
Koulun turvallisuus- ja toimintakansio

7.3.8. Päihteet ja tupakointi

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaisia esineitä tai aineita, jonka hallussapito
on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti
soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (PoL 29 2§).

Rehtorilla  tai  koulun  opettajalla  on  yhdessä  tai  erikseen  oikeus  työpäivän  aikana  ottaa  haltuunsa
oppilaalta 29 2§:n momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas
häiritsee opetusta tai oppimista. (PoL 36 d 1§).

Koulun opettajalla ja rehtorillla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat,
oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen 29 §:n 2
momentissa tarkoitetun kielletyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa
tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä
huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole. (PoL
36 e §1).

Katso tarkastusohjeistus kohdasta 11 Liite Oppilaan tarkastus ja tavaroiden takavarikointi

Päihteet
Toimenpiteitä: 

- Opettaja ilmoittaa päihteiden käytöstä huoltajalle, joka hakee oppilaan pois koulusta.

- Jos huoltajaa ei tavoiteta, asiasta ilmoitetaan sosiaaliviranomaisille, jotka noutavat oppilaan.

- Jos noutaminen ei onnistu, oppilas ohjataan lepohuoneeseen, terveydenhoitajalle, 
opettajahuoneeseen jne. Kuitenkin valvottuun tilaan.

- Ohjataan asia Starttiin, missä arvioidaan jatkotoimenpiteet.

- Seurataan tilannetta ja valittu yhteyshenkilö soittaa kotiin aina, kun oppilas on pois koulusta.

Tupakointi

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 1.10.2010. Sen tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen 
Suomessa rajoittamalla tupakkatuotteiden esilläpitoa ja saatavuutta erityisesti lasten ja nuorten 
arkiympäristössä. 

Uuden lain mukaan tupakkatuotteita ei saa myydä, välittää tai muuten luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Kielto 
koskee kauppojen lisäksi yksityishenkilöitä. Yhdenkin savukkeen myyminen alaikäiselle on tupakan 
myyntirikos, josta voidaan tuomita sakkoa ja enintään kuusi kuukautta vankeutta. Alle 18-vuotias ei 
myöskään saa pitää hallussaan tai tuoda maahan tupakkaa. Maahantuonnista voidaan tuomita 
sakkorangaistus, mutta hallussapidosta ei ole säädetty rangaistusta. Nuoren hallussa olevia 
tupakkatuotteita ei voida myöskään takavarikoida. 
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Tupakointi on kielletty mm. 
- perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja 
oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.
- päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla

Toimenpiteitä:

- Jos oppilas tupakoi kouluaikana, asiasta ilmoitetaan välittömästi huoltajalle. Rangaistuksena on 
jälki-istunto. 

- Oppilaille annetaan terveyskasvatusta, jossa kerrotaan tupakoinnin vaarallisuudesta.

- Ohjataan asia Starttiin, missä arvioidaan jatkotoimenpiteet
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