Kulosaaren yhteiskoulun toimintamalli päihdeasioissa
Koulun velvollisuus on taata oppilaalle/opiskelijalle turvallinen opiskeluympäristö.
Ensisijaisesti vastuu nuoren kasvattamisesta on kodeilla. Huoltajilla on sekä oikeus että
velvollisuus kasvattaa lapsensa ja koulu tukee tätä tehtävää. Parasta tukea nuorelle päihteitä
vastaan on huoltajien ja koulun yhteinen näkemys päihteistä sekä tieto siitä, miten toimitaan
ongelmatilanteissa.
Kulosaaren yhteiskoulun järjestyssääntöjen mukaan tupakointi, nuuskaaminen, päihteiden
tai huumeiden hallussapito, käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen kouluaikana
tai koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.
Koulun toimintamalli on sekä koulun yhteinen kannanotto tupakointia ja päihteiden käyttöä
vastaan että käytännön ohje näissä asioissa. Koko koulun henkilökunta puuttuu välittömästi
mahdollisiin epäilyihin.
TUPAKOINTI KOULUN ALUEELLA ON KIELLETTY
Kulosaaren yhteiskoulu on savuton alue. Tupakointi ja nuuskaaminen koulun alueella on
kielletty kaikilta kaikkina vuorokauden aikoina.
Yläkoulun oppilas, joka tupakoi, saa valvovalta opettajalta jälki-istunnon. Valvova opettaja
ilmoittaa asiasta sekä luokanvalvojalle että oppilaan huoltajalle. Jos alle 18-vuotias
lukiolainen tavataan tupakoimasta, asiasta ilmoitetaan hänen huoltajalleen Wilman kautta.
Toistuvista rikkeistä järjestetään keskustelu ryhmänohjaajan / luokanvalvojan, huoltajan ja
opiskelijan/oppilaan kanssa.
Toistuvista tupakointirikkeistä ilmoitetaan poliisille.
PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ
Jos oppilas/ opiskelija todetaan tai epäillään olevan koulussa päihteiden vaikutuksen
alaisena
● Oppilasta/opiskelijaa ei jätetä yksin.
● Oppilas/ opiskelija saatetaan terveydenhoitajan/kuraattorin ja rehtorin luo.
● Koululla on mahdollisuus puhalluttaa oppilas/ opiskelija tarvittaessa.
● Oppilaan/opiskelijan huoltajille ilmoitetaan asiasta ja pyydetään heitä hakemaan
lapsi koulusta.
● Tarvittaessa oppilas/opiskelija viedään lasten ja nuorten sairaalaan tai kutsutaan
ambulanssi.
● Jos oppilas/opiskelija on vaaraksi itselleen tai muille, ilmoitetaan asiasta poliisille.
● Oppilashuoltoryhmä arvioi, onko tarpeen tehdä lastensuojeluilmoitus. Jos
oppilas/opiskelija on päihtyneenä koulussa, tehdään lastensuojeluilmoitus.

● Rikkomuksen vakavuudesta riippuen sovelletaan koulun järjestyssäännöissä
mainittuja seuraamuksia. Niitä ovat:
o rehtorin puhuttelu
o poistaminen koulusta loppupäivän ajaksi
o kirjallinen varoitus
o määräaikainen erottaminen
Jos oppilas/opiskelija itse, toinen opiskelija tai joku koulun aikuisista on huolissaan tai on
havainnut nuorella päihteiden käyttöä:
● Oppilasta/opiskelijaa rohkaistaan keskustelemaan tilanteesta luokanvalvojan,
ryhmänohjaajan tai oppilashuollon työntekijöiden kanssa (apulaisrehtori,
opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori).
● Oppilaan/opiskelijan päihteidenkäytön todennut tai sitä epäilevä henkilö kertoo
asiasta oppilashuollon työntekijöille.
● OHR käsittelee asiaa ja sopii jatkotoimenpiteistä.
● Oppilasta/opiskelijaa kehotetaan kertomaan asiasta huoltajille ennen koulun
ilmoitusta.
● Oppilaan/opiskelijan ja huoltajien kanssa keskustellaan tilanteesta. Keskustelussa
ovat mukana luokanvalvoja/ryhmänohjaaja ja terveydenhoitaja ja/tai kuraattori.
● Keskustelussa käsitellään:
o Tapahtuneet asiat / miksi epäily on syntynyt
o Mahdollisuudet epäilyn poistoon / huumeseula
o Hoitoonohjaus / hoitopaikat
o Seuranta
o Mahdollinen lastensuojeluilmoitus
o Poliisi-ilmoitus

