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Tupakoinnin ja päihteiden vastainen suunnitelma
Lainsäädäntö
Tupakkalain 12 §:n mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta antavien oppilaitosten
sisätiloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla (kyltit).
Tupakkalain 11 §:n mukaan tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta.
Tupakkalain 10 §:n mukaan tupakkatuotetta ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18vuotiaalle. Jos oppilaitoksessa myydään tai välitetään tupakkatuotuotteitta alle 18vuotiaille, asiasta voidaan ilmoittaa poliisille esitutkinnan käynnistämiseksi.
Alaikäisen alkoholin käytön kieltää alkoholilaki (mm. 34 §). Alle 18-vuotiaalla ei ole oikeutta
pitää hallussaan mitään alkoholijuomia. Alkoholijuomien välittäminen alle 18-vuotiaalle on
kielletty. Kaikki alaikäisen alkoholin käyttö on kiellettyä.
Huumausaineiden kaikkinainen hallussapito, käyttö, valmistus ja myynti on yksiselitteisesti
kielletty (Huumausainelaki 3 § yleiskielto).

Tavoitteet
1. Oppilaan itsetunnon ja -luottamuksen vahvistaminen siten, että oppilas arvostaa
itseään ja omaa terveyttään.
2. Oppilaalla on perustiedot tupakasta ja päihdyttävistä aineista. Päihteillä tarkoitetaan
alkoholia, tupakkaa ja huumausaineita. Myös lääkkeet, liuottimet ja muut aineet
luokitellaan päihteiksi, jos niitä käytetään päihtymistarkoituksessa.
3. Oppilas ymmärtää päihteiden vaarallisuuden.
4. Oppilas tietää päihteitä koskevia lakeja ja noudattaa niitä.

Menetelmät
1. Koulun henkilökunta on kiinnostunut kaikista oppilaista ja suhtautuu kannustavasti
sekä positiivisella vuorovaikutuksella oppilaisiin.
2. Harjoitellaan sanomaan ei päihteille.
3. Käytetään erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevia ohjelmia ja menetelmiä.
4. Eri oppitunneilla käsitellään aihetta eri näkökulmilta.
5. Päihdevalistusta antavat opettajien lisäksi kouluterveydenhoitajat.
6. Asiantuntijoita ja koulun ulkopuolisia luennoitsijoita käytetään mahdollisuuksien
mukaan.

Henkilökunnan toiminta, mikäli oppilas pitää hallussaan tai käyttää tupakkaa
tai päihteitä.
Jokaiseen tapaukseen puututaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oppilasta kuullaan.
Tupakointivälineet takavarikoidaan ohjeen mukaan.
Asiasta ilmoitetaan huoltajalle.
Oppilaalle annetaan kurinpitorangaistus.
Järjestetään yksilökohtainen oppilashuolto tapauskohtaisesti arvioiden.
Arvioidaan huoli ja tehdään asiasta tarvittaessa lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojelulain 25 §:n mukaan opetustoimen palveluksessa olevat henkilöt ovat
velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan
sosiaalishuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää
lapsesta, joka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma
käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä.
7. Jos kyseessä on tupakan välittäminen, huumeet tai toistuva tupakoiminen asiasta
ilmoitetaan poliisille.
8. Mikäli kyseessä on kouluajan ulkopuolinen tupakointi, asiasta ilmoitetaan aina
huoltajalle.

Jos oppilaan epäillään / huomataan olevan päihtynyt
1.
2.
3.
4.
5.

Opettaja/ohjaaja vie oppilaan kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.
Otetaan yhteys oppilaan huoltajaan.
Oppilas ohjataan kotiin (huoltaja hakee) tai terveyskeskukseen (saattaja mukaan).
Tarvittaessa otetaan yhteys poliisiin / hätäkeskukseen.
Oppilaalle järjestetään yksilökohtainen moniailainen oppilashuolto asian käsittelyä
varten. Jatkotoimet ovat oppilaskohtaisia kokonaistilanne arvioiden.
6. Asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.
7. Asian käsittelystä muiden oppilaiden kanssa päätetään tapauskohtaisesti.

