
Ehkäisevä päihdetyö osana koulun arkea

• Koulu on lasten ja nuorten terveyden edistämisen kannalta
tärkeä toimijataho. Koulussa on mahdollista tehdä pitkäjänteistä
ehkäisevää päihdetyötä osana terveyden edistämistä.
Tutkimukset osoittavat, että koulussa tehtävällä päihdetyöllä on
vaikuttavuutta.

• Opetukseen sisällytetään ennaltaehkäisevä työote mm.
integroimalla eri oppiaineisiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä
sisältöjä.

• Tuetaan oppilaita heidän itsetuntonsa kehittymisessä.
Rohkaistaan oppilaita keskustelemaan ja hankkimaan tietoa
oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

• Vahvistetaan oppilaiden ymmärrystä päihteiden käyttöön
liittyvistä riskeistä ja vahvistetaan päihteidenkäytöltä suojaavia
tekijöitä (mm. tekemään valintoja, jotka edistävät omaa
hyvinvointia ja terveyttä).

• Ehkäisevää päihdetyötä on koulutyön ja -ympäristön
kehittäminen paremmin päihteiltä ja päihdehaitoilta
suojaavaksi.

Ehkäisevä päihdetyö koostuu:

1. Terveen kasvun ja kehityksen tukemisesta
2. Terveen ja turvallisen oppimisympäristön edistämisestä
3. Päihdeopetuksesta ja –kasvatuksesta
4. Hyvästä yhteistyöstä kotien kanssa
5. Opetuksen tuesta, joka auttaa pärjäämään ja pysymään

opinnoissa
6. Opiskeluhuollon moniammatillisesta yhteistyöstä ja

terveystarkastuksista
7. Oikeanlaisesta ja oikea-aikaisesta puuttumisesta

päihteiden käyttöön
8. Yhteistyöstä päihde- ja nuorisopalvelujen kanssa
9. Yhteistyöstä muiden paikalliseen ehkäisevän päihdetyön

verkostoon kuuluvien ammatti- ja kansalaistoimijoiden
kanssa

10. Vapaa-ajan toiminnasta
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Pohdittavaa perusopetukseen
- Miten edellä mainitut asiat toteutetaan?
- Mikä on opiskeluhuollon rooli ehkäisevässä työssä?
- Miten tuetaan oppilaiden elämänhallintaa ja hyvinvointia?

Perusopetuksen opiskeluhuoltosuunnitelma: PÄIHDESUUNNITELMA
2021



2

Ehkäisevässä päihdetyössä onnistutaan yhteistyössä
huoltajien kanssa

- Huoltajilla on vastuu lapsen kasvatuksesta ja vapaa-ajasta. Osalle huoltajista voi olla haastavaa luoda
alkoholiin, tupakkaan ja muihin päihteisiin liittyviä selkeitä sääntöjä ja rajoja. Koulu voi olla siinä tukena.

- Mahdollisuuksia kodin ja koulun yhteistyöhön:
- Huoltajille tiedotetaan ajankohtaisista ehkäisevistä toimenpiteistä, joihin oppilaat osallistuvat ja

kannustetaan huoltajia keskustelemaan asiasta kotona.
- Päihdesuunnitelmasta ja koulun päihteitä koskevista käytännöistä tiedottaminen (esim. kotisivujen,

tapaamisten ja Wilman avulla). Huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja keskustella koulun
päihdesuunnitelmasta.

- Huoltajilla on mahdollisuuksia keskustella opiskeluhuollon toimijoiden (kuraattori, psykologi,
terveydenhoitaja) kanssa vanhemmuudesta, murrosiästä, rajojen asettamisesta jne.

- Lapset puheeksi menetelmää käytetään perheiden kanssa, joissa on huolia perheen/lapsen
hyvinvoinnista

- Koulujen ja kotien välisessä yhteistyössä, kuten vanhempainilloissa, otetaan puheeksi vanhempien
vastuu alkoholilainsäädännön noudattamisesta ja erityisesti alkoholin/päihteiden välittämisen
lainvastaisuus alaikäisille.

- Kouluterveyskyselyn tulosten käsittely yhdessä huoltajien kanssa, tietoa miten tuloksia hyödynnetään
koulun toiminnan suunnittelussa.

- Espoo.fi-nettisivulta löytyy huoltajille suunnattu ohje: Näin toimin, kun lapseni käyttää päihteitä

https://www.espoo.fi/download/noname/%7B25955937-46D8-4054-8DC2-87248D6BA917%7D/123287


Toimintamalli peruskoulussa ja lukiossa,
kun alaikäinen oppilas/opiskelija käyttää
tupakkatuotteita koulupäivän aikana

Asiasta keskustellaan
opiskelijan kanssa.
Opiskelijan huoltajaan ollaan
yhteydessä (esim. opiskelija
soittaa huoltajalleen opettajan
valvonnassa).
Kirjallinen ilmoitus kotiin
samana päivänä (esim. Wilma)

Asiasta keskustellaan
opiskelijan kanssa
Opiskelijan huoltajaan ollaan
yhteydessä (esim. oppilas
soittaa huoltajalleen opettajan
valvonnassa).
Keskustelu koulun
kasvatuksellisena
toimenpiteenä (opiskelija,
huoltaja, koulun
edustaja/edustajat).
Kirjallinen ilmoitus kotiin (esim.
Wilma).
Tarvittaessa opiskelija ja
huoltaja tapaavat
terveydenhoitajan ja
keskustelevat terveellisistä
elämäntavoista.

Mikäli tupakointi/nuuskan käyttö
jatkuu, sovitaan jatkotoimista ja
seurannasta tapauskohtaisesti
yhdessä opiskelijan ja
huoltajien kanssa.

Opiskelija tupakoi tai
käyttää nuuskaa
koulupäivän aikana

Opiskelija tupakoi tai
käyttää nuuskaa uudelleen
koulupäivän aikana

Seuranta

Opiskeluhuollon palveluiden asiantuntijoita
voi aina konsultoida nimettömänä. Älä jää
huolesi kanssa yksin!
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Luokanohjaaja ja
opiskeluhuoltoryhmän jäsen
keskustelevat opiskelijan kanssa
päihde-epäilystä saman päivän
aikana, kun epäily nousee.
Huoltajaan otetaan yhteyttä ja
tarjotaan mahdollisuutta osallistua
keskusteluun. Huoltajan kanssa
keskustellaan opiskelijan viemisestä
seuloihin.

Mikäli epäily päihteidenkäytöstä vahvistuu.
Opiskelijan huoltajiin otetaan viimeistään
yhteyttä ja keskustellaan tilanteesta.
Huoltajat kutsutaan koululle ja
kartoitetaan kokonaistilanne ja sovitaan
jatkosuunnitelmasta. Jos huoli on akuutti,
tehdään yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen
tarpeen arvioimiseksi, lastensuojeluilmoitus
tai yhteys poliisiin. Myös konsultaatio-
mahdollisuus.
Opiskelijan tilanteessa huomioitavia asioita:
- Koulupoissaolot, muutokset
koulunkäynnissä ja/tai käyttäytymisessä,
sosiaaliset suhteet
Arvioidaan tarvitaanko ohjaus koulun
ulkopuoliseen tukeen tai koulun
opiskeluhuollon palvelujen piiriin.

Opiskelijan /huoltajan suostumuksella
aloitetaan kuraattorin, psykologin,
terveydenhoitajan tai koululääkärin
asiakkuus (yksilökäynnit, opettajan ja
luokan/ ryhmän kanssa työskentely)
ja/tai kootaan monialainen
asiantuntijaryhmä. Ryhmä nimeää
keskuudestaan vastuuhenkilön ja
yhteinen suunnitelma kirjataan
oppilashuoltokertomukseen.

Tarvittaessa monialaisessa
verkostoyhteistyössä käsitellään ja
sovitaan yhdessä lapsen ja huoltajien
kanssa, mitä tukitoimia lapsi ja perhe
tarvitsee. Tehdään yhteinen
suunnitelma. Yhteistyötä lapsen
tilanteen kohenemiseksi ja tukitoimien
toteutumista seurataan.

Toimintamalli tilanteessa, missä epäillään
opiskelijan päihteidenkäyttöä (peruskoulu
ja lukio)

Opiskeluhuollon palveluiden asiantuntijoita
voi aina konsultoida nimettömänä. Älä jää
huolesi kanssa yksin!
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