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YKSILÖ JA YHTEISKUNTA

Tehtävä, ryhmä 1: 

Tutkitte alkoholin negatiivisia vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. 

Tehtävä, ryhmä 2: 

Tutkitte alkoholin positiivisia vaikutuksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Ryhmien jatkotehtävänä on järjestää 
väittely alkoholin positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja yksilölle. 

Voitte ideoida väittämiä seuraavien aihepiirien perusteella:

 

 poliisi 

 sairaala 

 alkoholismi 

 hinnat 

 koulu 

 baarit ja ravintolat 

 teollisuus 

 kaupunki 

 lounaalla käynti 

 tappelut 

 autonkuljettajat 

 jalankulkijat 

 riidat ystävien kanssa 

 työ 

 maatalous 

 supermarket

 liikenne 

 pyöräilijät

 kansantalous

 perhe

 urheilu
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SINÄ PÄÄTÄT ITSE!

Lue Mikaelin tapaus ja pohdi lukemaasi. 
Vastaa sitten tekstin lopussa oleviin kysymyksiin. 

Mikaelin valinta 
Mikael juo alkoholia melkoisesti. Hänen mielestään se tekee hänestä sosiaalisen ja iloisen. Valitettavasti 
Mikael juo toisinaan liikaa ja on aina juhlissa eniten kännissä. Mikael pitää luokallaan olevasta Annasta 
kovasti ja viettäisi mielellään aikaa hänen kanssaan, mutta uskaltaa tehdä niin ainoastaan humalassa.

Annan mielestä Mikael on rasittava ja hankala, erityisesti humalassa. Eräänä iltana Mikael kertoo An-
nalle juhlissa tunteistaan, mutta Anna tekee selväksi, ettei ole kiinnostunut. Mikael loukkaantuu, mutta 
on niin humalassa ettei tule varsinaisesti ajatelleeksi asiaa ennen kuin seuraavana päivänä. Hän miettii, 
mikä voisi olla vialla, ja alkaa ymmärtää, että juo tehdäkseen Annaan vaikutuksen. Mutta jos se ei kerran 
toimi, Mikael ei tiedä mitä tehdä.

Kysymyksiä: 

– Oletko joskus nähnyt vastaavaa tai kuullut puhuttavan samankaltaisesta tilanteesta? 
– Mitä Mikael voisi tehdä vähentääkseen juomistaan ja saadakseen Annan kiinnostumaan 
 itsestään?
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YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ 
JA SUKUPUOLI 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miksi jotkut vanhemmat antavat lasten kokeilla alkoholia kotona, vaikka nämä eivät saa ostaa sitä itse 
ennen kuin ovat täyttäneet 18? 

2. Miksi alle 18-vuotiaat eivät saa lain mukaan ostaa alkoholia ravintoloissa? 

3. Olisiko seurauksena ongelmia, jos lapset ja nuoret saisivat ostaa alkoholia? 
Millaisia ongelmat olisivat, ja keneen ne kohdistuisivat? 

4. Muuttaisitko lakia, jos saisit itse päättää? Kuinka ja miksi?
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YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ 
JA SUKUPUOLI

Samin ilta 
14-vuotiaat Ville ja Sami ovat parhaat ystävät. He ovat yhdessä koulussa, jalkapalloharjoituksissa ja 
vapaa-aikanaan. Samin vanhemmat ovat lähdössä viikoksi lomalle, ja hän asuu sen aikaa Villen perheen 
luona. Saman viikon lauantaina Sami, Ville ja muutama heidän kaverinsa menee viettämään iltaa Samin 
kotiin. 

Ei mene kauaa, kun pojat ovat jo tutkimassa vanhempien baarikaapin pulloja. He aloittavat juomisen ja 
Sami, joka oli aluksi hieman epävarma asiasta, humaltuu nopeasti. Alkoholi muuttaa hänet kovaäänisek-
si ja yliaktiiviseksi, ja pian hän seisoo ulkona pihalla herättäen naapurit epävireisellä laulullaan. Kaverit, 
Ville etunenässä, yrittävät rauhoitella häntä, mutta se vain ärsyttää humalaista Samia. Seuraa tappelu, ja 
pian paikalle saapuvat poliisit, jotka unenpöpperöinen naapuri on soittanut. He erottavat tappelupukarit 
ja vievät heidät poliisiasemalle. 

Lukekaa tapauksesta ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä: 

1. Onko jotain lakia rikottu? Tarkenna! 

2. Miksi Sami käyttäytyi näin? Miksi kaverit yrittivät estää Samia? 

3. Miten uskot poliisin toimivan? 

4. Sekoitetaanko Samin ja Villen vanhemmat asiaan? Kuinka? 

5. Mitä tapahtuu seuraavaksi?
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YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ 
JA SUKUPUOLI 

Tyttöjen ilta 

Anniina ja Laura ovat 14, mutta heitä luullaan usein ikäistään vanhemmiksi. Eräänä iltana he tapaavat 
matkalla kaupunkiin pari vanhempaa poikaa, joiden kanssa he lähtevät pubiin. Anniina ja Laura tilaavat 
juotavaa. 

Tytöillä on hauskaa poikien seurassa, ja he juovat aika paljon. Myöhemmin illalla Laura alkaa voida huo-
nosti, koska on juonut liikaa. Hän sanoo Anniinalle haluavansa lähteä kotiin. Anniina haluaisi vielä jäädä, 
joten hän pettyy ja suuttuu. 

Laura ei tiedä, mitä tekisi. Pitäisikö hänen lähteä yksin kotiin? Hän on tutustunut illan aikana poikaan, 
joka on tarjonnut hänelle kyytiä kotiin. 

Lukekaa tapaus läpi ja keskustelkaa seuraavista kysymyksistä: 

1. Onko tapauksessa rikottu lakia? Tarkenna! 

2. Millä lailla Lauran tilanne on riskialtis? Mitä saattaa tapahtua? 

3. Millä lailla Anniinan tilanne on riskialtis? Mitä saattaa tapahtua? 

4. Mitä Anniinan pitäisi mielestäsi tehdä? 

5. Mitä Lauran pitäisi mielestäsi tehdä? 

6. Jos nuori humaltuu, onko riski joutua vaikeuksiin suurempi kuin aikuisilla? Perustele mielipiteesi!
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SINÄ, YSTÄVÄT JA 
TUNTEMATTOMAT

Alla on joitain tavanomaisia vaikutuksia, joita alkoholilla on nuoriin. 
Kirjoita mielipiteesi taulukon kenttiin. Vaihtoehtoja voi olla useita.

Oksentaminen 

    
Näkökyvyn 
huonontuminen

    
Ei pysty 
kävelemään 
suoraan tai 
seisomaan

    
Tavallista 
kovaäänisempi  

  
Sanoo asioita, 
joita ei muuten 
sanoisi

    
Aiheuttaa vahinkoa 

   
Ajautuu riitoihin ja 
tappeluihin 

   
Nolaa itsensä 

  
Joutuu sairaalaan 

   
Ei pysty menemään 
kouluun seuraavana 
päivänä, huono 
koulumenestys

Kuinka tämä voi vaikut-

taa alkoholia käyttä-

vään henkilöön? 

Kuinka tämä voi vai-

kuttaa alkoholinkäyt-

täjän vanhempiin? 

Kuinka tämä voi 

vaikuttaa muihin 

ihmisiin?

Kuinka tämä voi vaikut-

taa alkoholinkäyttäjän 

ystäviin?
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SINÄ, YSTÄVÄT JA 
TUNTEMATTOMAT

Samuli ja ystävät 

15-vuotias Samuli oli kaupungilla kavereidensa kanssa. He istuivat puistonpenkillä ja joivat olutta. 
Samuli joi enemmän kuin muut ja tuli humalaan. 

Tuli myöhä, ja kaverukset lähtivät bussille. Samuli alkoi voida huonosti, ja kaverit pilailivat hänen olonsa 
kustannuksella. Sehän tarkoitti, että Samulilla on huono viinapää! Samuli hermostui. Hänen ajatuksensa 
ei kulkenut selkeästi, joten hän yritti lyödä yhtä kavereistaan kasvoihin. Hän ei osunut, vaan kaatui ja löi 
päänsä jalkakäytävän reunaan niin pahasti, että menetti tajuntansa. 

Kaverit menivät paniikkiin ja karkasivat paikalta. Vain yksi kavereista jäi paikalle auttamaan Samulia. 
Onneksi ambulanssi sattui ajamaan ohi, ja Samulin kaveri sai kiinnitettyä kuljettajan huomion. Kuljettaja 
kysyi heti Samulin vanhempien nimeä ja osoitetta. Kaveri pyysi, ettei häntä sekoitettaisi juttuun, mutta 
ambulanssin kuljettaja totesi, että molempien vanhempiin täytyy ottaa yhteyttä. 

Kaverin täytyi lähteä mukaan sairaalaan, jossa poliisi oli häntä vastassa. 

Tehtävä: 

Illan tapahtumat eivät koskettaneet ainoastaan Samulia, vaan mukana oli paljon muitakin. Pohtikaa, 
kuinka alla luetellut henkilöt kokivat tapahtumat. Miltä heistä tuntui jälkikäteen? Olisiko jonkun pitänyt 
tuntea syyllisyyttä jälkeenpäin? Mitä sinä olisit tehnyt? 

– Samuli 
– paikalle jäänyt kaveri 
– karkuun lähteneet kaverit 
– poliisi 
– ambulanssin kuljettaja 
– naapurit 
– Samulin äiti ja isä 
– kavereiden vanhemmat
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OPPILAS OPPILAALLE

Vaihe 1 

Tehtävänne on päättää uuden oppiaineen sisällöstä. Uusi oppiaine kuuluisi luokka-asteiden 7–9 
opetusohjelmaan, ja sen tarkoituksena on pienentää alkoholin riskikäyttöä ja seurauksia sekä saada 
nuoret siirtämään alkoholinkäytön aloitustaan siihen saakka, että he ovat täysi-ikäisiä. 

1. Aloittakaa laatimalla lista kaikista kysymyksistä ja asioista, joita oppiaineessa pitäisi käsitellä.
– Mitä ikäistenne nuorten pitäisi mielestänne tietää alkoholista? 
– Miettikää eri tapoja, joilla alkoholi vaikuttaa ihmisiin. Tavat voivat olla kielteisiä tai myönteisiä.
– Miettikää alkoholin vaikutusta elimistöön ja elämään, esimerkiksi kaverisuhteisiin ja muihin 
 läheisiin.  

2. Päättäkää asioiden käsittelyjärjestyksestä: mitkä ovat tärkeimpiä, mitkä vähemmän tärkeitä. 

3. Päättäkää: 
– Kuka vastaisi opetuksesta? 
– Ketä koulun ulkopuolisia asiantuntijoita voitaisiin pyytää puhujiksi?
– Voiko muita asiantuntijoita pyytää mukaan oppiaineen sisällön monipuolistamiseksi? 
 Ulkopuolisia luennoitsijoita voisivat olla esimerkiksi vanhemmat, uskontokuntien edustajat, 
 lääkärit tai erilaiset järjestöt.
– Millaisia välineitä voitaisiin käyttää, jotta opetus olisi mahdollisimman hyvää ja mielenkiintoista?  
 (Esimerkiksi: nettisivut, julisteet, kuvat, elokuvat jne.) 

4. Kun olette mielestänne valmiit, valitsette ryhmästä yhden tai useamman edustajan esittelemään 
ehdotuksenne. 

Vaihe 2 

Kun olette päättäneet oppiaineen sisällöstä, laaditte julisteen, joka kuvailee sitä selkeästi. 

Julisteen tulee kertoa aihealueen tärkein sisältö ja nostaa esille nuorten alkoholinkäyttöön liittyviä 
suurimpia riskejä.
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TIEDOTUSKAMPANJA
Tehtävänne: Nuorten alkoholinkäyttö on Suomessa merkittävä ongelma. 
Työskentelet mainostoimistossa, joka on saanut tehtäväkseen valmistella 
tiedotuskampanjan alle 18-vuotiaille suomalaisnuorille. 

Tavoitteena on saada kohderyhmä omaksumaan viesti ja päättämään, 
ettei alkoholinkäyttöä aloiteta ennen täysi-ikäisyyttä. 

Toimikaa näin: 

Vaihe 1, Aloitus 
 – Valitkaa, millaista tietoa haluatte jakaa. 
 – Tutkimus: 
  • Etsikää tietoa lehdistä ja internetistä. 
  • Suorittakaa koulussa oppilaiden kesken kysely, jonka avulla selvitetään 
   nuorten todellisia mielipiteitä. Kolmesta viiteen kysymystä riittää selvittämään,  
   mitä mieltä nuoret ovat, ja antaa riittävän kuvan kampanjan perustaksi. 

Vaihe 2, Valmistelu 
Valitkaa missä muodossa viesti julkaistaan: lehti-ilmoituksessa, radio- tai TV-kampanjassa.
 – Lehti- tai ulkomainonta: Muotoilkaa kuva-aineisto, otsakkeet, tekstit jne. 
  Käyttäkää valokuvia ja/tai muuta kuvitusta.  
 – Radio: Kirjoittakaa käsikirjoitus, johon sisältyvät repliikit, ääni ja musiikki. Muistakaa, että  
  mainos saa kestää korkeintaan 20 sekuntia. 
 – Mainosfi lmi: Kirjoittakaa käsikirjoitus, johon sisältyvät repliikit, ääni ja musiikki. 
  Muistakaa, että mainos saa kestää korkeintaan 20 sekuntia. 

Vaihe 3, Lopetus ja esittely 
 – Laatikaa kampanjasta esittely ja esitelkää se koko luokalle. 
 – Muistakaa perustella, miksi olette valinneet juuri nämä ratkaisut ja ideat. 

Hyviä tiedonetsintäväyliä 

www.thl.fi , www.paihdelinkki.fi , www.health.fi , www.valvira.fi , www.efrd.org 
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TIEDOTUSKAMPANJA

Vinkkejä! 

Pohtikaa, kuinka lähestyä kohderyhmää, alle 18-vuotiaita nuoria. Tutustukaa muihin valistus- ja mainos-
kampanjoihin, joiden perusteella voitte muodostaa kuvan kampanjan sisällöstä ja saada ideoita omaa 
toteutustanne varten. 

Esimerkkejä erilaisista mainosfi lmeistä: 

Elämäntyylimainos 
Tavoitteena on saada katsojan uskomaan, että tuotetta käyttämällä muuttuu maailman cooleimmaksi, 
suosituimmaksi tai kauneimmaksi. 

Tragediamainonta 
Mainosten tekijöiden viesti on, että jos ei valitse heidän tuotettaan, seuraukset ovat kauheat. Mainok-
sissa näytetään vaikeita tilanteita tai tapahtumia ja viitataan siihen, että onnettomuutta ei olisi koskaan 
tapahtunut, jos olisit ymmärtänyt ostaa mainostetun tuotteen. 

Ongelmanratkaisumainonta 
Tämä on tavallinen ja varmasti tehokas keino, jonka viesti on, että tuote tai palvelu tarjoaa ratkaisun 
juuri sinun ongelmaasi. 

Nostalgiamainonta 
”Ennen vanhaan kaikki oli paremmin” tai “vanhat hyvät ajat” ovat tuttuja ilmaisuja. 
”Vanha kunnon” luo turvallisuudentunnetta, mikä on mainonnassa tärkeää. 

Unelmointimainonta 
Mainokset antavat tilaisuuden unelmoida. Tuote lupaa viedä sinut toiseen maailmaan. 

Uutuusmainonta 
Kuten nimikin kertoo, kyseessä on uutuustuote tai tuttu tuote on uudistunut. 

Esittelymainos 
Esittelevät mainokset ovat yksinkertaisia. Niissä kuvataan tuotetta ja sen hyviä puolia 
(huonoja puolia ei tietenkään mainita). 

Todistajamainonta 
Mainoksissa käytetään eräänlaista todistajanlausuntoa. Mainoksen viesti on usein helpompi omaksua, 
jos mainoksessa puhuu tavallinen ihminen, johon on helppo samastua. Vaikutus on vielä suurempi, jos 
tuotetta suosittelee tunnettu (ja pidetty!) henkilö. 

Koominen/parodiamainos 
On tavallista, että mainos pilailee joko itsensä tai yleisesti käytettyjen mainoskikkojen kustannuksella.
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TIEDOTUSVÄLINEET 
JA ALKOHOLI

1. Kuka vaikuttaa mihinkin?

ERILAISIA VALINTOJA         VAIKUTTIMET               KUKA PÄÄTÖKSEN TEKI?          MILTÄ SINUSTA TUNTUI

Vaatteiden valinta 

Aikainen kotiintuloaika 
lauantai-iltana 
  
Bileiden 
järjestäminen 
  
Mopon ajaminen 
ilman kypärää 

Rajojen asettaminen 

Seksin harrastaminen 
ensimmäistä kertaa 
 

Tupakointi 

  
Alkoholin ostaminen 

  
Alkoholin juominen 
 
 
Oma ehdotus 

 
 

2. Oletko lähiaikoina nähnyt, kuullut tai lukenut tiedotusvälineissä alkoholia käsitteleviä juttuja? 
Kuvaile missä ja millaisia ne olivat!

mainokset, kaverit, 
vanhemmat, julkkikset

minä itse yhdessä 
vanhempien kanssa

sekä tyytyväiseltä että 
tyytymättömältä
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TIEDOTUSVÄLINEET 
JA ALKOHOLI

Työskentelet lehdessä, jonka päätoimittaja pyytää sinua kirjoittamaan artikkelin.  

Artikkeli suunnataan alle 18-vuotiaille nuorille, ja sen tarkoituksena on tarkastella alkoholin käsittelyä 
mediassa. Voit käyttää taustamateriaalina lehtiä, internetiä ja muita tiedoitusvälineitä. 

Lehtitekstin kirjoittaminen 

Sinun pitää kirjoittaessasi tietää, millaista tekstiä olet kirjoittamassa. 

Uutisartikkeli kirjoitetaan juuri tapahtuneen tai pian tapahtuvan asian tiimoilta, ja se vastaa seuraaviin 
lukijan kysymyksiin: mitä, missä, milloin, kuka, miten ja miksi? 

Asiateksti ei perustu kirjoittajan omiin mielipiteisiin. Sen tulee olla objektiivinen ja asiapitoinen. Kantaa 
ottava teksti peilaa kirjoittajan näkökulmaa. Mielipidekirjoituksessa kyseenalaistetaan aihe ja pyritään 
vaikuttamaan lukijan mielipiteeseen ja ohjaamaan sitä tiettyyn suuntaan. Pakina on henkilökohtaisesta 
näkökulmasta usein humoristisesti kirjoitettu teksti. HUOM! Artikkelissa kannattaa käyttää hyödyksi 
kuvia ja haastatteluja.
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LIIKENNE JA ALKOHOLI

Tehtävä 1: 

Kirjoita taulukkoon 1 ominaisuudet, jotka mopon, moottoripyörän, auton tai polkupyörän kuljettajalla 
pitäisi mielestäsi olla. Taulukossa on annettu joitain apusanoja, joita voit käyttää ideoinnin tukena.
 Taulukon ensimmäinen kohta on täytetty valmiiksi, jotta tehtävänanto olisi mahdollisimman selvä. 
Apusanoja: 
– kävely 
– muut tielläliikkujat 
– näkökyky 
– pimeys 
– nopeus 
– liikennemerkit 
– ajokokemus 
– koordinaatiokyky 
– etäisyyden arviointikyky 
– kuulo 

Taulukko 1 

Ajoneuvon kuljettamiseen tarvittavia ominaisuuksia: 

1. Etäisyyden arviointikykyä tarvitaan riittävän turvavälin säilyttämiseksi edellä ajavaan.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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LIIKENNE JA ALKOHOLI

Pohjatietoja: 

Alkoholi vaikuttaa aivoihin mm. seuraavin tavoin: 

Reaktiokyky: 
Reaktiokyky on ensimmäinen aivojen toiminnoista, johon alkoholi vaikuttaa. Valintojen ja päätösten teko 
vaikeutuu ja ajatuksenkulku hidastuu, kun veren alkoholipitoisuus nousee. Seurauksena on, että ihmiset 
tekevät päihtyneinä usein huonoja ja vaarallisiakin valintoja. 

Puhe: 
Puhe on toinen toiminto, johon alkoholi vaikuttaa. Puhe muuttuu epäselväksi ja siitä on vaikea saada 
selvää. 

Koordinaatiokyky: 
Koordinaatiokyky heikkenee seuraavaksi. Esiintyminen muuttuu kömpelöksi, tasapaino voi heikentyä ja 
itseään saattaa kolhia. Tavanomaisia seurauksia ovat myös riidat ja tappelut. 

Kuulo: 
Kuulo heikentyy joka huikalla. Tämän vuoksi päihtyneenä myös äänenvoimakkuus nousee. 

Huomiokyky: 
Kun veressä on alkoholia, aivot eivät pysty käsittelemään yhtä paljon tietoa kuin normaalisti. Tietoa ei 
voi myöskään ottaa vastaan yhtä laaja-alaisesti kuin selvin päin. Vaikutusta kutsutaan myös putkinäöksi. 
Tärkeää tietoa jää huomioimatta. 

Näkökyky: 
Kun veren alkoholipitoisuus nousee, silmien koordinaatiokyky heikkenee, minkä seurauksena etäisyy-
den arviointikyky huononee. Jos alkoholia on nautittu liikaa, saattaa ympäristön nähdä kahtena tai maa-
ilma alkaa pyöriä. Pimeässä seuraukset voimistuvat. Jo matalat promilleluvut saavat valoherkkyyden 
kohoamaan, ja pimeänäön palautuminen kestää pidempään. 

Hengitys: 
Hengitys on viimeinen toiminto, johon alkoholi vaikuttaa. Hengitys heikkenee, ja pahimmassa tapauk-
sessa alkoholi saattaa johtaa jopa sen lamaantumiseen. 

OPPILAAN 
AINEISTO



114

Promillemäärien vaikutukset karkeasti arvioiden 

0,2 ‰  Ruumiinlämpö nousee ja reaktiot hidastuvat. Arvostelukyky on heikentynyt, mutta mieli on  
 usein iloinen ja pirteä. 

0,5 ‰  Reaktioaika heikkenee yhä enemmän. Rattijuopumuksen raja Suomessa.

0,8 ‰  Liioitellut liikeradat, liikenneonnettomuuden riski kaksinkertaistunut. 

1,0 ‰  Vahva päihtymistila, sammaltaa ja läikyttää. 
 Huono lihastenhallinta, tasapainovaikeuksia, horjuva kävely. 

1,2‰  Törkeän rattijuopumuksen raja Suomessa.

1,5 ‰  Ongelmia tasapainon ja karkeamotoriikan kanssa, selkeästi päihtynyt. 
 Liikenneonnettomuuden riski kymmenkertainen.

2,0 ‰  Puhevaikeuksia, kaksoisnäköä, arvostelukyvyttömyyttä, pahoinvointia ja oksentelua. 

3,0 ‰ Henkilö ei ole tietoinen tapahtumista ympärillään, usein tajuttomuus. 

4,0 ‰  Kooma, altistuminen hengityksen lamaantumiselle, menehtymisriski suuri. 

5,0 ‰  Kuolema.
 


