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Oppitunnin tavoitteet,
kulku ja valmistelut

Päihdeilmiö-oppitunnin tavoitteena on syventää opiskelijoiden päihteiden käyttöön liittyvää terveysosaamista ja saada heidät pohtimaan päihteiden käyttöä
erityisesti sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Oppitunti koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä
osassa keskustellaan opiskelijoiden kanssa suomalaisten päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista 1900-luvun alusta 2010-luvulle. Aikajanan avulla
käydään läpi suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin
muutoksia sekä avataan niiden yhteyttä päihteiden
käyttöön.
Oppitunnin ensimmäisellä osalla on kolme tarkoitusta.
Ensiksi se avaa ja konkretisoi päihteiden käytön sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.
Toiseksi se auttaa opiskelijoita ymmärtämään, miksi
päihteiden käyttöä säännellään ja mitä yhteiskunnallisia
muutoksia päihteiden käytössä on tapahtunut. Kolmas
tarkoitus on pedagoginen. Katsaus luo kouluttajalle
päihdekysymyksissä myönteistä auktoriteettia.

Opiskelijat kuuntelevat sinua ja
luottavat sinuun, kun otat tilanteen
haltuun asiantuntevalla avauksella.
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Oppitunnin toisessa osassa opiskelijat pohtivat aluksi itsenäisesti tai pareittain omia päihteisiin liittyviä
mielikuviaan miellekartan avulla. Tehtävä motivoi
opiskelijoita tarkastelemaan omia asenteitaan ja
tuomaan ne ryhmän yhteiseen käsittelyyn. Tämän
jälkeen kouluttaja pohjustaa ryhmäkeskustelun
esittelemällä lyhyesti Kouluttajan miellekartan, jossa
päihteiden käyttöä lähestytään erilaisista näkökulmista. Oppitunnin lopuksi opiskelijoiden miellekartat
puretaan yhteisessä keskustelussa. Opiskelijoiden
ajatukset sijoitetaan kouluttajan karttaan, jolloin
muodostuu ryhmän yhteinen miellekartta.
Päihdeilmiö-oppitunnilla kouluttajalla on aktiivinen
ja tärkeä rooli. Kouluttaja luo opiskelijaryhmään turvallisen ilmapiirin, jossa keskustelu on mahdollista.
Samalla hän johtaa aikuisena yhteistä keskustelua.
Oppitunti etenee Prezi-esityksen avulla. Linkki
esitykseen löytyy osoitteesta ehyt.fi/toinen-aste.
Tässä oppaassa on kuvattu Prezi-esityksen eteneminen vaihe vaiheelta.
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Päihdeilmiö-oppitunnin (75–90 min) rakenne
Oppitunnin aloitus (2–3 min)
Yhteiskunnalliset muutokset ja
päihteiden käyttö (30–40 min)
Opiskelijan miellekartta:
mielikuvia päihteiden käytöstä (10 min)
Kouluttajan miellekartta:
ryhmäkeskustelun pohjustus (5 min)
Ryhmän yhteinen miellekartta (25–40 min)
Oppitunnin päättäminen (2–3 min)

Päihdeilmiö-oppitunnilla tarvitaan
Tietokone, videotykki ja valkokangas
Päihdeilmiö-esitys (Prezi)
Fläppi- tai valkotaulu
Paperia ja kyniä kaikille opiskelijoille

Ennen oppituntia
Laita Päihdeilmiö-esitys valmiiksi näkyviin
ja varmista, että tekniikka toimii.
Varaa kyniä ja paperia kaikille osallistujille.
Varmista, että tilassa on fläppi- tai valkotaulu
sekä tusseja.
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Oppitunnin
ensimmäinen osa

Oppitunnin aloitus
kesto: 2–3 min
Tervehdi ja huomioi kaikki opiskelijat. Esittele
itsesi ja kerro lyhyesti, mitä oppitunnilla tehdään.

Yhteiskunnalliset muutokset
ja päihteiden käyttö
kesto: 30–40 min
Esittele alkoholitilasto opiskelijoille. Kerro sen
jälkeen, että seuraavaksi lähdetään tarkastelemaan, mitkä yhteiskunnalliset muutokset ovat
vaikuttaneet alkoholin ja muiden päihteiden
kulutukseen Suomessa eri aikoina.
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Tilasto kertoo alkoholinkulutuksen
Kaaviossa esitetään suomalaisten alkoholinkulutus runsaan
sadan vuoden ajalta. Alkoholinkulutuksen määrä on ilmaistu
kokonaiskulutuksena. Se tarkoittaa, että lasketaan yhteen
kaikki Suomessa myyty alkoholi (ns. tilastoitu kulutus) ja
alkoholijuomien matkustajatuonnin osuus (ns. tilastoimaton
kulutus).* Tämä määrä muutetaan puhtaaksi alkoholiksi,
joka jaetaan kaikkien suomalaisten määrällä. Silloin saadaan
keskiarvo, joka kertoo yhden suomalaisen osuuden.

Yhteiskunnalliset muutokset ja päihteiden käyttö
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Kymmenen litraa puhdasta alkoholia vuodessa tarkoittaa
noin pullollista viinaa tai 12 tölkkiä olutta viikossa – joka
viikko, jokaista suomalaista kohti. Kaikki eivät kuitenkaan
juo yhtä paljon, vaan alkoholin käyttötapoja on monenlaisia. Joukkoon mahtuu kohtuukäyttäjiä, suurkuluttajia ja
toisaalta myös kokonaan raittiita tai hyvin vähän käyttäviä.
* Ennen vuotta 1959 tilastossa on mukana vain tilastoitu
kulutus (Suomessa myyty alkoholi), ei kokonaiskulutus.
Lähde: THL

Alkoholinkulutus 100-prosenttisena alkoholina asukasta kohti
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RAITTIUSAATE JA KIELTOLAKI 1919

Monet juopottelivat holtittomasti
salakapakoissa, nurkan takana
ja metsiköissä.

1900-luvun alussa Suomessa juotiin kaksi litraa puhdasta
alkoholia per asukas, mikä oli vähiten koko Euroopassa.
Vähäinen alkoholin käyttö johtui muodissa olleesta
raittiusaatteesta. Raittiusaatteen idea oli, että elämässä
pitää keskittyä tavalliseen arkeen, työhön ja perheeseen,
eikä ryypätä rahojaan pois ja itseään kipeäksi.
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Raittiusliike vaikutti yhteiskunnalliseen ilmapiiriin
siten, että eduskunta sääti vuonna 1919 lain, joka
kielsi alkoholin käytön kokonaan. Tätä lakia kutsuttiin
kieltolaiksi.
Kieltolaki aiheutti enemmän ongelmia kuin ratkaisi
niitä. On arveltu, että suomalaisten alkoholinkulutus
pysyi kieltolaista huolimatta melko lailla ennallaan.
Alkoholijuomien valmistusta ja myyntiä ei kuitenkaan
pystytty mitenkään kontrolloimaan. Monet juopottelivat holtittomasti salakapakoissa, nurkan takana ja
metsiköissä.
Kieltolaki lisäsi myös rikollisuutta. Pirtua salakuljetettiin ulkomailta veneillä ja vietiin edelleen sisämaahan.
Salakuljettajat käärivät rahaa ja hankkivat aseita
sekä autoja. Veneisiin asennettiin jopa lentokoneiden
moottoreita. Poliisi sen sijaan liikkui vielä usein hevospelillä eikä juuri saanut salakuljettajia kuriin. Kahakoissa kuoli ja haavoittui paljon ihmisiä.
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TUPAKOINNISTA MUOTIA 1900-LUVUN ALUSSA

Mainosten tupakoiva nainen oli
rohkea, eksoottinen kaunotar.

Kieltolaki ei koskenut alkoholin lisäksi muita päihteitä,
ja esimerkiksi tupakointi oli sallittua. Savukkeet tulivat
Suomessa muotiin 1800-luvun loppupuolella eli samoihin aikoihin, kun tupakan mainonta alkoi.
Aluksi savukkeiden polttaminen oli kaupunkilainen
hienostomuoti, johon liittyi hieman paheellisuutta. Kun
savukkeiden hinta 1900-luvun alkuvuosina halpeni ja
saatavuus parani, myös tavalliset työmiehet alkoivat
polttaa savukkeita. On arveltu, että Suomessa poltettiin tuolloin tehdasvalmisteisia savukkeita väkilukuun
suhteutettuna enemmän kuin missään muualla.
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TIESITTEKÖ?
Suomessa oli myös tupakkateollisuutta. Ensimmäinen
suomalainen savuke valmistettiin Rettigin tehtaalla
Turussa vuonna 1856, mutta laajemmin suomalainen
tupakantuotanto pääsi vauhtiin vuosisadan loppupuolella. Strengbergin tehdas Pietarsaaressa oli 1900luvun alussa koko Pohjoismaiden suurin tupakkatehdas,
ja siellä oli parhaimmillaan 1 600 työntekijää.

Tupakkaa ryhdyttiin mainostamaan suomalaisnaisille
jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Mainosten
tupakoiva nainen oli rohkea, eksoottinen kaunotar.
Mainostajat osuivat sopivaan saumaan, sillä samaan
aikaan käytiin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua naisten oikeudesta käyttää housupukua ja leikata
hiuksensa lyhyeksi. Tupakointi symboloi osaltaan
naisten vapautumista.
Kuitenkin vielä 1920-luvulla tupakoiva nainen oli
harvinainen näky etenkin maaseudulla, ja tupakoivia
naisia pidettiin usein moraaliltaan löyhinä. Helsingissä tupakkakulttuuri oli jo kuitenkin muuttumassa ja
keskiluokkaiset tytöt alkoivat pitää tupakointia hienostuneena. Pikkuhiljaa myös valkokankaalla alettiin
nähdä tupakoivia naisfilmitähtiä.
Vuosisadan alkupuolella puhuttiin ensimmäisiä
kertoja tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista,
mutta niihin ei suhtauduttu vakavasti.
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VÄKIJUOMALAKI 1932 JA ENSIMMÄINEN ALKO

Alkoholin myyntiä
säänneltiin nykyistä
tiukemmin vielä pitkään.

1930-luvulla valtio halusi saada kieltolain aikaisen viinabisneksen kuriin ja järjestykseen. Kieltolaki päätettiin
kumota kansanäänestyksellä vuonna 1932. Samaan aikaan säädettiin uusi väkijuomalaki ja perustettiin Alko.
Se oli ainoa paikka, jossa alkoholia sai myydä. Alko sai
myös ainoana luvan valmistaa alkoholijuomia. Alko on
valtionyhtiö, joten alkoholijuomien myyntitulot kertyivät valtion kassaan eivätkä pirturikollisille.
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TIESITTEKÖ?

Ensimmäiset 48 Alkon myymälää avattiin 5.4.1932
klo 10. Tätä pidetään ns. juopon lukuna 5-4-3-2-1-0.
Myymälät tehtiin tarkoituksella kolkoiksi ja luotaantyöntäviksi, jotta ne eivät olisi antaneet liian miellyttävää kuvaa paheellisena pidetystä juomisesta.
Pullot myytiin tiskin takaa, asiakas kertoi mitä halusi
ja myyjä kävi hakemassa aineen takahyllystä. Pulloja
ei pidetty näkyvillä, jotta niiden näkeminen ei olisi
houkutellut juomaan.

Alkoholin myyntiä säänneltiin nykyistä tiukemmin
vielä pitkään. 1940-luvulla Alkoissa otettiin käyttöön ostajaintarkkailujärjestelmä. Alkossa asioivien
ostoksia valvottiin, ja kaikki ostokset kirjattiin ylös
asiakkaan omaan viinakorttiin.
Lisäksi myymälöiden henkilökuntaan kuului erityisiä
tarkkailijoita, jotka seurasivat asiakkaiden ostoksia. Tarkkailijan puhutteluun saattoi joutua, jos osti
lyhyen ajan sisällä esimerkiksi runsaasti väkevää
alkoholia. Joillekin asiakkaille saatettiin asettaa jopa
myyntikielto.
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SOTA-AIKANA HUUMEIDEN KÄYTTÖ LISÄÄNTYI

Käytännössä jokaisella
sotilaalla oli tabletti
joka päivälle.
1930- ja 40-luvun vaihteessa Suomessa oli sota, jonka aikana ei paljoa juotu. Miehet olivat rintamalla ja naiset pitivät
huolta kodeista.
Tupakan ja huumausaineiden käyttö sen sijaan lisääntyi.
Sodan aikana yli puolet Suomen tupakkatuotannosta lähetettiin rintamalle. Tämä johti siihen, että sotien jälkeen yli
kaksi kolmasosaa suomalaismiehistä tupakoi.
Heroiinia käytettiin yleisesti kivunlievitykseen ja yskänlääkkeenä, koska heroiini oli halpaa ja tehokasta. Nykyisenkaltaista väärinkäyttöä ei juuri tunnistettu. Suomessa heroiinin käyttö oli yleisintä sotavuosina ja heti sodan jälkeen.
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Pelkästään jatkosodan aikana suomalaiset sotilaat käyttivät noin 250 miljoonaa tablettia heroiinia ja morfiinia.
Käytännössä jokaisella sotilaalla oli tabletti joka päivälle.
Monissa Euroopan maissa, kuten Suomessa, heroiini kiellettiin vasta toisen maailmansodan jälkeen.
Sodan jälkeen tuli jälleenrakennuksen aika. Se tarkoitti,
että Suomi piti rakentaa uudestaan.
Kun miehet palasivat rintamalta, alkoholinkulutuksessa
oli pieni piikki. Pitkän ja järkyttävän sodan jälkeen ei ollut
helppoa palata tavalliseen elämään, ja siksi monet turruttivat pahaa oloaan alkoholilla. Sodanaikainen huumausaineiden käyttö näkyi sodan jälkeen vieroitusoireina ja
mielenterveysongelmina.
Sodan jälkeen kodeissa riitti vilskettä. Lapsia syntyi valtavasti vuosina 1945–48. Näitä lapsia kutsutaan suuriksi
ikäluokiksi. He ovat nykyään seitsemänkymppisiä ja sitä
ikäpolvea, joka on juuri jäänyt eläkkeelle.

TIESITTEKÖ?
Euroopan ulkopuolella heroiinin haitoista oli jo tietoa. YK
huomautti Suomea useaan otteeseen runsaasta heroiinin
käytöstä. Myös esimerkiksi Italia, Ruotsi ja Englanti saivat
huomautuksen, vaikka niissä käytettiin heroiinia yhteensä
vähemmän kuin Suomessa.
Sodan aikana käytettiin myös Pervitiniä, joka on metamfetamiini. Pervitin vaikuttaa adrenaliinin tavoin: piristää,
vähentää unen tarvetta sekä lieventää kivun, nälän ja janon
tunnetta. Se oli kuin toipumisloma pienen pillerin muodossa.
Suomessa sodan aikana Pervitiniä käyttivät lähinnä kaukopartiomiehet ja lentäjät. Neuvostoliiton suurhyökkäyksen
aikaan Pervitiniä jaettiin myös rivimiehille.
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MUUTOSTEN 1960-LUKU

Kun suuret ikäluokat kasvoivat
työikään, maaseudulla ei ollut
enää töitä, vaan niitä oli etsittävä
muualta.

1960-luku oli suurten muutosten aikaa − myös suomalaisten juomisessa. Juomisen lisääntymiseen on monia
syitä, joista keskeisimpiä olivat rakennemuutos, naisten
juomisen lisääntyminen ja alkoholilainsäädännön höllentäminen.
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Yhteiskunnan rakennemuutos tarkoittaa suomalaisten muuttoa maalta kaupunkiin. Vielä 50–60-luvun
taitteessa valtaosa suomalaisista asui maaseudulla.
Kun maatalous kehittyi ja koneistui, työvoimaa ei
enää tarvittu yhtä paljon kuin ennen. Kun suuret ikäluokat kasvoivat työikään, maaseudulla ei ollut enää
töitä, vaan niitä oli etsittävä muualta. Siksi suomalaiset muuttivat sankoin joukoin maalta kaupunkien
lähiöihin. He menivät töihin tehtaisiin, rakennuksille,
sairaaloihin, kauppoihin ja konttoreihin.
Kaupunkeihin muuttaneiden ihmisten elämä muuttui
yhtäkkiä aivan toisenlaiseksi. Uusi tilanne toi vapauksia, mutta moni jäi yksin. Kaupungeissa ihmisillä ei
ollut turvana ja tukena samanlaista tiivistä yhteisöä,
perhettä, sukua ja naapurustoa, kuin aikaisemmin.
Moni turrutti alkoholilla yksinäisyyden tunteita ja rohkaistui sen avulla tutustumaan uusiin ihmisiin.
Toinen asia, joka vaikutti alkoholinkulutuksen kasvuun, oli naisten juomisen merkittävä lisääntyminen.
Ennen 1960-lukua naiset eivät juuri käyttäneet alkoholia, vaan juovaa naista paheksuttiin. Naiset eivät
saaneet käydä esimerkiksi baareissa ilman miesseuralaista. 60-luvulla asenteet alkoivat kuitenkin muuttua,
ja naisten juomisesta tuli hyväksytympää.
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UUSI ALKOHOLILAKI 1969:
KESKIOLUT KAUPPOIHIN

Uuden alkoholilain
seurauksena
alkoholinkulutus
lähti merkittävään
nousuun.

Kolmas alkoholinkulutuksen kasvuun vaikuttanut
tekijä oli vuoden 1969 alkoholilaki. Se toi muun
muassa keskioluen maitokauppoihin.
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Alkoholilain muuttamisen taustalla oli 1960-luvulla
muotiin tullut vapaus. Maailma oli nähnyt monet
sodat ja uusi sukupolvi halusi jotain muuta. He
halusivat elää vapaasti, ilman valvontaa. He suhtautuivat vapaamielisemmin myös päihteisiin.
Alkoholilakia höllennettiin, koska valtio halusi
vähentää holhousta ja antaa kansalaisille mahdollisuuden valita itse, haluavatko he juoda. Siksi maahan avattiin paljon uusia Alkoja ja keskiolutta sai
pitkään jatkuneen sääntelyn jälkeen ostaa vapaasti
kaupoista.
Uudessa laissa muutettiin myös ikärajoja: aikaisemmin voimassa ollut 21 vuoden ikärajoitus
muutettiin niin, että 18-vuotias saa ostaa mietoja
alkoholijuomia ja 20 vuotta täyttänyt kaikkia alkoholijuomia.
Uuden alkoholilain seurauksena alkoholinkulutus
lähti merkittävään nousuun.
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HIPPILIIKE 60- JA 70-LUVUN VAIHTEESSA

Vuosia
1967–71
kutsutaan
ensimmäiseksi
huumeaalloksi.

Osana 1960-luvun kulttuurista muutosta syntyi hippiliike, jonka ihanteita olivat rauhanaate, suvaitsevaisuus
ja vapaus. Hippiliike syntyi Yhdysvalloissa, mutta sen
vaikutteet näkyivät myös Suomessa.
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Hipit suhtautuivat päihteisiin vapaamielisesti.
Kannabiksen käyttö alkoi yleistyä niin sanottuna
hippikesänä 1967 ja kasvoi huippuvuoteen 1971
saakka. Vuosia 1967–71 kutsutaankin ensimmäiseksi huumeaalloksi. Sen jälkeen kannabiksen
käyttö alkoi taas vähentyä.
Kannabiksen käyttö vaihteli suuresti alueiden mukaan. Eniten sitä käytettiin pääkaupunkiseudulla,
suurissa kaupungeissa ja satamakaupungeissa.

TIESITTEKÖ?
Vaikka hippiliike hiipui 70-luvun aikana, nuorisokulttuuri oli tullut jäädäkseen. Suomessa uutta
nuorisokulttuuria edusti Ruisrock, joka järjestettiin
ensimmäisen kerran kesällä 1970.
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SÄÄNTELYN 70-LUKU

Suomessa säädettiin ensimmäinen
huumausaineasetus vuonna 1966.
Alkoholilain höllentämisen ja sitä seuranneen alkoholinkulutuksen kasvun myötä suhtautuminen alkoholiin
kiristyi jälleen 1970-luvulla. Alkoholijuomien mainonta
kiellettiin vuonna 1977. Samoihin aikoihin säädettiin myös
huumausaineita ja tupakkaa koskevat lait.
Vuonna 1961 YK:ssa säädettiin huumausaineyleissopimus,
jonka myös Suomi ratifioi muutamaa vuotta myöhemmin.
Suomessa säädettiin ensimmäinen huumausaineasetus
vuonna 1966. Siinä huumeiden käyttö määriteltiin rangaistavaksi. Käytännössä nykyinen lainsäädäntömme perustuu tähän asetukseen.
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TIESITTEKÖ?
Erimielisyydet huumekysymyksen määrittelyssä tiivistyivät
kysymykseen siitä, onko huumeiden käyttö rangaistavaa vai
ei. Hallituksen esityksessä käyttöä ei määritelty rangaistavaksi
teoksi. Eduskunnan lakivaliokunta suositteli käytön kriminalisointia, kun taas talousvaliokunta asettui hallituksen linjalle.
Lopulta suuri valiokunta päätti asiasta arvalla. Nostetussa arvassa luki ”Ei”, joten huumeiden käytöstä tuli rangaistava teko.

Vuonna 1972 säädettiin varsinainen huumausainelaki.
Tupakointiin suhtauduttiin vielä 1960-luvulla melko myönteisesti. Naisten tupakointi oli alkanut yleistyä, vaikka
tupakoivia naisia saatettiin edelleen paheksua. Virallisesti
tupakointia ei juurikaan rajoitettu. Tupakointi oli sallittua
esimerkiksi bussien takaosissa – ja kodeissa oli tapana pitää
vierastupakoita, joita tarjottiin kahvipöydässä vieraille.
Tupakoinnin haitallisista terveysvaikutuksista oli alettu
saada yhä enemmän tutkimusnäyttöä. Vuonna 1960
Lääkäriliitto julkaisi kannanoton, jonka mukaan tupakointi
on terveydelle vaarallista. Uusien tietojen seurauksena tuli
tarpeelliseksi säätää tupakkalaki ja ryhtyä toimiin tupakoinnin vähentämiseksi.
Tupakkamainonta kiellettiin televisiossa vuonna 1971,
mutta ensimmäinen varsinainen laki tupakoinnin vähentämiseksi säädettiin vasta viisi vuotta myöhemmin. Sen myötä savukepakkauksiin tuli pakolliseksi varoitus tupakoinnin
vaarallisuudesta terveydelle. Laki myös rajoitti tupakointia
kouluissa ja julkisissa tiloissa sekä kielsi tupakkatuotteiden
myynnin alle 16-vuotiaille.
Miesten tupakointi alkoi vähentyä merkittävästi tupakkalain säätämisen jälkeen, mutta naisten tupakointi jatkoi
yleistymistä. 1970-luvulla 44 prosenttia suomalaismiehistä
ja 16 prosenttia naisista tupakoi.

25

PÄIHDEILMIÖ

2: OPPITUNNIN ENSIMMÄINEN OSA

1990-LUVUN LAMA JA EU

Lama-aikana alkoholiin
liittyvät ja muut sosiaaliset
ongelmat alkoivat kasautua
tietyille väestöryhmille.

1980-luvun lopun taloudellisen nousukauden jälkeen
Suomeen tuli lama, joka vei työpaikan yli 400 000
suomalaiselta. Jopa pankkeja meni konkurssiin, ja
niiden kylttejä otettiin alas. Myös alkoholinkulutus
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väheni. Lama-aikana alkoholiin liittyvät ja muut
sosiaaliset ongelmat alkoivat kasautua tietyille
väestöryhmille. Lamasta lähtien hyvinvoivien ja
huono-osaisten eriarvoisuus on Suomessa lisääntynyt.
Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unionin (EU)
jäseneksi. Alkoholiin liittyvää säätelyä piti löysätä, koska Suomessa oli tiukemmat alkoholilait
kuin muualla Euroopassa. Olutta ja siideriä alettiin
myydä ruokakauppojen lisäksi huoltoasemilla ja
kioskeilla. Niitä sai myös mainostaa, mikä oli ollut
aiemmin kiellettyä.
Tupakkalakia Euroopan unioniin liittyminen kuitenkin tiukensi: nuuskan myynti ja luovuttaminen
kiellettiin Suomessa vuonna 1995. Samana vuonna tupakan ostamisen ikäraja nostettiin Suomen
omassa lainsäädännössä 16 vuodesta 18 vuoteen.
Samalla kiellettiin tupakointi työpaikoilla.
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ALKOHOLIN VERONALENNUS 2004

Aina kun alkoholin sääntelyä
on vapautettu ja saatavuutta
parannettu, kulutus on lähtenyt
nousuun. Alkoholipolitiikka on
tasapainoilua yksilön vapauden
ja haittojen lisääntymisen välillä.

Alkoholinkulutus nousi nykyiseen huippuunsa
vuonna 2004, kun erityisesti väkevien viinojen
veroa laskettiin yli 40 prosenttia. Viro oli juuri
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liittynyt Euroopan unionin jäseneksi ja alkoholin
maahantuonti oli vapautunut. Uskottiin, että
alkoholin suuri hintaero maiden välillä johtaisi
hallitsemattomaan matkustajatuontiin. Myöhemmin veroa kiristettiin, mutta kulutus jäi ennalleen
useaksi vuodeksi. Veronalennus lisäsi selvästi
myös alkoholin aiheuttamia terveyshaittoja.
Vuonna 2015 alkoholilakiin tehtiin mainontaa
rajoittavia muutoksia, joiden ensisijainen tarkoitus oli suojata lapsia ja nuoria. Tutkimusten
mukaan mainokset lisäävät nimenomaan nuorten
juomista. Alkoholia myydään myönteisillä mielikuvilla. Mainonnalla pyritään kertomaan, että
tietyn alkoholituotteen käyttämisellä on ennen
kaikkea hyviä seurauksia ja vaikutuksia. Samalla
rakennetaan mielikuvaa siitä, että alkoholi on
keskeinen osa arkea ja juhlaa.
Alkoholilainsäädäntöä uudistetaan vuonna 2017.
Alkoholipoliittinen keskustelu on jälleen kääntynyt vapaampaan ja aiempaa sääntelyä purkavaan
suuntaan.
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TUPAKOINTIKULTTUURIN
MUUTOS 2000-LUVULLA

Vaikka tupakointi on vähentynyt, muiden
nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt.

Tupakoinnin suosio on vähentynyt tasaisesti vuosien mittaan. Ilmapiiri on muuttunut jatkuvasti kielteisemmäksi ja
vuonna 2007 oltiin siinä pisteessä, että tupakointi kiellettiin ravintoloissa. Osa vastusti kieltoa, mutta nykyään
savuttomia ravintoloita pidetään itsestäänselvyytenä.
Vuonna 2014 Suomessa 17 prosenttia miehistä ja 14 prosenttia naisista tupakoi. Vaikka tupakointi on vähentynyt,
muiden nikotiinituotteiden käyttö on lisääntynyt. Erityisesti nuuska on kasvattanut suosiotaan tuotekehittelyn
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ja markkinoinnin myötä, mutta myös sähkösavukkeiden
kokeilut ja käyttö näyttävät yleistyvän.
Vuonna 2016 tuli voimaan uusi tupakkalaki, jonka tavoitteena on lopettaa kokonaan tupakka- ja nikotiinituotteiden
käyttö Suomessa. Lain tarkoituksena on ehkäistä nuorten
tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä kannustaa ihmisiä lopettamaan
tupakkatuotteiden käyttö. Lailla halutaan myös vähentää
sivullisten altistumista tupakansavulle.

TIESITTEKÖ?
Mitä uudistuksia tupakkalaki toi tullessaan?
Sähkösavukkeita säännellään vastaavasti kuin 			
tupakkatuotteita.
Autossa ei saa tupakoida, jos kyydissä on alle
15-vuotias.
Tunnusomaiset maut eli muut kuin tupakkamaut
kielletään savukkeista ja kääretupakasta. Suositut
maut, kuten mentoli, kielletään vasta siirtymäajan
jälkeen vuonna 2020.
Tekstivaroitusten lisäksi Suomessa myytäviin
tupakkapakkauksiin tulevat kuvavaroitukset.
Parvekkeella tupakointia voi rajoittaa savun
kulkeutumisen perusteella.
Nuuskaa saa tuoda omaan käyttöön enintään
yhden kilon yhden vuorokauden aikana. Ennen
sitä sai tuoda 1,5 kiloa kerrallaan.
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2010-LUKU JA KESKUSTELUT
KANNABIKSEN LAILLISTAMISESTA

Kannabiksen
laillisuuteen liittyvää
keskustelua käydään
kohtalaisen pienellä
porukalla.
1990-luvulla huumeiden kokeilu ja käyttö lisääntyivät samalla tavalla kuin 1960-luvulla, nuoriso- ja sukupolvi-ilmiönä.
Hippiliikkeen sijasta huumeet liittyivät erityisesti nuorten
aikuisten teknokulttuuriin, joka yleistyi 90-luvun puolivälissä.
EU:hun liittyminen ei juuri muuttanut suomalaista huumekulttuuria. Suomen nykyinen huumausainelainsäädäntö on
linjassa EU:n huumausainestrategian kanssa.
Suomessa ilmapiiri etenkin kannabista kohtaan on lieventynyt koko EU:ssa olemisen ajan. Kotikasvatus on lisääntynyt,
ja käytännössä kaikki Suomessa käytetty marihuana kasva-
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tetaan Suomessa. Samaan aikaan suomalaisten kannabiskokeilut ovat yleistyneet. Vuonna 1996 noin 8 prosenttia
suomalaisista oli kokeillut kannabista, vuonna 2014 jo 19
prosenttia.
Enemmistö suomalaisista suhtautuu kuitenkin tiukasti kannabikseen, ja kannabiksen laillisuuteen liittyvää keskustelua
käydään kohtalaisen pienellä porukalla.

TIESITTEKÖ?
Suomessa pyritään vähentämään huumeiden käytön
haittoja. Tunnetuin tapa vähentää haittoja on ruiskuhuumeidenkäyttäjien neulojen vaihto. Neulojen vaihto
aloitettiin Helsingin Kalliossa vuonna 1997. Neulojen
vaihdolla haluttiin vaikuttaa ennen kaikkea tartuntatautien leviämiseen, mikä onnistui hyvin. Esimerkiksi
uudet hiv-tartunnat ovat vähentyneet 2000-luvulla.
Huumehoidossa käytetään Suomessa perinteisiä pitkiä
kuntouttavia hoitoja, joiden tavoitteena on täysraittius.
Niiden rinnalla käytetään korvaushoitoa, jonka tavoitteena voi olla täysraittiuden sijaan haittojen vähentäminen ja elämänhallinnan parantaminen.

Yhteenveto
Vedä lopuksi oppitunnin ensimmäinen osa lyhyesti yhteen ennen
kuin siirrytte miellekarttatehtävään.
Erilaiset kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset ja päihteiden
käyttöön liittyvä sääntely ovat vaikuttaneet siihen, millaiseksi suomalainen päihdekulttuuri on muotoutunut. Päihdepolitiikassa nyt
tehtävät päätökset vaikuttavat puolestaan tulevaisuuteen.
Päihdepolitiikka on aina tasapainoilua vapauksien ja vastuun välillä.
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3

Oppitunnin
toinen osa

Opiskelijan miellekartta:
mielikuvia päihteiden käytöstä
kesto: 10 min
Aloitusluennon jälkeen opiskelijoille annetaan tehtäväksi pohtia itsenäisesti tai pareittain omia päihteisiin
liittyviä mielikuviaan miellekartan avulla. Muistiinpanot toimivat myöhemmin yhteisen keskustelun
pohjana. Tehtävä motivoi opiskelijoita pohtimaan
omia asenteitaan ja avaamaan ne ryhmän yhteiseen
käsittelyyn.
Nuorten päihteiden käyttö on sosiaalinen laji. Siksi
keskeinen keino vaikuttaa siihen, on vaikuttaa ryhmiin, joissa nuoret käyttävät päihteitä – tai miettivät
päihteiden käyttöä ja puhuvat siitä. Ryhmätyöskentelyn onnistumiseksi ryhmän jäsenten täytyy kuitenkin virittyä ja valmistautua yhteiseen työskentelyyn.
Oman miellekartan tekeminen tähtää tähän.
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TOIMI NÄIN:

1)

Jaa jokaiselle ryhmän jäsenelle yksi tyhjä paperi 		
ja tarvittaessa kynä.

2)

Jos ryhmässä on enemmän kuin 20 ihmistä tai 		
käsittelyä on tarvetta nopeuttaa, työ tehdään 		
pareittain.

3)

Piirrä valko- tai fläppitauluun ympyrä ja ohjeista 		
ryhmää tekemään samoin. Ympyrän keskelle
kirjoitetaan ”Päihteiden käyttö”.

4)

Ympyrään piirretään 12 oksaa, joista jokaiseen
opiskelijat kirjaavat omia ajatuksiaan päihteiden
käytöstä: kuusi myönteistä ja kuusi kielteistä.

5)

Kartan tekemiseen annetaan 10 minuuttia aikaa.

Kirjoittakaa siitä, mitä olette itse nähneet,
kuulleet tai kokeneet päihteisiin liittyen.
Ei ole oikeita tai vääriä vastauksia,
voitte laittaa vapaasti, mitä mieleen tulee.
Tämä ei ole koe eikä papereihin laiteta nimiä.
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Kouluttajan miellekartta:
ryhmäkeskustelun
pohjustus
kesto: 5 min

YHTEISKUNNAN
SÄÄNTELY

HAITAT JA
ONGELMAT

PÄIHTEET

PÄIHTEIDEN
KÄYTTÖ
TAVAT JA
TILANTEET

AIVOT /
RIIPPUVUUS

TUNTEET

Piirrä kouluttajan miellekartta valko- tai fläppitaululle yksi
aihe kerrallaan. Aloita Päihteet-oksasta. Voit myös näyttää
miellekartan Prezi-esityksestä.
Kouluttajan kartta on yhteisen keskustelun runko ja alustus
ryhmäkeskusteluun. Älä siis käytä tässä osuudessa aikaa luennointiin. Aiheet avautuvat tarkemmin ryhmäkeskustelussa.

Kouluttajan kartan esittelyllä otat pedagogisen johdon takaisin käsiisi. Opiskelijat kokevat, että tunnet aiheen ja sinun johtamaasi
keskusteluun on turvallista osallistua.
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Päihteet
Päihteet voidaan määritellä aineiksi, jotka vaikuttavat
keskushermostoon eli ovat psykoaktiivisia. Alkoholin,
tupakan ja huumeiden lisäksi myös esimerkiksi kahvi ja
energiajuomat ovat psykoaktiivisia aineita.
Yksi tapa erotella päihteitä on jakaa ne laittomiin ja
laillisiin. Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet voivat
olla käyttötavasta riippuen laittomia tai laillisia.

Tavat ja tilanteet
Tavat ja tilanteet viittaavat siihen, millaisissa tilanteissa,
kenen kanssa ja millä tavalla päihteitä käytetään − rauhallisesti, riemukkaasti, raivokkaasti tai vaikka ruokaillessa. Päihteiden käyttötapoja on monia.

Tunteet
Päihteet liittyvät keskeisesti tunteisiin. Päihteiden avulla voi yrittää paeta stressiä tai surua − usein huonolla
menestyksellä, sillä esimerkiksi runsas alkoholinkäyttö
saattaa vain pahentaa alakuloista mieltä.
Päihteet liittyvät myös yhteiseen hauskanpitoon. Ihmisen perustarve on kuulua ryhmään, tulla hyväksytyksi ja
saada arvostusta. Pyrkimys ja tarve kuulua porukkaan
ei ole itsessään huonoa eikä tuomittavaa. Esimerkiksi
yhteinen juominen on kuitenkin palkitsevaa vain, jos
porukalla on muutakin yhteistä kuin humala.
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Aivot ja riippuvuus
Päihderiippuvuus kehittyy nuorille nopeammin kuin
aikuisille, koska nuorten aivojen kehitys on kesken.
Aivojen kehitys jatkuu keskimäärin 25-vuotiaaksi.
Jos aloittaa alkoholin käytön 18 ikävuoden jälkeen,
se aiheuttaa paljon harvemmin ongelmia kuin jos sen
aloittaa alaikäisenä. Sama koskee nikotiiniriippuvuutta:
yli 90 prosenttia tupakoivista on aloittanut tupakoinnin
alaikäisenä.

Haitat ja ongelmat
Päihteiden käyttö aiheuttaa erilaisia haittoja yksilöille,
heidän lähipiirilleen ja koko yhteiskunnalle. Haittoja
nousee keskustelussa varmasti esiin, joten niitä on
mielekkäintä käsitellä siinä yhteydessä.

Yhteiskunnan sääntely
Yhteiskunta pyrkii rajoittamaan päihteiden käyttöä,
koska se aiheuttaa paljon haittoja ja kustannuksia.
Kuten aiemmin tuli esiin, päihteiden käyttöä säädellään
erilaisilla laeilla ja rajoituksilla.
Väkeviä alkoholijuomia saa myydä vain Alkoissa, ja
mietoja juomia kaupoissa vain tiettyinä kellonaikoina.
Ikärajat suojelevat alaikäisiä. Tupakkatuotteita ei saa
pitää esillä kaupoissa ja tupakointi on monessa paikassa kielletty.
Hinta on myös yksi sääntelykeino. Alkoholia ja tupakkaa verotetaan Suomessa suhteellisen ankarasti, koska
korkea hinta hillitsee kulutusta ja verot tuovat tuloja
valtiolle.
Huumausaineiden hallussapito ja käyttö on kokonaan
kielletty ja rangaistavaa.
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Ryhmän yhteinen miellekartta
kesto: 25–40 min
Opiskelijoiden ajatukset sijoitetaan kouluttajan
karttaan, jolloin muodostuu ryhmän yhteinen
miellekartta. Kaikista aiheista keskustellaan
yhdessä, jolloin niistä tulee ryhmän yhteistä pääomaa. On tärkeää, että jokaisen ryhmäläisen tai
parin aihe kirjoitetaan taululle näkyviin.
Keskustelun virittämisessä on toimittava ryhmän
ja tilanteen mukaan. Jokaisella kouluttajalla on
oma tapansa johtaa keskustelua ja kommentoida
opiskelijoiden aiheita.
Muutama perussääntö auttaa kuitenkin pitkälle:
Positiivisuus ja huumori tekevät asioista helpompia
käsitellä. Huomioi, kuuntele ja kunnioita kaikkia.

Älä ihannoi äläkä julista tuomiota,
vaan keskity tasapuolisesti päihdeilmiön myönteisiin ja kielteisiin
puoliin. Päihteisiin liittyy myös
myönteisiä kokemuksia, sillä
muuten kukaan ei käyttäisi niitä.
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TOIMI NÄIN:

1)

Pyydä opiskelijoita yksi kerrallaan
(tai yksi pari kerrallaan) valitsemaan
yksi asia omasta kartastaan ja sijoittamaan se kouluttajan kartalle.

2)

Kirjaa asia taululle siinä muodossa
kuin opiskelija sen sanoo. Keskustele 			
asiasta ryhmän kanssa. Älä kirjaa
samoja aiheita moneen kertaan,
vaan pyydä uusi.

3)

Varmista, että kaikkia kuunnellaan.
Rohkaise ryhmää keskustelemaan,
mutta pidä keskustelu aiheessa.

4)

Oppaan viimeiseen lukuun on koottu
joitakin tapoja keskustella usein
toistuvista aiheista. Voit tutustua
niihin etukäteen. Jokainen oppitunti
muodostuu kuitenkin omannäköiseksi.
Siksi kiinnostavia ja hyvin toimivia
keskusteluja kannattaa painaa muistiin
myöhempiä koulutuksia varten.

40

PÄIHDEILMIÖ

3: OPPITUNNIN TOINEN OSA

Oppitunnin päättäminen
kesto: 2–3 min
Tee lopuksi lyhyt yhteenveto keskustelusta ja koko
oppitunnista.
Päihteet eivät ole vain kahden kauppa ihmisen ja
päihdyttävän aineen välillä. Päihteiden käyttö liittyy
sosiaalisiin suhteisiin ja tunteisiin, kulttuuriin ja koko
yhteiskuntaan. Sillä on myös seurauksia kaikilla
näillä tasoilla.
Tärkeää on, että päihteiden käytöstä on keskusteltu
yhdessä ryhmänä ja eri näkemyksiä on sovitettu
yhteen. Päihteiden käyttö on niin laaja aihe, ettei se
tyhjene yhteen mielipiteeseen tai teoriaan. Koska
nuoret käyttävät päihteitä ryhmissä, on hyvä, että
ryhmän jäsenillä on tietoa siitä, mitä toiset ryhmän
jäsenet ajattelevat päihteistä.
Muista lopuksi kiittää opiskelijoita keskustelusta.

Kiitos vahvistaa opiskelijoiden tunnetta siitä,
että olet kuunnellut heitä ja kunnioitat heitä.
Nyt te ymmärrätte, mihin kaikkeen päihteet voivat
liittyä. Päihteiden käyttö ei ole vain yksilön oma
valinta, se vaikuttaa aina myös muihin ihmisiin.
Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.
Kiitos keskustelusta ja hyvää syksyn jatkoa.
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4

Vinkkejä
ryhmäkeskusteluun

Tähän lukuun on koottu joitakin tapoja keskustella
usein toistuvista aiheista.

Hyvä olo
Hyvää oloa tuottavat asiat ylläpitävät elämää − joko
yksilön tai koko ihmislajin elämää. Siksi niistä saatava mielihyvä on koodattu aivojen mielihyväkeskukseen. Päihteet antavat saman hyvänolon tunteen
nopeammin, mutta keinotekoisesti. Päihteet eivät
varsinaisesti ylläpidä mitään. Pahimmassa tapauksessa päihteet sotkevat mielihyväkeskuksen toiminnan niin, että elämän perusasiat menettävät merkityksensä ja mielihyvää saa enää vain päihteistä.

Mitkä on sellaisia asioita, joista tulee
hyvä olo − muita kuin päihteitä?

Liikunta. > Ruoka. > Uni.
> Yhdessäolo. > Laulaminen.
>
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Sosiaalisuus
Päihteitä käytetään usein silloin, kun kaverit
ja ryhmät kokoontuvat. Monet kokevat, että
alkoholi antaa rohkeutta lähestyä ihmisiä ja lisää
itsevarmuutta sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisia taitoja voi verrata lihakseen, joka kehittyy
ainoastaan sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa
ei olla päihtyneitä.
Alkoholi antaa vahvan tunteen siitä, että ollaan
kaikki yhtä suurta ryhmää. Kynnys sanoa ja
tehdä asioita madaltuu. Alkoholi voimistaa sekä
hyviä että huonoja tunteita: pieni huoli muuttuu
itkuksi ja ihastuminen suureksi rakkaudeksi.
Myös muihin päihteisiin, kuten tupakkatuotteisiin ja kannabikseen, liittyy vahva sosiaalinen
elementti. Niitä kokeillaan ja käytetään usein
porukassa.

Miten itsevarmuutta ja sosiaalisia
taitoja voisi harjoitella?
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Terveyshaitat
Päihteet aiheuttavat nuorelle erilaisia haittoja kuin keskiikäiselle, koska maksakirroosi tai keuhkosyöpä ei kehity
hetkessä. Nuorelle alkoholinkäyttö voi aiheuttaa muun
muassa väsymystä, masennusta ja unettomuutta. Myös
alkoholimyrkytyksen riski on olemassa.
Kannabis voi puolestaan aiheuttaa ahdistusta, masennusta,
sekavuutta, huimausta tai paniikkihäiriöitä. Se lisää myös
psykoottisten häiriöiden riskiä.
Nikotiinituotteet muun muassa heikentävät kuntoa,
hidastavat palautumista urheilusuorituksesta ja aiheuttavat
erilaisia suun sairauksia.
Muita päihteiden käytön aiheuttamia riskejä ovat erilaiset
tapaturmat, onnettomuudet ja tappelut.

TIESITTEKÖ?
Alkoholi ja kannabis laskevat aivojen serotoniinitasoa. Serotoniini
on aine, joka säätelee aivoissa ihmisen onnellisuutta ja vireystilaa.
Masentuneella on vähän serotoniinia, ja masennuslääkkeet ovat
keinotekoisesti valmistettua serotoniinia. Jos on masentunut ja
juo paljon, masennus syvenee. Juomisen tai kannabiksen käytön
lopettaminen voi saada serotoniinitason palautumaan itsestään.

Krapula kestää kolme päivää. Jos juo perjantaina
ja lauantaina, maanantaina ja tiistaina väsyttää.
Jos väsyttää liikaa, mitä tapahtuu?
> Ei mee kouluun.
> Jos lintsaa liikaa, miten käy?
> Putoo pois.
44

PÄIHDEILMIÖ

4: VINKKEJÄ RYHMÄKESKUSTELUUN

Riippuvuus
Riippuvuutta on monenlaista. Fyysinen riippuvuus ilmenee
riippuvuutena itse aineeseen, jolloin aineen puute aiheuttaa
fyysisiä vieroitusoireita, kuten käsien tärinää, hikoilua ja
sydämentykytystä.
Usein nuorille tärkeämpiä ovat kuitenkin psyykkinen ja
sosiaalinen riippuvuus. Psyykkinen riippuvuus liittyy aineen
käyttöön ja käyttötilanteisiin sekä näistä saatavaan mielihyvään. Nuori voi esimerkiksi kokea, että tupakointi helpottaa stressaavissa tilanteissa.
Pullon äärellä voi kokea hauskoja hetkiä, vauhdikasta menoa
ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä mielihyvä on sosiaalista laatua, mikä tekee myös riippuvuudesta sosiaalista. Jos
ryhmä tai sen jäsenet eivät pysty kokemaan yhteenkuuluvuuden tunteita muuten kuin päihteitä käyttämällä, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden riski on suuri.

Tiedättekö, miksi päihteiden ikäraja on 18 vuotta?
> Koska aikuiset ei haluu, että nuorilla on hauskaa.
> Koska maksa menee.
Koska riippuvuudet syntyvät kaikkein voimakkaimmin
alle 18-vuotiaille. Aivojen kehitys jatkuu keskimäärin
25-vuotiaaksi asti. Todennäköisyys sille, että alkoholinkäytöstä tulee ongelma tai syntyy nikotiiniriippuvuus,
on sitä suurempi mitä nuorempana päihteiden käytön
aloittaa. Siksi meillä on laki, joka suojelee teitä.
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Perheiden päihdeongelmat
Kouluttajan tulee huomioida, että ryhmässä saattaa
olla opiskelijoita, joiden perheissä on ongelmia ja
murheita alkoholin takia. He tuntevat asiasta usein
häpeää ja syyllisyyttä. Siksi on varottava tuomitsemasta liikaa ja kuunneltava ryhmää myös kolmannella korvalla. Jokainen lapsi rakastaa vanhempiaan,
eikä heidän leimaamisensa auta lasta tai nuorta.
On myös riski, että joku opiskelijoista paljastaa liikaa
omia kokemuksiaan ja häpeää sitä myöhemmin.
Siksi on tärkeää, että kouluttaja pystyy ohjaamaan
keskustelua.

Alkoholiongelma voi olla myös jonkun
perheenjäsenen aiheuttama. Onko nuoren
tehtävä hoitaa vaikkapa oman vanhemman
alkoholiongelmaa tai ottaa vastuuta arjesta?
			> Ei.
Ei niin. Vaikka se saattaa tuntua vaikealta, pitää pyytää

apua joltain turvalliselta aikuiselta. Se voi olla kuka vaan,
jonka tuntee turvalliseksi. On myös olemassa auttavia
puhelimia, joista voi kysyä, mitä vaikeassa tilanteessa
voi tehdä.
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Tappelut ja väkivalta
Alkoholi laskee verensokeria. Ärsytys on tuttu tunne
koulun ruokalan jonossa, kun on nälkä. Koska alkoholi
vähentää estoja ja lisää impulsiivisuutta, myös lyömisen kynnys madaltuu.

Mitä luulette, miksi nakkikioskeilla
tapellaan?
> On nälkä.
> Joku urputtaa.
> Kännissä tappelee helpommin.
Mitä voi tehdä, ettei tappeluja tule?
> Ei juo ollenkaan.
> Syö.
> Menee kotiin.
Juo vähemmän: laskee juomia, tanssii, juttelee,
pelaa, juo välillä jotain alkoholitonta tai ei juo
ollenkaan.
Jos aina humalassa toistuu tietty negatiivinen
käyttäytyminen, kannattaa pohtia selvin päin,
mistä se tulee. Joku syyhän käytökseen on, sillä
alkoholi vahvistaa tunteita, mutta ei tuota niitä.
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Paljastuuko ihmisen todellinen
luonne humalassa?
> Ei.
> Joo.
Ei. Jokainen ihminen on parhaimmillaan ja
todellisimmillaan, omana itsenään, silloin
kun asiat ovat kunnossa ja voi hyvin.

Yhteiskunnalliset seuraukset
Päihteet ovat yhteiskunnalle iso taakka. Yhteiskunta
saa alkoholi- ja tupakkaveroista tuottoja, mutta haittojen kustannukset ovat moninkertaisia verotuloihin
nähden. Päihteistä aiheutuvien tapaturmien, pahoinpitelyjen ja sairauksien hoitaminen on kallista. Päihteet työllistävät muun muassa terveydenhuoltoa,
poliisia ja lastensuojelua.
Alkoholin käyttö liittyy myös väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Suurimmassa osassa Suomessa tehdyistä
pahoinpitely- ja henkirikoksista syylliseksi epäilty on
ollut humalassa.
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Seksi
Alkoholi vaikuttaa käyttäytymiseen ja
vähentää estoja. Alkoholin vaikutuksen
alaisena rohkeus kasvaa ja on helpompaa
ottaa kontaktia ihastuksen kohteeseen.
Harkintakyky madaltuu ja tilanne saattaa
mennä pidemmälle kuin ilman alkoholia.

Tulee lapsia.
> Ei seiso.
> Tulee tauteja.
> Nolaa itsensä.
> Hävettää aamulla.
>

49

PÄIHDEILMIÖ

4: VINKKEJÄ RYHMÄKESKUSTELUUN

Juhlat
Kun puheeksi tulevat juhlapäivät, voit halutessasi
teettää seuraavan tehtävän.

TOIMI NÄIN:

1) Piirrä taulun tai fläpin keskelle pystyviiva.
2) Pyydä opiskelijoita pohtimaan, missä suomalaisissa 		
juhlissa on sallittua käyttää alkoholia.

3) Kirjaa vasemmalle puolelle ne juhlat, joissa alkoholia
ei käytetä tai humalassa esiintyminen ei ole sopivaa.

4) Kirjaa oikealle puolelle ne, joissa se on sosiaalisesti 		
hyväksyttävää.

Lähes kaikki juhlat sijoittuvat oikealle pikkulasten
synttäreitä, kastejuhlia tai nimiäisiä ja hautajaisia
lukuun ottamatta.

Lopuksi voit vetää keskustelun yhteen esimerkiksi kysymällä, milloin joku on kokenut, että alkoholin käyttö on
tuntunut juhlissa kohtuulliselta tai millaisissa tilanteissa
juhlat ovat onnistuneet ilman alkoholia ja miksi.
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toisen asteen oppilaitoksiin
OPAS OPPITUNNIN VETÄJÄLLE

Miten erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset
ovat vaikuttaneet päihteiden käyttöön Suomessa eri aikoina?
Miksi päihteiden käyttöä säännellään? Entä miten sosiaaliset
suhteet ja tunteet liittyvät päihteiden käyttöön?
Näistä ja monista muista päihteiden käyttöön liittyvistä kysymyksistä keskustellaan Päihdeilmiö-oppitunnilla. Menetelmä
tukee päihdekasvatuksen tavoitteita toisen asteen oppilaitoksissa: oppitunnin tavoitteena on syventää opiskelijoiden
päihteiden käyttöön liittyvää terveysosaamista ja saada heidät pohtimaan päihteiden käyttöä erityisesti sosiaalisesta,
kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.
Oppaassa esitellään valmis oppituntimalli 75−90 minuutin
mittaiselle tunnille. Opas tarjoaa myös tukea päihdeaiheisten
keskustelujen käymiseen nuorten kanssa.
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