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Tavoitteena on yhteistyössä kotien ja muiden tahojen kanssa antaa opiskelijoille sellaisia 

valmiuksia, että he eivät elämässään vahingoita päihteillä itseään eivätkä muita. Koulun 

päihdetyön toimintaohjelman tarkoitus on olla tukena terveiden elämäntapojen edistämisessä ja 

päihteiden väärinkäytön ehkäisemisessä. Samalla ohjelma sisältää ohjeita siitä, miten päihteiden 

epäiltyyn tai todettuun käyttöön, hallussapitoon ja välittämiseen puututaan. Ohjelman on 

valmistellut koulun yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä. 

1. Tavoitteina on 

• tiedottaa päihteisiin liittyvistä asioista kouluyhteisölle 

• osata ennaltaehkäistä päihdeongelmia  

• osata tunnistaa, auttaa ja puuttua tarkoituksenmukaisin keinoin päihdeongelmaan ja ohjata 

apua tarvitseva henkilö asianmukaiseen hoitoon  

• toimia yhdessä luottamuksella  

2. Tupakka- ja päihdelainsäädännön määräykset  

2.1. Tupakkalaki 

Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei saa elinkeinotoiminnassa myydä eikä muutoin luovuttaa 

henkilölle, joka on 18 vuotta nuorempi. 

Tupakkatuotteiden käyttö on kielletty mm. 

• oppilaitosten nuorille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa 18 vuotta 

nuoremmille tarkoitetuilla ulkoilualueilla, mikä käsittää koulun piha-alueet ja koulun 

välittömän läheisyyden 

• virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille 

varatuissa sisätiloissa 

• työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa.  

2.2. Alkoholilaki  

Alaikäisen alkoholin käytön kieltää alkoholilaki.  

Alle 18-vuotiaita koskevia säädöksiä:  

• ei oikeutta pitää hallussaan mitään alkoholijuomia 

• ei saa anniskella eikä myydä alkoholijuomia 

• alkoholijuomien välittäminen korvauksettakin on kielletty, rangaistuksena sakkoa tai 

enintään 6 kuukautta vankeutta  

• alkoholijuomien välittämisestä korvausta vastaan sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta 

2.3. Huumausainelaki  



Huumausaineen tuotanto, valmistus, maahantuonti, maastavienti, jakelu, kauppa, hallussapito ja 

käyttö on kielletty muihin kuin lääkinnällisiin, tieteellisiin tai huumausainerikosten ehkäisemistä tai 

tutkintaa edistäviin tarkoituksiin on kiellettyä (3 § yleiskielto).  

3. Koulun järjestyssääntö 

Koulun järjestyssäännön osio Koulupäivä kohta 8:  

    8. Tupakointi, päihteiden ja huumeiden käyttö sekä hallussapito ovat kiellettyjä koulun alueella, 

koulun välittömässä läheisyydessä sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 

4. Ennaltaehkäisy  

• Nuorilla on oikeus saada tietoa päihteistä, niiden vaikutuksista ja vaaroista. Valistustyössä 

pyritään asiallisuuteen.  

• Päihdetietoutta annetaan eri oppiaineissa opetussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi asiasta 

keskustellaan silloin, kun päihdeasiat nousevat esille esimerkiksi luokkatilanteissa tai 

julkisessa keskustelussa.  

• Päihdetietoutta annetaan keskitetysti terveystiedon opetuksen yhteydessä.  

• Kouluterveydenhuollon terveystarkastuksien yhteydessä keskustellaan myös 

päihdeasioista.  

• Ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan käyttää luokkaopetuksessa, vanhempainiltojen 

asiantuntijoina sekä opettajien ja muun henkilökunnan koulutuksessa. 

6. Toimenpiteet päihteidenkäyttötilanteissa  

Päihteiden käyttö, niiden hallussapito ja välittäminen on kielletty koulussa ja koulun järjestämissä 

tilaisuuksissa. Tieto päihteiden käytöstä välitetään alaikäisen huoltajalle tai opiskelijan asioista 

vastaavalle viranomaiselle. Alaikäisen ollessa kyseessä rehtori tekee lastensuojeluilmoituksen. 

Päihtyneenä esiintynyt opiskelija tai alkoholijuomia hallussaan pitänyt opiskelija saa kirjallisen 

varoituksen. Muista kurinpitotoimista päätetään tilanteen mukaan. Tarvittaessa järjestetään 

opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän kokous.  

Jos opiskelija on päihtyneenä koulussa tai muussa koulunkäyntiin liittyvässä tilanteessa  

• hänet otetaan eroon muista opiskelijoista. Aikuiset eivät jätä opiskelijaa yksin.  

• jos opiskelija on vaaraksi itselleen tai myrkytysvaarassa, hänet toimitetaan hoitoon 

tilaamalla ambulanssi puh.112 

• jos oppilas on vaaraksi muille, ilmoitetaan poliisille puh. 112  

• tarvittaessa annetaan ensiapua 

• ilmoitetaan alaikäisen huoltajalle, joka huolehtii opiskelijan kotiin tai asianmukaiseen 

hoitoon 

• rehtori, ryhmänohjaaja ja terveydenhoitaja neuvottelevat jatkotoimista 


