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1 OHJEEN TARKOITUS 

Alajärven kaupungin tavoitteena on työnantajana tarjota henkilöstölleen päihteetön ja 

turvallinen työyhteisö. Varhaisella päihdeongelmien tunnistamisella, esimiehen ja 

työtovereiden asiaan puuttumisella, päihdeongelmaisen hoitoonohjauksella sekä 

kuntoutuksella vähennetään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveyshaittoja 

työyhteisössä. Tällöin vaikutetaan Alajärven kaupungin tuottamien palvelujen laatuun, työn 

tuottavuuteen, työturvallisuuteen ja työyhteisön työilmapiiriin.  

Päihdeohjelmalla luodaan Alajärven kaupungin henkilöstölle selkeät pelisäännöt, joiden 

mukaan ongelmiin voidaan jämäkästi tarttua riittävän ajoissa. Varhainen reagointi on osa 

työpaikan johtamista, työhyvinvointia, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa ja yhteistoimintaa. 

Tavoitteena on aktivoida työyhteisöjä itse huolehtimaan työyhteisön työilmapiiristä ja 

työhyvinvoinnista. 

Jokainen työntekijä on ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä on 

vastuu ja velvollisuus määritellä työntekijöiden työkunto työturvallisuuden näkökulmasta 

sekä puuttua huolta aiheuttaviin tilanteisiin. 

Päihteiden käytössä Alajärven työpaikoilla noudatetaan ehdotonta nollatoleranssia. 

Päihteillä tässä tarkoitetaan kaikkia päihtymystarkoituksessa käytettyjä aineita. Huumeiden, 

lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö 

on kielletty työpaikoilla. Päihteiden käyttö ja sen aiheuttamat haitat riskeeraavat työkykyä, 

työturvallisuutta ja tuottavuutta missä tahansa työtehtävässä. Päihteiden käytön suhteen 

noudatetaan Suomen lakia ja tätä päihdeohjelmaa. Tupakoinnin suhteen noudatetaan 

tupakkalakia. Alajärven kaupunki on savuton työpaikka. Päihdeohjelma on osa työpaikan 

hyvinvointiin liittyviä ohjeistuksia ja varhaisen puuttumisen mallia.  

 

 

  
Jokaisen Alajärven kaupungin työntekijän ja esimiehen tulee tuntea 

tämän ohjeen sisältö. Esimies vastaa siitä, että jokainen työntekijä saa 

tiedon päihdeohjelman sisällöstä, menettelytavoista ja 

hoitoonohjausprosessista. 



2 Huumetestit ja puhalluttaminen 

Työpaikan huumetestit ovat osa työpaikan päihdeohjelmaa ja perustuvat työnantajan ja 

henkilöstönedustajien yhteistyössä laatimaan päihdeohjelmaan. Laki yksityisyyden suojasta 

työelämässä säädetään työnantajan oikeudesta käsitellä huumausaineiden käyttöä 

koskevia tietoja 

1 Työnhakijan osalta suostumuksensa mukaisesti silloin, kun 

 työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, 

luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja reagointikykyä ja 

 huumeiden alaisena työskentely vaarantaa esimerkiksi toisten ihmisten henkeä, 

terveyttä tai työturvallisuutta. 

Alajärven kaupungin rekrytointiprosessissa voidaan hakijalta/valituksi tulleelta henkilöltä 

edellyttää huumausainetestejä toimialajohtajan harkinnan mukaan valittaessa työntekijää 

edellä mainittujen kriteerien mukaisiin työtehtäviin.  Rekrytoiva esimies pyytää viimeistään 

työhaastattelussa kirjallisen suostumuksen huumausainetestiin, jos henkilö tulee valituksi. 

Esimies ohjaa työntekijän ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon. Huumetesti tehdään 

työterveyshuollon lähetteellä terveyskeskuksen laboratoriossa. Virka-/työsuhde voidaan 

vakinaistaa vasta työntekijän toimitettua työterveyshuollon huumausainetestilausunnon.  

2 Palvelusuhteen aikana 

 jos on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden 

vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista 

 jos testaaminen on välttämätöntä työntekijän työ- tai toimintakyvyn 

selvittämiseksi työstä aiheutuvien terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten 

vuoksi. 

Testaus edellyttää, että työntekijä toimii sellaisessa työssä, 

 jossa vaaditaan erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai 

hyvää reagointikykyä ja 



 jossa työtehtävien hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista 

riippuvaisena voi vakavasti vaarantaa henkeä tai terveyttä tai voisi aiheuttaa 

muuta merkittävää vaaraa. 

Huumetesti voidaan tehdä terveystarkastuksessa, jos sen yhteydessä ilmenee epäily 

huumausaineiden käytöstä. Työterveyshuolto liittää tällöin tarkastukseen 

huumausainetestin, joka on tällöin työterveyshuollon salassa pidettävää toimintaa. 

Huumausaine testi voidaan tehdä työnantajan aloitteesta, jos työnantajalla on perusteltu syy 

epäillä työntekijän olevan huumeiden vaikutuksen alaisena. Työterveyshuolto antaa 

huumausainetestiä koskevan todistuksen tällöin testatulle itselleen. Työntekijä toimittaa 

tuloksen työnantajalle erillisen terveystarkastuslausunnon lisäksi. Jos työnantaja on 

ohjannut työntekijän työterveyshuoltoon huumetesteihin, hän voi asettaa työntekijälle 

kohtuullisen määräajan (noin viikko), jonka kuluessa todistus on esitettävä. 

Huumetesti voidaan tehdä, kun työntekijä on positiivisen huumausainetestituloksen 

perusteella sitoutunut huumausaineiden väärinkäytön vuoksi toteutettavaan hoitoon ja 

todistuksen käsittely liittyy hoidon toteutumisen seurantaan. Työnantajalla on tällöin lain 

mukaan oikeus käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja.  

Puhalluttaminen 

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä. Käytännössä 

puhallutusoikeus on johdettu työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa työtä sekä työnantajan 

yleisestä velvoitteesta huolehtia, että työpaikalla on turvallista työskennellä. 

Puhalluttaminen tapahtuu aina terveydenhuollon henkilöstön tai viranomaisen toimesta.  

Mikäli työntekijä kieltää olevansa päihtynyt, hänellä on mahdollisuus osoittaa epäilys 

vääräksi osallistumalla alkometritutkimukseen. Alkometritutkimuksen suorittaja pyytää 

tilanteeseen kolmannen henkilön todistajaksi.  

Alkoholi- tai huumausainetestauksesta kieltäytyminen 

Työntekijän kieltäytyessä alkoholi- tai huumausainetestauksesta työnantaja arvioi 

tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteet. Näitä voivat olla hoitoonohjaus, huomautus, varoitus tai 

palvelussuhteen päättäminen. Työntekijän kieltäytyminen tutkimuksista ei ole este 

työpaikalta poistamiselle.  



3 TYÖYHTEISÖN TUEN TOIMINTAMALLIT 

Puuttuminen on välittämistä! Päihteiden väärinkäytöstä tai muusta riippuvuudesta johtuva 

pelon ja häpeän tunne ohjaa usein asian kieltämiseen ja salailuun. Paljastumisen pelätään 

vaarantavan työsuhteen jatkumisen. Tunteet on hyvä ottaa huomioon puuttumisen hetkellä 

ja korostaa hyvien vaihtoehtojen olemassaoloa syyllistämisen ja uhkakuvien sijaan. 

Kehittymässä olevaan päihdeongelmaan tulee puuttua mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Ongelman peittely ja asiasta vaikeneminen yleensä pahentavat tilannetta 

työyhteisössä. Yleensä lähimmät työtoverit huomaavat päihteiden ongelmakäytön 

ensimmäisenä. Ensimmäisiä merkkejä ongelmakäytöstä ovat esim. myöhästelyt, 

epämääräiset poissaolot, krapula, päihtymys ja poikkeuksellinen yli-innokkuus. Tällöin 

puuttumisessa sovelletaan aktiivisen tuen mallia.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUOLI 

= 

OTA PUHEEKSI! 

KUN ESIMIES EPÄILEE TAI 

SAA TIEDON 

 Ota huoli puheeksi asianomaisen kanssa 

 Kerro esimiehelle tarkat havainnot: mitä, ketä ja 

miksi epäilet, missä ja milloin huoli on esiintynyt 

 Esimiehen velvollisuus on puuttua 

 Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu (7.1) 

PERIAATE ON, ETTÄ PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSHAITTATILANTEISSA ASIA KÄSITELLÄÄN 

VIIPYMÄTTÄ, RAKENTAVASTI, LUOTTAMUKSELLISESTI JA TASAPUOLISESTI. 

1. Keskustelu päihdeongelmasta tai muusta riippuvuudesta 

2. Ongelman tuomitsemisen välttäminen 

3. Kunnioittava lähestymistapa 



3.1 Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään  

 

 

 

 

Työntekijä hakeutuu 
itse hoitoon 
työterveyshuoltoon

•Hoitoon 
ohjautumisen tuki 
työnantajalta

•Työntekijä voi 
hakeutua 
omaehtoisesti 
muihin yksityisiin tai 
kunnallisiin 
palveluihin työajan 
ulkopuolella.

Hoito-ohjelma

•Oma-aloitteiset 
käynnit kuuluvat 
työterveyshuollon 
vaitiolovelvol-
lisuuden piiriin -> ei 
tietoa työnantajalle

•Mikäli työntekijä 
haluaa taloudellista 
tukea, hän kertoo 
riippuvuudestaan 
esimiehelleen 
(KVTES 5 2§ 8mom)

•Toimitaan normaalin 
prosessikaavion 
mukaisesti

Työsuhde jatkuu

•Hoito-ohjelma on 
toteutunut ja huoli 
poistunut

Aika monta maanantaita olin ”flunssassa”. Sitten tuli se perjantai, kun työkaveri kysyi, 

mitä aion tehdä viikonloppuna. En kehdannut vastata. Varasin ajan työterveyshuoltoon. 

Mulla oli ongelma.  



3.2 Työntekijä on huolissaan työkaverin tai esimiehen päihde- tai muusta 

riippuvuudesta 

 

 

 

  

Huoli työkaverin 
työkunnosta

•Ota huoli puheeksi 
asianosaisen ja hänen 
esimiehensä kanssa

•Kerro esimiehelle 
tarkat havainnot; 
mitä, ketä ja miksi 
epäilet, missä ja 
milloin huoli on 
esiintynyt?

•Mikäli huolen 
puheeksi ottaminen 
tuntuu vaikealta, voit 
ottaa yhteyttä 
työsuojeluvaltuu-
tettuun tai 
luottamusmieheen

Jos työturvallisuus tai -
laatu on uhattuna tai 
huoli jatkuu

•Varmista, ettei 
henkilö tai muut 
ole vaarassa

•Mikäli henkilö on 
päihtynyt --> 
seuraa 
TOIMINTAOH-
JETTA 4.1

Esimies

•Puuttuu asiaan 
tavoitteellisen 
puheeksiotto-
keskustelun 
mukaisesti

•Kertoo huolen 
ilmoittaneelle asian 
olevan hoidossa

•Toimii 
prosessikaavion 
mukaisesti

Onneksi monella on kanttia hakea apua itse. Ja hyvä, että moni uskaltaa kysyä vaikean ja 

samalla yksinkertaisen kysymyksen: ”Olen huolissani sinusta, tarvitsetko apua?” 



4 PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLIT 

4.1 Toimintaohje: työntekijä tai esimies on päihtyneenä tai krapulaisena työpaikalla 

 

 

 

 

 

 

Epäily 
päihtyneestä 

työntekijästä tai 
esimiehestä

•Varmista, ettei kyseinen henkilö 
ole vaaraksi itselleen tai muille

•Ilmoita asiasta välittömästi 
esimiehelle

Työntekijä 
testataan aina, 
kun epäillään 
päihtymystä

•Esimies selvittää päihtymystilan ensisijaisesti puhalluttamalla 
työterveyshuollossa tai terveyskeskuksessa, toissijaisesti ulkoisten 
merkkien perusteella 

•Huumeidenkäytön epäilyssä ohjataan huumetesteihin 
työterveyshuollon tai terveyskeskuksen kautta.

•Työntekijän kieltäytyessä testauksesta, epäiltyä käsitellään 
tuolloin kuten päihtyneenä olevaa.

Päihtynyt henkilö 
poistetaan 
työpaikalta

•Päihtynyt henkilö ei voi jatkaa työpäivää -> 
LUVATON POISSAOLO

•Esimies välittää tiedon palkanmaksuun

•Esimies kirjaa tapahtumat tarkasti ylös

Kun henkilö palaa 
töihin selvin päin, 

annetaan kirjallinen 
varoitus

•Esimies pitää luottamuksellisen ja 
tavoitteellisen 
puheeksiottokeskustelun

•Esimies ohjaa hänet 
työterveyshuoltoon

•Varoitus ja hoitoonohjaus eivät sulje 
toisiaan pois -> jatketaan 
prosessikaavion mukaisesti

Työturvallisuuslaki velvoittaa, että jokaisen työntekijän on oman kokemuksensa sekä ammattitaitonsa 

mukaisesti töissään huolehdittava käytettävissä olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä. 

Työterveyshuoltolain mukaan työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä työ- ja 

toimintakykynsä selvittämisestä työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. 

Mikäli henkilö ei suostu poistumaan työpaikalta, on ratkaisu tilanteeseen tehtävä 

työturvallisuuden näkökulmasta ja ilmoitettava asiasta esimiehelle. Pyydetään tarvittaessa 

vartija tai poliisi paikalle. Kirjataan muistio, jonka todistajana on tapahtumapaikalle kutsuttu 

toinen työntekijä. 

Viranhaltijan/työntekijän esiintyessä päihtyneenä työpaikalla tai käyttäessä työpaikalla 

päihteitä, työnantajan tulee poistaa asianomainen henkilö työpaikalta. Samalla työnantaja 

harkitsee, annetaanko kirjallinen varoitus vai onko ko. tapauksessa perusteltu syy purkaa tai 

irtisanoa palvelussuhde ottaen huomioon Työsopimuslain sekä Lain kunnallisesta 

viranhaltijasta säännökset. Päihteiden takia työpaikalta poistetun viranhaltijan/työntekijän 

poissaolo työpaikalta on palkatonta. 

Mikäli et tavoita esimiestä, ota yhteys:  

1. Esimiehen esimieheen 

2. Toimialan johtajaan 

3. Henkilöstöjohtajaan tai työsuojelupäällikköön 

Soita ja laita tekstiviesti:” Epäilen työntekijän päihtymystä, 

enkä tavoita esimiestä.” Yksikkö, puh ja oma nimesi.  



4.2 Prosessikaavio: Toimintamalli päihde- tai muun riippuvuuden yhteydessä 

 

   

    

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Esimiehen tai 

työkaverin 

havainto 

- Esimies pitää 

luottamuksellisen ja 

tavoitteellisen 

puheeksiottokes-

kustelun 

- Esimies ohjaa 

työntekijän 

työterveyshuoltoon 

- Mikäli henkilö on 

päihtynyt, 

keskustelu viikon 

sisällä ja kirjallinen 

varoitus 

Työterveys-

huollossa 

- Arvioidaan 

riippuvuuden 

merkitys 

työkykyyn 

- Akuutissa 

tilanteessa 

puhallutetaan / 

huumausainetes-

tit 

Hoitoonohjaus-

neuvottelu 

- Esimiehen 

tehtävä on tehdä 

aloite 

hoitoonohjaus-

neuvottelussa 

- Tehdään 

hoitositoumus 

(esimies tekee) 

- Tehdään 

kuntoutus-

suunnitelma 

Hoito-

ohjelma 

- Päihde- tai muu 

kuntoutus 

toteutuu 

- Seurantapala-

verit  

suunnitelman 

mukaan 

Neuvonta 

- Jos huoli on 

pieni, eikä 

vaikutusta 

työkykyyn 

- Tilanne 

korjautuu 

Loppukeskustelu 

(mikäli hoito-ohjelmassa 

työnantajan ohjaamana) 

- Kuntoutus 

toteutuu ja 

tilanne 

korjaantuu 

- Huoli 

poistuu 

TYÖSUHDE 

JATKUU 

- Riippuvuus/ 

huoli jatkuu 

- Kirjallinen 

varoitus 

TYÖSUHDE 

PÄÄTTYY 

Mikäli työntekijän kanssa ei ole 

tehty hoitositoumusta ja 

kuntoutussuunnitelmaa 

 työsuhde päättyy 

toiseen 

tapahtumaan = 

toinen varoitus 

Viranhaltijan/työntekijän esiintyessä päihtyneenä työpaikalla tai käyttäessä työpaikalla 

päihteitä, työnantajan tulee poistaa asianomainen henkilö työpaikalta. Samalla työnantaja 

harkitsee, annetaanko kirjallinen varoitus vai onko ko. tapauksessa perusteltu syy purkaa tai 

irtisanoa palvelussuhde ottaen huomioon Työsopimuslain sekä Lain kunnallisesta 

viranhaltijasta säännökset. Päihteiden takia työpaikalta poistetun viranhaltijan/työntekijän 

poissaolo työpaikalta on palkatonta. 

Työntekijän kieltäytyessä alkoholi- tai huumausainetestauksesta työnantaja arvioi 

tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteet. Epäiltyä käsitellään tuolloin kuten päihtyneenä 

olevaa. 



4.3 Työajan käyttö ja palkan maksu 

Henkilökunnan työterveyshuollossa tapahtuvat, säännölliseen työaikaan ajoittuvat 

hoitokäynnit luetaan palkkaan oikeuttavaksi ajaksi. Muualla tapahtuva avohoito toteutuu 

ensisijaisesti työntekijän kotikunnassa ja työajan ulkopuolella mm. työvuoroja 

järjestelemällä. Tämä merkitsee käytännössä hoitokäyntien sopimista työpäivän päätteeksi 

tai vapaapäiville. Tämä koskee myös oma-aloitteista hoitoon hakeutumista. Työntekijälle 

myönnetään palkatonta virka-/työvapaata hoitokäyntejä varten, jos niitä ei saada toteutettua 

työajan ulkopuolella tai esimiehen kanssa sovituin työaikajärjestelyin. 

Palkkaa maksetaan ensimmäisen laitoshoito- ja katkaisuhoitojaksoajalta sillä edellytyksellä, 

että työntekijä on sopinut em. hoidoista etukäteen esimiehen kanssa ja on tehty 

hoitositoumus sekä kuntoutussuunnitelma. Katkaisuhoidon aikana työntekijä saa normaalin 

palkan ja työnantaja hakee Kelan sairaspäivärahan. Laitoskuntoutuksen kustannukset 

selvitetään etukäteen työntekijän oman kotikunnan sosiaalitoimen kanssa. 

Laitoskuntoutuksen ajalta työntekijä voi saada kuntoutusrahaa, jota voi hakea niiltä 

hoitojaksoilta, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. 

Mikäli toistuvien poissaolojen tai muiden syiden perusteella on syytä epäillä, että 

työntekijällä on päihdeongelma, esimiehellä on oikeus määräaikaisesti vaatia työntekijän 

jokaisesta sairauspoissaolosta työterveyshoitajan tai –lääkärin antama todistus. Poissaolot, 

jotka eivät perustu hyväksyttävään lääkärintodistukseen tai esimiehen hyväksymään 

ilmoitukseen, ovat luonteeltaan luvattomia poissaoloja ja niiden ajalta pidätetään palkka. 

Palkkaa ei makseta siltä ajalta, jona työntekijä on poistettu työpaikalta päihtymyksen vuoksi. 

Esimiehen on tehtävä päätös ja annettava siitä tieto asianomaiselle. Palkkaa ei myöskään 

makseta poissaolon ajalta, joka johtuu päihteiden väärinkäytön aiheuttamasta 

työkyvyttömyydestä, vaikka työntekijä esittäisikin poissaolon ajalta lääkärintodistuksen. 

LUOTTAMUKSELLISUUS 

Hoitoon ohjaamiseen liittyvät tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Henkilöt, jotka ovat 

tekemisisissä hoitoonohjauksen kanssa, eivät ilman hoitoon ohjattavan lupaa saa ilmaista 

sivullisille tietojaan. 



5 PÄIHDE- JA RIIPPUVUUSOHJELMAAN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ JA 

VASTUUT 

 

 

 

 

•työpaikalla on päihdeohjelma

•esimiehet ja henkilöstö tuntevat päihdeohjelman ja siihen liittyvät vastuut

•päihdehaittatilanteisiin puututaan välittömästi

•yhteistyö työterveyshuollon kanssa on sujuvaa päihde- ja muihin riippuvuuksiin liittyen 

TYÖNANTAJA

•tulee töihin työkuntoisena

•tekee työnsä työturvallisuusohjeita noudattaen

•toimii työyhteisössään rakentavasti ja asiallisesti muita kohtaan sekä noudattaa 
sovittuja päihteitä koskevia sääntöjä

•ilmoittaa havaitsemistaan päihdehaitoista tai huolista esimiehelleen

TYÖNTEKIJÄ

•tukee ja valvoo työn sujuvuutta, työhyvinvointia ja työturvallisuutta

•ottaa päihteet puheeksi perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa

•perehdyttää alaisensa päihdeohjelmaan

•puuttuu viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteisiin

•estää päihtyneenä tai krapulaisena työskentelyn

•ohjaa työntekijän työterveyshuoltoon saamaan tarvittavaa hoitoa työkyvyn 
parantamiseksi

•tekee hoitositoumuksen hoitoonohjattavan kanssa

•sopii tiedonkulusta hoitositoumuksen voimassaolon aikana

•tukee työyhteisöä kriisitilanteiden jälkeen 

ESIMIES

•toimii asiantuntijana ja esimiesten tukena

•antaa henkilöstölle terveystarkastuksien yhteydessä tietoa alkoholinkäytön ja 
toiminnallisten riippuvuuksien vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn

•arvioi ja ennaltaehkäisee päihdehaittoja ja muita riippuvuuksia (mini-interventio)

•toteuttaa hoitosuunnitelmaa ja tukee kuntoutujan paluuta työhön

•kerää tietoa työpaikan alkoholitilanteesta ja antaa siitä palautetta vuosittain

•toimii pyydettäessä päihdekriisitilanteissa työyhteisön tukena

TYÖTERVEYSHUOLTO

•suunnittelee työpaikan päihdehaittojen ehkäisytoimia osana työsuojelun 
toimintaohjelmaa

•toimii yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa päihdehaittojen 
ehkäisemiseksi ja poistamiseksi

•kartoittaa ja seuraa työpaikan päihdeasioiden tilannetta

TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ



6  TYÖELÄMÄÄ HAITTAAVIEN RIIPPUVUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY 

Päihteiden ongelmakäyttö on turvallisuusriski niin muiden työntekijöiden kuin asiakkaidenkin 

kannalta. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa päihteiden vaikutus tai riippuvuus uhkaa tai 

haittaa yksilön omaa tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, työpaikan 

ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta.  

6.1 Päihdehaitat työelämässä 

Seuraavassa on lueteltu tyypillisimpiä alkoholin riskikulutuksen vaikutuksia työssä. Joiltakin 

osin nämä pätevät myös huumeiden ja lääkkeiden päihdekäyttöön, mutta on syytä muistaa, 

että jokaisella kemikaalilla on omat, sille tyypilliset vaikutuksensa.  

 

•lisää useiden vakavien sairauksein riskiä (esim. sydän- ja verisuonitaudit)

•alentaa vastustuskykyä ja lisää sairastumista flunssaan ja muihin vähemmän vakaviin 
sairauksiin

•suurkulutuksella usein yhteys unettomuuteen ja masennukseen: työntekijän 
työhyvinvointi ja työkyky saattavat kärsiä

TERVEYSHAITAT

•työskentely krapulaisena tai päihtyneenä altistaa työtapaturmille ja voi olla suuri 
työturvallisuusriski

TYÖTURVALLISUUSHAITAT

•alkoholin liiallinen käyttö voi aiheuttaa yllättäviä poissaoloja ja noloja tilanteita

•muut työntekijät voivat joutua tekemään nopeita vuoronvaihtoja tai ylimääräisiä 
tekemättä jääneitä töitä

•ristiriitatilanteet työyhteisössä voivat lisääntyä

•ihmissuhdeongelmat alkoholin liikakäytön tai krapulan aiheuttamasta väsymyksestä 
ja/tai kireydestä johtuen

•yhden työntekijän ongelma voi "sairastuttaa" koko työyhteisön, jos siellä suojellaan 
alkoholiongelmaista esim. vaikenemalla ongelmasta, peittelemällä tai tekemällä hänen 
työnsä

•työntekijän irtisanominen alkoholin käytön vuoksi voi haitata työnantajan ja 
työntekijöiden välejä 

SOSIAALISET HAITAT

•sairauspoissaolot lisääntyvät terveyshaittojen vuoksi

•työkyky alenee ja työn laatu kärsii

•työnantajan imago voi kärsiä päihtyneen tai krapulaisen työntekijän vuoksi

TALOUDELLISET HAITAT



6.2 Riippuvuuksien tunnistaminen 

Päihderiippuvuus, internetin haitallinen käyttö tai rahapelaaminen voivat liittyä toisiinsa. 

Yhteistä riippuvuuksille on pakonomaisuus, toistuvuus ja vaikeus päästä niistä eroon. 

Riippuvuuksista aiheutuvien haittojen tunnistaminen työssä ei aina ole helppoa, koska 

poikkeava käyttäytyminen voi johtua myös muusta syystä kuin riippuvuudesta. Huolta voi 

tulla monesta asiasta, mutta alla kuvattuna tyypillisiä muutoksia: 

 

6.3 Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäiseminen 

 

 

 

Testaa oma alkoholinkäyttösi vastaamalla Audit-testin kysymyksiin alla olevasta linkistä: 

https://paihdelinkki.fi/sites/default/files/audit.pdf 

 

Muutokset 
työkäyttäytymisessä

•työtehon vaihtelut, 
työnteon ja työn laadun 
heikkeneminen

•toistuva myöhästely töistä

•usein toistuvat, päivän-parin 
poissaolot

•työvuorojen vaihtamiset

•yhteistyön vaikeudet ja 
eristäytyminen 
työyhteisöstä

•virhesuoritukset, vahingot, 
tapaturmat

Muutokset 
käyttäytymisessä tai 

ulkoisessa olemuksessa

•väsymys

•keskittymisvaikeudet

•mielialan vaihtelut

•päihde- ja muut 
riippuvuudet voivat olla 
yhteydessä toisiinsa

•hoitamattomuus, haju

•turvotus, punoitus

•vetäytyminen sosiaalisesta 
kanssakäymisestä töissä

Muutokset 
mielentilassa

•ärtyneisyys, kielteisyys, 
mielialan vaihtelut, 
masentuneisuus 
(vieroitusoireet)

•syyllisyys

•häpeily, välttely

•muutokset arvomaailmassa, 
ystäväpiirissä tai 
harrastuksissa

•epäluuloisuus, pinnallisuus, 
kyynisyys

Yli 90% työssäkäyvistä suomalaisista käyttää alkoholia. 

65% miehistä ja 55% naisista juo itsensä humalaan silloin tällöin, usein tai hyvin usein.  

https://paihdelinkki.fi/sites/default/files/audit.pdf


Miten ehkäisemme päihdehaittoja? 

- Esimiesten valmentaminen ongelmiin puuttumisen käytäntöihin 

o päihdeohjelman kertaaminen säännöllisesti 

o huolen puheeksi ottaminen kehityskeskusteluissa sekä aktiivisen tuen 

toimintamallin mukaiset keskustelut 

o tiedon jakaminen 

- Esimiesten toiminta työyhteisöissä 

o päihdeohjelman sisältö läpikäydään säännöllisesti työyhteisöissä 

o päihdeohjelma on osa uuden työntekijän perehdytystä 

o henkilöstöä kannustetaan varhaiseen tukeen huolta herättävissä tilanteissä 

o henkilöstöä tuetaan välttämään alkoholin riskikäyttöä ja pysymään 

kohtuukäytössä tai raittiina sekä välttämään muiden päihteiden käyttöä 

- Riippuvuuksien tunnistaminen yksilötasolla 

o tavoitteena on, että jokainen tunnistaa alkoholi- tai muun riippuvuuden rajat 

sekä toimintatapansa suhteessa niihin 

- Työterveyshuollon tuen ja ohjauksen avulla 

- Yleisiä toimintatapoja 

o työaikana ja työtehtävissä ei saa käyttää, jakaa tai myydä alkoholia tai muita 

päihteitä 

o jokainen henkilöstön jäsen noudattaa päihdeohjelmaa sekä siihen liittyviä 

tehtäviä ja vastuita.  



7 OHJEET JA LOMAKKEET 

7.1 Tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun ohje 

Päihdeongelman puheeksiotto, työkyvyn palauttamiseen vastuuttaminen ja työkyvyn 

tukeminen ovat esimiestyötä. Tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun tarkoituksena on 

tukea työntekijää tunnistamaan alkoholin käytön tai muun riippuvuuden haitallisuus ja 

ottamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta. Tavoitteena on palauttaa työkyky 

mahdollisimman nopeasti. Riippuvuuksiin liittyy usein henkilön heikentynyt kyky arvioida 

omaa tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Seuranta-aika keskustelujen välillä on n. 1-3kk. 

Mikäli saman työntekijän kanssa joudutaan uusimaan keskusteluprosessi työkyvyn 

heikkenemisen vuoksi, on tarkoituksenmukaista mennä suoraan kohtaan 3. ja tehdä 

hoitositoumus. Keskusteluista kirjataan muistiot (6.2 Muistio puheeksiottotilanteesta). 

 1.keskustelu 2. keskustelu 3. keskustelu 

Keskusteluissa 

mukana 

Työntekijä, josta huolta 

Esimies 

Em. lisäksi henkilöstöjohtaja,  

työterveyshoitaja, 

työsuojeluvaltuutettu tai muu 

työntekijän toivoma henkilö 

samat henkilöt kuin aiemmin 

Käsitellään ja 

kirjataan 

muistioon 

seuraavat asiat 

Työkäyttäytymisen ongelmat 

yksityiskohtaisesti. Työntekijän 

näkemys tilanteesta. Toivotun 

työkäyttäytymisen kuvaus. Osapuolet 

tarkistavat ja hyväksyvät 

allekirjoituksillaan muistion. 

Em. lisäksi ei-toivotun 

työkäyttäytymisen merkkejä 

 

Kurinpitomenettelyn kuvaus ja 

seuraamukset, mikäli henkilö 

ei saavuta toivottua 

työkäyttäytymistä 

 

Esitetään mahdollisuus 

ammattiapuun 

työterveyshuollon kautta 

Kaikki yksityiskohdat ei-

toivotusta työkäyttäytymisestä 

 

Todetaan tähänastiset 

korjausyritykset 

 

Esimies kertoo työntekijälle 

mahdollisista kurinpitotoimista 

ja työsuhteen päättämisestä, 

mikäli työntekijä ei saavuta 

toivottua työkäyttäytymistä. 

 

Esimies tekee 

hoitositoumuksen työntekijän 

kanssa (6.3 Hoitositoumus) 

 

Kuntoutussuunnitelma 

tehdään työterveyshuollossa 

  

Muuta Työntekijälle tarjotaan mahdollisuutta 

käyttää työterveyshuoltoa avuksi 

tilanteessaan 

Jos toivottu työkäyttäytyminen 

on saavutettu, se todetaan 

Esimies havannoi työntekijän 

työkäyttäytymistä edelleen ja 

kutsuu koolle 



 

Sovitaan työkäyttäytymisen 

korjaantumisen tavoiteaika 

 

Mikäli tilanne korjaantuu, se todetaan 

seurantakeskustelussa eikä 

jatkokeskusteluita tarvita 

seurantakeskustelussa eikä 

jatkokeskusteluita tarvita 

 

Oheiset keskustelut ovat 

työsopimuslain mukaisia 

työntekijän kuulemisia, joita 

ennen ei voida ryhtyä 

päättämään työsuhdetta 

 

On tärkeää, että kuulemisen 

muotokohdat täyttyvät ja 

työntekijän näkemys 

tilanteesta kirjataan 

Toinen keskustelu merkitsee 

myös varoitusta 

seurantakokoukset 

hoitositoumuksen mukaisesti 

 

NELJÄS KESKUSTELU 

Jos edellä mainitut 

keskustelut eivät tuota 

tulosta tai jos 

päihdeongelmainen 

työntekijä ei halua 

tehdä hoitositoumusta 

ja 

kuntoutussuunnitelmaa 

tai hän on rikkonut 

hoitositoumusta, 

käydään neljäs 

keskustelu 

Mukana keskustelussa  

Työntekijä 

Luottamushenkilö tai vastaava 

Esimies 

Työntekijälle annetaan 

varoitus päihteiden käytöstä 

tai muusta riippuvuudesta, 

ellei sitä ole jo aiemmin 

annettu 

Mikäli hänen päihteiden 

käyttönsä aiheuttaa 

varoituksen jälkeen haittoja tai 

työkyky on pitkäkestoisesti 

heikentynyt TYÖSUHDE 

PÄÄTETÄÄN 

 



7.2 Muistio puheeksiottotilanteesta 

Työntekijän tiedot 

Sukunimi: Etunimi: 

Syntymäaika: Työtehtävä: 

Osasto/yksikkö: Esimies: 

 

Työnantajan edustaja 

Sukunimi: Etunimi: 

Yksikkö: Työtehtävä: 

 

KESKUSTELUN SISÄLTÖ 

Työnantajan käsitys päihdehaitasta: 

 

 

Työntekijän käsitys em. asiasta: 

 

 

Sovitut toimenpiteet ja seuranta-aikataulu: 

 

 

Olen osallistunut keskusteluun, jossa on käsitelty mahdollista päihdeongelmaani. Minulle on selvitetty 

työpaikan toimintatavat päihdeasioiden käsittelyssä sekä tarjottu mahdollisuus hakea apua ongelmaani 

työterveyshuollon kautta. Annan luvan toimittaa tämän muistion tässä asiakirjassa mainituille jakelun saajille. 



Päiväys ja allekirjoitukset: 

Paikka ja aika: _________________________________________________ 

________________________  ___________________________ 

Työntekijän allekirjoitus    Työnantajan edustaja 

_________________________  ______________________ 

Luottamusmies (tarvittaessa)   (Muistion kirjoittaja) 

 

SEURANTA 

Päivämäärä, osallistujat ja toimenpiteiden toteutuminen 

 

 

TUKIHENKILÖ 

Nimi: ______________________________ 

Työtehtävä:_________________________ 

Yhteystiedot:________________________ 

 

JAKELU: 

 asianomainen työntekijä  työnantajan edustaja 

 esimies  palvelualueen johtaja 

 tukihenkilö  luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu 

 työterveyshuolto  henkilöstöhallinto 

 



7.3 Hoitositoumus 

Työntekijän tiedot 

Sukunimi: Etunimi: 

Syntymäaika: Työtehtävä: 

Osasto/yksikkö: Esimies: 

 

Työnantajan edustaja: Työtehtävä: 

Virkanimike:  

 

Käsitelty =x 

 Lupaudun osallistumaan minulle työterveyshuollon kautta järjestettyyn kuntoutukseen suunnitelman 

mukaisesti ja noudattamaan hoitopaikan ohjeita 

 Ilmoitan olevani tietoinen siitä, että mikäli en hyväksy hoitositoumusta tai en noudata 

kuntoutussuunnitelmaa tai päihteiden käyttöni jatkuu, käynnistetään työsopimuslain mukaiset 

seuraamukset (kirjallinen varoitus, työsuhteen päättäminen). 

 Työterveyshuollolla on oikeus saada hoitopaikasta tiedot hoidon toteutumisesta ja 

kuntoutussuunnitelman noudattamisesta. 

 Hoitopaikalla on oikeus ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon hoidon toteutumisesta 

 Esimiehellä on oikeus saada tietää, toiminko kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 

 Työnantajalla on oikeus työpaikan vaihtamisen yhteydessä toimittaa tämä hoitositoumus sekä 

kuntoutussuunnitelma niiden voimassaoloaikana seuraavaan saman työnantajan 

työpaikkaan/yksikköön 

 Sopimuksen päättyessä järjestetään arviointineuvottelu esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. 

 Annan luvan toimittaa tämän sopimuksen tässä asiakirjassa mainituille jakelun saajille. 

 Olemme sopineet, miten tilanteestani tiedotetaan lähimmille työkavereille: 



Menettelytapa kirjoitetaan tähän: 

 Kieltäydyn hoitoonohjauksesta. 

 

Seurantakokousten ajankohdat:___________________________________________________________ 

Sopimuksen voimassaoloaika:____________________________________________________________ 

Hoitositoumus on voimassa ______ kuukautta allekirjoituspäivämäärästä. 

 

Päiväys ja allekirjoitukset: 

Paikka ja aika:__________________________________________________________________________ 

Henkilö:______________________________ Työnantajan edustaja:_____________________________ 

Luottamusmies:_______________________ Muistion kirjoittaja:_________________________________ 

 

Jakelu: 

 Sopijaosapuolet  Esimies 

 Toimialajohtaja  Tukihenkilö: 

 Luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu  Työterveyshuolto 

 

Liitteet: kuntoutussuunnitelma 

 

 



7.4 Kuntoutussuunnitelma 

Työntekijän tiedot 

Sukunimi: Etunimi: 

Syntymäaika: Työtehtävä: 

Osasto/yksikkö: Esimies: 

 

Kuntoutussuunnitelma perustuu työkyvyn arviointiin.  

Kuntoutussuunnitelman sisältö:  

Käynnit avohoidossa Hoitopaikka: 

Hoitoaika: 

Käyntien tiheys: 

Laitoshoito Hoitopaikka: 

Hoitoaika: 

Käynnit 

vertaistukiryhmissä 

Hoitoaika: 

Käyntien tiheys: 

Käynnit tukihenkilön 

luona 

Kesto: 

Käyntien tiheys: 

Käynnit 

työterveyshuollossa 

Kesto: 

Käyntien tiheys: 

Muu tukitoiminta Mitä: 

Kesto: 

Tiheys: 

 



Seuranta ja tukihenkilöt 

Työterveyslääkäri puh: 

Työterveyshoitaja puh: 

Tukihenkilö puh: 

Muu puh: 

 

Päiväys ja allekirjoitukset 

Paikka ja aika:____________________________________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

Työntekijän allekirjoitus  Työterveyshuollon edustaja 

   Nimenselvennys ja virka-asema 



7.5 Varoitus päihteiden käytöstä 

Työntekijän tiedot 

Sukunimi: Etunimi: 

Syntymäaika: Työtehtävä: 

Osasto/yksikkö: Esimies: 

 

Työnantajan edustaja 

Sukunimi: Etunimi: 

Yksikkö: Työtehtävä: 

 

Työntekijä saa varoituksen päihteiden käytöstä. Työntekijälle on selvitetty, mihin hallinnollisiin 

toimenpiteisiin päihteiden käytöstä johtuvat ongelmat työpaikalla jatkossa todennäköisesti johtavat. Samalla 

on tehty hoitositoumus tai selvitetty sopimuksen tekemisen edellytykset. 

Varoitukseen johtaneet seikat: ______________________________________________________________ 

 

 

Päiväys ja allekirjoitukset: 

_____________________________________ _______________________________________ 

Paikka ja aika    Työnantajan edustaja 

 

Olen vastaanottanut tämän varoituksen ja saanut kaksoiskappaleen siitä. 

_____________________________________ _______________________________________ 

Paikka ja aika    Työnantajan edustaja 

Tiedoksi: Työterveyshuolto, henkilöstöhallinto 



7.6 Kirjallinen suostumus huumausainetestiin 

Työntekijän tiedot 

Sukunimi: Etunimi: 

Syntymäaika: Työtehtävä: 

Osasto/yksikkö: Esimies: 

 

Työnantajan edustaja 

Sukunimi: Etunimi: 

Yksikkö: Työtehtävä: 

 

Alajärven kaupunki edellyttää toimialajohtajan harkinnan mukaan huumausainetestejä 

hakijalta/valituksi tulleelta henkilöltä, kun yksityisyydensuojaa työelämässä koskevan lain 7§:ssä 

(759/2004) todetut edellytykset täyttyvät. Rekrytoiva esimies pyytää viimeistään työhaastattelussa 

kirjallisen suostumuksen huumausainetestiin, jos henkilö tulee valituksi. Esimies ohjaa työntekijän 

ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon (06-2412 7732). Huumetesti tehdään työterveyshuollon 

lähettellä terveyskeskuksen laboratoriossa. Virka-/työsuhde voidaan vakinaistaa vasta työntekijän 

toimitettua työterveyshuollon huumausainetestilausunnon. 

 

Päiväys ja allekirjoitukset: 

__________________________________  

Paikka ja aika 

__________________________________ _________________________________ 

Työpaikan hakija   Työnantajan edustaja 


