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1.  JOHDANTO 

Oamkin opiskelijoiden päihdeohjelman tavoitteena on  

- tukea opiskelijan opiskelukykyä ja hyvinvointia, 

- ehkäistä päihteiden käyttöön liittyviä haittoja 

mm. lisäämällä päihteistä käytävää keskuste-

lua korkeakouluyhteisössä, 

- edistää huolen puheeksi ottoa ja 

- antaa toimintatavat puuttua opiskelijan päihde-

ongelmaan ja hoitoonohjaukseen.  

Oamkin päihdeohjelmassa halutaan painottaa ennalta-

ehkäisevää toimintaa ja opiskelijan tukemista ja autta-

mista päihdehaittoja havaittaessa. Oamk haluaa var-

mistaa turvallisen opiskelu- ja työympäristön kaikille 

eikä Oamkissa sallita päihtyneenä olemista (Oamkin 

järjestyssäännöt, Päihteet ja tupakointi). Päihdeohje-

massa kerrotaan myös seuraamuksista, joihin päihty-

neenä esiintyminen tai muu epäasiallinen käytös voivat 

johtaa.   

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 36) mukaan am-

mattikorkeakoululla tulee olla opiskelijahuollon toimijoi-

den kanssa yhteistyössä laaditut kirjalliset toimintaoh-

jeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja 

päihdeongelmaan puuttumiseksi, jotta se voi vaatia 

huumausainetestiä koskevan todistuksen ammattikor-

keakoululaissa säädetyissä tilanteissa. Tämä ohjelma 

sisältää lain kohdassa edellytetyt toimintaohjeet.  

Päihdeyhdyshenkilönä Oamkin Ammatillisessa opetta-

jakorkeakoulussa toimii koulutuspäällikkö ja muissa 

Oamkin yksiköissä kampus-opot. Päihdeyhdyshenkilöt 

vastaavat yksiköissään päihdeohjelman käytännön toi-

menpiteiden toteutumisesta puheeksioton ja hoitoonoh-

jauksen osalta. Ennaltaehkäisevästä toiminnasta pää-

vastuu on opiskeluhyvinvointiryhmillä, joiden vetäjinä 

toimivat kampus-opot.  

Tämä päihdeohjelma koskee tutkintoon johtavan koulu-

tuksen, ammatillisen opettajakorkeakoulun, avoimen 

ammattikorkeakoulun, erikoistumiskoulutuksen ja 

täydennyskoulutuksen opiskelijoita sekä soveltuvin osin 

vaihto-opiskelijoita.  

2 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 

Oamkissa ennaltaehkäisevällä toiminnalla tarkoitetaan 

kaikkia niitä toimia, jotka tukevat opiskelijan hyvinvoin-

tia ja osallisuutta. Vaikka päihteiden käytön takana on 

aina yksilölliset syyt, myös yhteisöllä on suuri merkitys. 

Opiskeluyhteisö, joka arvostaa kaikkia jäseniään 

omana itsenään ja mahdollistaa jokaiselle hänen opin-

noissaan tarvitsemansa tuen matalalla kynnyksellä, en-

naltaehkäisee päihdehaittoja.  

Oamkin ja sen yksiköiden rooli  

Oamk tukee opiskelijoiden opiskelukykyä ja vastuullista 

suhtautumista päihteisiin. Oamkissa toimii opiskeluhy-

vinvointiryhmiä, joihin kuuluu henkilöstön, opiskelija-

järjestöjen ja opiskeluterveydenhuollon sekä seurakun-

nan edustajia. Niiden tavoitteena on huolehtia opiskelu-

hyvinvoinnin kehittämisestä mukaan lukien päihdehait-

tojen ennaltaehkäisy. Opiskeluhyvinvointiryhmät järjes-

tävät hyvinvointipäiviä tai muita tapahtumia, jossa päih-

deasioita nostetaan esille. Opiskeluhyvinvoinnin näkö-

kulmasta tärkeitä toimijoita ovat opettajatuutorit, kam-

pus-opot, opintopsykologit ja vertaistuutorit. Ohjauksen 

kokonaisuus esitetään Oamkin opintojen ohjaussuun-

nitelmassa.  

Kaikilla Oamkin opiskelijaryhmillä on opettajatuutori. 

Hänen tehtäviinsä kuuluu opintojen alkuvaiheessa ryh-

mäytymisestä huolehtiminen yhdessä vertaistuutorei-

den kanssa. Opettajatuutorin tehtävänä on perehdyttää 

opiskelijat Oamkissa opiskeluun sisältäen myös päihde-

ohjelman, joka esitellään Opiskelijana Oamkissa –

Moodle-alustalla. Osalla kampuksista järjestetään yh-

teistyössä opiskeluterveydenhuollon kanssa Pulinaralli, 

jonka teemat käsittelevät opiskeluhyvinvointia ja yksi 

teemoista on päihteiden käyttö.  

Opintojen ensimmäisillä viikoilla tehdään joissakin tut-

kinto-ohjelmissa opettajatuutorien toimesta aloitusky-

sely, jossa opiskelija voi tuoda esille hyvinvointiinsa liit-

tyviä huolia, mukaan lukien päihteet. Aloituskyselyssä 

opiskelija voi pyytää keskusteluaikaa opettajatuutorille 

tai kampus-opolle. Opettajatuutori kutsuu vuosittain jo-

kaisen ryhmänsä opiskelijan tutorkeskusteluun, jossa 

Päihteillä tarkoitamme alkoholia, huumeita, päihty-

mistarkoituksessa käytettyjä lääkkeitä sekä tupak-

kaa, nuuskaa ja sähkösavukkeita 

http://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/saannot
http://www.oamk.fi/opinto-opas/opiskelu-oamkissa/saannot
https://heimo.oamk.fi/utils/opendoc.php?aWRfZG9rdW1lbnR0aT0xNDMwODAxMzg2
https://heimo.oamk.fi/utils/opendoc.php?aWRfZG9rdW1lbnR0aT0xNDMwODAxMzg2
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opintojen edistymisen lisäksi huomioidaan opiskelijan 

hyvinvointi, opiskelukyky ja elämäntilanne.  

Opiskelijat voivat varata kampus-opolle ajan ja kes-

kustella hänen kanssaan luottamuksellisesti opintoihin, 

jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Keskus-

teluissa opiskelija voi ottaa esille myös mahdollisen 

huolensa opiskelijakaverinsa tilanteesta. 

Kampus-opot toimivat opiskeluhyvinvointiryhmien vetä-

jinä. He huolehtivat opettajien ja muun henkilökunnan 

perehdyttämisestä ja kouluttamisesta opiskeluhyvinvoi-

tiin liittyviin asioihin mukaan lukien opiskelijoiden päih-

deohjelma sekä puheeksi otto. 

Tutkinto-opiskelijoiden käytettävissä on opintopsyko-

logi. Opiskelijan on mahdollista osallistua luottamuksel-

lisiin keskusteluihin, joissa voidaan käsitellä esimerkiksi 

opiskeluun ja oppimiseen, motivaatioon tai jaksamiseen 

liittyviä haasteita. Tapaamisilla voidaan keskustella hy-

vin matalalla kynnyksellä myös päihteiden käytöstä ja 

niiden suhteesta opintoihin ja hyvinvointiin. Nämä kes-

kustelut voivat auttaa opiskelijaa ymmärtämään suhdet-

taan päihteisiin.  

Korkeakoululiikunta tarjoaa opiskelijoille mahdolli-

suuksia fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoon liikunnan kei-

noin. Liikunta voi parhaimmillaan lisätä opiskelijoiden 

yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia suhteita sekä vähentää yk-

sinäisyyttä ja stressiä.  

Vertaistuutoreiden, OSAKOn ja koulutusala-

järjestöjen rooli 

Kaikilla aloittavilla opiskelijaryhmillä on nimetyt vertais-

tuutorit, joiden tehtävä on ohjata opiskelijoita opiske-

luun liittyvissä asioissa. Tuutorit ohjaavat opiskelijoita 

tutustumaan kampuksen käytäntöihin, opintoihin ja 

Oamkiin. Vertaistuutoreiden tehtävänä on muun mu-

assa järjestää vapaamuotoisia illanviettoja tai ohjelmaa, 

joissa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja 

ryhmäytyä myös koulun ulkopuolella.Vertaistuutorit ovat 

käyneet läpi hakuvalintaprosessin ja he ovat osallistu-

neet Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSA-

KOn järjestämään tuutorikoulutukseen. OSAKOn järjes-

tämissä tuutorikoulutuksissa käsitellään yhtenä osa-alu-

eena ryhmässä toimimisen pelisääntöjä ja vastuullisen 

päihteiden käytön roolia ryhmässä. Vertaistuutorointiin 

liittyvissä tilaisuuksissa huomioidaan, että vain osa 

opiskelijoista käyttää alkoholia ja että tutustumista edis-

tävät tavoitteelliset tutustumisharjoitteet, ei päihtymi-

nen. Tapaamisissa suositaan päihteettömiä ympäris-

töjä.  

Lisäksi OSAKO kouluttaa hyvinvointituutoreita ja häirin-

täyhdyshenkilöitä. OSAKOn häirintäyhdyshenkilöt tar-

joavat apua, tukea ja neuvoja opiskelijoille, jotka ovat 

kokeneet häirintää tai haluavat puhua itseensä tai mui-

hin kohdistuneesta asiattomasta käytöksestä. Usein 

päihteet ovat mukana, kun asiatonta käytöstä ilmenee. 

 

Oamkissa toimivat opiskelijakunta OSAKO ja useita 

koulutusalajärjestöjä, jotka edustavat oman alansa 

opiskelijoita. Opiskelijajärjestöjen edustajat osallistuvat 

opiskeluhyvinvointiryhmiin ja käyvät keskenään keskus-

telua päihdekulttuurista Oamkin opiskelijatoiminnassa. 

Ammattikorkeakoulun toimintaympäristöön sopivista 

vastuullista alkoholikulttuuria tukevista toimintatavoista 

sovitaan yhteistyössä opiskelijajärjestöjen ja Oamkin 

kanssa. Keskustelua käydään esimerkiksi uusien opis-

kelijoiden vastaanottamisesta ja ensimmäisen syksyn 

opiskelijatapahtumista.  

Opiskeluterveydenhuollon rooli  

Opiskelijaterveydenhuolto tarjoaa opiskelijoille mahdol-

lisuuden terveystarkastukseen, jossa huomioidaan 

opiskelijan terveys ja hyvinvointi laaja-alaisesti mukaan 

lukien päihteiden käyttö. Opiskelijaa pyritään autta-

maan hallitsemaan stressiä ja muita päihteille altistavia 

elämäntilanteita. Opiskelijaterveydenhuolto toteuttaa 

yhteistyössä Oamkin yksiköiden kanssa pulinaralleja, 

joiden tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijoita huo-

lehtimaan mielensä hyvinvoinnista ja ennaltaehkäistä 

stressiä, masennusta ja liiallista päihteiden käyttöä.  
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2. PÄIHDEONGELMAN TUNNISTAMINEN JA SIIHEN PUUTTUMINEN

Oamkin ja sen yksiköiden rooli 

Yleensä yksittäistä merkkiä päihteiden haitallisesta käy-

töstä ei ole. Haitallinen päihdekäyttö voi olla taustateki-

jänä monenlaisessa oireilussa sekä elämänhallinnan ja 

toimintakyvyn ongelmissa, kuten toistuvissa lyhyissä 

poissa oloissa, myöhästelyssä tai opintosuoritusten 

huonontumisessa. Oireilun ja vaikeuksien taustalla voi 

olla myös monenlaisia muita asioita.  

Puheeksiotto on välittämistä 

Henkilökunnan jäsen ottaa huolta herättäneet havain-

not opiskelijan itsensä kanssa puheeksi. Huolen pu-

heeksiottaminen tapahtuu luottamuksellisesti. Huoli voi 

perustua epäilyksille, jotka on tarkistettava tai tosiasia-

tietoihin opiskelijan käyttäytymisestä.  Tavoitteena on 

motivoida opiskelija huolehtimaan itsestään ja ter-

veydestään sekä ottamaan vastuu omasta elämästään.  

Puheeksiottamiseen voi liittyä pelkoja. Pelkoja voi ai-

heuttaa pelko erehtymisestä, virheestä, toisten tai 

omasta reaktiosta ja tilanteen pahentumisesta. Lisäksi 

puheeksiottaja voi pelätä, että hänen tietonsa ja ky-

kynsä haitallisen päihdekäytön suhteen ei riitä tai pu-

heeksi ottamisella ei ole mitään vaikutusta. Päihdetie-

toutta tärkeämpää on opiskelijan kuuntelu, tukeminen ja 

tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin.  

Puheeksiottamisessa on tärkeää, että puheeksiotto ta-

pahtuu ystävällisesti ja jämäkästi välttäen moralisointia 

sekä henkilökohtaisuuksia. Opiskelijalle tulee antaa ai-

kaa asian ymmärtämiseen ja muutokseen. Tutkinto-oh-

jelman tulee omalta osaltaan olla valmis tukemaan 

opiskelijaa, jolla kuitenkin on vastuu tilanteesta. Oleel-

lista on, että opiskelija tulee tietoiseksi tilanteestaan, 

jolloin hän voi motivoitua muuttamaan päihteiden 

käyttöään. Päihteet tulee ottaa puheeksi joka kerta kun 

huoli opiskelijasta nousee. 

Opiskelijaa kannustetaan hakemaan apua. Henkilö-

kunta ohjaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä kampus-

opoon tai opiskeluterveydenhuoltoon. 

Opiskeluterveydenhuollon rooli  

Terveystarkastuksessa päihteiden käyttö otetaan pu-

heeksi. Alkoholin riskikäyttöä kartoitetaan Audit-testillä 

ja huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytöstä kysytään yk-

sityiskohtaisemmin. Jos kartoituksen perusteella riskit 

ovat kasvaneet, mietitään yhdessä keinoja riskien vä-

hentämiseksi ja selvitellään päihdekäytön taustalla 

mahdollisesti olevia psyykkisiä tai somaattisia häiriöitä 

tai sosiaalisia haasteita. Jos riskit ovat suuret tai tervey-

denhoitajalla herää muuten huoli opiskelijasta, sovitaan 

seurantakäynnit tai ohjataan opiskelija eteenpäin hoi-

toon. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa olemaan yh-

teydessä opinto-ohjaajaan/kampus-opoon tai opettaja-

tuutoriin opintoihin liittyvistä asioista, jos opiskelijalla on 

opintojen suorittamisessa haasteita. 

Opiskelijoiden rooli 

Vertaisopiskelijat ovat avainasemassa opiskelijoiden 

päihdeongelmien tunnistamisessa. Opiskelijakaverit ha-

vaitsevat todennäköisesti muita tahoja varhaisemmin 

päihdekäyttöön liittyviä ongelmia, erityisesti silloin, kun 

alkoholinkäyttö johtaa ongelmiin.  Huumeiden käyttöön 

voi liittyä muuttunutta käyttäytymistä esim. aggressiivi-

suutta, harha-ajatuksia tai vetäytymistä, jotka huoma-

taan vain lähipiirissä. Opiskelijakaverit tietävät usein 

opetushenkilökuntaa paremmin, milloin päihteiden käyt-

täminen vaikuttaa merkittävästi opintosuorituksiin ja 

opiskelijan tai hänen läheistensä hyvinvointiin. 

Jos opiskelijakaverin päihteiden käyttö huolestuttaa, on 

vertaistuutorin tai opiskelijakaverin suositeltavaa ottaa 

asia puheeksi. Kun asia otetaan puheeksi, on opiskelu-

kaverille tärkeää kertoa, että hänen päihteiden käyttä-

misensä on herättänyt huolestumista. Muista kuitenkin, 

että vastuullasi ei ole ratkaista toisen päihdeongelmaa 

Voit luottaa omaan tunteeseesi. Huoli toisesta 

ei tarvitse todistusaineistoa. Ota huoli pu-

heeksi leimaamatta ja syyllistämättä. Puheeksi 

ottaminen on aina opiskelijan kannalta hyödyl-

listä. 
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tai elämäntilannetta. Opiskelijakunnasta voi kysyä tu-

kea, apua ja neuvoja puheeksi ottamista varten opiske-

lukaverin henkilöllisyyttä paljastamatta. Tilanteesta on 

hyödyllistä kertoa kampus-opolle, koska hän voi ottaa 

yhteyttä opiskelijaan sekä tukea ja rohkaista opiskelijaa 

hakeutumaan terveys- ja päihdepalveluihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Ohjeita puheeksi ottamiseen opiskelijalle. 

Huumausainetestaus 

Todistus huumausainetestauksesta voidaan vaatia kai-

kilta ammattikorkeakouluopiskelijoilta. 

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 36) mukaan am-

mattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään 

huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perus-

teltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausainei-

den vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytän-

nön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on 

riippuvuus huumeista. Testaamisen tulee olla välttämä-

töntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opis-

kelijan tulee toimia sellaisissa tehtävissä, jotka edellyt-

tävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä har-

kintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden 

vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimi-

minen vakavasti vaarantaa 

 

1) opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä 

2) liikenteen turvallisuutta 

3) salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai 

eheyttä tai  

4) merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen yllä-

pitäjän tai harjoittelupaikan hallussa        olevien huu-

mausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. 

Ohjeistus opiskelijan lähettämisestä huumausainetes-

taukseen (ks. kuvio 2) löytyy dokumentista Opiskeluun 

soveltumattomuuden ratkaisuja (SORA) Soralainsää-

dännön soveltamisohje (Rehtorin päätös 27.4.2020 § 

25). Kun opiskelija lähetetään huumausainetestauk-

seen, käytetään tiedonsiirtolomaketta (liite 1).

 

Huoli opiskelukaverin päihteiden 

käytöstä 

 

Valitse rauhallinen ja turvallinen 

tilanne 

Ilmaise huolesi opiskelukaverille ja 

pyri kuuntelemaan 

Pyri auttamaan opiskelukaveriasi ottamaan yh-

teyttä kampus-opoon, terveydenhoitajaan tai 

opintopsykologiin – voit tarvittaessa auttaa ajan 

varaamisessa 

Ota suoraan yhteyttä 

kampus-opoon 
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Kuvio 2. Opiskelijan huumausainetestaus ja käsittelyn eteneminen  

 

Toimintamalli, kun kampuksella on havaittu tai epäillään huumausaineiden myyntiä ja välitystä, on liitteessä 2. 
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Selvästi päihteiden vaikutuksen alainen 

opiskelija  

Oamk haluaa tarjota turvallisen ja viihtyisän opiskelu-

ympäristön kaikille opiskelijoilleen, joten päihtyneenä 

oleminen ei ole sallittua. Oamkissa noudatetaan alla 

olevaa toimintamallia, jos opiskelija on selvästi päihty-

neenä Oamkin oppitunnilla, tapahtumassa tai tiloissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Toimintamalli, jos opiskelija on päihtyneenä 

Oamkin oppitunneilla, tapahtumissa tai tiloissa. 

3. HOITOONOHJAUS JA VERKOSTO-

PALAVERI 

Jos henkilökunnan jäsenellä tai opiskelijatoverilla herää 

huoli opiskelijan mahdollisesta päihteiden haittakäy-

töstä, huoli kerrotaan kampus-opolle, joka ottaa yh-

teyttä ko. opiskelijaan ja keskustelee hänen kanssaan 

tilanteesta. Keskustelun ilmapiiri on avoin ja arvostava, 

siinä käydään läpi huolta aiheuttaneet havainnot ja 

opiskelijan näkökulma tilanteeseen. Jos keskustelussa 

todetaan opiskelua tai harjoittelua haittaavaa päihteiden 

käyttöä, kampus-opo ohjaa opiskelijan hoitoon päihde-

palveluihin tai opiskeluterveydenhuoltoon. Tällöin kam-

pus-opo ja opiskelija laativat hoitoonohjaussopimuksen 

(liite 3) ja opiskelija vie sen mukanaan päihdepalvelui-

hin /terveydenhuoltoon. 

Opiskelijan hoidon varmistamiseksi kampus-opo kutsuu 

koolle verkostopalaverin, johon opiskelijan ja kampus-

opon lisäksi kutsutaan opiskeluterveydenhuollon ja/tai 

päihdepalvelujen edustaja. Palaveriin kutsutaan myös 

opiskelijan mahdollisesti toivoma tukihenkilö. Palave-

rissa selvitetään ongelman vakavuutta ja sovitaan hoi-

don tarpeellisuudesta sekä vahvistetaan hoitoonohjaus-

sopimus. Sopimuksessa opiskelija sitoutuu noudatta-

maan hoitosuunnitelmaa. Verkostopalaverissa sovitaan 

myös opintojen suorittamisesta ja keskustellaan opinto-

jen mahdollisen keskeytymisen seurauksista toimeentu-

loon. Hoidon edetessä voidaan tarpeen mukaan pitää 

verkostopalavereja opiskelijan opintojen ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi sekä hoidon ja opiskelun yhteensovitta-

miseksi. Hoitoonohjausprosessi on kuvattu kuviossa 4. 

 

 

Yksikönjohtaja ja kampus-opo kutsuvat 

opiskelijan keskustelemaan asiasta mah-

dollisimman pian. 

Havainnon tekijä ilmoittaa kampus-opolle 

tapahtuneesta. 

Kampus-opo ilmoittaa yksikönjohtajalle ja 

Oamkin turvallisuuspäällikölle sekä doku-

mentoi tapauksen. 

Kampus-opo oh-

jaa opiskelijan 

tarvittaessa 

päihdehoitoon 

 

 

Havainnon tekijä pyytää toisen henkilön 

mukaan. Päihtynyttä opiskelijaa pyydetään 

poistumaan korkeakoulun tiloista. Tarvitta-

essa mukaan pyydetään virastomestari ja 

soitetaan poliisille p. 112 

 

Yksikönjohtaja 

harkitsee mah-

dollisen seuraa-

muksen 
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Kampus-opo toimii yhteyshenkilönä Oamkin yksikön, 

opiskeluterveydenhuollon / päihdepalvelujen välillä ja 

hän on oikeutettu saamaan tiedon siitä, noudattaako 

opiskelija sovittua hoitosuunnitelmaa. Hoitoonohjauk-

seen liittyvät toimenpiteet ja yksityiskohtia sisältävät tie-

dot ovat luottamuksellisia. Hoitoonohjauksen kanssa te-

kemisissä olevat henkilöt eivät saa ilman asianomaisen 

opiskelijan lupaa antaa hoitoon liittyviä tietoja sivullisille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Toimintamalli, kun huoli herää opiskelijan hai-

tallisesta päihteiden käytöstä. 

 

 

 

 

Paluu opiskeluyhteisöön opintojen keskey-

tymisen jälkeen 

Päihdeongelmat voivat johtaa opintojen hidastumiseen 

tai väliaikaiseen keskeytymiseen. Keskeytymisen jäl-

keen opiskelijan paluuta opiskeluyhteisöön pyritään 

edistämään vaikeidenkin tilanteiden jälkeen. Paluu 

opintoihin vaatii aktiivista otetta opiskelijalta itseltään, 

mutta usein myös opettajatuutorin, kampus-opon ja 

opintopsykologin tarjoamaan tukeen tarttumista. 

Opintoihin palatessa opiskelija ja kampus-opo laa-

tivat yhdessä konkreettisen suunnitelman opintojen 

eteenpäinviemiseksi (Pepin Hopsissa). Suunnitel-

maa laadittaessa mietitään myös, millaista ohjausta ja 

tukea opiskelija tarvitsee opintojen edetessä, jotta pa-

luu opintoihin onnistuu. 

 

Havainnon tekijä ilmoittaa kampus-opolle 

käytännön havainnot 

Kampus-opo ja opiskelija keskustelevat opin-

tojen etenemisestä ja laativat yhdessä 

konkreettisen opiskelusuunnitelman. 

Kampus-opo seuraa tilannetta ja verkostossa 

arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarpeellisuus.  

Kampus-opo keskustelee opiskelijan 

kanssa. Jos päihteiden haittakäyttö tode-

taan, kampus-opo tekee hoitoonohjaussopi-

muksen (liite 1). Opiskelija menee välittö-

mästi Avopäihdepalveluihin/Haukiputaan 

Roadiin (oululaiset) tai Opiskeluterveysase-

malle (ulkopaikkakuntalaiset) 

Sovitaan verkostopalaveri. 
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4. YHTEISTYÖKUMPPANIT PÄIHDETYÖSSÄ  

Oamkin ensisijainen yhteistyökumppani päihde-
työssä on opiskeluterveydenhuolto Oulussa ja Ou-
laisissa. Opiskelijan päihteiden käyttö liittyy moniin 
tekijöihin, eikä mikään palvelusektori pysty 

ehkäisemään päihteidenkäyttöä ja hoitamaan käyt-
täjiä parhaalla mahdollisella tavalla ilman yhteis-
työtä. Tutkinto-ohjelman velvollisuus on antaa tie-
toa hoitomahdollisuuksista.

. 

OULU:  

 

• Opiskeluterveysasema, Ajanvaraus p. (08) 558 46310 Kontinkankaan hyvinvointikeskus, Kajaanintie 46A, 3. 

kerros  

• - opiskelija ohjataan opiskeluterveysasemalle, jos hänen kotikuntansa ei ole Oulu  

Oulun alueella toimivia päihdetyön avohoidon yksiköitä:  

• - Avopäihdepalvelut p. 044 703 6160, Yrttipellontie 6  

• - HaukiputaanRoad p. 046 922 0991 ja 050 461 7513, Simppulantie 15 Haukipudas  

• - Terveysneuvontapiste Oulun Vinkki, p. 044 703 6160 ja 0447036257, Kajaanintie 46, AG-talo 0-krs, Oulun 

vinkki palvelee suonensisäisiä huumeita käyttäviä asiakkaita sekä heidän läheisiään.  

• - Päihdetyöntekijän walk-in vastaanotto nuorille (alle 30-v.) tiistaisin klo 14-16 Byströmin nuorten palveluissa, 

Hallituskatu 5A 

Oulun alueella toimivia mielenterveys- ja kriisityön yksiköitä:  

• - Aikuisten mielenterveyspäivystys p. 044 703 5940, Yrttipellontie 6 2.krs, ma - to klo 8 – 16 ja pe klo 8-15, puhe-

linohjaus arkisin klo 21 saakka ja viikonloppuisin klo 13-21 

• Päivystys virka-ajan ulkopuolella Oulun seudun yhteispäivystys p. (08) 315 2655, Kajaanintie 50, sisäänkäynti 

A1  

• - Oulun Kriisikeskus p. 044 369 0500, Kirkkokatu 19 A 10, ma - pe klo 9-14 

 

OULAINEN: 

• Opiskeluterveydenhuolto, Oulainen, Kuntotie 2, Terveydenhoitaja, p. 044-4793448 

o - Puhelintunti ma-pe klo 8-9,  

o - Vastaanotto Oulaisten kampus, Kuntotie, 2, ma ja to klo 8-16, ke klo 12-16 ja pe 8-14.15,  

o - Vastaanotto ilman ajanvarausta ma klo 9-10  

o  

• A-klinikka, alkoholi-, huume-, lääke-, ja peliriippuvuusongelmien arviointia, hoitoa ja kuntoutusta. A-klinikka osal-

listuu myös ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Käyntiosoite: Reservikomppaniankatu 7-9 Yhteyshenkilö: Sai-

raanhoitaja p. 044 4793 477 Puhelinajat ma-pe klo 8.00–8.30 ja 11.30 – 12.00 

•  

• Oulaisten kaupungin kriisiryhmä  

• Yksityishenkilöt voivat olla yhteydessä terveyskeskukseen (044 4793 401 ma-pe klo 8-16), seurakuntaan (08 

4797 420 ma-pe klo 9-15) tai  

• Mielenterveysyksikkö Tuumaan p. 044 4793 470 ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 Käyntiosoite: Reservikomppa-

niankatu 7-9, 86300 Oulainen 

 



   

 

11 

5. MAHDOLLISET SEURAAMUKSET 

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 38) mukaan 

ammattikorkeakoulu voi käyttää seuraavia kurinpi-

dollisia toimenpiteitä:  

- poistaa opiskelijan opetustilanteesta tai 

ammattikorkeakoulun järjestämästä tilai-

suudesta, 

- evätä oikeuden osallistua opetukseen kol-

meksi päiväksi,  

- antaa kirjallisen varoituksen tai  

- erottaa opiskelijan määräajaksi.  

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 38) mukaan 

opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti 

käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaaran-

tava opiskelija voidaan määrätä poistumaan ti-

lasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikor-

keakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Mikäli pois-

taminen johtuu päihdekäytöstä, on suositeltavaa, 

että tilanteen jälkeen järjestetään puheeksiotto ja 

ilmoitetaan kampus-opolle, joka järjestää tarvitta-

essa verkostopalaverin.  

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 38) mukaan 

opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan 

evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on 

olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammat-

tikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työs-

kentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltai-

sen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka 

opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuut-

tomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen 

vuoksi. 

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 39) mukaan 

rehtori ja opettaja sekä harjoittelupaikan ohjaaja 

voivat toimia opiskelutilanteesta poistamisessa ja 

opiskeluun osallistumisen epäämisessä yhdessä 

tai erikseen ja toimenpiteet tulee kirjata.  

Ammattikorkeakoululain (932/2014 § 38) mukaan 

opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos 

hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai 

uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rik-

koo ammattikorkeakoulun järjestystä, kieltäytyy 

huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämi-

sestä tai on käyttänyt huumausaineita muihin kuin 

lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimin-

takykynsä on heikentynyt. Jos opiskelijan teko tai 

laiminlyönti on vakava tai epäasiallinen käytös jat-

kuu kirjallisen varoituksen jälkeen, opiskelija voi-

daan erottaa ammattikorkeakoulusta enintään 

vuodeksi. Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta 

varoituksesta päättää ammattikorkeakoulun rehtori 

ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta am-

mattikorkeakoulun hallitus (L 932/2014 § 39). 

Opiskeluoikeuden pidättäminen ja peruutta-

minen (SORA-alat)  

Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan totea-

miseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuk-

sista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiske-

luun siihen asti, kunnes hän suostuu niihin. Jos 

opiskelija kieltäytyy rikosrekisteriotteen antamisesta, 

häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, 

kunnes hän antaa sen nähtäväksi. (L 932/2014 § 38.) 

Ammattikorkeakoulun hallitus tekee päätöksen 

opiskeluoikeuden pidättämisestä (L 932/2014 § 

39).  

Viimeisenä keinona puuttua turvallisuutta vaaran-

taviin tilanteisiin silloin, kun opintoihin sisältyy ala-

ikäisen turvallisuutta taikka potilas- tai asiakastu-

vallisuutta koskevia vaatimuksia on opiskeluoi-

keuden peruuttaminen. Opiskeluoikeuden pe-

ruuttamista sovelletaan Oamkissa sosiaali- ja ter-

veysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan 

koulutukseen ja ammatillisiin opettajankoulutus-

opintoihin (Opiskeluun soveltumattomuuteen rat-

kaisuja (SORA). Soralainsäädännön soveltamis-

ohje. Rehtorin päätös 27.4.2020 § 25.) 

Opiskelijan päihdeongelma on ensisijaisesti pyrit-

tävä hoitamaan ja opiskeluoikeuden peruttaminen 
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tulee kyseeseen useimmiten vasta, jos opiskelijan 

päihdeongelma edelleen ilmenee opinnoissa. Jos 

opiskelijan päihteiden käyttö on aiheuttanut toisen 

henkilön terveyden tai turvallisuuden toistuvan tai 

vakavan vaarantumisen tai olosuhteet muuten an-

tavat aihetta, peruuttamisprosessin välitön käyn-

nistäminen voi olla ensisijaien vaihtoehto. 

Ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeu-

den ammattikorkeakoululain (932/2014 § 33) mu-

kaan, jos 

1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vaka-

vasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai 

turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumatto-

maksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön 

tehtävissä tai harjoittelussa; 

2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan 

eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin 

mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä;  

3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 

26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoi-

keuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, 

joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskeli-

jaksi; tai 

4) opiskelija on tuomittu laissa erikseen mainituista 

rikoksista, jos opinnot tai opintoihin kuuluva harjoit-

telu edellyttää olennaisesti alaikäisten parissa 

työskentelyä ja peruuttaminen on tarpeen alaikäis-

ten suojelemiseksi 

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista ammatti-

korkeakoulun on selvitettävä yhdessä opiskelijan 

kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun 

koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostu-

muksella siirtää ammattikorkeakoulun sellaiseen 

muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottami-

sen edellytykset hän täyttää. (L 932/2014 § 33.) 

  

Ammattikorkeakoululla on salassapitosäännösten 

estämättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveys-

alan lupa- ja valvontavirastolle sille säädettyjen 

tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot vireillä 

olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koske-

vasta käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruutta-

mista tai muuhun koulutukseen siirtämistä koske-

vasta päätöksestä ja sen perusteluista. (L932/2014 

§ 34.) 

Päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta te-

kee ammattikorkeakoulun hallitus (L932/2014 § 

39). 

Opiskeluoikeus voidaan laissa säädetyin edellytyk-

sin palauttaa (ks. L 932/2014 § 35). Mikäli opiskeli-

jan opiskeluoikeus on peruutettu päihdeongelman 

vuoksi, on hänen mahdollista hakea opiskeluoikeu-

den palauttamista, jos päihdeongelma on väistynyt 

ja lääkäri arvioi, että opiskelija täyttää alakohtaiset 

terveydentilavaatimukset. 
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6. ARKALUONTOISEN TIEDON KÄSITTELY JA LUOTTAMUKSELLISUUS 

 

Ammattikorkeakoululaissa (932/2014 § 65) sääde-

tään poikkeuksia salassapitosäännöksiin. Siinä tie-

tojen antaminen rajoitetaan opiskelijan terveydenti-

laa ja toimintakykyä koskeviin ja tehtävien hoidon 

kannalta välttämättömiin tietoihin. Tietoja voidaan 

antaa seuraaville henkilöille ja niiden käyttötarkoitus 

määritellään seuraavasti: 

1) ammattikorkeakoulun rehtorille ja ammattikor-

keakoulun turvallisuudesta vastaavalle muulle hen-

kilölle opiskelun turvallisuuden varmistamiseksi; 

2) opinto-ohjauksesta vastaaville henkilöille muihin 

opintoihin ja tukipalveluihin ohjaamista varten; 

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville henkilöille 

opiskelijan terveyden ja turvallisuuden varmista-

miseksi ja tarvittaviin tukitoimiin ohjaamista varten; 

4) harjoittelusta vastaaville henkilöille opiskelijan 

sekä harjoittelupaikan henkilöstön ja asiakkaiden 

turvallisuuden varmistamiseksi; 

5) poliisille ja ammattikorkeakoulun edustajalle, joka 

on ensisijaisessa vastuussa turvallisuusuhan selvit-

tämisestä, välittömän turvallisuusuhan arvioi-

miseksi tai jos opiskelijan todetaan terveydentilan 

arvioinnissa olevan vaaraksi muiden turvallisuu-

delle.  

Säädöksessä tarkoitettuja tehtäviä hoitavalla on sa-

lassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa 

poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan 

arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttä-

mättömät tiedot, jos hän tehtäviä hoitaessaan on 

saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hä-

nellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua 

väkivallan kohteeksi (L 279/2015 § 65).  

 

7. LÄHTEET 

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. 

Oamkin järjestyssäännöt 

Rehtorin päätös 27.4.2020 § 25 Opiskeluun soveltu-

mattomuuden ratkaisuja (SORA) Soralainsäädännön 

soveltamisohje 

Päihdeohjelman sisältöä pohdittaessa on hyödyn-
netty  

- Ehyt ry, Kupla-hanke, Suosituksia opiskelijoi-
den päihdeohjelmien kehittämiseen ja jalkaut-
tamiseen korkeakouluyhteisöille  

- Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelijoi-
den päihdeohjelma 

- Unifi ry, Opiskelijoiden päihdeohjelma  
 
Kuvat, Oamk 
 

8. LIITTEET 

Liite 1 Tiedonsiirtolomake, Oulun kaupunki  

Liite 2 Toimintamalli havaittaessa tai epäiltäessä huu-

mausaineiden myyntiä ja välitystä 

Liite 3 Hoitoonohjaussopimus  
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Liite 1. Tiedonsiirtolomake 
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Liite 2. Toimintamalli, kun kampuksella on havaittu huumausaineiden myyntiä / välitystä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opiskelijan epäillään myyvän / välittä-

vän huumausaineita kampuksella 

 

Havainnon tekijä soittaa poliisin vihjepu-

helimeen puh. 0295416194 tai ilmoittaa 

vihjeet.oulu@poliisi.fi 

 

Opiskelija todistettavasti myy/välittää 

huumausaineita kampuksella 

 

Havainnon tekijä ottaa yhteyttä polii-

siin puh. 112 sekä ilmoittaa virasto-

mestarille ja kampus-opolle 

 

Kampus-opo ja turvallisuudesta vas-

taava yksikönjohtaja ilmoittavat Oam-

kin turvallisuuspäällikölle, dokumen-

toivat tapauksen ja ryhtyvät tilanteen 

vaatimiin toimenpiteisiin 

 

Tarvittaessa asia käsitellään Oamkin 

johtoryhmässä 
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Liite 3 Hoitoonohjaussopimus 

 

HOITOONOHJAUSSOPIMUS      

LUOTTAMUKSELLINEN 

 

Opiskelijan nimi ____________________________________________________ 

Henkilötunnus _____________________________________________________ 

Lähiosoite ________________________________________________________ 

Puhelin __________________________________________________________ 

Tutkinto-ohjelma ___________________________________________________ 

Hoitoonohjauksen syy _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Kampus-opo ______________________________________________________ 

Kampus-opon yhteystiedot ___________________________________________ 

 

Sitoudun päihteiden haittakäytön vuoksi hoitoon. Hyväksyn hoitopaikan suosittelemat ja kanssani yhteisesti 

laadittavat hoitomuodot. Sitoudun aloittamaan hoidon välittömästi. 

Hyväksyn, että kampus-opolla on oikeus saada terveydentilaani ja toimintakykyäni koskevaa tietoa siinä mää-

rin kuin se on tarpeellista opinnoissa ohjaamisen kannalta. 

Minulla on oikeus peruttaa kampus-opon tiedonsaantioikeus milloin tahansa. 

Hakeudun hoitoon vapaaehtoisesti ja allekirjoitettuani hoitoonohjaussopimuksen olen velvollinen noudatta-

maan sitä. 

Oulussa __/__20__ 

 

Opiskelijan allekirjoitus   Oamkin edustajan allekirjoitus 

___________________________________   _______________________________



  

 

 

 


