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Johdanto
Tämä päihdetoimintamalli koskee kaikkia SASKY koulutuskuntayhtymän oppilaitoksia.
Lähtökohtana on se, että jokainen henkilöstöön kuuluva kantaa osaltaan vastuuta
ennaltaehkäisevästä työstä sekä on valmis tarvittaessa puuttumaan opiskelijoiden
päihteiden käyttöön.
Oppilaitosten järjestyssäännöt kieltävät päihteiden käytön, myynnin ja välittämisen sekä
päihteiden vaikutuksen alaisena olemisen oppilaitoksessa, työssäoppimispaikoissa sekä
opiskeluun liittyvissä tapahtumissa. Koulutuksen järjestäjän päihdetoimintamallia
määrittävät myös erilaiset lait ja asetukset (liite 1 ja 2). Päihdetoimintamalli on yksi osa
oppilaitosten kriisisuunnitelmaa.
Päihdetoimintamallin asettamat tavoitteet oppilaitoksille ja opiskelijoiden hyvinvoinnille:


Kehittää ennaltaehkäisevää työtä luontevaksi osaksi oppilaitosten arkea, jolloin työ
kytketään ammatilliseen kasvuun ja sen tukemiseen.



Selkeyttää työntekijöiden vastuuta päihteisiin liittyvissä asioissa.



Antaa työkaluja päihteiden käytön havaitsemiseen ja niihin puuttumiseen.



Selkeyttää yhteistyötä ympäröivien verkostojen kanssa.



Päihteettömän opiskeluympäristön turvaaminen.



Ennaltaehkäistä ja korjata päihteistä johtuvia ongelmia.



Antaa työkaluja tarkastella omia ratkaisuja päihteiden käytön suhteen.



Antaa yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja hoitoonohjausta päihdehäiriöissä.



Lisätä ymmärrystä päihteiden vaikutuksesta hyvinvointiin.

Ennaltaehkäisevä työ
SASKY koulutuskuntayhtymässä tavoitteellista ennaltaehkäisevää työtä kehitetään ja
johdetaan jokaisen yksikön tarpeista käsin. Ennaltaehkäisevä työ nivotaan luontevaksi
osaksi ammatillista kasvua ja opiskelijan arkiympäristöä. Jokainen yksikkö laatii oman
konkreettisen suunnitelmansa päihdehaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja määrittelee sen
päivittämiseen vastuuhenkilön. Suunnitelman toteutumista ja onnistumista arvioidaan
vuositasolla opiskelijahuollon arvioinnin yhteydessä.
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Ennaltaehkäisevässä päihdetyössä huomioon otettavia asioita:


Oppilaitoksissa henkilökunnalla on oltava ammatillinen suhtautuminen päihteisiin.



Haastetaan opiskelijat tarkastelemaan päihteiden käyttöä oman tulevaisuutensa kannalta.



Oppilaitoksissa on luontevaa käsitellä päihteiden käyttöä tulevan ammatin ja
työhyvinvoinnin näkökulmista. Päihdeasioiden käsittely voidaan liittää osaksi
ammattiosaajan työkykypassia.



Puututaan opiskeluaikana tapahtuvaan ns. epäasialliseen päihteistä puhumiseen.



Huomioidaan alaikäisyys ja täysi-ikäisyys erilaisin lähestymistavoin.



Alle 18-vuotiaiden parissa tehtävässä työssä täytyy korostaa lakisääteisten ikärajojen
merkitystä.
Täysi-ikäisten parissa päähuomio on usein vastuullisessa päihteiden käytössä ja
päihteiden käytön riskien tiedostamisessa, huomioiden kaikki päihteisiin liittyvä
lainvastainen toiminta.
Kaikki toiminta mikä parantaa opiskelijan opiskeluviihtyvyyttä, itsetuntoa ja osallisuutta
ovat myös merkittävää ehkäisevää päihdetyötä mm. opiskelijakunta ja tutor-toiminta,
teemapäivät. Ehkäisevän päihdetyön viikko. Tärkeässä roolissa on myös asuntolassa
järjestettävä vapaa-ajan toiminta.



Riittävä henkilöstöltä saatava tuki opiskelijalle elämän eri tilanteissa.



Selkeät käytänteet päihdehäiriöihin tarttumisessa.



Moralisointi, leimaaminen ja syyllistäminen ovat osoittautuneet huonoiksi keinoiksi
vaikuttaa päihteidenkäyttöön. Pyritään luomaan positiivisia mielikuvia päihteettömyydestä.



Vaitiolovelvollisuuden kunnioittaminen.

Päihteisiin liittyviin ongelmatilanteisiin puuttuminen oppilaitoksissa
Päihteisiin liittyviin ongelmatilanteisiin puuttuminen on jokaisen henkilöstöön kuuluvan
tehtävä. Mahdollisimman varhainen puuttuminen opiskelijan päihteiden käyttöön auttaa
opiskelijaa eniten. On kuitenkin huomioitava että, opiskelijan kokeiluluonteinen päihteiden
käyttö ei automaattisesti johda riippuvuuteen, vaikka se riski olemassa onkin. Puheeksi
ottaminen on myös opiskelijan oikeus, sillä epäilyn taustalta ei aina löydy päihteiden
käyttöä. Näin vältetään leimaamista.
Päihdeongelman toteaminen voi olla haastavaa ja se tapahtuu erityispalveluissa,
esimerkiksi päihdeklinikalla. Oppilaitoksen henkilöstön ei oleteta arvioivan
päihdeongelmaa. Henkilökunnan tehtävä on ennaltaehkäisy ja puuttuminen.
Henkilökunnan tulee ohjata palveluiden piiriin tarvittaessa.
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Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan
todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden
vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai
että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on
välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa
tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai
hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena
toimiminen:
1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 16 §:ssä tarkoitetun työpaikan tai 17 §:ssä
tarkoitetun työnantajan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. (AKL 630/1998, 34
a §)
Alkoholin vaikutuksen alaisena esiintyminen teoreettisissa opinnoissa tai
työssäoppimisessa voi johtaa opiskelijahuollon toimenpiteisiin ja tarvittaessa myös
kurinpidollisiin toimenpiteisiin, koska päihtyneenä esiintyminen on vastoin koulutuksen
järjestäjän järjestyssääntöjä. Oppilaitoksessa voidaan tehdä alkoholin puhallutuskokeita
opiskelijan suostumuksella.
Opiskelija voidaan velvoittaa huumausainetestaukseen (531/2017 §84). Testit voivat olla
tarpeellisia myös opiskelijan oikeusturvan kannalta, sillä vakuutusturva ei ulotu tapaturmiin,
jotka ovat tapahtuneet päihteiden vaikutuksen alaisina.
Lastensuojelulaki velvoittaa oppilaitoksia tekemään toimenpiteitä havaittujen ongelmien
korjaamiseksi alaikäisten opiskelijoiden elämässä ja tarvittaessa tekemään lastensuojeluilmoituksen. SASKY koulutuskuntayhtymässä tehdään aina lastensuojeluilmoitus, jos
alaikäinen opiskelija tavataan päihtyneenä koulussa.
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5B
pika%5D=lastensuojelulaki#L5P25)

Toimintamallit:


Toimintamalli päihtynyt opiskelija oppilaitoksen alueella



Toimintamalli epäiltäessä päihdeongelmaa opiskelijalla
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Toimintamalli päihtynyt opiskelija oppilaitoksen alueella
Epäily opiskelijan päihtyneenä olosta opiskeluaikana
herää henkilökunnan jäsenellä

Henkilökunnan jäsen pyytää itselleen työparin. He
keskustelevat opiskelijan kanssa tilanteen
varmistamiseksi.

Opiskelija kieltää päihtymyksen
ja henkilökunnan jäsenet
toteavat olevansa samaa
mieltä.

Opiskelija
myöntää
päihtymyksen.

Opiskelija kieltää päihtymyksen ja
kieltäytyy puhaltamasta tai
menemästä välittömästi
päihdeklinikalle. Kahden
henkilökunnan jäsenen toteamus
päihtymyksestä riittää
toimenpiteisiin.

Opiskelija jatkaa opiskelua
normaalisti
Opiskelijalle annetaan
mahdollisuus palata asiaan ja
keskustella rauhassa
tapahtuneesta.

Opiskelija ei opiskele tai oleile oppilaitoksen alueella
päihtyneenä.
Alaikäinen opiskelija

Opiskelijan vanhempiin otetaan yhteyttä ja ensisijaisesti
heitä pyydetään noutamaan lapsensa kotiin. Vanhempien
ollessa estyneitä pyritään turvaamaan nuoren turvallinen
pääsy kotiin.
Lastensuojeluilmoituksen tekee asian havainnoinut ja
opiskelijan puhuttanut henkilökunnan jäsen välittömästi.

Täysi-ikäinen opiskelija

Opiskelija ohjeistetaan
poistumaan oppilaitoksen
alueelta. Varmistetaan, ettei hän
lähde ajamaan
moottoriajoneuvolla. Asuntolassa
asuvat lähetetään kotiin.

Opiskelijan palatessa opiskelemaan hänen kanssaan keskustellaan tapahtuneesta
mahdollisimman pian ja tarvittaessa opiskelija ohjataan hoidon piiriin. Hoitoon ohjauksessa
opiskelijalta pyydetään kirjallinen lupa yhteydenpitoon hoitavan tahon kanssa. Opiskelijan
ollessa jo hoidon piirissä tiivistetään yhteistyötä hoitotahon kanssa. Kurinpitotoimet suoritetaan
koulun järjestyssääntöjen mukaisesti.
Opiskelijan käyttäytyessä uhkaavasti otetaan yhteys poliisiin. Poliisiin otetaan yhteyttä myös, jos
opiskelijan epäillään pitävän hallussaan laittomia päihteitä tai kauppaavan niitä oppilaitoksen
alueella.
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Toimintamalli epäiltäessä päihdeongelmaa opiskelijalla

Epäilys tai havainto nuoren päihdeongelmasta ilmenee. Yhteys johonkin seuraavista
työntekijöistä: terveydenhoitaja, koulutusohjaaja tai kuraattori. Opiskelijan kanssa
otetaan huoli esille ja ohjataan hänet sovitulle työntekijälle.

Työntekijä kartoittaa opiskelijan tilannetta päihteidenkäytön suhteen.
Huoli vahvistuu

Ei huolta

Sovitaan tapaaminen terveydenhoitajan,
koulutusohjaajan tai kuraattorin kanssa.

Asiaa hoitanut työntekijä
on yhteydessä
ryhmänohjaajaan/
vastaanotolle ohjaavaan
tahoon ja asia on
hoidossa, ellei uutta
huolta herää.

Mukana olevat työntekijät ja opiskelija keskustelevat
yhdessä tilanteesta. Opiskelijan kanssa käydään läpi
hoitomahdollisuudet ja tehdään oppilaitoksen
hoitositoumus. Keskustelusta informoidaan tarvittavilta
osin vastuuopettajaa tai vastaanotolle lähettänyttä tahoa.

Hoitoonohjaus päihdeklinikalle tai muuhun vastaavaan, jos hoitokontaktia ei vielä ole.
Kuntoutumisen seuranta.
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Päihdeongelmaisen opiskelijan hoitoonohjaus ja opiskelun jatkuminen
Opiskelijalla voi olla hoitokontakti päihdeklinikalla tai mielenterveystoimistossa jo
opiskelemaan tullessa tai hän voi aloittaa hoidon opiskelujen aikana. Selkeät, hoitotahon
kanssa yhdessä sovitut pelisäännöt helpottavat kaikkien tilannetta, eikä aikaa kulu turhaan
epätietoisuuteen. Ensisijaisesti opiskelija on itse paikalla hänen asioita käsiteltäessä.
Opiskelijan hoidossa oleva päihdeongelma ei estä häntä suorittamasta ammatillista
koulutusta, mutta SORA -lainsäädännössä määritellyillä aloilla on olemassa tietyt rajoitteet
opintojen suhteen (liite 2). Päihdeongelman luonteeseen kuuluvat herkästi myös
retkahtamiset, tästä syystä onkin syytä sopia käytänteistä, jos näin käy. Lähtökohtana
tietysti on, että opiskelemaan ei tulla päihtyneenä.
Opiskelijan tilannetta oppilaitoksessa tarkastellaan ensisijaisesti opintojen näkökulmasta,
hoitopaikoissa tämä näkökulma saattaa monesti hämärtyä. Tärkeää opiskelun, opiskelijan
ja oppilaitoksen näkökulmasta on, että opiskelijan opiskelu-/työkuntoisuutta arvioidaan
tarvittaessa ja opiskelija sitoutuu hoitosopimukseensa (liite 3).
Opiskelun tukipalveluiden ja opiskelijahuollon tiiviillä yhteistyöllä paikallisten toimijoiden
kanssa on suuri merkitys hoitoon ohjaamisen luontevuudelle. Opiskelijan asioissa voi olla
mukana suurikin verkosto: koti, oppilaitoksen toimijat, hoitotaho tai lastensuojelu.
Oppilaitosten yhteistyötä päihdehoidon toimijoiden ja lastensuojelun kanssa helpottavat
vuosittaiset tapaamiset, joissa pystytään tarkastelemaan ja kehittämään ennaltaehkäisyä ja
ongelmiin puuttumista.
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Liitteet:

LIITE 1 Päihdetoimintamalliin liittyviä lakeja



Päihdetoimintamalliin liittyviä lakeja:
Lastensuojelulaki 13.4.2007 5 luku



Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen 25 § (12.2.2010/88)



Laki ammatillisesta koulutuksesta 81 § (531/2017)



Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)



Henkilötietolaki (L 523/1999) 7 luku 33 §



Alkoholilaki (8.12.1994/1143)



Nuorisolaki (27.1.2006/72)



Raittiustyölaki (828/1982)



Päihdehuoltolaki (41/1986)



Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
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LIITE 2 SORA –lainsäädäntö
SORA -lainsäädäntö
Keskeiset muutokset:
Laki ammatillisesta koulutuksesta 81 § (531/2017)
Opiskeluoikeuden peruuttaminen
Kun koulutukseen tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai
asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, koulutuksen
järjestäjä voi peruuttaa oikeuden suorittaa tutkinto sekä oikeuden osallistua
tutkintokoulutukseen (opiskeluoikeuden peruuttaminen), jos:
1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti koulutuksessa toisen henkilön
terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan
koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa
oppimisympäristössä;
2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä 40 §:n
mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä; tai
3) opiskelija on tutkintoa suorittamaan hakeutuessaan salannut sellaisen 41 §:n 2
momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä,
joka olisi voinut estää hänen ottamisensa opiskelijaksi.
Kun koulutukseen liittyvät käytännön tehtävät oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa
oppimisympäristössä edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä,
koulutuksen järjestäjä voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten
suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18,
18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä taikka 50 luvun 1,
2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.
Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä
opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua suorittamaan muuta tutkintoa tai
koulutusta. Tutkinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan, säädetään valtioneuvoston
asetuksella 138/2018 20 §.
Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81
§:ää sovelletaan seuraaviin ammatillisiin tutkintoihin:
1) hammastekniikan perustutkinto, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lapsi- ja
perhetyön perustutkinto, lennonjohdon perustutkinto, lentokoneasennuksen perustutkinto,
liikunnanohjauksen perustutkinto, logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisala
ja lentoasemapalvelujen osaamisala, lääkealan perustutkinto, merenkulkualan
perustutkinto, metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, rakennusalan perustutkinnon

SASKY koulutuskuntayhtymä

Ratakatu 36, 38210 Sastamala
puh. (03) 52 121
etunimi.sukunimi@sasky.fi

www.sasky.fi
Y-tunnus 0204964-1
kotipaikka Sastamala

maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
turvallisuusalan perustutkinto, viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, välinehuoltoalan
perustutkinto;
2) ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto, hierojan ammattitutkinto, hieronnan
ammattitutkinto, jalkojenhoidon ammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto,
kehitysvamma-alan ammattitutkinto, kipsausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamuja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, kuljetusalan ammattitutkinto, lasten ja
nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, lentokonetekniikan ammattitutkinto, liikunnan
ammattitutkinto, liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, linja-autonkuljettajan
ammattitutkinto, maarakennusalan ammattitutkinto, merenkulkualan ammattitutkinto,
metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto,
obduktiopreparaattorin ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, puutavaran
autokuljetuksen ammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, terveysalan ammattitutkinto,
turvallisuusalan ammattitutkinto, valmentajan ammattitutkinto, vartijan ammattitutkinto,
yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto, ympäristöhuollon ammattitutkinnon
jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettamisen osaamisala;
3) hierojan erikoisammattitutkinto, hieronnan erikoisammattitutkinto, immobilisaatiohoidon
erikoisammattitutkinto, kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, kehitysvamma-alan
erikoisammattitutkinto, kipsimestarin erikoisammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen
erikoisammattitutkinto, lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto, liikenneopettajan
erikoisammattitutkinto, näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto,
mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto, puhevammaisten tulkin
erikoisammattitutkinto, puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto, psykiatrisen
hoidon erikoisammattitutkinto, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto,
työvalmennuksen erikoisammattitutkinto, valmennuksen erikoisammattitutkinto,
valmentajan erikoisammattitutkinto sekä vanhustyön erikoisammattitutkinto.
Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset
Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi
ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa,
työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.
Kun kysymys on 81 §:ssä tarkoitetuista tutkinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on
myös mainitun 81 §:n, ammattikorkeakoululain 33 §:n tai yliopistolain 43 a §:n mukainen
opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten henkilöiden terveyden ja
turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.

SASKY koulutuskuntayhtymä

Ratakatu 36, 38210 Sastamala
puh. (03) 52 121
etunimi.sukunimi@sasky.fi

www.sasky.fi
Y-tunnus 0204964-1
kotipaikka Sastamala

Koulutuksen järjestäjän tulee antaa hakijalle tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa koskevia
vaatimuksia ja muita edellytyksiä tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen liittyy.
Opetushallitus määrää 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvistä terveydentilaa
koskevista vaatimuksista.

Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti
Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalle on 81 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä
terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin
tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä opiskelijan terveydentilan tai
toimintakyvyn selvittämiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa määräämistään tarkastuksista
ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.
Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada
opiskeluoikeuden arviointia varten koulutuksen järjestäjän osoittaman, ammattia
itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen lausunto, josta ilmenee, että
opiskelijalle on tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan selvittämiseksi sekä tarkastuksen
tai tutkimuksen perusteella laadittu arvio opiskelijan toimintakyvystä tutkinnon suorittamisen
edellyttämien terveydentilavaatimusten johdosta.
Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada
opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden
peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta koulutuksen
järjestäjältä, ammattikorkeakoululta ja yliopistolta.
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa 81 §:n 2 momentissa tarkoitettua
opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n
5 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin
oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä sisältyy olennaisesti
alaikäisten parissa työskentelyä.
Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi
välttämättömät tiedot vireillä olevasta 81 §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden
peruuttamista koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta
päätöksestä ja sen perusteluista.
Huumausainetestaus
Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan
todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden
vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilaitoksessa,
työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.
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Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn
selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä
tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa
huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:
1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 70 §:ssä tarkoitetun työnantajan tai 71 §:ssä
tarkoitetun koulutussopimustyöpaikan tarjoajan hallussa olevien huumausainelain
(373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja
leviämisen riskiä.
Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman
laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että
opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko
opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että
hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on esitettävä koulutuksen järjestäjän
määräämässä kohtuullisessa ajassa. Huumausainetestiä koskevan todistuksen
vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle.
Koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia
kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin
puuttumiseksi.
Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta
todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Opiskelijalle tehtävään
huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001) 19
§:ssä säädetään työntekijän testauksesta.
Julkisuus ja tietojensaantioikeus
Tässä laissa tarkoitettuun toimintaan sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annettua lakia (621/1999).
Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä tehtäviään hoitaessaan
oikeus saada valtion ja kunnan viranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja järjestämisen
edellyttämät tilastotiedot ja muut vastaavat tiedot.
Koulutuksen järjestäjän tulee salassapitosäännösten sitä estämättä pyynnöstä toimittaa
valtion opetushallintoviranomaisille niiden määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittämisen,
tilastoinnin ja seurannan edellyttämät tiedot.
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Koulutuksen järjestäjän tulee salassapitosäännösten sitä estämättä pyynnöstä toimittaa
jäljempänä 119 §:ssä tarkoitetuille työelämätoimikunnille niille säädettyjen tehtävien
hoitamisen edellyttämät tiedot.
Tietojensaantioikeus opiskelijaa koskevissa asioissa
Työ- ja elinkeinotoimistolla, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksella, elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskuksella ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta
työvoimakoulutuksen toimeenpanossa välttämättömät tiedot työvoimakoulutusta
järjestävältä koulutuksen järjestäjältä.
Työvoimakoulutusta järjestävällä koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä maksutta
työ- ja elinkeinotoimistolta, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukselta ja
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta opiskelijaa koskevat tiedot, jotka ovat
välttämättömiä koulutuksen järjestämiseksi.
Koulutuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus viipymättä
ilmoittaa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun
lain (817/2015) sekä niiden nojalla annettujen säännösten edellyttämät tiedot suoritetuista
tutkinnoista.
Opiskelijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta
välttämättömiä tietoja on tiedon haltijalla salassapitosäännösten estämättä oikeus antaa:
1) oppilaitoksen rehtorille tai johtajalle ja oppilaitoksen turvallisuudesta vastaavalle muulle
henkilölle opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi;
2) opinto-ohjauksesta vastaaville henkilöille muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista
varten;
3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille opiskelijan terveyden ja turvallisuuden
varmistamiseksi ja tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten;
4) työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta vastaaville henkilöille opiskelijan sekä
työpaikan henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi; sekä
5) poliisille ja koulutuksen järjestäjän edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa
turvallisuusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai jos
opiskelijan todetaan terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle.
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Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus
ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon
estämistä varten välttämättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja
olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua
väkivallan kohteeksi.
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LIITE 3 Sitoumus
SITOUMUS
Nimi: ________________________________________________________
Syntymäaika: _________________________________________________
Osoite: _______________________________________________________
Puh. numero: __________________________________________________
Sitoudun hoitamaan päihdeongelmaani
opintojeni ajan_______________________________________(hoitotaho)
Rasti kohtiin joihin sitoudut:
En tule päihtyneenä kouluun.
Sitoudun hoitokäynteihin yllämainitun hoitopaikan antamien ohjeiden mukaisesti.
Annan opiskelijahuollon edustajille ja opiskelun tukipalveluiden henkilöille luvan olla yhteydessä
hoitopaikkaan ja saada tarvittavat tiedot opiskelun järjestämiseksi.
Nimeämäni yhteyshenkilöt; ___________________________________
_________________________________________________________
Toimitan kaikista sairauspoissaoloistani terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen
ryhmänohjaajalle.
Suostun päihdetesteihin opintojeni aikana.
Suostun alkometripuhallukseen opintojeni aikana.
Minulle on selvitetty, että mikäli hoitosuunnitelma ei toteudu ja päihteiden käyttö edelleen jatkuu,
oppilaitoksessa voidaan tehdä päätös opintojen määräaikaiseksi keskeyttämiseksi.
Kurinpitotoimet perustuvat oppilaitoksen järjestyssääntöihin ja lakiin ammatillisesta
koulutuksesta.
Oppilaitoksen toimenpiteet ennen hoitoonohjausta:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Paikka ___________________________aika _______.________. 20______
Asianomaisen allekirjoitus: ________________________________________
Nimen selvennys: ________________________________________________
Huoltajan allekirjoitus: ____________________________________________
Nimen selvennys: ________________________________________________
Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus: ________________________________
Nimen selvennys: ________________________________________________
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