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Ehkäisevän päihdetyön lähtökohta on löydettävissä jo Raamatun 
luomiskertomuksesta. Luotuaan koko luomakunnan ”Jumala katsoi 
kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää” (1.Moos.1:31). Jumalan 
luomana ihminen on ainutlaatuinen. Elämä itsessään on korvaa-
mattoman arvokas. Jumala jätti ihmiselle tehtäväksi viljellä ja 
varjella luomakuntaa. Näin ollen ihminen on vastuussa Luojalleen 
myös siitä, kuinka hän huolehtii itsestään, omasta kehostaan ja 
terveydestään. Se mitä ihminen tekee itselleen, ei ole vain hänen 
oma asiansa. Ihmisen henkilökohtaisen vastuun lisäksi seurakunnan 
olemukseen kuuluu yhteisöllisyys, vastuu toisista ihmisistä. Olem-
me yhdessä vastuussa heistä, jotka ovat heikkoja. Lisäksi kristittyjen 
yhteisöllinen tehtävä on julistaa Jumalan armoa. Ihmisellä on mah-
dollisuus aloittaa alusta, vaikka Jumalalta saatu varjelun tehtävä ei 
olisi onnistunutkaan.

Rippikoulussa käsitellään laajasti nuoren elämään liittyviä teemoja 
uskosta, elämästä, oikeudenmukaisuudesta, vapaudesta ja vastuus-
ta. Näihin käsiteltäviin asioihin on luontevaa liittää myös päihdekas-
vatus. Rippikoulussa nuoret solmivat merkittäviä ystävyssuhteita, 
joista monet kestävät pitkälle tulevaisuuteen. Mukavassa ryhmässä, 
luotettavien kavereiden kanssa voidaan turvallisesti käsitellä asioi-
ta, jotka nuoret kokevat hankaliksi tai arkaluontoisiksi. Samalla 
voidaan vaikuttaa nuorten päihteisiin liittyviin arvovalintoihin ja 
asenteisiin. Kun tuemme nuorten päihteettömyyttä, edistämme 
koko suomalaisen yhteiskunnan terveempää ja raittiimpaa tulevai-
suutta.

Tämän materiaalin kirjoittajat ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n 
asiantuntijoita. Materiaaliin on koottu tiiviiksi paketiksi paljon päih-
teisiin liittyvää tietoa rippikoulun päihdekasvatuksen tueksi. 

Materiaalissa on Raamatun teksteihin liittyviä kysymyksiä, eettiseen 
pohdintaan ohjaavia pohdintakysymyksiä ja käytännön ongelmati-
lanteisiin liittyviä ratkaisutehtäviä.

Materiaalin kysymykset ovat ryhmätehtäviä, joista opettaja voi vali-
ta omalle rippikouluryhmälleen sopivimmat.

Hyviä keskusteluja päihteettömyydestä ja terveistä elämäntavoista 
toivottaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntijat.
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Päihdekasvatus perustuu ajatukseen, että lapsia ja nuoria tulee 
suojella päihteiden käytön haitoilta. Sillä tuetaan yksilöiden kasvua 
ja tavoitellaan päihdehaitatonta elämää ja hyvinvointia. Päihtei-
den käytön aloitusikää siirtämällä vaikutetaan myös merkittävästi 
päihteiden käytön aiheuttamiin haittoihin. Päihdekasvatus voi antaa 
mahdollisuuden harjoitella taitoja, joiden avulla pystyy huolehti-
maan omasta ja muiden hyvinvoinnista. Näiden taitojen avulla saa 
kykyjä pärjätä haastavissa elämäntilanteissa ilman haitallista päih-
dekäyttöä sekä taitoja käsitellä sosiaalista painetta ja tarkastella 
kulttuurisia normeja kriittisesti.

Päihdekasvatus auttaa luomaan realistisia odotuksia päihteiden 
käytön seurauksista sekä päihteidenkäytön yleisyydestä vertaisryh-
mässä. Sillä voidaan vaikuttaa nuorten normistoon ja toimintakult-
tuuriin sekä madaltaa kynnystä puhua vaikeistakin asioista. Yhteis-
kunnan ja ympäristön lainalaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, 
jotta voidaan hahmottaa päihteiden tarjontaan ja saatavuuteen 
liittyviä mekanismeja. Tuotemarkkinat ja myyjän intressit vaikutta-
vat omalta osaltaan siihen, minkälaisia tarpeita kuluttajille herää ja 
mitä tuotteita ihmisillä on mahdollisuus kuluttaa. Päihtymystarkoi-
tukseen käytetyt aineet ovat eri valtioilla eri tavoin säänneltyjä ja 
rajoitettuja.

Lapsen ja nuoren näkökulmasta kaikki aikuiset ovat oman esimerk-
kinsä kautta kasvattajia, vaikka eivät olisikaan työtehtävässään 
auktoriteetin asemassa. Yhteisöllä ja sen toimijoilla on oma merki-
tyksensä asenteiden ja kulttuurin luojana. Tätä kautta myös “koko 
kylä kasvattaa” -sanonta pitää paikkaansa, oli toiminta sitten tavoit-
teellista tai ei.

Päihdetietous on tärkeä osa päihdekasvatusta

Päihdekasvatuksen on tärkeää pohjautua tutkittuun tietoon siitä, 
miten päihteidenkäyttöä ja siihen liittyviä haittoja voidaan ehkäistä. 
Neutraali ja luotettava faktatieto päihteistä ja niiden käytön seu-
rauksista on yksi päihdekasvatuksen osa. Tiedon lisäksi tarvitaan 
myös terveyslukutaitoa eli kykyä erottaa oikea tieto terveyden ja 
käyttäytymisen tueksi. 

Päihdetietous on päihteiden kysyntään ja tarjontaan liittyvää tietoa. 
Päihteiden kysyntää kuvaavat tiedot siitä, miten ihmiset päihtei-
tä käyttävät, paljonko päihteitä käytetään, missä niitä käytetään, 
kuka päihteitä käyttää ja minkälaisissa yhteyksissä niitä käytetään. 
Päihteiden tarjontaa kuvataan puolestaan tarkkailemalla sitä, mistä 
päihteitä saadaan, ketkä päihteitä myyvät, missä päihteitä myydään 
ja millaisia päihteitä on myynnissä. 

Nuorille annettu tieto siitä, kuinka moni heidän omasta ikäryhmäs-
tään käyttää päihteitä, auttaa usein heitä purkamaan käsityksiä 
päihteidenkäytön normaaliuudesta. Pääsääntöisesti nuoret arvi-
oivat päihteidenkäytön olevan yleisempää ikäryhmässään kuin se 
tosiasiassa onkaan.

Vuorovaikutteisuus päihdekasvatuksessa

Interaktiiviset menetelmät ovat päihdekasvatuksessa vaikuttavam-
pia kuin yhdensuuntaisesti tapahtuva viestintä, joka pohjautuu 
tiedon kaatamiseen kohteelle. Päihdeainetietous on usein ihmisten 
mielestä kiinnostavaa, mutta kasvatusnäkökulmasta tarkasteltuna 
pelkästään päihdetiedon jakaminen ei riitä päihdekasvatukseksi 
vaan tilaa aiheen käsittelyssä pitää jättää kuulijoiden kysymyksille ja 
kyvylle jäsentää ja käyttää annettua tietoa. Päihdekasvatuskeskus-
teluissa on tärkeää kuunnella eri näkökulmia ja keskustella 
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neutraalisti ja tuomitsemattomasti. Päihdekasvatuksessa oleellista 
on käydä avointa keskustelua eri näkökulmista käsin.

Elämäntaitojen harjoitteleminen on yksi osa päihdekasvatusta. 
Esimerkiksi stressin hallinta, hankalien tunteiden tunnistaminen ja 
käsittely, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, päätöksentekokyky, 
tavoitteiden asettaminen, sosiaalisen paineen tunnistaminen ja 
hallinta ovat kaikki taitoja, jotka voivat auttaa tekemään tulevaisuu-
dessa hyvinvointia tukevia valintoja ja löytämään turvallisia tapoja 
toimia myös haastavissa elämäntilanteissa.
 
Tänä päivänä tiedetään, että erilaiset pelottelutaktiikat eivät toi-
mi ehkäisevän päihdetyön tavoitteiden mukaisesti. Pelottelu vain 
vähentää keskustelun aloittajan uskottavuutta sekä lisää aiheen 
vastaanottamisen torjuntaa. Käytettäessä huonoja menetelmiä voi 
päihdekasvatuksen tulos olla jopa päinvastainen kuin on toivottu. 
Päihdekasvatus saattaakin huonoimmillaan jopa lisätä mielenkiin-
toa päihteitä kohtaan tai leimata päihteiden käyttäjiä.

Eettinen päihdekasvatus huomioi taustan

Eettisesti on tärkeää, että päihdekasvatuksessa käytetään vaikut-
tavia menetelmiä ja huomioidaan kohderyhmän erityispiirteet eli 
niitä tekijöitä, minkälaisesta kulttuurista ja taustasta, elinolosuh-
teista ja historiasta ihmiset maailmaa tarkastelevat, ja miten yksilöt 
haluavat itse tulla kohdatuiksi. Kulttuurisensitiivisessä päihdekasva-
tuksessa huomioidaan yksilön äidinkieli, ikä, sukupuoli ja uskonnol-
linen vakaumus.

Päihdekasvatuksessa on myös merkityksellistä tunnistaa päihtei-
denkäyttöön liittyviä odotuksia. Suomalaisessa kulttuurissa esimer-
kiksi alkoholilla on ollut itsestään selvä paikka jo pitkään.

Alkoholi on yhdistetty juhlaan, yhteisöllisyyteen ja arkeen sekä 
suruun ja murheeseen. Alkoholin haittoja ei ole haluttu kyseen-
alaistaa ja sen käyttämättömyyttä on pitänyt perustella. Kulttuuri-
set normit muuttuvat hitaasti, vaikka edistystä tapahtuukin. Uudet 
sukupolvet luovat omat käsityksensä ja uudistavat kulttuurista 
normistoa omilla valinnoillaan.
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Alkoholi

Suomessa alkoholi on eniten käytetty päihde, sillä suurin osa Suo-
men täysikäisestä väestöstä käyttää alkoholia ainakin jossain mää-
rin. Alkoholi kuuluu suomalaisessa kulttuurissa usein sosiaalisiin 
tilanteisiin, kuten juhlaan tai rentoutumiseen.

Alkoholi on päihde, josta voi aiheutua haittoja sekä juojan ter-
veydelle että myös hänen lähipiirilleen, perheelleen, ystävilleen, 
työyhteisölleen ja yhteiskunnalle laajemminkin. Alkoholista arvioi-
daan aiheutuvan vuositasolla kahden miljardin euron kustannukset 
yhteiskunnalle muun muassa lisääntyneinä terveydenhuollon ja 
poliisivoimien kuluina sekä laskeneen työn tuottavuuden takia.

Alkoholin välittömiä vaikutuksia ovat kehon motoriikan heikentymi-
nen sekä tasapainon ja harkintakyvyn huonontuminen, jonka takia 
päihtymys lisää onnettomuuksien, väkivallan ja häiriötilanteiden 
riskiä. Suomessa noin 70 000 lasta elää perheessä, jossa on vakavia 
päihdeongelmia.

Alkoholi nuorten keskuudessa

Nuorten alkoholinkäytössä on tapahtunut positiivista kehitystä 
2000-luvun alusta lähtien. Niiden nuorten osuus, jotka eivät käytä 
alkoholia lainkaan, on kasvanut merkittävästi. Vuoden 2019 Koulu-
terveyskysely osoittaa, että nuorten viikoittainen alkoholinkäyttö ja 
kuukausittainen humalajuominen on laskenut.

Kouluterveyskysely osoittaa, että nuorten suhtautuminen ikäis-
tensä alkoholinkäyttöön on varsin hyväksyvää. Peruskoulun 8.–9. 
luokkalaisista hieman yli 55 prosenttia hyväksyy alkoholin juomisen 
vähäisissä määrin ja 25 prosenttia hyväksyy alkoholin juomisen 
humalaan asti oman ikäisillään nuorilla.

Miksi nuoret käyttävät alkoholia?

Tyypillisiä syitä alkoholin käytölle iästä riippumatta ovat sosiaaliset 
syyt, juhliminen, arjesta irtautuminen, kokeilunhalu sekä huolien ja 
murheiden käsittely. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n selvityksen mu-
kaan nuoret ilmoittivat alkoholin käytön syyksi mukavan yhdessä-
olon, hauskanpidon, rentoutumisen ja stressin poiston sekä arjesta 
irtautumisen. Alkoholi itsessään, sen maku, tai humaltuminen ovat 
harvoin nuorten pääasiallinen syy käyttää alkoholia. Siksi alkoholin 
saatavuus ei ole ainoa asia, mihin pitää keskittyä ehkäisevässä päih-
detyössä. Myös nuorten alkoholinkäytön syiden ymmärtäminen on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta nuorille pystytään tarjoamaan vaihtoeh-
toisia kokemuksia alkoholin juomisen tilalle.

Alkoholilaki kieltää alkoholijuomien hallussapidon alle 18-vuotiailta. 
Myös lapsiin ja nuoriin kohdistuva alkoholimainonta on lain vastais-
ta. Kuitenkin 2019 vuoden Kouluterveyskyselyn mukaan 9,6 pro-
senttia peruskoulun 8.–9. luokkien oppilaista joi itsensä humalaan 
vähintään kerran kuukaudessa ja viikoittain heistä käytti alkoholia 
4,4 prosenttia.

Alkoholi vaikuttaa nuoreen voimakkaammin kuin aikuiseen, kos-
ka nuorten kohdalla veren alkoholipitoisuus voi nousta hetkessä 
korkeaksi, mikä voi pahimmillaan johtaa myrkytystilaan. Aivot 
kehittyvät voimakkaasti lapsuuden ja nuoruuden aikana. Lapsena 
tai nuorena aloitettu alkoholinkäyttö voi aiheuttaa pitkäkestoisia 
ja jopa peruuttamattomia vaurioita kehittyvissä aivoissa. Nuorille 
kehittyy helpommin myös riippuvuus alkoholiin. Useista tutkimuk-
sista tiedetään, että mitä nuorempana alkoholinkäytön aloittaa, 
sitä suurempi todennäköisyys on aikuisiässä ilmeneville alkoholion-
gelmille. Alkoholia ei tulisikaan antaa alaikäisille edes kotioloissa 
vanhempien läsnä ollessa.

6



Alkoholihaittojen ennaltaehkäisy

Tutkimusten perusteella tiedetään, että turvallinen lapsuuden 
kasvuympäristö suojaa päihteiden käytöltä nuoruudessa. Sen sijaan 
esimerkiksi vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat muo-
dostavat riskitekijän nuoren omalle päihteiden käytölle. 

Nuorta suojaavia tekijöitä kannattaa vahvistaa ja riskitekijöitä 
ehkäistä. Suoja- ja riskitekijöitä voi kuvata esimerkiksi kiikkulauta-
na, jonka toisessa päässä ovat suojaavat tekijät ja toisessa päässä 
riskitekijät. Mitä enemmän nuorella on riskitekijöitä, sitä enem-
män hän tarvitsee kasvuaan tukevia suojatekijöitä. Monet suoja- ja 
riskitekijät ovat toistensa vastakohtia. Esimerkiksi se, että nuorella 
on hyviä aikuisia esikuvia, toimii suojaavana tekijänä. Vastaavasti 
hyvien aikuisten esikuvien puute on riskitekijä. 

Hyvät ja luotettavat kaverisuhteet, mielekäs tekeminen vapaa-ajalla 
sekä kyky käsitellä tunteitaan ja hallita stressiään ovat kaikki päih-
teidenkäytöltä suojaavia tekijöitä. Jos nuori ei pysty olemaan oma 
itsensä kavereidensa seurassa, kavereiden kanssa ei löydy järkevää 
yhteistä tekemistä ja arjen haasteet aiheuttavat suoriutumispainei-
ta, ovat ne riskitekijöitä päihteiden käytölle.

On tärkeää muistaa, että keskustelemalla, kuuntelemalla ja olemal-
la läsnä aikuiset pystyvät tukemaan ja ohjaamaan nuoria tekemään 
omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja. Hyvin pienillä teoilla voi 
oikea-aikaisesti toteutettuna olla merkittävä vaikutus.
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Nikotiinituotteet

Nikotiinituotteita löytyy Suomesta laaja kirjo savukkeista, säh-
kösavukkeeseen ja tupakattomaan ”nuuskaan” eli nikotiinipussei-
hin. Nikotiinituotteita on perinteisiä tupakkakasvia sisältäviä tuot-
teita sekä uusia synteettistä nikotiinia sisältäviä tuotteita.

Tupakka

Tehdasvalmisteinen, poltettavaksi valmistettu savuke on Suomen 
yleisimmin käytetty tupakkatuote. Savukkeet valmistetaan tu-
pakkakasvien lehtiä kuivaamalla. Poltettavaa tupakkaa käytetään 
tehdasvalmisteisissa ja itse käärityissä savukkeissa sekä sikareissa, 
piipussa ja vesipiipussa. Savuttomia tupakkatuotteita ovat nuuska ja 
purutupakka.

Nuorten tupakointi on vähentynyt vuosituhannen vaihteen tilan-
teeseen verrattuna selkeästi. Kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 
2019 pojista tupakoi päivittäin seitsemän prosenttia ja tytöistä 
kuusi prosenttia. Vastaavat luvut vuonna 2008–2009 olivat pojilla 
21 prosenttia ja tytöillä 17 prosenttia.

Tupakoinnin vakavimmat terveyshaitat liittyvät lisääntyneeseen 
syöpä- ja keuhkosairastavuuteen sekä sydän- ja verisuonisairas-
tavuuteen, kuten sydäninfarkteihin ja aivoverenkiertohäiriöihin. 
Tupakointi lisää lähes kaikkien syöpien riskiä, mutta eniten keuhko-
syövän riskiä. Tupakointi lisää myös tyypin kaksi diabeteksen riskiä, 
vaikeuttaa diabeteksen hoitotasapainoa ja lisää riskiä saada sairau-
teen liittyviä vakavia komplikaatioita. Tupakointi lisää myös silmän-
pohjan rappeuman riskiä ja nopeuttaa sen etenemistä.

Passiivisella tupakoinnilla tarkoitetaan altistumista ympäristön 
tupakansavulle. Pelkkä passiivinen tupakointi aiheuttaa terveyshait-
toja. Merkittävin haitta on keuhkosyöpä, joka on tupakansavulle 
altistuneilla tupakoimattomilla jopa 20–30 prosenttia suurempi 
kuin altistumattomilla.

Nikotiinin piristävät ja mielihyvää tuottavat vaikutukset altistavat 
nikotiiniriippuvuuden syntymiselle. Nikotiiniriippuvuuden kehit-
tymisen vaiheita ovat kokeilu, käytön aloittaminen, säännöllinen 
käyttö ja lopulta nikotiiniriippuvuus. Nikotiiniriippuvuutta esiintyy 
perheittäin ja tiedetään, että vanhempien tupakointi kaksinkertais-
taa lasten tupakoinnin aloittamisen riskin. Ilmiöön vaikuttavat sekä 
geneettinen perimä että kasvuympäristö. Nikotiiniriippuvuus on 
tila, jolle ominaista on pakonomainen tarve saada nikotiinia, kyke-
nemättömyys pidättyä siitä, käytön hallitsemattomuus ja käytön 
jatkaminen haittavaikutuksista huolimatta. Nikotiiniriippuvuus voi 
olla sekä psyykkistä että fyysistä. Fyysinen riippuvuus aiheuttaa 
vieroitusoireita tupakoinnin lopettamisen yhteydessä.

Nuuska

Nuuska koostuu jauhetusta tupakasta, johon on lisätty muun 
muassa vettä, suolaa, makuaineita sekä erilaisia säilöntäaineita ja 
kosteuttajia. Nuuska sisältää riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia, 
kuten kaikki muutkin tupakkatuotteet. Nuuskaajan nikotiiniannos 
on usein suurempi kuin tupakoijalla. Nikotiinin huippupitoisuus 
veressä saavutetaan hitaammin kuin savukkeilla, mutta pitoisuus 
säilyy korkealla tasolla pidempään kuin tupakoidessa. Säännöllinen 
nuuskan käyttö aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, sillä nuuska 
sisältää runsaasti nikotiinia ja nuuskaa käytetään usein pitkiä aikoja 
kerrallaan. Nuuskan nikotiinipitoisuus vaihtelee noin kahdeksasta 
milligrammasta yli 40 milligrammaan per gramma.
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Kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 2019 Peruskoulun 8.–9.-luok-
kalaisista pojista 7,6 prosenttia ja tytöistä 2,4 prosenttia nuuskasi 
päivittäin. Nuuskan käytössä on paikkakuntakohtaisia eroja. Esimer-
kiksi Torniossa peruskoulun kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 
pojista 18 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin. Helsingissä vastaava 
luku oli kuusi prosenttia. Nuuskan ympärille on kehittynyt oma 
kulttuurinsa uudelleen liimattavine tarroineen ja slangisanoineen. 
Nuuskaa käyttävä ja välittävä henkilö nähdään sosiaalisena, suosit-
tuna, trendikkäänä ja urheilullisena.

Nuuskan käyttö on yleistä erityisesti monien joukkueurheilijoiden 
keskuudessa, mikä antaa negatiivisen esimerkin nuorille. Nuus-
kan uskotaan rauhoittavan ja sen mielletään virheellisesti olevan 
haitatonta fyysiselle suorituskyvylle. Nikotiinin vaikutus supistaa 
kuitenkin verisuonia ja heikentää lihasten verenkiertoa, mikä lisää 
liikuntavammojen riskiä ja hidastaa palautumista.  Koska lihasten 
hapen- ja ravintoaineiden saanti vähenee, heikkenee myös lihas-
voima. Nikotiini nostaa tilapäisesti verenpainetta ja sykettä, jolloin 
sydän joutuu normaalia kovemmalle rasitukselle.

Nuuskan käyttäjät eivät aina tunne käytön aiheuttamia terveys-
haittoja. Nuuskan valmistajat käyttävät tätä hyväkseen ja nuuskas-
ta pyritään tietoisesti luomaan kuva savuketta terveellisempänä 
vaihtoehtona. Savukkeiden ja nuuskan haittavaikutusten vertaami-
nen ei kuitenkaan ole mielekästä, koska molemmat vahingoittavat 
terveyttä.

Nuuska aiheuttaa eniten haittoja suun alueella. Tavallisin nuuskan 
aiheuttama terveyshaitta on suun limakalvovaurio, mikä näkyy 
vaaleana tai harmahtavana, ryppyisenä ja paksuuntuneena kohtana 
suussa. Bakteerit kiinnittyvät vaurioituneisiin kohtiin, mikä aiheut-
taa pahanhajuista hengitystä. Limakalvovaurio paranee useimmi-
ten sen jälkeen, kun nuuskaaminen lopetetaan. Vakavat ja pitkälle 
edenneet limakalvovauriot voivat edetä syövän esiasteiksi. 

Säännöllisesti nuuskaavan ihmisen ienrajat vetäytyvät ja ham-
paiden kiinnityskudokset löystyvät. Myös hampaat värjäytyvät ja 
kuluvat helposti.

Sähkösavuke

Sähkösavukkeet ovat poltettavien savukkeiden käyttötapaa matki-
via akkukäyttöisiä laitteita, joiden säiliössä höyrystetään nestettä. 
Sähkösavukkeet koostuvat yleensä samoista perusosista: virtaläh-
teestä, nestesäiliöstä ja höyrystimestä. Tuotekehittelyn myötä va-
likoima on laaja, joten laitteiden ominaisuudet, ulkomuoto ja koko 
vaihtelevat.

Sähkösavukkeet eivät sisällä kuivattua tupakkakasvia, mutta niistä 
säädetään silti tupakkalaissa. Esimerkiksi lain määrittelemät myyn-
tirajoitukset ja tupakointikiellot koskevat myös sähkösavukkeita. 
Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden markkinointi on kielletty 
samoin kuin tupakkatuotteidenkin. Nikotiinineste ei saa sisältää 
tupakkatuotteissa kiellettyjä lisäaineita tai makuja.

Sähkösavukkeet voivat sisältää nikotiinia tai olla nikotiinittomia. 
Tutkimusten perusteella nesteiden nikotiinipitoisuudet saattavat 
vaihdella paljon. Myös nikotiinittomiksi merkityistä sähkösavuke-
liuoksista on löytynyt nikotiinia.

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan nuorten sähkösavuk-
keen käyttö on vähentynyt. Päivittäin sähkösavuketta käyttäviä 
poikia oli yläkouluissa neljä prosenttia. Tyttöjen osuus oli alle kaksi 
prosenttia.

Sähkösavukkeet ovat olleet markkinoilla verrattain vähän aikaa, 
joten niiden pitkäaikaisvaikutuksista terveyteen tiedetään vähän. 
Markkinoilla olevien erilaisten sähkösavukelaitteiden ja -nesteiden 

9



kirjo on suuri ja niiden laatu vaihtelee paljon. Lisäksi
sähkösavukkeiden käyttäjät voivat sekoittaa aineista omia yhdistel-
miä, mikä vaikeuttaa terveysvaikutusten tutkimista.

Toisin kuin savukkeiden poltossa, sähkösavukkeen käytössä ei 
muodostu palamisreaktiota. Näin ollen käyttäjä ei altistu palamis-
tuotteille, joita ovat esimerkiksi terva ja häkä. Sähkösavukkeissa 
muodostuvassa höyrymäisessä aerosolissa olevien pienhiukkasten 
määrä on kuitenkin samansuuruinen tai suurempi kuin tavallisia 
savukkeita poltettaessa. Sekä kiinteät että nestemäiset hiukkaset 
ovat hyvin pieniä nanopartikkeleita, jotka päätyvät hengitettäessä 
keuhkorakkuloihin ja sieltä verenkiertoon. Höyryn koostumus ja 
ominaisuudet vaihtelevat nesteen, laitteen ominaisuuksien ja sää-
töjen sekä käyttötavan mukaan.

Nikotiinituotteiden saatavuus ja markkinointi

Nuuskan käyttötavat ovat muuttuneet ja markkinoille tulee jat-
kuvasti uusia tuotteita. Irtonuuskan tilalle ovat tulleet siistit ja 
huomaamattomat pussinuuskat. Uusimpana tuotteena nousevat 
nikotiinipussit, joita markkinoidaan ”tupakattomana nuuskana”. 
Markkinoilta löytyy myös monen vahvuisia nuuskia, joissa osassa 
nikotiinia on jopa 45 mg grammassa.

Nuoret saavat pääosin nuuskaa kavereiltaan ja isommilta sisaruk-
siltaan, joskus myös omilta vanhemmiltaan. Nuuskaa myydään ja 
ostetaan myös paljon sosiaalisen median kautta. Kiinnijäämistä tai 
seuraamuksia ei juurikaan pelätä vaan nuuskaa halutaan myydä 
rahan ansaitseminen takia.

Tupakka- ja nuuskateollisuus käyttää erilaisia taktiikoita nuorten 
houkuttelemiseksi tuotteidensa pariin. Makuaineita, esimerkiksi 
mustikkaa, mentholia, kahvia ja suklaata käytetään parantamaan 

tuotteiden makua ja saa ne vaikuttamaan houkuttelevammilta, 
vaarattomammilta ja helpottavat käytön aloittamista. Tutkimusten 
mukaan maut houkuttelevat nuoria ja nuoria aikuisia riippumatta 
siitä, mikä tupakkatuote on kyseessä. Makuaineiden lisäksi myös 
pakkausten ulkonäöllä on merkitystä siihen kuinka houkuttelevana 
nuoret ne kokevat. Tupakkayhtiöt käyttävät paljon piilomainontaa 
ja mielikuvamarkkinointia, esimerkiksi nuorten suosimissa sarjois-
sa ja elokuvissa. Myös sosiaalista mediaa käytetään kaupallisten 
yhteistöiden välineenä. 
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Kannabis

Kannabis on yleisnimitys, jota käytetään erilaisista hamppukasvista 
(cannabis sativa) saaduista valmisteista. Kannabiskasveja on tuhan-
sia eri kantoja. Jotkut kannat jalostetaan tuottamaan paljon THC:tä, 
toiset suurempia kukkia ja jotkut kestämään liian kuivaa tai koste-
aa ilmastoa. THC kannabinoidi vaikuttaa päihdyttävästi, jota kasvi 
tuottaa suojaksi auringolta. CBD taas on kannabiksen lääkinnällis-
ten vaikutusten takana. Marihuanalla viitataan kasvin kuivattuihin 
kukintoihin (kukinnoista, lehdistä ja varresta saatava vihreä rouhe), 
hasiksella kannabiskasvin kuivattuun pihkaan ja kukintopuristee-
seen (esiintyy usein ruskeina levyinä). Kannabiksesta voi tehdä 
myös hasisöljyä. 

Kannabista käytetään yleisimmin polttamalla, joskus myös höyryttä-
mällä, syömällä tai juomalla. Kannabis on yleisimmin käytetty laiton 
päihde Suomessa. Vuonna 2018 noin joka neljäs 15–69-vuotiaista 
suomalaisista oli kokeillut kannabista (THL:n Tilastoraportti 2018). 
Yleisimpiä kokeilut ovat 25–34-vuotiaiden keskuudessa, heistä n. 45 
% on kokeillut kannabista. Kannabiksen käyttö, osto, myynti, hallus-
sapito ja kasvattaminen on kiellettyä. Kannabiksen käyttö Suomessa 
on enimmäkseen satunnaista, harvoin tapahtuvaa.

Miten kannabis vaikuttaa?

THC sitoutuu kannabinoidireseptoreihin, joita sijaitsee sekä aivois-
sa että ääreishermostossa. Polttamalla tai höyryttämällä käytetyn 
kannabiksen vaikutus alkaa välittömästi ja kestää muutamia tunte-
ja. Syötynä vaikutus alkaa hitaammin ja kestää kauemmin, jolloin 
toivottua vaikutusta on vaikeampi säännöstellä. Vaikutukset riippu-
vat siitä, mitä kannabisvalmistetta käytetään ja kuinka paljon. Myös 
käyttäjän kokemuksella ja mielentilalla on merkitystä. 

Kannabiksen kannabinoidit vaikuttavat pääosin aivojen resepto-
reihin, joiden reseptorialueet vaikuttavat muun muassa tunteisiin, 
muistiin, mielihyvään, keskittymiseen, aistiherkkyyteen, sekä ihmi-
sen ajankulun ja paikan, nopeuden ja etäisyyden tiedostamiseen. 
Kannabista käytetään yleensä sen aiheuttaman hyvänolon tunteen 
takia (aineella sekä piristäviä että rauhoittavia vaikutuksia lajikkees-
ta riippuen, lisää usein ajatusten juoksua ja sosiaalisuutta). Aineen 
käytöstä voi seurata myös päinvastaisia psyykkisiä oireita. Kun pu-
hutaan kannabiksen haitoista, on hyvä erottaa välittömät haitat vs. 
pitkäaikaisen käytön haitat.

Lääkekannabis

Itse kasvatettu tai katukaupasta ostettu kannabis eroaa vaikutuksil-
taan ja laadultaan lääkekannabisvalmisteista, eikä sovellu itsehoito-
lääkkeeksi. Lääkkeet saadaan lääkäriltä reseptillä, jolloin lääkkeen 
sisältö on tiedossa ja sen käyttöön on annettu ohjeet. Itsekasvate-
tun tai laittomilta markkinoilta hankitun kannabiksen pitoisuuksia 
ei ole mitattu eikä tällöin voi olla varma siitä mitä aine sisältää.

Kuten muidenkin uusien lääkkeiden tai hoitomuotojen kohdalla, 
halutaan varmistua siitä, että uudella käyttöönotettavalla lääk-
keellä todella on tehoa, ja tiedetään, miten sitä pitää annostella 
ja kenelle. Suomessa on tällä hetkellä käytössä viisi eri lääkekan-
nabisvalmistetta. Valmisteita määrätään lääkkeiksi vasta kun muut 
mahdolliset hoitomuodot osoittautuvat tehottomaksi. Kannabishoi-
don piirissä on Suomessa muutama sata potilasta. Lääkekannabista 
saa suusuihkeina, kapseleina, rouheina tai silmätippoina. Lääkettä 
voidaan määrätä korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Lääkekannabiksessa on sekä CBD:tä ja THC:tä ja niiden määrät 
vaihtelevat eri valmisteissa. Lääkäri arvioi mikä valmiste sopii po-
tilaan oireisiin parhaiten. Kuten muidenkin lääkärin määräämien 
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lääkkeiden kohdalla, lääkekannabis ei ole tehty päihtymystä varten, 
mutta sitäkin voi väärinkäyttää. Vaikean saatavuutensa ja korkean 
hintansa vuoksi, on ihmisiä, jotka saattavat epätoivoisina kääntyä 
laittoman kannabiksen käyttöön oireidensa hoidossa. Aine on har-
vemmin silloin testattu eikä lajike tai aineen kannabinoidi pitoisuu-
det ole tiedossa, jolloin vaikutukset voivat olla jopa päinvastaisia. 
Itselääkinnässä on aina riskejä.

Kannabis nuorten keskuudessa

Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan laittomia huumeita on aina-
kin kerran elämässään kokeillut 8,9 prosenttia peruskoulun 8.–9.lk 
oppilaista. Kannabiksen käytön ikäisillään hyväksyy 12,4 prosenttia 
peruskoulun 8.–9.lk oppilaista. 

Alle 20-vuotiailla kannabis on yleisin hoitoon hakeutumiseen 
johtanut päihde. Nuorena aloitettu, runsas kannabiksen käyttö on 
yhdistetty yleiseen apaattisuuteen (vaikea saada asioita aikaiseksi), 
motivaation puutteeseen sekä työ- ja opiskelumenestyksen haas-
teisiin. Kannabiksen laittomuus muodostaa oman riskinsä: käytöstä 
voi koitua ongelmia opiskelu- ja työelämässä.
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Muut huumeet

Huumausaineita ovat aineet, valmisteet ja kasvit, jotka määritellään 
huumausaineasetuksessa. Niihin kuuluvat kannabistuotteet, kes-
kushermostoa lamaavat aineet (kuten heroiini), kiihdyttävät stimu-
lantit (kuten amfetamiini) ja voimakkaita aistimuksia aiheuttavat 
hallusinogeenit (kuten LSD). Kaikki huumausaineet ovat laittomia.
 
Suomessa kannabistuotteet ja amfetamiinit ovat yleisimmin käy-
tettyjä laittomia huumausaineita. Päihdehuollon opioidikorvaus-
hoidon piirissä laillisesti käytettävää buprenorfiiniä käytetään myös 
laittomasti korvaushoidon ulkopuolella. Amfetamiinien ja opioi-
dien ongelmakäyttöä arvioidaan olevan noin yhdellä prosentilla 
15–64-vuotiaista suomalaisista.

Huumeiden käyttö Suomessa

Suomalaisten huumeidenkäyttö on lisääntynyt kuluneen 20 vuoden 
aikana. Eniten on yleistynyt kannabistuotteiden kokeilu ja käyttö. 
Valtaosa suomalaisista pitää huumeidenkäyttöä suurena tai kohta-
laisena ongelmana Suomessa, mutta asenteet varsinkin kannabista 
kohtaan ovat lieventyneet. Samalla huumekauppa on siirtynyt yhä 
laajemmin verkkoon, mikä on lisännyt huumeiden saatavuutta ja 
vaikeuttanut kauppaan puuttumista. Väestökyselyissä on havait-
tu, että suomalaisten asenteet erityisesti kannabista kohtaan ovat 
lieventyneet. Muihin huumeisiin suhtaudutaan edelleen ankarasti, 
mutta yhä useampi pitää huumekokeiluja suhteellisen vaaratto-
mina. 2019 kouluterveyskyselyn tulosten mukaan ainakin kerran 
elämässään huumeita on kokeillut 9% peruskoulun oppilaista.

Huumeiden haittavaikutukset

Huumeiden käytön haitat yksilölle voivat liittyä aineiden lyhyt- tai 
pitkäaikaisvaikutuksiin, käyttötapoihin tai huumausaineisiin liit-
tyvään alakulttuuriin. Esimerkiksi opioidien käytön tyypillisiä seu-
rauksia ovat esimerkiksi aistiharhat, sekavuustilat ja motoristen tai 
kognitiivisten toimintojen heikkeneminen. Sekakäyttö eli huumei-
den ja lääkkeiden tai alkoholin yhteiskäyttö lisää merkittävästi kuo-
leman riskiä. Pistäminen epäpuhtailla neuloilla altistaa tulehduksille 
ja tartuntataudeille, kuten hiv- ja hepatiitti-infektioille. Vuonna 
2018 Suomessa kuoli huumausaineisiin 261 henkilöä. Huumekuole-
mien määrä on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna.

Huumausaineisiin kehittyvä riippuvuus voi olla luonteeltaan sosiaa-
lista, psyykkistä ja fyysistä. Sosiaalisella riippuvuudella tarkoitetaan 
huumeiden käytön ympärille rakentunutta sosiaalista yhteisöä ja 
kaveripiiriä, josta on vaikea irrottautua ja joka pitää huumeet läsnä 
arjessa. Ihmistä voivat pitää otteessaan myös huumevelat ja rikoski-
erre. Fysiologinen riippuvuus taas tarkoittaa sietokyvyn kasvamista, 
käytön pakonomaisuutta ja lopettamisesta aiheutuvia vieroitusoi-
reita. Fyysinen riippuvuus voimistuu käytön jatkuessa, jolloin riip-
puvuuden kroonistuessa käytöstä aiheutuva mielihyvän kokemus 
vähenee ja tilalle tulee välttämättömyys saada ainetta hermoston 
toiminnan turvaamiseksi

13



Rahapelaaminen

Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelin voitto tai tap-
pio on rahaa tai rahan arvoinen. Arpajaislaki määrittelee arpajaiset 
eli rahapelit toiminnaksi, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja 
jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perus-
tuvan rahavoiton. Suomessa Veikkaus Oy:llä on Manner-Suomessa 
yksinoikeus rahapelien toimeenpanoon.

Suomessa rahapelejä saa myydä 18 vuotta täyttäneille. Suomalaiset 
häviävät noin 4,6 miljoonaa euroa päivässä rahapeleihin. 78% suo-
malaisista on pelannut jotakin rahapeliä vuoden aikana. Suurin osa 
suomalaisista pelaa maltilla, mutta 11% pelaa riskitasolla ja pelion-
gelmaisia on kolme prosenttia. Ulkomaalaisten peliyhtiöiden osuus 
suomalaisten rahapelaamisesta on noin 5,4%.

Suomessa saa markkinoida yleisillä paikoilla vain vähemmän haital-
lisia pelejä ja antaa tuotetietoa, esimerkiksi kertoa palautusprosen-
tin. Haitallisia pelejä saa markkinoida vain pelisaleissa, kasinolla ja 
raviradoilla. Ulkomaisten yhtiöiden markkinointi manner-Suomessa 
on kiellettyä. 

Nuorten rahapelaaminen

Nuorista 15–17-vuotiaista 41% on pelannut rahapelejä. Pojat 
pelaavat tyttöjä enemmän ja heillä on myös enemmän peliongel-
mia. Nuoret pelaavat eniten raaputusarpoja, Pafin pelejä laivoilla 
ja rahapeliautomaatteja. Nuorten rahapelaaminen on vähentynyt 
vuodesta 2015, mutta raaputusarpojen pelaaminen on lisääntynyt. 
Rahapelejä pelataan sen takia, että pelaajat voittaisivat ja saisivat 
rahaa. Pelaaminen on kivaa ajanvietettä ja useimmilla on unelma 
jättipotista.

Rahapelaaminen on entistä näkyvämpää internetissä ja sosiaalises-
sa mediassa. Internetin rahapeliyhteisöt ovat erityisen houkuttele-
via nuorille riski- ja ongelmatason pelaajille. Yhteisöjen sosiaalinen 
tuki voi kompensoida koettua yksinäisyyttä, jota usein esiintyy 
rahapeliongelmien yhteydessä. Lisäksi sosiaalisessa mediassa on 
helppo altistua erilaisille rahapelisisällöille kuten pelimainnonnalle 
ja kavereiden rahapelipäivityksille.

Rahapelaamisen ennaltaehkäisy

Rahapelihaittojen ehkäisyn näkökulmasta on tärkeää ottaa rahape-
laaminen puheeksi, tunnistaa riskipelaaminen ja sitä kautta ehkäis-
tä rahapeliongelman synty. Kaikista riskipelaajista ei tule ongelma-
pelaajia, mutta kaikki ongelmapelaajat ovat olleet riskipelaajia.

Puheeksiottamisen tueksi on kehitetty EHYT ry:ssä kahden kysy-
myksen puheeksiottomalli, jonka tarkoituksena on alentaa kynnystä 
ottaa rahapelaaminen puheeksi asiakkaan kanssa. Malli on lyhyt, 
helppo ja neutraali tapa puheeksiottoon.
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Lapset ja nuoret pelaavat tyypillisimmin yksin, mutta yli puolet 
pelaa myös yhdessä kavereiden kanssa samassa tilassa. Verkon yli 
kavereiden ja online-tuttujen kanssa pelaaminen yleistyy lapsen 
kasvaessa. Puhelimella pelaaminen kääntyy laskuun 11 ikävuoden 
jälkeen, jolloin netissä surffailu ja musiikin kuuntelu kiilaavat suo-
siossa ohi. Kuitenkin n. 70% 14–16-vuotiaista pelaa edelleen joskus.

Syyt pelata ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Useimmat pelaajat mää-
rittelevät keskeisimmäksi pelaamisen motiiviksi hauskanpidon, 
pelaamisen sosiaalisuuden sekä rentoutumisen ja arjesta irrottau-
tumisen. Pelien ideana on erilaisten päämäärien tavoittelu ja saa-
vuttaminen. Peli antaa jatkuvasti palautetta onnistumisista ja epä-
onnistumisesta sekä pelaajan kehittymisestä. Keskeistä on omien 
taitojen ja pelin haastavuuden tasapaino, liian helppo peli on tylsä, 
vastaavasti liian vaikea turhauttaa. Onnistumisen elämykset ja 
oman kehityksen seuraaminen ovat keskeinen osa pelikokemusta. 

Pelikasvatus

Puhuttaessa pelaamisesta puhutaan usein myös ajankäytöstä ja sen 
hallinnasta. Pelaamiseen kuuluu peliin uppoutuminen ja monesti 
myös ajantajun katoaminen. Se on yleensä pelaajille miellyttävä ja 
positiivinen ilmiö, joka mahdollistaa pelaajan häiriöttömän keskitty-
misen käsillä olevaan tilanteeseen.

Pelejä tehdään monille ikäryhmille ja niiden sisällöt suunnitellaan 
kohderyhmän mukaisesti. On hyvä muistaa, että pelit ovat ikäraja-
merkittyjä ja osa peleistä on suunniteltu vain aikuisten pelattavak-
si. Kasvattajan velvollisuus on huolehtia siitä, että alaikäiset eivät 
pelaa heille sopimattomia pelejä ennen kuin ovat riittävän kypsiä 
käsittelemään niiden sisältöjä ja ymmärtämään valintojensa vaiku-
tukset. 

Digipelaaminen

Tietokoneilla, konsoleilla ja erilaisilla mobiililaitteilla tapahtuvas-
ta digitaalisesta pelaamisesta on tullut merkittävä osa nykyajan 
kulttuuria ja yhteiskuntaa. Digitaalinen pelaaminen on muuttumas-
sa entistä selvemmin koko kansan viihteeksi ja lasten ohella näitä 
pelejä pelaavat aktiivisesti myös monet aikuiset. Pelaajabarometri 
2020:n mukaan 15–75-vuotiaista suomalaisista 63% pelaa digitaa-
lisia pelejä aktiivisesti ja 79% ainakin joskus. Näistä mobiilipelejä 
pelaa aktiivisesti 59% ja joskus jo lähes 43%. 

Lasten ja nuorten pelaaminen

Lapsille ja nuorille pelit ovat luonteva ympäristö etsiä uusia haastei-
ta, testata omia rajoja, leikitellä erilaisilla rooleilla ja saada uuden-
laisia sosiaalisia kokemuksia. Nuoruuden keskeisiä kehitystehtäviä 
ovat oman identiteetin löytäminen sekä sosiaalisten suhteiden 
luominen ja sosiaalisten taitojen opetteleminen. Pelit vastaavat 
tähän tarpeeseen. Peleissä on mahdollista kokeilla erilaisia rooleja 
ja toimintatapoja sekä luoda sosiaalisia suhteita. Riippuen peleistä, 
pelimääristä sekä pelaajaan liittyvistä riskitekijöistä, pelaaminen 
voi joko tukea tai haitata nuoren kehitystä. Pelaaminen on nuorten 
parissa yleinen ajanviettotapa ja lähes kaikki kouluikäiset pelaavat 
ainakin silloin tällöin. 10–19-vuotiaista 79% pelaa digitaalisia pelejä 
vähintään viikoittain ja lähes 45% pelaa niitä päivittäin.

Suosituimmat pelityypit nuorten kesken ovat ammuskelupelit, 
seikkailupelit, simulaatiopelit, pulmapelit ja toimintapelit. Pelaami-
nen puhelimella aloitetaan yleisimmin alle 5-vuotiaana. Päivittäin 
puhelimella pelaaminen yleistyy 6–7 ikävuoden jälkeen. Käyttö on 
suorassa suhteessa oman puhelimen omistamiseen.
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Pelaamisen haitat

On tärkeää osata erottaa pelaamiseen liittyvät vähäiset haitalliset 
lieveilmiöt varsinaisesta ongelmallisesta pelaamisesta. On hyvä 
muistaa että niska- ja hartiasärkyä aiheuttavat myös ihan normaali 
istumatyö ja yöunet voi viedä vaikka liian myöhään ajoitettu reipas 
urheilu. Pelaamisen lieviä ohimeneviä haittoja tulee tarkastella suh-
teessa hyvinvoinnin kokonaisuuteen sekä pelaamisen tuottamiin 
hyötyihin.
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Ohjeet työntekijälle

Päihdeporina – materiaali tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja käsitellä 
päihteisiin liittyviä kysymyksiä.

Materiaali sisältää Raamatun tekstejä sisältäviä pohdintakysymyk-
siä, eettiseen pohditaan ohjaavia kysymyksiä sekä käytännön ongel-
matilanteisiin liittyviä ratkaisutehtäviä. Kysymykset liittyvät päihtei-
siin ja pelaamiseen. Näistä voit valita käytettävissä olevan ajan ja 
rippikouluryhmän kannalta sopivat. Hyvä työskentelyaika on noin 
yksi tunti. Vaikka kysymykset on pyritty kirjoittamaan mahdollisim-
man yksiselitteisiksi, on valitut kysymykset ja vastaukset hyvä lukea 
läpi etukäteen isosten kanssa. Rippikoululaisia ja isosia voi pyytää 
kirjaamaan ylös ryhmien keskusteluissa esille nousseita havaintoja, 
joita pohditaan opetusryhmän kokoavassa loppukeskustelussa.

Työskentelyn onnistumiseksi

• Tulosta kysymykset.
• Mikäli haluat kysymyskorteista pitkäkestoiset, ne kannattaa 

laminoida.
• Tutustu myös lisämateriaaliin, josta saat faktatietoa keskuste-

lujen tueksi.

Linkkejä lisämateriaaliin

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry www.ehyt.fi 

EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden 
elämäntapojen edistämiseksi. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin 
liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta 
syntyviä haittoja. Nettisivuilta löytyy tietoa, materiaalia, työkaluja 
ehkäisevään päihdetyöhön sekä asiantuntijoiden yhteystiedot.

Päihdelinkki www.paihdelinkki.fi 

Päihdelinkki-verkkopalvelu tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja 
riippuvuuksista. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi 
testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu 
on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille 
riippuvuustiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös 
ammattilaisille ja opiskelijoille.

Nuortenlinkki www.nuortenlinkki.fi 

Nuortenlinkki on nuorten oma verkkosivusto, jossa teemana mm. 
päihteet tai päihteettömyys, pelaaminen, netinkäyttö, masennus 
ja kiusaaminen. Sivuilta löytyy tietoa, testejä, laskureita, nuorten 
omia tarinoita sekä neuvontaa ja keskustelua nuorten kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/
tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet 

THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toi-
menpiteitä niiden edistämiseksi sekä kerää ja tuottaa tutkimukseen 
ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa. THL tarjoaa tietoa päihteiden 
kulutuksesta ja esiintyvyydestä, päihdepolitiikasta sekä päihdehait-
tojen ehkäisystä ja hoidosta.
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Fressis www.fressis.fi

Fressis on nuorille suunnattu palvelukokonaisuus, joka jakaa tietoa 
terveydestä, kannustaa terveellisiin elintapoihin ja hyviin valintoihin 
omassa arjessa. Fressiksen aiheita ovat nikotiinituotteet, liikunta, 
ravinto, arkirytmi, mieli, alkoholi sekä seksuaali- ja aurinkoterveys. 
Sivuilta löytyy tietoa, testejä, videoita ja kysy asiantuntijalta -palsta. 
Sivustoa ylläpitää Syöpäjärjestöt.

YAD Youth Against Drugs ry www.yad.fi 

YAD Youth Against Drugs ry on valtakunnallinen, uskonnollisesti ja 
poliittisesti sitoutumaton nuorten ehkäisevän huumetyön yhdistys. 
Yhdistyksen ensisijaisia tavoitteita ovat huumeiden käytön ehkäise-
minen ja päihteettömän elämän tukeminen. Järjestön toiminnalli-
seksi kehykseksi on vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja 
toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin.

Peluuri www.peluuri.fi 

Peluurin perustehtävä on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta 
aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia sekä terveydellisiä haittoja. Pe-
luuri tuottaa sähköisiä tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä vä-
littää tietoa rahapeliongelmasta, sen ehkäisystä ja hoidosta. Peluuri 
tarjoaa myös oma-apuun ja vertaisuuteen perustuvaa tukea.

Digipelirajaton www.digipelirajaton.fi

Digipelirajaton kehittää ja järjestää tukimuotoja ongelmalliseen 
digipelaamiseen, kouluttaa ammattilaisia digipelaamiseen liittyvissä 
kysymyksissä ja tuottaa tietoa digipelaamisen yhteyksistä hyvin-
vointiin. Digipelirajaton järjestää vertaisuuteen perustuvaa matalan 
kynnyksen tukea 15–29 vuotiaille.

18

http://fressis.fi
http://fressis.fi
http://www.yad.fi 
http://www.peluuri.fi 
http://www.digipelirajaton.fi


19

Raamattuun pohjautuvat 
keskustelukysymykset

Raamattuun liittyvät kysymykset 
voidaan käsitellä isosryhmissä keskustellen. 

Opettaja voi valita rippikouluryhmälle 
yhden tai useamman kysymyksen. 

Pienryhmätyöskentelyn jälkeen 
opettaja voi koota koko luokan yhteen keskustelemaan 

ryhmissä syntyneistä oivalluksista.



1.
Raamattuun pohjatuvat 
keskustelukysymykset

Lukekaa rakkauden kaksoiskäsky Matt. 22:34–40. 
Mitä ohjeita tämä käsky antaa, 
liittyen päihteiden käyttöön ja 

suhtautumiseen päihteiden käyttäjiin?

2.
Raamattuun pohjatuvat 
keskustelukysymykset

Jeesus muutti Kaanaan häissä veden viiniksi. 
Lukekaa Raamatun kohta Joh. 2:1-12. 

Mitä häissä tapahtui? 
Miksi Jeesus muutti veden viiniksi? 

Monesko Jeesuksen tekemä tunnusteko tämä oli?

3.
Raamattuun pohjatuvat 
keskustelukysymykset

Lain mukaan alkoholin tarjoaminen alaikäiselle 
on rikoslaissa kielletty. Ehtoollisviini sisältää alkoholia. 

Pitäisikö konfirmaatiossa tarjota konfirmoitaville 
alkoholitonta ehtoollisviiniä? 

Onko teidän seurakkunnassanne jo otettu 
alkoholiton ehtoollisviini käyttöön?
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4. 
Raamattuun pohjatuvat 
keskustelukysymykset

Sananlasku varoittaa viinin vaaroista: 
”Kuka voivottaa, kuka vaikertaa? 

Kuka rettelöi, kuka haastaa riitaa? 
Kuka hankkii kolhuja syyttä suotta? 

Kuka katsoo harottavin silmin? 
Se, joka viipyy viinin ääressä, 
se joka etsii maustejuomaa. 

Älä katsele viinin hehkuvaa punaa, 
älä katso sen välkettä maljassa. 

Helposti se valahtaa kurkusta alas, 
mutta perästäpäin se puree kuin käärme, 

iskee myrkkyhampaallaan kuin kyy” 
(Sananl. 23:29-32). 

Pitäisikö kristittyjen olla täysin raittiita? 
Perustelkaa vastauksenne.

5.
Raamattuun pohjatuvat 
keskustelukysymykset

Lukekaa Raamatun kohta 1.kirje Timoteukselle 6: 9–10. 
Mitä kirjeessä sanotaan rahapelaamisesta? 

Pohtikaa, kuinka moneen ihmiseen yhden henkilön 
ongelmallinen rahapelaaminen voi vaikuttaa.

6.
Raamattuun pohjatuvat 
keskustelukysymykset

1. Korinttolaiskirjeessä sanotaan: 
”Kaikki on minulle luvallista – mutta kaikki ei ole hyödyksi. 
Kaikki on minulle luvallista – mutta en saa antaa minkään 

hallita itseäni.” (1.Kor. 6:12) 
Pohtikaa, mihin päihteisiin sanoma voi liittyä? 

Onko päihteiden käyttö jokaisen oma asia, 
vai voiko sillä olla myös vaikutuksia muihin ihmisiin?
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Ongelman ratkaisu 
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Ongelmatilanteet voidaan ratkaista ryhmän kanssa esimerkiksi seuraavasti:

1. Ohjaaja antaa työskentelyä varten ryhmille ongelman ratkaisukortit. Ryhmät tu-
tustuvat kortissa esitettyyn tilanteeseen ja tekevät siitä esityksen, jossa esitetään 
tilanne ja ratkaisu. Esityksen jälkeen koko ryhmä keskustelee tilanteesta ja sen rat-
kaisuvaihtoehdoista

TAI
2. Ryhmät keskustelevat tilanteesta ja sen ratkaisemisesta ja tuovat ratkaisut koko 

ryhmän yhteiseen pohdintaan
TAI

3. Ryhmät piirtävät sarjakuvan/tekevät videon yms. tapahtumasta ja sen ratkaisemi-
sesta. Tuotokset näytetään muulle ryhmälle ja keskustellaan niistä.



1.
ONGELMAN RATKAISU

Olet saanut kutsun kaverisi 
synttäreille somessa.

Olet kuullut huhua, että juhliin on tulossa myös
kutsumattomia henkilöitä. 

Miten voisit toimia tässä tilanteessa?  

2.
ONGELMAN RATKAISU

Olet lähdössä kavereittesi kanssa juhlista. 
Kaksi juhlijaa on saapunut mopolla/mopoautolla, 

jolla he myös aikovat lähteä juhlista. 
Molemmat ovat juoneet alkoholia. 

Mitä voit tehdä?

3.
ONGELMAN RATKAISU

Bilepaikan pihalla tupakoidaan. 
Paras ystäväsi on humalassa. Hän ei tupakoi, 

ja hän on vannonut, ettei aio koskaan kokeilla. 
Hänet houkutellaan mukaan tupakalle. 

Mitä voit tehdä?

4.
ONGELMAN RATKAISU

Kaverisi on sammunut. 
Olet yrittänyt herättää kaveriasi, 
hän hengittää, mutta ei herää. 

Tiedät, että hänen vanhempansa ovat erittäin ankaria, 
eivätkä hyväksy päihteiden käyttöä. 

Miten voisit toimia?
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5.
ONGELMAN RATKAISU

Ystäväsi kertoo sinulle vanhempansa 
alkoholiongelmasta ja vaikeuksista kotona. 

Ystäväsi on vannottanut, 
että et saa kertoa kenellekään. 

Olet erittäin huolissasi ystäväsi voinnista. 

Mitä voit tehdä?  

6.
ONGELMAN RATKAISU

Olet juhlissa. 
Illan mittaan kaverisi tarjoaa sinulle kannabista vakuutellen, 

että siitä tulee hyvä ja rento olo, 
eikä se ole yhtään vaarallista. 

Miten reagoit tilanteeseen?

8.
ONGELMAN RATKAISU

Olet nähnyt, 
että luokkatoverisi välittää ja myy 

seiskaluokkalaisille kasvattamaansa kannabista.

Mitä voit tehdä?

7.
ONGELMAN RATKAISU

Kaveripiirissä myydään nuuskaa ja tarjotaan kokeiltavaksi. 
Tiedät, että tämä on melko yleistä kaupankäyntiä. 

Miten sinä toimisit?
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9.
ONGELMAN RATKAISU

Olet juhlissa, yksi vanhemmista juhlijoista 
tarjoaa nuoremmille juhlijoille 

kodin lääkekaapista vietyjä kolmiolääkkeitä. 
Osa nuorista ei uskalla kieltäytyä. 

Mitä voit tehdä?

10.
ONGELMAN RATKAISU

Kaverisi tuntuu ärtyneeltä, eikä lähde enää mukaan 
illanviettoihin, koska hänellä ei ole rahaa tulla mukaan. 

Tiedät kaverisi pelaavan usein nettikasinoilla. 

Mitä voit tehdä tällaisessa tilanteessa?
Voitko jotenkin auttaa kaveriasi?

11.
ONGELMAN RATKAISU

Yksi parhaista kavereistasi ei tule tälläkään kertaa yhteiseen 
illanviettoon ja tiedät, että hän pelaa paljon kotona. 

Olet huolissasi hänen liiasta pelaamisestansa. 

Miten voit toimia?
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Pohdintakysymyksiä 
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Pohdintakysymykset voi suorittaa esimerkiksi seuraavasti:

1. Nuoret  seisovat keskellä huonetta. Ne nuoret, jotka ovat väitteen kanssa samaa 
mieltä siirtyvät toiselle puolelle huonetta, täysin erimieltä olevat siirtyvät vastak-
kaiselle puolelle. Mikäli nuori ei halua asettua kummallekaan puolelle, hän jää seiso-
maan keskelle. Ohjaaja kysyy nuorilta perusteluja paikan valitsemiselle.

TAI 
2. Nuoret miettivät pienissä ryhmissä väittämien hyviä ja huonoja puolia, sen jälkeen 

käydään keskustelua kaikkien ryhmien kesken.
TAI 

3. Jokainen nuori miettii ensin yksin, mitä hyviä ja huonoja puolia eri väittämillä on. 
Sen jälkeen käydään keskustelua ryhmittäin väittämistä.



1.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Nuuskaa käyttämällä voi tulla nopeammin 
riippuvaiseksi kuin tupakoimalla. 

Perustele.

2.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Pelaaminen ei ole ongelma, jos on rahaa ja varaa pelata. 

Perustele.

3. 
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Alkoholin käytöstä aiheutuvat kustannukset esim. 
sairaalakulut tulee maksattaa käyttäjällä itsellään? 

Perustele.

4.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Päihteiden käytöstä aiheutuu aina haittoja myös muille, 
ei ainoastaan käyttäjälle itselleen. 

Perustele.
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5.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Onko OK lähteä ajamaan 
mopolla tai autolla yhden kaljan/siiderin jälkeen?

Perustele.

6.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Alkoholin myynnin alaikäraja pitäisi laskea 15 vuoteen. 

Perustele.

7.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Alkoholi on hyvä keino jännityksen laukaisemiseen.

Perustele.

8.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Kannabiksen käytöstä ei aiheudu vaaraa terveydelle. 

Perustele.
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11.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Suomi on säätänyt tupakkalaissa tavoitteen, 
jossa myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta 

aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden 
nikotiinipitoisten tuotteiden käyttö loppuu vuoteen 

2030 mennessä. 
Onko tämä mahdollista? 

Perustele.
Pohdi, miten tähän tavoitteeseen 

voidaan päästä.

10.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Miksi nuoret haluavat käyttää nuuskaa? 

Perustele. 
Pohdi miten nuuskan käyttö voi vaikuttaa 

nuoren elämään.

12.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Päihdekokeilut kuuluvat nuoruuteen.

Perustele.

9.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Kannabiksen vaikutuksia kannattaa
vertailla alkoholin vaikutuksiin. 

Perustele.
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Häätalo oli oletettavasti vähävarainen. Ihmeellään Jeesus pelasti isän-
täväen häpeältä. Kyse oli Jeesuksen ensimmäisestä ihmeestä. Hän ei 
ollut erityisen innokas kertomaan vielä tuossa vaiheessa elämäntehtä-
västään ihmisille, hän jopa vetosi äitiinsä, että tämä ei pyytäisi häneltä 
tätä palvelusta. Ihmeteossa oli kyse Jeesuksen tunnusteosta, ei teosta, 
jolla Jeesus osoitti olevansa Jumalan Poika. Veden muuttaminen viiniksi 
viittaa Jeesuksen perimmäiseen tehtävään, ihmiskunnan pelastamiseen 
kuolemasta.

1.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Nuuskaa käyttämällä voi tulla nopeammin 
riippuvaiseksi kuin tupakoimalla. 

Perustele.

Nuuskassa nikotiinivahvuus on usein korkeampi kuin poltettavassa tupa-
kassa, jolloin riippuvuus syntyykin nuuskaa käyttäville salakavalammin ja 
nopeammin.

2.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Pelaaminen ei ole ongelma, jos on rahaa ja varaa pelata. 
Perustele.

Peliongelman vaikeus ei ole suoraan riippuvainen kulutetusta rahamää-
rästä. Jos on korkeampi tulotaso voi pelata isompia summia, kuin joku 
muu, jonka kuukausitulot ovat pienet. Toisaalta mitä enemmän rahaa 
pelaa, sitä enemmän myös häviää. Rahapelit on rakennettu siten, että 
peliyhtiö voittaa lopulta.

3. 
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Alkoholin käytöstä aiheutuvat kustannukset esim. 
sairaalakulut tulee maksattaa käyttäjällä itsellään? 

Perustele.

2.
Raamattuun pohjatuvat 
keskustelukysymykset

Jeesus muutti Kaanaan häissä veden viiniksi. 
Lukekaa Raamatun kohta Joh. 2:1-12. 

Mitä häissä tapahtui? 
Miksi Jeesus muutti veden viiniksi? 

Monesko Jeesuksen tekemä tunnusteko tämä oli?

Tutkimusten mukaan päihteitä käyttävillä potilailla on on merkittävästi 
korkeammat hoitokustannukset, jos heillä on muita sairauksia, huu-
meiden käyttöä, kodittomuutta ja psykiatrisia sairauksia. Raitistuminen 
vähentää hoidon kustannuksia. Päihderiippuvainen pystyisi harvoin mak-
samaan hoidosta aiheutuvat kulut itse. 

30

Tehtävien lisätiedot



8.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Kannabiksen käytöstä ei aiheudu vaaraa terveydelle. 
Perustele.

Tutkimuksissa on todettu, että yksittäinenkin kannabiskokeilu vaikuttaa 
heikentävästi oppimiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistin toimintaan. 
Runsas ja säännöllinen käyttö ovat yhteydessä toiminnanohjauksen, 
tarkkaavuuden ja oppimisen, samoin muistin ja motoristen kykyjen 
sekä verbaalisen suoriutumisen heikentymiseen.  Etenkin nuoruusikään 
ajoittuva kannabiksen käyttö lisää psykiatristen häiriöiden riskiä, ja 
runsas nuoruuteen ajoittuva käyttö on yhteydessä psykoosisairauksiin. 
Psykoosioireiden varhainen tunnistaminen onkin ensiarvoisen tärkeää 
erityisesti, jos henkilön lähisuvussa esiintyy vakavia mielenterveyden 
häiriöitä. Kannabiksen käytöstä voi aiheutua myös lähimuistin heiken-
tymistä, huonovointisuutta, jumittamista, sydämen sykkeen kiihtymistä 
sekä väsymystä.

9.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Kannabiksen vaikutuksia kannattaa
vertailla alkoholin vaikutuksiin. 

Perustele.

Kannabis ja alkoholi ovat eri päihteitä ja niillä on erilaiset vaikutusme-
kanismit. Molempien päihteiden vaikutukset ovat silti hyvin yksilöllisiä. 
Alkoholikaan ei vaikuta samalla tavoin kaikkiin sitä käyttäviin. Haital-
lisuus on suhteellinen käsite, joka riippuu aina päihteen käyttäjästä ja 
käyttötavoista sekä siitä, mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Tutki-
taanko kuolemantapauksia, elämäntavan riskialttiutta, aivotoiminnan 
muutoksia, syrjäytymistä, mielenterveysongelmien riskiä vai jotakin 
muuta? Joillain mittareilla alkoholi on selvästi haitallisempaa, joillain 
taas kannabis. Oleellista haittojen määrittelyssä on myös käyttäjän oma 
kokemus siitä, mikä hänelle parhaiten tai huonoiten sopii. Kansantervey-
dellisesti haittojen vertailu on hankalaa, koska kannabis on laitonta, eikä 
terveydenhuollon tietoon tule niitä käyttäjiä, jotka pystyvät käyttämään 
kannabista ilman suurempia koettuja haittoja.

12.
POHDINTAKYSYMYKSIÄ

Päihdekokeilut kuuluvat nuoruuteen.
Perustele.

Nuoruuteen liittyy kapinointia, riskien ottamista, omien rajojen kokei-
lua ja aikuiseksi kasvaminen on oma prosessinsa. Joskus mukaan voivat 
tulla myös päihteet, mutta tämä ei ole mitenkään automaatio. Tilastot 
osoittavat, että yhä useampi nuori on raitis. Ystävien ja kaverien ajattelu 
ohjaa paljon omiakin näkemyksiä. Nuorena tekee päätöksiä enemmän 
tunteiden varassa ja siinä hetkessä eikä välttämättä ajattele niinkään 
seurauksia. Päihteisiin liittyy hyvin paljon erilaisia riskejä ja niillä voi olla 
koko loppuelämäänkin vaikuttavia vaikutuksia. Mistä muualta voisi tavoi-
tella nuoruuteen liittyviä jännityksen kokemuksia? (esim. harrastukset)
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