 

 

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, %*

*Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka
ilmoittavat juovansa itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa.

 

Kouluterveyskysely tilastoja. Tutustukaa kaavioon 

Kouluterveyskyselyn mukaan myös kuukausittainen humalahakuinen juominen on vähentynyt kaikissa 

ikäluokissa. 
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Keskustelutehtävä 

• Mikä on alkoholin maistamista/kokeilua?  

• Miten määrittelisitte ”tosi humalassa”?  

• Missä tilanteissa/tapahtumissa nuori saattaa juoda tosi humalaan?  

• Mitä riskejä voi olla jos on tosi humalassa? Miten pääsee turvallisesti kotiin? 

• Mitä teet jos kaveri on tosi humalassa? 

 

Tiedoksi 

Kehitys ei välttämättä kuvaa kaikkien nuorten käsityksiä nuorten alkoholinkäytön tilanteesta. Osa saattaa 

kyseenalaistaa tilaston todenmukaisuutta, koska tutkimukseen vastataan itsenäisesti ja nuori voi silloin 

valehdella vastauksensa. Ala-ikäisten humalajuomisen kehitystä on tutkittu kattavasti, ei ainoastaan 

Kouluterveyskyselyssä. Mikäli nuoret suhtautuvat kriittisesti tuloksiin, kysy silloin syitä sille, miksi joku 

ajattelee, ettei tilasto pidä paikkaansa. Tilasto kuvaa koko suomen kehitystä, joten alueellisia eroja on. 

 

Lähde: 

THL, Kouluterveyskysely (2019) koko maa. 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_
1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993#   
  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993
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Dia 14 

 

Alkoholihaitat

Pohdi parisi kanssa:

1. Miksi haitat ovat merkittävämpiä
nuorelle kuin aikuiselle?

2. Mitä haittoja voi seurata yksittäisen
käyttökerran jälkeen?

3. Mitä haittoja voi ilmetä
pitkäaikaisen käytön johdosta?

 

Alkoholihaitat. Vastaukset kysymyksiin 1-3 dialta 14  

Pohdintatehtävä 

Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin. Mieti mikä ryhmässä toimii parhaiten, tutut parit, vieraat parit jne. 

Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. Vastauksia voi myös kirjata paperille. Kerro miten 

kauan keskusteluun on aikaa.   

Pohdintatehtävän jälkeen käykää läpi vastaukset kysymyksiin 1-3. Keskustelua voi myös käydä dioilla 15-16.  

 

Lisäkysymyksiä   

• Voiko kaikkea humalassa sanottua kuitata sillä että ”olin vähän liian humalassa?”  

• Miten sammuneen ihmisen erottaa nukkuvasta? Mitä silloin pitää tehdä?   
 

Vastauksia kysymyksiin 

Miksi haitat ovat merkittävämpiä nuorelle kuin aikuiselle?  

Nuorten aivot ovat alkoholin haittavaikutuksille herkempiä kuin aikuisten. Vaaravyöhykkeessä ovat siksi 

muun muassa oppimiseen ja muistiin liittyvät aivotoiminnot. Riippuvuuden riski ja alkoholiin liittyvien 

ongelmien todennäköisyys on suurempi, mitä nuorempana aloittaa. Nuorena ei myöskään osaa samalla 

tavalla ennakoida tai harkita miten omat valinnat vaikuttavat elämään. Kokematon alkoholinkäyttäjä saattaa 
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juoda itsensä liian humalaan ja asettaa itsensä vaaratilanteisiin. Humalassa saattaa tehdä asioita mitä katuu 

jälkeenpäin, tai joutuu sen takia ongelmiin. Suurin osa aikuisista näkee alkoholinkäytöstä johtuvat 

seuraamukset. Nuori ei välttämättä tiedä milloin on nauttinut liikaa alkoholia ja mitä siinä tilanteessa silloin 

kannattaa tehdä. Kannusta nuoria miettimään kuka voisi olla sellainen aikuinen kehen voi turvautua, mikäli 

jotain ikävää tapahtuisi alkoholinkäytön seurauksena.   

  

Mitä haittoja voi seurata yksittäisen käyttökerran jälkeen?  

Tekee asioita mitä katuu jälkeenpäin. Krapula. Alkoholimyrkytys, muistinmenetys, sammuminen. Edellä 

mainitut viestivät myrkytystilasta ja voivat olla hengenvaarallisia. Humalassa tapahtuu myös enemmän 

tapaturmia ja onnettomuuksia. Tavarat katoavat tai menevät rikki ja joutuu selittelemään vanhemmilleen. 

Kiinnijäämisen riski vaikuttaa lapsen ja huoltajan väliseen luottamukseen. Päihtyneenä nuori voi 

todennäköisemmin myös joutua väkivallan tai seksuaalisenkaltoinkohtelun uhriksi.   

 

Mitä haittoja voi seurata pitkäaikaisesta käytöstä?  

Vastauksia kysymykseen 3 löytyy dialta 16. Riippuvuus. Riippuvuus voi olla psyykkistä, jolloin se ilmenee 

esimerkiksi pakonomaisena juomisen tarpeena, tai fyysistä, jolloin pitkään jatkuneesta käytöstä seuraa 

vieroitusoireita. Toistuvan käytön myötä alkoholin vaikutuksille kehittyy toleranssi eli sietokyky. Tällöin 

saman vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan suurempi määrä alkoholia, mikä lisää alkoholiin liittyviä 

terveyshaittoja. Mielenterveys. Unettomuus. Sosiaaliset ongelmat.   

 
  

Lähteet:  

Alko, Krapula- mistä se johtuu?  
https://www.alko.fi/vastuullisesti/alkoholi-ja-terveys/krapula  
 
  

https://www.alko.fi/vastuullisesti/alkoholi-ja-terveys/krapul
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Dia 15 

 kokeminen on edelleen yleistä

Lähde: Juomatapatutkimus (2016)

 

Nuorten humalahaitat. Pohjustusta kysymyksiin dialla 15 

Tarkastelkaa diaa. Tilastot perustuvat THL:n Juomatapatutkimukseen vuodelta 2016. 

Juomatapatutkimuksessa kerätään tietoa suomalaisten alkoholin käyttötavoista ja alkoholiasenteista. 

Tutkimus on toteutettu haastatteluin vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein. 

 

Nuoret kokevat yhä eniten humalahaittoja tutkimuksen mukaan; Alaikäisten juominen on vähentynyt 

voimakkaasti koko 2000-luvun ajan. Silti juuri nuorilla, alle 30-vuotiailla humalakertojen osuus 

alkoholinkäyttökerroista on suurin, ja he kokevat eniten humalahaittoja.   

  

Kuvaan liittyviä kysymyksiä  

• Miksi nuoret ja nuoret aikuiset kokevat enemmän humalahaittoja kuin vanhemmat ikäryhmät?  

• Millaisia humalahaittoja nuori voi kokea?   

• Milloin alkoholikäyttö muuttuu huoleksi? Missä vaiheessa huolestuisit kaverin alkoholinkäytöstä?  

• Voiko asialle tehdä mitään? Mistä voi saada apua?  

  

Lähde: 

THL, Näin Suomi Juo-kirja (2018)  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dia 16 

 

Alkoholinkäytön pitkäaikaisia terveysriskejä

alkoholiriippuvuuden kehittyminen

unettomuus, hermostuneisuus, 
masentuneisuus

sydämen rytmihäiriöt, 
verenpaineen kohoaminen

maksatulehdus, maksakirroosi

miehillä impotenssi, naisilla 
hedelmättömyys, 

hormonihäiriöt, sikiön 
kehityshäiriöt

keskittymiskyvyn heikkeneminen, 
muistihäiriöt, aivojen surkastuminen, 

liikkeiden koordinaatiohäiriöt

syövät, vastustuskyvyn heikkeneminen

mahakatarri, maha- ja 
pohjukaissuolen vuodot

akuutti ja krooninen 
haimatulehdus

sormien ja varpaiden 
tunnottomuus, heikkous 

ja vapina, kihti

 

 

Alkoholinkäytön pitkäaikaiset terveysriskit. Pohjustusta kysymykseen 3 dialla 14 

Kuvassa alkoholinkäytön pitkäaikaisia terveysriskejä (mielenterveystalo.fi). Tutustukaa vaikutuksiin yhdessä.  

Pitkällä aikavälillä alkoholi voi vaurioittaa lähes kaikkia kehon elimiä, joista keskeisimpiä ovat maksa ja 

aivot.  

Nuorten aivot ovat alkoholin haittavaikutuksille herkempiä kuin aikuisten: nuorilla alkoholin runsas käyttö 

voi johtaa muun muassa työmuistin, tarkkaavaisuuden ja avaruudellisen hahmotuskyvyn heikentymiseen.  

Päihteiden vaikutukset eivät yksin rajoitu päihtymysaikaan. Alkoholin suurkulutus heikentää esimerkiksi 

yleistä keskittymis- ja toimintakykyä.  

  

Lähteet:  

Preventiimi. Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa. 
Preventiimiverkoston työryhmä (2010–2011): 
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-
verkkoversio.pdf   
 
Mielenterveystalo.fi - Alkoholikäytön pitkäaikaiset terveysriskit, kuva poimittu osoitteesta:  
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/itsehoito/juomisen_hallinnan_opas/Pages/2.-Juomisen-seuraukset.aspx   
  

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/juomisen_hallinnan_opas/Pages/2.-Juomisen-seuraukset.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/juomisen_hallinnan_opas/Pages/2.-Juomisen-seuraukset.aspx
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Dia 17 

Janaharjoitus
Asetu esitetyn väitteen mukaan jompaan kumpaan 
päähän tai niiden välille, oman mielipiteesi mukaan. 

 

OSA 4 Yhteenvetoa opitusta ja lisätietoa. Janaharjoitus 

Janaharjoituksen tarkoituksena on antaa oppitunnin vetäjälle tietoa osallistujien näkemyksistä ja vetää 

yhteen käsitellyt teemat.   

 

Janaharjoituksen voi toteuttaa myös etänä, jolloin nuoret vastaavat kirjallisesti esitettyihin väittämiin esim. 

skaalalla 1-5; 1- eri mieltä, 2-osittain eri mieltä 3-ei samaa eikä eri mieltä/en tiedä, 4- osittain samaa mieltä, 

5 samaa mieltä, sekä perustelevat mielipidettään jokaisen väittämän kohdalla. 

 

Mikäli tehtävä toteutetaan fyysisesti samassa paikassa olevien kesken, pyydä nuoria nousemaan ylös ja 

asettumaan kasvot sinuun päin riviin (tarvitsette tähän kunnolla tilaa). Kerro, että 

teette janaharjoituksen. Kuvitteellisen janan vasemmassa reunassa on “eri mieltä” ja oikeassa reunassa 

“samaa mieltä”. Kerro nuorille, että tulet esittämään heille väittämiä, ja heidän pitäisi siirtyä oman 

mielipiteensä mukaisesti janalle seisomaan, äärilaitoihin, johonkin välille jne. Kehoita tekemään omia 

pohdintoja ja siirtymisiä, eikä seuraamaan muita        
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Kouluttaja lukee väittämät 

Voi valita pari, tai käydä läpi kaikki, mikäli aika riittää. 
 

• Alkoholin käyttö on jokaisen oma asia  

• Alkoholinkäytön rajoittaminen toimii yhteiskunnassamme hyvin  

• Alaikäisten alkoholinkäyttöön puututaan mielestäni tarpeeksi  

• Se mitä nuoret tekevät vapaa-ajallaan, ei kuulu vanhemmille  

• Päihteistä ja mielen hyvinvoinnista puhutaan mielestäni koulussa tarpeeksi  

• Olen joskus ollut huolissani tuntemani henkilön alkoholinkäytöstä  

• Olen ottanut huoleni puheeksi henkilön kanssa, josta olen ollut huolestunut  

• Opin tänään jotain uutta  

  
Janaharjoituksen voi teettää pelkillä siirtymisillä, mutta voi myös kysyä lisäksi muutamilta nuorilta miksi he 

asettuivat juuri siihen kohtaan. Keskustelussa voidaan jakaa kokemuksia siitä, miten nuoret kokevat 

alkoholiin liittyvät teemat omasta kokemuksesta käsin. Muista kuitenkin, että esim. kysymys “olen joskus 

ollut huolissani tuntemani henkilön alkoholinkäytöstä” voi olla liian lähelle tuleva asia, jota ei halua jakaa, 

joten sen voi myös jättää väliin.   

  

Meillä kaikilla on omat kokemukset, asenteet, tunnelataukset ja uskomukset päihteisiin liittyen. Näitä 

asioita on hyvä kerrata mielessään, jotta huomaa miten oma historia ja kokemukset vaikuttavat meihin sekä 

mielikuviimme päihteistä. Nuorten elämä on moninaista ja päihteet näkyvät nuorten arjessa monella tapaa. 

Kaikkien nuorten kiinnostuksiin ei liity päihteiden käyttö. Suurin osa nuorista ei 

ole päihteiden ongelmakäyttäjiä, mutta valtaosa oppilaista kokee päihdehaittoja.  
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Dia 18 

 

 

Mainoskuva. Buenotalk.fi sivustolta lisätietoa aiheesta 

Buenotalk.fi sivu on EHYT ry:n ylläpitämä nuorten kanava, johon kannattaa pyytää nuoria tutustumaan. 

Sieltä löytää lisätietoa päihteistä- ja pelaamisesta, sekä muista aiheista, jotka koskettavat yläkouluikäisen ja 

toisen asteen opiskelijan arkea. Bueno-toiminnan sisältöjä löytyy Instagramista, YouTubesta sekä kotisivulta 

buenotalk.fi  

 

Buenotalk.fi osoitteessa nuoret pääsevät kokeilemaan päihdetietouttaan minivisojen muodossa. Näitä 

visoja voi hyödyntää myös opetuksessa. 

 

Kotisivulta löytyy myös kysy/fråga palsta, jossa nuori voi kysyä päihteisiin tai pelaamiseen liittyvistä asioista 

anonyymisti, sekä lukea muiden nuorten kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia. Kysymyksiin vastataan 

kolmen päivän sisään. Nuorten kysymyksistä tehdään videoita Buenotalkin YouTube kanavalle, jossa 

nuorten nostamia aiheita käsitellään viihteellisesti.  
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Lähteitä oppilaille kotitehtävien tekoa varten 

 
Mikäli jaat diaesityksen keskustelukysymyksineen nuorille kotitehtäväksi / etäopiskeluun, voi oppilaita 

pyytää etsimään vastauksiaan esitettyihin kysymyksiin seuraavilta sivuilta: 

 

Buenotalk.fi 

Buenotalk.fi-sivun minivisat tarjoavat tietoa alkoholista visan muodossa. https://www.buenotalk.fi/ 
 
BuenoTalk YouTube -kanavalla löytyy myös vastauksia nuorten esittämiin kysymyksiin: 
 
”Onko pakko ryyppää itse jos kaverit ryyppää?”  https://www.youtube.com/watch?v=51IZqJslHZg 
 
”Mitä vaaroja on alkoholissa?” https://www.youtube.com/watch?v=bC59J6wnAwM 
 

Fressis.fi 

Syöpäjärjestöjen ylläpitämä Fressis.fi-sivusto tarjoaa nuorille tutkittua tietoa, tarinoita ja vinkkejä 

terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen. Tietopankki osiosta löytyy alkoholi aiheen materiaalia, joita 

hyödyntää tehtäviä tehdessä. https://www.fressis.fi/ 

 

Nuortenlinkki.fi 

A-klinikkasäätiön ylläpitämä sivusto Nuortenlinkki.fi on nuorille suunnattu, hyödyllinen tietolähde tehtäviä 

työstettäessä. Tietoartikkelit sekä pikatietoa-osio tarjoaa alkoholista ja muista päihteistä kattavaa ja 

tutkittua infoa nuorille. https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit 

 

Tositietoa alkoholista-esite 

Ehyt ry:n Tositietoa esite alkoholista soveltuu tietoiskuksi opetuksen tueksi. Esite on faktapaketti nuorten 

kanssa käytävän päihdekeskustelun tueksi ja siitä löytyy paljon hyödyllistä tietoa tehtäviä varten. 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf 
 
 

https://www.buenotalk.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=51IZqJslHZg
https://www.youtube.com/watch?v=bC59J6wnAwM
https://www.fressis.fi/
https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf
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