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Rauman freinetkoulun päihdeohjelma 

 
1. Periaatteet  
 
Olemme sitoutuneet varmistamaan turvallisen, terveellisen ja tuottavan työpaikan jokaiselle 

työntekijällemme. Tätä tarkoitusta varten koulussamme on voimassa tämä päihdeohjelma.  
Päihdeohjelmamme tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä 

päihdehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan 

päihdehaittatilanteissa. Päihdeohjelmaa toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella sekä 

henkilöstön ja työterveyshuollon toimenpiteillä samoin kuin suunnitelmallisella seurannalla ja 

arvioinnilla. Päihdeohjelmaa laadittaessa on kuunneltu koko henkilöstöä ja annettu kaikille 

työntekijöille mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja mielipiteensä. Päihdeohjelma saatetaan 

jokaisen työntekijän tiedoksi. 
 
Rauman freinetkoulussa ei saa työskennellä eikä olla päihtyneenä. Alkoholin 

promilleraja työpaikallemme on 0,00. Päihteillä tässä tarkoitetaan kaikkia 

päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Työaikana ja työtehtävissä ei saa käyttää, pitää 

hallussa, jakaa tai myydä alkoholia. Huumeiden, lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten 

steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty työpaikallamme. Tupakoinnin 

suhteen noudatetaan tupakkalakia ja yhdessä sovittuja käytäntöjä. 
 
Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vaikutus 

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

työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta. 
 
Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn toimenpiteet, tiedotus, koulutus ja seuranta kuvataan 

alempana. Jos ennaltaehkäisystä huolimatta vapaa-ajan päihdekäytön seurauksena työssä 

ilmenee ongelmia tai jos työpaikallamme on henkilö päihtyneenä, toimitaan alempana 

kuvattujen ohjeiden mukaisesti. 
  
Jokainen työntekijä on ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä on vastuu 

ja velvollisuus määritellä työntekijöiden työkunto työturvallisuuden näkökulmasta. 

Päihdeohjelmassa kuvataan kunkin toimijan vastuut ja tehtävät päihdehaittojen ehkäisyssä 

sekä seurantamenetelmät ja seuraukset noudattamatta jättämisestä. 
 
Rauman freinetkoulun periaate on, että päihdehaittatilanteissa asia käsitellään 

viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti. Tämä edellyttää, että henkilöstölle ja 
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esimiehille järjestetään tiedotusta ja koulutusta alkoholiriskeistä sekä ohjausta, jotta kukin 

osaa toimia ohjeiden mukaan.  
 
2. Päihdeohjelman kohde 
 
Rauman freinetkoulussa olemme tietoisia siitä, että alkoholin käyttö ja sen aiheuttamat haitat 

riskeeraavat työkykyä, työturvallisuutta ja tuottavuutta. Alkoholihaitat voivat vaikuttaa kenen 

tahansa työhön missä tahansa työtehtävässä. Muiden päihteiden suhteen noudatetaan Suomen 

lakia ja tätä päihdeohjelmaa. 
 
Päihdeohjelma koskee jokaista Rauman freinetkoulun vakinaista ja määräaikaista työntekijää 

sekä soveltuvin osin koulussamme vakituisesti ja määräaikaisesti muulla sopimuksella 

työskenteleviä henkilöitä (esim. harjoittelijat ja siviilipalvelusmiehet). Päihdeohjelma koskee 

myös etä- ja matkatöissä olevia kaikkialla, missä työnantajan työsuojeluvastuu on voimassa. 
 
Työpaikan järjestämissä juhlatilaisuuksissa noudatetaan vastuullisen alkoholitarjoilun ohjeita. 

Työpaikan ulkopuolisissa työtehtävissä ja työmatkoilla olemme työpaikkamme edustajia, mikä 

edellyttää asiallista ja vastuullista käyttäytymistä myös alkoholin suhteen.  
 
Päihdeohjelman noudattaminen tarkoittaa tehtäviä ja vastuita, joiden toteutumista seurataan 

vuosittain kehityskeskusteluissa. 
 
3. Päämäärä ja tavoitteet 
 
Päihdeohjelman päämääränä on päihdehaitaton työpaikka. Tähän päästään seuraavien 

osatavoitteiden avulla: 
 

 
• Ehkäisemme päihdehaittoja eli päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja 

yksilölle. 

• Tuemme henkilöstöä välttämään alkoholin riskikäyttöä ja pysymään kohtuukäytössä tai 

raittiina sekä välttämään muiden päihteiden käyttöä.  

• Ohjeistamme päihdehaittojen ehkäisyn ja päihdeongelmiin puuttumisen käytännöt.  

 
4. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat  
 
Kullekin työntekijäryhmälle on listattu omat vastuunsa ja tehtävänsä. Päihdeohjelman 

toteutumista ja siihen tarvittaessa tehtäviä korjauksia tarkastellaan esimiehen kanssa 

kehityskeskustelussa.  
 
4.1. Työnantajan vastuulla on 
  

• nimetä päihdetyöryhmä (työterveyshoitaja, rehtori ja vararehtori) 

• huolehtia, että  

  – päihdeohjelma otetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin  
 – päihdehaittatilanteisiin puututaan välittömästi 
 – päihdehaittatilanteita käsitellään luottamuksellisesti, kannustavasti ja 

 tasapuolisesti  
• varmistaa, että  

 – koulussa työskentelevät tuntevat talon päihdeohjelman ja omat tehtävänsä 

siinä 
 – päihtyneen tai päihdeongelmaisen työntekijän kanssa toimitaan ohjeiden 

mukaan 
 – työpaikan tilaisuuksissa noudatetaan vastuullisen alkoholitarjoilun ohjetta 
• järjestää henkilöstölle koulutusta ja tiedotusta 



 – päihteettömyyden ja kohtuukäytön eduista työkyvyn ja hyvinvoinnin kannalta 
 – alkoholin riskikäytön haitoista terveydelle, työkyvylle ja työturvallisuudelle 
 – päihdeohjelman vastuiden edellyttämiin taitoihin 
• tarjota työterveyshuollon kautta apua päihdeongelmiin 

• seurata ja arvioida 

 – työoloja ja varmistaa, että ne eivät edesauta alkoholihaittoja työpaikalla 
 – tämän ohjelman toteutumista vähintään kahden vuoden välein 

 yhteistyössä henkilöstön kanssa. 
 
4.2. Jokaisen työntekijän vastuulla on 
 

 
• tulla töihin työkuntoisena 

• tehdä työnsä turvallisuusohjeita noudattaen  

• noudattaa sovittuja, päihteitä koskevia sääntöjä 

• hakea apua päihdeongelmiinsa 

• ilmoittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitoista sovitulle taholle. 

  
4.3. Esimiesten vastuulla on   
                                                     

• tukea ja valvoa työn sujuvuutta, henkilöstön työhyvinvointia ja työturvallisuutta 

• saattaa henkilöstö yhteisten sääntöjen taakse päihdeasioissa  

• rohkaista henkilöstöä pitämään huolta työkunnostaan  

• perehdyttää alaisensa päihdeohjelmaan  

• ottaa päihteet puheeksi työhön perehdytyksessä ja kehityskeskusteluissa sekä 

henkilöstötilaisuuksissa  

• puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteesiin   

• estää päihtyneenä/krapulaisena työskentely  

• ohjata työntekijä työterveyshuoltoon saamaan tarvittavaa hoitoa työkykynsä 

parantamiseksi  

• selvittää hoitoonohjauskokouksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta 

• tehdä hoitositoumus hoitoonohjattavan kanssa  

• sopia tiedonkulusta hoitositoumuksen voimassaolon aikana 

• tukea työyhteisöä kriisitilanteiden jälkeen ja ohjata keskustelua opiksi ottamisen 

näkökulmaan 

• varmistaa, että työpaikan tilaisuuksissa alkoholitarjoilu on vastuullista ja noudattaa 

sovittuja rajoja.  

 
4.4. Työsuojeluhenkilöstön vastuulla yhteistyössä päihdetyöryhmän kanssa on  
 

 
• toimia yhteistyössä esimiesten ja työterveyshuollon kanssa päihdehaittojen 

ehkäisemiseksi ja poistamiseksi 

• suunnitella työpaikan päihdehaittojen ehkäisytoimia, esimerkiksi: 

 – toteuttaa koulutuksia, valmennuksia, tiedotustilaisuuksia   
• jakaa henkilöstölle tietoa työpaikan päihdeohjelmasta  

• tunnistaa työpaikan päihderiskit ja päihdeongelmista viestivät oireet  

• tukea esimiehiä päihdeasioiden keskustelun käynnistämisessä työyhteisön kanssa  

• tehdä esimiehille toimenpide-ehdotuksia päihdehaittoja havaitessaan 

• valmentaa tarvittaessa esimiehiä päihdeongelman puheeksi ottamiseen  

• tukea hoitoonohjausprosessin toteutumista 

• seurata päihdehaittojen ehkäisytoimien toteutumista ja raportoida siitä 

työsuojeluryhmälle ja työnantajalle. 

 
4.5. Työterveyshuollon vastuulla on  
            



• tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hoitoa 

• antaa jokaiselle työntekijälle terveystarkastuksien yhteydessä tietoa alkoholinkäytön 

vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn 

• kysyä sairaanhoitovastaanotoilla myös alkoholinkäytöstä säännöllisesti ja aina tiettyihin 

oireisiin liittyen 

• seuloa alkoholin riskikäyttöä AUDIT-testillä sekä tarjota ohjausta ja neuvontaa 

riskikäyttäjille  

• osallistua tarvittaessa työpaikan päihdetyöryhmän kokouksiin ja päihdehaittoja 

ehkäisevän koulutukseen toteuttamiseen 

• toimia hoitoonohjaustilanteissa asiantuntijana (hoitositoumus ja kuntoutussuunnitelma) ja 

tukea kuntoutujan paluuta työhön 

• toimia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena.  

 
5. Toimintamallit 
 
Päihdehaittatilanteissa on toimittava alla olevien ohjeiden mukaan ja työpaikan tilaisuuksissa 

vastuullisen alkoholitarjoilun ohjeen mukaan. 
 
Näitä toimintamalleja noudatetaan ja ne ovat voimassa Rauman freinetkoulussa: 
 
a) Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään  
Oma-aloitteinen hakeutuminen työterveyshuoltoon tai muihin yksityisiin tai kunnallisiin 

palveluihin on mahdollista ja suositeltavaa jos työntekijä on huolissaan omasta alkoholin tai 

muiden päihteiden käytöstään ja sen aiheuttamasta haitasta tai uhasta työkyvylleen. Käynnin 

syy ei tule työnantajan tietoon, vaan kuuluvat työterveyshuollon vaitiolovelvollisuuden piiriin. 
 
b) Työntekijä on huolissaan työtoverin työkunnosta 
Työtoverin työkunnosta huolestunut ottaa asian puheeksi asianomaisen henkilön kanssa tai vie 

asian henkilön esimiehelle. Jos työturvallisuus tai työn laatu on uhattuna tai jos päihdetilanne 

jatkuu, on hänen kerrottava asiasta asianomaisen henkilön esimiehelle. Esimiehen vastuulla on 

toteuttaa puheeksiotto. 
 
c) Alaiset ovat huolissaan esimiehen työkunnosta 
Esimiehen työkunnosta huolestunut tai työpaikalla päihtyneenä esiintyneen esimiehen 

havainnut työntekijä ottaa yhteyttä esimiehen esimieheen tai päihdetyöryhmän edustajaan. 

Päihdetyöryhmän jäsen vie asian henkilön esimiehelle. Esimiehen vastuulla on toteuttaa 

puheeksiotto. 
 
d) Esimies on huolissaan alaisen työkunnosta 
Esimies toteuttaa puheeksioton. Tarvittaessa päihdetyöryhmä tukee ja neuvoo 

puheeksiottotilanteen ja hoitoonohjauksen toteuttamisessa. 
 
e) Työntekijä on päihtyneenä töissä 
Todetaan päihtymystila. Esimies keskustelee asianomaisen kanssa. Tilanteeseen pyydetään 

todistaja. Todistajan tehtävänä on varmistaa, että keskustelu sujuu asiallisesti. Jos 

päihtymystilasta epäilty haluaa osoittaa päihtymysepäilyn vääräksi, hän voi tehdä sen 

puhaltamalla alkometriin. Puhalluskokeen voi tehdä esimiehen, työsuojeluhenkilön tai 

terveydenhuollon ammattilaisen läsnä ollessa. Jos henkilö vaikuttaa päihtyneeltä, mutta 

alkometrilukema on 0%, tutkitaan työterveyshuollossa muiden päihdeaineiden mahdollisuus. 

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

toimintakykynsä selvittämisestä työstä aiheutuvien, terveystilaan kohdistuvien vaatimusten 

vuoksi. 
 
Esimies voi ulkoisten merkkien perusteella päättää, onko henkilö työkykyinen vai ei ja poistaa 

hänet työpaikalta mikäli terveys tai työturvallisuus on uhattuna. Tilanteessa tulee välttää 

tuomitsevaa asennetta ja varmistaa, että henkilö pääsee turvallisesti kotiin. 



 
Jos päihtynyt henkilö ei suostu poistumaan työpaikalta, on ratkaisu tilanteeseen tehtävä 

työturvallisuuden näkökulmasta. Tarvittaessa pyydetään virka-apua paikalle. Tilannetta 

johtanut työntekijä tekee tapahtuneesta muistion, jonka todistajana on tapahtumapaikalle 

kutsuttu toinen työntekijä. 
 
Kun henkilö palaa töihin selvin päin, käydään hänen kanssaan keskustelu tapahtuneesta 

kohdan 6. Tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun ohjeen mukaan. Mukana keskustelussa on 

esimies, henkilö itse sekä tilanteessa todistajana ollut työntekijä. Keskustelun tavoitteena on 

estää vastaavan tilanteen toistuminen. Keskustelussa annetaan päihtyneenä olleelle kirjallinen 

varoitus, sillä kyseessä on työsuhderikkomus. 
 
Henkilö ohjataan myös työterveyshuoltoon työkyvyn arviointiin. Tarvittaessa työntekijän 

kanssa tehdään hoitositoumus sekä kuntoutussuunnitelma.  
 



 
 

6. Tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun ohje  
 
Tavoitteellisen puheeksioton tarkoituksena on tukea työntekijää tunnistamaan alkoholin käyttönsä 
haitallisuus ja ottamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta. Keskusteluiden välillä on tilanteen mukaan 

sovittava seuranta-aika, jonka pituus on 1-3- kk. Mikäli saman työntekijän kanssa joudutaan 



keskusteluprosessi uusimaan työkyvyn heikkenemisen vuoksi, on tarkoituksenmukaista mennä suoraan 

kohtaan 3. ja tehdä hoitositoumus. Tavoitteena on palauttaa työkyky mahdollisimman nopeasti. 
 

 
1. Keskustelu 

Mukana keskustelussa ovat 
• työntekijä, jonka työkyvyn heikkeneminen mahdollisen päihdeongelman vuoksi 

huolestuttaa 

• esimies 

 
Käsitellään ja kirjataan seuraavat asiat: 

• työkäyttäytymisen ongelmat yksityiskohtaisesti 

• työntekijän näkemys tilanteesta 

• toivottu työkäyttäytymisen kuvaus ja muutoksen tavoiteaika 

• esitetään mahdollisuus ammattiapuun työterveyshuollon kautta 

• osapuolet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjoituksellaan muistion 

 
Sovitaan, mihin ajankohtaan mennessä hänen työkäyttäytymisensä korjaantuu. Mikäli näin 

tapahtuu, se todetaan seurantakeskustelussa eikä jatkokeskusteluja tarjota. 
 

 
2. Keskustelu 

Mukana ovat samat henkilöt kuin ensimmäisessä keskustelussa sekä päihderyhmän jäsen, 

työterveyshoitaja ja/tai ts-valtuutettu tai muu työntekijän toivoma henkilö. 
 
Käsitellään ja kirjataan seuraavat asiat: 

• lisää ei-toivotun työkäyttäytymisen merkkejä 

• työntekijän näkemys tilanteesta 

• toivotun työkäyttäytymisen kuvaus ja muutoksen tavoiteaika 

• kurinpitomenettelyn kuvaus ja seuraamukset, mikäli henkilö ei saavuta toivottua 

työkäyttäytymistä 

• esitetään mahdollisuus ammattiapuun työterveyshuollon kautta 

• osapuolet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjoituksellaan muistion 

 
Sovitaan, mihin ajankohtaan mennessä hänen työkäyttäytymisensä korjaantuu. Jos henkilö 

saavuttaa toivotun työkäyttäytymisen sovittuun ajankohtaan mennessä, se todetaan 

seurantakeskustelussa eikä jatkokeskusteluja tarvita. Oheiset keskustelut ovat myös 

työsopimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, joita ennen ei voida työsuhdetta ryhtyä 

päättämään. On tärkeää, että kuulemisen muotokohdat täyttyvät ja työntekijän näkemys 

tilanteesta kirjataan. Toinen keskustelu merkitsee myös varoitusta, jonka vanhenemisesta 

ilmoitetaan.  
 

 
3. Keskustelu 

Mukana ovat samat henkilöt kuin ensimmäisessä keskustelussa. 
 
Käsitellään ja kirjataan seuraavat asiat: 

• kaikki yksityiskohdat ei-toivotusta työkäyttäytymisestä 

• todetaan tähänastiset korjausyritykset 

• esimies kertoo työntekijälle, että jos hän ei saavuta toivottua työkäyttäytymistä, 

ryhdytään kurinpitotoimiin ja mahdollisesti työsuhteen päättämiseen 

• esimies tekee hoitositoumuksen työntekijän kanssa 

• kuntoutussuunnitelma tehdään työterveyshuollossa  

• osapuolet tarkistavat ja hyväksyvät allekirjoituksellaan muistion 

 



Esimies havainnoi työntekijän työkäyttäytymistä edelleen ja kutsuu koolle seurantakokoukset 

hoitositoumuksen mukaisesti. 
 

 
4. 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, jossa ovat mukana 
 

 
• työntekijä 

• esimies 

• luottamushenkilö (tai vastaava) 

 
Asia käsitellään työpaikan normaalina työsuhdeasiana. Mikäli päihteiden käyttönsä on 

aiheuttanut varoituksen jälkeen haittoja tai työkyky on pitkä kestoisesti heikentynyt, työsuhde 

päätetään. 



 
 

 

 

 

7. Vastuullisen alkoholitarjoilun ohje 



 
Alkoholin käyttö Rauman freinetkoulussa työajalla ja työpaikalla ei ole sallittua. Joissakin 

työpaikan tilaisuuksissa esimiehen luvalla voidaan tarjoilla alkoholia. On tärkeää huolehtia, että 

näistä tilanteista ei aiheudu haittaa kenellekään liiallisen alkoholin käytön vuoksi. Työnantajan 

ja esimiesten vastuulla on huolehtia turvallisuudesta myös silloin, kun työpaikan tilaisuudessa 

tarjotaan alkoholia.  
 

8. Tupakointi 
 

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty perusopetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa 

sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Oppilaitosten ja päiväkotien sisätilat käsittävät 

kyseisten laitosten kaikki rakennukset sekä rakennelmat, jotka täyttävät tupakkalain sisätilan 

määritelmän. Oppilaitoksen ja päiväkodin ulkoalueella tarkoitetaan lähtökohtaisesti kyseisen 

tontin rajaamaa aluetta sekä sellaisia alueita, jotka kuuluvat oppilaitoksen tai päiväkodin 

hallitsemiin alueisiin.  

Tupakkalain mukaisesti oppilaitoksemme sisätiloissa ja ulkoalueilla ei saa tupakoida. 

Koulussamme tehdään paljon retkiä, jolloin henkilökunta ja lapset ovat poissa koulumme 

alueelta. Tupakointi ei ole sallittu myöskään retkien aikana (ei matkalla eikä määränpäässä).  
 
Tupakointi työajalla on kielletty. Tupakointi ei myöskään ole sallittua lasten nähden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lomakkeet 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 


