




Päihdekasvatuksen tavoite lukiossa: 

❑ Vaikuttaa lukiolaisten asenteisiin liittyen päihteisiin tarjoamalla tietoa päihdeilmiöstä ja 
päihdekulttuurista. 

❑ Tarkastella päihteisiin liittyviä ilmiöitä, päihteiden aiheuttamia haittoja, päihteiden 
sääntelyä ja päihteiden sosiaalista puolta tarjoamalla keskustelufoorumeita nuorille.

PÄIHDEKASVASTUSSUUNNITELMA osana lukion 
HYVINVOINTISUUNNITELMAA (1)



Työtapoina:

❑ Tiedon jakamista päihdeilmiöstä, keskustelut, työryhmätyöskentelyt

❑ kyselyiden yms.  kautta opiskelijoiden asenteiden ja käytön seuraaminen

❑ huoltajien infotilaisuudet
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Materiaalit ja yhteistyötahot lukion päihdekasvatustyössä

❑ Lohjan Yhteislyseon lukion päihdekasvatuksen vuosikello

❑ Lukion terveystiedon opintojaksojen oppimateriaalit (liitteessä TE 
päihdekasvatusteemat)

❑ Yhteistyö Lohjan päihdetyöntekijän ja nuorisotoimen kanssa

❑ Lukion opiskelijakunta

❑ EHYT ry:n materiaalit

❑ PEPP, Ehkäisevän päihdetyön malli

❑ Erilaiset päihde- ja hyvinvointikyselyt

❑ Toimintamalli miten puututaan päihteiden käyttöön/ epäilyyn käytöstä (Lukion 
kriisisuunnitelma)

❑ Lukion järjestyssäännöt
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Yleistä:

• Alkoholi ja tupakkatuotteet yleisimmät päihteet.

• Huumeiden käyttö lisääntynyt viime vuosina.
• Jätevesitutkimukset
• Huumekuolemat

• Yleisimmät huumeet:
• Kannabis (marihuana)
• Lääkkeet: mm. Xanor (Ksalol), Rivatril (Rivotril), Subutex, 
• Amfetamiini
• Ekstaasi

• Sekakäyttö yleistä.
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• Huumekauppa on muuttanut muotoaan.

• Hankkiminen on helppoa.
• Yleensä ensimmäisillä kerroilla aineet saadaan kaverilta.
• Siirtynyt verkkoon, kliinistynyt. (Suomi on kärkimaa)
• Alaikäiselle myyminen ei ole enää tabu.

• Huumekauppaa harjoittavat myös alaikäiset.

• Lieveilmiöt seuraavat perässä.
• Velkaantuminen, väkivallan uhka.
• Ryöstöt.
• Järjestäytynyt rikollisuus.
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Tunnistaminen

• Kannabiksen tunnistaa hajusta.

• Pistävä, imelä.

• Kuvat, julisteet, paidat pipot, korut, lompakko.

• Käyttövälineet: Sätkäpaperit, bongit, folio, 
tyhjät kuulakärkikynät, rouhin.

• Aine palaset, valkoinen jauhe, lääkelevyt/-
purkit, pillerit minigrip pusseissa.

• Suuri määrä pieniä Minigrip pusseja, vaaka.
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Tunnistaminen

• Rahantarve.

• Elämänhallinnan ja tunne-elämän ongelmat.

• Kaveripiiri muuttuu.

• Tupakanpoltto.

• Punoittavat silmät, makean himo.
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Seuraamuksista

• Huumausaineen käyttörikos:
• Pitää hallussa tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausaineita.
• Vähäinen määrä määritelty ainekohtaisesti.
• Sakkorangaistus. Alaikäisten ensikertalaisten kohdalla puhuttelu, johon osallistuu 

poliisi, sos.tt, huoltaja(t). 

• Huumausainerikos: 
• Myy, välittää, levittää, valmistaa jne.
• Max 2 v. vankeutta.

• Törkeä huumausainerikos:
• Suuri määrä tai erittäin vaarallinen huumausaine.
• Myy, välittää, levittää alaikäisille.
• 1-10 v vankeutta.
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Mihin käyttö vaikuttaa

• Ajokorttia varten pyydetään toimittamaan päihdelääkärin lausunto.

• Tiettyjen työ- ja opiskelupaikkojen saaminen vaikeutuu tai ei pääse
lainkaan.
• Vaikuttaa jo opiskeluaikaisen työharjoittelupaikan saantiin.

• Aselupien ja turvallisuusalan lupien suhteen nollatoleranssi.

• Vaikeuttaa asevelvollisuuden suorittamista.
- Rannikkopaikat, erikoisjoukot ja kuljetusjoukot karsiutuvat pois.

- Rauhanturvaajaksi ulkomaille ei pääse.
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