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JOHDANTO

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Työn
tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä
edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu myös
pelihaittojen ehkäisy.

Salon ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä,
jossa on edustajat kaikilta toimialoilta ja jonka puheenjohtajana toimii
apulaiskaupunginjohtaja. Salon kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelma sisältää
tavoitteita ja toimenpiteitä kaikille ikäryhmille. Peruskouluikäisille ja toisen asteen
opiskelijoille osoitetut tavoitteet, konkreettiset menetelmäehdotukset ja toiminnan
vastuutahot löytyvät liitteenä olevasta taulukosta (liite 1).

Salon kaupungin ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa
kaupungin kotisivuilla:
https://www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/mielenterveysjapaihdepalvelut/paihdepalvelut/

Päihdekasvatus on osa koulujen normaalia opetusta. Kaikkien aikuisten tehtävänä on pyrkiä
vahvistamaan lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja ehkäisemään
riskitekijöitä. Kaikilla kouluilla ja oppilaitoksilla, nuorisotilioilla jne. tulee olla omat päivitetyt
toimintamallit päihteiden käyttöön puuttumiseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toimeksi antamana on pienemmässä
työryhmässä (kokoonpano liitteenä) laadittu opas: Päihdekasvatus ja lasten / nuorten
päihteiden käyttöön puuttuminen Salon kaupungissa. Toimeksiannon taustalla on Vihreän
valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite huumeiden vastaisen materiaalin valmistelemisesta
koulujen käyttöön (kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 182) sekä havainnot siitä, että
toimintakäytännöt Salon kouluissa ja oppilaitoksissa ovat olleet hyvin vaihtelevia.

Tämä opas sisältää mm. suosituksia päihdekasvatuksen tavoitteista ikäkausittain, tietoa
suojaavista tekijöistä ja riskitelijöistä, vinkkejä päihdekeskustelun vetäjälle sekä
nikotiinituotteiden ja päihteiden käyttöön puuttumisen toimintamallin, Nettilinkeistä löytyy
mm. tietoa eri päihteistä, päihteiden käytön tunnistamisesta, netin käyttöön ja
digipelaamiseen liittyvistä ongelmista, ennaltaehkäisevistä toimista sekä saatavilla olevista
palveluista. Oppaan avulla kaikissa Salon peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä
muilla lapsia ja nuoria kohtaavilla tahoilla on mahdollista jatkossa toteuttaa yhtenäisempää ja
pitkäjänteisempää ehkäisevää päihdetyötä, jonka tavoitteena on tukea vanhempien /
huoltajien kasvatusvastuuta.

Lähdemateriaalina on käytetty useita valmiita toimintamalleja.
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1. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ SALON KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA

Koulussa on mahdollista tehdä pitkäjänteistä ehkäisevää päihdetyötä osana terveyden
edistämistä. Päihdeasiat kuuluvat useiden oppiaineiden sisältöihin. Päihteiksi luetaan alkoholi,
huumeet, tupakka, sähkötupakka, nuuska sekä muut tupakkatuotteet. Lääkkeet, liuottimet ja
muut aineet luetaan päihteiksi, jos niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.

Peruskouluissa käsitellään alakouluikäisistä alkaen nikotiinituotteiden ja päihteiden käytön
terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia sekä riippuvuuden syntymistä ja merkitystä (myös
esim. peli- tai nettiriippuvuus) osana normaalia opetusta. Päihdekasvatuksen sisältöjä
peruskoulun opetussuunnitelmassa on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa (liite 2).

Vanhempainilloissa / koko perheille tarkoitetuissa tilaisuuksissa annetaan ajankohtaista tietoa
ja vahvistetaan vanhemmuutta nuorten elämänhallintataitojen kehittämiseksi.

Kouluterveyskysely ja muut hyvinvointiin liittyvät kyselyt tarjoavat tietoa päihteidenkäytöstä
sekä monista suojaavista ja riskitekijöistä. Tämä antaa sekä yksittäiselle koululle että alueelle
mahdollisuuden suunnitella ehkäisevää toimintaa ajankohtaisen tutkimustiedon perusteella.
Opetussuunnitelman toteuttamiseen liittyvät tapahtumat täydentävät opetusta ja paikallisten
toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä tarvittaessa.

Parasta ennaltaehkäisevää työtä on lasten ja nuorten omien sisäisten voimavarojen, kuten
sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kasvattaminen ja tukeminen. Koulun ja kodin yhteistyö on
ensiarvoisen tärkeää. Vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen / nuoren
hyvinvoinnista.

Kaikkien koulun aikuisten vastuulla on auttaa ja tukea oppilaiden ja opiskelijoiden turvallista
kasvua ja kehitystä. Opettajat ja muu henkilökunta toimivat päihteettömän elämän mallina ja
puuttuvat välittömästi mahdolliseen päihteiden käyttöön. Koulun tilaisuudet tarjoavat
esimerkkejä päihteettömästä arjesta ja juhlista.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä suun terveydenhuolto tavoittavat kaikki ikäryhmät ja
ovat keskeisiä toimijoita terveyden edistämistyössä. Oppilaiden nikotiinituotteiden ja muiden
päihteiden kokeilut tai käyttö otetaan puheeksi matalalla kynnyksellä kaikissa
asiakastapaamisissa. Oppilashuoltohenkilöstö huomioi mahdollisen päihteiden käytön tai
haitallisen pelaamisen vaikutukset oppilaan kokonaistilanteeseen. Jokaisella koululla on oma
suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Päihdetyön toimintamallia toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön ja koulun
järjestyssääntöjen puitteissa. Toimintamallista tiedotetaan koulun kotisivuilla. Rehtori vastaa
henkilökunnan tiedottamisesta.

Kiellettyä on:
· tupakan ja muiden nikotiinituotteiden hallussapito, välittäminen ja käyttö.
· alkoholin ja muiden huumaavien aineiden hallussapito, välittäminen, käyttö ja niiden

vaikutuksen alaisena oleminen.

Järjestys- ja päihdepelisäännöt ovat voimassa:
· kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa ja toiminnoissa varsinaisen kouluajan

ulkopuolella.
· koulussa, koulun käytössä olevilla ulkoalueilla ja koulun toiminnassa koulualueen

ulkopuolella.
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1.1. Päihdekasvatus lukiossa

Terveystieto

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja
ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja
arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja
ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös
itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen
sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

· syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen
työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja
merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään

· osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia
terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä ja
terveysnäkökulmasta

· tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä
teorioita, malleja ja ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta

· soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja
· tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan

näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn
vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

 Keskeiset sisällöt

· fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä
liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi

· omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu
· riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus
· kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit
· terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia

ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja

Kuvataide

Kuvataiteessa päihdekasvatusta tehdään tehtävänantojen, siis opettajan oman materiaalin
sisällöissä. Tätä kaikilla kursseilla, kun pohditaan omakuvaa tai esimerkiksi rooleja.
Mainontaan liittyvä mielikuvien ymmärtäminen ja rakentaminen sivuavat myös
päihdekasvatuksen teemaa.

Filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto

Päihteisiin liittyvää problematiikkaa käsitellään filosofiassa, uskonnossa ja
elämänkatsomustiedossa esim. elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumiseen ja niiden
optimaaliseen toteuttamiseen liittyvissä teemoissa.

Yhteiskuntaopissa päihteiden käyttö yhteiskunnallisena ongelmana. Opiskelijaryhmä on esim.
haastatellut kaupungin päihdetyöntekijää kaupungin päihdetilanteesta.
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Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkielen kursseilla ei ole varsinaista päihdekasvatusta, mutta aineistopohjaisissa
kirjoitelmissa saattaa olla aiheeseen liittyvää materiaalia.

Historia, yhteiskuntaoppi

Ei varsinaista päihdekasvatusta, puhutaan päihteistä eri konteksteissa.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksessa voidaan sivuta päihdeteemaa pohdittaessa jatko-opintoja. Joillekin aloille
ei voi päästä opiskelemaan, jos on esimerkiksi huumausaineisiin liittyviä rikkomuksia. Eli kun
pohditaan alalle soveltuvuutta, täytyy opinto-ohjauksessa tuoda esille, että päihdetaustaa ei
voi joillakin aloilla olla.

Turun seudun etärenkaan kautta Salon lukion opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa
Anniskelupassi-koulutus..

Biologia, maantiede

Biologiassa ja maantieteessä ei ole OPS-mainintaa, mutta biologiassa sitä neloskurssilla
käsitellään (Ihmisen biologian kurssi) hermoston kohdalla.

1.2. Päihdekasvatus ammattiopistossa

Ammatillisessa koulutuksessa kaikkiin perustutkintoihin sisältyy päihdetuntemusta. Sen
osaamistavoitteet on kirjattuna yhteisten tutkinnon osien alle; Yhteiskunta- ja
työelämäosaaminen 9 osp. Tämä sisältää osa-alueen nimeltään Työkyvyn ja hyvinvoinnin
ylläpitäminen 2 osp.

Aihetta sivutaan myös kaikissa ammatillisissa aineissa.

Lisäksi pidetään mm. opiskeluhuollon järjestämiä teematapahtumia auloissa.
Terveydenhoitajat, psykiatrinen sairaanhoitaja, kuraattorit ja psykologit osallistuvat
yhteisöllisiin tapahtumiin omilla pisteillään. Myös kotiväenilloissa he ovat aktiivisesti mukana.
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2. PÄIHTEIDEN JA PELIHAITTOJEN EHKÄISYN TAVOITTEITA

1-6 lk oppilaille

Tavoite:

· antaa oppilaille mahdollisuus keskustella päihdeasenteistaan ja suhtautumisestaan
pelaamiseen

· antaa tietoa pelaamisen vaikutuksista arkeen, mielialaan, jaksamiseen ja hyvinvointiin
· vahvistaa sosiaalisia normeja ja odotuksia siitä, ettei nuori käytä päihteitä
· vahvistaa oppilaiden itseluottamusta ja kykyä tehdä omia itsenäisiä päätöksiä
· vahvistaa oppilaiden valmiuksia suhtautua kriittisesti mediassa näkyviin päihteisiin

7-9 lk oppilaille

Tavoite:

· antaa oppilaille mahdollisuus keskustella päihdeasenteistaan ja tarkastella
päihteidenkäyttöä ja päihteisiin liittyviä myyttejä kriittisesti

· vähentää positiivisia odotuksia alkoholin vaikutuksesta
· vahvistaa sosiaalisia normeja ja odotuksia siitä, ettei nuori käytä päihteitä
· antaa oppilaille tietoa päihteiden ja liiallisen pelaamisen / netin käytön vaikutuksista

sekä tietoja riskien arviointiin omalla kohdalla

Toisen asteen opiskelijoille

Tavoite:

· antaa opiskelijoille mahdollisuus keskustella asenteistaan päihteisiin ja tutkia
päihteidenkäyttöä ja päihteisiin liittyviä myyttejä kriittisesti

· vähentää positiivisia odotuksia alkoholin vaikutuksista
· antaa opiskelijoille tietoa ja ymmärrystä päihteitä ja muita ikärajavalvottavia tuotteita

koskevista laeista ja rajoista sekä päihdepolitiikasta
· antaa opiskelijoille mahdollisuus keskustella päihteistä yhteiskunnallisesta ja

maailmanlaajuisesta näkökulmasta (päihteistä voidaan keskustella monista
näkökulmista, esim. yhteiskunta, ympäristö, järjestäytyneen rikollisuuden ja
huumekaupan maailmanlaajuiset seuraukset, ihmisoikeudet)

· antaa opiskelijoille tietoa päihteiden ja liiallisen pelaamisen / netin käytön vaikutuksista
sekä tietoa riskien arviointiin omalla kohdalla

· antaa opiskelijoille tietoa siitä, miten riskikäyttöön ja ongelmiin saa apua
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TOIMII

· elämäntaito-opetus
· vuoropuhelu, keskustelu, vuorovaikutus
· pitkäjänteinen työ, toistuvat toimenpiteet
· selvät kiellot ja seuraamukset kouluaikana

tapahtuvalle päihteidenkäytölle
· johdonmukainen puuttuminen päihteiden

kokeiluun ja käyttöön
· samat signaalit eri tahoilta
· mallit ja menetelmät, jotka soveltuvat

oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheeseen
· ohjelmat, jotka vahvistavat

vuorovaikutustaitoja
· päihteidenkäytön lyhytaikaisten

vaikutusten painottaminen, (esim.
itsehillinnän menettäminen,
onnettomuudet, väkivallan riski, riidat)
sen sijaan että keskityttäisiin vain
pitkäaikaisvaikutuksiin, jotka saattavat
tuntua epätodellisilta nuorten elämän
kannalta

EI TOIMI YKSINÄÄN

· opettajan tai muun asiantuntijan
yksisuuntainen luennoiminen päihteistä

· lyhyet, yksittäiset toimenpiteet
· pelkkä faktojen opetus/luettelu/esittely
· pelkkä materiaalin jako
· yksittäiset teemapäivät (jos täydentää tt-

opetusta, silloin ok)
· yksittäiset kampanjat (huoltajiin

kohdistuvilla kampanjoilla on parempi
vaikutus kuin oppilaisiin kohdistuvilla)

· ”Huumesalkut”, aineisiin tutustuminen

EI SUOSITELLA PERUSKOULUISSA,
2. ASTEELLA HARKINNAN MUKAAN

· entiset päihteiden käyttäjät, jotka
kertovat omasta kokemuksestaan (voi
antaa joillekin nuorille sellaisen kuvan,
että voi elää jännittävää elämää ja silti
selviytyä hyvin)

3. TUTKITUSTI TOIMIVAA PÄIHDEKASVATUSTA

Päihdekasvatus sisältää mm. seuraavia tavoitteita ja teemoja:

· tiedon tarjoaminen päihteistä ja niiden vaikutuksista
· tiedon tarjoaminen riippuvuuden kehittymisestä (myös toiminnalliset riippuvuudet)
· elämäntaitoja ja arvoja käsittelevä keskustelu
· kieltäytymisen ja sosiaalisen paineensietokyvyn opetteleminen
· päihteettömien toimintatapojen esille nostaminen ja niiden lisääminen
· vertaistoiminta ja osallisuus

Mikä toimii ja mikä ei toimi lasten ja nuorten ehkäisevässä
päihdetyössä?

Ehkäisevää päihdetyötä tehdessä on hyvä tietää millaiset menetelmät tieteellisen tutkimuksen mukaan
toimivat lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä, alla esimerkkejä.
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4. VINKKEJÄ PÄIHDEKESKUSTELUIHIN

· Nuoret haluavat usein tietää, mitä mieltä
aikuiset ovat päihteisiin liittyvistä kysymyksistä.
opettajana ja aikuisena on muistettava valvoa
lakeja, jotka koskevat ikärajoja, sekä
tupakointikieltoa koulun alueella.

· Keskustelun tarkoituksena on antaa lapsille ja
nuorille mahdollisuus vertailla omia
mielipiteitään ja arvojaan muiden saman ikäisten
sekä aikuisten kanssa. On viisasta välttää sitä,
että oppilaiden kanssa käytävät keskustelut
juuttuvat yksittäisen aineen tai sen vaikutusten
ympärille.

· Jos lapset ja nuoret haluavat tietoja eri aineista,
voit ohjata heidät luotettaville verkkosivuille,
kuten viranomaisten sivustoille tai
www.paihdelinkki.fi –sivustolle.

· Vaikka laittomat huumeet kuulostavat usein
jännittävämmältä ja kiinnostavammalta aiheelta,
on tärkeää keskittyä niihin päihteisiin, jotka
todellisuudessa koskettavat oppilasta eniten, eli
tupakkatuotteisiin ja alkoholiin. Yläasteella ja
toisella asteella näihin kuuluvat myös kannabis.

· Monissa perheissä/suvuissa on jäseniä, joilla on
ongelmia päihteidenkäytön kanssa. On hyvä
pystyä puhumaan päihteistä tavalla, joka ei
loukkaa ongelmista kärsiviä eikä heidän
läheisiään. On myös tärkeää käydä eettisiä
keskusteluja ongelmakäyttäjistä tai
syrjäytymisestä.

· Esitä kysymyksiä, jotka inspiroivat jatkamaan
keskustelua. Vältä kysymyksiä, joihin voi vastata
vain kyllä tai ei.

VINKKEJÄ KESKUSTELUN VETÄJÄLLE

· Keskustelu on myös hyvä tapa saada selville,
mitä nuoret tietävät päihteistä. Korjaa selkeät
virheet tai väärinkäsitykset (esim. ettei krapulaa
tule, jos syö paljon ennen kuin alkaa juoda).

· Kuuntele aktiivisesti ja osoita kiinnostusta,
esimerkiksi tekemällä lyhyen yhteenvedon
oppilaan kertomasta tai vain toistamalla joitakin
sanottuja asioita.

· Ota esille uusia näkökulmia ongelmiin
esittämällä eroavaisuuskysymyksiä.

Esimerkiksi:
”Onko sillä jotain eroa, ostaako vanhempi, kaveri
tai tuntematon välittäjä alkoholia 16-vuotiaalle?”
”Joissakin maissa kannabiksen käyttö on
sallittua, luuletteko että niiden maiden ja oman
maamme nuorissa on eroa?”

· Sen sijaan, että annettaisiin valmis vastaus
siihen, miten tietyssä tilanteessa pitäisi toimia,
voidaan keksiä tarina ja kysyä lapsilta ja
nuorilta, mitä he itse tekisivät.

· Kysy avoimesti ja valmistaudu saamaan
vastauksia, joista et pidä. Älä anna valtaa
tunteille vaan varaa aikaa keskusteluun sinua
huolettavista vastauksista. Älä tuomitse!

· Aluksi merkityksettömiltä vaikuttavat kommentit
tai äänenpainot voivat avata kiinnostavia
keskusteluja, joten käytä aikaa, kuuntele
tarkkaavaisesti ja uskalla kysyä.

Vinkkejä, miten aikuiset voivat keskustella päihteistä lasten ja
nuorten kanssa

Päihteitä on kaikkialla lasten ja nuorten arjessa, lähiympäristössä, mediassa, ystävien ja perheen
parissa. Ei ole eettistä välttää niin tärkeätä keskustelunaihetta. Lapset ja nuoret arvostavat huoltajiensa
ja opettajiensa antamia tietoja ja näkemyksiä. Tartu rohkeasti härkää sarvista ja anna lapselle tai
nuorelle mahdollisuus keskustella ja kuulla aikuisen mielipide! Siitä on paljon apua lapsille ja nuorille,
jotka liikkuvat ympäristössä, jossa päihteiden kokeilu ja käyttö näkyvät monella tapaa.
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· Jos haluat, että lapsi/nuori uskoo sinua, et voi
antaa päihteistä liian kaavamaista kuvaa. On
esimerkiksi todistettava, että päihteiden
käyttäjät voivat kokea päihteet positiivisina.

· Voit myös osoittaa tietäväsi, että monet
lapset/nuoret juovat ja että osa käyttää
huumeita, mutta ei tulisi olettaa, että juuri
keskusteluun osallistuvat lapset/nuoret juovat
alkoholia tai käyttävät muita päihteitä.

· Hyviä tilaisuuksia keskustella päihteistä ovat
tilanteet, joissa ne tulevat esille uutisissa,
lehdissä, TV:ssä tai jos lapsi/nuori on havainnut
juopuneita ihmisiä arkipäivässään (esim.
kaupungilla, paikallisliikenteessä tms…)

· Sillä miten puhut päihteistä, on merkitystä. Vältä
päihdemyönteisiä normeja ja asenteita
sanavalinnoissasi.
• Puhuttaessa päihteettömyydestä käytetään
usein termiä ”pidättäytyä alkoholista”. Tämä luo
mielikuvan, että juomattomuus on uhraus eikä
aktiivinen ja positiivinen valinta.
• Sanomme myös usein nuorille, että heidän
täytyy odottaa 18 vuoden ikään saakka
voidakseen juoda alkoholia, aivan kuin
olettaisimme, että kaikki aikuiset ennemmin tai
myöhemmin alkavat juoda. Kaikki eivät
kuitenkaan juo. Vältä siksi ilmauksia, kuten ”kun
juotte, ajatelkaa…”. Se voi vahvistaa kuvaa siitä,
että kaikki muut nuoret juovat alkoholia (nk.
yleinen luulo). On parempi käyttää ilmaisuja
kuten ”niiden nuorten, jotka juovat, olisi
fiksua…”.
• Pelkistä kielloista ja säännöistä
keskustelemisen sijaan kannattaa puhua esim.
oikeuksista – oppilailla on oikeus savuttomaan
kouluympäristöön ja lapsia ja nuoria on
suojeltava alkoholilta ja sen haittavaikutuksilta.

TYYPILLISTÄ VASTARINTAA
HERÄTTÄVIÄ PUHETAPOJA OVAT
ESIMERKIKSI SEURAAVAT

· Syyttelyansa: ”Sinä toimit vastuuttomalla ja
väärällä tavalla!”.

· Konfrontaation eli kieltämisen ansa: ”Päihteiden
käyttö on väärin / kielletty / laitonta.”

· Asiantuntija-ansa: ”Minä tiedän mikä sinulle on
parasta!”

· Leimaamisen ansa: ”Sinä olet syrjäytynyt =
(epäonnistunut).”

· Kysymys – vastaus –ansa: ”Eikö sinustakin asia
ole niin, että…”

· Ennenaikaisten johtopäätösten ansa: ”Olemme
siis yhtä mieltä siitä, että…”

LUKUVINKKEJÄ

· Soikkeli Markku: Miten puhua
huumeista. STAKES 2004.

· Kylmänen Petri: Kun kaikki
muutkin… Nuorten ehkäisevä
päihdetyö. Tammi 2005.

· Soikkeli Markku, Salasuo Mikko,
Puuronen Anne, Piispa Matti: Se
toimii sittenkin – kuinka
päihdevalistuksesta saa selvää.
Nuoristotutkimusverkosto 2011.
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Suojaavia tekijöitä Riskitekijöitä

KOULUSSA
· aikuisten malli
· selvät normit/säännöt ja odotukset aikuisilta
· positiivisen käyttäytymisen huomioiminen
· yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunne
· hyvä sosiaalinen ilmapiiri ja tunneilmasto
· oppilaiden viihtyminen koulussa
· hyvä koulumenestys ja onnistumisen tunne
· oppilaiden osallisuus
· selvät rajat kiusaamiselle, vahingonteolle ja

luvattomille poissaoloille

KOTONA
· rakastavat, lämpimät ja läheiset suhteet ja

luottamuksellinen vuoropuhelu
· positiivisen käyttäytymisen huomioiminen
· tieto siitä, mitä lapsi tekee kodin ulkopuolella
· selvät normit ja odotukset huoltajilta
· huoltajien kielteiset asenteet lasten

päihteidenkäyttöä kohtaan

YKSILÖ, KAVERIT
· sosiaaliset ja kognitiiviset taidot
· kyky käsitellä ristiriitoja
· kyky käsitellä pettymyksiä
· kyky käsitellä riskejä
· kyky ennakoida seurauksia
· harrastukset
· tunne siitä, että voi vaikuttaa omaan elämään
· aikuiset esikuvat ja luottamukselliset suhteet

aikuisiin
· koulumenestys ja onnistumiset koulussa

YHTEISKUNNASSA
· päihteiden ja muiden ikärajavalvottavien

tuotteiden saatavuus vaikeaa
· selvät kielteiset asenteet ja normit nuorten

päihteiden kokeilua ja käyttöä kohtaan
· avunsaanti helppoa

KOULUSSA
· rakenteiden puute: oppilas tai opettaja ei tiedä

miten toimitaan ongelmatilanteissa
· epäonnistumiset koulussa
· runsaat poissaolot
· huono viihtyvyys ja työilmapiiri
· koulunkäynnin keskeyttäminen
· koulukiusaaminen

KOTONA
· puutteet huolenpidossa ja kasvatuksessa
· huono suhde huoltajiin
· vakavat perheristiriidat
· aikuisten sallivat asenteet päihteiden kokeiluun ja

käyttöön
· huoltajat tai muut aikuiset ostavat tai tarjoavat

tupakkatuotteita, alkoholia tai muita päihteitä
· pelaamista tai netin käyttöä ei valvota / rajoiteta
· huoltajat eivät tiedä, mitä lapsi tekee vapaa-

ajalla
· päihde- ja mielenterveysongelmat

YKSILÖ, KAVERIT
· varhainen ja pitkäaikainen epäsosiaalinen

käyttäytyminen
· keskittymisvaikeudet
· kaverit, joilla on ongelmia
· aikainen altistuminen ja myönteinen asenne

päihteisiin
· biologiset/geneettiset tekijät
· päihdemyönteisyys perheessä ja ystäväpiirissä

YHTEISKUNNASSA
· päihteiden ja muiden ikärajavalvottavien

tuotteiden saanti helppoa tai huonosti valvottua
· epäselvät odotukset ja normit nuorten päihteiden

kokeilua ja käyttöä kohtaan
· avunsaanti vaikeaa

5. SUOJAAVAT TEKIJÄT JA RISKITEKIJÄT

Ehkäisevä päihdetyö perustuu siihen, että vahvistetaan lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia
suojaavia tekijöitä ja ehkäistään riskitekijöitä. Vaikka oppilaan elämässä olisi useita riskitekijöitä, ne
eivät automaattisesti johda vahingolliseen kehitykseen. Toisaalta vaikka oppilaan elämässä ei olisi
riskitekijöitä, hän ei välttämättä ole suojassa päihteiden ongelmakäytöltä tai pelihaitoilta.
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6. TUPAKOINTIIN JA NUUSKAN KÄYTTÖÖN PUUTTUMINEN

Koulun alue, koulun järjestämät tapahtumat, tilaisuudet, retket ja leirikoulut sekä kaikki lapsille ja
nuorille tarkoitetut vapaa-ajan toiminnat ovat savuttomia. Savuton Salo -periaate koskee koko
kaupungin henkilökuntaa.

Kun oppilaan havaitaan tupakoivan tai nuuskaavan koulun tiloissa, asiaan on AINA puututtava.
Oheinen esimerkki toimintamallista soveltuu myös muille lapsia / nuoria kohtaaville tahoille.

7. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN TUNNISTAMINEN JA PUHEEKSIOTTO

Alkoholin ja muiden päihteiden ongelmakäyttö voi näkyä esimerkiksi seuraavasti:

· sovittuja aikatauluja on vaikea noudattaa epämääräisiin syihin vedoten.
· opiskelija myöhästelee usein aamutunneilta ja hänellä on paljon poissaoloja.
· opiskelijan arjen hallinnassa ja toiminnan suunnittelussa on puutteita.
· opinnot eivät etene suunnitellusti tai opiskelija alisuoriutuu.
· opiskelija esiintyy koulun tiloissa päihtyneen tai krapulaisena.
· opiskelija on usein väsynyt.

Huoli kannattaa ottaa puheeksi mahdollisimman varhain: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen

Myös nuoria tulee kannustaa kertomaan aikuiselle mahdollisesta huolesta kaverin päihteiden
käyttöön tai liialliseen pelaamiseen liittyen, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

Oppilas tupakoi tai käyttää nuuskaa koulupäivän aikana
1. Asiasta keskustellaan oppilaan kanssa.
2. Ilmoitus luokanvalvojalle ja/tai rehtorille
3. Oppilaan huoltajaan ollaan yhteydessä (esim. oppilas soittaa huoltajalleen

opettajan valvonnassa)
4. Koulun järjestyssääntörikkomuksen edellyttämä seuraamus

Oppilas tupakoi tai käyttää nuuskaa uudelleen koulupäivän aikana
1. Oppilaan huoltajaan ollaan yhteydessä
2. Kasvatuksellinen keskustelu (oppilas, huoltaja, koulun edustaja/edustajat).
3. Tarvittaessa oppilas ja huoltaja tapaavat terveydenhoitajan ja keskustelevat

terveellisistä elämäntavoista

Seuranta
Mikäli tupakointi/nuuskan käyttö jatkuu, sovitaan jatkotoimista ja seurannasta
tapauskohtaisesti.
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Tieto tai epäily opiskelijan päihteiden käytöstä

Yhteydenotto terveydenhoitajaan tai oppilashuoltoryhmän jäseneen

KESKUSTELU OPISKELIJAN KANSSA (TH / REHTORI)

· tilanteen selvittely ja kartoitus
· alle 18v yhteyden otto vanhempiin ja mahdollinen lastensuojeluilmoitus
· tarvittaessa valvottu pikahuumetesti
· huumetestin ottamiseen tarvitaan opiskelijan suostumus (alle 18v huoltajan

suostumus)

JATKO-OHJAUS, esim.

· Kuraattori
· Koulupsykologi
· Psykiatrinen sairaanhoitaja
· Ehkäisevä päihdetyö
· Erityisnuorisotyö
· Ankkuritoiminta
· Sointu
· A-klinikka
· Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Yhteistyö vanhempien kanssa!

8. TOIMINTA EPÄILTÄESSÄ OPPILAAN / OPISKELIJAN PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ
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Opiskelija esiintyy päihtyneenä koulussa tai koulun järjestämässä tilaisuudessa

Hae työpari avuksesi ja saata oppilas th:n tai rehtorin huoneeseen

KESKUSTELU OPISKELIJAN KANSSA (TH / REHTORI)

· tilanteen selvittely ja kartoitus
· alle 18v yhteyden otto vanhempiin ja lastensuojeluilmoitus
· tarvittaessa valvottu pikahuumetesti
· huumetestin ottamiseen tarvitaan opiskelijan suostumus (alle 18v huoltajan

suostumus)

Päihtynyt opiskelija poistetaan koulusta

Huoltaja noutaa alle 18v
(Jos huoltajaa ei tavoiteta, yhteys sosiaalipäivystykseen)

Rehtori järjestää kuulemistilaisuuden, jossa läsnä
ovat opiskelija, huoltajat ja terveydenhoitaja.
Kuulemisesta tehdään muistio.
Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa opiskelijalle
seurata rangaistus.

JATKO-OHJAUS, esim.

· Kuraattori
· Koulupsykologi
· Psykiatrinen sairaanhoitaja
· Ehkäisevä päihdetyö
· Ankkuritoiminta
· Sointu
· A-klinikka
· Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Yhteistyö vanhempien kanssa!

9. OPPILAS / OPISKELIJA ESIINTYY PÄIHTYNEENÄ KOULUSSA TAI KOULUN
JÄRJESTÄMÄSSÄ TILAISUUDESSA
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10.ILMOITUS LASTENSUOJELUUN TAI POLIISILLE

Lastensuojelulaki velvoittaa kaikkia opetustoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen ja
seurakunnan työntekijöitä tekemään lastensuojeluilmoituksen mikäli lapsen / nuoren oma
käyttäytyminen tai muut kehitystä vaarantavat olosuhteet sitä edellyttävät.

Kun epäillään, että joku on myynyt / välittänyt päihteitä tai nikotiinituotteita alaikäiselle, otetaan
yhteyttä Ankkuritiimiin https://www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/sointu/ankkuri/default.aspx .

Kun oppilas on täysi-ikäinen, hän ei kuulu lastensuojelutoimenpiteiden alaisuuteen. Oppilaan täysi-
ikäisyys ei kuitenkaan vapauta esim. koulua ja opiskelijahuoltoa vastuusta työskennellä oppilaan
terveyttä edistävästi.

11.NETTILINKKEJÄ

Tietoa päihteistä ja riippuvuuksista:

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

https://paihdelinkki.fi/fi

https://www.terveyskyla.fi/nuortentalo/elämäni/päihteet

https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/pages/default.aspx

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/pages/default.aspx

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/tietoa-

paihteista/Pages/default.aspx

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti

https://www.syopajarjestot.fi/toiminta/terveyden-edistaminen/

http://www.ehyt.fi/

https://www.mll.fi/ammattilaisille/kouluille-ja-oppilaitoksille/

Vanhemmille, huoltajille ja muille aikuisille:

https://www.syopajarjestot.fi/julkaisut/esitteet/nuuskaesite/

https://nikedu.fi/vanhemmat/epailen-etta-lapseni-tupakoi-nuuskaa/

https://linkkitoiminta.fi/selviytymisopas/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/elamaa-murrosikaisen-

kanssa/paihteista-puhuminen-murrosikaiselle/

https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/haeneuvojajaapua/huolinavigaattori/Pages/default.aspx

https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/haeneuvojajaapua/huolinavigaattori/Pages/default.aspx

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/vanhemmille

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/digitaalinen-
pelaaminen/pelihaitat-ja-niiden-ehkaisy/

Vanhemmuuden roolikartta: http://www.vslk.fi/index.php?id=25

Nuorisoalanosaamiskeskus Vahvistamo: https://vahvistamo.fi/vahvistamo-2/
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Palveluita:

https://wilma.salo.fi/

https://wilma.sskky.fi/

https://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/perusopetus/apuajatukeaoppilaalle/

https://www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/

https://www.salo.fi/vapaaaikajamatkailu/nuoriso/

https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/salo/a-klinikka-salo

https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/pages/default.aspx

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/pages/default.aspx

https://www.terveyskyla.fi/nuortentalo/elämäni/päihteet

https://vahvistamo.fi/

https://www.verkkovinkkis.fi/

https://nuortenlinkki.fi/

https://sekasin247.fi/#sekasin-2

12.LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Tupakkalaki (693/1976) ja asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
(549/2016) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549

Alkoholilaki (1142/2017)
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20171102

Huumausainelaki (373/2008)
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080373?search%5Btype%5D=pika&search%5pika%5D=huu
mausainelaki

Lastensuojelulaki (417/2017)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
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LÄHTEET

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Salon kaupunki 2017-2020

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Salon kaupunki 2019

Salon kaupungin päihdepelisäännöt 2011

Salon lukion päihdestrategia 2017

Yläkoulu- ja opiskeluterveydenhuollon käsikirjat Salon kaupunki 2019

Opas päihdetoimintasuunnitelman laatimiseen Helsingin kouluille ja oppilaitoksille
sekä em. suunnitelman LUONNOS 2013-2015

Päihteiden käytön ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa, Espoon
kaupunki, sivistystoimi 2011

TYÖRYHMÄN KOKOONPANO

Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori (pj)

Katja Marjanen, päihdetyöntekijä, ehkäisevä päihdetyö (siht)

Sari Sirkelä, terveyden edistämisen yhdyshenkilö

Inkeri Lahti, opetuspäällikkö

Jaana Talvitie, rehtori

Arja Alm, th

Kirsi Vasama, th

Hanna Ruokonen, th

Kristiina Laukkanen, th

Kaisa Koski, erityisnuorisotyöntekijä

Sari Korpiaho, palveluesimies, Salon A-klinikka

Riikka Riihimäki, pedagoginen johtaja, Salon ammattiopisto

Johanna Lehtola, johtava sosiaalityöntekijä, lastensuojelu

Pertti Läksy, rikoskomisario
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LIITE 1: SALON KAUPUNGIN EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN SUUNNITELMA 2019

https://www.salo.fi/sosiaalijaterveyspalvelut/mielenterveysjapaihdepalvelut/paihdepalvelut/

Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho

Peruskouluikäiset
lapset.

Huomioitava
erityisryhmien
erityistarpeet (esim.
kulttuuritaustan
tiedostaminen,
tulkkipalvelujen,
avustajien tai
selkokielisten
esitteiden saatavuus
tarvittaessa).

1. Nikotiinituotteiden ja
muiden päihteiden sekä
rahapelien saatavuuden
ja käytön väheneminen,
aloitusiän siirtäminen,
vanhemmuuden
tukeminen ja yleinen
asennevaikuttaminen.

1.1. Terveysneuvonta ja muu tiedottaminen,
elämänhallintaan ja itsetuntoon liittyvien
asioiden käsittely (nuoret + vanhemmat),
”Savuton koulu”.

Kerhotoiminnan lisääminen kouluissa.

Yhteisöllisten oppilashuolto-ryhmien
säännölliset kokoontumiset, mukana
oppilaskunnan ja huoltajien edustus.

1.2.
Nuorille tarjotaan virikkeellistä, turvallista ja
laadukasta vapaa- ajan toimintaa ja
järjestettyä iltapäivä-toimintaa sekä
maksuttomia tilaisuuksia. Mahdollisuus
käyttää lainattavia tai vapaaehtoisesti
lahjoitettuja harrastusvälineitä.

1.3. Yhteistyö vähittäismyynnin,
anniskelupaikkojen ja alkoholivalvonnan
kanssa, ikärajavalvonnan tehostaminen.

1.1. Pidetyt tilaisuudet /
ikäryhmä / v.,
Kouluterveyskyselyjen
tulokset
Tilaisuuksissa esiin
tulleiden ongelmien
käsittely.

Hyvinvointikyselyt.

1.2. Nuorten
osallistuminen
järjestettyyn toimintaan,
maksuttomia tilaisuuksia
ja välineiden lainausta
järjestetty.

1.3. Kampanja vuosittain
Elinkeinon harjoittajan
oma seuranta sovituin
väliajoin.

1.1. Koulu yhteistyössä
vanhempien,
oppilashuollon, suun
terveydenhuollon ja
muiden tarvittavien
asiantuntijatahojen
kanssa, tehostetusti
alakoulusta yläkouluun
siirtyvät.

1.2. Nuorisopalvelut,
liikuntapalvelut,
seurakunta, järjestöt /
yhdistykset
(tavoitetaso: jokaisella
nuorella on vähintään yksi
harrastus).

1.3. Alkoholivalvonta-
viranomaiset,
elinkeinoelämän edustajat,
ehkäisevän työn toimijat.

2. Riskissä olevien
perheiden tunnistaminen
ja seuranta.

2. Henkilökunnan koulutus. 2. Koulutussuunnitelman
toteutuminen.

2. Tavoite: koulutusta
tarjolla vuosittain.

3. Riskiperheiden
tukeminen.

3. Verkostoyhteistyö, huolen puheeksi
ottaminen (esim. huoliseula, vanhemmuuden
roolikartta).

3. Asiantuntija-arvio
verkostotyön
toimivuudesta.

3. Riskiperheillä sovitut
verkostotapaamiset.
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1.1. Peruskouluikäiset lapset

Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho

Peruskouluikäiset lapset.

Huomioitava erityisryhmien
erityistarpeet (esim.
kulttuuritaustan
tiedostaminen,
tulkkipalvelujen, avustajien
tai selkokielisten esitteiden
saatavuus tarvittaessa).

4. Varhainen puuttuminen
nikotiinituotteiden ja muiden
päihteiden käyttöön ja
riskipelaamiseen, suojaavien
tekijöiden vahvistaminen.

4.1. Järjestyssäännöt: ”nolla-
toleranssi” päihteiden käytön
suhteen, tupakoinnin
lopettamista tukevat toimet.
Toimintamallit
nikotiinituotteiden ja
päihteiden käytön sekä
pelaamisen puheeksi ottoon ja
hoitoonohjaukseen.

4.2. Oppilashuolto /
moniammatillinen yhteistyö ja
konsultointi.

4.3. Jalkautuva työ,
poliisin tehovalvonnat.

4.4. Lastensuojeluilmoitukset,
sosiaalihuoltolain mukaiset
yhteydenotot, Valomerkki-
tapaamiset, Omin jaloin –
tapaamiset, Ankkuritoiminta.

4.1.+ 4.2. Laadittujen
toimintamallien mukainen
toiminta ja henkilökunnan
sitoutuminen
”nollatoleranssiin”.

Oppilaskunta mukaan
arvioimaan.

4.3.-4.4. Kontaktien määrä.

4. Lasten ja nuorten palvelut,
vapaa-ajan palvelut, sosiaali-
ja terveyspalvelut,
seurakunta, järjestöt, poliisi,
A-klinikka, perhesosiaalityö,
VANHEMMAT.

Tavoitetaso: kaikki alle 18v
tilaisuudet ja toiminnat täysin
päihteettömiä, puuttuminen
kaikkien tehtävä. Aikuisten
esimerkki!

5. Matalan kynnyksen
palvelujen kehittäminen.

5. Verkkovinkkis – neuvontaa
nuorille netissä (kohderyhmä
salolaiset 13-17-vuotiaat).

Nuorten mielenterveystalo,
pelaamiseen liittyvät
verkkopalvelut.

5. Kysyjien taustatietojen
kerääminen ja seuranta,
kontaktien määrä,
kysymysten aihealueiden
jaottelu.

5. Tavoitetaso: vakiintunut
ehkäisevän työn työväline.

Vastuu: terveyspalvelut
yhteistyössä paikallisten
toimijatahojen sekä A-
klinikkasäätiön Päihdelinkin
kanssa.
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1.2. 2.asteen opiskelijat

Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho

2. asteen opiskelijat.

Huomioitava erityisryhmien
erityistarpeet (esim.
kulttuuritaustan tiedostaminen,
tulkkipalvelujen, avustajien tai
selkokielisten esitteiden saatavuus
tarvittaessa).

1. Nikotiinituotteiden ja muiden
päihteiden sekä rahapelien
saatavuuden ja käytön
väheneminen, aloitusiän
siirtäminen, vanhemmuuden
tukeminen ja yleinen
asennevaikuttaminen.

1.1. Terveysneuvonta, asenne-
vaikuttaminen sekä elämän-
hallintaan, itsetuntoon, vastuul-
liseen aikuisuuteen ja seurusteluun
liittyvät asiat, tupakasta-
vieroitusryhmät.

1.2. Nuorille tarjotaan
virikkeellistä, turvallista ja
laadukasta vapaa-ajan toimintaa
sekä maksuttomia tilaisuuksia.

1.3. Yhteistyö vähittäismyynnin,
anniskelupaikkojen ja
alkoholivalvonnan kanssa
ikärajavalvonnan tehostaminen.

1.1. Pidetyt tilaisuudet / ikäryhmä
/ v. sisällytetty terveystiedon
opetukseen, kouluterveyskyselyjen
tulokset.

1.2. Nuorten osallistuminen
järjestettyyn toimintaan.

1.3. Kampanja vuosittain.
Elinkeinonharjoittajan oma
tilastoseuranta sovituin väliajoin.

1.1. Koulu yhteistyössä
vanhempien, opiskelija-
terveydenhuollon, suun
terveydenhuollon ja eri
asiantuntijatahojen kanssa.

1.2. Nuorisopalvelut,
liikuntapalvelut, seurakunta,
järjestöt.

1.3. Alkoholivalvontaviran-
omaiset, elinkeinoelämän
edustajat, ehkäisevän työn
toimijat.

2. Riskiryhmien tunnistaminen
ja varhainen puuttumien,
suojaavien tekijöiden
vahvistaminen, syrjäytymisen
ehkäisy.

2.1. Järjestyssäännöt:
”nollatoleranssi” ja
hoitoonohjausmallit.

2.2. Oppilashuolto /
Moniammatillinen yhteistyö ja
konsultointi.

2.3. Jalkautuva työ,
poliisin tehovalvonnat.

2.4. Lastensuojeluilmoitukset,
sosiaalihuoltolain mukaiset
yhteydenotot.

Valomerkkitapaamiset.

Omin jaloin –tapaamiset.

Ankkuritoiminta.

Marak-toimintamalli.

2.1. + 2.2. Päivitetyt
toimintamallit kouluissa ja vapaa-
ajan toimin-noissa sekä niiden
mukainen toiminta.

2.3.-2.4. Kontaktien määrä.

2. Lasten ja nuorten palvelut,
vapaa-ajan palvelut, sosiaali-
ja terveyspalvelut, seurakunta,
järjestöt, poliisi, A-klinikka,
VANHEMMAT.

Tavoitetaso: kaikki alle 18v
tilaisuudet ja toiminnat täysin
päihteettömiä, puuttuminen
kaikkien tehtävä.



  | Salon kaupunki   | Tehdaskatu 1, 24100 SALO | PL 77, 24101 SALO | www.salo.fi | salo@salo.fi | Y-tunnus: 0139533-1 |

LIITE 2: PÄIHDEKASVATUS PERUSKOULUN OPETUSSUUNNITELMASSA

Asiakasryhmä Tavoitteet Konkreettiset menetelmät Arviointimittarit Tavoitetaso/vastuutaho

2. asteen opiskelijat.

Huomioitava erityisryhmien
erityistarpeet (esim.
kulttuuritaustan tiedostaminen,
tulkkipalvelujen, avustajien tai
selkokielisten esitteiden
saatavuus tarvittaessa).

3. Syrjäytymisen ehkäisy,
sosiaalinen vahvistaminen.

3.1. Räätälöity koulutus + tuki
keskeyttämistilanteissa,
työllistymistä tukevat
toimenpiteet, vapaa-ajan
toiminnan ja yhteisöllisyyden
lisääminen, työpajatoiminta.

3.2. Etsivä nuorisotyö:
palvelujen ulkopuolella olevat
alle 29-vuotiaat nuoret.
Opintojen keskeytykset,
Puolustusvoimat /
siviilipalvelus-keskus, ilman
opiskelupaikkaa jääneet,
nivelvaihetyö. Nuorten
aikuisten ohjaus- ja aktivointi-
toimenpiteiden kehittäminen
monialaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama etsivä nuorisotyö
A-klinikan ja Salon kaupungin
yhteistyönä (alkaen syksyllä
2016).

3. Vuosittaiset seurantatilastot
opintojen keskeyttämisestä.

3.2. Ohjattavien määrä.

3. Lasten ja nuorten palvelut,
vapaa-ajan palvelut, moni-
ammatillinen yhteistyö
tarpeellisten
asiantuntijatahojen kanssa.

4. Matalan kynnyksen
palvelujen kehittäminen.

4. Verkkovinkkis – neuvontaa
nuorille netissä (kohderyhmä
salolaiset 13-17-vuotiaat).

Nuorten mielenterveystalo,
pelaamiseen liittyvät
verkkopalvelut ym.

4. Kysyjien taustatietojen
kerääminen ja seuranta,
kontaktien määrä, kysymysten
aihealueiden jaottelu.

4. Tavoitetaso: vakiintunut
ehkäisevän työn työväline.

Vastuu: terveyspalvelut
yhteistyössä paikallisten
toimijatahojen sekä A-
klinikkasäätiön Päihdelinkin
kanssa.
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Oppiaine 5.luokka 6.luokka 7.luokka 8.luokka 9.luokka

Äidinkieli Luetaan + käsitellään
eri tavoin kirjallisuutta,
joka sivuaa aihetta

SUOMI TOISENA JA
VIERAANA KIELENÄ -
TUNNEILLA
Asia nousee esiin
vuosiluokasta
riippumatta suomalaisia
tapoja pohdittaessa.

Vaikuttavaa kirjallisuutta
luettaessa osa oppilaista
lukee tyypillisesti jonkin
päihteisiin liittyvän kirjan
(esim. Nancy).

Mielipiteen ilmaisemista
ja perustelemista
harjoitellessa (esim.
väittelyissä, yleisön-
osastokirjoituksissa) osa
oppilaista saattaa valita
päihdeaiheen. Myös
elokuvien kautta aihetta
voidaan käsitellä jollakin
yläkoulun vuosiluokalla.

Suomalaista kulttuuria
ja tapoja käsitellessä
päihteet nousevat
yleensä esiin.
Kirjallisuushistorian
yhteydessä erityisesti
realismia käsitellessä ja
kirjallisuutta lukiessa
asia nousee esiin.
Aineistokirjoitelmien
pohjateksteinä voidaan
käyttää päihteisiin
liittyviä tekstejä ainakin
jollakin yläkoulun
vuosiluokalla.

Ympäristöoppi Päihteet: tupakka,
alkoholi, huumeet

Biologia Ihmisen biologiassa:
tupakan vaikutus
hengityselimiin

Päihteiden vaikutus
aivojen toimintaan,
tupakoinnin vaikutus
hengitys- ja
verenkiertoelimistön
toimintaan

Uskonto ja elämän-
katsomustieto

Eri maailmanuskontojen
opillinen ja eettinen
suhtautuminen
päihteisiin

Raamatun näkökulmia
päihteisiin sekä
kristillisten kirkkojen
opillinen ja eettinen
suhtautuminen
päihteisiin

Etiikka:
Mitä on hyvä elämä?
Päihdekasvatus osana
eri etiikan aiheita
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Oppiaine 5.luokka 6.luokka 7.luokka 8.luokka 9.luokka

Historia Järjestötoiminnan synty:
raittiusliike

Kieltolaki: syyt ja
seuraukset

Yhteiskuntaoppi Verotus: alkoholin ja
tupakan valmistevero ja
mihin sillä pyritään

Terveystieto Riippuvuuden synty,
tupakkatuotteet

Päihteet ja niiden
aiheuttamat fyysiset,
psyykkiset ja sosiaaliset
haitat, sosiaalinen paine
ja käytöstä
kieltäytyminen

Päihteet osana Suomen
kansanterveyttä ja
kansantauteja. Päihteet ja
mielenterveys.

Musiikki Laulujen sanat Suomirock:
päihdeongelmaiset
artistit ja laulujen
sanoitukset

Laulujen sanat

Kuvaamataito Mediakasvatus, mainos
ja vastamainos.
Elokuva- ja pelimaailman
kuvaamisen kautta
kriittiseen ajatteluun
kannustaminen.
Kultakauden taide ja
taiteilijat

Mediakasvatus, mainos
ja vastamainos.
Elokuva- ja pelimaailman
kuvaamisen kautta
kriittiseen ajatteluun
kannustaminen

Mediakasvatus, mainos ja
vastamainos.
Elokuva- ja pelimaailman
kuvaamisen kautta
kriittiseen ajatteluun
kannustaminen

Kotitalous Ravitsemuksellisen
hyvinvoinnin osana
myönteinen kehosuhde
ja terveelliset
elämäntavat.
Erilaiset terveelliset
juomat arjessa ja
juhlassa.
Yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot sekä
hyvinvointitaidot
päihteettömän
elämäntavan tukena.

Valinnainen kotitalous:
Arjen ja juhlan ruoka- ja
juomakulttuuri
kotimaassa

7. luokan teemat
syventäen

Valinnainen kotitalous:
Arjen ja juhlan ruoka- ja
juomakulttuuri maailmalla

7. luokan teemat syventäen


