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 Yleiset linjaukset 

Keudassa luodaan mahdollisimman hyvä opiskelu- ja työympäristö ammat-

tieettisin ja kasvatuksellisin keinoin opiskelijoillemme. Tavoitteena on turvata 

opiskelijalle edellytykset saavuttaa tutkintojen perusteiden mukaiset tavoitteet 

ja edistää opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, tasa-

painoista kehitystä ja osaamisen kehittämistä.  

Päihteellä tarkoitetaan alkoholijuomaa tai muuta päihtymistarkoituksessa käy-

tettävää ainetta. Päihde-epäilyn syntyessä opiskelija ohjataan hoidon tarpeen 

arviointiin. Hoitoon ohjaaminen oppilaitoksessa koskee opiskelijaa, jolla on tai 

jolle on kehittymässä alkoholin tai muun päihdyttävän aineen käytöstä on-

gelma.  

Opiskelijat velvoitetaan noudattamaan Keudan järjestyssääntöjä, joiden mu-

kaan päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen, luvaton myynti ja nii-

den vaikutuksen alaisena esiintyminen on Keudan toimipisteissä, niiden jär-

jestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana kiel-

letty. Tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien, tupakan vastikkeiden, nuuskan 

ja sähkötupakan käyttö, myynti ja esilläpito on kielletty Keudan sisätiloissa, 

opiskelija-asuntoloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.  

Jokainen Keudassa työskentelevä henkilö on velvollinen puuttumaan 

opiskelijan päihteiden väärinkäyttöön. Päihdeongelmaisen opiskelijan koh-

taamisessa on tärkeää tilanteen tunnistaminen, siihen puuttuminen ja hoitoon 

ohjaaminen. Päihde-epäilyn syntyessä opettaja on avainasemassa tilanteen 

eteenpäin viemisessä. Tämän jälkeen hoitoonohjauksesta vastaa ensisijai-

sesti terveydenhoitaja. Todettua tai epäiltyä päihteiden väärinkäyttöä tai hal-

lussapitoa käsitellään luottamuksellisesti yhdessä opiskelijan, terveydenhoita-

jan/kuraattorin, alaikäisen opiskelijan huoltajan ja koulutusjohtajan kanssa. 
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 Ennaltaehkäisy 

• Vastuuopettaja perehdyttää opiskelijat päihteettömyyssuunnitelman sisäl-

töön opiskelun alkuvaiheessa ja uudestaan tarpeen mukaan.  

• Poissaoloihin ja opintojen etenemättömyyteen puututaan välittömästi ja 

huolehditaan niiden seurannasta, ensisijainen vastuu tästä on vastuuopet-

tajalla.  

• Hyvinvointiryhmät (HYRY) suunnittelevat ja vastaavat ennaltaehkäisevän 

päihdetyön toteutuksesta ja savuttomuuden edistämisestä.  

• Kodin ja Keudan eri toimipisteiden kesken tehdään yhteistyötä (mm. koti-

väenilloissa). 

• Koko Keudan henkilöstöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa, että järjestys-

sääntöjä noudatetaan. 

• Terveyskasvatus ja opiskeluhuollon palvelut ovat osa ennaltaehkäisevää 

työtä. 

• Toimiva ja hyvinvoiva oppilaitosyhteisö tukee päihteettömyyttä. 

 

 Tupakointi 

Keuda on savuton oppilaitos. Tupakan, tupakkatuotteiden, tupakkajäljitelmien, 

tupakan vastikkeiden, nuuskan, sähkötupakan ja tupakointivälineiden käyttö, 

myynti ja esilläpito on kielletty Keudan sisätiloissa, opiskelija-asuntoloissa ja 

Keudan käytössä olevilla ulkoalueilla. Kaikissa Keudan toimipisteissä on tupa-

kointikieltoa osoittavat opasteet ja tupakointikielto on voimassa Keudan alu-

eella myös Keudan työajan ulkopuolella. Tupakointikielto koskee iästä riippu-

matta kaikkia opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa ja vierailijoita. Opiske-

lun alkuvaiheessa vastuuopettaja kertoo opiskelijoille mihin asti oppilaitoksen 

piha-alueet ulottuvat. 

Koko Keudan henkilökunnalla on velvollisuus valvoa Keudan järjestyssääntö-

jen ja tupakkalain noudattamista oppilaitoksissa. Tupakkatuotteita ei saa 

myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaalle. Jos myyntiä tai välitystä oppilaitoksessa 

tapahtuu, asiaan puututaan ja toiminta lopetetaan heti. Järjestyssääntörikko-

muksesta määrätään asianmukaiset seuraamukset. Toistuvasta ja 
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tupakkalaista piittaamattomasta myynti ja välitystoiminnasta ilmoitetaan polii-

sille. Toistuvasta järjestyssääntörikkomuksesta voi seurata myös oppilaitok-

sesta erottaminen määräajaksi. (Ks. Kurinpitokeinot ja menettelytavat 

Keudassa; Järjestyssäännöt; Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttami-

nen sekä kurinpito.) 

Tupakkatuotteiden hallussapito on tupakkalain mukaan kiellettyä alle 18-vuo-

tiailta. Jos opiskelija pitää näkyvästi esillä tupakkatuotteita, voidaan häntä 

ojentaa kurinpidollisesti. Myös Keudan järjestyssäännöt kieltävät tupakkatuot-

teiden esilläpidon. 

 

 Muut päihteet ja varhaisen puuttumisen malli 

 Tilanteen selvittäminen 
 

Opiskelijan mahdollinen päihteidenkäyttö otetaan puheeksi välittömästi. Liit-

teessä 1 on kuvattu varhaisen puuttumisen malli.  

 

Vastuuopettajan epäillessä opiskelijalla olevan ongelmia päihteiden kanssa, 

hän ottaa asian puheeksi opiskelijan kanssa. Jos epäily vahvistuu, vastuuopet-

taja vie asian yhdessä opiskelijan kanssa tiedoksi terveydenhoitajalle/kuraat-

torille. Vastuuopettaja ottaa alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajaan yhteyttä 

heti huolen herättyä ja kertoo esiin tulleista huolenaiheista ja sopii yhteistyöstä. 

Yli 18-vuotiaan opiskelijan kotiväkeen otetaan yhteyttä opiskelijan suostumuk-

sella. Oppilaitoksen muun henkilökunnan epäillessä opiskelijan päihteiden 

käyttöä he kertovat huolensa terveydenhoitajalle tai kuraattorille. Huoli kerro-

taan välittömästi havainnon jälkeen. 

Opettaja ottaa epäilynsä puheeksi opiskelijan kanssa ja vie asian yhdessä 

opiskelijan kanssa tiedoksi terveydenhoitajalle/kuraattorille sekä alle 18-vuoti-

aiden kohdalla huoltajille. 

Oppilaitoksen muun henkilökunnan epäillessä opiskelijan päihteiden käyt-

töä he kertovat huolensa terveydenhoitajalle tai kuraattorille. Huoli kerrotaan 

välittömästi havainnon jälkeen. 

Kun esiin tulleet huolenaiheet on kartoitettu, pidetään opiskelijan kanssa pala-

veri, jossa yhdessä käydään tilanne läpi ja sovitaan, miten asiassa edetään. 

Palaverissa arvioidaan alle 18-vuotiaan opiskelijan osalta lastensuojeluilmoi-

tuksen tekemisen tarve. Ilmoituksen tekee henkilö, joka on ollut päihde-epäi-

lytilanteessa mukana. Opiskelijaa tuetaan päihteettömyyteen 
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terveydenhoitajan/kuraattorin tapaamisilla sekä tilanteen mukaan päihdehoi-

don tarpeen arviointiin ohjaamisella tai hoitoon ohjauksella.  

 Päihdehoidon tarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus 

Päihdehoidon tarpeen arviointi ja hoitoon ohjaus tapahtuu terveydenhoitajan 

toimesta ja tarvittaessa asian käsittelyyn perustetaan monialainen asiantunti-

jaryhmä.  

Alle 18-vuotiaat: 

Terveydenhoitaja tai kuraattori ohjaa tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen te-

ossa. Lastensuojeluilmoituksen tekee henkilö, joka on ollut päihde-epäilytilan-

teessa mukana, otettuaan ensin yhteyttä opiskelijan huoltajaan. Lastensuoje-

lun kanssa sovitaan yhteistyöstä. Samalla huolehditaan päihdehoitoon ohjaa-

misesta.  

Yli 18-vuotiaat: 

Terveydenhoitaja täyttää yhdessä opiskelijan kanssa lomakkeen vapaaehtoi-

seen huumausainetestaukseen ja päihdehoitoon ohjaamisesta (ks. Liite 2 Lo-

make vapaaehtoiseen huumausainetestaukseen ja päihdehoitoon ohjauk-

sesta) Opiskelijan suostuessa tehdään yhteistyötä kodin kanssa. 

Opiskelijan kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä ja oppilaitoksen vastuuhenki-

löstä, joka pitää yhteyttä eri tahoihin ja saa opintojen jatkumisen kannalta tar-

vittavat tiedot. Näitä voivat olla esimerkiksi opiskelijan hoitoon sitoutuminen, 

mahdolliset huumausainetestien tulokset ja hoitojakson kesto. Päihdehoitoon 

ohjauksen jälkeen terveydenhoitaja tai kuraattori pitää yhteyttä opiskelijaan ja 

seuraa tilannetta. (Ks. kohta 6 Huumausainetestaus). Asiasta voidaan sopia 

myös monialaisessa asiantuntijaryhmässä. 

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35 § mukaan myös yli 18-vuotiaasta opiskeli-

jasta voidaan ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, jos 

sosiaalihuollon tarve on ilmeinen. Tämä yhteydenotto tai ohjaus sosiaalipalve-

luihin tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa. Ilmoitus voidaan tehdä ilman 

suostumusta, jos opiskelija on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta 

huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. 

 Jatkotoimet päihdehoitoon ohjauksen jälkeen 

Hoidon aikana arvioidaan opiskelukyky ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. Läh-

tökohtana on päihteettömyys. Ensisijaisesti opiskelukyvyn arvioi hoitotaho. 

Oppilaitoksessa otetaan huomioon työturvallisuus käytännön työtehtävissä 

esimerkiksi työsalityöskentelyssä ja työpaikalla järjestettävässä 
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koulutuksessa. Yhdessä hoitotahon ja opiskelijan kanssa päätetään osallistu-

misesta työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Asiasta keskustellaan myös 

vastuuopettajan/opettajan kanssa.  

Opiskelija ei voi osallistua työsuojelullisista syistä käytännön työtehtäviin posi-

tiivisen huumetestituloksen jälkeen.  Käytännön opintoihin osallistumiseksi 

opiskelijan on esitettävä kaksi negatiivista seulatulosta viikon välein. Jat-

kotestaus tehdään ennalta ilmoittamatta tapauskohtaisesti päihteettömyyden 

varmistamiseksi. Hoitoprosessin aikana teoriaopiskelu voi jatkua sovitusti 

myös vaihtoehtoisin keinoin, jos se on mahdollista osaamistavoitteet huomioi-

den. Tämä on mahdollista vain silloin, jos opiskelija on opiskelukuntoinen eli 

ei ole päihtynyt eikä hänellä ole vieroitusoireita päihteiden käytöstä.  

 Päihteiden käytön jatkuminen 

Hoitoonohjauksen jälkeenkin huoli opiskelijan opiskelukuntoisuudesta saattaa 

jatkua.  Tällöin opiskelijan opiskelukykyä arvioidaan yhteistyössä hoitotahon 

kanssa tai opiskelija ohjataan terveydenhoitajan kautta opiskeluterveyden-

huollon lääkärille opiskelukyvyn arviointiin. Tilanteen mukaan opiskelija ohja-

taan tai velvoitetaan huumausainetestiin (ks. kohta 6 Huumausainetestaus).  

Jos opiskelija ei sitoudu hoitoon ja päihdeongelma jatkuu, oppilaitoksessa har-

kitaan opiskeluoikeuden peruuttamisprosessin aloittamista. Tämä menettely 

on kirjattu Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa ohjeistukseen.  
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 Päihtyneenä esiintyminen oppilaitoksessa 
tai sen järjestämässä tilaisuudessa 

 Välittömät toimet 

• Mikäli opiskelijan epäillään olevan alkoholin, huumausaineen tai muun 

päihteen vaikutuksen alaisena oppilaitoksessa, sen järjestämässä tilaisuu-

dessa tai opiskelija-asuntolassa, asian havainnut tai ilmoituksen saanut 

henkilöstöön kuuluva hakee tuekseen ensisijaisesti terveydenhoitajan/ku-

raattorin arvioimaan tilanteen. 

• Näyttöä opiskelijan päihtymyksestä pidetään luotettavana, jos vähintään 

kaksi henkilökunnan edustajaa on arvioinut tilanteen. Jos opiskelija on eri 

mieltä päihtymyksestä tai läsnä on vain yksi henkilökunnan edustaja, opis-

kelijalle tarjotaan mahdollisuus päihteettömyytensä todentamiseen alko-

metrillä tai huumeseulalla (ks. kohta 6 Huumausainetestaus).  

• Alle 18-vuotiaiden päihtymystapauksissa paikalla ollut henkilö tai vastuu-

opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Yli 18-vuotiaiden osalta otetaan yhteyttä 

kotiin vain opiskelijan luvalla. 

• Päihtynyt opiskelija poistetaan opetustilanteesta, oppilaitoksen järjestä-

mästä tilaisuudesta tai opiskelija-asuntolasta ja huolehditaan, että hän pää-

see turvallisesti kotiin.  

• Jos opiskelijan tila on sellainen, ettei häntä ole turvallista lähettää yksin 

kotiin: 

o Alle 18-vuotiaan osalta otetaan yhteyttä huoltajaan ja pyydetään 

häntä hakemaan opiskelija pois oppilaitoksesta. Jos huoltajaa/huol-

tajia ei tavoiteta, otetaan yhteyttä lastensuojeluun.  

o Tarvittaessa otetaan yhteyttä hätäkeskukseen (puh. 112). 

• Jos opiskelija on väkivaltainen, uhkaava tai on tapahtunut rikos, otetaan 

aina yhteys poliisiin.  

• Päihtymystapausta selvittäneet henkilöt raportoivat tapauksesta koulutus-

johtajalle. 

• Alle 18-vuotiaan nuoren kohdalla terveydenhoitaja, kuraattori tai opettaja 

tekee aina lastensuojeluilmoituksen, asia sovitaan tapauskohtaisesti. 
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 Jatkotoimet 

Koulutusjohtaja kuulee opiskelijaa ja alle 18-vuotiaan osalta myös huoltajaa. 

Seuraamukset voivat olla kirjallisesta varoituksesta määräaikaiseen erottami-

seen. (Ks. Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa) 

Hoitoon ohjauksen osalta edetään liitteen 1 mukaisesti. Keskeisintä on saada 

opiskelija jatkossa sitoutumaan hoitoon. Liitteessä 4 on kuvattu toimintamalli 

tilanteeseen, jossa opiskelija esiintyy päihtyneenä oppilaitoksessa tai sen jär-

jestämässä tilaisuudessa. 

 

 Huumausainetestaus 

Kun oppilaitoksessa on epäily opiskelijan huumausaineidenkäytöstä, ohjataan 

opiskelija terveydenhoitajan luokse. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, voi-

daan ohjata kuraattorin luokse. Huumausainetestauksesta voidaan sopia yh-

teistyössä opiskelijan kanssa tai opiskelija voidaan velvoittaa huumausai-

netestiin. 

 Yhteistyössä sovittu testaus 

Opiskeluhuollon työntekijä tai se työntekijä, jolla huoli herää ohjaa opiskelijan 

terveydenhoitajan luo. Terveydenhoitaja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuutta 

vapaaehtoiseen huumausainetestiin. Terveydenhoitaja tekee lähetteen huu-

mausainetestaukseen. Huoltajalta pyydetään suostumus alle 18-vuotiaan huu-

mausainetestaukseen. 

Terveydenhoitajan ohjatessa opiskelijan huumausainetestiin, opiskelijalle an-

netaan tiedot siitä mitä testataan, missä testataan, mitä seuraamuksia positii-

visesta testituloksesta voi seurata ja kenelle tieto testituloksesta annetaan (ks. 

Liite 4 Yhteistyössä sovittuun huumausainetestiin ohjattaessa opiskelijalle an-

nettavat tiedot).  

Positiivisen testituloksen jälkeen terveydenhoitaja tai tarvittaessa kuraattori 

huolehtii päihdehoitoon ohjauksesta liitteessä 3 olevalla kirjallisella lomak-

keella. Jos testitulos on negatiivinen, arvioidaan opiskelijan kokonaistilanne: 

onko tarpeen tehostetusti seurata hänen työkykyään ja opiskeluaan vai voi-

daanko todeta huoli aiheettomaksi.  

Manipuloitu huumausaineen testitulos katsotaan aina positiiviseksi. Manipu-

loinnilla tässä tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja, joilla yritetään käsitellä näytettä 

niin, ettei testissä paljastuisi väärinkäytettyjä aineita. 
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 Huumausainetestaukseen velvoittaminen 

Lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 84§) mukaan voidaan opis-

kelija velvoittaa huumausainetestiin, kun  

1. on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaiku-

tuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilaitok-

sessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä TAI että opiskelijalla on 

riippuvuus huumeista JA 

2. testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi JA 

3. opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, 

luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä TAI hyvää reagointikykyä, JA 

4. huumeiden vaikutuksen alaisena TAI huumeista riippuvaisena toimiminen 

ko. tehtävässä 

a. vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai ter-

veyttä, 

b. vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta, 

c. vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen 

suojaa tai eheyttä  

TAI 

d. merkittävästi lisää huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, 

hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä 

• Tällaisessa tilanteessa terveydenhoitaja tai tarvittaessa kuraattori tekee 

koulutusjohtajalle esityksen huumausainetestiin velvoittamisesta. Koulutus-

johtaja tekee asiasta päätöksen. Liitteessä 6 on lomake, jolla velvoite huu-

mausainetestaukseen voidaan tehdä. 

• Koulutusjohtaja ilmoittaa opiskelijalle ja alle 18-vuotiaan opiskelijan huolta-

jalle huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta. 

• Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijan huumausainetestiin lähimpään avoinna 

olevaan laatuvalvottuun laboratorioon. (Keudassa on sopimus Terveystalon 

kanssa.) 

• Opiskelijan on mentävä velvoitettuna huumausainetestiin välittömästi. 

Tarkka testiaika sovitaan testiin ohjauksen yhteydessä. 

• Oppilaitos vastaa testauksesta ja todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. 
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• Opiskelija toimittaa todistuksen testituloksesta koulutusjohtajalle. 

• Testistä kieltäytymisestä seuraa kirjallinen varoitus. Mahdollisesta seuraa-

vasta kieltäytymisestä seuraa oppilaitoksesta erottaminen määräajaksi.  

(Ks. Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa) 

• Positiivisen testituloksen jälkeen terveydenhoitaja tai tarvittaessa kuraattori 

huolehtii päihdehoitoon ohjauksesta kirjallisella lomakkeella (Liite 2). Jos 

testitulos on negatiivinen, arvioidaan opiskelijan kokonaistilanne: onko tar-

peen tehostetusti seurata hänen työkykyään ja opiskeluaan vai voidaanko 

todeta huoli aiheettomaksi. 

 Seuraamukset positiivisesta huumausainetestituloksesta 

• Terveydenhoitaja ohjaa päihdehoitoon kirjallisella lomakkeella (Liite 2), alle 

18-vuotiaan kohdalla tehdään yhteistyötä lastensuojelun kanssa (lasten-

suojeluilmoitus). 

• Positiivisen testituloksen jälkeen opiskelija ei voi työsuojelullista syistä 

osallistua käytännön opetukseen ennen kuin on esittänyt kaksi negatiivista 

seulatulosta peräkkäin viikon välein. Jatkotestaus tehdään ennalta ilmoit-

tamatta tapauskohtaisesti päihteettömyyden varmistamiseksi. Hoitopro-

sessin aikana teoriaopiskeluun voi osallistua, jos opiskelija on opiskelukun-

toinen eli ei ole päihtynyt tai omaa vieroitusoireita päihteiden käytöstä.  

• Kun opiskelija on velvoitettu huumausainetestiin ja hän antaa positiivisen 

testituloksen tai hän ei mene testiin annetussa määräajassa, seuraamuk-

sena ovat kurinpitotoimet. (Ks. Kurinpitokeinot ja menettelytavat 

Keudassa.) 

• Opiskelijan opiskellessa alalla, johon liittyy alle 18-vuotiaan turvallisuutta, 

potilas-, tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaati-

muksia, johtaa positiivinen testitulos opiskelijan terveyden- ja toimintaky-

vyn tarkempaan arviointiin ja seurantaan. Tällöin voi tulla harkittavaksi 

opiskeluoikeuden peruuttaminen ns. sora-lainsäädännön perusteella. (Ks. 

Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa.)  
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 Muuta 

 Ohjeistukset ja lait 

 

Alkoholilaki (1102/2017) 

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016) 

Hallintolaki (434/2003) 

Huumausainelaki (373/2008)  

Keudan järjestyssäännöt 

Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)  

Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 

Lastensuojelulaki (417/2007) 

Lukiolaki 714/2018 

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020.  

Pakkokeinolaki (806/2011) 

Perusopetuslaki 628/1998 

Päihdehuoltolaki (41/1986) 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

Tupakkalaki (549/2016)  

Työturvallisuuslaki (738/2002) 

Valviran ohje tupakkalain muutoksista oppilaitoksen näkökulmasta 14.12.2010 
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Liite 1 Varhaisen puuttumisen malli Keudassa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurinpitomenettelyn mukaiset toimenpiteet (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)  

TYÖKYKY PALAUTUU,  

PÄIHTEETTÖMYYS,  

OPISKELIJA VALMISTUU  

Opettaja epäilee päihteiden käyttöä  Väsymys, poissaolot, haluttomuus, 

opinnot ei edisty, puuttuvat suorituk-

set, muu huoli 

Opettaja ottaa asian puheeksi opiskelijan kanssa ja 

toteaa työkykyhaitat 

Tilanteen kartoitus aloitetaan yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja terveydenhoitajan / kuraattorin ja ala-

ikäisen opiskelijan huoltajan kanssa. 

        Myöntääkö opiskelija päihteiden käytön? 

Ei Kyllä 

Tehostettu työkyvyn ja opiskelun seuranta. Säännölliset tapaamiset ter-

veydenhoitajan/ kuraattorin kanssa. 

Hoitoon ohjaus 

Yhteistyö alaikäisen huoltajan/ huoltajien kanssa, työkyvyn selvittäminen 

Tarvittaessa lastensuojeluilmoitus  

Tarvittavat jatkotoimenpiteet, pidättäminen käy-

tännön opiskelusta (esim. työsalityöskentely ja työ-

paikalla järjestettävä koulutus) 

Tilanteen mukaan ilmoitus koulutusjohtajalle ja (tarvittaessa) lastensuoje-

luun 

Ohjataan tarvittaessa vapaaehtoiseen tai velvoittavaan (ei perusopetus) huumausainetes-

taukseen 
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Liite 2 Lomake vapaaehtoiseen huumausainetestaukseen ja päihdehoitoon oh-
jaamiseen      

Lomake päihdehoidon tarpeen arviointiin/päihdehoitoon ohjaukseen (työntekijä täyttää)

                     1/2 

Opiskelija Syntymäaika 

 

Opiskeltava tutkinto/koulutus Keudan toimipisteen osoite 

 

on saanut        

     kehotuksen hoidon tarpeen arviointiin/ huumausainetestaukseen_______________(päiväys) 

     hoitoonohjauskehotuksen päihteiden väärinkäytön vuoksi__________________(päiväys) 

Hoitopaikka 

 

Oppilaitoksen edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Yhteystiedot (ammatti, puhelinnumero, osoite) 

 

Opiskelijan suostuminen päihdehoidon tarpeen arviointiin (opiskelija täyttää) 

    Suostun hoidon tarpeen arviointiin/huumausainetestaukseen ja olen tietoinen sen seuraa-

muksista. 

   En suostu tilanteeni selvittelyyn/huumausanetestaukseen ja olen tietoinen sen seuraamuk-

sista. 

    Suostun siihen, että oppilaitoksen yhteyshenkilö saa opiskeluni jatkumisen kannalta tarpeel-

liset tiedot hoidon tarpeen arvioinnista (mm. mahdolliset seulatulokset). 

    En suostu siihen, että oppilaitoksen yhteyshenkilö saa tietoja hoidon tarpeen arvioinnista. 

Opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys (alle 18-vuotiaat) 

 

Paikka ja päiväys 
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Opiskelijan sitoutuminen päihdehoitoon (opiskelija täyttää)  2/2 

     Sitoudun hoitoon päihdeongelmani vuoksi ja olen tietoinen seuraamuksista, jos laiminlyön    

hoidon. 

     En sitoudu hoitoon ja olen tietoinen kieltäytymiseni seuraamuksista. 

     Suostun siihen, että oppilaitoksen yhteyshenkilö________________________________ 

saa hoitopaikastani tiedon siitä, miten olen noudattanut hoitosopimusta (mm. mahdolliset seu-

latulokset). 

    En suostu siihen, että oppilaitoksen yhteyshenkilö saa tietoja hoitopaikastani. 

Paikka ja päiväys 

 

Opiskelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys (alle 18-vuotiaat) 

 

 



 

>> keuda.fi #kestävä #saavutettava #uniikki  
 #omapolku #työelämäävarten 
 

Liite 3 Päihtynyt opiskelija Keudassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

JATKOTOIMET SEURAAVINA PÄIVINÄ 

Koulutusjohtaja kuulee  

järjestyssääntörikkomuksesta  

➔ kurinpidolliset toimet 

Hoitoonohjaus ja muut tarvittavat 

 toimet varhaisen puuttumisen mallin mu-

kaisesti 

Opiskelija on päihtyneenä 

 Keudassa tai Keudan järjestämässä 

tilaisuudessa 

Opiskelija poistetaan tilaisuudesta, 

mutta häntä ei jätetä yksin 

Päihtymyksen havainnut henkilö hakee tilanteen todenta-

miseksi toisen työntekijän paikalle, ensisijaisesti terveyden-

hoitajan tai kuraattorin 

Alle 18-vuotiaasta otetaan yhteys huoltajaan. 

 Yli 18-vuotiaan kotiin otetaan yhteys vain opiskelijan luvalla. 

Opiskelija kieltäytyy 

poistumasta tai käyt-

täytyy aggressiivisesti  

Kutsutaan paikalle poliisi  

 

Varmistetaan, että opiskelija pääsee 

turvallisesti kotiin  

Huoltaja hakee alle 18-vuotiaan 

Opiskelijan päihtymyksen havainneet il-

moittavat asiasta koulutusjohtajalle 

Alle 18-vuotiaasta tehdään aina 

lastensuojeluilmoitus 



 

>> keuda.fi #kestävä #saavutettava #uniikki  
 #omapolku #työelämäävarten 
 

Liite 4 Yhteistyössä sovittuun huumausainetestiin ohjattaessa opiskelijalle an-
nettavat tiedot 

Mitä testataan:  

• yleensä testataan yleisimmät huumaus- ja lääkeaineet, testauspaikalta saa tar-
kan tiedon testattavista aineista 

 

Missä testataan: 

• terveydenhoitaja ohjaa opiskelijan testattavaksi lähimpään avoinna olevaan laa-
tuvalvottuun laboratorioon (Keudan sopimus Terveystalon kanssa) 

 

Mitä seuraamuksia positiivisen testituloksen perusteella mahdollisesti voidaan mää-
rätä: 

• opiskelija ohjataan päihdehoitoon kirjallisella lomakkeella, alaikäisten kohdalla 
tehdään yhteistyötä lastensuojelun kanssa (lastensuojeluilmoitus) 

• positiivisen testituloksen jälkeen opiskelija ei voi työturvallisuussyistä osallistua 
käytännön opetukseen ennen kuin on esittänyt kaksi negatiivista seulatulosta 
peräkkäin viikon välein. Jatkotestaus tehdään ennalta ilmoittamatta tapauskoh-
taisesti päihteettömyyden varmistamiseksi. Hoitoprosessin aikana teoriaopiske-
luun voi osallistua, jos opiskelija ei ole päihtynyt tai omaa vieroitusoireita.  

• opiskelijan opiskellessa alalla, johon liittyy alaikäisen turvallisuutta, potilas-, tai 
asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, johtaa 
positiivinen testitulos opiskelijan terveyden- ja toimintakyvyn tarkempaan arvi-
ointiin ja seurantaan, tällöin voi tulla harkittavaksi opiskeluoikeuden peruttami-
nen. (Ks. Kurinpitokeinot ja menettelytavat Keudassa.) 

 

Tiedon testituloksesta opiskelija ilmoittaa koulutusjohtajalle. 

Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 82 § pykälän mukaan opiskelijan tervey-

dentilaa 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 henkilölle muihin opintoihin ja tukipalveluihin ohjaa-

mista varten; 

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille opiskelijan terveyden ja turvalli-

suuden varmistamiseksi ja tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten; 



 

4) työpaikalla järjestettävän koulutuksen vastaaville henkilöille sekä työpaikalla järjes-

tettävän koulutuksen henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi; sekä 

5) poliisille ja koulutuksen järjestäjän edustajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa tur-

vallisuusuhan selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioimiseksi tai mikäli opis-

kelijan todetaan terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle.



 

>> keuda.fi #kestävä #saavutettava #uniikki  
 #omapolku #työelämäävarten 

Liite 5 Esitys koulutusjohtajalle opiskelijan velvoitteesta esittää huumausainetestiä koskeva 

todistus  

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 531/2017 84 § mukaan koulutuksen järjes-

täjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen. Todis-

tuksesta on lain mukaan käytävä ilmi, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 

1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, ja että testin 

perusteella on laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin 

lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.  

 

Opiskelijan _______________________________________________  

(henkilötunnus _________________ ) on esitettävä koulutusjohtajalle _______mennessä 

lain 84 §:n mukainen huumausainetestiä koskeva todistus.  

 

Huumausainetestaus tehdään ______________ paikassa ___.___.___ klo ______. 

 

Perustelu vaatimukselle esittää huumausainetestiä koskeva todistus: 

___ epäily huumausaineiden vaikutuksen alaisena olemisesta 

___ epäily huumeriippuvuudesta. 

 

Lisäksi testaaminen on välttämätöntä, jotta opiskelijan toimintakyky voidaan selvittää, ja että opiske-

lija toimii tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai 

hyvää reagointikykyä. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi edellytetään, että kyseisissä tehtävissä 

toimiminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena vaikuttaa jollakin seuraa-

vista tavoista: 

___ Opiskelijan toiminta huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena vaarantaa vaka-

vasti opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä. Näin on, jos opiskelija käyttää opintoihin liit-

tyvissä käytännön tehtävissä huolellisuutta vaativia tai väärin käytettyinä vaara-aiheuttavia koneita, 

laitteita tai työkaluja tai vastaa esimerkiksi lääkkeiden annostelusta tai potilaiden hoidosta. 

___ Opiskelija vaarantaa toiminnallaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä vakavasti liiken-

teen turvallisuutta. Liikenteen turvallisuus voi vaarantua esimerkiksi, jos opiskelija ohjaa opintoihin 

liittyen ajoneuvoa huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena. Liikenteen turvallisuus 

kattaa myös ilmailualan ja merenkulkualan turvallisuuden. 
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>> keuda.fi #kestävä #saavutettava #uniikki20 
 #omapolku #työelämäävarten  
 

 

 

___ Opiskelija vaarantaa toiminnallaan vakavasti salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa 

tai eheyttä, esimerkiksi henkilö-, potilas- tai pankkitietoja. 

___ Opiskelija lisää toiminnallaan merkittävästi koulutuksen järjestäjän tai työpaikan työnantajan hal-

lussa olevien huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen 

riskiä. 

 

Paikka:_______________ Päiväys: __.__.20 __ 

 

_________________________________________________  

allekirjoitus, virkanimike ja nimenselvennys.  

 

• Tämän lomakkeen liitteeksi laitetaan testauspaikan (Terveystalo Oy) lomake, jossa on tietoa 

opiskelijalle seulan sisällöstä ja Terveystalon henkilökunnalle laskutuksesta. 


