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YKSILÖ JA YHTEISKUNTA
 
Harjoituksen kesto: 40 - 120 minuuttia (riippuen osallistujien valmiuksista). 
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 jokaiselle oppilaalle. Internet-yhteydestä on hyötyä 
tiedonhaussa. 
Työskentelytapa: 

koko luokan kanssa 
ryhmätyö 
väittely

JOHDANTO 

Tehtävässä keskustellaan alkoholin vaikutuksista yksilöön sekä yhteiskuntaan laajemmassa mielessä. 
Keskustelussa on tarkoitus tuoda esiin sekä myönteisiä että kielteisiä näkökohtia. Asiaa tarkastellaan 
molemmista näkökulmista, koska keskustelun on tarkoitus peilata todellisuutta. Harjoituksen on tarkoi-
tus sisältää kahden erilaisen kannan omaavan ryhmän välistä keskustelua, argumentointia ja väittelyä. 

HARJOITUKSEN KULKU 

a) Alusta harjoitusta keskustelemalla koko luokan kanssa alkoholiin liittyvistä asioista seuraavien  
 kysymysten pohjalta: 
 –  Ketkä läheisistäsi käyttävät alkoholia? 
 –  Ketkä ostavat alkoholin? 
 –  Milloin he juovat? 
 –  Missä he juovat? 
 –  Kenen kanssa he juovat? 

b) Jaa luokka kahteen ryhmään. Toisen ryhmän tehtävänä on analysoida alkoholin kielteisiä 
 vaikutuksia yhteiskunnalle ja yksilölle, toisen ryhmän alkoholin myönteisiä vaikutuksia yksilölle ja  
 yhteiskunnalle. Halutessasi voit jakaa ryhmille pohjamateriaaliksi myös opettajan tukiaineiston. 

c) Ryhmät työskentelevät itsenäisesti Oppilaan aineisto 1:n pohjalta. Aineisto sisältä taulukon,  
 jossa on ideoita ryhmien työskentelyn lähtökohdiksi alkoholin negatiivisten ja positiivisten 
 vaikutusten analysointiin. 

d) Kun ryhmät ovat mielestään valmiita, aloitetaan väittely. Väittelyn puheenjohtajana voi toimia  
 joko opettaja tai oppilas. Väittelyn argumentteina ryhmät käyttävät niitä perusteluita, jotka on  
 ryhmätyöskentelyn aikana tuotu esiin alkoholin positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista niin  
 yhteiskunnalle kuin yksilöllekin. 

e) Piirrä taululle alla olevan kaltainen taulukko ja merkitse muistiin esiin nousevat argumentit.

  Yhteiskunta     Yksilö

       -       -
    +       +

f) Järjestäkää harjoituksen lopuksi luokassa äänestys seuraavasta kysymyksestä: 
 –  Kummat ovat merkittävämpiä, alkoholin negatiiviset vai positiiviset vaikutukset 
  yhteiskunnalle ja yksilölle? Perustele! 
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OPETTAJAN TUKIAINEISTO 

Alkoholia koskevia faktoja (Tiedot perustuvat THL:n, A-Klinikkasäätiön ja Alkon kokoamiin tietoihin) 

Fyysiset vaikutukset 
Alkoholia juodessa käytös muuttuu promilletason noustessa ja mielialan muuttuessa. Aluksi tunne on 
miellyttävä, rentoutunut ja hyvä. Olo vapautuu, hiljainen henkilö saattaa muuttua puheliaaksi ja ahdistunut 
rentoutua. Useimpien kohdalla alkoholi voimistaa kuitenkin juuri senhetkistä tunnetilaa. Iloisesta tulee 
iloisempi ja surullinen muuttuu entistä onnettomammaksi. Mitä enemmän juo, sitä huonommin tunteet ja 
vartalo pysyvät hallinnassa. Puhe alkaa sammaltaa. Mieliala saattaa muuttua nopeasti, mikä johtaa helpos-
ti tunteenpurkauksiin. Vartalon hallinta vaikeutuu myös, ja henkilö saattaa kompastua tai kaatua. Jos juo 
huomattavan suuria määriä, saattaa menettää tajuntansa ja saada jopa alkoholimyrkytyksen. 

Aivovauriot 
Aivovauriot ovat melko tavallisia seurauksia pitkäkestoisesta ja runsaasta alkoholinkäytöstä.  Ensin ilme-
nee yleensä lähimuistin ongelmia, eli kyky muistaa lähimenneisyydessä tapahtuneita asioita heikkenee. 
Muistikatkot juomisen jälkeen voivat olla varhainen aivovaurion oire. 

Sydän   
Tutkijoiden käsitykset alkoholin vaikutuksista sydämeen ovat osin keskenään ristiriitaisia, mutta samaa 
mieltä ollaan runsaan alkoholinkulutuksen vahingollisista seurauksista sydämelle ja verisuonille. Kohon-
neen verenpaineen lisäksi saattaa ilmetä esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa, ja äkillisen sydämenpy-
sähdyksen riski kasvaa. 

Maksa  
Maksa on yksi elimistön monimutkaisimmista elimistä. Yksi maksan tärkeimmistä tehtävistä on toimia 
elimistön ”myrkynpoistokeskuksena”. Se suojaa elimistöä myrkytyksiltä polttamalla haitallisia aineita 
ennen kuin ne siirtyvät verenkiertoon. Liiallinen alkoholinkäyttö vaurioittaa yleensä eniten juuri maksaa, 
sillä se polttaa lähes kaiken nautitun alkoholin. Jo muutaman päivän juomisen jälkeen maksa on arka ja 
turvonnut. Solut vaurioituvat ja maksan toiminta heikkenee. Tällaiset vauriot ovat hyvin tavallisia. 

Mitä laki sanoo? 
18-vuotias saa ostaa mietoja alkoholijuomia ruokakaupoista ja Alkon myymälöistä sekä mietoja ja väke-
viä alkoholijuomia (tilavuusprosentti yli 22) ravintoloista. 20-vuotiaana väkeviä alkoholijuomia saa ostaa 
myös Alkosta. Väkevien juomien ikärajat ovat erilaiset, sillä on katsottu, että ravintolan anniskelualueella 
alkoholin juomista voidaan kontrolloida tehokkaammin.

Suomessa alkoholijuomien myynnistä vastaa monopoli, mikä tarkoittaa, että yli 4,7:n tilavuusprosentin 
alkoholijuomia saa myydä ainoastaan Alkossa. Ravintoloilla täytyy olla erillinen alkoholin anniskelulupa. 
Alkoholin tarjoilu tai myyminen alaikäiselle tai päihtyneelle on lailla kielletty. Myös häiritsevä alkoholin-
käyttö julkisilla paikoilla on kielletty. Järjestyslaissa on lueteltu paikat, joissa alkoholinkäyttö on kokonaan 
kielletty. 

Miksi alkoholin myyntiä ja käyttöä on rajoitettu lainsäädännöllä? 
Yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että alkoholinkäytön aloitusikä on sidoksissa alkoholiriippuvuuden todennä-
köisyyteen: jokainen vuosi, jolla alkoholinkäytön aloitusta lykätään, alentaa riippuvuuden riskiä keskimäärin 
14 %. Nuoret eivät osaa arvioida alkoholinkäyttönsä seurauksia samalla tavoin kuin enemmistö aikuisista. 
Heidän on vaikeampi havaita päihtymystään, ja siksi he humaltuvat usein voimakkaasti. Jos teini-ikäisenä 
juo paljon, voi riippuvaisuus syntyä jo muutamassa vuodessa. Aikuisena riippuvuuden kehittyminen kestää 
yleensä kauemmin. Silloin on usein myös helpompi havaita varoitussignaalit ja painaa itse jarrua. 
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Nuorten heikommat valmiudet arvioida alkoholinkäytön seurauksia johtavat helposti ongelmiin. Tämä 
nostaa muun muassa tapaturmariskiä. Enemmistö tappeluun joutuneista ja ensimmäistä kertaa huu-
meita kokeilevista on päihdyksissä. 

Persoonallisuus on teini-iässä haavoittuvimmillaan. Vaihe on tärkeä myös, koska sen aikana seurustelu-, 
keskustelu- ja fl irttailuvalmiudet ja -ominaisuudet kehittyvät. Jos alkoholinkäytön aloittaa kovin aikaisin, 
on mahdollista, ettei näissä toiminnoissa myöhemminkään pärjää ilman alkoholia.

Alkoholi liikenteessä 
Ajoneuvon ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena on vaarallista ja laitonta. Alkoholi liittyy noin kolmas-
osaan henkilöautoissa tapahtuvista liikennekuolemista (STM). Rattijuopumus tarkoittaa sitä, että henkilö 
kuljettaa ajoneuvoa päihtyneenä. Virallisen määritelmän mukaan henkilö, ”joka kuljettaa moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon 
aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa 
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa” syyllistyy rattijuopumukseen (Rikoslaki 23 luku 3 §). Rattijuopu-
mus on kyseessä myös, jos kuljettaa vastaavaa ajoneuvoa käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin 
alkoholia taikka tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on 
huonontunut. Törkeä rattijuopumus on kyseessä, jos henkilön veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 
promillea tai alkoholia on 0,53 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa. Törkeän rattijuopumuksen rajat 
täyttyvät myös, jos henkilö on alkoholin tai muun huumaavaan aineen vaikutuksen alaisena niin, että 
hänen kykynsä kuljettaa moottoriajoneuvoa on olennaisesti huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, 
että rikos on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. (Rikoslaki.)
 
On mahdotonta sanoa, kuinka paljon alkoholia voi nauttia ilman, että veren alkoholipitoisuus nousee 0,5 
promilleen. Se riippuu muun muassa painosta, sukupuolesta ja yleisestä terveydentilasta. Vaikka henki-
löt olisivat nauttineet saman määrän alkoholia, heidän verensä promillepitoisuudet saattavat olla erilai-
set. Tähän on monia syitä, mm. nautittu ravinto, alkoholin nauttimisnopeus jne. Alkoholin palamista ei 
voi nopeuttaa. Siihen ei auta saunominen eikä vahva kahvi. Elimistö polttaa alkoholin omalla tahdillaan. 

Alkoholi ja yhteiskunta 
Alkoholi on yhteiskunnassamme sallittu päihde. Se ei kuitenkaan tarkoita, että alkoholi olisi vaaratonta. 
Alkoholin, aivan kuten muidenkin päihteiden, väärinkäyttö aiheuttaa fyysisiä ja psyykkisiä vaurioita. Jos 
runsas alkoholinkäyttö jatkuu pitkään, riippuvuuden riski kasvaa. Silloin juomistaan ei voi enää hallita. 
Noin 3 000 - 3 500 suomalaista kuolee vuosittain alkoholinkäyttöön liittyviin sairauksiin tai vammoihin. 
Alkoholin väärinkäyttö aiheuttaa suurta kärsimystä sekä käyttäjälle itselleen että hänen läheisilleen. 
(THL, Tilastokeskus 2008) 

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Pyydä oppilaita kirjoittamaan mielipidekirjoitus aiheesta ”Alkoholin vaikutukset yhteiskunnalle ja yksi-
lölle” joko ryhmissä tai itsenäisesti. Kokoa kirjoituksista lehti, jota voidaan jakaa muissa koulussa tai 
vanhemmille. 
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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

OPPILAAN 
AINEISTO
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SINÄ PÄÄTÄT ITSE!
Harjoituksen kesto: 90 minuuttia (vaihe 1 - 30 min., vaihe 2 - 10 min., vaihe 3 - 30min., 
vaihe 4 - 20 min.) 
Aineisto ja valmistelu: Käytettävissä tulee olla kyniä ja paperia. Kopioi riittävästi Oppilaan aineisto 1:tä 
pienryhmille jaettavaksi. 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan vastuullista alkoholinkäyttöä ja antaa 
heille valmiuksia kieltäytyä alkoholista. 
Työskentelytapa: 

yksilöharjoitus  
ryhmäkeskustelu 
kirjoitusharjoitus

JOHDANTO 

Oppilaat keskustelevat nuorten humalahakuisesta juomisesta. Erityisesti pohditaan syitä siihen, miksi 
nuoret juovat vaikka ovat tietoisia alkoholiin liittyvistä riskeistä. Harjoitus tähtää siihen, että nuoret löy-
tävät oman kantansa. Oppilaat saavat myös mahdollisuuden pohtia ryhmissä, mitä tapoja on kieltäytyä 
alkoholista ja harjoitella näiden ilmaisujen muotoilua. 

HARJOITUKSEN KULKU 

Vaihe 1, ”Mieti ennen kuin juot!”  
a) Aluksi keskustellaan koko luokan kanssa seuraavista kysymyksistä: 
 – Miksi osa nuorista juo liikaa alkoholia? 
 – Mitä hyötyä alkoholinkäytöstä voi nuorten mielestä olla? 
 – Miten kuvailisit kohtuullista alkoholinkäyttöä? Mitä kohtuullinen juominen tarkoittaa 
  sinulle? (Esimerkiksi: määrät, käytös, tilaisuudet jne.)
 – Millaisin keinoin nuoret on mielestäsi mahdollista saada juomaan kohtuullisesti ja 
  vastuullisesti? 
 – Mikä estää kohtuullisen juomisen? 
 – Kuinka nuoret olisi mahdollista saada hallitsemaan alkoholinkäyttöään paremmin? 
b) Muodosta luokasta 3-4 hengen pienryhmiä. Jaa jokaiselle ryhmälle kynä ja muutama arkki paperia.
c) Pyydä ryhmiä kirjaamaan kolme syytä olla juomatta kokonaan ja kolme syytä olla juomatta liikaa. 
d) Anna ryhmille tehtäväksi keksiä myös kolme tapaa varmistaa, että juominen pysyy kohtuudessa. 
 (Esimerkiksi: juoda oman sietokyvyn mukaan, korkeintaan yksi olut jne.) 
e) Pyydä yhtä ryhmää esittämään omat vastauksensa. 
f) Lopuksi voitte keskustella tavoista, joilla seuraavan väittämän voi täydentää: 
 – Jos haluan käyttää alkoholia kohtuullisesti ja vastuullisesti, minun pitää…
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Vaihe 2, “Mikaelin valinta” 
a) Oppilaat lukevat pareissa Oppilaan aineisto 1:ssä olevan kertomuksen Mikaelista ja vastaavat  
 kysymyksiin. 
b) Keskustelkaa oppilaiden ajatuksista koko luokan kanssa. 

Vaihe 3, ”Kolme mottoa” 
a) Jaa oppilaat 3 - 4 hengen ryhmiin. 
b) Jaa ryhmille kynät ja paperia ja pyydä heitä muotoilemaan vähintään kolme mottoa, 
 jotka käsittelevät: 
 – Kieltäytymistä alkoholista kokonaan. (Esimerkiksi: ”Emme juo, koska se on vaarallista.”) 
 – Alkoholin kohtuukäytöstä. (Esimerkiksi: ”Juomme vähän, koska emme halua voida pahoin.”) 
c) Ryhmät esittelevät ja selittävät mottonsa koko luokalle. Kiinnitä kaikki motot seinälle. 

Vaihe 4, ”Kuinka voi valita kohtuukäytön?” 
a) Säilytä ryhmien koostumus ennallaan, ja pyydä ryhmiä laatimaan 15 perusteen luettelo 
 kohtuullisen ja vastuullisen alkoholinkäytön puolesta. (Esimerkiksi: ”Ei kiitos, olen juonut tänään  
 jo tarpeeksi.”) Ensimmäisenä 15 perustetta keksinyt ryhmä voittaa. 
b) Anna muille ryhmille viisi minuuttia luettelon täydentämiseen, ja käykää sen jälkeen kaikki 
 ehdotukset läpi koko luokan kanssa. 
c) Keskustelkaa lopuksi seuraavista kysymyksistä koko luokan kanssa: 
 – Millainen harjoitus mielestäsi oli? (Esimerkiksi: helppo vai vaikea?) 
 – Mikä on ystäviesi reaktio, jos puhut omista rajoistasi? (Esimerkiksi: he tekevät samoin  
  kuin minä, he kunnioittavat valintojani, he ovat eri mieltä, he nauravat minulle...) 
 – Miltä tuntuu kieltäytyä alkoholista, kun ystävät jatkavat juomista? (Esimerkiksi: 
  nöyryyttävältä, ei mitään vaikeuksia, teen omat päätökseni itse, tuntuu vaikealta, 
  haluaisin olla niin kuin kaikki muut...) 
 – Kuinka reagoit, jos ystäväsi sanoo, että hän on juonut tarpeeksi, eikä halua enempää? 
  (Esimerkiksi: kiusalliselta, hienolta…) 

OPETTAJAN TUKIAINEISTO 

Ajattelemisen arvoista! 
Valinta humalahakuisen ja kohtuullisen juomisen välillä on mielenkiintoinen kysymys, ja sitä kannattaa 
pohtia useasta näkökulmasta. Yksi tärkeä keskustelunaihe ovat syyt, jotka vaikuttavat alkoholinkäytön 
aloittamiseen.  Jotkut juovat tullakseen humalaan. He eivät välitä juoman mausta tai laadusta, ja juomi-
nen karkaa heiltä helpommin käsistä. Kun juomien laatu ei kiinnosta, jää myös niiden hinta edullisem-
maksi, minkä seurauksena rahat riittävät suurempiin määriin. Jos alkoholia juo liian paljon ja liian nope-
asti, se johtaa väistämättä humalaan. Alkoholista nauttiminen sen maun ja tuoksun perusteella vaikuttaa 
aisteihimme ja saa meidät vetämään kulutukselle rajat. Alkoholia aistinautintojen vuoksi juovat ostavat 
yleensä korkealaatuisia tuotteita kohtuullisissa määrin.

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Oppilaat kirjoittavat itsenäisesti tai pienryhmissä lyhyitä kertomuksia, jotka perustuvat heidän aikai-
semmin harjoituksen aikana työstämiinsä mottoihin. Jos aiheen käsittelyä halutaan yhä jatkaa, voidaan 
kertomukset myös dramatisoida.
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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?
 

OPPILAAN 
AINEISTO
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YKSILÖ, LAINSÄÄDÄNTÖ, SUKUPUOLI
Harjoituksen kesto: 40 - 80 minuuttia (riippuen osallistujien valmiuksista). 
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 kaikille oppilaille tai pienryhmille. 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on, että oppilaat keskustelevat alkoholiin liittyvästä lainsäädännöstä 
ja pohtivat alkoholin vaikutusta harkintakykyyn, millaisiin riskitilanteisiin se voi johtaa, sekä sukupuolen 
mahdollisesta merkityksestä.
Työskentelytapa: 

keskustelu koko luokan kanssa
luetun ymmärtäminen 
ryhmäkeskustelu ja/tai yksilöharjoitus

JOHDANTO 

Harjoituksen aiheena on alkoholiin liittyvä lainsäädäntö. Harjoituksen keskeisinä pohdinnan- ja keskuste-
lunaiheina ovat alkoholilainsäädäntöön liittyvät tekijät: miksi lakeja on säädetty, mitä tapahtuisi jos niitä 
ei olisi, henkilökohtaisen vastuun merkitys, riskit ja sukupuoleen liittyvät näkökohdat. Harjoitus voidaan 
jakaa kahteen osaan. Aluksi keskustellaan koko luokan kanssa annettujen kysymysten perusteella, ja 
toisessa osassa käsitellään kahta alkoholiin liittyvää tapausta, joista ensimmäisessä on osallisena kaksi 
poikaa, toisessa kaksi tyttöä. Tapaukset sopivat myös kotitehtäviksi. 

HARJOITUKSEN KULKU 

Vaihe 1 

a) Alusta harjoitusta kertomalla, että keskustelette alkoholista, lainsäädännöstä ja niiden erilaisista  
 vaikutuksista yksilöön. 
b) Käykää läpi Oppilaan aineisto 1:n kysymykset. Kysymykset käsittelevät alkoholilainsäädäntöä  
 ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Opettajan tukiaineistossa on lisätietoja ja apukeinoja 
 keskustelua varten. 

Vaihe 2 

a) Jaa luokka ryhmiin, joissa käsitellään Oppilaan aineisto 2:ssa olevia tapauksia ja vastataan 
 aineiston kysymyksiin. Kertomukset muistuttavat joiltain osin toisiaan, mutta perustuvat eri  
 sukupuolten näkökulmiin. Jos tuntuu, ettei aikaa ole riittävästi, voi toisen vaiheen harjoituksen  
 antaa kotitehtäväksi. Ryhmät keskustelevat tapauksista, miettivät vastauksia kysymyksiin ja  
 esittävät sen jälkeen vastauksensa. Jos harjoitus annetaan kotitehtäväksi, voidaan vastauksista  
 keskustella joko koko luokan kanssa tai pienryhmissä. Ryhmäkeskustelu yksilöiden 
 näkökohdista tähtää yhteisten vastausten löytämiseen jokaiselle ryhmälle. 
b) Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä ja näkökohdista koko luokan kanssa: 
 – Mitä riskejä alkoholinkäyttöön liittyy? (Esimerkiksi: fyysiset, psyykkiset, jne.) 
 – Millä lailla kertomukset olisivat olleet erilaisia, jos niiden henkilöt olisivat olleet 
  vastakkaista sukupuolta? 
 – Ovatko tyttöjen ja poikien kohtaamat alkoholinkäyttöön liittyvät riskit erilaisia? 
  Mitä konkreettisia riskejä keksit? (Esimerkiksi: pahoinpitely, ilkivalta, raiskaus jne.) 
 – Suhtautuvatko tytöt ja pojat mielestäsi alkoholiin eri tavoin?  (Esimerkiksi: 
  alkoholikokeilujen aloitusikä, juontimäärät, tapahtumat, paikat jne.) 
 – Oletko oppinut harjoituksen aikana jotakin, joka vaikuttaa sinuun – toimitko 
  tulevaisuudessa jossain asiassa eri tavoin? Perustele! 
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OPETTAJAN TUKIAINEISTO 

Mallivastaukset: 

Vastaus ensimmäiseen ”Samin iltaa” koskevaan kysymykseen, Oppilaan aineisto 2: 
Jos Sami on poliisin mielestä liian päihtynyt, se riittää syyksi viedä hänet putkaan. Pojat eivät ole osta-
neet alkoholia alaikäisinä, mutta he eivät tietenkään olisi saaneet ottaa sitä Samin vanhemmilta. (Muut 
Oppilaan aineisto 2:n kysymykset perustuvat pohdintaan, eikä niihin ole oikeita tai vääriä vastauksia.) 

Vastaus ensimmäiseen ”Tyttöjen iltaa” koskevaan kysymykseen, Oppilaan aineisto 2: 
Tytöt ovat alle 18-vuotiaita, ja ravintolasta on myyty heille olutta, joten ravintolahenkilökunta on syyllisty-
nyt rikokseen. Sen lisäksi heidän seurassaan olevat pojat, jotka ovat ostaneet heille olutta, ovat rikko-
neet lakia ostamalla alkoholia alaikäisille. (Muut Oppilaan aineisto 2:n kysymykset perustuvat pohdin-
taan, joten niihin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.) 

Alkoholia koskevia faktoja:  

Mitä laki sanoo? 
18-vuotias saa ostaa mietoja alkoholijuomia ruokakaupoista ja Alkon myymälöistä sekä mietoja ja väke-
viä alkoholijuomia (tilavuusprosentti yli 22) ravintoloista. 20-vuotiaana väkeviä alkoholijuomia saa ostaa 
myös Alkosta. Väkevien juomien ikärajat ovat erilaiset, sillä on katsottu, että ravintolan anniskelualueella 
juomista voidaan kontrolloida tehokkaammin.

Suomessa alkoholijuomien myynnistä vastaa monopoli, mikä tarkoittaa, että yli 4,7:n tilavuusprosentin 
alkoholijuomia saa myydä ainoastaan Alkossa. Ravintoloilla täytyy olla erillinen alkoholin anniskelulupa. 
Alkoholin tarjoilu tai myyminen alaikäiselle tai päihtyneelle on lailla kielletty. Myös häiritsevä alkoholin-
käyttö julkisilla paikoilla on kielletty. Järjestyslaissa on lueteltu paikat, joissa alkoholinkäyttö on kokonaan 
kielletty. 

Miksi alkoholin myyntiä ja käyttöä on rajoitettu lainsäädännöllä? 
Yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että alkoholinkäytön aloitusikä on sidoksissa alkoholiriippuvuuden toden-
näköisyyteen: jokainen vuosi, jolla alkoholinkäytön aloitusta lykätään, alentaa riippuvuuden riskiä keski-
määrin 14 %. Nuoret eivät osaa arvioida alkoholinkäyttönsä seurauksia samalla tavoin kuin enemmistö 
aikuisista. Heidän on vaikeampi havaita päihtymystään, ja siksi he humaltuvat usein voimakkaasti. Jos 
teini-ikäisenä juo paljon, voi riippuvaisuus syntyä jo muutamassa vuodessa. Aikuisena riippuvuuden kehit-
tyminen kestää yleensä kauemmin. Silloin on usein myös helpompi havaita varoitussignaalit ja painaa itse 
jarrua. 

Nuorten heikommat valmiudet arvioida alkoholinkäytön seurauksia johtavat helposti ongelmiin. Tämä 
nostaa muun muassa tapaturmariskiä. Enemmistö tappeluun joutuneista ja ensimmäistä kertaa huu-
meita kokeilevista on päihdyksissä. 
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Persoonallisuus on teini-iässä haavoittuvimmillaan. Vaihe on tärkeä myös, koska sen aikana seurustelu-, 
keskustelu- ja fl irttailuvalmiudet ja -ominaisuudet kehittyvät. Jos alkoholinkäytön aloittaa kovin aikaisin, 
on mahdollista, ettei näissä toiminnoissa myöhemminkään pärjää ilman alkoholia.

Alkoholi liikenteessä 
Ajoneuvon ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena on vaarallista ja laitonta. Alkoholi liittyy noin kolmas-
osaan henkilöautoissa tapahtuvista liikennekuolemista (STM). Rattijuopumus tarkoittaa sitä, että henkilö 
kuljettaa ajoneuvoa päihtyneenä. Virallisen määritelmän mukaan henkilö, ”joka kuljettaa moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon 
aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa 
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa” syyllistyy rattijuopumukseen (RL 23 luku 3 §). Rattijuopumus on 
kyseessä myös, jos kuljettaa vastaavaa ajoneuvoa käytettyään muuta huumaavaa ainetta kuin alkoholia 
taikka tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontu-
nut. Törkeä rattijuopumus on kyseessä, jos henkilön veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,2 promillea 
tai alkoholia on 0,53 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa. Törkeän rattijuopumuksen rajat täyttyvät 
myös, jos henkilö on alkoholin tai muun huumaavaan aineen vaikutuksen alaisena niin, että hänen 
kykynsä kuljettaa moottoriajoneuvoa on olennaisesti huonontunut ja olosuhteet ovat sellaiset, että rikos 
on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. (Rikoslaki.) 

On mahdotonta sanoa, kuinka paljon alkoholia voi nauttia ilman, että veren alkoholipitoisuus nousee 0,5 
promilleen. Se riippuu muun muassa painosta, sukupuolesta ja yleisestä terveydentilasta. Vaikka henki-
löt olisivat nauttineet saman määrän alkoholia, heidän verensä promillepitoisuudet saattavat olla erilai-
set. Tähän on monia syitä, mm. nautittu ravinto, alkoholin nauttimisnopeus jne. Alkoholin palamista ei 
voi nopeuttaa. Siihen ei auta saunominen eikä vahva kahvi. Elimistö polttaa alkoholin omalla tahdillaan. 

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Keskustelkaa tapauksista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista vaikeuksista. Esimerkkikysymyksiä: 
– Jos joku tarjoaa alkoholia, pitääkö se ottaa vastaan, ja milloin pitää kieltäytyä? 
– Tiedätkö varmasti mitä juomissa on? Kuinka sen voi selvittää?
– Jos kaverisi tulee humalaan ja haluaa lähteä kotiin, mitä sinun pitäisi vastuuntuntoisena 
 ystävänä tehdä?
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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?

 
 

OPPILAAN 
AINEISTO
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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?

OPPILAAN 
AINEISTO
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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!
 

OPPILAAN 
AINEISTO
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SINÄ, YSTÄVÄT JA TUNTEMATTOMAT
Harjoituksen kesto: 60 - 80 minuuttia (riippuen osallistujien valmiuksista). 
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 ja 2 kaikille osallistujille. 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on keskustella alkoholin vaikutuksista nuorten käytökseen ja sen 
fyysisistä vaikutuksista. Oppilaat saavat lisäksi mahdollisuuden miettiä erilaisia seurauksia, joita alkoho-
linkäytöllä voi olla, ja vastuutaan toisiaan kohtaan. 
Työskentelytapa: 
lomakkeen täyttö itsenäisesti 
luetun ymmärtäminen 
ryhmäkeskustelu 
dramatisointi

JOHDANTO 

Oppilaat työskentelevät harjoituksen aikana sekä itsenäisesti että ryhmissä. Alustukseksi jokainen 
täyttää lomakkeen, jossa käsitellään alkoholinkäytön tavallisimpia vaikutuksia. Vastauksia vertaillaan pa-
reittain. Lopuksi oppilaat keskustelevat ryhmissä tapauksesta, jossa on mukana joukko nuoria. Tilantee-
seen liittyy alkoholi, ja se pääsee riistäytymään käsistä. 

HARJOITUKSEN KULKU 

Jaa aluksi oppilaan aineistosta löytyvä lomake. 

a) Oppilaat täyttävät lomakkeen. 
b) Kun lomakkeet on täytetty, oppilaat vertailevat vastauksiaan pareittain. Vertailu voidaan tehdä  
 seuraavien kysymysten pohjalta: 
 – Oletteko keskenänne samaa mieltä? Jos olette eri mieltä, perustelkaa ajatuksianne 
  toisillenne.
 – Vaikuttaako humala vain päihtyneeseen vai myös muihin ihmisiin? 
 – Mikä humalassa on pahinta - se, että kärsii itse vai että perhe, ystävät tai muut 
  lähimmäiset kärsivät? 
c) Jaa Oppilaan aineistosta löytyvä ”Samuli ja ystävät” -teksti.  Pyydä oppilaita lukemaan tapaus,  
 minkä jälkeen sitä voidaan käsitellä ryhmissä tai koko luokan kanssa. 
d) Jaa oppilaille roolikuvaukset (ks. Oppilaan aineisto 2), ja pyydä heitä kuvittelemaan itsensä 
 tilanteeseen ja omaa toimintaansa. 
 – Keskustelkaa tilanteesta tai esittäkää kohtaus sen perusteella, miltä henkilöistä tuntui  
  illan aikana. Mitä he tekivät oikein, mitä väärin? 
 – Mitä sinä olisit tehnyt? 
e) Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä: 
 – Olisitko hakenut apua vai yrittänyt paeta tilanteesta? 
 – Mitä itse tekisit, jos ystäväsi tulisi niin humalaan, ettei pystyisi huolehtimaan itsestään?
 – Kuinka ystävän tulisi toimia vastaavassa tilanteessa? 
 – Miten reagoisit, jos ystäväsi päättäisi kertoa asiasta eteenpäin? 
 – Miten reagoisit, jos ystäväsi jättäisi sinut yksin, jotta häntä ei sekoitettaisi asiaan? 
 – Miten luulet illan tapahtumien vaikuttaneen mukana olleiden suhtautumiseen alkoholiin? 
 – Onko tämä harjoitus vaikuttanut tapaan, jolla itse toimit tulevaisuudessa, jos joudut 
  vastaavanlaiseen tilanteeseen? Tarkenna! 
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OPETTAJAN TUKIAINEISTO 

Roolien omaksuminen ja dramatisointi saattaa aluksi tuntua vastenmieliseltä. Tunnelman on tämän 
vuoksi oltava ryhmässä turvallinen ja avoin. Kannattaa suorittaa neljä nurkkaa - tai kuuma tuoli -harjoituk-
set lämmittelynä ennen dramatisoinnin aloittamista. Dramatisointi kannattaa aloittaa ryhmissä tehtä-
vällä aivoriihellä, jossa oppilaat voivat hahmotella, mitä kaikkea tilanteesta voisi seurata. Voit etukäteen 
päättää myös muutaman aiheen, joita käsitellään. Esimerkiksi: ”Ärsyttää, kun minua härnätään”, ”Miksi 
joudumme aina ongelmiin”, ”Ilkeät huomautukset”, ”Kuinka tosiystävä toimisi”, ”Juoruilu” jne. Eri roolien 
esittämisen tulisi olla vapaaehtoista, mutta kaikki osallistuvat kertomuksen esittelyyn. Dramatisoinnissa 
on tärkeää myös todenmukaisuus, satujen keksiminen ei kannata. Esitettävien tilanteiden on oltava 
uskottavia ja elämänmakuisia. 

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Alkoholiin liittyvien yhteiskunnallisten kysymysten syventämisessä voidaan käyttää esimerkiksi myös 
seuraavia Puhutaan alkoholista -aineiston harjoituksia: ”Liikenne ja alkoholi” (Taso 3) ja ”Yksilö ja yhteis-
kunta” (Taso 3).
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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?

OPPILAAN 
AINEISTO
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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
 

OPPILAAN 
AINEISTO
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OPPILAS OPPILAALLE
Harjoituksen kesto: 40 - 80 minuuttia (riippuen siitä, suoritetaanko harjoituksen molemmat osat sa-
man harjoituksen aikana ja mitkä ovat osallistujien valmiudet). 
Aineisto ja valmistelu: Harjoituksen edellytyksenä on, että oppilailla on ennakkotietoja alkoholista ja 
sen riskeistä. Kopioi riittävästi Oppilaan aineisto 1:tä pienryhmille jaettavaksi. 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on, että oppilaat pystyvät tunnistamaan ja muotoilemaan omia stra-
tegioitaan, joiden avulla voidaan vähentää liiallisesta alkoholinkäytöstä seuraavia riskejä. Hankkimiensa 
tietojen avulla he voivat kertoa alkoholista ja sopimattomasta käytöksestä muille nuorille. 
Työskentelytapa:

ryhmätyö  
luetun ymmärtäminen 
luova työ 
esitys

JOHDANTO 

Jos olette työstäneet Puhutaan alkoholista -aineiston harjoituksia, pitäisi oppilaiden omata tietoja seu-
raavista osa-alueista: 
 – alkoholi ja sen fyysiset vaikutukset,
 – millä eri tavoilla alkoholi voi vaikuttaa ihmisiin,
 – mitä vaikutuksia alkoholilla voi olla ystäviin ja perheeseen,
 – mitä riskejä ja seurauksia alkoholiin voi liittyä. 

Harjoitus rakentuu oppilaiden pohjatiedoille alkoholista sekä heidän valmiudelleen tehdä itsenäisesti 
alkoholinkäyttöä koskevia järkeviä päätöksiä nyt ja tulevaisuudessa. Mikä olisi paras tapa välittää tietoa 
alkoholin riskeistä nuorille? Oppilaat tietävät luultavasti itse parhaiten, kuinka he haluaisivat saada tietoa 
alkoholin riskeistä ja seurauksista. Siksi oppilaat pääsevätkin itse muotoilemaan ja välittämään viestinsä 
osana harjoitusta.  Harjoituksen aikana oppilaat kertovat toisille oppilaille alkoholiin liittyvistä riskeistä 
ja seurauksista, sopivasta ja sopimattomasta käytöksestä sekä vastuullisuudesta. Harjoituksen lopuksi 
oppilaat valmistavat kuvallista aineistoa julisteiden muodossa. Jotta julisteet tavoittaisivat mahdollisim-
man hyvin kaikki, joita asia koskettaa – oppilaista vanhempiin – ne tulisi laittaa esille näkyvälle paikalle 
koulussa. 

HARJOITUKSEN KULKU 

Vaihe 1 

a) Kerro oppilaille, että heidän tehtävänään on päättää uuden oppiaineen sisällöstä. Oppiaineen pää-
määrä on vähentää nuorten alkoholin riskikäyttöä ja siihen liittyviä seurauksia sekä saada nuoret siirtä-
mään alkoholinkäytön aloitustaan siihen saakka, että he ovat täysi-ikäisiä.  

b) Jaa luokka pienryhmiin. Pyydä ryhmiä aloittamaan työskentely laatimalla luettelo asioista, joiden hei-
dän mielestään pitäisi sisältyä oppiaineen ohjelmaan. Seuraa Oppilaan aineisto 1:n ohjeita harjoituksen 
syventämisestä vaiheittain. (Lisätietoja: ks. Oppilaan aineisto 1.) 

c) Jokainen ryhmä nimeää yhden tai useamman edustajan, joka esittelee ryhmän oppiaineelle laatiman 
opetussuunnitelman.  On tärkeää, että jokainen ryhmä saa tilaisuuden kommentoida muiden ehdotuksia. 



98

Vaihe 2  

a) Kun jokainen ryhmä on päättänyt oppiaineen sisällöstä ja määrittänyt käsiteltävien asioiden  
 tärkeysjärjestyksen, heidän tehtävänsä on esittää oma näkemyksenä muulle luokalle 
 mahdollisimman vakuuttavasti. Oppilaat suunnittelevat julisteet. He perustelevat laatimaansa  
 sisältöä. 
b) Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä koko luokan kanssa: 
 – Millä tavoin harjoitus oli mielestäsi antoisa? (Esimerkiksi: oppilas oppilaalle 
  -työskentelytapa, tiedotusjulisteiden valmistelu…) 
 – Mitä ikätovereillesi pitäisi mielestäsi kertoa alkoholiin liittyvistä riskeistä ja seurauksista? 
 – Tuletko jatkossa kertomaan muille, mitä tiedät alkoholin riskeistä ja seurauksista 
  saadaksesi heidät harkitsemaan ennen juomista? Miksi/miksi et?

OPETTAJAN TUKIAINEISTO 

Alkoholia koskevia faktoja (Tiedot perustuvat THL:n, A-Klinikkasäätiön ja Alkon kokoamiin tietoihin) 

Vaikutukset elimistöön 
Alkoholia juodessa käytös muuttuu promilletason noustessa ja mielialan muuttuessa. Aluksi tunne on 
miellyttävä, rentoutunut ja hyvä. Olo vapautuu, hiljainen henkilö saattaa muuttua puheliaaksi ja ahdis-
tunut rentoutua. Useimpien kohdalla alkoholi voimistaa kuitenkin juuri senhetkistä tunnetilaa. Iloisesta 
tulee iloisempi ja surullinen muuttuu entistä onnettomammaksi. 

Mitä enemmän juo, sitä huonommin tunteet ja vartalo pysyvät hallinnassa. Puhe alkaa sammaltaa. 
Mieliala saattaa muuttua nopeasti, mikä johtaa helposti tunteenpurkauksiin. Vartalon hallinta vaikeutuu 
myös, ja henkilö saattaa kompastua tai kaatua. Jos juo huomattavan suuria määriä, saattaa menettää 
tajuntansa ja saada jopa alkoholimyrkytyksen. 

Aivovauriot 
Aivovauriot ovat melko tavallisia seurauksia pitkäkestoisesta ja runsaasta alkoholinkäytöstä.  Ensin ilme-
nee yleensä lähimuistin ongelmia, eli kyky muistaa lähimenneisyydessä tapahtuneita asioita heikkenee. 
Muistikatkot juomisen jälkeen voivat olla varhainen aivovaurion oire. 

Sydän   
Tutkijoiden käsitykset alkoholin vaikutuksista sydämeen ovat osin keskenään ristiriitaisia, mutta samaa 
mieltä ollaan runsaan alkoholinkulutuksen vahingollisista seurauksista sydämelle ja verisuonille. Kohon-
neen verenpaineen lisäksi saattaa ilmetä esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa, ja äkillisen sydämenpy-
sähdyksen riski kasvaa. 

Maksa  
Maksa on yksi elimistön monimutkaisimmista elimistä. Yksi maksan tärkeimmistä tehtävistä on toimia 
elimistön ”myrkynpoistokeskuksena”. Se suojaa elimistöä myrkytyksiltä polttamalla haitallisia aineita 
ennen kuin ne siirtyvät verenkiertoon. Liiallinen alkoholinkäyttö vaurioittaa yleensä eniten juuri maksaa, 
sillä se polttaa lähes kaiken nautitun alkoholin. Jo muutaman päivän juomisen jälkeen maksa on arka ja 
turvonnut. Solut vaurioituvat ja maksan toiminta heikkenee. Tällaiset vauriot ovat hyvin tavallisia. 

Kuinka paljon voi juoda? 

Kokonaan riskitöntä alkoholinkäyttöä ei ole olemassa. Riskikäytöksen rajat riippuvat muun muassa iästä, 
painosta ja sukupuolesta. 

Voimakas päihtymystila on aina riskialtis. Mitä enemmän juo, sitä huonommaksi arvostelukyky muut-
tuu. Tällaisissa tilanteissa saattaa tehdä asioita, joita ei koskaan muuten tulisi tehneeksi. Sen myötä 
tapaturmariski kasvaa ja rikoksen, esimerkiksi ryöstön, pahoinpitelyn tai raiskauksen, uhriksi joutumisen 
todennäköisyys lisääntyy. Myöskään rikoksen tekijä ei ehkä syyllistyisi tekoonsa selvin päin. 
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Naiset sietävät alkoholia miehiä huonommin ja päihtyvät pienemmistä alkoholimääristä. Tämä johtuu 
esimerkiksi naisten keskimäärin kevyemmästä ruumiinpainosta. Myös rasvan osuus on naisen elimis-
tössä suurempi ja nesteiden (veri ja vesi) osuus pienempi, minkä vuoksi vesi ei laimenna alkoholia 
yhtä paljon kuin samanpainoisen miehen elimistössä. Naisen maksa reagoi alkoholiin miehen maksaa 
herkemmin.  

Alkoholi liikenteessä 

Ajoneuvon ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena on vaarallista ja laitonta. Alkoholi liittyy noin kolmas-
osaan henkilöautoissa tapahtuvista liikennekuolemista (STM). Rattijuopumus tarkoittaa sitä, että henkilö 
kuljettaa ajoneuvoa päihtyneenä. Virallisen määritelmän mukaan henkilö, ”joka kuljettaa moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa tai raitiovaunua nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon 
aikana tai sen jälkeen on vähintään 0,5 promillea tai että hänellä tällöin on vähintään 0,22 milligrammaa 
alkoholia litrassa uloshengitysilmaa” syyllistyy rattijuopumukseen. (RL 23 luku 3 §) 

Rattijuopumus on kyseessä myös, jos kuljettaa vastaavaa ajoneuvoa käytettyään muuta huumaavaa 
ainetta kuin alkoholia taikka tällaista ainetta ja alkoholia niin, että hänen kykynsä tehtävän vaatimiin 
suorituksiin on huonontunut. Törkeä rattijuopumus on kyseessä, jos henkilön veren alkoholipitoisuus on 
vähintään 1,2 promillea tai alkoholia on 0,53 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa. Törkeän rattijuopu-
muksen rajat täyttyvät myös, jos henkilö on alkoholin tai muun huumaavaan aineen vaikutuksen alaise-
na niin, että hänen kykynsä kuljettaa moottoriajoneuvoa on olennaisesti huonontunut ja olosuhteet ovat 
sellaiset, että rikos on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. (Rikoslaki.)
 
On mahdotonta sanoa, kuinka paljon alkoholia voi nauttia ilman, että veren alkoholipitoisuus nousee 0,5 
promilleen. Se riippuu muun muassa painosta, sukupuolesta ja yleisestä terveydentilasta. Vaikka henki-
löt olisivat nauttineet saman määrän alkoholia, heidän verensä promillepitoisuudet saattavat olla erilai-
set. Tähän on monia syitä, mm. nautittu ravinto, alkoholin nauttimisnopeus jne. Alkoholin palamista ei 
voi nopeuttaa. Siihen ei auta saunominen eikä vahva kahvi. Elimistö polttaa alkoholin omalla tahdillaan. 

Alkoholiongelmat 

Jos runsas alkoholinkäyttö jatkuu pitkään, voi kehittyä riippuvuus, joka tekee juomisen lopettamisesta 
vaikeaa. Alkoholiriippuvuutta ja muita alkoholiongelmia voidaan hoitaa, erityisesti jos hoito aloitetaan 
riittävän aikaisin. 

Jotta lääkäri voi diagnosoida alkoholiriippuvuuden (alkoholismin), on kolmen seuraavista kuudesta eh-
dosta täytyttävä vuoden aikana. Henkilöllä:
– on voimakas alkoholin “himo”, 
– on vaikeuksia hallita juomistaan, 
– on vieroitusoireita, joita ovat esimerkiksi käsien vapina, pahoinvointi, väsymys tai 
 aggressiivisuus ja vahva mieliteko juoda, 
– on kohonnut alkoholinsietokyky (päihtymiseen tarvitaan enemmän alkoholiannoksia), 
– on vain vähän kiinnostunut mistään muusta kuin alkoholista, 
– juominen on jatkunut lisääntyvistä vaurioista huolimatta. 

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Laittakaa julisteet esiin luokassa tai koulun yleisissä tiloissa niin, että alkoholiproblematiikka saa näky-
vyyttä koko koulun ja vanhempien silmissä. Aloittakaa yhteistyö muiden koulujen kanssa järjestämällä 
aiheeseen liittyviä koulutuspäiviä tai näyttelyitä.
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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.
 

OPPILAAN 
AINEISTO
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TIEDOTUSKAMPANJA

Harjoituksen kesto: 100–140 minuuttia. 
Aineisto ja valmistelu: Osallistujilla tulee olla pohjatietoa alkoholin riskeistä ja seurauksista ennen 
tämän harjoituksen suorittamista. Kopioi riittävästi Oppilaan aineisto 1:tä pienryhmille jaettavaksi. 
Tavoite: Tehtävä alkaa keskusteluharjoituksella, minkä jälkeen oppilaat suunnittelevat 
tiedotuskampanjan. Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin erilaisia alkoholiin liittyviä ongelmia. 
Työskentelytapa: 

ryhmätyö 
kirjoitusharjoitus 
luova työ

JOHDANTO 

Oppilaat työstävät pienryhmissä alkoholiin liittyviä erilaisia kysymyksiä tiedotusvälineiden näkökulmas-
ta. Harjoituksen aikana he laativat tiedotuskampanjan, joka nostaa esiin suomalaisnuorten alkoholinkäyt-
töön liittyviä ongelmia. Jotta harjoitus olisi mahdollisimman antoisa, siihen pitää varata riittävästi aikaa. 
Harjoitus voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen 45 minuutin osaan. 

Mainos- ja tiedotuskampanjat voidaan jakaa karkeasti kolmeen päätyyppiin. Ensimmäinen korostaa 
asiatietoa, toinen on tunteisiin perustuva ja kolmas suuntaa huomiomme kukkaroomme. Mainos- ja 
tiedotuskampanjoiden välineinä käytetään pääasiallisesti radio- tai TV-mainontaa, tapahtumia, esitteitä, 
myymälämainontaa, internetin yhteisöjä ja PR-kampanjoita. Oppilaat voivat valita tiedotuskanavakseen 
printti- tai radiomainoksen tai mainosfi lmin. Tiedotusvälineen valintaan vaikuttaa myös käytössä oleva 
aika. Tukiaineistoa harjoitusta varten löytyy harjoituksen kuvauksesta sekä siihen liittyvästä oppilaan 
aineistosta. 

HARJOITUKSEN KULKU 

a)  Alusta harjoitusta kertomalla oppilaille, että valotatte alkoholiin liittyviä kysymyksiä 
 käyttämällä hyväksi tiedotusvälineitä ja mainontaa.

b)  Luokka jaetaan pienryhmiin, joille jaetaan oppilaan aineistot. 

c) Oppilaat työskentelevät Oppilaan aineisto 1:n ja 2:n harjoituskuvausten perusteella. 
 Lisää ehdotuksia harjoituksen toteuttamiseksi löytyy harjoituksen lisämateriaalista. Jos jokin  
 ehdotuksistasi ei vaikuta sopivalta, sitä ei tarvitse tietenkään käyttää. Voitte myös keksiä omia  
 vaihtoehtoja työskentelyyn. Eri ryhmille kannattaa antaa keskenään erilaiset tehtävät. 

d) Ryhmien työskentely jakautuu kolmeen vaiheeseen: 
 Vaihe 1  –  “Aloitus” 
 Vaihe 2  –  ”Valmistelu”
 Vaihe 3  –  “Yhteenveto ja esittely”

e) Seuraavia rajauksia kannattaa harkita työskentelyn helpottamiseksi: 
 – yksi aihe ryhmää kohden 
 – kohdeyleisö rajataan alle 18-vuotiaisiin nuoriin
 – aikarajoitukset
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f) Muistuta, että ryhmät esittelevät kampanjat lopuksi luokalle. 

g) Ryhmät laativat itsenäisesti tiedotuskampanjan oppilaan aineiston ja yleisen tiedonhaun avulla.  
 Oppilaiden luovuus on olennainen osa harjoitusta. 

h) Pyydä ryhmiä esitteleään ja perustelemaan tiedotuskampanjansa. 
 Tee muistiinpanoja esityksistä, sillä niihin palataan myöhemmin. 

i) Harjoituksen lopuksi keskustellaan ryhmien ehdotuksista, ja oppilaat saavat tilaisuuden esittää  
 omia näkemyksiään toisten ideoita koskien. 

j) Esitä oppitunnin lopuksi seuraavat kysymykset: 
 – Aiheuttaako alkoholi mielestäsi yhteiskunnallisia ongelmia? Perustele! 
 – Mitkä ongelmat olisi mielestäsi siinä tapauksessa tärkeintä nostaa esiin? 
 – Kuinka tietoisuutta alkoholiin liittyvistä ongelmista voitaisiin mielestäsi lisätä? 

OPETTAJAN TUKIAINEISTO 

Harjoitusehdotus 

Työskentelet mainostoimistossa, joka on saanut tehtäväkseen valmistaa tiedotuskampanjan alle 
18-vuotiaille suomalaisnuorille. 

Erilaisia toteuttamistapoja: 
 – Etsikää tietoa, miksi alkoholin myynti-ikäraja on 18 vuotta. 
 – Etsikää tietoa alkoholin yleisimmistä vaaroista. 
 – Kertokaa alkoholin vaihtoehdoista. 
 – Mitä vaaroja saattaa liittyä vieraiden tarjoamaan alkoholiin?
 – Millaisiin vaikeuksiin alaikäinen saattaa joutua alkoholinkäytön seurauksena?
 – Omia ehdotuksia.. 

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Jatkakaa työskentelyä esittelemällä ryhmien työt. Pyytäkää yleisöksi koulun muita oppilaita tai oppilai-
den läheisiä. Tehkää tästä toistuva työskentelyperinne koululla. Myös Puhutaan alkoholista -aineiston 
julkaisijat olisivat kiinnostuneita kuulemaan keksimistänne ehdotuksista! Yhteystietomme löydät osoit-
teesta www.puhutaanalkoholista.fi 
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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 

OPPILAAN 
AINEISTO
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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.

OPPILAAN 
AINEISTO



105

TIEDOTUSVÄLINEET JA ALKOHOLI 
Harjoituksen kesto: 40 - 120 minuuttia (riippuen osallistujien valmiuksista). 
Aineisto ja valmistelu: Osallistujat tarvitsevat tietyt pohjatiedot alkoholista ennen harjoituksen suo-
rittamista. Kopioi oppilaille Oppilaan aineisto 1 ja 2. Internetin käyttömahdollisuus ja sanomalehdet 
helpottavat alkoholiin liittyvien artikkeleiden löytämistä ja ovat avuksi työskentelyssä. 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilaat keskustelemaan ja pohtimaan median vaikutusta 
yksilön ajatteluun ja suhtautumiseen alkoholiin liittyen. 
Työskentelytapa: 

ryhmätyö 
kirjoitusharjoitus 
esitys

JOHDANTO

Media voi olla yksi tekijä, joka selittää nuorten runsasta alkoholinkäyttöä. Nuorten alkoholinkäyttöä voi olla 
vaikeaa rajoittaa, kun samanaikaisesti muiden ikäryhmien alkoholinkäyttöön suhtaudutaan hyväksyvästi.

Oppilaat voivat kirjoittaa mielipidekirjoituksen alkoholin ja median välisestä suhteesta. Ideoita kirjoituk-
seen voidaan hakea sanomalehdistä, televisiosta ja internetistä. Tekstin pohjana voidaan käyttää erilaisia 
lähteitä asiapitoisista artikkeleista aina juorulehtien uutisointiin julkkisten juhlinnasta. 

Harjoitus perustuu siihen, että oppilaat tarkastelevat median tapoja käsitellä alkoholia ja niiden vaikutus-
ta yksilön alkoholin kulutustottumuksiin. Tehtävänä on kirjoittaa mielipidekirjoitus, asiateksti, uutisteksti 
tai pakina, jossa käsitellään median vaikutusta nuorten alkoholinkäyttöön. 

HARJOITUKSEN KULKU 

a) Kerro aluksi, että tarkastelette median tapoja nostaa esiin alkoholiin liittyviä asioita. 
 Jokainen kirjoittaa oman tekstinsä aiheesta. 

b) Jotta saatte keskustelun käyntiin ja ajatukset lentämään, oppilaat voidaan jakaa pienryhmiin,  
 joille annetaan tehtäväksi Oppilaan aineisto 1:n harjoitus. Ryhmien tulee kirjata vastauksensa  
 muistiin, jotta voitte keskustella kysymyksistä koko luokan kanssa. 

c) Keskustelkaa koko luokan kanssa ryhmien vastauksista Oppilaan aineisto 1:n kysymyksiin. 

d) Tämän jälkeen oppilaat kirjoittavat joko yksin tai pareittain kertomuksen, artikkelin, asiatekstin,  
 mielipidekirjoituksen tai pakinan median vaikutuksesta nuorten alkoholinkäyttöön. Opettajan  
 tukiaineisto sisältää aiheita ja ehdotuksia otsikoiksi. Oppilaat etsivät itse aineistoa teksteihin  
 sanomalehdistä, televisiosta ja internetistä.

e) Kun oppilaat ovat valmiit, tekstit esitellään koko luokalle. Pyydä oppilaita kertomaan, 
 mitä ajatuksia toisten tekstit herättävät. 
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f) Harjoituksesta voidaan tehdä yhteenveto keskustelemalla koko luokan kanssa seuraavista 
 aiheista: 
 – Mitkä tekijät vaikuttavat mielestäsi eniten nuoriin alkoholiin liittyvissä kysymyksissä?  
  (Esimerkiksi: media, ympäristö, ryhmäpaine… jne.) 
 – Ketä mielestäsi nuoret kuuntelevat eniten alkoholiin liittyvissä kysymyksissä? 
  (Esimerkiksi: poliitikkoja, kouluterveydenhoitajaa, opettajia, muita nuoria, julkkiksia, 
  vanhempia, kavereita… jne.) 
 – Kuinka olisi mahdollista saada nuoret aloittamaan alkoholinkäyttö vasta 
  vasta täysi-ikäisinä? 

OPETTAJAN TUKIAINEISTO 

Esimerkkejä kirjoitustehtävän aiheista: 

 –  Kirjoita ja kuvaile jotain lähiaikoina televisiosta näkemääsi tai radiosta kuulemaasi 
  alkoholiin liittyvää ohjelmaa tai uutista. Mitä se käsitteli ja mitä ajattelit siitä? 
  (Esimerkiksi: artikkeli nuorten alkoholinkäytön vaaroista kielimatkoilla tms.) 
 –  Kirjoita ja kuvaile tapausta, jossa tosi-tv-ohjelmassa on käytetty alkoholia. Kuvaile omia  
  näkemyksiäsi tilanteesta ja sen seurauksista alkoholia juoneelle henkilölle sekä hänen  
  ympäristölleen. 
  (Esimerkiksi: julkkis on humalassa ja nolaa itsensä suorassa lähetyksessä, 
  tosi-tv-ohjelmassa joku juo liikaa tms.) 
 –  Kirjoita artikkeli, jossa kuvataan median vaikutusta alkoholinkäytön lisääntymiseen.
  (Esimerkiksi: mainokset, tv-ohjelmat, artikkelit jne.) 
 –  Kirjoita artikkeli, jossa kuvataan median vaikutusta alkoholinkäytön vähenemiseen. 
  (Esimerkiksi: mainokset, tv-ohjelmat, artikkelit jne.) 
 –  Kirjoita ja kuvaile, kuinka esikuvat vaikuttavat nuorten suhtautumiseen alkoholiin. 
  (Esimerkiksi: urheilutähdet, tv-esiintyjät, julkkikset, näyttelijät, vanhemmat jne.) 
 –  Kirjoita koulun ja vanhempien roolista vaikuttajina nuorten ajatuksiin alkoholista.
  (Esimerkiksi: ristiriitaisuus siinä, että aikuiset juovat ja ovat päihtyneitä mutta sanovat  
  sen kuitenkin olevan vaarallista.) 
 –  Kirjoita alkoholista ja nuorista - mitä tapahtui, missä tapahtui, kuinka tilanteeseen 
  päädyttiin, milloin tilanne tapahtui jne. 
 –  Kirjoita artikkeli rajoista: miksi niitä on syytä asettaa ja millaisia rajoja tulisi olla nuorten  
  alkoholinkäyttöön liittyen. 
 –  Kerro alkoholin vaikutuksista elimistöön ja käytökseen faktatietojen perusteella.

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Harjoitusta voi jatkaa koostamalla artikkeleista lehti, jota voidaan jakaa koulun muille oppilaille ja 
vanhemmille. Teemaa voidaan syventää laatimalla lehti myös aiheesta ”Terveys ja liikunta”.
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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

OPPILAAN 
AINEISTO
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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.
 

OPPILAAN 
AINEISTO
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LIIKENNE JA ALKOHOLI
Harjoituksen kesto: 40 - 80 minuuttia (riippuen osallistujien valmiuksista). 
Aineisto ja valmistelu: Kopioi Oppilaan aineisto 1 ja 2 kaikille osallistujille. 
Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on saada oppilaat tietoisiksi alkoholinkäyttöön liittyvistä riskeistä 
liikenteessä – oli alla sitten auto, moottoripyörä, mopo tai polkupyörä. 
Työskentelytapa: 

kirjoitusharjoitus pareittain
 

JOHDANTO 

Oppilaat työskentelevät itsenäisesti ja ryhmissä. Harjoitukset käsittelevät vaaroja, joita liittyy alkoholin-
käyttöön ja liikenteeseen - auton, moottoripyörän tai mopon ajamiseen tai pyöräilyyn alkoholin vaikutuk-
sen alaisena. Harjoitusten avulla oppilaat voivat pohtia, miksi alkoholi ja ajoneuvot eivät kuulu yhteen. 
He tarkastelevat alkoholin vaikutuksia elimistön toimintaan ja ihmisen käytökseen sekä kykyyn kuljettaa 
ajoneuvoa. Lisäksi pohditaan käsitteitä valinta, toiminta ja seuraukset sekä keskustellaan niistä. 

HARJOITUKSEN KULKU 

a) Kerro aluksi, että harjoituksen aikana keskustellaan alkoholin vaikutuksista liikenteessä, 
 esimerkiksi ajettaessa autoa, moottoripyörää, mopoa tai polkupyörää. 

b) Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:
 – Noin kolmella kymmenestä menehtyneestä autoilijasta on alkoholia veressä. 
  Miksi harkintakyky heikkenee niin, että jotkut päätyvät ajamaan humalassa? 
  (Esimerkiksi: riskinottoalttius kasvaa alkoholin vuoksi, ryhmäpaine jne.) 
 – Esimerkiksi vantaalaisnuorista 26 % kertoo olleensa päihtyneen kuljettajan kyydissä.  
  Mistä tämä voi mielestäsi johtua? (Lähde: Vantaa Välittää -hanke, 2009)
 – Miksi monet nuoret päättävät lähteä rattijuopon kyytiin?

c) Oppilaat tekevät Oppilaan aineisto 1:n tehtävät pareittain. Lisätietoja työskentelyn tueksi löytyy  
 Oppilaan aineisto 2:sta. (Alkoholia koskevat tiedot perustuvat THL:n, Alkon ja A-Klinikkasäätiön  
 tuottamiin tietoihin).

d) Keskustelkaa harjoituksen lopuksi seuraavista kysymyksistä: 
 – Keksi esimerkkejä tilanteista, joissa henkilö saattaa lähteä ajamaan, vaikka on humalassa. 
 – Voisitko itse kuvitella ajavasi, kun olet juonut alkoholia? Miksi/miksi et? 
 – Voisitko itse ajatella meneväsi alkoholia juoneen kuljettajan kyytiin? 
 – Mikä sinun vastuusi on kuljettajana? 
 – Mikä on sinun vastuusi matkustajana? 
 – Onko sillä eroa, että ajaa päihtyneenä autoa verrattuna mopoon tai polkupyörään? 
  Perustele!
 – Keskustelkaa mahdollisista seurauksista, joita päihtyneenä ajamisella voi olla.  
 – Mikä saisi sinut ottamaan kantaa alkoholinkäytön ja ajamisen yhdistämistä vastaan?

OPETTAJAN TUKIAINEISTO  

Kaikki tietävät, minkä verran veressä saa olla alkoholia, kun tarttuu rattiin. Rajoitukset johtuvat siitä, että 
alkoholi vaikuttaa harkintakykyyn ja heikentää näkö- ja kuuloaistien toimintaa. Päihtyneen kuljettajan 
todennäköisyys joutua onnettomuuteen kasvaa selvään kuljettajaan verrattuna. Yksi alkoholin vaikutuk-
sista on reaktioajan pidentyminen. Jos ajoneuvon eteen hyppää esimerkiksi kissa, kestää muutaman 
sekunnin sadasosan ennen kuin kuljettaja ehtii reagoida ja painaa jarrua. Aika, joka kuljettajalta kuluu 
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kissan näkemisestä jarrun painamiseen, pitenee alkoholin vaikutuksen seurauksena. Yhden alkoholian-
noksen (4 cl kirkasta viinaa, mikä vastaa noin yhtä viinilasillista tai keskiolutpulloa) vaikutuksesta reaktio-
aika pitenee noin 20 % verrattuna siihen, ettei alkoholia olisi nautittu lainkaan. 

Päihtyneenä ajava syyllistyy Suomessa rattijuoppouteen. Muodollisesti henkilö syyllistyy rattijuopumuk-
seen ajaessaan moottoriajoneuvoa, kun… 
– hän on nauttinut niin paljon alkoholia, että veren alkoholipitoisuus on vähintään 0,5 promillea tai  
 litrassa uloshengitysilmaa on 0,22 milligrammaa alkoholia, 
– hän on käyttänyt huumausaineita niin, että veressä on ajon aikana huumaavia aineita, 
– hän on alkoholin tai muun huumaavaan aineen vaikutuksen alaisena niin, että aine vaikuttaa  
 hänen kykyynsä suoriutua tehtävästä ja on omiaan aiheuttamaan vaaraa turvallisuudelle. 
 (Lähde: Rikoslaki) 

Tilastotietoa: 
– Suomessa kuolee tieliikenteessä vuosittain noin 350 henkilöä ja tuhannet 
 saavat pysyviä vammoja. 
– Lähes kolmasosa tieliikenteessä kuolleista henkilöauton kuljettajista 
 on alkoholin vaikutuksen alaisena. 
– Rattijuopolle tyypillisiä onnettomuuksia ovat ulosajot ja nokkakolarit. 
– Kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin osallisista rattijuopoista yli 60 % on alle 35-vuotiaita. 
– Nuorten kuolemaan johtaneista onnettomuuksista noin 40 % on kovavauhtisia, joissa kuljettaja  
 on ajanut vähintään 20 km/h ylinopeutta tai ajoneuvon nopeus on ollut vähintään 130 km/h.  
 Kovavauhtisissa onnettomuuksissa noin 65 % kuljettajista on alkoholin vaikutuksen alaisena.  
 (Lähteet: Tilastokeskus, Poliisi, Liikenneturva) 

HARJOITUKSEN SYVENTÄMINEN 

Harjoitusta voidaan syventää seuraavan tehtävän avulla. Oppilaat tekevät tehtävän itsenäisesti: 
”Olette nyt vertailleet aiemmin taulukkoon kirjoittamianne vastauksia. Seuraava tehtävä on kirjoittaa 
noin 100 sanan mittainen teksti siitä, kuinka alkoholi vaikuttaa kuljettajalta vaadittaviin ominaisuuksiin.” 

Tarkastelkaa edelleen liikenteen ja alkoholin yhteyttä keskustelemalla, mitä tapahtuisi jos esimerkiksi 
lentokapteenit, linja-autonkuljettajat, rallikuskit, taksiautoilijat tai muut liikenteen ammattilaiset eivät 
välittäisi alkoholilainsäädännöstä. 

Liikennettä ja alkoholia käsittelevien kysymysten jatkoksi oppilaat voivat valmistaa julisteita, joiden tarkoi-
tuksena on levittää tietoa alkoholin riskeistä liikenteessä. Julisteet voidaan tehdä ryhmissä tai itsenäisesti. 
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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.

OPPILAAN 
AINEISTO
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Oppilaan aineisto 1 (jatkuu) - Liikenne ja alkoholi

Tehtävä 2: 

Täytä taulukkoon alkoholin merkittävimmät vaikutukset elimistöön ja käytökseen. Taulukossa on kak-
si pystysaraketta. Kaikkia vaakarivejä ei tarvitse täyttää, vaan lisätä vain mielestäsi tärkeimmät asiat. 
Ensimmäiseen sarakkeeseen lisätään alkoholin merkittävimmät fyysiset vaikutukset. Toiseen sarakkee-
seen merkitään, kuinka alkoholi saattaa vaikuttaa käytökseen. Taulukko 2:n vaakarivit eivät liity toisiinsa. 

Taulukko 2

         Alkoholin fyysiset vaikutukset             Alkoholin mahdolliset vaikutukset käytökseen

1.      Näkö huononee                            Käytös voi muuttua aggressiivisemmaksi

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tehtävä 3: 

Seuraavaksi vertaat kahta täyttämääsi taulukkoa. Jokaisen Taulukkoon 1 kirjaamasi ajo-ominaisuuden 
kohdalla kuvailet, kuinka Taulukkoon 2 merkitsemäsi asia vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin. Alla on vastaus-
esimerkki. 

Esimerkki: 
(Ajo-ominaisuus 1) Etäisyyden arviointikykyä tarvitaan riittävän turvavälin säilyttämiseksi edellä ajavaan. 
Vastaus: (Verrataan Taulukkojen 1 ja 2 vastauksia) Alkoholinkäytön yhteydessä reaktioaika, näkö ja 
kuulo heikkenevät. Tämän vuoksi etäisyyttä edellä ajavaan autoon on vaikea arvioida ja seurauksena on 
törmäysvaaran kasvu.
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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
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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.
 


