
Turun ammatti-instituutti 
Toimintamalli opiskelijoiden päihteiden käyttöön liittyvissä asioissa 
 
 

1. OPISKELIJA OTTAA OMATOIMISESTI YHTEYTTÄ TERVEYDENHOITAJAAN 

 terveydenhoitaja tukee opiskelijaa päihteiden käytön lopettamisessa, ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon ja on yhteydessä alaikäisen 
huoltajiin 

 terveydenhoitaja noudattaa vaitiolovelvollisuutta huomioiden Sora-lain edellyttämät asiat 
 
 

2. KOULUSSA HERÄÄ EPÄILY PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄ 
Tunnusmerkkejä: 

 muutos aiempaan käytökseen 

 poissaolojen lisääntyminen 

 univaikeudet 

 ulkoiset merkit: haju, epäsiisti olemus tms. 
Toiminta: 

 Asian ottaa puheeksi opettaja, jolla on herännyt huoli opiskelijasta 

 Opettaja keskustelee opiskelijan kanssa ja ilmoittaa asiasta ryhmänohjaajalle  

 Ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa. Mikäli huolta on, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä alaikäisen huoltajaan ja ohjaa nuoren 
terveydenhoitajalle. Ryhmänohjaajan tulee olla yhteydessä terveydenhoitajaan ennen lähettämistä.  

 Terveydenhoitaja arvioi tilanteen ja suunnittelee jatkotoimenpiteet terveydenhuollon osalta. Yleensä nuori ohjataan myös lääkärille. 
Tarvittaessa huoltajaan ollaan yhteydessä myös opiskeluterveydenhuollosta 

 Opiskelija voi selventää tilannetta vapaaehtoisella huumetestillä. Jos kyseessä on alaikäinen, on terveydenhoitaja yhteydessä 
huoltajaan ennen testausta. 

 
3. OPISKELIJA ON PÄIHTYNEENÄ OPPILAITOKSESSA TAI OPPILAITOKSEN JÄRJESTÄMÄSSÄ TILAISUUDESSA 

 Asian ottaa puheeksi opettaja, joka huomaa päihtyneen opiskelijan. Opettajan arvio tilanteesta riittää päihtyneenä  
olemisen toteamiseksi. Mikäli epäilee opiskelijan olevan huumeiden vaikutuksen alaisena, opettaja täyttää Wilmassa olevan 
Huumausainetulosteen. 

 Selvitetään mitä opiskelija on nauttinut. Päihdemyrkytystä epäiltäessä aloitetaan tarvittaessa ensiapu, soitetaan 112  
ja lähetetään opiskelija päivystykseen.  

 Päihtynyt opiskelija lähetetään aikuisen saattamana (jos mahdollista) terveydenhoitajalle tai kotiin. Alaikäisen  
kohdalla pyydetään huoltaja hakemaan opiskelija. 

 Opiskelija voi itse todistaa humalaepäilyksen vääräksi puhaltamalla alkometriin. 

 Jos opiskelija ei poistu vapaaehtoisesti ja käyttäytyy aggressiivisesti, voi apua pyytää toiselta opettajalta tai tarvittaessa poliisilta. 

 Opettaja kirjaa tapahtumat ja ilmoittaa niistä koulutuspäällikölle sekä ryhmänohjaajalle. 



 Ryhmänohjaaja ilmoittaa tapahtuneesta terveydenhoitajalle ja alaikäisen huoltajalle.  

 Havainnot huumeiden käytöstä tai hallussapidosta/myynnistä koulun alueella ilmoitetaan koulutuspäällikölle, joka ilmoittaa asiasta 
poliisille. 

 Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa kurinpidollisia toimia. Koulutuspäällikkö kuulee opiskelijaa ja päättää kurinpidollisista toimista 
tämän jälkeen. 

 
4.  HUUMAUSAINETESTAUKSEEN MÄÄRÄÄMINEN 

1. Opettaja / työpaikkaohjaaja epäille opiskelijan olevan huumausaineiden vaikutuksen alainen tai että hänellä on huumeriippuvuus. 

 opettaja täyttää Wilmassa olevan Huumausainetulosteen  

 opiskelija toimitetaan koulutuspäällikön luokse 

2. Koulutuspäällikkö tekee päätöksen huumausainetestauksen tarpeellisuudesta nähtyään huumausainetulosteen ja opiskelijan, jos 

lain ammatillisesta koulutuksesta 34a§:n edellytykset täyttyvät. 

 opiskelija toimitetaan terveydenhoitajan luokse 

 koulutuspäällikkö informoi alaikäisen opiskelijan vanhempia huumausainetestaukseen määräämisestä  

3. Terveydenhoitaja tekee lähetteen huumausainetestaukseen, keskustelee opiskelijan kanssa ja antaa hänelle ohjeet testiin 

menemisestä. 

4. Testattava opiskelija menee huumetestiin lähetteen mukaiseen laboratorioon ja toimittaa terveydenhuollosta saamansa testituloksen 

kohtuullisessa ajassa päätöksen tehneelle koulutuspäällikölle. 

 jos testitulos on positiivinen, ohjataan opiskelija yksilökohtaisen opiskelijahuollon piiriin (MAR-ryhmä). Sora-lain ehtojen täyttyessä 

koulutuspäällikkö voi siirtää asian myös kurinpitoasiaksi (Teho-ryhmä ja Sora-toimielin) 

5. Jos opiskelija kieltäytyy menemästä huumausainetestiin tai esittämään todistusta testistä, siirtyy hänen toimintansa 

opettajan/työpaikkaohjaajan ilmoittamassa tilanteessa kurinpitoasiaksi ja Teho-ryhmän käsiteltäväksi .  


