
Toimintaohje
huumausaineiden käyttöön puuttumisesta

Päihteiden ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksessa ja sen alueella on kielletty. 
(Keski-Pohjanmaan ammattiopiston järjestyssäännöt)

Huumeiden käyttöä epäiltäessä: 
• Tilanteen havainnut henkilö 

keskustelee opiskelijan kanssa ja ohjaa     
tarvittaessa huumausainetestiin

• Jos kyseessä on usean opiskelijan
ryhmä, tilanne ja testaus on käsiteltävä             
yksilökohtaisesti ja luottamuksellisesti

Edellytykset huumausainetestiin 
lähettämiselle:
• opiskelija on huumausaineiden vaiku-

tuksen alaisena opintojen aikana tai 
työssäoppimassa

• opiskelija on riippuvainen huumeista

• testaaminen on välttämätöntä toiminta-
kyvyn selvittämiseksi

• opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä,
jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta,
luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä
tai hyvää reagointikykyä

• opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä,
joissa huumeiden vaikutuksen alaisena 
toimiminen tai huumeista riippuvaisena 
toimiminen voi:

• vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai
toisen hengen tai terveyden

•  vakavasti vaarantaa liikenteen 
turvallisuutta

•  vakavasti  vaarantaa  salassapitosäädöksin 
suojattujen  tietojen  suojaa  tai eheyttä

• merkittävästi lisätä koulutuksen järjestäjän
tai korkeakoulun, työssäoppimispai-
kan tai työnantajan hallussa olevien 
huumaus- tai lääkeaineiden laittoman 
kaupan leviämistä.

Vapaaehtoinen huumausainetestaus 
opiskelijan suostumuksella: 
• Opiskelijalle voi esittää vapaaehtoista

huumausainetestiin menemistä hänen 
omalla suostumuksellaan

• Opiskelijalta voidaan pyytää kirjallinen
suostumus tuloksen esittämisestä oppi-
laitokselle. 

Mikäli opiskelija; 
• ei suostu vapaaehtoiseen testiin tai 

• tulos on positiivinen tai 

• opiskelija ei toimita huumausaine-
testauksen tulosta oppilaitokselle,
toimitaan kurinpitosäädösten 
mukaisesti



Opiskelijan huumetestaus 
opiskeluterveydenhuollossa: 
Terveydenhoitaja tekee viivytyksettä 
laboratoriolähetteen huumeiden käytön 
selvittämiseksi. 

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus evätä 
opiskeluoikeus sekä asuntolassa asuminen 
siihen saakka, kunnes opiskelija toimittaa 
testituloksen koulutuksen järjestäjälle. 

Terveydenhoitaja selvittää 
testattavalle: 
• huumausainetestin tarkoituksen ja

sisällön: näytteenotto, huumausaine-
testiä koskevan todistuksen laatiminen, 
mahdollisuus selvittää mahdollinen 
positiivinen testitulos ja mahdollisuus 
riitauttaa positiivinen testitulos

Potilastietoihin kirjataan myös:
• esitiedot
• havainnot opiskelijan mahdollisesta

päihtymyksestä
• testattavan ilmoittama lääkitys ja 

käytetyt luontaistuotteet 14 vrk:n ajalta
•  tieto, että opiskelijaa on informoitu 

Testituloksen tulkinta ja 
testituloksesta ilmoittaminen: 
• Terveydenhoitaja ilmoittaa opiskelijalle

testituloksen 

• Opiskelija toimittaa testivastauksen
koulutuksen järjestäjälle oppilaitoksen 
määräämässä ajassa 

• Mikäli opiskelija ei toimita todistusta
oppilaitokselle  sen  määräämässä  
ajassa,  voidaan  opiskeluoikeus  sekä  
asuntolassa  asuminen  evätä  (rehtorin  
toimesta), kunnes opiskelija toimittaa 
todistuksen

• Mikäli huumausainetestin tulos on
positiivinen, käynnistyvät hoitoonohja-
us ja mahdolliset kurinpitotoimet

• Huumausainetestiä koskevan todistuksen
vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan 
huoltajalle

• Koulutuksen järjestäjä vastaa tutkimuksista
aiheutuneista kustannuksista 

• Jos varmistettu tulos on positiivinen,
terveydenhoitaja tekee hoitoonohjauk-
sen Portin avokuntoutukseen. 

• Jos kyseessä on positiivinen tulos,
opiskelijalle annetaan mahdollisuus 
esittää käsityksensä tuloksen syystä  

•  Jos kyseessä on alaikäinen opiskelija,
koulutuksen järjestäjä ilmoittaa huol-
tajalle huumausainetestiä koskevan 
todistuksen vaatimisesta, 
eikä opiskelija voi estää ilmoitusta

•  Ilmoitus tehdään myös 
lastensuojeluviranomaiselle

•  Mikäli kyseessä on huumausaine-
rikosepäily, otetaan yhteyttä oppilaitos-
poliisiin

• Alle 18-vuotiaiden päihteidenkäytön
yhteydessä tehdään lastensuojeluilmoitus


