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PÄIHDEOHJELMA
Päihteiden käyttö, niiden vaikutuksen alaisena oleminen tai niiden hallussapito on kielletty
Aikuiskoulutus Taitajassa. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa
sellaista ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai
toisen turvallisuutta taikka jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
Opiskelijoiden päihdeohjelma on Taitajassa toteutettava toimintamalli, joka koskee kaikkia
opiskelijoita, tutkinnon suorittajia ja muita aikuiskoulutuksessa opiskelevia henkilöitä.
Kaikista käytetään jatkossa sanaa opiskelija. Päihdeohjelman tavoitteena on oppilaitos, jossa
kukaan ei esiinny päihteiden vaikutuksen alaisena ja jossa autetaan puuttumalla
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksilön päihdeongelmaan.
Päihdeohjelma sisältää ne toimintaperiaatteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja
puuttumaan opiskelijan päihteidenkäytön epäilyyn tai havaittuun päihteidenkäyttöön.
Päihdeohjelma sisältää myös ohjeet seuraamusmenettelyyn tilanteissa, jossa opiskelija
esiintyy koulutuksen aikana päihtyneenä.
Varhaisella reagoinnilla ja tuella, sekä suhtautumalla asiallisesti yhteisesti sovituin tavoin
päihdeasioihin, voidaan mahdollisen ongelman paheneminen estää ja ohjata opiskelija
tarvittaessa hoitoon opiskelijan kanssa yhteisen sopimuksen perusteella. Kaikissa tämän
päihdeohjelman vaiheissa yhteisenä tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn
koheneminen.
Päihteillä tarkoitetaan tässä ohjelmassa alkoholia, huumeita, keskushermostoon vaikuttavia
lääkeaineita tai muita päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Päihdeohjelma ja
päihteiden väärinkäyttö tarkoittaa tässä yhteydessä sellaista päihteiden liika- ja sekakäyttöä,
joka vaikuttaa haittaavasti henkilön opiskeluun tai vaarantaa henkilön oman tai
oppimisympäristön ja henkilöstön turvallisuuden. Oppilaitos- tai tapaturmavakuutukset eivät
korvaa päihtyneenä sattuneita tapaturmia.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA
Päihdeohjelman tarkoituksena on edistää hyvinvoivaa opiskeluympäristöä ja opiskelijoiden
vastuullista suhtautumista päihteiden käyttöön. Taitajan opiskeluterveydenhuollossa
tehdään ennaltaehkäisevää päihdetyötä tunnistamalla opiskelijoiden päihteidenkäyttöön
liittyvät riskit ja tarjoamalla heille tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Ennaltaehkäisyn perusta on ongelmien käsittelyn avoimuus ja ratkaisun hakeminen. Se
edellyttää varhaista reagointia ja tukea sekä avun tarjoamista. Oppilaitoksen jatkuva
kokonaisvaltainen kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen päihteidenkäytön
tunnistamiseen edesauttavat mahdollisuuksia vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia
poissaoloja ja muita mahdollisia haittavaikutuksia.

LAINSÄÄDÄNTÖ
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) määrää opiskelijaksi ottamisesta, alalle
soveltumattomuudesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta mm. päihteisiin liittyvissä
asioissa.
Huumausainetestaukseen lähettämiseen liittyvät säännökset koskevat kaikkien
koulutusalojen tutkintoja opintoihin liittyvien käytännön tehtävien tai työpaikalla
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järjestettävän koulutuksen yhteydessä tai tilanteessa, jolloin opiskelijalla on riippuvuus
huumeista.
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.
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 alaikäisen opiskelijan huoltajalle.
Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta
todistuksesta aiheutuvista kustannuksista (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 84§).

KURINPITO
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:
1) kieltäytyy 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä;
taikka
2) on 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.
Jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyttäytymistä kirjallisen varoituksen
saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa
opiskelijalta aine, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa
omaa tai toisen turvallisuutta ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä (laki
ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 89 §). Tässä pykälässä säädetyt oikeudet ja
velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin opiskelija osallistuu koulutuksen järjestäjän
hyväksymään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen koulutukseen
tai toimintaan.
Rehtorilla ja opettajalla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat
tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat ja päällisin puolin hänen
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vaatteensa, sellaisen aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen
turvallisuutta, jos on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia aineita ja opiskelija
pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei hänen
hallussaan niitä ole.
Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy.
Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä
tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Opiskelijan
pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa oppilaitoksen henkilöstöön
kuuluva, jos tämä on saapuvilla.
Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin poiketa,
jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman
välttämätöntä.
Tässä pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin
opiskelija osallistuu koulutuksen järjestäjän hyväksymään henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman mukaiseen koulutukseen tai toimintaan (laki ammatillisesta
koulutuksesta 531/2017, 90 §).
Aineiden haltuun ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden
edellyttämää hienotunteisuutta. Koulutuksen järjestäjän tulee suunnitella ja ohjeistaa
toimenpiteiden käyttö.
Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Haltuun
ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajille
mahdollisimman pian (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 91 §).
Opiskelijalta haltuun otetut aineet luovutetaan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle
edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Aineet tulee kuitenkin
luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän
huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan.
Ennen luovuttamista aine tulee säilyttää huolellisesti. Aineiden luovutus tulee järjestää
mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet tulee luovuttaa poliisille
välittömästi. Opiskelijalle itselleen luovutettavat aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä.
Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa huostaanottoa koskevasta ilmoituksesta nouda
ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Aineiden luovuttaminen ja hävittäminen tulee
kirjata.

TOIMINTAPERIAATTEET JA SEURAAMUSMENETTELYT
Kaikki opiskelijaan liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisina ja voimassaolevan
lainsäädännön määräyksiä noudattaen. Salassapitoa ja tietosuojaa säätelee laki
ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 11 luku). Aikuiskoulutus Taitajan järjestyssääntöjen
mukaan päihteiden käyttö, myynti ja välittäminen sekä päihteiden vaikutuksen alaisena
oleminen on kielletty oppilaitoksessa, työpaikoilla ja opiskeluun liittyvissä tapahtumissa.
Opiskelija poistetaan Taitajan alueelta välittömästi, jos hän on alkoholin tai muiden
päihteiden vaikutuksen alaisena. Taitajassa painotetaan vastuullisuutta sekä tuetaan ja
ohjataan opiskelijaa oman elämänsä hallintaan.
Ongelmien ilmetessä kouluttajan velvollisuus on puuttua viipymättä tilanteeseen.
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PUHEEKSIOTTAMINEN
Epäiltäessä opiskelijan olevan päihteiden vaikutuksen alaisena, kouluttajalla on yhdessä
esimiehensä tai toisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa velvollisuus ottaa asia puheeksi
opiskelijan kanssa välittömästi.
Kouluttajan tai muun henkilökunnan jäsenen on puututtava tilanteeseen
havaitessaan opiskelijan, joka esiintyy oppilaitoksessa toistuvasti päihteiden käytön jälkitilan
takia huonokuntoisena → opiskelija ohjataan terveydenhoitajalle.
Kouluttajan tai muun henkilökunnan jäsenen on puututtava tilanteeseen, jossa hänelle
kerättyjen havaintojen perusteella herää epäily opiskelijan päihteiden väärinkäytöstä →
opiskelija ohjataan terveydenhoitajalle.
Merkkejä päihteiden ongelmakäytöstä:
-

-

opiskelijan selviytyminen opinnoissa / työssä heikkenee
taloudellinen tilanne muuttuu äkisti
poissaolot lisääntyvät varsinkin aamuisin ja viikonlopun jälkeen
opiskelijalla on epärealistisia puheita, valehtelua ja tarinoita
opiskelijan luonne ja käyttäytyminen muuttuvat äkisti
opiskelijan ulkonäkö ja olemus muuttuvat äkisti
opiskelijalla esiintyy pelkotiloja, ahdistuneisuutta, levottomuutta
opiskelijassa on erilaisia fyysisiä merkkejä käytetystä aineesta riippuen: laajentuneet
silmäterät, verestävät silmät, vapina, hikoilu, rajut painon muutokset, uneliaisuus,
tokkuraisuus
joillekin aineille ominainen tuoksu (mm. tinneri, kannabis, kaasut)
henkilön hallussa olevat esineet ja aineet (mm. piippu, veitset, kannabispalat)

HUOM!
Mikäli opiskelija kieltäytyy alkoholi- tai huumetestauksesta, tulkitaan testin tulos positiiviseksi.
Opiskelija voi myös olla sitoutumatta hoitoon hakeutumiseen, mutta tällöin hänelle tulee
selvittää mitkä seuraukset sillä on.
Logistiikka- ja ajoneuvo-osaston erityisluonteesta johtuen menettelyt ovat muita osastoja
tiukemmat ja perustuvat Sora-lainsäädäntöön. Koulutustilanteessa päihtyneenä tai
huumaavien aineiden alaisena oleminen johtaa koulutuksen välittömään päättämiseen ilman
varoitusta.
Avohoitokäynnit ja/tai terveydenhuollon seurantakäynnit ovat luvallisia poissaoloja, mutta
niistä pitää esittää käyntitodistus.
Työpaikkaohjaaja ottaa kouluttajaan yhteyttä opiskelijan päihdeasioissa.
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TOIMINTAMALLI
KOULUTTAJA/ TYÖPAIKKAOHJAAJA (Oman turvallisuuden takaamiseksi otetaan tilanteeseen mukaan
toinenkin henkilö)
Opiskelijan epäillään olevan
päihtyneenä opiskelupaikalla.

Opiskelijan epäillään laiminlyövän
opintoja päihteidenkäytön takia.

Kouluttaja ohjaa opiskelijan pois
opiskelupaikalta turvallisuudesta
huolehtien.

Kouluttaja ohjaa opiskelijan
terveydenhoitajalle.
LIITE 1
4
Oppilaitos määrää puhallutuksen, jonka
toteuttaa terveydenhoitaja tai oppilaitos itse.
Huumeiden käytön epäilyssä LIITE 3 ja LIITE 4.
Kouluttaja käy puheeksiottokeskustelun opiskelijan kanssa välittömästi, kun opiskelija tulee seuraavan
kerran päihteettömänä oppilaitokseen.
4
Kouluttaja ohjaa opiskelijan terveydenhoitajalle jatkohoidon suunnitelmaa varten.

Kurinpidolliset toimenpiteet, varoitus
päihteiden käytöstä LIITE 2 ja hoitoon
hakeutumiskehotus LIITE 5.
SORA -lainsäädännön alaisilla aloilla
opiskelijan opinnot keskeytetään välittömästi.

Ei todeta päihdeongelmaa. Ei
jatkotoimenpiteitä.
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LIITE 1
Epäily päihteiden käytöstä oppilaitoksessa ja työpaikalla
Opiskelijan nimi ____________________________________________________________
Henkilötunnus _____________________________________________________________
Tilannekuvaus:

Kyseessä oli epäily:

Miten päihteiden käyttö todettiin?:

alkoholin aiheuttamasta humalatilasta ____
muusta päihtymyksestä ____
vieroitusoireista ____
Opiskelijan tilan arviointi:
Puhe: selvää / epäselvää / heikentynyt / muuta, mitä?
Puhuteltavuus: hyvä / heikentynyt / muuta, mitä?
Ajan ja paikan taju: hyvä / heikentynyt / muuta, mitä?
Kävely: varmaa / epävarmaa / muuta, mitä?
Reaktiokyky: normaali / hidastunut / muuta, mitä?
Olemus: rauhallinen / euforinen / ahdistunut / unelias / uhitteleva / itkuinen / muuta, mitä?
Fyysiset oireet: ei ole / levoton /hikoilee / vapisee / on pahoinvoiva / muuta, mitä?
Alkoholin tai muun aineen tuoksu: kyllä / ei / muuta, mitä?

Opiskelijan oma näkemys tilanteesta:

Opiskelija myöntää käytön / ei myönnä käyttöä
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Alaikäisen opiskelijan kohdalla otettu yhteys huoltajiin. Yhteystiedot:

Sovitut jatkotoimenpiteet (mm. huumetestaukseen ohjaus, opiskelukyvyn arviointi)

Paikka ja aika: __________________________________________________________________

Allekirjoitukset:

_______________________________

_______________________________

opiskelija

havainnon tehnyt henkilö

_______________________________
alaikäisen opiskelijan huoltaja
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LIITE 2

Varoitus päihteiden väärinkäytöstä

Nimi:
On tänään saanut varoituksen päihteiden väärinkäytöstä seuraavasta syystä:

Kouvolassa

/ 20

_______________________________
Toimialapäällikön allekirjoitus

Olen tänään saanut yllä olevan varoituksen.

Kouvolassa

/ 20

________________________________
Opiskelijan allekirjoitus

_________________________________
Alaikäisen opiskelijan huoltajan allekirjoitus
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LIITE 3
Puheeksiottokeskustelu
Huumausainetestaukseen määrääminen, silloin kun SORA -säädösten ja – määräysten edellytykset täyttyvät
Kouluttaja täyttää lomakkeen (rastittaa vaihtoehdot) yhdessä opiskelijan kanssa. Ammatillisen koulutuksen
lain (532/2017) mukaan oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan
todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että:
Toisen seuraavista vaihtoehdoista on toteuduttava:
___ opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä ja/tai
työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa TAI
___ opiskelijalla on riippuvuus huumeista
Lisäksi molempien seuraavista vaihtoehdoista on toteuduttava:
___ testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi JA
___ opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä
harkintakykyä ja hyvää reagointikykyä
Lisäksi 1 (yhden) seuraavista ehdoista on toteuduttava:
Huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:
___ vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä ja/tai toisen henkeä ja/tai terveyttä
___ vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta
___ vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa ja/tai eheyttä
___ merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän 70 ja 71§: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

Läsnäolijat: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pvm ____ / ____20____
Kouluttajan allekirjoitus
______________________________________________________________
Opiskelijan / alaikäisen huoltajan allekirjoitus
______________________________________________________________
Alaikäisen opiskelijan kohdalla: lastensuojeluilmoitus on tehty _________ / _________20_______
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LIITE 4
SORA -säädösten ja -määräysten mukainen kehotus huumausainetestaukseen
Oppilaitoksella on perusteltu syy epäillä, että opiskelija käyttää huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin
tarkoituksiin tai on riippuvainen huumeista.
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) perusteella oppilaitoksella on oikeus määrätä
opiskelija toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus, mikäli SORA -säädösten ja -määräysten
mukaiset edellytykset täyttyvät.
Opiskelijan nimi ___________________________________________________________________
Henkilötunnus ____________________________________________________________________
Tutkinto _________________________________________________________________________
Opiskelijan on hakeuduttava huumausainetestaukseen viipymättä. Opiskelija toimittaa kopion tästä
määräyksestä opiskeluterveydenhuoltoon, josta tehdään lähete laboratorioon.
Opiskelijan kanssa on käyty puheeksiottokeskustelu, jossa on kerrottu perusteet sekä lain määräämät
edellytykset huumausainetestaukselle.
Paikka _________________________________ Pvm ______ / ______20 ______

______________________________________
opiskelijan / alaikäisen huoltajan allekirjoitus
Oppilaitos vastaa lainsäädännön mukaisen huumausainetestin ja sitä koskevan todistuksen saamisesta
aiheutuvista kustannuksista.
Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koululääkärin antamaa todistusta
(lääkärintodistus), josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huumausaineen käytön selvittämiseksi,
sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.
Opiskelija____________________________ on saanut kehotuksen mennä huumetestaukseen
_______/_______20______. Laboratoriolähetteen tekee opiskelijoiden terveydenhoitaja.
Lääkärinlausunto on esitettävä toimialapäällikölle viimeistään _______/_______ 20_______.

__________________________________

____________________________________

Rehtori

Toimialapäällikkö
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LIITE 5
Hoitoon hakeutumiskehotus päihteiden väärinkäytön johdosta
Luottamuksellinen hoitoonohjaus- ja hoitosopimus
Aika ja paikka __________________________________________________________________
Opiskelijan nimi ja Hetu _________________________________________________________________
Tutkinto ______________________________________________________________________________
Opiskelun jatkaminen edellyttää
___ oppilaitoksen järjestyssääntöjen noudattamista
___ päihteettömyyttä opiskelun aikana
___ asiallista käyttäytymistä oppilaitoksessa
___ säännöllistä läsnäoloa tunnilla
___ työturvallisuuden noudattamista
Sitoudun
___ yllämainittuihin opiskelun edellytyksiin
___ hoitoon ja hoitosuunnitelmaan
___ hoitosuunnitelman mukaisiin tukitoimiin (tarvittaessa alkoholimittaus, huumeseula ja
laboratoriokokeet)
Anna luvan tietojen luovuttamiseen oppilaitoksen ja hoitotahon välillä opintojen ja hoidon etenemisestä.
Paikka _________________________________________ Aika __________________________________
Tämän sopimuksen seurantakokous _____ / _____20_____
Oppilaitoksen edustaja ja yhteystiedot
____________________________________________________________
Opiskelija
____________________________________________________________
Alaikäisen huoltaja
____________________________________________________________
Hoitotahon edustaja
____________________________________________________________
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Hoitoon hakeutumiskehotukseen liittyvä syy:

Puheeksiottokeskustelu käyty___/___ 20___
Varoitus annettu ___/___ 20___

_____________________________________
Toimialapäällikön allekirjoitus

Mikäli hoitoon ohjattu jättää hakeutumatta hoitoon ilman perusteltua syytä, johtaa se opintojen
keskeyttämiseen.
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HUUMETESTAUS (Sora-laki 34 a § (12.8.2011/951) )
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.
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, jos opiskelija on alaikäinen.
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.

