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Ehkäisevä päihdetyö jaetaan yleiseen eh-
käisyyn, riskiehkäisyyn ja korjaavaan työ-

hön. 
 
Yleinen ehkäisevä työ kohdistuu koko vä-
estöön. Tavoite voi olla esimerkiksi eh-
käistä tupakan, alkoholin ja huumausai-
neiden käytön aloittaminen kokonaan tai 
lykätä aloittamista tai lisätä tietoisuutta 
päihteiden käytön haitoista. (Muun mu-
assa tämä suunnitelma) 
 
Riskiehkäisy kohdistuu ryhmiin tai yksilöi-
hin sillä perusteella, että on tunnistettu 
jokin juuri niitä koskeva riski. Kyseessä 
voi olla ryhmä, jolle on vaarana kehittyä 
päihdeongelma myöhemmin elämässä, 
tai ryhmä, joka on päihteiden käytön al-
kuvaiheessa. Tavoite voi olla syrjäytymi-
sen ehkäisy, päihteiden käytön vähentä-
minen tai käytöstä aiheutuvien ongel-
mien vähentäminen. (Muun muassa tä-
män suunnitelman toimenpidesuunni-
telma) 
 
Korjaava päihdetyö tarkoittaa sellaisia 
palveluita, jotka kohdistuvat ilmenneisiin 
päihdehaittoihin ja ongelmakäyttöön. Ta-
voite voi olla päihdeongelmien uusiutu-
misen ehkäisyä tai ongelmakäytön 
ja päihderiippuvuuden haittojen vähen-
tämistä tai niiden pahenemisen ehkäisyä. 
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”Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä, vaikka käyttää itse päihteitä. Aikuisen kielteinen asenne 
alaikäisten päihteiden käyttöön on tärkeämpää kuin se, käyttääkö aikuinen itse päihteitä vai 
ei.” (Opas päihdetoimintasuunnitelman laatimiseen Helsingin kouluille ja oppilaitoksille, 
2016)  
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Rahapelaamisella tarkoitetaan ensisijaisesti ra-

hasta pelaamista esimerkiksi nettikasinossa, ruo-

kakaupan peliautomaatilla, lottoamista ja vedon-

lyöntiä jalkapallosta tai raveista. Ikäraja on 18 

vuotta. 
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Ehkäisevä päihdetyö on laki-

sääteistä toimintaa (esim. pe-

rustuslaki, laki ehkäisevän 

päihdetyön järjestämisestä, al-

koholilaki, tupakkalaki, huu-

mausainelaki, arpajaislaki, ter-

veydenhuoltolaki, sosiaalihuol-

tolaki ja päihdehuoltolaki). 

(Tamminen, 2017) 
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Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä 

Oppilashuollon ohjaus-

ryhmä 

Oppilashuollon ohjausryh-

män tehtävänä on ohjata, 

kehittää ja arvioida sekä yh-

teisöllisen että yksilöllisen 

oppilashuollon työtä Musta-

saaressa niin, että kaikki op-

pilaat kunnassa saavat samat 

palvelut. Ohjausryhmä antaa 

suuntaviivat oppilashuollon 

järjestämiseen kouluissa. 

Ryhmä on moniammatilli-

nen. 

Ehkäisevään työhön kuuluu myös varhainen puuttuminen luvattomiin poissaoloihin. Syksystä 

2018 alkaen Mustasaarella on yhteinen toimintasuunnitelma huolestuttavien poissaolojen va-

ralta. Oppilaan läsnäolo koulussa ehkäisee muun muassa koulupudokkuutta, mielenterveysongel-

mia ja syrjäytymistä. 
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Oppilas itse päättää, ottaako hän 

vastaan yksilöllisen oppilashuol-

lon tarjoamia palveluja. Kouluter-

veydenhuollon käynnit (myös ter-

veystarkastukset) sekä kuraatto-

rin tai koulupsykologin tapaami-

nen on vapaaehtoista. Asiantun-

tijaryhmän kutsuminen koolle 

oppilaan tueksi vaatii myös 

oppilaan suostumuksen.  
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Lastensuojelu voi tarvittaessa tehdä yh-

teistyötä myös poliisin kanssa konsultoi-

malla tai sopimalla siitä, miten tapaus 

hoidetaan yhdessä. Jos on tehty rikosil-

moitus, se työprosessi on etusijalla, ettei 

poliisitutkimuksille aiheudu estettä.  

 

Mustasaaressa on moniammatillinen ja monialainen lastensuojeluryhmä, jonka työn tavoitteena on var-
mistaa, että 

 lapsi saa turvallisen kasvuympäristön ja että lapsen kehitys ja terveys on turvattu, koska lapsella 
on oikeus lapsuuteen 

 koko henkilöstö tietää, kenen puoleen kääntyä lastensuojeluasioissa 

 lapsen kaltoinkohtelun havainnut henkilöstö tekee lastensuojeluilmoituksen varhaisessa vai-
heessa 

 henkilöstön yhteistyö asiakasasioissa on toimivaa. 
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Virtsa- ja verikokeita huu-

mausaineiksi luokiteltavien 

aineiden testaamiseksi ote-

taan pääterveysaseman la-

boratoriossa Sepänkylässä. 

Testeihin tarvitaan lähete. 

Näytteet lähetetään Hel-

sinkiin analysoitaviksi, ja 

tulokset tulevat aikaisin-

taan 12 päivän kuluttua. 

Terveyskeskuksessa ote-

taan myös alkoholitestejä. 

Testit kelpaavat todisteiksi 

oikeudessa. 
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2.6 
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Tämän suunnitelman sekä 

koulukohtaisen toimenpide-

suunnitelman tulee olla kou-

lun henkilökunnan, oppilai-

den, ja huoltajien saatavilla 

ja siihen tulee kiinnittää huo-

miota ja sitä tulee käsitellä 

joka vuosi.. 

Tehokas ehkäisevä päihdetyö perustuu siihen, että oppilaat saavat samat signaalit eri ta-

hoilta! 
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Tupakka on päihde, joka suorimmin 
koskettaa koulun arkea, koska se on 
alaikäisten eniten kouluaikana käyt-

tämä päihde. Selkeä tupakkapoli-
tiikka, jonka noudattamista aikuiset 
valvovat, on toimivin panostus, jolla 

koulu voi edistää tupakoimatto-
muutta. 
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Päihteiden käytön ja riippuvuuden 
syitä selvittämään pyrkivässä tutki-
muksessa on teoria sääntöjen ja la-
kien rikkomisen merkityksestä. Poltta-
minen tai nuuskan käyttö alaikäisenä 
voi olla ensimmäinen rikos, johon ryh-
tyy, ja se voidaan katsoa juridisen kyn-
nyksen ylittämiseksi. Muiden laitto-
mien tai kiellettyjen aineiden käyttö 
voi sen jälkeen olla helpompaa. (Päih-
depäivät, 2018) 
 

Tupakointi ja nuuskaus ovat kiel-
lettyjä alle 18-vuotiailta. Myös 
tupakkatuotteiden hallussapito 
on kielletty alaikäisiltä (tupakka-
laki 29.6.2016/549). Tupa-
kointi/nuuskaus on kiellettyä 
koulun alueella ja koulun toimin-
tojen yhteydessä. 
 
Tupakkatuotteiden määritelmät 
ja asiaan liittyvät lait liitteessä. 

https://www.avi.fi/sv/web/avi/alkoholi
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Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel ja katuhuumeryhmä kehottavat mustasaarelai-
sia soittamaan ja kysymään neuvoa, jos jokin askarruttaa. 

Yhteystiedot: https://www.poliisi.fi/pohjanmaa 
 

Kahden seuraavan sivun toimenpidesuunnitelmakaavioiden selitykset:  

 Tummansiniset nuolet osoittavat tavallista menettelytapaa, voivat osoittaa useampia 

vaihtoehtoja. 

 Vaaleansiniset nuolet osoittavat mahdollista vaihtoehtoa, mutta luultavasti toimen-

piteet loppuvat siihen ruutuun, esimerkiksi lisätoimenpiteitä ei tehdä. 

 Ajatuksena on, että kaikki mukana olevat / asianosaiset tietävät toimenpiteiden ku-

lun, ovat esimerkiksi lukeneet koko suunnitelman ja kaavio on otettu esiin joka vuosi 

henkilöstökokouksissa, ja käyttävät sitä vain tarkastuslistana.  
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Oppilas päihtyneenä koulussa (tai siitä on 

vahva epäilys) 

Oppilas viedään rehtorin luo. Kouluterveyden-
huoltoa konsultoidaan ja sieltä voidaan tarvitta-
essa tulla koululle. Jos huoli oppilaan tervey-
destä on akuutti, soita 112. 

Huoltajiin otetaan yhteyttä ja heitä pyydetään paikalle 
ja huolehtimaan oppilaasta. Heiltä ja oppilaalta 
pyydetään lupa tehdä alkoholi-/huumetesti. 

Myöntyminen alkoholi-/huumetestiin: Kouluter-

veydenhoitaja kirjoittaa lähetteen ja huoltaja 

vie oppilaan terveyskeskukseen testeihin. Oppi-

las täyttää suostumuslomakkeen ennen testiä. 

Kouluterveydenhoitaja vastaa seurannasta ja 

testitulosten antamisesta. Alkopuhallustesti 

tehdään päivystyksessä. 

Kieltäytyminen alkoholi-

/huumetestistä 

Koulu konsultoi sosiaalitointa tai 

tekee lastensuojeluilmoituksen 

suoraan vahvan epäilyksen perus-

teella. Positiivinen tulos, vahva 

epäilys, hallussapito tai välitys vaa-

tii poliisin konsultointia ja/tai että 

rehtori tekee rikosilmoituksen. 
Positiivinen tulos Negatiivinen tulos 

Jos epäilykset jatkuvat tai 

käytös toistuu, toimenpi-

teet toistetaan. 

Asiantuntijaryhmä: kootaan tarvittaessa oppi-

lasta varten hänen suostumuksellaan. 

Sosiaalitoimi: Kun ilmoitus huolesta 

/ lastensuojeluilmoitus on tehty, so-

siaalityöntekijä tekee selvityksen 

lapsen tarpeista ja tästä tulee mah-

dollisesti lastensuojelun asiakas, 

jolle lastensuojelu tarjoaa toimenpi-

teitä. Ilmoituksen tekijästä tulee yh-

teyshenkilö, hän osallistuu lapsen ja 

huoltajien kanssa ensimmäiseen ta-

paamiseen sosiaalitoimessa. 

Mukaan voidaan kutsua myös kou-

lun henkilökuntaa..  

Poliisi: Jos on tehty rikosil-

moitus, pyydä ohjeet polii-

silta (ettei häiritä tutkintaa) 

ja sovi yhteistyöstä ja yh-

teyshenkilöstä. Anna polii-

sille tiedot esimerkiksi 

päihteiden välittämisestä, 

jakelusta, verkostosta ym. 

Oppilas lähetetään tarvittaessa jatkohoi-

toon (nuorisoasema tai vastaava ostopal-

velu tai kolmannen sektorin palvelu, eri-

koissairaanhoito vaatii lähetteen). 

Seuranta.  

Oppilaalle tarjotaan yksilölli-

sen oppilashuollon tukikes-

kustelua (esim. kuraattori, 

koulupsykologi, koulutervey-

denhuolto) tai ohjataan kun-

nan etsivän nuorisotyönteki-

jän luo elämänhallinnan neu-

vontaan. Oppilaalla on oikeus 

kieltäytyä (mutta harkitse so-

siaalitoimen konsultointia). 

 

Vahva epäilys oppilaan laittomien huu-

meiden käytöstä 

Rehtoria informoidaan, ja tämä päät-
tää jatkotoimista. Oppilasta kuullaan. 

Toimenpidesuunnitelma, kun ALLE 18-VUOTIAS oppilas on tai hänen epäillään olevan päihtyneenä koulussa 

kouluaikana tai hän käyttää laittomia huumeita. 

<18 
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Rehtoria informoidaan, ja tämä päättää 

jatkotoimista. Opiskelijaa kuullaan. 

 

Positiivinen tu-

los 
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Kaikki vapaa-ajan ja kulttuurin järjestämä toiminta lapsille ja nuorille on päihteetöntä, ja siinä val-

litsee nollatoleranssi. Vapaa-ajan ja kulttuurin järjestämissä tapahtumissa henkilökunnan vastuulla 

ei ole huolehtia siitä, että nuoret eivät ole päihteiden vaikutuksen alaisena. Jos päihtyneitä tava-

taan, heitä pyydetään poistumaan. Mahdollisuuksien mukaan pyritään varmistamaan, että nuori 

pääsee kotiin tai hoitoon esimerkiksi ottamalla yhteyttä huoltajiin. Jos nuori on alaikäinen, otetaan 

yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen konsultaatiota tai lastensuojeluilmoitusta varten. Mikäli nuorta ei 

tunneta, voi vain soittaa poliisille ja antaa poliisin hoitaa lastensuojeluilmoituksen tekeminen.  
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Esimerkki: Nuori, joka polttaa 5 askia tupakkaa viikossa, käyttää siihen kuukaudessa noin 130 euroa. Se on su-

uri osa nuoren kuukausibudjetista. 
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Luonnollinen osa etsivää nuorisotyötä on toimia saattajana ja tukena, esimerkiksi kuljettamalla 
nuoria kokouksiin ja tapaamisiin, jos he itse sitä toivovat. . 

Ehkäisevän päihdetyön panostuksia 

Etsivät nuorisotyöntekijät ovat muun 
muassa mukana yläkoulun vanhem-
painilloissa ja yläkoulujen järjestämillä 
messuilla. Kylävanhemmat on myös 
toimintaa, jonka tavoite on ennalta 
ehkäisevä. Ajatuksena on, että aikui-
set ovat nuorten tukena seudun nuo-
risotansseissa, esim. Åminne folkpar-
kissa ja Maxmodansin-tilaisuudessa. 
Etsivät nuorisotyöntekijät ovat myös 
läsnä koulujen päättäjäisissä Vaasan 
keskustassa Vaasan nuorisopalvelujen 
kanssa. Aikuiset liikkuvat pysäköinti-
alueella ja auttavat tunnelman rau-
hoittamisessa illan aikana. Jos apua 
tarvitaan, he voivat myös toimia kes-
kustelutukena tai noutaa ensiapupar-
tion tai järjestyksenvalvojan.  
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Ehkäisevän päihdetyön panostuksia 

Nuoriso-ohjaajat toimivat tiiviissä yhteistyössä yläkoulujen kanssa. Välituntitoiminnan lisäksi 

nuoriso-ohjaajat ovat mukana järjestämässä ja järjestävät itse teemapäiviä, jotka ovat suoraan 

päihteiden vastaisia tapahtumia. Nuoriso-ohjaajat ovat myös pitäneet luentoja suhtautumi-

sesta päihteisiin vuosiluokille 5–6 sekä ruotsin- että suomenkielisissä alakouluissa.  
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Nuorisotiedotus ja -neuvontatyötä Suo-
messa ohjaavat seuraavat: 

 nuorisolaki 2016 

 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämi-
sohjelma 2012–2015 

 Euroopan neuvoston suositukset 
nuorisotiedotuksesta No R(90)7 ja 
CM/Rec(2010)8 

 Nuorten tieto- ja neuvonta-palvelui-
den eurooppalaiset periaatteet 
(2004) 

 Verkkoperustaisen nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelun periaatteet (2009) 

 Euroopan unionin nuorisostrategia 
vuosille 2010–2018 

 Oikeus tiedotukseen on tunnustettu 
YK:n kansainvälisessä ihmisoikeuk-
sien julistuksessa, YK:n lastenoikeuk-
sien sopimuksessa ja Euroopan ih-
misoikeussopimuksessa (Koordi-
naatti, 2018) 
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Ehkäisevän päihdetyön panostuksia 

Decibel ei järjestä omaa ehkäisevää päihdetyötä edellä mainittuja aiheeseen liittyviä tiedotussi-
vuja ja neuvontaa lukuun ottamatta. Nuorisotiedottajat voivat toki edustaa Decibeliä ennalta eh-
käisevänä toimijana esimerkiksi muiden toimijoiden, koulujen tai kuntien päihteiden vastaisissa 
tapahtumissa.  

http://www.decibel.fi/
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Ehkäisevän päihdetyön panos-
tuksia 

Liikunnalla ei ole omia suoria 
ehkäisevän päihdetoiminnan 
panostuksia, vaan toimitaan 
vain yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa.   
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Ehkäisevän päihdetyön panos-
tuksia 

Kulttuuritoiminnassa ei ole 
omia suoria ehkäisevän päih-
detoiminnan panostuksia, vaan 
toimitaan vain yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa. 
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5. Ehdotus päihdekoordinaattorista Mustasaareen 
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https://www.mustasaari.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/sosiaali-ja-perhepalvelut/tuki-perheille-ja-lapsille/lastensuojelu/
https://www.mustasaari.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/sosiaali-ja-perhepalvelut/tuki-perheille-ja-lapsille/lastensuojelu/
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Miten minun pitää toimia, kun haluan 
puhua päihteidenkäytöstä oppilaiden 
kanssa? Mitä, jos he kysyvät, olenko 
ollut humalassa, kokeillut huumeita 
tai poltanko? Mitä voin sanoa, kun 

oppilaat tuntuvat jo tietävän kaiken? 
Entä jos oppilaat keskustelun seu-
rauksena vain innostuvat kokeile-

maan eri päihteitä? 

Päihteiden käyttöä on kaikkialla oppi-
laiden arjessa – lähiympäristössä, 
mediassa, ystäväpiirissä tai per-

heessä. Ei ole eettisesti kestävää vält-
tää niin tärkeää keskustelunaihetta. 
Päihteistä keskusteltaessa ei tarvitse 
puhua vain oppilaan omasta päihtei-
den käytöstä. Muista, että oppilaat 
arvostavat huoltajiensa ja opetta-
jiensa mielipiteitä ja näkemyksiä.  
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https://www.paihdelinkki.fi/
http://www.nykter.fi/
http://www.ehyt.fi/
https://www.a-klinikka.fi/
https://www.drugsmart.com/
http://www.droginfo.com/
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mailto:nuorisoasema@vaasa.fi
mailto:nuorisoasema@vaasa.fi
https://www.nasuomi.org/kokoukset/
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http://www.aa.fi/index.php
mailto:info@pohjanmaankriisikeskus.fi
http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi/
http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi/
https://www.vaasa.fi/tuottajat/vaasan-mielenterveys-ja-riippuvuuskeskus-horisontti
mailto:lansisuomi@riku.fi
http://www.riku.fi/se/brottsofferjouren/
http://www.korsholmssvenskaforsamling.fi/ungdom/kontaktuppgifter/
https://www.decibel.fi/
mailto:etsiva@mustasaari.fi

