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2.8 Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
Tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen (Päihdetyö)

Päihdetyö

Päihdetyö koulussa voidaan jakaa kolmeen osaan:

1. Ennaltaehkäisevään työ
2. Varhaiseen puuttuminen
3. Toimintatavat joita sovelletaan ongelmatilanteissa

1. Ennaltaehkäisevä työ

Vanhastaan ennaltaehkäisevä päihdetyö on keskittynyt valistamiseen ja tiedon jakamiseen, minkä
vaikuttavuutta ja toteutustapoja voidaan myös kyseenalaistaa. Päihteiden käytön motiiveja on
tärkeää ymmärtää, vaikkakaan niiden käyttöä ei voi koulussa hyväksyä.

Päihteiden käyttöä voidaan tarkastella siten, ettei sitä nähdä muusta elämästä irrallisena asiana,
vaan yksilön omasta näkökulmasta katsottuna mielekkäänä toimintana, jolla on merkitys tai
tavoite. Nuori saattaa saada päihteistä itseluottamusta ja uusia elämyksiä. Ne voivat toimivat
pääsylippuna porukkaan ja tyydyttävät seikkailunhalua ja jännityksen tarvetta. Joku koettaa
selviytyä päihteiden avulla ujoudesta ja itsetunnon heikkoudesta, toiselle ne tarjoavat
pakomahdollisuuden ikävästä todellisuudesta. Niiden käyttö voi liittyä myös nuorisokulttuuriin,
jolla tahdotaan myös tarkoituksellisesti rikkoa sääntöjä ja rajoituksia sekä erottautua toivotusta
käyttäytymisestä. On tärkeää nähdä ne tarpeet, joita jotkut nuoret pyrkivät täyttämään päihteitä
käyttämällä.

Pelkkää valistusta syvemmälle menevää ennaltaehkäisyä on siis kaikenlainen nuorten hyvinvoinnin
tukeminen: sosiaalisten taitojen opettelu, turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävien
traditioiden ylläpitäminen, itsetunnon tukeminen, myönteinen huomiointi, mielekäs tekeminen,
onnistumisen kokemukset, osallisuus, seikkailunhalun tyydyttäminen myönteisillä tavoilla, selkeät
säännöt ja sopimukset. Koulussa tehdään jo perinteisestikin paljon ennaltaehkäisevää päihdetyötä,
vaikka tätä toimintaa ei useinkaan nimitetä eikä edes välttämättä tiedosteta sellaiseksi
toiminnaksi. Elämänhallintataitojen opettelu on erittäin merkittävä ehkäisevän päihdetyön muoto.
Etenkään kun valistus ja tiedon jakaminen ei läheskään aina tehoa riskiryhmiin.



2. Koulun keinot päihteiden käytön ehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa

Päihteidenkäytön ehkäisy on koko henkilöstön asia - Kestävä ennaltaehkäisytyö ei voi levätä
yksittäisen työntekijän harteilla.

Johtaminen ja henkilöstö

· Johto vastaa
o Ajantasaisten sääntöjen, suunnitelmien ja toimintaohjeiden laadinnasta koulussa

sekä niiden viestinnästä
o Henkilöstön asiaan liittyvästä koulutusmahdollisuuksista

· Henkilöstö päivittää päihteisiin liittyviä tietojaan ja osallistuu päihdekoulutuksiin

Opetus ja kasvatus

Päihteiden käytön ehkäisy ja valistaminen ei ole muusta opetuksesta ja kasvatuksesta irrallaan
oleva asia, vaan osa laajempaa elämänhallintataitoja tukevaa kasvatusta. Siihen kuuluu mm.
seuraavia asioita:

· Turvallinen ja kannustava opiskeluympäristö, jossa tarjotaan monipuolista ja laadukasta
perusopetusta.

· Opetus, joka vahvistaa oppilaiden kykyä ottaa kantaa ja perustella mielipiteitään.
· Selkeät säännöt ja sopimukset.
· Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus päätöksenteossa
· Luokanohjaajan tärkeä rooli: Ryhmänsä johtaja. Välittäminen, luokkahengen ja

yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
· Yhteistyö vanhempien kanssa koko yläkoulun ajan. Aiheeseen kohdennetut

vanhempainillat ja tiedotus tarpeen mukaan.
· Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin havainnointi sekä päihteiden käytön merkkien

tunnistaminen.
· Välitön puuttuminen: jokainen koulun aikuinen puuttuu heti havaittuun päihteiden

käyttöön ja sitoutuu toimimaan yhteisten sopimusten mukaisesti.
· Tunnistetaan koulun teemapäivät, juhlat sekä luokkaretket ja vastaavat tapahtumat

mahdollisina riskeinä päihteiden käytölle.
· Päihteisiin liittyvät oppiaineiden sisällöt, erityisesti terveystiedossa: jokaisen oppilaan tulee

tietää päihteiden vaikutuksista, kokeilun ja käytön haitoista sekä päihteisiin liittyvästä
lainsäädännöstä.

· Oppilaiden tulee tietää miten ja mistä koulussa saa apua päihdeasioissa.
· Ulkopuoliset asiantuntijat: Tarkasti valikoitujen koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden

käyttö ennaltaehkäisevässä päihdetyössä



· Päihteisiin liittyvien kyselyjen tulosten hyödyntäminen koulun oppilashuoltotyössä
· Henkilöstön esimerkki.

Myönteiset oppimiskokemukset ja kouluviihtyvyys

Jokaisen oppilaan pitäisi saada koulusta myönteisiä oppimiskokemuksia. Usein päihteiden käytön
riskiryhmässä olevilla nuorilla on koulusta liikaa turhauttavia kokemuksia; joillekin oppilaille ainoa
asia, jonka he ovat koulussa oppineet on se, etteivät osaa, eivätkä opi mitään. Oppimisvaikeuksissa
tukeminen liittyy vahvasti elämänhallintataitojen ja itsetunnon kehittämiseen. Tavoitteena on
tukea oppilasta vaikeuksissa ja auttaa häntä hankkimaan onnistumisen kokemuksia koulutyössä.
Kouluviihtyvyyteen vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti mm. seuraavat asiat:

· Tukiopetus, erityisopetus, moduuliopetus, eriyttäminen, oppilaanohjaus
· Toiminnallinen oppiminen
· Koulussa järjestettävät kerhot
· Taito- ja taideaineet
· Avoin ja myönteinen ilmapiiri
· Fyysisesti viihtyisät ja siistit tilat
· Omauraluokat (Tekevä9 ja Silta-10), mahdollisuus suorittaa päättöluokka niissä
· Seurakunnan ja kunnan nuorisotyöntekijöiden päivystys koululla tiettyinä päivinä
· Koulun oma välituntitoiminta (Liikkuva koulu, pelivälivälitunti)

Nivelvaihe

Kun oppilas siirtyy alakoulusta yläkouluun, uudesta ryhmästä tulee merkittävä: ryhmässä
muodostuvat usein pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan. Koulussa uuden ryhmän toimintaan on
mahdollista vaikuttaa myönteisesti. Syksyllä uusille 7.-luokkalaisille järjestetään tutustumis- ja
ryhmäyttämispäivä, jonka tavoitteena on saada aikaan myönteisellä tavalla toimivia ryhmiä.
Päivän järjestävät koulun tukioppilaat ohjaajiensa kanssa. Tavoitteena on järjestää ryhmäyttävää
toimintaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Oppivelvollisuuden päättyminen on merkittävä vaihe nuoren elämässä ja yksi askel kohti
seuraavan vaiheen opintoja ja nuorta aikuisuutta. Vaihe on myös merkittävä riski nuoren
elämässä. Siirtymistä 2. asteelle tukee oppilaan kokemukset mielekkäistä ja itselle sopivista jatko-
opintonäkymistä sekä oppilaan oma toimijuus jatko-opintopäätöksentekijänä. Tämän taustalla
puolestaan on usein riittävän hyvin suorittu peruskoulu ja oppilaan yleinen opiskelukyky tai
erityinen tuki. Peruskoulun päättyminen ja yhdeksäsluokkalaisten siirtyminen 2. asteelle
muodostavat riskejä päihteiden käytön kokeiluille. Ennaltaehkäisyn näkökulmasta teemaa voidaan
toisaalta käsitellä esimerkiksi osana 2. asteelle siirtymistä valmentavia oppitunteja. Lisäksi aihetta
voidaan käsitellä osana tiedonsiirtoa vastaanottavan oppilaitoksen kanssa.



Oppilaskunta ja tukioppilastoiminta

Tukioppilaat järjestävät 7.luokkalaisille ryhmäytymispäivän, jonka tavoitteena on muodostaa
luokkaan hyvää luokkahenkeä ja yhteenkuuluvuutta.

• Tukioppilaat puuttuvat oppilaiden päihteiden käyttöön ilmoittamalla siitä aikuiselle.
• Tukioppilaat toimivat omalta osaltaan roolimalleina muille vertaisilleen.
• Tukioppilaat järjestävät koko koululle erilaisia teemapäiviä yms., joilla tuodaan positiivisuutta

kouluarkeen.
•  Tukioppilaat tekevät yhteistyötä seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa. Nuorisotoimi näkyy

myös koulun arjessa.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on tukea oppilaan tervettä kasvua ja kehitystä ja rohkaista
kohti oikeita elämäntapavalintoja.

• Terveydenhoitajan terveystarkastukset 7, 8, 9. luokalla. Koululääkärin terveystarkastus 8lk.
• Itsetunnon tukeminen, keskustelu ja tieto päihteistä, päihdekysely 8lk.terveystarkastuksessa

Koulukuraattori

Kuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorityössä edistetään oppilaiden
sosiaalista kasvua, toimintakykyä ja vuorovaikutussuhteita.

- oppilaan sosiaalisen tilanteen selvitys
- oppilaan tukikäynnit kuraattorin luona
- vanhempien ohjaus, neuvonta ja tukeminen
- yhteistyö koulun henkilökunnan, lastensuojelun ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen

kanssa

Koulupsykologi

Koulupsykologi voi tarjota tukea oppimiseen, keskittymiseen, tunne-elämään (mieliala, pelot,
ahdistus) ja käyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä keskustelukäynnein ja psykologisin
tutkimuksin.

- yhteistyö oppilaan sosiaalisen verkoston kanssa
- oppilaan tukikäynnit koulupsykologin luona
- oppilaan oppimisvalmiuksien psykologinen tutkimus
- vanhempien ohjaus, neuvonta ja tukeminen
- yhteistyö koulun henkilökunnan, oppilaan sosiaalisen verkoston, lastensuojelun sekä

päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa

Oppilashuoltoryhmä



• Päihdetapauksissa puututaan mahdollisimman nopeasti ongelmiin. Terveydenhoitaja miettii
yhdessä luokanvalvojan ja huoltajien kanssa ratkaisuehdotuksia ja vie asioita eteenpäin.
• Tukee ja auttaa luokanvalvojaa työssään.
• Esillä olleet asiat kirjataan. Yksittäisen oppilaan asiassa kirjataan asian vireillepanija, aihe,
päätetyt jatkotoimenpiteet ja kenen tehtäväksi selvittely on annettu.
• Lastensuojeluilmoitukset (ilmoitusvelvollisuus kaikilla)

3. Toimintamallit ongelmatilanteissa

Tupakkatuotteiden käyttö

Mikäli oppilas on tavattu tupakoimasta tai käyttämästä muita tupakkatuotteita (nuuska ja
sähkötupakka), saatetaan asia luokanohjaajan tietoon. Luokanohjaaja on yhteydessä huoltajaan.
Oppilas saa koulun sääntöjen mukaisen rangaistuksen (puuttumiskäytänteet).

Tieto oppilaan alkoholi- tai huumausainekokeilusta tai -ongelmasta

Jos opettajalle tulee tieto oppilaan alkoholi- tai huumausainekokeilusta tai – ongelmasta, opettaja
keskustelee ensin oppilaan kanssa. Keskustelussa on mukana työparina toinen koulun aikuinen. Jos
opettajalla on vahva epäily asiasta tai tieto kokeilusta on varma, ottaa opettaja välittömästi
yhteyttä koulun terveydenhoitajaan ja kotiin. Mikäli asia varmistuu, siitä tiedotetaan myös koulun
rehtoria. Tarvittaessa otetaan yhteyttä muihin viranomaisiin.

Oppilas päihtyneenä koulussa

Jos oppilas tavataan koulussa päihteiden alaisena, havainnon tehnyt aikuinen ohjaa hänet
terveydenhoitajan, rehtorin tai jonkin muun oppilashuoltoryhmään kuuluvan jäsenen puheille.
Oppilaan huoltaja kutsutaan koululle selvittämään tilannetta. Huoltaja vie lapsensa
pääterveysaseman tiimilääkärille, jolla on mahdollisuus puhalluttaa alkometriin. Sieltä oppilas
voidaan lähettää huumeseulaan.

Oppilaan tiimilääkäri ja hoitopaikka määräytyy kotiosoitteen mukaan. (Kuopion kaupunki ->
terveyspalvelut) Jos päihteiden alainen on sekavassa tilassa, kutsutaan ambulanssi ja pyydetään
huoltaja tulemaan paikalle. Arvioidaan muun tuen ja/tai lastensuojeluilmoituksen tarve.
Asian seuranta jää oppilashuoltoryhmän tehtäväksi.

Epäily oppilaan hallussa olevista päihteistä

Jos oppilaalla epäillään olevan hallussaan päihdyttäviä aineita, otetaan yhteys rehtoriin,
apulaisjohtajaan, toiseen opettajaan tai koulun oppilashuoltoryhmän jäseneen (esimerkiksi koulun
erityisopettajat, oppilaanohjaajat, terveydenhoitaja).



Hän yhdessä työparin kanssa keskustelee oppilaan kanssa. Selvitetään epäilyn aiheellisuus.
Oppilaan huoltaja kutsutaan tarvittaessa paikalle ja sovitaan asian jatkokäsittelystä (yhteys
poliisiin, ohjaaminen Päihdepalvelusäätiöön, seuranta, koulun puuttumiskäytänteet). Jos epäily on
ollut aiheellinen, tiedotetaan asiasta myös rehtoria.

Päihteiden käytön tunnistaminen

Seuraavien oireiden ja muutosten yhteydessä on syytä epäillä nuoren päihteiden käyttöä. Pitää
kuitenkin muistaa, että monet näistä tunnusmerkeistä ovat normaaleja murrosikäisillä nuorilla tai
voivat liittyä mielenterveyden häiriöihin.
1 Käyttäytymisen muutos – välinpitämättömyys, eristäytyminen, katsekontaktin vältteleminen,
valehtelu, lyhytjännitteisyys, mielialamuutokset, äkillinen luonteen muuttuminen
2 Ulkoisen olemuksen muutos – lihominen, laihtuminen, tokkuraisuus, pälyilevä olemus, epäsiisti
olemus, haju, päihteitä edustavien tunnusmerkkien ilmaantuminen ( esim. kannabiksen lehtikuvio
koruissa)
3 Koulunkäynnin muutos – poissaolot, muutokset suhtautumisessa koulutyöhön, masentuneisuus,
käyttäytymishäiriöt
4 Kaveripiirin ja harrastusten muuttuminen – salaperäisyys, uudet ja usein vanhemmat kaverit,
harrastusten väheneminen ja kokonaan lopettaminen
5 Kotona ilmenevät muutokset – lisääntynyt rahantarve, huumeiden käyttöön viittaavaa esineistöä
6 Näpistykset, rikokset, väkivallan jäljet
7 Päihteiden käytön puolustelu – asenteet päihteitä ja omaa terveyttä kohtaan,
välinpitämättömyys, elämänarvojen vääristyminen
On tärkeää, että nuorten kanssa työtämme tekevinä herkistymme kuulemaan ja näkemään
tavallisuudesta poikkeavia viestejä.
Sekä opettajat että koulun muu henkilökunta ovat velvollisia saattamaan oppilaasta heränneen
huolen luokanvalvojan ja oppilashuoltohenkilöstön tietoon. Ensisijaisesti luokanvalvoja on
yhteydessä oppilaan huoltajaan.

Yleisohjeita ongelmatilanteiden selvittelyyn koulussa

Ongelmatilanteiden selvittelyä varten on hyvä pitää mielessä seuraavia asioita:
*Pyydä itsellesi työpari (toinen opettaja tai oppilashuoltotyöryhmän jäsen).
*Varmista että käytössäsi on tarpeeksi aikaa ja rauhallinen tila.
*Ole jämäkkä, käy tilanteeseen liittyvät tosiasiat rauhallisesti ja konkreettisesti läpi.
*Kerro olevasi huolissasi, osoita välittämisesi.
*Älä tuomitse tai moralisoi, mutta tuo esille yhteiset säännöt, päätökset, laki.
*Suhtaudu oppilaan tunteenpurkauksiin sallivasti, rauhoittavasti, empaattisesti.
*Jos tilanne vaatii, ole valmis myös itse pyytämään anteeksi.
*Päätä asian seurannasta.
*Kirjaa tapahtumat aina ylös.
*Saata asia tiedoksi rehtorille
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