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Ehkäisevää päihdetyötä tehdään
koulujen ja oppilaitosten arjessa

Ehkäisevän päihdetyön tavoite
Ehkäisevässä päihdetyössä ehkäistään alkoholin, huumausaineiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä sekä 
rahapelaamista ja niistä aiheutuvia haittoja vähentämällä niiden kysyntää ja tarjontaa, vahvistamalla suojaavia teki-
jöitä ja poistamalla riskitekijöitä sekä vaikuttamalla tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Koulut ja oppilaitokset ovat kes-
keinen yhteisö, joka parhaimmillaan voi vahvistaa suojaavia tekijöitä ja lasten ja nuorten valmiuksia. Myös opetussuun-
nitelmien perusteet velvoittavat huomioimaan ehkäisevän päihdetyön sisällöt. Ehkäisevä päihdetyö on vaikuttavaa, 
kun se toteutetaan osana koulun ja oppilaitoksen arkea.

Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus kouluissa ja oppilaitoksissa
Ehkäisevä päihdetyö. on osa päihdekasvatusta, yhteisöllistä ja yksilöllistä opiskeluhuoltoa, opintojen tukea, laajaa eri 
toimijoiden välistä yhteistyötä sekä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta edistäviä toimia. Työn johdonmukaisella 
johtamisella varmistetaan ehkäisevän päihdetyön jatkuvuus ja nivoutuminen osaksi koulun sivistys- ja kasvatustyötä 
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta. Kokonaisuuden toteutuminen vaatii johtamista. Oppilaitos-
kohtainen opiskeluhuoltoryhmä voi koordinoida kokonaisuutta yhteistyössä koulun tai oppilaitoksen johdon kanssa. 

Kaikkien henkilöstön jäsenten on hyvä osata ottaa oppilaiden ja opiskelijoiden päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituot-
teiden käyttö tai rahapelaaminen puheeksi aina, kun huoli herää tai käyttöä havaitaan. Lisäksi nämä teemat otetaan 
säännöllisesti puheeksi jokaisen oppilaan ja opiskelijan kanssa osana yksilöllistä oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoa.

Päihdekasvatuksessa vaikutetaan päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä sekä rahapelaamiselta suojaa-
viin tekijöihin sekä niiden riskiä lisääviin tekijöihin. Myös opintojen tuki tähtää tähän. Esimerkkejä osallisuuden edis-
tämisestä ovat esimerkiksi oppilaiden ja opiskelijoiden mukaanotto järjestyssääntöjen tai muiden koulun ja oppilai-
toksen toiminta tapojen kehittämiseen. Myös huoltajien osallistamista tarvitaan.

Tavoitteena on toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä suunnitelmallisesti koulun ja oppilaitoksen omien ammattilaisten 
voimin, mutta hyödyntäen tarvittaessa muiden kumppanien, kuten järjestöjen, asiantuntemusta.

Johtaminen

• Koulutuksen järjestäjän 
opiskeluhuolto- ja 
päihdesuunnitelmat

• Koulun ja oppilaitoksen 
päihdetilanteen seuranta

Päihde- 
kasvatus

Yhteisöllinen
opiskeluhuolto

• Opiskeluhuollon suunnitelmien  
ja opiskeluhuoltoryhmän työn 
sisältönä

• Oppilaitosympäristön 
terveellisyyden ja turvallisuuden 
sekä oppilaitosyhteisön hyvin-
voinnin edistäminen ja seuranta

• Varhainen tunnistaminen,  
tuki ja tarvittaessa hoitoon ohjaus

• Neuvonta
• Käytön ja tehtyjen toimien 

rakenteinen kirjaaminen

Yksilöllinen
opiskeluhuolto

Opintojen 
tuki

Huoltajien ja
oppilaiden ja 

opiskelijoiden
osallisuus

Laaja-alainen
yhteistyö

Kuvio. Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden johtaminen kouluissa ja oppilaitoksissa.
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Vältä näitä

 — Ikätasolle sopimattoman tiedon antamista: se saattaa 
aiheuttaa lapsissa ja nuorissa ahdistusta ja pelkoa, tai 
käänteisesti lisätä kiinnostusta päihteiden käyttöä kohtaan 

 — Yksisuuntaista tiedonjakamista ilman vuoropuhelua lasten 
ja nuorten kanssa tai moralisoivaa puhetyyliä

 — Pelottelua ja shokkiefektejä, jotka voivat lisätä stigmaa 
päihde- ja riippuvuusongelmia kokevia ja heidän perheen-
jäseniään kohtaan, tai vähentää päihdekasvatuksen  
uskottavuutta liiallisen kärjistämisen vuoksi

 — Rankkojen kokemusten kertomista päihde- ja riippuvuus-
ongelmista esimerkiksi ongelmista selvinneen toimesta, 
sillä ne eivät ehkäise lasten ja nuorten kohdalla päihde- ja 
riippuvuushaittoja, vaan saattavat aiheuttaa pelkoa ja 
ahdistusta, tai lisätä kiinnostusta asiaa kohtaan. Osana 
ammatillisia opintoja kokemusasiantuntijat voivat sen 
sijaan auttaa opiskelijoita pohtimaan esimerkiksi  
palvelujen kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia.

Käytä näitä

 — Vahvista vuoropuhelussa lapsen ja nuoren aktiivista roolia 
ja mahdollisuuksia pohtia, kyseenalaistaa sekä harjoitella 
erilaisia päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden  
käytöltä sekä raha pelaamiselta suojaavia taitoja.

 — Lisää ikä- ja kehitystasoon sopivasti ymmärrystä päihteistä,  
tupakka- ja nikotiinituotteista sekä raha  pelaamisesta, 
niiden vaikutuksista ja riskeistä.

 — Pohtikaa, kyseenalaistakaa ja purkakaa käyttöön ja  
pelaamiseen liittyviä uskomuksia ja sosiaalisia normeja.

 — Käykää keskustelua arvoista.
 — Vahvista harjoittelun keinoin itsetuntoa ja sosiaalista  

paineensietokykyä.
 — Tue ja kehitä kykyjä tunnistaa, nimetä, ilmaista ja  

säännellä tunteita.
 — Tue harjoittelun kautta sosiaalisia taitoja ja valmiuksia, 

kuten ryhmässä toimimista.
 — Vahvista harjoittein ongelmanratkaisukykyä, päätöksen-

tekotaitoja ja kriittistä ajattelua, kuten media lukutaitoa.
 — Vahvista kykyä kieltäytyä päihteistä, tupakka- ja nikotiini-

tuotteista ja rahapeleistä.
 — Osallista vertaisnuoria esimerkiksi päihteisiin, tupakka-  

ja nikotiinituotteisiin ja rahapelaamiseen liittyvän  
ryhmäpaineen käsittelemiseksi.

 — Muista aiheen sensitiivisyys ja kiinnitä huomiota siihen, 
millaista kuvaa päihde- tai rahapeliongelmia kokevista 
henkilöistä luodaan, sillä nämä ongelmat voivat  
koskettaa lasta tai nuorta läheltä.

Päihdekasvatus on  
osa lasten ja nuorten 
hyvin vointia tukevaa  
työtä – ammattilaisilla 
on jo oman 
peruskoulutuksensa 
pohjalta tarvittavat 
valmiudet sen 
toteuttamiseen.
Tärkeää on 
säännöllisyys.

VINKKEJÄ PÄIHDEKASVATUKSEENTukea työlle kunnasta ja hyvinvointialueelta
Kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin, monialainen työryhmä 
ja koordinaattori yhdessä sovittavat yhteen sivistys-, nuoriso- ja vapaa-ajan-
toimen, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä valvonta-
viranomaisten, järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen ja elinkeinotoimijoi-
den toteut tamaa ehkäisevää päihdetyötä (EPT-laki 523/2015).

Yhteistyön tavoitteista ja sisällöistä sovitaan tarkemmin kunnan ja hyvin-
vointialueen hyvinvointisuunnitelmassa, erillisessä ehkäisevän päihdetyön 
suunnitelmassa tai vastaavassa sekä konkretisoidaan koulutuksen järjestäjän 
opiskeluhuolto- ja päihdesuunnitelmissa. Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelmaan voidaan avata esimerkiksi alueen koulujen ja oppilaitosten 
päihdekasvatuksen periaatteet, sekä varhaisen tunnistamisen ja tuen palve-
luiden järjestäminen opiskeluhuollossa. Kokonaisuus kannattaa nivoa osaksi 
monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän koulutuksen järjestäjäkohtaista 
opiskeluhuollon yleistä suunnittelua, kehittämistä, ohjausta ja arviointia.

Kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai koordinaattori voi tehtävänsä 
puitteissa tukea kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä 
esimerkiksi avustamalla kattavan päihdesuunnitelman ja -toimintamallin teke-
misessä.
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