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lukijalle

Päihdetietoa ja -taitoa on päihdekasvatusmalli, 
joka on tarkoitettu peruskoulujen ja toisen as-
teen oppilaitosten päihdekasvatukseen täydentä-
mään koulujen perinteistä päihdeopetusta. Mal-
lin ideana on tarjota kouluille lisäresurssia ja tukea 
päihdeasioiden käsittelyyn kouluttamalla terve-
ydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijoita pitämään 
päihdekasvatustunteja oppilaille ja tuottamalla 
päihdekasvatusmateriaalia ammattikasvattajille. 

Päihdetietoa ja -taitoa -malli täydentää ope-
tussuunnitelmiin sisältyvää päihdetiedon ope-
tusta vahvistamalla niitä tekijöitä, jotka suojaavat 
päihteiden käytön aloittamiselta ja päihdeongel-
milta. Malliin kuuluu päihdekasvattajakurssi kor-
keakouluopiskelijoille, oppituntipaketit alakoulun 
kuudesluokkalaisille, yläkoululaisille ja toisen as-
teen opiskelijoille.  Kokonaisuudessa on huomi-
oitu myös vanhemmat. 

Malli on kehitetty Turussa kolmivuotisessa 
Koulujen päihdekasvatuksen kehittämishank-
keessa vuosina 2010–2012. Hanketta koordinoi 
Turun sosiaali- ja terveystoimen Terveyden edis-

tämisen yksikkö. Yhteistyökumppaneina hank-
keessa olivat Turun ammattikorkeakoulu (sosiaa-
li- ja terveysala), Turun kasvatus- ja opetustoimi, 
nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskes-
kus Preventiimi, Turun Yliopiston opettajankou-
lutuslaitos, Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
Varsinais-Suomen piiri sekä Punaisen Ristin Var-
sinais-Suomen piiri. Hanke rahoitettiin Sosiaali- ja 
terveysministeriön myöntämällä terveyden edis-
tämisen määrärahalla.

Tässä julkaisussa on kuvattu Päihdetietoa ja 
-taitoa -mallin eri osat ja sisältö yksityiskohtaisesti, 
jotta niitä voitaisiin hyödyntää muuallakin nuor-
ten päihdekasvatuksessa. Julkaisun viimeisessä 
luvussa kerrotaan käytännön kokemuksia Turusta. 

Julkaisu lisämateriaaleineen on luettavissa 
myös osoitteessa www.turku.fi/paihdekasvatus. 
Päihdekasvattajakurssin ohjaajan materiaali on 
saatavissa Turun sosiaali- ja terveystoimen Tervey-
den edistämisen yksiköstä. Mallia koskevat kom-
mentit ja kysymykset voi lähettää osoitteeseen 
terve.turku@turku.fi
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Tavoitteet 
•	 Opettajat, kouluterveydenhoitajat ja 

muut nuorten parissa toimivat ammatti-
laiset saavat rinnalleen koulutettuja päih-
dekasvattajia.

•	 Ammattikasvattajien ja tulevien sosiaali- 
ja terveysalan ammattilaisten ymmärrys 
päihdekasvatuksesta ja sen tärkeydestä 
laajenee.

•	 Monialainen yhteistyö ja yhdessä tekemi-
nen lisääntyy.

•	 Pitkäjänteinen päihdekasvatus on osa pe-
ruspalveluja.

•	 Sosiaalisia taitoja vahvistava, nuorten 
osallisuutta korostava ja mediakriittisyyt-
tä edistävä päihdekasvatus kouluissa li-
sääntyy.

•	 Ammattikasvattajat saavat ajankohtaista 
nuoria puhuttelevaa materiaalia päihde-
asioiden käsittelyyn.

•	 Oppilaat saavat asiallista ja monialaista 
tietoa päihteistä sekä näiden fyysisistä, 
psyykkisistä ja sosiaalisista vaikutuksista 
oman päätöksenteon tueksi.

Päihdetietoa ja -taitoa -päihdekasvatusmalli on 
tarkoitettu nuorten parissa toimiville ammattilai-
sille laadukkaan ja kattavan päihdekasvatuksen 
toteuttamiseen. 

Päihdetietoa ja -taitoa –malli

Päihdetietoa ja -taitoa tarjoaa tukea ja lisäre-
surssia kouluille päihdeasioiden käsittelyyn. Se 
täydentää koulujen perinteistä opetussuunnitel-
miin sisältyvää päihdeopetusta päihteiden käy-
tön aloittamiselta ja päihdeongelmilta suojaavien 
tekijöiden vahvistamisen näkökulmasta.  

Mallissa laadukas päihdekasvatus nähdään 
pitkäkestoisena, prosessimaisena, toiminnallise-
na, vuorovaikutteisena ja nuorten osallisuutta ko-
rostavana.  Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit muo-
dostavat jatkumon alakoulusta toiselle asteelle. 
Tunneilla keskustellaan eri päihteistä ja niiden 
vaikutuksista sekä päihteidenkäytön syistä ja seu-
rauksista. Yhdessä harjoitellaan myös päihteisiin 
liittyviä tilanteita ja pohditaan omia unelmia ja 
vahvuuksia. Tuntien tavoite on tarjota faktatietoa 
päihteistä, vahvistaa nuorten itsetuntoa ja itse-
tuntemusta, tukea heidän kielteistä suhtautumis-
ta päihteisiin sekä harjoitella sosiaalisia taitoja ja 
päätöksentekotaitoja.  Toiminnan pääpaino on 
kuudesluokkalaisissa.

Malli tarjoaa sisältöä ja välineitä nuorten päih-
dekasvatukseen ja rakentuu viidestä toinen toisi-
aan täydentävästä osasta. Sen voi toteuttaa koko-
naisuutena tai poimia siitä tiettyyn tarkoitukseen 
soveltuvia osia. 
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Mallin osat:
1. Päihdekasvattajakurssi korkeakouluopiskeli-

joille
2. Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit 6. -luokkalai-

sille
3. Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit yläkoululaisille
4. Vanhemmat: tiedotus & vanhempainillat
5. Mallin sovellus toiselle asteelle: ”Vois alkaa 

miettiä elämää”

Ideana on kouluttaa terveydenhoitaja- ja sosio-
nomiopiskelijoita päihdekasvattajiksi (osa 1). Kou-
lutetut päihdekasvattajat pitävät päihdetietoa ja 
-taitoa -tuntipaketteja pareittain kuudesluokkai-
sille (osa 2). Päihdekasvattajat voivat saamansa 
koulutuksen perusteella pitää myös oppitunteja ylä-
kouluissa (osa 3) sekä vanhempainiltoja (osa 4).  Li-
säksi mallin pohjalta on laadittu ”Vois alkaa miet-
tiä elämää” -päihdekasvatuskokonaisuus toisen 
asteen oppilaitoksille (osa 5). 

mitä? keNelle? kuka?
Päihdetietoa ja -taitoa - malli perusopetukseen

Päihdekasvattaja -kurssi Sosionomi- ja terveydenhoitaja-
opiskelijoille

Kunnan ehkäisevän päihdetyön 
(EPT) yhdyshenkilö

Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit 6.-luokkalaisille 3 x 90 min / luokka Koulutetut päihdekasvattajat  
pareittain

Päihdetietoa ja -taitoa tunnit Yläkoululaisille 90 min / luokka-aste Päihdekasvattajat, EPT-järjestöt, 
opettaja, terveydenhoitaja

Tiedotus & vanhempainillat Vanhemmille Päihdekasvattajat, koulut 
 EPT-järjestöt

Mallin sovellus toiselle asteelle

”Vois alkaa miettiä elämää” 
 -koulutus

Toisen asteen opiskelijoille, 2.-3. 
vuosikurssi

Kunnan EPT-yhdyshenkilö, MLL/
nuorisotoiminnan koordinaattori, 

opettaja

Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit 1. vuoden opiskelijoille 90 min. Koulutetut toisen asteen opiskelijat

Taulukko 1. Päihdetietoa ja -taitoa -mallin toteutus
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Päihdetietoa ja -taitoa -tunteja voivat koulu-
tettujen päihdekasvattajien ohella tai sijaan pitää 
myös esimerkiksi opettajat, kouluterveydenhoi-
tajat, koulukuraattorit ja nuorisotyöntekijät.  Esi-
merkiksi Turussa kouluja ja oppilaitoksia on niin 
paljon, ettei koulutettuja päihdekasvattajia riitä 
kaikkiin kouluihin, vaan osan tunneista pitävät 
ammattikasvattajat valmiin materiaalin pohjalta.

Taulukossa 1 on kuvattu mallin toteutus. Mal-
lin osat kuvataan seuraavissa kappaleissa yksi-
tyiskohtaisesti, jotta niiden hyödyntäminen oli-
si mahdollisimman vaivatonta. Malli on vapaasti 
hyödynnettävissä, muokattavissa ja sovellettavis-
sa tässä julkaisussa ja netissä esiteltyjen materi-
aalien pohjalta.

5



1. PäihdekaSvattajakurSSi 

Tavoitteet
•	 Kurssi antaa osallistujille perustiedot eri 

päihteistä, ehkäisevästä päihdetyöstä 
sekä siitä, miten päihdeasioista keskus-
tellaan eri kohderyhmien kanssa.

•	 Kurssin osallistujat omaksuvat ammatilli-
sen asenteen päihteisiin ja päihdeongel-
miin.

•	 Kurssin osallistujat saavat tietoa ja tutus-
tumismahdollisuuden kunnassa tehtä-
vään ehkäisevään päihdetyöhön ja kun-
nan päihdepalveluihin.

•	 Päihdetietojen lisääntyminen voi vaikut-
taa vähentävästi myös kurssin osallistuji-
en omaan päihteidenkäyttöön.

Päihdekasvattajakurssi on tarkoitettu sosiaali-, ter-
veys- ja kasvatusalan opiskelijoille. Kurssi sisältää 
tietoa päihteistä ja päihdetilanteesta sekä pe-
rehdytystä nuorten ehkäisevään päihdetyöhön, 
toiminnallisiin menetelmiin ja kouluttamiseen. 
Kurssi antaa valmiudet pitää päihdekasvatustun-
teja eri-ikäisille nuorille ja kertoa päihteistä esim. 
vanhemmille tai muille kohderyhmille vuorovai-
kutteisesti, keskustelua virittäen. Olennainen osa 
kurssia on päihdetietoa ja -taitoa -tuntien pitä-
minen oppilaille. 

Kurssin vetäjänä toimii kunnan ehkäisevästä 
päihdetyöstä vastaava työntekijä tai esimerkiksi 
korkeakoulun/oppilaitoksen koulutuslinjan leh-
tori.

Päihdekasvattajakurssin päämääränä on vai-
kuttaa osallistujien tietoihin, taitoihin ja asentei-
siin liittyen päihteisiin ja päihdekasvatukseen. 
Kurssi sisältää alla olevat osa-alueet. Hyvän päih-
dekasvattajan osaamisen ajatellaan koostuvan 
näistä eri osa-alueista.

PÄIHDETIEDOT: tiedot päihdeaineista, vaikutuksis-
ta ja haitoista, riippuvuudesta ja päihdetilanteesta

MENETELMÄTIEDOT: tiedot ehkäisevän päihde-
työn toimintatavoista ja menetelmistä

KOULUTTAJATAIDOT: kouluttajana toimimisen ja 
viestinnän perustiedot, taitoa käyttää suojaavia 
tekijöitä vahvistavia harjoituksia, toiminnallisia ja 
osallistavia menetelmiä

YHTEISTYÖTAIDOT: perustiedot kunnan ehkäise-
vän päihdetyön toimijakentästä ja yhteistyöta-
hoista, taitoa toimia ryhmässä ja toteuttaa päih-
dekasvatusoppitunnit parityönä

ASENTEET: omien päihdeasenteiden pohtiminen 
ja työstäminen, ammatillinen asenne ja laajempi 
päihdeilmiön ymmärrys
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Päihdekasvattajakurssi on 5 opintopisteen laa-
juinen kokonaisuus, jonka opiskelijat voivat suo-
rittaa osana vapaasti valittavia opintojaan. Kurssi 
voidaan myös sisällyttää osaksi laajempaa opin-
tokokonaisuutta. Kurssi sisältää lähiopetusta, it-
senäistä työskentelyä, oppituntien pitämistä ja 
opintokäyntejä.  Ennen kurssia edellisenä luku-
kautena pidetään oppilaitoksessa alkuinfoja kurs-
sista, joissa esitellään kurssia ja kerrotaan mistä on 
kyse. Näin kurssille tulevilla opiskelijoilla on sel-
keä kuva siitä, mitä kurssille osallistuminen vaa-
tii.  Esimerkki kurssin esitteestä löytyy liitteestä 1. 
Seuraavassa kuvataan kurssin sisältö pääpiirteit-
täin. Päihdekasvattajakurssin ohjaajan materiaali 
on tilattavissa maksutta osoitteesta terve.turku@
turku.fi.

Kurssin (5 op) sisältö: 

A.  LÄHIOPETUS
Lähiopetuksen sisältö muodostuu 8 aihealuees-
ta, 3 oppituntia / aihe. Kurssi voidaan toteuttaa 
erilisinä tapaamisina (8 kertaa) tai kokonaisina 
koulutuspäivinä tai näiden yhdistelmänä.  Kurssi 
sisältää paljon erilaisia toiminnallisia harjoituksia 
ja välineitä päihdekasvatukseen. Kurssi on raken-
nettu niin, että kurssilla tehdään ensin itse kaikki 
samat harjoitukset kuin oppilaille pidetään päih-
detietoa ja -taitoa -tunneilla. Lähiopetuksen ai-
healueet on kuvattu liitteessä 2. 

Kuvio 1. Päihdekasvattajan osaamisalueet      
 

päihdetiedot

menetelmätiedot

kouluttajatiedotasenteet

yhteistyötaidot
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B.  ITSENÄISTÄ TYÖSKENTELYÄ
Itsenäiseen työskentelyyn sisältyvät ennakko-
tehtävä, materiaaliin perehtyminen, oppituntien 
suunnittelua ja oppimistehtävä. Ennen kurssin 
alkua opiskelijoille lähetetään kirje (liite 3), jos-
sa on lisätietoa kurssista ja ennakkotehtävä. En-
nakkotehtävänä on pohtia omaa suhtautumista 
päihteisiin ja perehtyä oheismateriaaliin. Kurssin 
aikana opiskelijat tekevät itsenäisesti kurssilla ja-
etut pohdinta- ja kotitehtävät sekä valmistelevat 
oppitunnit materiaaleineen. Opiskelijat ottavat 
myös yhteyttä kurssin aikana sovittuun opetta-
jaan sopiakseen yhteiset ajat oppituntien pitä-
miseksi. Lisäksi kurssiin kuuluu oppimistehtävä, 
jossa opiskelija arvioi omaa osaamistaan päihde-
kasvattajana pidettyjen tuntien ja oheismateriaa-
lin pohjalta.

C.  PÄIHDETIETOA JA -TAITOA -TUNNIT   
 6.-LUOKKALAISILLE
3 x 90 min / luokka, kolmelle luokalle parityönä
Olennainen osa päihdekasvattajakurssia on päih-
detietoa ja -taitoa -tuntien pito kouluissa. Lähi-
opetuksen jälkeen opiskelijat pitävät pareittain 
kuuden oppitunnin laajuisen kokonaisuuden 
6.-luokkalaisille valmiin rungon pohjalta.  Oppi-
tunteja pidetään kolmelle luokalle, aina 6 oppi-
tuntia per luokka eli yhteensä 18 oppituntia. Tun-
nit pidetään kolme kertaa kaksoistunteina viikon 
välein.  

Opiskelijoille jaetaan kurssin aluksi oppitunti-
runkopohja, johon he keräävät kurssilla käytet-
tyjä päihdekasvatuksen menetelmiä ja aiheita. 
Kurssin lopuksi runko käydään yksityiskohtaises-
ti läpi.  Kurssin jälkeen opiskelijat menevät pareit-
tain pitämään päihdekasvatustuntikokonaisuuk-
sia sovituille 6.-luokille. Opiskelijat voivat muokata 
oppituntien sisältöä tietyissä rajoissa ja valita eri 
vaihtoehdoista itselleen ja ohjaamalleen ryhmälle 
sopivimmat menetelmät.  Päihdetietoa ja -taitoa 
-tuntien runko esitellään seuraavassa kappalees-
sa.  Kaikki rungossa olevat harjoitukset on tehty 
myös opiskelijoiden kanssa kurssilla.

Opiskelijat voivat saamansa koulutuksen 
pohjalta pitää oppitunteja 6.-luokkalaisten lisäk-
si myös yläkoululaisille ja vanhempainiltoja van-
hemmille. Tällöin esimerkiksi opiskelijat voivat pi-
tää tunnit yhdelle 6.-luokalle, vanhempainillan ja 
oppitunnit yläkouluissa 7.-, 8-, ja 9.-luokkalaisille. 
Yhdistelmä riippuu koulujen määrästä ja tarpees-
ta. 
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D. OPINTOKÄYNNIT
Päihdekasvattajakurssiin kuuluu opintokäyntejä, 
jotka tarjoavat opiskelijoille tutustumismahdolli-
suuden kunnassa tehtävään ehkäisevään päih-
detyöhön ja kunnan nuorten päihdepalveluihin.  
Turussa kurssin puitteissa on järjestetty opinto-
käynnit seuraaviin toimipaikkoihin:

•	 Turun sosiaali- ja terveystoimen Lasten ja 
nuorten poliklinikan nuorisopoliklinikka

•	 Nuorten selviämisasema
•	 SPR, nuorten turvatalo ja Varsinais-Suo-

men piiri 

E. ARVIOINTI JA PALAUTE
Ensimmäisellä lähiopetuskerralla opiskelijat täyt-
tävät alkukartoituslomakkeen ja kurssin päätteek-
si arviointi- ja palautekerralla loppukartoituslo-
makkeen. Arviointi- ja palautekerralla kootaan 
kurssi yhteen ja keskustellaan pidetyistä oppi-
tunneista.

Alku- ja loppukartoituslomakkeilla kartoitetaan 
opiskelijoiden tietoja, taitoja ja asenteita liittyen 
päihteisiin ja päihdekasvatukseen ennen ja jälkeen 
-asetelmalla. Lomakkeilla kerätään palautetta kurs-
sista kokonaisuuden kehittämiseksi. Oppituntien 
pidon jälkeen arvioidaan myös oppituntien toteu-
tumista.  Pidetyiltä kursseilta kerättyjen palauttei-
den perusteella opiskelijat ovat olleet hyvin tyyty-
väisiä päihdekasvattajakurssin antiin.  

Parasta oli
…kun sai paljon käytännön vinkkejä ja välineitä, miten pu-
hua päihteistä
…käytännönläheisyys, menetelmien harjoittelu konkreet-
tisesti
…se, että kävimme itse ensin luokassa harjoitukset läpi en-
nen kuin vedimme niitä oppilaille
…käytännön työkalut työhön, opetuskokemuksen saami-
nen, lisäbonuksena tutustuminen erityiskouluun ja -luok-
kaan.
…uudet näkökulmat, työtavat ja välineet päihdekasvatuk-
seen, [aiemmin ] kokemusta vain vanhanaikaisesta valis-
tuksesta.
…toiminnallisia menetelmiä tuli paljon ja menetelmät ovat 
monipuolisia, eikä sidottu vain tiettyyn asiakasryhmään
…sai paljon tietoa ja konkreettisia keinoja toteuttaa oh-
jausta
…sai paljon ihan kunnon käytännön työkaluja päihdekas-
vatukseen
…sai paljon eväitä työelämään
…tutustumiskäynnit olivat todella mielenkiintoisia! Unelma-
karttaani olen katsellut päivittäin viimeisen kuukauden ajan!
…itse päihdetietoa ja -taitoa -tuntien pitäminen oppilaille!
…oppituntien veto. Pääsi heti käytännössä harjoittele-
maan opittuja taitoja.
… oppilaat olivat tunneilla innostuneita ja osallistuivat 
hyvin
… nuorten kohtaaminen ja ahaa-elämyksien huomaami-
nen nuorten ajatuksissa
…nähdä miten yhteishenki luokassa tuntui kasvavan.
…sai välittää tärkeää tietoa eteenpäin ja kannustaa päih-
teettömyyteen
…kutoset valloittavine kysymyksineen, mielipiteineen ja 
perusteluineen. Hyviä oivalluksia ikäänsä nähden monilla.
…oma itsetunto vahvistui
…tuli mietittyä omaa päihteidenkäyttöä ja motiiveja eri 
näkökulmasta kuin ennen
…aloin miettiä tarkemmin alkoholin kulutustottumuksiani

Poimintoja opiskelijoiden päihdekasvattajakurs-
sin palautteesta:
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Edellä on kuvattu päihdekasvattajakurssin si-
sältöä. Kuvio 2 havainnollistaa kurssin eri osia 
ja koko kurssin etenemistä opiskelijan näkökul-
masta.

Kuvio 2. Päihdekasvattajakurssin eteneminen 
opiskelijan näkökulmasta

 

 

 

 

 
Ennen kurssia, edellisen lukukauden lopussa 

 
1. Ehkäisevä päihdetyö 
2. Päihteet ja niiden vaikutukset 
3. Päihteiden käyttö hallinnassa – vai onko?  
4. Päihteet puheeksi  
5. Nuori ja päihteet 
6. Nuorten kohtaaminen ja esiintymistaidot  
7. Minä päihdekasvattajana 

 

  
6. - luokkalaisille pareittain, 3 x 90 min / luokka,  

kolmelle eri luokalle 
 

 

 
 

 
 

 
 

Alkuinfo

Lisätietoa kurssista ja ennakkotehtäviä
Ennakkokirje

A) Lähiopetus

D) Opintokäynnit

C) Päihdetietoa ja -taitoa -tuntien pitoa

8. Palaute & arviointikerta

B) Itse
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2. Päihdetietoa ja -taitoa -tuNNit 
6.-luokkalaiSille 

Tavoitteet
•	 Oppilaat saavat asiallista ja monialaista 

tietoa päihteistä ja päihteiden vaikutuk-
sista.

•	 Oppilaat saavat mahdollisuuden kysyä ja 
keskustella päihteistä.

•	 Oppilaat ymmärtävät päihteidenkäytön 
vaikutukset omaan ja muiden elämään.

•	 Luokkahengen vahvistuminen.
•	 Oppilaiden itsetuntemuksen ja itsetun-

non paraneminen.
•	 Tukiverkostojen vahvistaminen.
•	 Päihteisiin liittyvien tilanteiden harjoitte-

leminen ja omien päätösten pitäminen.
•	 Omien vahvuuksien, tavoitteiden ja unel-

mien pohtiminen.

Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit tarjoavat kuudes-
luokkalaisille asiallista tietoa päihteistä sekä mah-
dollisuuden keskustella, kysyä ja pohtia päihtei-
siin ja päihteidenkäyttöön liittyviä asioita yhdessä 
koulutetun päihdekasvattajan kanssa. Olennai-
nen osa tunteja on omien vahvuuksien ja unel-
mien miettiminen, itsetuntemuksen ja itsetun-
non vahvistaminen sekä päätöksentekotaitojen 
ja sosiaalisten taitojen harjoittelu. 

Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit täydentävät ala-
koulujen päihdetiedon opetusta kuudella oppi-
tunnilla. Tunnit toteutetaan kaksoistunteina ja 
pyritään pitämään viikon välein. Koulutetun päih-
dekasvattajan sijaan esimerkiksi luokanopettaja 
voi pitää tämän kokonaisuuden tai osia siitä alla 
esitetyn rungon pohjalta.
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Päihdetietoa ja taitoa tuntien runko 
(3 x 90 min /  6. luokka) 

ENSIMMÄINEN OPPITUNTI (90 min)

1. Tutustuminen ja aiheeseen virittävä 
harjoitus 

Esimerkiksi nimirinki tai olenko ainoa -harjoitus 
ja kuvakortit

Nimirinki: Asettaudutaan piiriin. Ohjaaja aloittaa 
kertomalla nimensä ja itseään kuvaavan adjektii-
vin, joka alkaa samalla kirjaimella kuin oma nimi. 
Tämän jälkeen hän heittää kädessään olevan 
pehmolelun seuraavalle osallistujalle, joka puo-
lestaan kertoo kyseiset asiat itsestään ja heittää 
pehmolelun taas seuraavalle. Näin jatketaan kun-
nes kaikki ovat esitelleet itsensä.  Toinen kierros: 
aiheena esimerkiksi lempiruoka, harrastukset tai 
vaikka asia jonka haluaa muille kertoa. Pehmole-
lu heitetään takaisin hänelle, jolta osallistuja on 
saanut sen edellisellä kierroksella. 

Olenko ainoa -harjoitus: Ohjaaja nousee seiso-
maan ja kertoo itsestään jonkin ominaisuuden tai 
kokemuksen, jonka luulee olevan ominaista vain 
hänelle. Esim. ”Olenko ainoa, joka tänä aamuna 
herätessään laittoi radion päälle.” Jos myös joku 
toinen laittoi aamulla radion päälle, hän nousee 
seisomaan. Kysely jatkuu, kunnes löytyy ominai-
suus, joka on tyypillinen vain kyselijälle. Näin käy-
dään läpi jokainen osanottaja, kunnes jokainen 

on löytänyt jonkin ikioman asian, tekemisen tms., 
jossa on ainoa.

Kuvakortit: Erilaisia kuvia/kuvakortteja levitetään 
pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Ohjaaja pyytää jo-
kaista valitsemaan yhden kortin, joka omasta 
mielestä liittyy jollain tavalla päihteisiin. Jokainen 
näyttää vuorollaan valitsemansa kortin muulle 
ryhmälle ja kertoo miksi valitsi juuri sen kortin.  
Mitä ajatuksia/tuntemuksia kuva itsessä herättää? 
Mitä ajattelee kyseisestä asiasta?

2. Mitä päihteet ovat?

Oppilaita pyydetään kirjoittamaan ylös tietämi-
ään päihteitä esim. post-it lapuille. Ohjaaja tekee 
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taululle seuraavan jaottelun: alkoholi, tupakka-
tuotteet, huumeet, muut. Ohjaaja kertoo luokit-
telun perusteista lyhyesti (mm. lailliset päihteet 
– laittomat päihteet, ikärajat). Tämän jälkeen op-
pilaat laittavat tietämänsä päihteet oikeaksi luu-
lemiensa otsikoiden alle. Seuraavaksi tehdään 
korjaukset ja keskustellaan jokaisen pääluokan 
vaikutuksista ja riskeistä lyhyesti. Harjoitus toi-
mii hyvin määrittelynä mitä päihteet ovat ja sen 
avulla saadaan myös selkeä kuva kyseisen luokan 
päihdetiedoista.

3.  Miksi päihteitä käytetään? / Miksi päihteitä 
ei pitäisi käyttää? Mitä vaihtoehtoja päihtei-
den käytölle on –harjoitus 

Taululle kootaan yhdessä keskustellen ensin syitä 
miksi päihteitä ei pitäisi käyttää. Näin nähdään, 
että on monia syitä miksi päihteitä ei pitäisi käyt-
tää, mutta kuten tiedetään, päihteitä käytetään 
silti.  Pohditaan yhdessä samalla tavalla, miksi jot-
kut käyttävät päihteitä. Kun listat ovat valmiit, yh-
teenvetona pohditaan, miten syyt käyttää päih-
teitä ja syyt olla käyttämättä eroavat toisistaan. 
Huomataan että syyt päihteidenkäyttöön liittyvät 
nykyisyyteen, tähän hetkeen sekä ovat positiivisia 
asioita, usein tunnesyitä ja ne tapahtuvat minulle. 
Syyt miksi päihteitä ei pitäisi käyttää liittyvät tule-
vaisuuteen, ovat kaukaisia sekä usein negatiivisia 
järkisyitä ja tapahtuvat jollekin muulle. Tavoittee-
na on, että oppilas ymmärtää, että näitä asioita 
ei voi erottaa toisistaan, ne tapahtuvat samalle 
henkilölle ja jos käyttää päihteitä valitsee myös 

kaikki siihen liittyvät negatiiviset asiat.  On tärke-
ää tiedostaa, että päihteiden kokeilu tai käyttö ei 
ole jokaisen oma asiaa vaan siitä seuraa riskejä ja 
haittoja niin itselle kuin läheisillekin.

Harjoituksen lopuksi mietitään vaihtoehtoja päih-
teiden käytölle. Ohjaaja pyytää oppilaita katso-
maan listaa syistä miksi ihmiset käyttävät päihtei-
tä ja miettimään parin kanssa millä muilla keinoin 
kuin päihteitä käyttämällä voisi saavuttaa samat 
positiiviset vaikutukset. Lyhyen pulinahetken jäl-
keen pohditaan teemaa yhdessä ja kirjataan esiin 
tulevia vaihtoehtoja päihteidenkäytölle taululle. 

4. Minä olen hyvä! 
Itsetunnon vahvistamisharjoitus

Esimerkiksi ominaisuuksien vaihtokauppa tai 
ominaisuuskukka

Ominaisuuksien vaihtokauppa: Jokaiselle osallis-
tujalle jaetaan satunnaisesti kolme ominaisuus-
korttia. Osallistujia pyydetään vaihtamaan kort-
teja keskenään, kunnes vaihtokauppojen jälkeen 
jokaisella on kolme korttia, joita pitää itselleen so-
pivina. Kaupankäynnissä perustellaan, miksi joku 
kortti halutaan vaihtaa tai miksi juuri vaihdetta-
va kortti sopii jollekin ryhmäläiselle. Tämä omi-
naisuus sopii sinulle, koska… Minä haluisin tuon 
ominaisuuden koska… Ohjaaja pitää huolen, 
että ryhmän sisällä tapahtuu liikkumista. Mikäli 
ryhmäläisten välillä ei löydy tyydyttävää määrää 
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vaihdettavia kortteja, voidaan lopussa käydä tu-
kussa (=ohjaajan jakamattomat kortit). Lopuksi 
jokainen esittelee omat korttinsa ja sen miten ne 
sopivat itselle. Jos kyseessä on iso ryhmä, jokai-
nen osallistuja esittelee vain yhden kortin – sen 
jonka kokee sopivan itselleen parhaiten.

Ominaisuuskukka: Oppilaita pyydetään mietti-
mään omia hyviä ominaisuuksiaan (missä minä 
olen hyvä, mitä positiivisia luonteenpiirteitä mi-
nulla on) ja kirjoittamaan ainakin kolme ominai-
suutta ylös paperille. Oppilaat jaetaan pienryh-
miin käyttämällä jotain ryhmäänjakamisleikkiä. 
Jokaiselle ryhmälle jaetaan kuva ominaisuusku-
kasta. Ryhmäläiset merkitsevät kukan keskelle 
kolme sellaista hyvää ominaisuutta, jotka löy-
tyvät kaikilta ryhmän jäseniltä. Jokaiseen kukan 
terälehteen tulee yhden ryhmäläisen nimi sekä 
sellainen hyvä ominaisuus, joka on vain tällä ryh-
mäläisellä. Lopuksi jokainen ryhmä saa kertoa, 
mitkä olivat ryhmän yhteiset hyvät ominaisuu-
det. Jokainen ottaa oman terälehtensä mukaan ja 
muistaa tämän hyvän ominaisuutensa. Terälehti 
voi jatkossa toimia nimilappuna.

Monenlaisia kysymyksiä

• Miksi on olemassa päihteitä, vaikka päihteet ovat 
huonoja?

• Miksi ihmiset käyttävät päihteitä?
• Miten päihteistä pääsee eroon?
• Mikä on yleisin huume?
• Mikä on pahin päihde?
• Mitä on lääkkeitten väärinkäyttö?
• Mitä vaarallista imppaamisessa on?
• Onko nuuskassa oikeasti lasinpaloja?
• Kuoleeko huumeita käyttävä ihminen aiemmin kuin 

tavallinen ihminen?
• Miksi kaikki polttaa tupakkaa? 
• Miksi nikotiini aiheuttaa riippuvuutta? 
• Voiko alkoholi tappaa?
• Kumpi on varallisempaa tupakka vai nuuska?
• Miksi ihmiset tykkää juoda alkoholia?
• Miksi juopuneille on talo?
• Miksi tupakka ei ole laitonta?
• Miksi siitä sammuu jos juo liikaa?
• Onko ES* päihde?
• Voiko WOW ** aiheuttaa riippuvuutta?

*Euro Shopper energiajuoma
** World of Warcraft, verkkoroolipeli

5. Nimettömät kysymykset päihteistä

Oppilaat saavat tunnin lopuksi kirjoittaa kysy-
myksiä päihteistä nimettöminä. Kysymyspaperit 
kootaan pois ja ohjaajat etsivät niihin vastaukset 
seuraavaan oppituntiin mennessä.

Poimintoja kuudesluokkalaisten esittämistä ky-
symyksistä: 
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TOINEN OPPITUNTI (90min)

1. Kertaus: mitä viime kerralla opittiin

Oppilaat juttelevat vierustoverin kanssa siitä, 
mikä oli viime kerran tuntien mielenkiintoisin 
asia, jonka he kuulivat tai mitä tehtiin. Tämän jäl-
keen jokainen pari saa kertoa koko ryhmälle yh-
den asian, joka oli heidän mielestään kiinnosta-
vaa tai mikä jäi mieleen.

Käydään läpi vastaukset edellisellä kerralla esitet-
tyihin kysymyksiin

2. Draamaharjoitukset 

Harjoitellaan nuorten elämässä eteen tulevia ti-
lanteita draaman keinoin. Oppilaat jaetaan pien-
ryhmiin. Jokainen ryhmä arpoo itselleen esitys-
aiheen draamakorteista. Suunnittelun jälkeen 
jokainen ryhmä esittää tilanteen ja sopimansa 
ratkaisun siihen. Näytelmän jälkeen pohditaan 
millaiseen ratkaisuun ryhmä oli päätynyt, ja onko 
olemassa muita hyviä ratkaisukeinoja. Pohditaan 
myös kenelle aikuiselle tilanteesta voisi kertoa.

3. Tukiverkostoharjoitus: 
keneltä kysyä, mistä apua?

Jokaista pyydetään miettimään itsekseen yksi 
aikuinen kenen puoleen voisi kääntyä, jos päih-
teet, päihteiden käyttö mietityttää / haluaisi ky-
syä jotain päihteisiin liittyvää asiaa / kenelle voisi 
kertoa jos on huolissaan esim. kaverista /  mistä 
saa apua?  Käydään kierros läpi niin että jokainen 
saa sanoa aikuisensa. Tahot kerätään taululle neli-
kenttäjaon mukaan. Keskelle kirjoitetaan minä ja 
ympärille koti, koulu, harrastukset, muut. Yhdes-
sä vielä käydään läpi tahot, jotka eivät ole tulleet 
esille.  Nähdään, että jokaisen ympärillä on paljon 
aikuisia, joiden puoleen voi kääntyä.
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KOLMAS OPPITUNTI (90 min):

1. Kertaus: mitä edellisistä tunneista on jää-
nyt mieleen 

2. Unelmakarttatyöskentely 

Jaetaan luokkahuoneessa materiaaleiksi lehtiä, 
kyniä ja papereita. Ohjaaja antaa ohjeeksi tehdä 
Unelmakartan eli kuvakoosteen tulevaisuuden 
unelmista: millaista elämää oppilas haluaisi viet-
tää tulevaisuudessa esim. kymmenen vuoden ku-
luttua. Töiden valmistuttua ohjaaja kyselee yhtei-
sesti millaisia asioita oppilaat laittoivat töihinsä, 
millaisia unelmia heillä on. Ohjaaja kirjaa oppilai-
den esittämiä asioita ylös.  Kun taululle on koot-
tu lista unelmista, ohjaaja kysyy, miten oppilaat 
luulevat liiallisen päihteidenkäytön vaikuttavan 
tulevaisuuden unelmiin?  Keskustellaan asiasta ja 

lopuksi todetaan, että seurauksena voi olla unel-
mien häviäminen saavuttamattomiin. Ohjaaja 
pyyhkii taulun tyhjäksi.

3. Oma päätös päihteettömyydestä 

Oppilaat kirjoittavat paperille kolme syytä miksi 
he eivät halua kokeilla tai käyttää päihteitä. Tä-
män jälkeen ohjaaja pyytää kaikkia kirjoittamaan 
taululle itselle tärkeimmän syyn, miksi ei halua 
käyttää päihteitä. Keskustellaan taululle kootuis-
ta syistä ja siitä, ovatko kaikki yhtä mieltä. Lopuksi 
sovitaan, että taululle kootut asiat ovat meidän 
luokan syitä olla käyttämättä päihteitä ja teh-
dään näin luokan päihteettömyyspäätös.  Asiat 
voidaan koota myös isolle pahville luokan seinälle 
muistuttamaan päihteettömyydestä.
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4. Lopuksi

Kiitetään tunneista ja tehdään yhteenveto tun-
tien viestistä. Lopuksi loppuleikki, esimerkiksi yh-
teinen pulssi tai hymyn heitto. 

Yhteinen pulssi: Seistään piirissä käsi kädessä. Jo-
kainen toivoo vuorollaan jotain itselleen tärkeää 
asiaa hiljaa silmät kiinni. Kevyt kädenpuristus on 
merkki seuraavan vuorosta. Kädenpuristus on 
kuin yhteinen pulssi, joka sykkii läpi piirin. 

Hymyn heitto: Osallistujat seisovat piirissä. Ohjaa-
ja pyytää kaikkia olevaan totisia ja kertoo leikin 
idean. Ohjaaja alkaa hymyillä, vetää kädellään hy-
myn pois kasvoiltaan ja osoittaa jotakuta, heittää 
hymyn hänelle. Hymyn vastaanottanut henkilö 
aloittaa hymyilemisen ja heittää sen seuraavak-
si jollekin muulle. Toiset eivät saa nauraa eivätkä 
hymyillä.   Se joka on jo hymyillyt, ottaa askeleen 
taaksepäin. Hymy kiertää sisäpiirissä kunnes kaik-
ki ovat hymyilleet.
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3. Päihdetietoa ja -taitoa -tuNNit 
yläkouluiSSa

Tavoitteet
•	 Täydentää päihdetietoa ja -taitoa -koko-

naisuutta yläkouluissa (90 min/luokka-
aste).

•	 Tarjota nuorille faktatietoa päihteistä ja 
mahdollisuuden pohtia päihdeasioita.

•	 Lisätä sosiaalisia taitoja vahvistavaa ja me-
diakriittisyyttä edistävää päihdekasvatus-
ta yläkouluissa.

•	 Tarjota ammattikasvattajille ajankohtaista 
nuoria puhuttelevaa materiaalia aihepii-
rin käsittelyyn.

Päihdetietoa ja -taitoa -tunteja jatketaan yläkou-
luissa. Tätä varten on laadittu materiaalia.  Ideana 
on, että yläkouluissa esim. terveystiedonopettajat 
tai kouluterveydenhoitajat vetäisivät systemaatti-
sesti nuorille päihdetietoa ja -taitoa -tunteja täs-
sä esitellyn materiaalin pohjalta. Myös koulutetut 
päihdekasvattajat voivat pitää saamansa koulu-
tuksen pohjalta näitä tunteja.  Osa kuudesluokka-
laisten päihdetietoa ja -taitoa -tuntien harjoituk-
sista sopii myös muokattuna jatkotyöstettäväksi 
yläkouluissa. 

Yläkouluihin on laadittu mm. oppituntipaket-
ti kannabiksesta (liite 4) ja materiaalia päihdeasi-
oiden käsittelyyn nuorten kanssa. Materiaaliin 
kuuluu neljä erilaista korttia ja julistetta aiheista 



tupakka, alkoholi, nuuska ja energiajuomat.  Op-
pituntirungot ja muokattavat PowerPoint-esityk-
set sekä puhutaan päihteistä -materiaali löytyvät 
osoitteesta www.turku.fi/paihdekasvatus.

Lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliiton Alko-
holi – jokaisen oma asia? -aineistoa suositellaan 
hyödynnettäväksi yläkoulujen päihdetietoa ja -tai-
toa -tunneilla. Kyseisestä aineistosta löytyy tehtä-
viä ja näkökulmia yläkouluikäisten alkoholikasva-
tukseen. Aineistossa tehtävät on jaoteltu kolmeen 
eri aihealueeseen: 1) meidän perheen pelisäännöt, 
2) kaveruutta ja omaa tahtoa ja 3) alkoholi näkyy 
ympäristössä. Näistä aihealueista opettaja/ryhmän 
ohjaaja voi koota omalle ryhmälleen sopivia op-
pituntikokonaisuuksia yhdistelemällä tehtäviä yh-
destä tai useammasta teemasta.
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4. vaNhemmat: tiedotuS ja 
vaNhemPaiNillat 

Tavoitteet
•	 Keskustelun viriäminen päihdeasioista 

kotona.
•	 Vanhemmat saavat tietoa nuorten päih-

teiden käytöstä.
•	 Vanhemmat saavat tietoa ja taitoa päih-

deasioista puhumiseen nuorten kanssa.
•	 Vanhempien kielteinen suhtautuminen 

alaikäisten päihteiden käyttöön vahvis-
tuu.

Koko nuoren sosiaalisen verkoston viesti tulisi 
olla yhdenmukainen: päihteidenkäyttö ei kuulu 
välttämättömänä osana nuoruuteen. On tärkeää 
saada vanhemmat mukaan päihdekasvatukseen 
ja antaa vanhemmille tietoa ja tukea. Päävastuu 
lasten ja nuorten päihdekasvatuksesta onkin 
vanhemmilla opettajien ja muiden tahojen tu-
kiessa tätä tärkeää työtä.  Päihdetietoa ja -taitoa 
-mallissa vanhempien osallisuus nähdään yhtenä 
tärkeänä osatekijänä. Vanhemmille tiedotetaan 
päihdekasvatustunneista ja kehotetaan keskuste-
lemaan päihdeasioista kotonakin. Ennen päihde-
tietoa ja -taitoa -tunteja luokanopettaja lähettää 
vanhemmille esimerkiksi sähköisen reissuvihon 
kautta kirjeen, jossa kerrotaan koulussa puhutta-
van päihdeasioista koulutettujen päihdekasvatta-
jien johdolla ja avataan tuntien sisältöä. Kirjees-

sä on myös tietoa nuorten päihteiden käytöstä, 
päihteiden käytön ehkäisystä sekä vinkkejä päih-
teistä puhumiseen.  Esimerkkikirje löytyy liittees-
tä 5.

Lisäksi kouluja kehotetaan pitämään samaan 
aikaan päihdetietoa ja -taitoa -tuntien kans-
sa päihdeaiheinen vanhempainilta. Koulutetut 
päihdekasvattajat voivat vetää näitä iltoja van-
hemmille. Päihdekasvattajan sijaan myös opet-
taja, kuraattori tai terveydenhoitaja voi toimia il-
lan vetäjänä tai mukaan voi pyytää ulkopuolista 
alustajaa.  Esimerkiksi Turussa vanhempainiltojen 
järjestämisestä on sovittu paikallisten ehkäisevän 
päihdetyön järjestöjen kanssa. Koulut/vanhem-
painyhdistykset voivat tilata halutessaan aihee-
seen liittyvän vanhempainillan järjestöjen kautta.

Päihdeaiheisten vanhempainiltojen niin kuin 
muidenkin teemavanhempainiltojen ongelma 
usein on osallistujien puute.  Siksi on tärkeää 
miettiä, miten vanhemmat saadaan mukaan. 

Seuraavat keinot on todettu toimiviksi:

1.  Aihetta käsitellään yleisvanhempainillassa 
muiden aiheiden joukossa. 

2. Vanhempainilta sidotaan koulutyöskente-
lyyn. Illassa on mukana lasten esityksiä ja/
tai tuotoksia päihdetietoa ja -taitoa -tun-
neilta, esimerkiksi unelmakartat, draama-
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esityksiä tai luokan päihteettömyyspäätös. 
Lapset voivat myös lähettää terveisiä tai ky-
symyksiä vanhempainiltaan.

3.  Yhteinen lasten ja vanhempien ilta.
 
Vanhempainiltoihin on laadittu valmis runko: Sel-
vät Sävelet – Mitä vanhemman on hyvä tietää 
nuorten päihteiden käytöstä? Vanhempainillas-
sa käsitellään nuorten päihteidenkäyttöä omassa 
kunnassa kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta, 
vanhemman roolia päihteidenkäytön ehkäisyssä 
sekä pohditaan tapaa, jolla nuorille tulisi päihteis-
tä puhua. Yläkoulujen vanhempainilloissa keskus-
tellaan myös kannabiksesta. Vanhempainilta on 
suunniteltu vanhempia osallistavaksi ja keskus-
telua herättäväksi. Vanhempainillan runko esitel-
lään liitteessä 6  ja PowerPoint-esitys on saattavis-
sa osoitteesta www.turku.fi/paihdekasvatus
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5. malliN SovelluS toiSelle 
aSteelle: ”voiS alkaa miettiä 
elämää” 

Tavoitteet
•	 Päihdetietoa ja -taitoa -kokonaisuuden 

täydentäminen toisella asteella
•	 Toisen asteen opiskelijoiden kouluttami-

nen päihdekasvattajiksi. Koulutetut päih-
dekasvattajat pitävät koulutuksen jälkeen 
vertaisilleen päihdetietoa ja -taitoa -tunteja

•	 Opiskelijat saavat asiallista tietoa päihteis-
tä ja niiden vaikutuksesta yksilöön, lähi-
ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä oppi-
vat ymmärtämään suojaavien tekijöiden 
merkitystä. 

•	 Päihdekasvattajat oppivat myös esiinty-
mistaitoja ja saavat valmiuksia oppitun-
tien ohjaamiseen. 

•	 Opiskelijat toimivat vertaiskasvattajina 
viedessään innostuneena asiaa eteenpäin 
muille nuorille.

•	 Päihdekasvattajien päihdeasenteisiin ja 
sitä kautta vertaisryhmiin vaikuttaminen.

Päihdetietoa ja -taitoa -mallissa päihdekasva-
tus nähdään prosessina, jossa tunnit muodos-
tavat jatkumon kuudennelta luokalta alkaen 
toiselle asteelle saakka. Toisen asteen opiskeli-
joille suunnattu kokonaisuus on mallin sovellus.  
Ammattiin opiskeleville, esimerkiksi lähihoita-
jaopiskelijoille, järjestetään päihdetietoa ja -tai-
toa -koulutus (2,5 ov), jonka jälkeen he pitävät 
vertaisilleen päihdekasvatustunteja. Koulutuk-
sessa käsitellään päihteitä ja niiden vaikutuksia 
yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan kannalta. 
Näkökulma koulutuksessa on työelämälähtöi-
nen, koska kohderyhmänä ovat erityisesti am-
mattiin opiskelevat nuoret. Koulutuksen jälkeen 
opiskelijat pitävät vertaisilleen eli ammatillisten 
oppilaitosten muille opiskelijoille päihdetietoa 
ja -taitoa -tunteja, joissa käsitellään samoja asi-
oita kuin heidän saamassaan koulutuksessa. Ky-
seinen kokonaisuus soveltuu hyvin myös lukio-
opetukseen.

Ina Vahalahti kuvaa opinnäytetyössään ”Vois 
alkaa miettii elämää” toiselle asteelle suunnatun 
päihdetietoa ja -taitoa -mallin sovelluksen yksi-
tyiskohtaisesti. Alla esitetään koulutus ja oppi-
tunnit pääpiirteittäin. Opinnäytetyö sekä koulu-
tuksen ja oppituntien rungot löytyvät helposti 
hyödynnettävinä PowerPoint-esityksinä Tervey-
den edistämisen yksikön nettisivuilta (www.turku.
fi/paihdekasvatus).
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Päihdetietoa ja -taitoa -koulutus 
toisen asteen opiskelijoille (2,5 ov)

Koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä leirinä. 

Koulutuksen sisältö: 
•	 olenko ainoa -harjoitus
•	 mitä päihteet ovat?
•	 miksi jotkut käyttävät päihteitä? miksi ei? 

– pohdintaa kuvakorttien avulla
•	 päihteidenkäytön vaikutukset
•	 alkoholi – jokaisen oma asia (alkoholipe-

likortit)
•	 ryhmätöitä aiheista tupakointi, kannabis, 

päihteet ja työelämä, netti ja päihteet
•	 omien arvojen ja unelmien pohdintaa 

(arvokortit, unelmakartta)
•	 minä kouluttajana
•	 esiintymistaidot (puheen pitäminen ja 

palaute)
•	 päihdetietoa ja -taitoa -oppitunnin pitä-

miseen valmistautuminen
•	 oppituntien pitäminen pareittain

Poimintoja koulutuksen palautteesta:

Opin miten kuuluu olla luokan edessä ja
ehkä itsetunto kohos hiukan.

Opin, että esimerkillä saa aikaan.
Olin ajatellut kokeilla kannabista, mut nyt en enää halua.

Monipuolinen, hyvät keskustelut, sai nauraa paljon.
Tehty mielenkiintoiseksi ja hyvä, ettei ollut suoraan  
power pointista luettu, vaan keskusteltiin ryhmässä.

Kavereita ei kannata seurata päihdeasioissa.
Ole oma itsesi, älä koita jotain kavereiden takia.

Tällaisia tunteja vois olla useamminkin.
Aioin muutenkin lopettaa tupakoinnin,
 tämä auttaa asiaan paljon enemmän.

Vois alkaa miettii elämää.

Päihdetietoa ja -taitoa -tunti toiselle 
asteelle 90 min 

Tämä kaksoistunti on rakennettu PowerPoint-
pohjalle sisältäen toiminnallisia osioita.

Tunnin sisältö: 
•	 alkulämmittely (esim. olenko ainoa -har-

joitus) 
•	 päihteet ja niiden vaikutus käyttäjään, lä-

hiympäristöön ja yhteiskuntaan 
•	 väittämät, oletko samaa vai eri mieltä?
•	 päihderiippuvuus 
•	 kannabis 
•	 päihteet ja laki 
•	 päihteet ja työelämä 
•	 päihteet ja netti 
•	 itsetunto ja unelmat 

Poimintoja tunnin palautteesta:
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Päihdetietoa ja -taitoa -malli on rakennettu Tu-
russa kattavan ja laadukkaan päihdekasvatuksen 
toteuttamiseen kolmivuotisessa koulujen päih-
dekasvatuksen kehittämishankkeen aikana. Päih-
detietoa ja -taitoa -tunnit ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa pysyvänä osana Turun lasten ja nuor-
ten päihdekasvatusta. Päihdekasvattajakurssi on 
saatu osaksi Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- 
ja terveysalan opiskelijoiden opintoja. Seuraavas-
sa kuvataan kehittämistyön taustaa, ratkaisujam-
me käytännön järjestelyihin liittyviin kysymyksiin 
sekä kerrotaan toiminnan arvioinnin tuloksista.

Taustaa kehittämistyölle 

Turussa nuorten ehkäisevää päihdetyötä ja päih-
dekasvatusta on pyritty kehittämään jo vuosia. 
Turun sosiaali- ja terveystoimen Terveyden edis-
tämisen yksikkö vastaa kaupungin ehkäisevän 
päihdetyön koordinoinnista, mutta yksikön re-
surssit kouluyhteistyöhön ovat pienet eikä päih-
dekasvatustuntien tai muiden kouluvierailujen 
tekeminen ole ollut mahdollista kuin satunnai-
sesti. Koulut ovatkin toteuttaneet ehkäisevää 
päihdetyötä itsenäisesti, toiset enemmän, toiset 
vähemmän, ilman yhteistä toimintamallia, tukea 
ja lisäresursseja. Päihdekasvatuksen tarve on kui-
tenkin ollut ilmeinen.

Vuonna 2006 Turun Terveyden edistämisen 
yksikkö käynnisti kokeilun yhteistyössä Punaisen 
Ristin Varsinais-Suomen piirin ja Turun ammatti-
korkeakoulun kanssa, jossa koulutettiin sosiaali- 
ja terveysalan opiskelijoita pitämään päihdekas-
vatustunteja peruskoulun oppilaille. Päämääränä 
oli luoda nykyaikainen, laadukas päihdekasva-
tusmalli ja taata kaikille peruskoulujen oppilaille 
mahdollisuus saada perustiedot päihteistä ja vah-
vistusta päihdeongelmilta suojaaville tekijöille. 

Kokeilussa Turun Ammattikorkeakoulun ter-
veydenhuollon opiskelijaryhmä suoritti Punaisen 
Ristin Päihdeneuvoja-viikonloppukurssin. Kurssi 
antoi opiskelijoille valmiudet puhua päihteistä eri 
kohderyhmille. Kurssin jälkeen opiskelijat pitivät 
muutamissa alakouluissa päihdekasvatustunte-
ja. Kokemukset kurssista ja oppitunneista olivat 
hyvin myönteisiä. Punaisen Ristin Varsinais-Suo-
men piiri sai kokeilulle myös opetusministeriön 
hankeavustusta. Ongelmana tässä kokeilussa on 
ollut ainoastaan se, että päihdekasvatustunteja 
on pystytty tarjoamaan vain muutamalle koululle. 

Vuonna 2010 mallia lähdettiin kehittämään 
eteenpäin kolmivuotisen Koulujen päihdekasva-
tuksen kehittämishankkeen nimissä. Hankkeessa 
luotiin päihdetietoa ja -taitoa -malli kattavan ja 
laadukkaan päihdekasvatuksen toteuttamiseen 
Turussa. Aikaisemmassa mallissa SPR:n resurssit 

käytäNNöN kokemukSia turuSta
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olivat riittäneet noin 20 opiskelijan vuosittaiseen 
kouluttamiseen. Koulutettujen päihdeneuvojien 
määrä ei kuitenkaan riittänyt kattamaan Turun 
kaikkia perusopetuksen kouluja. Turussa on 35 
suomenkielistä perusopetuksen koulua. Lisänä 
ovat vielä ruotsinkieliset (3) ja englanninkielinen 
(1) koulu ja erityiskoulut (7).  Pääpaino Turussa on 
ollut kuudesluokkalaisissa, joille kaikille tasapuo-
lisesti halutaan tarjota kuuden oppitunnin laajui-
nen päihdetietoa ja -taitoa -kokonaisuus. Turussa 
6.luokkia on noin 60 kappaletta. Näin ollen pidet-
täviä tunteja on suuri määrä (6 oppituntia x 60 
luokkaa) ja koulutettuja päihdekasvattajia tarvi-
taan useita kymmeniä.

Päihdekasvattajakurssin 
toteuttaminen 

Turun sosiaali- ja terveystoimen Terveyden edis-
tämisen yksikön ehkäisevän päihdetyön asian-
tuntijat kouluttavat vuosittain tarvittavan mää-
rän opiskelijoita päihdekasvattajiksi ja välittävät 
päihdekasvattajia kaikkiin Turun alakouluihin.  
Päihdekasvattajakurssi on koottu ”yksiin kansiin”, 
jotta koulutuksen vetäminen osana perustyötä 
onnistuu mahdollisimman hyvin.

Koulujen päihdekasvatuksen kehittämishank-
keen aikana etsittiin ratkaisua siihen, miten ter-
veyden edistämisen yksikkö pystyy kouluttamaan 
tarvittavan määrän päihdekasvattajia ja tarjoa-
maan kaikille halukkaille Turun perusopetuksen 
kouluille päihdekasvatustunteja.   Toimivaksi rat-

kaisuksi osoittautui se, että opiskelijat käyvät pi-
tämässä useammalle luokalle tuntipaketin. Täs-
sä julkaisussa kuvattu 5 opintopisteen laajuinen 
päihdekasvattajakurssi, johon kuuluu tuntien pi-
toa kolmelle luokalle, on ollut toimiva toteutus-
tapa niin opiskelijoiden, koulujen kuin Terveyden 
edistämisen yksikön näkökulmasta.   

Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terve-
ysalan opiskelijoille tarjotaan vuosittain mahdol-
lisuus osallistua viiden opintopisteen laajuiselle 
päihdekasvattajakurssille. Opiskelijat voivat suo-
rittaa kurssin osana vapaasti valittavia opintojaan. 
Kurssi on ollut hyvin suosittu opiskelijoiden kes-
kuudessa ja he ovat kokeneet sen hyödylliseksi.   
Kolmelle luokalle pidetyt tunnit vahvistavat opis-
kelijoiden osaamista päihdekasvattajina. Yhdellä 
kurssilla saadaan tarjottua tunteja useammalle 
luokalle.  Tässä muodossa kurssin koordinointi ja 
kouluttaminen onnistuu osana ehkäisevän päih-
detyön työntekijöiden perustyötä ja kiinnostu-
neita opiskelijoita löytyy tarpeeksi. Näin saadaan 
koulutettua riittävästi päihdekasvattajia ja tarjou-
tua päihdekasvatustunteja kaikille Turun 6.-luok-
kalaisille.

Päihdetietoa ja taitoa tuntien 
toteuttaminen 

Turussa päihdekasvattajien toiminnan pääpaino 
on ollut 6. luokalla. Kaikille Turun 6.-luokkalaisille 
on tarjottu 6 oppitunnin laajuiset päihdetietoa ja 
-taitoa -tunnit päihdekasvattajien vetäminä.  Tätä 
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kokonaisuutta on tarpeen mukaan täydennetty 
yläkouluissa ja toisella asteella. Näin päihdetietoa 
ja -taitoa -tunnit ovat muodostaneet jatkumon 
alakoulusta toiselle asteelle. 

Turussa tarjotaan siis aina syksyisin kaikille ala-
kouluille erityskoulut mukaan luettuna Terveyden 
edistämisen yksikön koordinoimia, koulutettujen 
päihdekasvattajien vetämiä päihdetietoa ja -tai-
toa -tunteja. Tunnit ovat vakiinnuttaneet paikkan-
sa osana koulujen päihdekasvatusta. Terveyden 
edistämisen yksikön työntekijät lähettävät rehto-
reille postia kesäkuussa ja kyselevät kiinnostus-
ta ottaa tunnit vastaan syksyllä.  Asiasta kiinnos-
tuneet rehtorit ilmoittavat kuudensien luokkien 
opettajien yhteystiedot ja opettajalle lähetetään 
postia elo-syyskuussa.  Tunteja on tarjottu kou-
luille vuodesta 2006 alkaen ja viimeisen kolmen 
vuoden aikana kaikille kouluille. Näin toiminta-
malli on tullut rehtoreille ja opettajille tutuksi ja 
käytännön asioiden sopiminen hoituu helpos-
ti. Aluksi piti kuitenkin tehdä jonkin verran töitä 
yhteisen ymmärryksen saamiseksi siitä, mikä on 
toimivaa päihdekasvatusta ja miksi tunteja tarvi-
taan kuusi. Yhteiset koulutukset, palaverit ja käyn-
nit opettajankokouksissa ovat olleet tässä juurrut-
tamistyössä avuksi. Kun yhteinen ymmärrys on 
luotu, riittää, että opettajille lähetetään sähköpos-
tia tunneista ja liitteenä oppituntirunko. Kollegat 
koulussa kyllä kertovat mistä on kyse. 

Koulut ottavat erittäin mielellään päihdetietoa 
ja -taitoa -tunteja vastaan. Matkan varrella ainoas-

taan muutama opettaja on kieltäytynyt tunneis-
ta. Näissäkin tapauksissa syynä on ollut se, että 
luokanopettaja on halunnut pitää kyseiset tunnit 
itse oppituntirungon pohjalta.  Päihdekasvattaja-
kurssilla opiskelijoille jaetaan luokat ja opettajien 
yhteystiedot.  Tämän jälkeen opiskelijat ottavat 
yhteyttä opettajaan ja sopivat molemmille osa-
puolille sopivat ajankohdat tuntien pitämiselle.

Päihdekasvattajat voivat saamansa koulutuk-
sen pohjalta pitää tunteja myös yläkouluissa ja 
toisella asteella sekä vanhempainiltoja. Turussa 
kouluja on kuitenkin niin paljon, että on ollut 
haastavaa pystyä tarjoamaan koko yhdelle ikä-
luokalle tasapuolisesti päihdekasvatusta. Tästä 
syystä yläkouluilla tuntien vetovastuu on annettu 
opettajille ja muille ammattikasvattajille valmiin 
materiaalin pohjalta.  Toiselle asteelle on raken-
nettu oma malli. 

Pienemmässä kunnassa onnistunee hienos-
ti toteuttaa kokonaisuus koulutettujen päihde-
kasvattajien avulla. Opiskelijoiden kouluttami-
sen sijaan voidaan myös kouluttaa ammattilaisia 
päihdekasvattajiksi, jotka sitten omassa työssään 
pitävät näitä tunteja ja vanhempainiltoja.

Toisen asteen malli on saatu Turussa pysyväksi 
yhteistyömuodoksi Turun terveyden edistämisen 
yksikön, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsi-
nais-Suomen piirin ja Turun ammatti-instituutin 
välille. Päihdetietoa ja -taitoa -koulutus (2,5 ov) 
on osa Turun ammatti-instituutin päihde- ja mie-
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lenterveystyöhön suuntaavien lähihoitajaopiske-
lijoiden mielenterveys- ja päihdetyön projektit ja 
yrittäjyys -opintojaksoa. Vuosittain koulutetaan 
Turun ammatti–instituutin lähihoitajaopiskelijois-
ta päihdekasvattajia, joiden tehtävänä on koulu-
tuksen jälkeen pitää ammatti-instituutin muiden 
koulutalojen ensimmäisen tai toisen vuosikurssin 
opiskelijoille päihdekasvatustunteja.

Monet eri järjestöt ja muut toimijat tekevät ar-
vokasta työtä lasten ja nuorten päihdekasvatuk-
sen parissa, mutta kenttä on hajallaan ja yhteiset 
pelisäännöt puuttuvat.  Järjestöjen tekemä työ 
täydentää päihdetietoa ja -taitoa -mallia seuraa-
vasti. Turussa päihdekasvatuksen parissa toimivil-
le ehkäisevän päihdetyön järjestöille järjestetään 
vuosittain yhteistyötapaaminen.  Yhteistyön avul-
la on kartoitettu mitä järjestöt päihdekasvatuksen 
parissa tekevät sekä poistettu päällekkäisyyksiä ja 
paikattu aukkokohtia.  Toimijoiden kesken on so-
vittu kuka vastaa mistäkin luokka-asteesta ja yh-
teistyöstä päihdeaiheisten vanhempainiltojen 
järjestämiseksi. Näin pystytään kattamaan entistä 
paremmin ja tehokkaammin eri-ikäiset lapset ja 
nuoret. Vuosittaisten tapaamisten lisäksi Tervey-
den edistämisen yksikkö tarjoaa järjestöille myös 
koulutusta ja muuta tukea ja apua.  

Mallin arviointi

Tähänastiset kokemukset päihdetietoa ja -taitoa 
-mallista ovat erittäin positiivisia. Koulutusyhteis-
työstä Terveyden edistämisen yksikön, koulujen ja 

Turun ammattikorkeakoulun välillä on tullut py-
syvä käytäntö. Kokonaisuudesta on kerätty jatku-
vasti palautetta ja arviointitietoa. Arviointi on to-
teutettu monitahoarviointina, jota ovat tehneet 
hankkeen työntekijät, asiantuntijaohjausryhmä, 
oppilaat, opiskelijat, opettajat ja muut yhteistyö-
kumppanit.  Kaikista järjestetyistä toiminnoista ja 
koulutuksista on kerätty arviointitietoa lomake-
kyselyinä. Osana arviointiprosessia on tehty vii-
si opinnäytetyötä. Arviointitiedon pohjalta malli 
on kehitetty vastaamaan mahdollisimman hyvin 
käytännön tarpeita. 

Keskeisistä yhteistyökumppaneista koottiin 
kehittämistyön tueksi asiantuntijaryhmä, joka 
koostui päihdekasvatuksen ja ehkäisevän päih-
detyön asiantuntijoista. Tämä ryhmä on arvioinut 
päihdekasvattajakurssin sisällön, oppituntirungot 
ja tuotetun materiaalin. 

Päihdekasvattajakurssilla opiskelijoiden oppi-
mista ja osaamista päihdekasvattajina on arvioitu 
tekemällä kysely opiskelijoille ennen päihdekas-
vattajakurssia ja sen jälkeen sekä pidetty yhteinen 
arviointikeskustelu kurssin päätteeksi. Päihdekas-
vattajakursseilta kerätyn arviointitiedon pohjalta 
opiskelijat ovat olleet hyvin tyytyväisiä kurssin an-
tiin. Parasta kurssissa on opiskelijoiden mielestä 
ollut konkreettinen ja käytännönläheinen ope-
tus, esimerkit ja harjoitukset, uudet menetelmät, 
päihdekasvatustuntien pitäminen sekä opinto-
käynnit. Erityisen toimivaksi opiskelijat ovat koke-
neet sen, että ensin lähiopetuksessa harjoiteltiin 
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itse erilaisia menetelmiä ja sen jälkeen pääsi käyt-
tämään niitä oppilaiden kanssa. Kaikilla kurssin 
osa-alueilla (päihdetiedot, menetelmätiedot, kou-
luttajataidot ja yhteistyötaidot) on tapahtunut 
selvää oppimista ja kehittymistä kurssien aikana. 
Lisäksi päihdekasvattajakurssin aikana opiskeli-
joiden asenteissa ja omassa päihteiden käytössä 
tapahtui muutoksia. 

Janne Jokela ja Pasi Parviainen kartoittivat 
pro gradu työssään (2011) oppilaiden kokemuk-
sia päihdetietoa ja -taitoa -tunneista. Kyseisessä 
tutkimuksessa selvitettiin päihdetietoa ja -taitoa 
-tuntien vaikuttavuutta oppilaiden päihteisiin liit-
tyviin asenteisiin ja päihdetietoihin. Lisäksi tutki-
muksessa kerättiin oppilaiden kokemuksia ja arvi-
oita tunneista sekä heidän ehdotuksiaan tuntien 
kehittämiseksi.

Tutkimus toteutettiin lomaketutkimuksena, jos-
sa aineistoa kerättiin ennakko- (n = 125) ja jälkimit-
tauksilla (n = 126). Tutkimusaineisto kerättiin 4 tur-
kulaisesta alakoulusta. Tutkimusjoukko muodostui 
kuudesta alakoulujen kuudennesta luokasta. 

Tutkimuksen mukaan päihdekasvatusoppi-
tuntien aikana tapahtui positiivista muutosta 
sekä oppilaiden päihdeasenteissa että käsityk-
sissä omista päihteisiin liittyvistä tiedoista.  Muu-
tos ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.  
Oppilaiden asenteet päihteitä kohtaan olivat jo 
ennen tunteja kielteisiä.  Erityisen tärkeää onkin 

pyrkiä vahvistamaan tuntien avulla oppilaiden 
kielteistä suhtautumista päihteisiin.

Oppilaat kokivat päihdekasvatusoppitunnit 
hyödyllisiksi ja pitivät erityisesti oppituntien toi-
minnallisista osioista.  Oppilaat olivat tyytyväisiä 
tunteihin ja kokivat saaneensa tietoa päihteistä ja 
niiden vaikutuksista. Kehitysehdotuksina oppilaat 
toivat esiin toiveen päihdetiedon opetuksen ha-
vainnollistamisesta kuvien ja muun konkreettisen 
materiaalin avulla.   

Tuntien tarkoituksena on täydentää koulujen 
tarjoamaan päihdeopetusta eikä keskittyä varsi-
naiseen päihdefaktojen opettamiseen, jotka si-
sältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman 
tavoitteisiin. Tunnit tarjoavat nimenomaan lisä-
resurssin päihdeasioiden käsittelyyn ja täyden-
tävät opetussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita. 
Tutkimuksen mukaan päihdekasvatustunnit toi-
mivat hyvin yhtenä nuorten päihteiden käyttöä 
ehkäisevänä muotona. 

Turussa päihdetietoa ja -taitoa -tunteja tar-
jotaan myös erityiskouluille.  Tämä on merkittä-
vää, koska erityisnuoret jätetään usein huomiotta 
päihdekasvatusohjelmissa, vaikka tiedetään, että 
he kuuluvat päihteiden käytön riskiryhmään. Hil-
pi Hakkarainen ja Iida Uusinoka kartoittivat tutki-
muksessa (2012) päihdetietoa ja -taitoa -oppitun-
tien toimivuutta ja soveltuvuutta erityiskouluihin 
erityisluokanopettajien näkökulmasta. Tutkimus-
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aineisto kerättiin sekä haastatteluilla että sähköi-
sesti lähetetyillä kyselylomakkeilla.

Tutkimus osoitti, että opettajien käsitykset 
päihdekasvatuksesta painottuivat ensin valis-
tukselliseen puoleen, jossa tiedon jakaminen oli 
keskeisessä osassa. Oppituntien jälkeen opetta-
jien käsitys muuttui yleisesti päihteiden käytön 
sosiaalista aspektia painottavaksi eli lähemmäksi 
kokonaisvaltaista päihdekasvatusta. Opettajat pi-
tivät päihdekasvatusta tärkeänä alakoulussa, var-
sinkin erityispuolella, jossa riskit päihteiden on-
gelmakäyttöön ovat suuremmat. Toimivimmat 
opetusmenetelmät päihdekasvatukseen liittyen 
olivat keskustelu, havainnollistavat kuvat ja vide-
ot, draama sekä kirjalliset työt.  Päihdetietoa ja 
taitoa tunnit koettiin toimiviksi erityisluokissa ja 
opettajien tunneille antamien arvosanojen kes-
kiarvoksi tuli 9,1. Tunnit saivat eniten kiitosta nii-
den oppilaita osallistavasta ohjelmasta eikä esiin 
noussut mitään selkeää puutetta. Jokainen tut-
kimukseen osallistunut opettaja haluasi jatkossa 
jatkaa yhteistyötä. Päihdetietoa ja -taitoa -tunnit 
sopivat myös siis erityistä tukea tarvitseville op-
pilaille. 

Päihdetietoa ja -taitoa -malli 
lukuina Turussa vuosina 2010–2012 
8 pidettyä päihdekasvattajakurssia
3 pidettyä ”Vois alkaa miettiä elämää” -koulutusta
232 koulutettua päihdekasvattajaa 
185 luokalle pidettyjä tuntikokonaisuuksia 
520 pidettyä päihdetietoa ja -taitoa -tuntia

Lopuksi 

Päihdetietoa ja -taitoa mallin laatiminen on ollut 
hieno ja mukaansatempaava prosessi. Turkuun 
on saatu luotua pysyvä käytäntö nuorten päihde-
kasvatukseen ja eri toimijoiden välille on sovittu 
yhteiset toimintatavat. Tähänastiset kokemukset 
ovat erittäin positiiviset ja uskomme, että tehty 
työ kantaa satoa pitkälle esimerkiksi kun sosiaali- 
ja terveysalan tulevat ammattilaiset hyödyntävät 
työssään oppimaansa.

Toivomme, että kehittämistyöstämme ja tuo-
toksistamme on iloa ja hyötyä myös muille las-
ten ja nuoren ehkäisevän päihdetyön parissa 
työskenteleville. Mielenkiinnolla odotamme ko-
kemuksia muista kunnista.  Miten malli toimii 
muualla? Millaisia innovatiivisia sovelluksia mal-
lista laaditaan?

Suuri kiitos kuuluu kaikille kehittämistyössä 
mukana olleille niin asiantuntijoille, opiskelijoille 
kuin oppilaillekin. Jatketaan arvokasta työtä yh-
dessä.
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liitteet / liite 1.  eSimerkki PäihdekaSvattajakurSSiN eSitteeStä 

Kurssin sisältö 
•	 lähiopetus: ainetiedot, menetelmätiedot, koulut-

tajataidot, yhteistyötaidot (noin 25 tuntia)
•	 oheismateriaaliin perehtyminen
•	 6.-luokkalaisten oppitunnit kouluissa
•	 3 x 90 min/luokka, kolmelle luokalle parityönä 

(yht. 18 oppituntia)
•	 opintokäynnit 
•	 oppimistehtävä
•	 arviointi ja palaute

Ajankohta 
•	 ke 5.9 klo 16–18.30 ja to 13.9 klo 16–18.30
•	 intensiivijakso la 8.9 ja su 9.9 klo 9-17
•	 opintokäynnit: ke 19.9 ja to 27.9 klo 15.00-
•	 oppitunnit kouluissa viikoilla 38–45
•	 arviointi ja palaute to 8.11 klo 16–17.30

Ilmoittautuminen 
•	 sähköpostitse 30.8. mennessä osoitteeseen tiina.

heimo@turku.fi 

Lisätietoja
•	 projektipäällikkö Tiina Heimo p. 044 9073 490 / 

tiina.heimo@turku.fi

PÄIHDEKASVATTAJAKURSSI (5 op)
Turun sosiaali- ja terveystoimen Terveyden edistämisen yk-
sikkö järjestää tuleville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan am-
mattilaisille päihdekasvattajakurssin. Kurssi sisältää tietoa 
päihteistä ja päihdetilanteesta, perehdytystä ehkäisevään 
päihdetyöhön, toiminnallisiin menetelmiin ja kouluttami-
seen. Kurssilla saa valmiuksia kertoa päihteistä eri tilanteissa 
esimerkiksi koulussa oppilaille ja vanhemmille. Olennainen 
osa kurssia on päihdekasvatustuntien pito kouluissa. Kurssi 
on tarkoitettu ehkäisevästä päihdetyöstä ja kouluttamisesta 
kiinnostuneille. Kurssille otetaan rajoitettu määrä opiskeli-
joita. Etusijalla ovat kurssille edellisinä vuosina hakeneet 
sekä opinnossa pidemmälle edenneet opiskelijat. Paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mitä kurssi antaa opiskelijalle? 
•	 Perustiedot eri päihteistä.
•	 Tietoa siitä, miten päihteidenkäyttöä voi ehkäistä.
•	 Valmiudet pitää päihdekasvatustunteja eri-ikäisil-

le lapsille ja nuorille sekä kertoa päihteistä muil-
le kohderyhmille vuorovaikutteisesti, keskustelua 
virittäen.

•	 Mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa päih-
deoppitunteja toiminnallisia menetelmiä hyö-
dyntäen ala- ja yläkoulujen oppilaille.

•	 Tietoa ja tutustumismahdollisuuden Turun kau-
pungin päihdepalveluihin sekä Turussa tehtävään 
ehkäisevään päihdetyöhön.
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liite 2.  PäihdekaSvattajakurSSiN lähioPetukSeN aihealueet 

 5. Nuori ja päihteet
•	 Nuorten päihteidenkäyttö tilastotiedon valossa
•	 Miksi nuoret käyttävät päihteitä ja kuinka siihen 

voidaan vaikuttaa?
•	 Draamaa ja unelmia 

 
 6. Nuorten kohtaaminen ja esiintymistaidot

•	 Tilanteita luokassa - miten toimin, mitä pitää ot-
taa huomioon?

 
 7. Minä päihdekasvattajana

•	 Yhteenvetoa kurssilla käytetyistä menetelmistä
•	 6.-luokkalaisten oppituntirungon läpikäynti ja 

tuntien valmistelu
•	 Ehkäisevän päihdetyön ja päihdekasvatuksen läh-

teet, materiaalit ja menetelmät

8. Palaute ja arviointi (päihdetietoa ja -taitoa -tuntien pitä-
misen jälkeen)

•	 Loppukartoitus
•	 Yhteinen arviointikeskustelu 

1.  Tutustuminen, orientoituminen aiheeseen, ehkäisevä 
päihdetyö

•	 Tutustuminen ja virittäytyminen kurssin aihepiiriin
•	 Alkukartoitus
•	 Kurssin käytännön asiat
•	 Ehkäisevä päihdetyö: mitä, miksi & miten?

 
2. Päihteet ja niiden käytön vaikutukset

•	 Miksi päihteitä käytetään/miksi ei pitäisi käyttää?  
Vaihtoehtoja päihteiden käytölle

•	 Päihteet – mitä ne ovat?
•	 Päihteiden käytön yhteiskunnalliset ja sosiaaliset 

vaikutukset
 
3. Päihteidenkäyttö hallinnassa – vai onko?

•	 Alkoholinkäytön tasot
•	 Päihderiippuvuus ja sen mekanismit
•	 Päihteiden ongelmakäyttöön puuttuminen
•	 Kunnan päihdepalvelut: ehkäisevä päihdetyö ja 

päihdehoito

 4. Päihteet puheeksi
•	 Päihdevalistuksesta päihdekasvatukseen
•	 Miten puhua päihteistä vaikuttavin keinoin eri 

kohderyhmille?
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liite 3.  eSimerkki PäihdekaSvattajakurSSiN eNNakkokirjeeStä  

Ennakkotehtävä
Mieti ennen kurssin alkamista omaa päihteidenkäyttöäsi ja 
suhtautumistasi päihteisiin pohtimalla alla olevia kysymyk-
siä. Tutustu myös oheismateriaaliin.

Miten suhtaudun päihteisiin?  
Mitkä asiat ovat vaikuttaneet suhtautumiseeni? 
Miksi minä en käytä/käytän päihteitä? 

Kurssin oheismateriaali:
Pylkkänen, S., Viitanen, R. & Vuohelainen, E. 2009. Mitä on 
nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasva-
tuksen tukimateriaali.  Preventiimi – nuorisoalan ehkäisevän 
päihdetyön osaamiskeskus 2009. Humanistinen ammattikor-
keakoulu sarja C. Oppimateriaaleja. Luettavissa osoitteessa 
http://www.preventiimi.fi/preventiimin-julkaisut/mita-nuo-
risoalan-ehkaisevan-paihdetyo

Soikkeli, M., Salasuo, M., Puuronen, A. & Piispa, M. 2011. Se 
toimii sittenkin - Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää.  
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. Julkai-
suja 116. 2011. Luettavissa osoitteessa http://www.thl.fi/
fi_FI/web/neuvoa-antavat-fi/se-toimii-sittenkin-kuinka-
paihdevalistuksesta-saa-selvaa

Jos sinulla on kysyttävää kurssista, ota yhteyttä: tiina.hei-
mo@turku.fi / puh. 044 9073 490
Mikäli et jostain syystä pääsekään kurssille, ilmoitathan sii-
tä pikaisesti.

syksy 2012
TERVETULOA PÄIHDEKASVATTAJAKURSSILLE!

Olet osallistumassa Turun kaupungin Terveyden edistämi-
sen yksikön järjestämälle Päihdekasvattajakurssille. Kurssi 
alkaa keskiviikkona 5.9. klo 16–18.30. Kurssin kouluttajina 
toimivat suunnittelija, VTM Niina Jalo ja terveysohjaaja, TtM 
Jenni Tähkävuori.

Kurssin sisältö
Lähiopetus:  5.9 klo 16–18.30
   8.9 klo 9-17
   9.9 klo 9-17 
   13.9 klo 16–18.30

Opintokäynnit: 
19.9 klo 15 Lasten ja nuorten poliklinikan Nuorisopoli-

klinikka
27.9 klo 15 SPR:n turvatalo ja SPR:n Varsinais-Suomen piiri
27.9 klo 16.30 Nuorten selviämisasema 

6.luokkalaisten päihdekasvatustunnit kouluissa:

3 x 90 min /luokka kolmelle luokalle parityönä (yht. 18 op-
pituntia)
Tunnit pidetään noin viikon välein viikoilla 38–45.  Opiske-
lijat sopivat itse tarkemmat ajankohdat annetun luokan-
opettajan kanssa.

Arviointi ja palaute:  8.11 klo 16–17.30
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liite 4.  Päihdetietoa ja -taitoa -tuNti yläkoululaiSille

”totta”-seinää tai ”tarua”-seinää riippuen siitä ovatko he täy-
sin samaa tai eri mieltä tai jotain siitä väliltä.

3. Ryhmätyöt 
Oppilaat jakautuvat työpareiksi tai 3-5 hengen ryhmiin. Ku-
kin ryhmä saa yhden aiheen/kysymyksen. Vastaukset löyty-
vät kannabis on petollinen huume -esitteestä. Ryhmätyöt 
puretaan keskustellen. Ryhmätyön aiheet

•	 Mitä ovat kannabiksen lyhyen ja pitkän aikavälin 
vaikutukset?

•	 Mihin elimistön eri alueisiin kannabis vaikuttaa?
•	 Millaisia vaikutuksia kannabiksella voi olla opis-

keluun?
•	 Mitä tarkoittaa motivaation häviäminen?
•	 Miten kannabiksen käyttö voi vaikuttaa seuruste-

lusuhteeseen?
•	 Mitä yhteiskunnallisia haittoja kannabiksen käy-

töstä voi olla?

4. Pohdintatehtävä 
Käytetään hetki siihen, että jokainen saa hiljaa mielessään 
pohtia seuraavaa kysymystä: 
”Mieti, mitkä ovat sinun tulevaisuuden unelmiasi. Miten 
kannabiksen käyttö voisi vaikuttaa tulevaisuuteesi”. Poh-
dinta puretaan keskustelemalla mahdollisista seurauksista.

5. Mistä apua? 
Lopuksi käydään läpi oman koulun tärkeät henkilöt ja pu-
helinnumerot sekä muut tahot, josta nuori saa apua päih-
deongelmissa tai jos haluaa kysyä jotain päihteisiin liitty-
vää asiaa. 

Faktoja kannabiksesta -oppitunti 

•	 Kesto: 90 min
•	 Vetäjä: opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, päih-

dekasvattaja
•	 Ikäsuositus: 7. luokasta aikuisiin
•	 Liitemateriaali: Kannabis on petollinen huume 

-esite, PowerPoint-esitys
•	 Lisätietoja opettajalle: PowerPoint-esityksen muis-

tiinpanot, http://www.paihdelinkki.fi/
•	 Esitteet: faktoja kannabiksesta -esite on tulostet-

tavissa osoitteesta www.turku.fi/paihdekasvatus

1. Aloitus 
Jaa oppilaille faktoja kannabiksesta -esite. Käydään lyhyesti 
läpi mitä kannabis on.

2. Totta vai tarua -harjoitus 
Oppilaille näytetään erilaisia väittämiä kannabiksesta. Ovat-
ko väittämät totta vai tarua?

Oppilaat saavat ottaa kantaa väittämiin ryhmänä toimin-
nan avulla. Jokaisen väittämän jälkeen katsotaan väittämää 
koskevat faktatiedot. Kaikkiin väitteisiin ei ole yhtä oikeaa 
vastausta. Väitteistä voi herätellä keskustelua. Käytä mielipi-
teen/tiedon ilmaisemiseen sellaista harjoitusta, jonka avulla 
nuoret näkevät kaikkien muidenkin vastauksen. 

Mielipiteen voi kertoa esim. seuraavilla tavoilla. Oppilaat 
vastaavat kysymyksiin nousemalla seisomaan tai menemäl-
lä kyykkyyn. Seisominen tarkoittaa että väite on totta, kyyk-
ky että se on tarua. Oppilaat seisovat rivissä tai piirissä. Jos 
väite on totta, astutaan askel eteenpäin ja jos väite on tarua, 
astutaan askel taaksepäin. Jos käytössä on paljon tilaa, yksi 
seinistä voi olla ”totta”-seinä ja vastakkainen seinä ”tarua” 
seinä. Oppilaat vastaavat väitteisiin siirtymällä lähemmäs 
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liite 5. vaNhemPieN kirje

PÄIHDETIETOA JA -TAITOA -TUNNIT

Hyvä 6. -luokkalaisen vanhempi,
lapsenne luokassa käsitellään tulevina viikkoina päihde-
asioita kahden koulutetun päihdekasvattajan ohjauksella. 
Päihdekasvattajat pitävät oppilaille kolme kaksoistuntia. 
Tunneilla keskustellaan eri päihteistä (= tupakka, alkoho-
li, huumeet) ja niiden vaikutuksista sekä päihteidenkäytön 
syistä ja seurauksista. Yhdessä harjoitellaan myös päihteisiin 
liittyviä tilanteita ja pohditaan omia unelmia ja vahvuuksia. 
Päihdetietoa ja -taitoa -tuntien tavoite on antaa lapsille fak-
tatietoa päihteistä, vahvistaa heidän itsetuntoaan ja tukea 
heidän kielteistä suhtautumista päihteisiin. Tuntien järjes-
tämisestä vastaavat yhteistyössä Turun sosiaali- ja terveys-
toimen Terveyden edistämisen yksikkö, Turun ammattikor-
keakoulu ja Turun perusopetuksen koulut.

Nuorten päihteidenkäyttö on Suomessa runsasta.  Vuon-
na 2011 viikoittain alkoholia käyttää 14 – 18 -vuotiaista po-
jista 18 % ja tytöistä 13 %. Noin joka viides 14 – 18 -vuotias 
nuori tupakoi päivittäin.  Huumeita on kokeillut 8.-9. luok-
kalaisista 7 %. Erityisen huolestuttavaa on nuorten humala-
juominen ja myönteinen asenne päihteitä kohtaan.  Nuor-
ten asenteet mm. kannabiskokeiluja kohtaan ovat selvästi 
muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi. Ensimmäiset päih-
dekokeilut tapahtuvat paljon säännöllistä käyttöä aiemmin; 
noin kymmenesosa 6.-luokkalaisista ilmoittaa kokeilleensa 
tupakkaa ja/tai käyttäneensä alkoholia. 

Keskustelut päihteistä onkin hyvä aloittaa, kun lapsi ei ole 
vielä kiinnostunut päihteistä eikä ole ehtinyt niitä kokeile-
maan. Päihdeasioista tulee keskustella rehellisesti, faktatie-
toon pohjautuen, ei pelotellen. Tutkimusten mukaan paras 
tapa ehkäistä myöhempää päihteiden ongelmakäyttöä, on 
siirtää lapsen mahdollisia päihdekokeiluja mahdollisimman 
myöhäiseksi! 

Vinkkejä nuorten päihteidenkäytön ehkäisyyn ja 
päihteistä puhumiseen
Pääasiallinen vastuu lasten ja nuorten päihdekasvatuksesta 
on lapsen vanhemmilla koulun ja muiden tahojen tukiessa 
tätä työtä. Ennaltaehkäiset parhaiten lapsesi päihteiden-
käyttöä olemalla turvallinen, rajoja asettava vanhempi, jon-
ka kanssa voi puhua kaikista asioista. 

Vanhemmat ovat tärkeitä roolimalleja myös päihteiden-
käytön suhteen. Kannattaa miettiä millaisen kuvan lapsi saa 
päihteidenkäytöstä teidän perheessänne. On hyvä myös 
miettiä, onko oma suhtautuminen päihteisiin sellainen, jon-
ka toivoisi lapsen perivän.

Vanhempien on viestittävä suhtautuvansa kielteisesti 
sekä nuorten alkoholin käyttöön että tupakointiin. Nuo-
relle ei pidä ostaa eikä tarjota alkoholia ja tupakkaa. Vaikka 
vanhemmat itse käyttäisivätkin kyseisiä tuotteita, on hei-
dän kielloillaan ja rajoituksillaan ehkäisevä vaikutus nuo-
ren kokeiluihin.

Miettikää yhdessä tilanteita, joita voi tulla eteen päih-
teisiin liittyen ja miten niissä tilanteissa tulisi toimia. Voitte 
keskustella esimerkiksi siitä, mitä tulee tehdä jos joku tar-
joaa päihteitä. 

Yksi tärkeimmistä asioista, miten lasta voi tukea päihteet-
tömään elämään, on lapsen itsetunnon vahvistaminen. Kun 
lapsi hyväksytään omana itsenään ja häntä tuetaan hyviin 
ihmissuhteisiin ja yksilöllisyyteen, hänellä on hyvät eväät 
selvitä ilman päihdekokeiluja.  Tärkeää on myös perheen 
kesken vietetty aika ja toimiva vuorovaikutus perheen si-
sällä: vanhempien tulisi tietää mitä lapsi tekee, missä hän 
viettää aikaansa ja olla kiinnostunut hänen elämästään. 

Ja lopuksi: luota lapseesi, mutta älä ole sinisilmäinen. Van-
hempien ja muiden aikuisten tehtävänä on tehdä päihtei-
den kokeilusta ja käytöstä nuorelle mahdollisimman han-
kalaa. Tärkeintä on selkeä ja johdonmukainen kielteinen 
asennoituminen sekä puuttuminen alaikäisen päihdeko-
keiluihin. 

Hedelmällisiä keskusteluja aiheen parissa!

Terveyden edistämisen yksikkö / ehkäisevä päihdetyö
Lisätietoja: www.turku.fi/paihdekasvatus
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liite 6. vaNhemPaiNilta 6.-luokkalaiSteN/yläkoululaiSteN vaNhemmille

6. Faktoja kannabiksesta

7. Pohdintatehtävä 
Ota hyvä asento ja laita silmät kiinni. Mieti omaa ensim-
mäistä päihdekokeilua. Mieti ensimmäistä kokeilua mistä 
jäit kiinni. Mitä omat vanhempasi silloin tekivät? Mitä oli-
sit toivonut heidän tekevän? Mitä itse nyt tekisit samassa 
tilanteessa?

8. Ryhmätöitä 
Osallistujia pyydetään miettimään naapurin kanssa/pienis-
sä ryhmissä (3-4 henkilöä), miten he vanhempina toimisivat 
seuraavissa tilanteista: 1) löydät tupakka-askin lapsesi tas-
kusta, 2) nuori tulee päihtyneenä kotiin, 3) olet kuullut, että 
lapsesi kaveri on kokeillut kannabista. Osallistujat voivat pu-
hua kaikista kolmesta aiheesta tai keskittyä haluamiinsa ai-
heisiin. Lopuksi muutama osallistuja voi halutessaan kertoa 
koko ryhmälle, miten toimisi tietyssä tilanteessa.

9. Miten vanhempi voi ehkäistä lasten ja nuoren päihde-
kokeiluja? 
Keskustelua seuraavista kysymyksistä: Miten vanhempana 
voi ehkäistä lasten päihdekokeiluja? Miten omalla toimin-
nalla voi vaikuttaa? Miten puhua lapselle / nuorelle päih-
teistä?

10. Lopuksi 
Yhteenvetoa illan aiheesta, aikaa kysymyksille, lisätietoa 
mistä saa apua ongelmatilanteissa.

Selvät sävelet - Mitä vanhemman on hyvä tietää nuorten 
päihteiden käytöstä?

Kesto: 90 min
Vetäjä: opettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, päihdekasvat-
taja, vanhempainyhdistyksen edustaja

Illan kulku:

1. Tervetuloa 
Tervetuloa, esittely ja illan aihe

2. Virittäytyminen aiheeseen: Paripulina 
Osallistujia pyydetään vaihtamaan naapurin kanssa pääl-
limmäiset ajatukset siitä, mitä mieltä on nuorten päihtei-
den käytöstä ja onko asia tullut esille oman nuoren kanssa. 
Käydään läpi yhdessä keskustellen, mitä ajatuksia osallistu-
jille heräsi.

3. Nuoren päihteiden käyttö
Mitä päihteillä tarkoitetaan (tupakka, alkoholi, huumeet)?
Mikä on päihdetilanne omassa kunnassa kouluterveysky-
selyn tulosten pohjalta?

4. Paripulina 
Osallistujia pyydetään vaihtamaan naapurin kanssa aja-
tuksia nuoren päihteiden käytöstä. Miltä kouluterveysky-
selyntulokset vaikuttivat? Mitä ajatuksia heräsi? Käydään 
läpi yhdessä keskustellen, mitä ajatuksia osallistujille heräsi.

5. Miksi ei päihteitä alle 18-vuotiaana?
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Päihdetietoa ja -taitoa on päihdekasvatusmalli, joka on tarkoitettu peruskoulujen ja toisen 
asteen oppilaitosten päihdekasvatukseen. Päihdetietoa ja -taitoa aineisto täydentää koulu-
jen perinteistä opetussuunnitelmiin sisältyvää päihdeopetusta.  Sen tavoitteena on tarjota 
tukea ja lisäresurssia kouluille päihdeasioiden käsittelyyn. 

Ajatuksena on kouluttaa sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoita päihdekasvattajiksi, toteuttaa 
päihdekasvatustuntikokonaisuuksia koulutettujen päihdekasvattajien vetäminä ja tarjota 
laadukasta päihdekasvatusmateriaalia ammattikasvattajille. Päihdekasvatusmalli perustuu 
päihteiden käytön aloitusiän myöhäistämiseen ja päihdeongelmilta suojaavien tekijöiden 
vahvistamiseen.   
 
Päihdetietoa ja -taitoa malli sisältää päihdekasvattajakurssin korkeakouluopiskelijoille, joka 
voidaan sijoittaa osaksi tutkintoa. Tämän lisäksi mallissa ovat oppituntipaketit alakoulun kuu-
desluokkalaisille, yläkoululaisille sekä toisen asteen opiskelijoille.  Kokonaisuudessa on huo-
mioitu myös vanhemmat.

Malli on kehitetty Turussa kolmivuotisessa Koulujen päihdekasvatuksen kehittämishank-
keessa vuosina 2010–2012. Hanketta koordinoi Turun sosiaali- ja terveystoimen Terveyden 
edistämisen yksikkö. Mallin kehittämiseen on osallistunut monialainen asiantuntijaryhmä, 
jossa ovat olleet mukana Preventiimi/Humanistinen ammattikorkeakoulu, Turun ammatti-
korkeakoulu/sosiaali- ja terveysala, Turun kasvatus- ja opetustoimi, Turun Yliopiston opetta-
jankoulutuslaitos, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri sekä Punaisen 
Ristin Varsinais-Suomen piiri. 

Tässä julkaisussa on kuvattu Päihdetietoa ja -taitoa -mallin eri osat ja niiden sisältö sekä ker-
rotaan käytännön kokemuksia Turusta. Julkaisu ja lisämateriaalit ovat saatavissa osoitteessa 
www.turku.fi/paihdekasvatus. 

 

 


