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  EHYT ry 7.12.2020 

Materiaali ja opettajan opas 

 

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

ja haitoista. Materiaalin on tuottanut Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Materiaali on suunnattu 

yläkouluun, mutta soveltuu hyvin käytettäväksi myös toisen asteen oppilaitoksissa, lukioissa ja 

ammattikouluissa. Tarkoituksena on käydä asioita läpi keskustelun ja pohdinnan kautta. 

Tavoitteena on herättää nuoret pohtimaan kriittisesti materiaalissa käsiteltyjä asioita, sekä omaa 

suhdettaan ja asennettaan päihteisiin. 

Opasta voi käyttää kokonaisuutena tai osina, mutta materiaalin tieto ja tehtävät nivoutuvat 

toisiinsa ja se kannattaa ottaa huomioon. Pakettiin kuuluu Power Point-esitys 

keskustelukysymyksineen, sekä tämä opas, johon kannattaa tutustua etukäteen. Esitystä voi 

käyttää oppituntityöskentelyssä tai valita dioista kysymyksiä, joita jakaa oppilaille kotitehtäväksi. 

Kotitehtävissä hyödynnettäviä lähteitä oppilaille löytyy oppaan loppuosasta. Opas on tarkoitettu 

oppitunnin vetäjälle.  

 

Huomioita työskentelytavasta 

 

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

vastaukset avataan yhdessä pohdintatehtävien jälkeisillä dioilla. Vastaukset kysymyksiin löytyvät 

niiltä. Päihdekasvatuksessa erityisen tärkeä asia on eettisyys. Mieti omia sanavalintojasi 

puhuessasi päihteiden ongelmakäytöstä ja vältä leimaavia nimityksiä. 

Aihetta käsiteltäessä pitää ottaa huomioon, että nuorilla saattaa olla hyvin erilaisia kokemuksia 

alkoholiin liittyen. Tarjottu tieto saattaa tuntua nuoresta epämukavalta ja ahdistavalta erilaisista 

syistä, kuten jonkin akuutin lähipiirissä olevan tilanteen tai omien uhkakuvien kautta. Aihetta pitää 

käsitellä niin, ettei se aiheuta lapselle tai nuorelle pelkoja tai ahdistusta. Painota, ettei nuorten 

vastuulla ei ole kantaa huolta aikuisten alkoholinkäytöstä; kannusta nuoria puhumaan 

luotettavalle aikuiselle, mikäli aikuisen alkoholinkäyttö ahdistaa. 

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

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

 

Osa 1 (diat 1-12) Alkoholinkulutus ja rajoitukset 

Osiossa etsitään yhdessä vastauksia mm. kysymyksiin miksi alkoholia käytetään ja mitä tilastot 

kertovat alkoholinkulutuksesta Suomessa, entä Euroopassa? Mitkä asiat vaikuttavat 

alkoholinkulutukseen ja miten alkoholin myyntiä rajoitetaan Suomessa? Osiossa luodaan katsaus 

myös 8-9.-luokkalaisten sekä toisen asteen alkoholinkäyttötilastoihin.  

 

Osa 2 (dia 12-15) Riskirajat ja annokset  

Osiossa nuoret pääsevät pohtimaan paljonko on yksi alkoholiannos, mikä on alkoholin riskikäyttöä 

ja mikä kohtuukäyttöä, sekä mietitään millainen, on suomalainen päihdekulttuuri? 

 

Osa 3 (diat 16-23) Alkoholin vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön  

Osiossa pohditaan alkoholin haittavaikutuksia yhteiskunnalle ja käyttäjälle itselleen.  

Millaisia humalahaittoja ihmiset kokevat ja miten alkoholin käyttö vaikuttaa yhteiskuntaan? 

Osion lopussa tutkitaan myös alkoholihaittojen lukuja sekä alkoholin vaikutusta onnettomuuksiin.  

 

Osa 4 (diat 24-25) Video ja keskustelu 

Osiossa mietitään yhdessä vastauksia liikenneturvallisuuteen. Millaiset tilanteet voivat altistaa 

onnettomuuksille ja mikä on tilastojen mukaan merkittävin syy onnettomuuksien synnylle? Video 

aiheesta: Nuorten liikenneonnettomuuksien takana voi olla päihde- tai terveysongelmia. 

 

Osa 5 (diat 26-27) Janatehtävä 

Oppitunnin loppuun ryhmän kanssa tehdään janatehtävä, joka havainnollistaa nuorten 

näkemyksiä ja oppimista. Lisätietoa nuoret voivat löytää EHYT ry:n nuorille suunnatuilla 

somekanavilla sekä osoitteessa buenotalk.fi.   

 

Lähteitä oppilaille kotitehtävien tekoa varten 
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Dia 1 

 

Keskustelua
alkoholista

osa 2
Mitä tilastot kertovat 

alkoholinkulutuksesta?

Miten kokonaiskulutus vaikuttaa 
yhteiskuntaan?

Miten saatavuutta rajoitetaan?

Mitä on alkoholin riskikäyttö?

Mitä vaikutuksia alkoholilla on 
liikenteeseen ja turvallisuuteen?

 

Miten materiaalia käytetään? 

 

Diojen kommenttikentässä näkyvät lisäkysymykset keskustelun tueksi sekä esityksessä käytettyjä 

lähteitä. Nuoret pohtivat ensin pareittain/pienryhmissä annettuja kysymyksiä, jonka jälkeen 

vastaukset puretaan yhdessä. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. Nuorten 

vastauksia pohjustetaan seuraavien diojen sisällöllä, johon on kerätty tietoa käsiteltävään 

aiheeseen. Kommenttikentässä lukee mikä kysymys viittaa mihinkin sisältöön. 

Opettajan oppaassa vastaukset ovat avattuina laajemmin. Lisätyt linkit ovat vastauksissa käytettyjä 

lähteitä, joista löytyy lisätietoa aiheesta. Tarkoitus on osallistuttaa nuoret kysymysten kautta 

käsiteltävään teemaan sekä korjata vääristynyttä tietoa tarjoamalla erilaisia näkökulmia. 
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Dia 2 

 

Pariporina

Jakautukaa pareihin tai pienryhmiin. 
Kirjatkaa ylös ajatuksianne.

 

Alkuesittely ja oppitunnin rakenne. Jakautukaa pareihin.  

 

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

pohtia yhdessä aihetta. Tämä edellyttää sitä, että muiden vastauksia kunnioitetaan.  

Korosta, että keskustelua käydään yleisellä tasolla, joten kenenkään ei tarvitse kertoa 

omakohtaisia kokemuksiaan. Tämä suojelee kaikkia keskustelijoita. Jos joku kysyy 

henkilökohtaisuuksia, nuorella on oikeus olla vastaamatta.  

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

siihen minkälaisia kokemuksia ja käsityksiä meillä on aiheesta. Tämän takia ei ole yhtä oikeaa 

mielipidettä, vaan aiheesta on tarkoitus keskustella monesta eri näkökulmasta. Kerro nuorille 

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

ryhmän kanssa ja keskustellaan lisää.  

Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin. Mieti 

mikä ryhmässä toimii parhaiten, tutut parit, vieraat parit jne. Kerro että tulette keskustelemaan 

alkoholista ja alkoholiin liittyvistä asioista.  

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

Alkoholin kulutus
Pohdi parisi kanssa:
1. Miksi alkoholia käytetään?

2. Ketkä eivät käytä alkoholia?

3. Mitkä asiat vaikuttavat alkoholikulutuksen
nousuun?

4. Mitkä asiat laskevat alkoholinkulutusta?

5. Kuinka paljon alkoholia Suomessa kulutetaan
keskimäärin vuosittain koko väestön tasolla? 
(kuinka monta litraa sataprosenttista alkoholia
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti/vuosi)

 

 

OSA 1. Alkoholin kulutus ja rajoitukset  

 

Pohdintatehtävä  

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

oikein. Kerro miten paljon aikaa on käytettävissä. Pyydä nuoria kirjaamaan vastauksiaan paperille 

lyhyesti. 

Valmistautuminen keskusteluun koko ryhmän kanssa 

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

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

eivät vastaisikaan omiasi. Pysy neutraalina; tarjoa näkökulmia. 

Valmistautuminen tilastodioihin 4 ja 5:  

Kun sovittu aika on päättynyt, voit startata keskustelun kysymyksillä 1 ja 2. Miksi alkoholia 

käytetään? Ketkä eivät käytä alkoholia? 

Kysele lyhyesti heidän vastauksiaan ennen kuin näytät seuraavan dian. 
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Esimerkkejä vastauksista ja herätteleviä kysymyksiä 

 

Kysymys 1. Miksi alkoholia käytetään? 

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

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

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

• Ryhmäpaine/halu kuulua joukkoon. 

− Pyydä nuoria selittämään miten ryhmäpaine toimii. 

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

nuoresta. 

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

Voisiko vastuunottaminen ja rohkeus toimia itsenäisesti olla aikuisuuden mittareita? 

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

itkuksi ja ihastuminen suureksi rakkaudeksi. 

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

− Mitä muuta pahalle ololle voisi tehdä? 

− Milloin huolestuisitte kaverin alkoholinkäytöstä? 

 

2. Ketkä eivät käytä alkoholia?  

• Osa ei käytä koska ei vaan kiinnosta. 

• Osalla huonoja kokemuksia. 

• Joku voi valita absolutismin elämäntapana terveydellisistä syistä. 

• Myös uskonto voi vaikuttaa. 
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Lisäkysymyksiä: 

 

Mitä hyviä seurauksia siitä on, että ei käytä alkoholia? 

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

elintapoihin; 

• rankan juhlimisen jälkeen keho saattaa kaivata rasvaista epäterveellistä ruokaa, eikä 

lenkille kannata lähteä krapulassa. Jopa yksi alkoholiannos huonontaa palauttavan unen 

laatua, uni vaikuttaa opintosuorituksiin, jaksamiseen ja yleiseen mielentilaan. 

• Nuoremmat lapset omaksuvat esimerkkejä vanhemmilta sisaruksiltaan; vanhemmat nuoret 

voivat esimerkillään auttaa nuorempia lapsia kasvamaan turvallisessa ympäristössä ja 

vaikuttamaan sisaruksien suhtautumiseen/käyttöön 

 

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

- Millaisia esimerkkejä alkoholinkäytöstä nuoret itse näkevät ympäristössään ja 

sosiaalisessa mediassa? 

- Mikä on nuorten mielestä aikuisten kohtuullista alkoholinkäyttöä? 
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Lisätietoa nuorten päihteidenkäytöstä: 

 

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

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

Nuorten alkoholin kokeilu voi liittyä myös kielletyn ja jännittävän/uuden asian kokeiluun, ja 

samalla voidaan kapinoida sääntöjä vastaan. Nuoret eivät opi juomaan sosiaalisessa tyhjiössä, 

vaan heidän asenteensa ja käyttäytymisensä heijastelevat heidän lähimpien viiteryhmiensä 

asenteita ja käyttäytymistä. Päihteitä käytetään positiivisten tunteiden vahvistamiseen ja 

lujittamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Koetaan, että päihteen positiiviset vaikutukset 

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

kokemus yhteisöllisyydestä), synnyttää itse seura, ei pullo. Yksin päihtymistä harvoin koetaan 

hauskana. Myös silloin kun päihteitä käytetään negatiivisten tunteiden hallintaan, on kyse yleensä 

sosiaalisista tunteista – esimerkiksi yksinäisyys, ulkopuolisuuden kokemus ja tylsyys liittyvät kaikki 

tyydyttävien sosiaalisten suhteiden puutteeseen. 

 

Lähteet: 

Maunu & EHYT ry, Ryyppäämällä Ryhmäksi (2012) 

Linkki teokseen Ryyppäämällä ryhmäksi: 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/ryyppaamalla_ryhmaksi_virallinen.pdf
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Dia 4 

 

Koko väestön alkoholin käyttö
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Koko väestön alkoholinkäyttö. Tutustukaa tilastoon keskustelemalla. 

 

Kerro, että tilasto kuvaa suomalaisten koko väestön alkoholinkäyttöä. Lähteenä on THL:n 

Tilastoraportti.   

Keskustelutehtävä: 

Mitä mieltä olette tilastosta? Millaisia ajatuksia se herättää? 

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet kulutuksen nousuun? 

Tilasto on laskenut viimeiset vuodet. Mitä syitä laskulle on? 

Miten tilasto tulee kehittymään jatkossa? Perustele. 

 

  



  EHYT ry 7.12.2020 

 

Vastauksia kysymyksiin 3-5. Dialta 3.  

 

Mitkä asiat vaikuttavat alkoholikulutuksen nousuun? Mitkä asiat laskevat alkoholinkulutusta? 

Alkoholikulutukseen vaikuttaa sekä lakimuutokset, yhteiskunnallinen asenneilmapiiri, sekä 

sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät (päihdekulttuuri, humalahakuisuus). Nousuun on mm. 

vaikuttanut hintojen alentaminen, alkoholilain höllentäminen (saatavuuden lisääntyminen) sekä 

liberaalimpi asenneilmapiiri alkoholin sääntelyn suhteen (yksilön vapaus valita). Laskuun 

vaikuttavat näin ollen myös monet eri tekijät. Kiristynyt asenneilmapiiri alkoholinkäytön suhteen, 

saatavuuden rajoittaminen, yhteiskunnan taloudellinen tila (esim. lama) ja kulttuurin muutos 

vaikuttavat osaltaan laskuun. Kokonaiskulutus kertoo keskiarvon koko yhteiskunnan tilasta, mutta 

on tärkeää huomioida väestöryhmien erot (esim. nuoret, nuoret aikuiset, perheelliset aikuiset, 

eläkeläiset yms.) 

Alkoholijuomien kokonaiskulutus ja mitä se tarkoittaa? 

Kokonaiskulutus oli 10,0 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 

vuonna 2019. Kokonaiskulutus väheni vuoteen 2018 verrattuna 3,9 prosenttia 15 vuotta 

täyttänyttä asukasta kohti laskettuna.  

Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 10,4 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä 

asukasta kohti vuonna 2018. Kokonaiskulutus lisääntyi vuoteen 2017 verrattuna 0,4 prosenttia. 

Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna vuonna 2018 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 48 

miljoonaa litraa.  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 15 v. täyttäneiden 

suomalaisten määrällä. Silloin saadaan keskiarvo, joka kertoo yhden suomalaisen osuuden. 

Kymmenen litraa puhdasta alkoholia vuodessa tarkoittaa noin pullollista viinaa tai 12 tölkkiä olutta 

viikossa – joka viikko, jokaista suomalaista kohti. Juomistapoja on kuitenkin monenlaisia; kaikki 

eivät juo yhtä paljon, osa enemmän ja osa vähemmän, osa ei juo lainkaan. Kokonaiskulutus kertoo 

vain keskiarvon, mutta suomalaisten juomatapoja on tutkittu eri menetelmin vuodesta toiseen.  
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Lähteet & lisätietoa: 

THL, Näin Suomi juo (2018) luku 15 ’Miksi nuoret juovat vähemmän?’ sekä luku 23 ’Mikä on 

muuttunut 2000-luvulla mikä ei?’ 

Linkki teokseen Näin Suomi juo: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  

EHYT ry, Tositietoa kannabis-esite (2019) 

Linkki teokseen Tositietoa kannabis-esite: 

https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-kannabis-esite/ 

THL, Tilastoraportti 17/2019 

Suomen virallinen tilasto, Alkoholijuomien kulutus (2018)  

Linkki THL:n sivuille: 

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien-kulutus 

Koko raportti: Alkoholijuomien kulutus (2018) linkki teokseen: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138186/Tr17_19_sv.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

THL, Usein kysytyt kysymykset juomiskulttuurista, linkki sivuille:  

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/juomiskulttuuri 

THL, Usein kysytyt kysymykset alkoholipolitiikasta, linkki THL:n sivuille: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka 

 

 

 

 

 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ehyt.fi/tuote/tositietoa-kannabis-esite/
https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/paihteet/alkoholi/alkoholijuomien-kulutus
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138186/Tr17_19_sv.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/juomiskulttuuri
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/juomiskulttuuri
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka
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Dia 5 

 

Alkoholin kokonaiskulutus maittain
Alkoholin kulutus asukasta kohden (litraa) EU-maat, Norja ja Sveitsi, 2016  
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Alkoholin kokonaiskulutus maittain. Tutustukaa tilastoon keskustelemalla.  

 

Kerro, että tilasto kuvaa alkoholin kulutusta maittain.  

Keskustelutehtävä:  

Mitä ajatuksia vertailu herättää? 

Millaisia eroja tulee mieleen maiden juomiskulttuureissa? 

Mitkä sosiaaliset/kulttuurilliset tekijät voisivat vaikuttaa alkoholinkäyttötapoihin? 

 

Vastauksia kysymyksiin  

 

Tilasto on poimittu WHO:n raportista ja se kuvaa eurooppalaisten maiden kokonaiskulutusta 

vuodelta 2016. Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli silloin 10,8 litraa sataprosenttista alkoholia 15 

vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Nosta esiin, että alkoholin kulutus on laskenut Suomessa. 

Eurooppalainen vertailu osoittaa, että Suomessa alkoholia käytetään keskimäärin harvemmin 

mutta enemmän kerralla kuin eteläisemmissä Euroopan maissa. Suomalainen juomiskulttuuri 
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kuuluu itäiseen ja pohjoiseen juomiskulttuuriin, jossa päihtymyksen rooli on keskeinen. Tähän on 

vaikuttanut monet historialliset ja kulttuurilliset tekijät vuosien saatossa. 

Vaikka alkoholinkäyttötavat ovat muuttuneet nuoremmilla sukupolvilla Suomessa, viittaa moni 

muu seikka juomiskulttuurin sitkeyteen: oluen ja viininen käyttö ruokajuomana ei ole yleistynyt 

Suomessa vaan päinvastoin vähentynyt vuoden 2008 jälkeen. Suomessa kulutetaan vieläkin 

eniten olutta muihin alkoholijuomiin verrattuna. Juomatapatutkimukset osoittaa, että Suomessa 

juominen sijoittuu edelleen enimmäkseen kauas arjesta eli iltamyöhään/yöhön, viikonloppuun tai 

juhlapyhiin, naisilla ja työikäisillä erityisesti muita väestöryhmiä useammin (THL, 2018). 

Kokonaiskulutus kertoo keskiarvon väestön tilasta: kaikki eivät kuitenkaan juo yhtä paljon, vaan 

alkoholin käyttötapoja on monenlaisia. Joukkoon mahtuu kohtuukäyttäjiä, suurkuluttajia ja 

toisaalta myös kokonaan raittiita tai hyvin vähän käyttäviä. 

 

Lähteet & lisätietoa: 

WHO, World status report on alcohol and health (2018) 

Linkki alkuperäiseen WHO:n raporttiin: 

https://www.drinkaware.co.uk/research/data/comparisons/ 

THL, Näin Suomi juo (2018) luku 23 ’Mikä on muuttunut 2000-luvulla mikä ei?’ 

Linkki teokseen Näin Suomi juo: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  
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Dia 6 

 

Alkoholi ja rajoitukset
Pohdi parisi kanssa:

1. Miten alkoholin saatavuutta rajoitetaan
Suomessa? 

2. Miksi alkoholin saatavuutta rajoitetaan?

3. Toimivatko rajoitukset? Ovatko ne 
perusteltuja ja tarpeellisia?

4. Kuinka rajoittaisitte alkoholin saatavuutta? 
Perustele.

 

Alkoholi ja rajoitukset 

 

Pohdintatehtävä  

Ohessa on neljä keskustelukysymystä. Lue ne ääneen nuorille ja tarkista, että ne on ymmärretty 

oikein. Kerro miten paljon aikaa on käytettävissä. Pyydä nuoria kirjaamaan vastauksiaan paperille 

lyhyesti. 

Valmistautuminen keskusteluun koko ryhmän kanssa 

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

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

eivät vastaisikaan omiasi. Käykää vastaukset läpi, seuraavalla sivulla vastauksia.  

Valmistautuminen seuraaviin dioihin 7-9: 

Diat käsittelevät alkoholinkäyttötrendejä nuorten osalta. Tilastodiojen kommenttikentissä löytyy 

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

oppilaitosten opiskelijoiden määrän lisääntyneen vai vähentyneen.  

Raittius ei välttämättä ole termi, jota nuoret itse käyttävät, vaan enemmänkin on kyse nuorista, 

jotka eivät syystä tai toisesta alkoholia käytä. Näytä sitten seuraava dia. 
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Vastaukset kysymyksiin rajoituksista 

 

Alkoholin sääntelyyn liittyy monta eri osaa. Sääntely on osa päihdepoliittista päätöksentekoa. 

Haitallisten vaikutustensa vuoksi alkoholin käyttöä sää dellään lainsäädännöllä. Alkoholi vaikuttaa 

nuoriin moninkertaisesti voimakkaimmin kuin aikuisiin. Alkoholilain tarkoitus on ehkäistä 

alkoholihaittojen syntymistä, mutta erityisesti suojata kehittyvän lapsen ja nuoren terveyttä. 

Alkoholi on Suomessa työikäisten ihmisten yleisin kuolinsyy ja on osasyynä moniin sairauksiin ja 

ongelmiin. Rajoitusten toimivuutta on tutkittu, ja niiden vaikutuksia arvioidaan. Esimerkiksi ikärajat 

vähentävät alaikäisten alkoholin käyttöä.  

Rajoitukset 

Ikärajat: Miedot alkoholijuomat (olut, siideri, viini) K-18 ja väkevät K-20. Viiniä ja väkeviä 

alkoholijuomia saa ainoastaan Alkosta. Alkolla on Suomessa monopoli.  

Aukioloajat: Vähittäismyyntipaikassa on sallittua myydä yli 2,8 % alkoholijuomia vain kello 9.00–

21.00 välisenä aikana. Ravintoloilla ja yökerhoilla anniskeluaika voi jatkua klo. 4.00 asti aamulla. 

Päihtyneelle ei saa myydä alkoholituotteita. 

Mainonta: Nuoriin kohdistuva alkoholimainonta on kielletty (tapahtuu silti sosiaalisen median 

kautta, jossa rikkomuksia on vaikeampi seurata).  

Verotus: Alkoholijuomien verotus perustuu alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettuun 

lakiin (1471/1994) Veroa määrittelevät EU tason direktiivit sekä jäsenmaiden omat 

alkoholipoliittiset päätökset. Eri alkoholijuomien verotuksessa  (olut, siideri, viini, väkevät) on myös 

keskinäisiä eroja. Alkoholiverotasot määritellään joko litralta valmista juomaa tai senttilitralta 

etyylialkoholia. Alkoholiverotuksen tasoa määriteltäessä otetaan usein huomioon kotimaisen 

hintatason ja matkustajatuonnin välinen yhteys. Merkittävät veronkorotukset voivat lisätä paitsi 

alkoholin laillista matkustajatuontia myös matkustajatuontina tuodun alkoholin laitonta 

välittämistä kotimaassa, josta valtiolle ei kerry verotuloja. 
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Välittäminen kielletty ala-ikäisille: Alkoholilain mukaan alkoholijuomien välittäminen alaikäisille 

on kielletty ja myös rangaistava teko. Alkoholilain tarkoituksena on suojella alaikäisen tervettä ja 

turvallista kehitystä. Alkoholin välittämistapauksissa vastuussa on aina aikuinen.  

Alkoholin saatavuutta rajoitetaan kansanterveydellisistä syistä. Rajoituksilla halutaan minimoida 

alkoholin aiheuttamia haittoja, ja siitä tulevia kustannuksia valtiolle.  Rajoitusten toimivuutta on 

tutkittu, ja niiden vaikutuksia arvioidaan. Esimerkiksi ikärajat vähentävät alaikäisten alkoholin 

käyttöä. Alkoholi on monelle hyvinkin myönteinen asia, mutta samalla se aiheuttaa yhteiskunnassa 

haittoja, joiden välilliset ja välittömät kustannukset nousevat eri arvioiden mukaan 5–6 miljardiin 

euroon.  

Lisäkysymyksiä keskustelun tueksi  

 

Miltä yhteiskunta näyttäisi, jos saatavuutta ei rajoitettaisi?  

Lisääntyisikö käyttö?  

Kenen vastuulla seuraamukset ovat? 

Onko alkoholinkäyttö jokaisen oma asia?  

Kuka vastaa kustannuksista, joita koituu alkoholinkäytön seurauksena? 

On hyvä korostaa, että eri kansat ovat löytäneet eri päihteet, ja se on myös vaikuttanut siihen, 

miten päihteitä rajoitetaan ja miten niihin suhtaudutaan eri maissa. Päihdekulttuurit voivat myös 

erota paljon toisistaan. 
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Lähteet & lisätietoa: 

Linkki Valviran sivuille, vähittäismyynti: 

https://www.valvira.fi/alkoholi/vahittaismyynti/vahittaismyyntiaika 

Linkki Finlexin sivuille, alkoholilaki: 

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

Linkki materiaaliin: Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa 

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-

verkkoversio.pdf 

Tietoa alkoholiverotuksesta valtiovarainministeriön sivuilla, linkki: 

https://vm.fi/alkoholiverotus 

Alkoholiin liittyvän lainsäädännön kehityksestä lisää, linkki THL:n sivuille: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholipolitiikka/lait-ja-

linjaukset/lainsaadannon-kehitys 
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http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
https://vm.fi/alkoholiverotus
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholipolitiikka/lait-ja-linjaukset/lainsaadannon-kehitys
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholipolitiikka/lait-ja-linjaukset/lainsaadannon-kehitys
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Dia 7 

 

Alkoholin käytön trendit

Alkoholin käyttö 1995-2019, %

 

Alkoholin käytön trendit. Tutustukaa tilastoihin keskustelemalla.  

 

Tilasto on poimittu ESPAD- tutkimuksesta, joka ilmestyi 12.11.2019. Tilastossa näkyvät 

Perusopetuksen 9. vuosiluokan oppilaiden alkoholinkäytön trendit. (ESPAD) aineisto osoittaa, että 

yhä useampi nuori ei käytä lainkaan alkoholia. Ilmiö on näkynyt muissakin maissa, kansainvälisellä 

tasolla. Kun vuonna 1999 raittiiden nuorten osuus oli yhdeksän prosenttia (9%), oli vuonna 2019 

vastaava osuus 31 prosenttia (31%). Nuorten juomatapojen muutoksista saadaan nykyisellään 

tietoa useista tietojärjestelmistä mm. Terveystapatutkimus, Kouluterveyskysely, ESPAD. 

Keskustelutehtävä: 

Mitä mieltä nuoret ovat tilastosta? 

Millaisia ajatuksia se herättää? 

Oletko itse huomannut muutoksia suomalaisten alkoholinkäyttötavoissa?  

Vastaako tilasto nuorten omaa arkea? Onko se uskottava? Miksi/ miksi ei? 

Mikä on vaikuttanut 15-16 v. nuorten alkoholinkäytön laskemiseen? 

Miten tilasto tulee kehittymään jatkossa? 
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Vastauksia kysymyksiin  

 

On kaksi väestöryhmää, alaikäiset ja eläkeläiset, joiden alkoholinkulutus on poikennut suuren 

enemmistön kulutustrendistä: 

Alaikäisten alkoholinkäyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet kaikilla mittareilla 2000-alusta 

lähtien. Muutoksen sysistä kiistellään edelleen. Tutkimustulokset osoittavat, että nuorten 

alkoholinkäytön laskuun on vaikuttanut mm. alkoholin saatavuuden kiristyminen (ikärajoja on 

alettu valvoa tarkemmin, alkoholin hinta koetaan korkeaksi) asenteet alaikäisten juomista kohtaan 

ovat kiristyneet (etenkin vanhempien tiukentunut kontrolli) ja että kavereiden kanssa hengailu ei 

enää ole yhtä voimakas alkoholinkäytön riskitekijä nuorilla kuin mitä se oli vielä 20 vuotta sitten 

(THL, 2018). Tähän ilmiöön voidaan liittää sosiaalisen median vaikutus nuorten kanssakäymiseen. 

Alaikäiset haluavat ehkä myös etäisyyttä edellisen polven humalahakuisiin juomistottumuksiin. 

Kannabiksen käytön lisääntyminen ei näytä selittävän vähentynyttä juomista, vaan on ennemmin 

tullut alkoholin rinnalle (THL, 2018). 

”Suomalaisten koululaisten humalajuominen on vähentynyt selvästi 2000-luvulla, ollen nykyään 

Euroopan keskitasoa, mutta kuitenkin yleisempää kuin Ruotsissa, Norjassa tai Islannissa. 

Suomalaiset koululaiset juovat humalaan yhtä usein kuin vaikkapa italialaiset, irlantilaiset tai 

hollantilaiset nuoret. Euroopan ”kärkimaita” tässä suhteessa ovat muun muassa Tanska, Itävalta ja 

Espanja.” (Nuortenlinkki) 

”Syitä alaikäisten alkoholinkäytön vähenemiseen lienee monia. Ikärajoja on alettu valvoa 

tarkemmin, asenteet alaikäisten juomista kohtaan ovat kiristyneet, alaikäiset ehkä ottavat 

etäisyyttä edellisen polven juomistottumuksiin, ja piristävät (alkoholittomat) juomat kiinnostavat 

enemmän kuin pöhnäyttävät. Alkoholinkäytön arvonlasku voi johtua myös siitä, että päihtymys 

sopii huonosti siihen somearkeen ja kiihtyvän kilpailun maailmaan, johon alaikäiset kasvavat. ” 

(THL, Nuorten terveystapatutkimus 2015). 
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Lähteet & lisätietoa: 

Nuorten päihteiden käyttö ja rahapelaaminen – ESPAD tutkimus (2019) 

Linkki tilastoraporttiin: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138792/ESPAD_tilastoraportti06112019.pdf?seque

nce=3&isAllowed=y 

Nuorten juomatavat Suomessa, Nuortenlinkki 

Linkki materiaaliin: 

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/alkoholi/nuorten-juomatavat-suomessa 

Miten nuorten alkoholinkäyttö on muuttunut? THL 

Linkki THL:n sivuille: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/juomiskulttuuri#humalajuominen 
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Dia 8 

 

Tosi humalassa vähintään 
kerran kuukaudessa %

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)

 

Kouluterveyskysely. Tutustukaa tilastoon.  

 

Tilasto näyttää perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisten, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden, sekä 

ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden humalajuomisen kehityksen. Kouluterveyskyselyn 

mukaan myös humalahakuinen juominen on nuorten osalta vähentynyt.  

Keskustelutehtävä: 

Mitä mieltä olette tilastosta? 

Millaisia ajatuksia se herättää? 

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet humalajuomisen laskuun? 

Mikä selityksiä eri asteiden eroavaisuuksille voi olla? 

Mikä vaikuttaa esim. yläkoululaisen humalajuomiseen mikä toisen asteen opiskelijan juomiseen? 

Vastaako tilasto nuorten omaa arkea? Onko se uskottava? Miksi/ miksi ei? 

Miten tilasto tulee kehittymään jatkossa? Perustele. 
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Tiedoksi 

 

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

saattaa kyseenalaistaa tilaston todenmukaisuutta, koska tutkimukseen vastataan itsenäisesti ja 

nuori voi silloin valehdella vastauksensa. Ala-ikäisten humalajuomisen kehitystä on tutkittu 

kattavasti, ei ainoastaan Kouluterveyskyselyssä. Mikäli nuoret suhtautuvat kriittisesti tuloksiin, 

kysy silloin syitä sille, miksi joku ajattelee, ettei tilasto pidä paikkaansa. Tilasto kuvaa koko suomen 

kehitystä, joten alueellisia eroja on. 

 

Lähteet & lisätietoa: 

THL, Kouluterveyskysely (2019) koko maa.  

Linkki tilastoon: 

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

mittarit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993# 

 

 

  

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_trendi?alue_0=87869&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199490&sukupuoli_0=143993
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Dia 9 

 

Käyttää alkoholia viikoittain %

Lähde: Kouluterveyskysely 2019 (THL)

 

Kouluterveyskysely 2019. Tutustukaa tilastoon.  

 

Tilasto näyttää perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisten, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden, sekä 

ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoiden viikoittaisen alkoholinkäytön kehityksen. 

Kouluterveyskyselyn mukaan kymmenessä vuodessa viikoittain käyttävien määrä on liki 

puolittunut. 

Keskustelutehtävä: 

Mitä mieltä olette tilastosta? Millaisia ajatuksia se herättää? 

Mitkä asiat ovat vaikuttaneet viikoittaisen käytön laskuun? 

Mikä selityksiä eri asteiden eroavaisuuksille voi olla? 

Mikä vaikuttaa esim. yläkoululaisen viikoittaiseen käyttöön, mikä toisen asteen opiskelijan? 

Vastaako tilasto nuorten omaa arkea? Onko se uskottava? Miksi/ miksi ei? 

Miksi jotkut käyttävät alkoholia viikoittain? Missä tilanteissa / mihin ajankohtaan viikosta? 

Miten tilasto tulee kehittymään jatkossa? Perustele. 
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Tiedoksi  

 

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

saattaa kyseenalaistaa tilaston todenmukaisuutta, koska tutkimukseen vastataan itsenäisesti ja 

nuori voi silloin valehdella vastauksensa. Ala-ikäisten humalajuomisen kehitystä on tutkittu 

kattavasti, ei ainoastaan Kouluterveyskyselyssä. Mikäli nuoret suhtautuvat kriittisesti tuloksiin, 

kysy silloin syitä sille, miksi joku ajattelee, ettei tilasto pidä paikkaansa. Tilasto kuvaa koko suomen 

kehitystä, joten alueellisia eroja on. 

 

Lähteet & lisätietoa: 

THL, Kouluterveyskysely (2019) koko maa.  

Linkki tilastoon: 

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

mittarit_1=199990&mittarit_2=199975&sukupuoli_0=143993# 
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Dia 10 

 

Alkoholin
kokonaiskulutus 1/2

• Suomalaisten alkoholinkulutus on tällä 
hetkellä Pohjoismaiden kärkeä ja 
eurooppalaista keskitasoa (THL, 2018)

• Kokonaiskulutus oli 10,4 litraa asukasta 
kohti vuonna 2018

• Kokonaiskulutus kertoo keskiarvon; 
kaikki eivät juo yhtä paljon. Alkoholin 
käyttötapoja on monenlaisia. Joukkoon 
mahtuu kohtuukäyttäjiä, suurkuluttajia 
ja toisaalta myös kokonaan raittiita tai 
hyvin vähän käyttäviä.

 

Alkoholin kokonaiskulutus 1/2. Tutustukaa dian nostoihin. 

 

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

enemmän alkoholia juodaan. Hinnanmuutokset vaikuttavat erityisesti suurkuluttajien sekä nuorten 

juomiseen. Tehokkainta alkoholihaittojen ehkäisyä ovatkin alkoholin hinta ja valvottu saatavuus. 

Alkon monopolia perustellaan muun muassa saatavuuden rajoittamisen vaikutuksella kulutukseen. 

Valtiollisella vähittäismyyntimonopolilla ei ole itseisarvoa, vaan se on työkalu, kun tavoitteena on 

haittojen vähentäminen. 

Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen kulut maksavat 

suurelta osin tavallinen työssäkäyvä veronmaksaja eli suuri enemmistö.  Lisääntyvällä 

alkoholinkulutuksella on kaksiteräinen vaikutus kestävyysvajeeseen: se lisää haitoista aiheutuvia 

kuluja ja vähentää niiden maksajien määrää. Tutkimustiedon mukaan alkoholijuomien saatavuuden 

rajoittaminen ja korkea verotus ovat tehokkaimmat keinot alkoholinkulutuksen hillitsemiseksi. 
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Lähteet & lisätietoa: 

THL, Tilastoraportti, Alkoholijuomien kulutus 2018 

Linkki materiaaliin: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138186/Tr17_19_sv.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

THL, Vähittäismyynninmonopoli (Päivitetty: 16.8.2019): 

Linkki THL:n sivulle: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/politiikka/vahittaismyyntimonopoli 

THL, Usein kysytyt alkoholipolitiikasta (Päivitetty:  15.8.2019): 

Linkki THL:n sivulle: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/politiikka/alkoholipolitiikka-meilla-ja-muualla 

THL, Ongelmakäyttäjien kulutukseen vaikuttaminen (Päivitetty:  16.8.2019): 

Linkki THL:n sivulle: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/politiikka/ongelmakayttajien-kulutukseen-vaikuttaminen 
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https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/ongelmakayttajien-kulutukseen-vaikuttaminen
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Dia 11 

 

• Alkoholin hinnalla on suora 
vaikutus alkoholinkulutukseen: 
Mitä halvempaa alkoholi on, sitä 
enemmän alkoholia juodaan.

• Kokonaiskulutuksen kasvaessa 
myös alkoholihaitat lisääntyvät. 

• Tutkitusti tehokkainta 
alkoholihaittojen ehkäisyä on 
alkoholin hinta ja valvottu 
saatavuus.

Alkoholin 
kokonaiskulutus 2/2

 

Alkoholin kokonaiskulutus 2/2. Tutustukaa dian nostoihin. 

 

Kerro, että alkoholin saatavuutta rajoitetaan Suomessa monin tavoin. Meillä on 18-vuoden ikäraja 

mietojen alkoholituotteiden ostoon sekä kuluttamiseen, sekä 20-vuoden ikäraja vahvoihin 

alkoholituotteisiin. Alkoholia saa myydä vain luvanhankkineissa vähittäiskaupoissa kello 9-21. 

Vahvat alkoholituotteet ovat ainoastaan valtion monopolin Alkon myytävinä. Ravintolat saavat 

aloittaa alkoholin myynnin aikaisintaan kello 9. Myös alkoholivero vaikuttaa alkoholin kulutukseen.  

”Mitä se merkitsee, jos alkoholin vähittäismyyntimonopolista luovutaan? (THL) 

Valtiollisista alkoholinmyyntimonopoleista osittain tai kokonaan luopumisista on saatu kokemusta 

monesta paikasta. Niiden perusteella on selvää, että tyypillisesti alkoholijuomien myynnin 

siirtyminen valtiollisesta monopolista yksityiseen myyntiin on ollut omiaan lisäämään kyseisten 

alkoholijuomien myyntiä ja usein myös kokonaiskulutusta (jota toisinaan on onnistuttu 

tasapainottamaan esim. veroja korottamalla).  

Kulutuksen lisääntyminen taas lisää alkoholin aiheuttamia haittoja niin alkoholin käyttäjille 

itselleen kuin läheisille sekä yleisemmin yhteiskunnalle esimerkiksi kustannusten lisääntymisen ja 

niiden kattamiseen osallistuvien veronmaksajien vähenemisen kautta.  
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Kyse ei olisi siitä, että yhteiskunta ei selviäisi, vaan siitä että muutoksella olisi seurauksensa sekä 

hintalappu. ”Valtiollisella vähittäismyyntimonopolilla ei ole itseisarvoa, vaan se on hyvä työkalu, 

kun tavoitteena on haittojen vähentäminen.” THL 

 

Lähteet & lisätietoa:  

THL, Vähittäismyynninmonopoli (Päivitetty: 16.8.2019): 

Linkki THL:n sivulle: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/politiikka/vahittaismyyntimonopoli 

THL, Ongelmakäyttäjien kulutukseen vaikuttaminen (Päivitetty:  16.8.2019): 

Linkki THL:n sivulle: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/politiikka/ongelmakayttajien-kulutukseen-vaikuttaminen 

 

 

 

 

  

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/vahittaismyyntimonopoli
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/vahittaismyyntimonopoli
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/ongelmakayttajien-kulutukseen-vaikuttaminen
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/ongelmakayttajien-kulutukseen-vaikuttaminen
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Dia 12 

 

Opittu kulttuuri?
Pohdi parisi kanssa:

1. Missä tilanteissa alkoholia juodaan?

2. Kuuluuko alkoholi kaikkiin juhliin? 

3. Miksi alkoholi on Suomen käytetyin
päihde?

4. Mikä on kohtuullista käyttöä teidän
mielestä? 

5. Milloin käyttö muuttuu riskikäytöksi? 
Milloin käyttö on haitallista?

6. Paljonko on liikaa lasten ollessa läsnä?

 

Opittu kulttuuri? Pyydä nuoria kirjaamaan ylös ajatuksiaan.  

 

Pohdintatehtävä  

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

jne. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. Vastauksia voi myös kirjata paperille. 

Kerro miten kauan keskusteluun on aikaa. 

Valmistautuminen keskusteluun koko ryhmän kanssa 

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

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

eivät vastaisikaan omiasi. Pysy neutraalina; tarjoa näkökulmia. Kysymyksiin 1-2 voit katsoa tukea 

myös sivuilta 6-7, osiosta: Alkoholin kulutus ja rajoitukset. 

Seuraavassa osassa (diat 13-15) käydään läpi kohtuukäyttöä ja riskikäyttöä ennen 

alkoholihaittojen käsittelemistä. 
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Vastauksia kysymyksiin 

 

Kerro, että alkoholinkäyttöön voi liittyä paitsi hauskoja hetkiä, myös tilanteen hallinnan 

menettämisen tunnetta. Nousuhumalassa voi olla hauska ja vitsikäs olo, laskuhumalassa saattaa 

itkettää. Jotkut voivat kokea, että alkoholin avulla seksikumppanin löytäminen tai ihastuksen 

kohteelle jutteleminen on helpompaa. 

Humalainen voi tehdä asioita, joita häpeää myöhemmin. Tai hän saattaa kohdata väkivaltaa, koska 

ei ole aivan tilanteen tasalla. On hyvä muistaa, että lapsi ja nuori voi kokea pulmalliseksi monet 

sellaisetkin asiat, joita vanhemmat ja aikuiset pitävät luonnollisina. Tämä on mielipidekysymys, 

johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. 

Kysy, mitä väestöryhmää osallistujat ovat ajatelleet (ala-ikäiset, nuoret aikuiset, aikuiset, 

vanhemmat/huoltajat) kun ovat vastanneet kysymyksiin. 

Tunnin loppuun voitte palata tähän kysymykseen ja pohtia, jos suhtautumiseen tuli uusia 

näkökulmia. Tavoitteena on herättää nuoret ajattelemaan alkoholinkäytön vaikutuksia muihin kuin 

käyttäjään itse. Pyydä nuoria miettimään eroja alaikäisten ja aikuisten välillä. Alaikäisen nuoren 

alkoholinkäytössä on aina suuremmat riskit haitoille mm. riippuvuus syntyy nuorena helpommin.  

Moni kokee, ”että oma alkoholinkäyttö on kunnossa, kun osaa ottaa pari ”eurooppalaisen” 

sivistyneesti. Suomessa on kuitenkin oma päihdekulttuuri, jonka rinnalle on nyt rantautunut myös 

se ”sivistynyt” eurooppalainen juomakulttuuri. Nämä yhdistettynä voi tavallisen työikäisen 

alkoholinkulutus ilman viikonloppujuhlimistakin nousta yllättävän korkeaksi. Runsaan ja 

säännöllisen alkoholikäytön jäljet näkyvät peruskunnon alenemisena ja sosiaalisissa suhteissa.” 

Alkoholinkäyttö vaikuttaa aina tavalla tai toisella muihin ihmisiin, välillisesti tai välittömästi. 
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Dia 13 

 

Riskirajat ja annokset aikuisille
Kohtuukäytöksi katsotaan alkoholinkäyttö, joka ei aiheuta 
terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia vaikeuksia. 

 

 OSA 2. Riskirajat ja annokset aikuisille  

 

Kohtuukäytöksi katsotaan alkoholinkäyttö, joka ei aiheuta terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia 

vaikeuksia. Yleensä käyttö on tällöin harvoin toistuvaa, määrältään vähäistä ja humalajuominen 

poikkeuksellista. Terveydestä on syytä olla huolissaan, jos aikuinen mies käyttää jatkuvasti 24 

annosta viikossa tai 7 annosta kerralla tai jos aikuinen nainen käyttää jatkuvasti 16 annosta viikossa 

tai 5 annosta kerralla. Nämä luvut ovat keskimääräisiä arvioita. Nuorilla, vanhuksilla tai 

sairauksien yhteydessä pienemmätkin määrät haittaavat terveyttä. Mikään alkoholin kulutustaso 

ei ole riskitön. Pitkällä aikavälillä esimerkiksi rintasyövän riski lisääntyy jo tasolla, joka vastaa yhtä 

alkoholiannosta päivää kohden. (THL) 

Alkoholi vaikuttaa nuoreen voimakkaammin kuin aikuiseen, koska 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. 
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Lähteet & lisätietoa:  

(MLL, 2011) Kissa pöydälle-esite: Puhu alkoholista nuoren kanssa  

Linkki materiaaliin: 

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/31100646/Kissa_p%C3%83%C2%B6yd%C3

%83%C2%A4lle_pdf.pdf 

Kuinka paljon on liian paljon? EHYT ry 

Linkki Ehytin sivuille: 

http://www.ehyt.fi/fi/taitolaji 

Tietoa alkoholista, linkki EHYTin sivulle: 

https://ehyt.fi/paihde-peli-info/alkoholi/ 

Usein kysytyt terveydestä ja alkoholista (THL)  

Linkki THL:n sivulle: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/terveys  

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa (Preventiimi, 2012)  

Linkki materiaaliin: 

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-

verkkoversio.pdf 

 

 

 

 

  

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/31100646/Kissa_p%C3%83%C2%B6yd%C3%83%C2%A4lle_pdf.pdf
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/31100646/Kissa_p%C3%83%C2%B6yd%C3%83%C2%A4lle_pdf.pdf
http://www.ehyt.fi/fi/taitolaji
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/alkoholi/
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/terveys
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf


  EHYT ry 7.12.2020 

Dia 14 

 

Paljonko on yksi alkoholiannos?

Yksi alkoholiannos sisältää n. 12 grammaa 
puhdasta alkoholia, riippumatta juoman laadusta. 
Pienessä pullollisessa siideriä tai olutta on siis 
saman verran alkoholia kuin yhdessä annoksessa 
(4cl) kirkasta viinaa.

Yksi alkoholiannos on:

•0.33 l eli pieni pullo keskiolutta tai siideriä

•12 cl mietoa viiniä

•8 cl väkevää viiniä

•4 cl viinaa (40%)

 

Paljonko on yksi alkoholiannos?  

 

Käykää läpi, kuinka paljon on yksi alkoholiannos. Korosta, että riskirajat ja annokset ovat aikuisille ja 

ettei mikään alkoholin kulutustaso ei ole riskitön. 

Alkoholinkäyttöön liittyvät riskit kohoavat annosmäärien ja juomistiheyden lisääntyessä. 

Riskialttiuteen vaikuttavat juomismäärien ohella monet yksilölliset tekijät. Perimä, sukupuoli, ikä, 

kehon koko, terveydentila, erilaiset lääkitykset, raskaus ja muut tilannetekijät voivat aiheuttaa 

ongelmia elämän eri osa-alueilla jo hyvin pienillä käyttömäärillä. Nuorilla, vanhuksilla tai 

sairauksien yhteydessä pienemmätkin määrät haittaavat terveyttä.  

Riskirajat ja annokset aikuisille 

NAINEN 

(Terve työikäinen, keskikokoinen) 

Kohtalainen riski, 7 annosta / viikko 

Korkea riski, viikottaiskulutus (suurkulutus) 12-16 annosta / viikko tai 2 annosta säännöllisesti 

päivittäin 
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MIES 

(terve työikäinen, keskikokoinen) 

Kohtalainen riski, 14 annosta / viikko 

Korkea riski, viikottaiskulutus (suurkulutus) 23-24 annosta / viikko tai n. 3 annosta säännöllisesti 

päivittäin 

 

Lähteet & lisätietoa:  

Kuinka paljon on liian paljon? EHYT ry 

Linkki Ehytin sivuille: 

http://www.ehyt.fi/fi/taitolaji 

Tietoa alkoholista, linkki EHYTin sivulle: 

https://ehyt.fi/paihde-peli-info/alkoholi/ 

Usein kysytyt terveydestä ja alkoholista (THL)  

Linkki THL:n sivulle: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/terveys  

 

 

 

 

  

http://www.ehyt.fi/fi/taitolaji
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/alkoholi/
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/terveys
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Dia 15 

 

Niistäkin alkoholinkäyttäjistä, 
joilla on korkea pitkäaikaisten 
terveyshaittojen riski, suurin 
osa pitää itseään 
kohtuukäyttäjinä.

→ Ihmisten ymmärrys oman 
alkoholinkäytön riskialttiudesta 
saattaa siis olla vinoutunut

(THL, Näin Suomi Juo 2018)

Alkoholin riskikäyttö

 

Alkoholin riskikäyttö. Käykää läpi dian nostot ja keskustelkaa. 

 

Alkoholinkäyttöön liittyvät riskit kohoavat annosmäärien ja juomistiheyden lisääntyessä. 

Henkilökohtaiseen riskialttiuteen vaikuttavat juomismäärien ohella monet yksilölliset tekijät. 

Perimä, sukupuoli, ikä, kehon koko, terveydentila, erilaiset lääkitykset, raskaus ja muut 

tilannetekijät voivat aiheuttaa ongelmia elämän eri osa-alueilla jo hyvin pienillä käyttömäärillä. 

Usein ajatellaan, että alkoholiongelmia aiheuttavat ennen kaikkea alkoholin suurkuluttajat. 

Kuitenkin suurimman osan suomalaisen yhteiskunnan vakavista alkoholihaitoista aiheuttavat ns. 

kohtuukuluttajat. Tämä johtuu siitä, että suurin osa aikuisista on kohtuukuluttajia ja myös nämä 

ihmiset juovat itsensä humalaan. Kohtuukuluttajaksi lasketaan ne suomalaiset, jotka juovat 

vähemmän kuin alkoholin suurkuluttajat. 
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Lisäkysymyksiä keskustelun tueksi 

 

• Miksi luulette, että ihmiset vähättelevät alkoholiin liitettäviä haittoja? 

• Voiko juomisisesta aiheutuvia riskejä tai ikäviä sivuseurauksia olla vaikea havaita? 

• Milloin huolestuisitte kaverin alkoholinkäytöstä? Mitä merkkejä riski- tai haitallisesta 

käytöstä voisi ilmetä? 

• Millaisia uutisia olette lukeneet tilanteista, joissa nuoret ovat käyttäneet runsaasti 

alkoholia? Voiko tämä olla riskikäyttöä? 

• Mitä ajattelette, jos joku jatkuvasti puhuu perjantaisin siitä, mistä aikoo hankkia alkoholin ja 

maanantaisin muistelee juomareissuaan? 

• Voiko kaverille mielestänne sanoa, ettei hänen kannattaisi juoda enempää? 

• Mitä riskejä on siinä, jos joku yllyttää toista juomaan yhä enemmän? 

• Mitä vaikutuksia alkoholinkäytöllä on oppimiseen ja opiskeluun? Entä kaverisuhteisiin? 

• Mikä on normaalia aikuisten alkoholinkäyttöä? 

 

Lähteet & lisätietoa:  

(MLL, 2011) Kissa pöydälle-esite: Puhu alkoholista nuoren kanssa  

Linkki MLL:n materiaaliin: 

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/31100646/Kissa_p%C3%83%C2%B6yd%C3

%83%C2%A4lle_pdf.pdf 

Näin Suomi Juo 2018, (THL) 

Linkki THL:n materiaaliin: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo  

 

Kuinka paljon on liian paljon? EHYT ry 

Linkki EHYT ry:n sivuille: 

http://www.ehyt.fi/fi/taitolaji 

 

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/31100646/Kissa_p%C3%83%C2%B6yd%C3%83%C2%A4lle_pdf.pdf
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/07/31100646/Kissa_p%C3%83%C2%B6yd%C3%83%C2%A4lle_pdf.pdf
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo
http://www.ehyt.fi/fi/taitolaji
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Dia 16 

 

Alkoholin käytön seuraukset
Pohdi parisi kanssa, kirjatkaa ylös:

1. Mitä haittavaikutuksia alkoholilla on 
yhteiskuntaan ja ympäristöön? 

2. Miksi alkoholinkäytöstä syntyy
kustannuksia valtiolle? 

 

Alkoholin haittavaikutukset. Listatkaa mahdollisimman monta. 

 

Pohdintatehtävä: 

Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin. Tarvittaessa kysymyksiä voi pohtia myös itsenäisesti. 

Seuraavat diat antavat vastauksia tehtävään. 

Pyydä osallistujia listaamaan mahdollisimman monta haittavaikutusta alkoholinkäytöstä parinsa 

kanssa. Ryhmät/parit voivat kisailla siitä, mikä ryhmä keksii eniten asioita. Vaikutuksista on 

tarkoitus keskustella yhdessä. Aikaa voi antaa 3 minuuttia.  

Tehtävän voi myös käydä yhdessä keskustellen, jos nuorilla tulee heti ajatuksia mieleen. Tarkoitus 

on miettiä alkoholiin liitettäviä haittoja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 
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Dia 17 

 

Alkoholin vaikutukset 
yhteiskuntaan ja ympäristöön 

Alkoholin ja muiden päihteiden haittavaikutukset kuormittavat 
paitsi käyttäjää itseään myös hänen lähiympäristöään ja 
yhteiskuntaa laajemmin. 

 

OSA 3. Alkoholin vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön.  

 

Käykää läpi nuorten vastaukset edelliseen kysymykseen. Seuraavat diat käsittelevät 

alkoholinkäyttöön liitettäviä haittavaikutuksia yhteiskunnassa. 

Pyydä osallistujia perustelemaan ajatuksensa, mikäli vastuksissa jokin ihmetyttää. Mm. nuorten 

usein ilmaisema huoli ”sossumerkinnästä” haittavaikutuksena on hyvä purkaa yhdessä, ja avata 

nuorille lastensuojelun funktio perheiden tukitoimena, ei rangaistuksena. Alaikäisellä nuorella on 

lain mukaan oikeus kasvaa turvallisessa elinympäristössä ilman päihteidenkäytön aiheuttamia 

haittoja. 

Tuo siksi esiin, että vaikka ulkopuolisten puuttuminen perheenkeskeisiin asioihin saattaa tuntuakin 

pahalta, tavoitteena on turvata lapsen ja perheen tuki.  Haittavaikutuksia ovat perheenjäsenten, 

työtovereiden ja täysin ulkopuolisten kokemat haitat, mutta myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, 

työpaikkoihin ja koko kansantalouteen kohdistuvat kustannukset tai kustannusmenetykset.  
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Dia 18 

 

Alkoholin käyttö kuormittaa

Käyttäjää 
(psyykkiset, sosiaaliset ja fyysiset haitat)

Lähiympäristöä
(läheisten huoli, riidat, opiskelu, työssä jaksaminen, 
syrjäytyminen)

Yhteiskuntaa laajemmin
(väkivalta, liikenne, terveyskulut, taloudellinen kantokyky)

 

Alkoholin käyttö kuormittaa. Käykää läpi dian nostot. 

 

Usein on vallalla käsitys, että vain päihteiden riippuvuuskäyttäjille aiheutuu haittoja. Olettamus ei 

pidä paikkaansa. Aivan tavallisten ihmisten liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa myös paljon 

alkoholihaittoja ja -kuluja. Alkoholinkäyttö vaikuttaa aina tavalla tai toisella muihin, vaikka valinta 

käyttää alkoholia on jokaisen oma. Tosiasiassa suurimman osan haitoista kokevat alkoholin 

kohtuukäyttäjiin lukeutuvat, eivätkä alkoholin suurkuluttajat. (Näin Suomi Juo, 2018). Lisäksi 

haittoja kokevat useimmiten muut ihmiset kuin käyttäjä itse. Haittojen kokeminen on myös hyvin 

yksilöllistä, koska ihmisillä on hyvin erilaisia kokemuksia päihteidenkäyttöön liittyen. Joku saattaa 

siksi ahdistua tai huolestua toista helpommin ja eri ihmisten näkemyksiä pitää siksi kunnioittaa. 

Päihteisiin liittyvät haitat ovat suuri kansantaloudellinen rasite, mutta ennen kaikkea haitat 

päihteiden seuraukset riskikäyttäjälle voivat olla korjaamattomia. Päihteiden riskikäyttö ei koskaan 

ole yksityisasia, vaan siihen liittyvät aina tavalla tai toisella perheenjäsenet, läheiset sekä kaverit 

työ - ja opiskeluyhteisöissä.  
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Tiedoksi alkoholiriippuvuuden määrittelystä:  

 

Nuoret usein mieltävät alkoholiriippuvuuden päivittäiseksi käytöksi. Kannattaa tuoda esiin, että 

suurin osa alkoholin ongelmakäyttäjistä ovat työssäkäyviä. Viikonloppu juominen on siksi yleistä. 

Alkoholismi on sairaus, johon kuka vaan voi sairastua elämänsä aikana ja se ilmenee eri ihmisille eri 

tavoin. Alkoholinkäyttö voi olla ongelmallista ja vaikuttaa lähipiiriin negatiivisesti, vaikkei henkilö 

olisikaan saanut päihderiippuvuuden diagnoosia. 

 

Lähteet & lisätietoa: 

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa (2012) 

Linkki materiaaliin: 

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-

verkkoversio.pdf 

Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt toim. (2013) Alkoholi- ja päihdehaitat 

läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle. (THL):  

Linkki materiaaliin: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104454/THL_TEE2013_014_verkko.pdf?sequence=

1 

 

 

 

 

  

http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
http://preventiimi.humak.fi/wp-content/uploads/sites/28/2015/11/Vain-yhdelle-tukimateriaali-verkkoversio.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104454/THL_TEE2013_014_verkko.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104454/THL_TEE2013_014_verkko.pdf?sequence=1
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Dia 19 

 

 

Alkoholin haitat muille kuin itselleen. Käykää läpi taulukossa olevia haittoja. 

 

Käykää läpi taulukossa olevia haittoja, seuraavissa dioissa käydään läpi haittojen lukuja ja 

haittoja tarkemmin. 

Taulukko esittää alkoholin liitännäisiä haittoja muille kuin käyttäjälle itselleen. Merkittävä osa 

alkoholin aiheuttamista tapaturmista ja muistakin haitoista jää rekistereissä usein tunnistamatta 

alkoholin aiheuttamiksi.  2000-luvun alkoholikeskustelu korostaa usein ”yksilön vastuuta" ilman 

”yhteisvastuuta”. 

Yksilönäkökulmaa korostetaan huolimatta siitä, että alkoholi on perusluonteeltaan haitallinen ja 

riippuvuutta aiheuttava aine.  

Näkemys päihdehaitoista: 

 

Vältettävissä olevat päihdehaitat on osin normalisoitu osaksi yhteiskuntaa 

Suomalainen yhteiskunta ja yhteiskuntapolitiikka ovat 2000-luvulla aiempaa yksilöllisempiä, mikä 

tarkoittaa niin kasvavia mahdollisuuksia kuin kovenevia vaatimuksiakin. Yksilöt voivat täyttää 

toiveitaan ja tehdä valintojaan ilman, että naapurit tai yhteiskunta tarkkailevat heidän käytöksensä 

sopivuutta kollektiivisiin normeihin. Toisaalta yksilöiden on kannettava vastuu ja seuraukset myös 
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epäonnistumisistaan itse, kun huolenpidon takeena ei ole perään katsovia kyläyhteisöjä tai 

hyvinvointivaltiota. 

Tämä asetelma kiteytyy alkoholiin ja juomiseen liittyvissä asenteissa: Riehakas hauskanpito tai 

rentouttava viinilasillinen ovat nykysuomalaisen jokamiehenoikeuksia, mutta juojien pitää myös 

osata hoitaa homma ja sen seuraukset itse.  

Päihteiden käyttö vaikuttaa laajemmin koko yhteiskuntaan aiheuttamalla huomattavia menoja, 

lisäten myös ihmisten pahaa oloa. Liitännäiset haitat ovat vaikeammin mitattavissa. 

Alkoholinkäytöstä aiheutuu suomen valtiolle enemmän menoja kuin tuloja ja siksi alkoholin 

saatavuutta rajoitetaan eri keinoin. Päihtyneenä tekee useimmin semmoisia asioita, mitä selvänä ei 

tulisi tehneeksi. Humalajuominen lisää näin ollen myös ihmisten riskikäyttäytymistä.  

 

Lähteet & lisätietoa:  

Taulukko on poimittu IOGT:n julkaisusta Alcohol and Society (2015) sivulta 38 ja suomennettu. 

Linkki alkuperäiseen julkaisuun:  

https://iogt.org/wp-content/uploads/2015/03/Alcohol_and_society2015_en.pdf 

Maunu, Ryyppäämällä ryhmäksi? 

Linkki materiaaliin: 

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

 

 

 

  

https://iogt.org/wp-content/uploads/2015/03/Alcohol_and_society2015_en.pdf
http://www.ehyt.fi/sites/default/files/ryyppaamalla_ryhmaksi_virallinen.pdf
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Dia 20 

 

Alkoholihaittojen lukuja

• Alkoholiperäisiin tauteihin, 
alkoholimyrkytyksiin ja päihtyneenä
tapaturmiin tai väkivaltaan kuolee
vuodessa yhteensä yli 2000 suomalaista

• Rattijuopumustapauksissa on viimeisen
kolmen vuoden aikana kuollut
keskimäärin 47 ja loukkaantunut 540 
henkilöä vuosittain (2019)

• Tieliikenteen rattijuopumustapauksissa
kuolleista ja loukkaantuneista yli
kolmannes on nuoria 15-24 vuotiaita.

 

Alkoholihaittojen lukuja. Käykää läpi dian nostot.  

 

Tunnistetuista alkoholihaitoista koituu julkiselle sektorille noin miljardin euron verran suoria 

menoja; etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestyksenpidon kustannuksina. 

Alkoholinkäytöstä johtuvien haittojen aiheuttama kuormitus sekä kansanterveydelle että 

kansantaloudelle on yhä merkittävä. Haittojen kulut maksavat suurelta osin tavallinen työssäkäyvä 

veronmaksaja, eli suuri enemmistö. Pätevä keino pienentää kestävyysvajetta ja tukea 

hyvinvointivaltiota on vähentää alkoholista aiheutuvia haittakustannuksia, tuottavuuden 

menetyksiä ja työelämästä pois ajautumista. 

Suoriin alkoholikuolemiin tulee lisätä alkoholin aiheuttamat välilliset kuolemat: Sydän- ja 

verisuonisairaukset, syövät mutta myös onnettomuudet ja henkirikokset→ Näiden välillisten 

kuolemien kokonaismäärän luotettava ja kattava arviointi on vaikeaa. 
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Lähteet & lisätietoa: 

Liikenneturva, Tilastoraportti 4/2019:  

Linkki liikenneturvan materiaaliin: 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tila

stokatsaus_rattijuopumus.pdf 

THL, Alkoholipolitiikka meillä ja muualla 

Linkki THL:n sivuille: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-

kysymykset/politiikka/alkoholipolitiikka-meilla-ja-muualla 

Päihdetilastollinen vuosikirja 

Linkki THL:n julkaisuun: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137332/SVT_P%c3%a4ihdetilastollisen%20vuosikirj

a%202018%20%2822.1.2019%29%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

  

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_rattijuopumus.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_rattijuopumus.pdf
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/alkoholipolitiikka-meilla-ja-muualla
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset/politiikka/alkoholipolitiikka-meilla-ja-muualla
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137332/SVT_P%c3%a4ihdetilastollisen%20vuosikirja%202018%20%2822.1.2019%29%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137332/SVT_P%c3%a4ihdetilastollisen%20vuosikirja%202018%20%2822.1.2019%29%20web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Dia 21 

 

1 300 000 on 
pelännyt 
päihtyneitä  

700 000 joutunut 
päihtyneen 
ahdistelemaksi 

460 000 kokenut läheisen 
alkoholinkäytön aiheuttamia 
vakavia vaikutuksia*  

>5pistettä asteikolla 0-10; 0- ei 
haittavaikutuksia, 10- vaikutukset 
ovat pilanneet elämäni

2 100 000 ärsyyntynyt 
päihtyneiden 
virtsaamisen, 
roskaamisen tms. 
vuoksi  

120 000 
tapaturmaa

2 600 000 suomalaista on kokenut 
haittoja muiden alkoholinkäytöstä 
(THL, Juomatapatutkimus 2016)

 

Muiden alkoholinkäytöstä johtuvat haitat. Käykää läpi dian nostot. 

 

Keskustelkaa muiden alkoholinkäytön haitoista, lisäkysymyksiä keskusteluun seuraavalla sivulla. 

Muiden alkoholinkäytöstä johtuvien lievempien ja vakavampien ongelmien kokeminen on 

yleisempää kuin omasta alkoholinkäytöstä johtuvien ongelmien kokeminen.  

Monet lapset ja nuoret saattavat myös kokea aikuisten alkoholinkäytön ahdistavaksi tai 

pelottavaksi, vaikka aikuiset olisivatkin omasta mielestään alkoholin kohtuukäyttäjiä.  

Aikuisen muuttunut käytös humalan seurauksena on tähän useimmiten syy. 

Nuorten vastuulla ei ole kantaa huolta aikuisten alkoholinkäytöstä; kannusta nuoria puhumaan 

luotettavalle aikuiselle, mikäli aikuisen alkoholinkäyttö ahdistaa.  
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Lisäkysymyksiä keskustelun tueksi  

 

Miksi muut kokevat haittoja toisten alkoholinkäytöstä? 

Miksi humala vaikuttaa ihmisten käytökseen? 

Oletko joutunut tilanteeseen, jossa muiden päihteiden käyttö on ärsyttänyt sinua? 

Mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä? 

 

 

Lähteet & lisätietoa:  

Näin Suomi Juo-kirja (2018)  

Linkki julkaisuun: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 

Linkki alkuperäisiin tilastoihin: 

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/koetut-

alkoholihaitat 

 

 

 

 

  

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/koetut-alkoholihaitat
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/nain-suomi-juo/koetut-alkoholihaitat
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Dia 22 

 

1 200 000 suomalaista on kokenut 
humalahaittoja 
(THL, Juomatapatutkimus 2016)

940 000 on katunut 
puheitaan tai 
tekojaan

270 000 tavaroita 
vahingoittunut

120 000
tapaturma

560 000 riita

95 000 katunut 
seksuaalista 
kanssakäymistä

84 000 
tappelu

 

Humalahaitat. Käykää läpi dian nostot. 

 

Käykää läpi suomalaisten kokemia humalahaittoja, lisäkysymyksiä keskusteluun löytyy alta.  

Kaiken kaikkiaan 1,2 miljoonaa suomalaista on Juomatapatutkimuksen mukaan kokenut 

humalahaittoja, kuten riitoja, tappeluita tai tapaturmia (2016). 

Jos määrästä poistetaan yleisin ja melko lievä haitta ”katunut puheitaan tai tekojaan”, vähintään 

yhden humalahaitan kokeneita oli silti lähes 900 000. 

 

Lisäkysymyksiä keskustelun tueksi 

 

Miksi kuvassa näkyviä humalahaittoja sattuu?   

Mikä on ryhmän mielestä alkoholin kohtuullista käyttöä?  

Voiko kohtuullisesta käytöstä koitua haittoja?  

Miksi alkoholi vaikuttaa aggressiiviseen käytökseen/väkivaltaan?  

Miten voi varmistaa, että kaveri pääsee turvallisesti kotiin?  
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Dia 23 

 

Liikenneonnettomuudet
• Liikennekuolemien ja loukkaantumisten määrä on nuorten (15-24-v.) 

osalta lähes puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

• Henkilövahinkoja tapahtuu 15-vuotiaille mopoilijoille enemmän kuin 
henkilöautossa matkustaville 18-vuotiaille.

• Viimeisen kolmen vuoden aikana kuoli keskimäärin 45 ja loukkaantui 
noin 1 800 nuorta vuosittain. 

 

Liikenneonnettomuudet. Käykää läpi dian nostot. 

 

Seuraavalla dialla 24 on video nuorten terveysongelmien vaikutuksesta liikenteeseen ja dialla 25 

pohdintatehtävä sekä vastauksia liittyen videoon. 

Rattijuopumustapauksissa kuolee ja loukkaantuu paljon nuoria. Kuolleista joka viides ja 

loukkaantuneista lähes kolme kymmenestä oli 15-24-vuotiaita (2016). Rattijuopoista noin 10 

prosenttia on iältään 18–24-vuotiaita. 

Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on yli kolminkertainen koko väestöön 

verrattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on korkea, valtaosa nuorista ei kuulu siihen 

riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. 

Lähteet & lisätietoa:  

Ajankohtaiset tilastot 

Linkki liikenneturvan sivuille: 

https://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua/ajankohtaiset-tilastot 

Tilastokatsaus, Nuoret, 30.1.2018: 

Linkki tilastokatsaukseen: 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tila

stokatsaus_nuoret.pdf 

https://www.liikenneturva.fi/fi/tutkittua/ajankohtaiset-tilastot
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_nuoret.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_nuoret.pdf
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Yle Triplet: Nuorten kolarien 
takana voi olla päihde- tai 
terveysongelmia

Katsokaa 
video

 

Katsokaa video nuorten terveysongelmien vaikutuksesta liikenteeseen: 

 

Lähteet & lisätietoa: 

Yle Triplet: Nuorten kolarien takana voi olla päihde- tai terveysongelmia 2016 

Mikäli linkki videoon ei toimi diassa löydät videon osoitteessa: 

https://yle.triplet.io/articles/nuorten-kolarien-takana-voi-olla-paihde-tai-terveysongelmia? 

 

 

 

 

  

https://yle.triplet.io/articles/nuorten-kolarien-takana-voi-olla-paihde-tai-terveysongelmia
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Dia 25 

 

Videon jälkeen
Pohdi parisi kanssa:
1. Mitä syitä on nuorten kuskien kolareille? 

Millaiset tilanteet voivat altistaa 
onnettomuuksille?

2. Mikä on tilastojen mukaan merkittävin syy 
onnettomuuksien synnylle? 

3. Miten nuorten tieliikenneonnettomuuksia voisi 
tulevaisuudessa välttää?

4. Miten kaverin ajopäätökseen / 
ajokäyttäytymiseen voisi vaikuttaa?

 

Pohtikaa videoon liittyviä kysymyksiä.  

 

Pohdintatehtävä  

Ohessa on neljä keskustelukysymystä. Lue ne ääneen nuorille ja tarkista, että ne on ymmärretty 

oikein. Kerro miten paljon aikaa on käytettävissä. Pyydä nuoria kirjaamaan vastauksiaan paperille 

lyhyesti. 

 

Vastauksia  

 

Valtaosassa nuorten liikenneonnettomuuksista taustalla on kuljettajan päihtymys, sairaus ja 

väsymys, ei niinkään ajonopeus.  

Asiantuntijoiden mielestä nuorten kuljettajien kuntoon ja ajokykyyn pitäisi kiinnittää enemmän 

huomiota. Onnettomuuksien riskitekijöinä ovat päihteiden lisäksi kova nopeus ja kiinnittämättä 

jääneet turvavyöt. Nuorilla kuljettajilla on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren 

alkoholipitoisuuksilla, sillä alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin niihin kuljettajan taitoihin, jotka eivät 

ole vielä automatisoituneet ajokokemuksen myötä. Päihtyneet kaverit, jotka ovat kyydissä voivat 

myös häiritä kuljettajaa. 
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Nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on yli kolminkertainen koko väestöön 

verrattuna. Vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on korkea, valtaosa nuorista ei kuulu siihen 

riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. Nuoret ajavat 

eniten yöllä, varsinkin kesäaikaan. Viikonloput – etenkin kesälauantait - ovat tilastojen mukaan 

nuorten onnettomuuksien tyypillistä aikaa. Koko vuoden kuolemantapauksista yli puolet sattui 

perjantain ja sunnuntain välisenä aikana. Kuolemantapauksista autossa puolet tapahtui yöaikaan 

(klo 0 - 7 välisenä aikana) (Liikenneturvan tilastoraportti, 9.4.2019) 

Myös krapula alentaa monin tavoin ajokykyä. Alkoholin nauttimista seuraavana päivänä kuljettajan 

onkin syytä tarkkailla omaa ajokykyään.  

 

Lähteet & lisätietoa: 

Yle Uutiset: Onnettomuudet kääntyivät nousuun – Liikenneprofessori: miksi ajokorttia pidetään 

lähes perusoikeutena? päivitetty 25.2.2016 

Linkki Ylen uutiseen: 

https://yle.fi/uutiset/3-8697992 

Liikenneturva, Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä 

Linkki liikenneturvan sivuille: 

https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tila

stokatsaus_nuoret.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://yle.fi/uutiset/3-8697992
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_nuoret.pdf
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_nuoret.pdf
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Dia 26 

 

Janaharjoitus
Asetu esitetyn väitteen mukaan janalle, oman mielipiteesi 

mukaan. 

 

OSA 4. Janaharjoitus, samaa mieltä - eri mieltä 

 

Janaharjoitus – kysymykset seuraavalla sivulla 

Janaharjoituksen tarkoituksena on antaa oppitunnin vetäjälle tietoa osallistujien näkemyksistä ja 

vetää yhteen käsitellyt teemat. Janaharjoituksen voi toteuttaa myös etänä, jolloin nuoret 

vastaavat kirjallisesti esitettyihin väittämiin esim. skaalalla 1-5; 1- eri mieltä, 2-osittain eri mieltä 3-

ei samaa eikä eri mieltä/en tiedä, 4- osittain samaa mieltä, 5 samaa mieltä, sekä perustelevat 

mielipidettään jokaisen väittämän kohdalla. 

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

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

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

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

mielipiteensä mukaisesti janalle seisomaan, äärilaitoihin, johonkin välille jne. Kehota nuoria 

tekemään omia pohdintoja ja siirtymisiä, eikä seuraamaan muita.  
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Kouluttaja lukee väittämät  

 

• Alkoholin käyttö on jokaisen oma asia 

• Alkoholinkäytön rajoittaminen toimii yhteiskunnassamme hyvin 

• Ala-ikäisten alkoholinkäyttöön puututaan mielestäni tarpeeksi 

• Olen joskus ollut huolissani tuntemani henkilön alkoholinkäytöstä 

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

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

• Päihteistä ja mielen hyvinvoinnista puhutaan mielestäni koulussa tarpeeksi 

• Opin tänään jotain uutta 

 

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

miksi he asettuivat juuri siihen kohtaan.  

Keskustelussa voidaan jakaa kokemuksia siitä, miten nuoret kokevat alkoholiin liittyvät teemat 

omasta kokemuksesta käsin. Muista kuitenkin, että esim. kysymys “olen joskus ollut huolissani 

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

sen voi myös jättää väliin.  

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

Näitä asioita on hyvä kerrata mielessään, jotta huomaa miten oma historia ja kokemukset 

vaikuttavat meihin sekä mielikuviimme päihteistä. Nuorten elämä on moninaista ja päihteet 

näkyvät nuorten arjessa monella tapaa. Kaikkien nuorten kiinnostuksiin ei liity päihteiden käyttö. 

Suurin osa nuorista ei ole päihteiden ongelmakäyttäjiä, mutta valtaosa oppilaista 

kokee päihdehaittoja. 
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Dia 27 

 

 

Buenotalk.fi sivustolta lisätietoa aiheesta 

 

Buenotalk.fi-sivusto on EHYT ry:n ylläpitämä nuorten kanava, johon kannattaa tutustua. Sieltä 

löytyy lisätietoa päihteistä ja pelaamisesta, sekä muista aiheista, jotka koskettavat yläkouluikäisen 

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

sekä buenotalk.fi-sivustolta. 

Buenotalk.fi-sivustolla voi kokeilla esimerkiksi päihdetietouttaan minivisojen muodossa. Kotisivulta 

löytyy kysy/fråga -palsta, jossa voi kysyä päihteisiin tai pelaamiseen liittyvistä asioista anonyymisti, 

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

päivän sisällä. Nuorten kysymyksistä tehdään videoita Buenotalkin YouTube-kanavalle, jossa 

nuorten nostamia aiheita käsitellään viihteellisesti. 
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Lähteitä oppilaille kotitehtävien tekoa varten 

 

Mikäli jaat diaesityksen keskustelukysymyksineen nuorille kotitehtäväksi / etäopiskeluun, voi 

oppilaita pyytää etsimään vastauksiaan esitettyihin kysymyksiin seuraavilta sivuilta:  

Buenotalk.fi 

Buenotalk.fi-sivun minivisat tarjoavat tietoa alkoholista visan muodossa.  

Linkki Buenotalkin sivuille: 

https://www.buenotalk.fi/  

BuenoTalk YouTube -kanavalla löytyy myös vastauksia nuorten esittämiin kysymyksiin: 

 ”Onko pakko ryyppää itse jos kaverit ryyppää?”  

Linkki YouTube videoon: 

https://www.youtube.com/watch?v=51IZqJslHZg 

”Mitä vaaroja on alkoholissa?” 

Linkki YouTube videoon: 

https://www.youtube.com/watch?v=bC59J6wnAwM  

Fressis.fi  

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

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

hyödyntää tehtäviä tehdessä.  

Linkki Fressiksen sivuille: 

https://www.fressis.fi/  

 

 

 

 

https://www.buenotalk.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=51IZqJslHZg
https://www.youtube.com/watch?v=bC59J6wnAwM%20
https://www.fressis.fi/
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Nuortenlinkki.fi 

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

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

kattavaa ja tutkittua infoa nuorille.  

Linkki nuortenlinkin tietoartikkelit sivuille:   

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit  

Tositietoa alkoholista-esite 

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

nuorten kanssa käytävän päihdekeskustelun tueksi ja siitä löytyy paljon hyödyllistä tietoa tehtäviä 

varten.  

Linkki tositietoa alkoholista esitteeseen: 

https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/06/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf 

 

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit
https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/06/tositietoa_alkoholi_verkkoon2_s.pdf
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