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Saatteeksi  

-
käistä  ja  hallita  päihdehaittoja  sekä  vähentää  päihteiden  riskikäytöstä  ai-
heutuvia   kustannuksia   työpaikalle   ja   terveyshaittoja   yksilölle.   Tälle   op-
paalle   on  ollut   yhteiskunnallinen   tilaus   jo   pitkään.  Monilta   suomalaisilta  

-
dehaittojen  ehkäisyyn  työpaikalla.  Päihdeohjelmia  on  tehty  lähinnä  alko-

niistä   usein   puuttuvat   työpaikan   konkreettiset   keinot   ehkäistä   alkoholi-

Alkoholin  ja  muiden  päihteiden  aiheuttamien  riskien  ja  haittojen  ehkäisy  
koskee  työpaikalla  jokaista.  Työpaikan  päihdeohjelma  ohjaa  näiden  riski-
en  suunniteltua  ehkäisyä  ja  hallintaa.  Työpaikan  hyvät  toimintamallit  vai-
kuttavat  henkilöstön  asenteisiin  ja  tapoihin  ja  vähentävät  päihdehaittoja.  
Työyhteisö  voi  toimia  tärkeänä  tukena  työkyvystä  huolehtimisessa  ja  hai-
tallisten   elintapojen  muuttamisessa.   Myönteiset   vaikutukset   heijastuvat  

-
lisiin   suhteisiin.   Päihdeohjelma   tukee   työntekijöitä   välttämään   alkoholin  
riskikäyttöä  ja  pysymään  kohtuukäytössä  tai  raittiina.

Päihdeohjelma  on  työhyvinvoinnin  johtamisen  väline.  Päihdeohjelman  luo-
-
-

sisältämä  toiminta  parhaimmillaan  voi  olla  sekä  ohjeistuksen  ja  perustelut  
päihdeohjelman  tekemiselle.    

Leena  Hirvonen

erityisasiantuntija
Työterveyslaitos
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Oppaan  käyttäjälle

ja  päihdeohjelmien  laatimiseen  työpaikoilla  eettisesti  ja  lainmukaisesti.  

yhteistyössä  kehitettävästä  päihdeohjelmasta  hyötyvät  kaikki  osapuolet.  
Sääntöjen   yhteisellä   sopimisella   ja   johdonmukaisella   toiminnalla   viesti-

työsuojeluhenkilöstön   tulee   olla  mukana  määrittelemässä   työpaikan   ta-
voitteet  ja  toimenpiteet  päihdeasioissa  osaksi  työsuojelun  toimintaohjel-
maa.  

-
holi  on  yleisimmin  käytetty  ja  kokonaisvaikutuksiltaan  haitallisin  päihde.  

-

Opas   sisältää   tietopaketin   päihdeohjelman   sisällön   rakentamiseen   sekä  
päihdeohjelman   mallitekstin   ja   lisätietoa.   Tietopaketti   antaa   yleiskuvan  

päihdehaittojen  ehkäisyyn  ja  niihin  puuttumiseen  (luvut  1–5).  Päihdeoh-
jelman  malliteksti   lomakkeineen  on   tarkoitettu   työpaikan  oman  päihde-

on  tulostettavissa  myös  erillinen  muokattava  tekstitiedosto  työpaikkojen  
käyttöön  ( ).  Lopuksi  on  aiheeseen  liittyvää  lisätie-
toa  sekä  hyödyllisiä  kirjavinkkejä  ja  linkkejä  (luvut  8  ja  9).
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1.    Päihdeohjelma  on  
osa  työhyvinvoinnin  
kehittämistä

Tässä  luvussa  kuvataan  päihdeohjelman  
merkitys  osana  työhyvinvoinnin  
kehittämistä  sekä  annetaan  yleiskuva  
päihdehaittojen  ehkäisykeinoista  

ennakointiin  ja  käsittelyyn  työpaikalla.
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Henkilöstön   työnteon   edellytyksistä   huolehtiminen   sekä   tasapuolinen   ja  
oikeudenmukainen  kohtelu  ovat  työhyvinvoinnin  perusta.  Päihdehaittojen  
ehkäisyn  kehittäminen  työpaikalla  edistää  töiden  paremman  onnistumisen  

siten   osaltaan   työhyvinvointia.   Päihdeohjelman   sisältämien   tavoitteiden  
-

-

-
mana  ohjeistuksena  päihdeasioiden  käsittelystä  työpaikalla.  Päihdeohjel-

-
-

kalla  käsitellään  päihteistä   jo  aiheutuvia  haittoja   ja  kielteisiä  seurauksia  
sekä  niiden  aiheuttajia.

Keinoja  haittojen  ehkäisyyn  työpaikalla  

Välitetään  henkilöstölle  tietoa  päihteiden  vaikutuksesta  terveyteen  ja  
turvallisuuteen.  
Motivoidaan  henkilöstöä  pysymään  raittiina  tai  alkoholin  
kohtuukäytössä  ja  välttämään  muita  päihteitä.    
Huolehditaan  henkilöstön  työhyvinvoinnista  ja  työturvallisuudesta.
Sovitaan  henkilöstön  työnjaosta  ja  tehtävistä  päihdehaittojen  
ehkäisyssä.    

tulee  noudattaa.
Päivitetään  sovittuja  sääntöjä  tarpeen  mukaan.

henkilöstötilaisuuksissa.

  



12

TYÖPAIKAN  HYVINVOINTISTRATEGIA

Työhyvinvointisuunnitelma
Työsuojelun  toimintaohjelma
Työterveyshuollon  vuosisuunnitelma

Päihdeohjelma
työpaikan  linjaukset  ja  periaatteet  päihtei-
den  käytön  suhteen

Vastuut  ja  tehtävät
työnantaja
työntekijät
esimiehet
työsuojelu
työterveyshuolto

Päihdehaittojen  ehkäisyn  
toimintaohjeet:

Päihdeohjelman  tunnetuksi  tekeminen:  

Päihdeohjelman  käsittely:  
henkilöstön  kanssa  säännöllisin  välein  
esimiehen  johdolla  ja  kehityskeskuste-
luissa

Päihdeohjelman  noudattamisen  seuranta  
-

täminen

Päihdehaittatilanteiden  
käsittelyn  toimintaohjeet:

Huoli  työkyvystä  eri  tilanteissa

Puheeksiotto

Puheeksiottotilanteen  muistio

Hoitoonohjaussopimus

Kuntoutussuunnitelma

Tuki  työhön  palatessa

Kuvio  1.  Päihdeohjelma  on  osa  työpaikan  hyvinvointistrategiaa  
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Keinoja  ongelmatilanteiden  ennakointiin  ja  käsittelyyn

Tiedotetaan  ja  puhutaan  päihteistä  avoimesti  ja  asiallisesti.  

Puututaan  päihdehaittoihin  ohjeiden  mukaan.
Ohjataan  ajoissa  hoitoon  ja  tehdään  hyvää  yhteistyötä  
työterveyshuollon  kanssa.
Tuetaan  hoidosta  tai  kuntoutuksesta  työhön  palaavaa.  
Käsitellään  päihdehaittatilanteita  jälkikäteen  niistä  opiksi  ottaen.  

luottamuksellisesti.  
  

Työyhteisön  hyvä  ilmapiiri  sellaisenaan  on  päihdehaitoilta  suojaava  tekijä.  
Se  antaa  suotuisan  ympäristön  käsitellä  päihdeasiaa  avoimesti  ja  oikea-

kuuluvat  ehkäisevän  työn  piiriin.  Kaikilla  on  oikeus  saada  tietoa  päihteiden  
terveysvaikutuksista  ja  yleisistä  päihteiden  aiheuttamista  terveyshaitoista  
sekä  työpaikan  käytännöistä.  
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2.  Alkoholi  ja  työ

Tässä  luvussa  käsitellään  alkoholin  käyttöä  
työelämän  näkökulmasta.  Mitä  etuja  on  
alkoholin  kohtuukäytöstä  ja  raittiudesta  
työkyvyn  ja  työnteon  kannalta?  Miten  yleisesti  
alkoholihaittoja  on  työpaikoilla?  Mikä  on  
alkoholin  riskikäyttöä  ja  mitkä  tekijät  altistavat  
sille?  Miksi  työpaikalla  kannattaa  ehkäistä  
alkoholihaittoja?
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2.  Alkoholi  ja  työ
Alkoholin  kohtuukäytössä  ja  raittiudessa  
pysymisen  etuja  

Alkoholin   kohtuukäytössä   pysyminen   ja   raittius   ovat   keinoja   huolehtia  
työkyvystä.   Tällöin  myös   työtovereilla   on   vähentynyt   työtapaturma-   tai  
vahinkoriski.  Työtovereiden  ei  todennäköisesti  tarvitse  peitellä  tai  suojella  
kohtuukäyttäjän   tai   raittiin   työkuntoa   tai  paikata  hänen   työsuoritustaan  

Alkoholin  kohtuukäyttö  ja  raittius  tukevat

työkykyä

työturvallisuutta

työpaikan  ilmapiiriä

työn  laatua  ja  tuloksellisuutta.

Alkoholin  vähäinen  tai  kohtuullinen  käyttö  vapaa-ajalla  ei  todennäköisesti  
aiheuta  haitallisia  seurauksia  työpaikalla.  Virkeän  ja  levänneen  työntekijän  

-

vähäisempi  kuin  krapulaisella  työntekijällä.

-

tai  työyhteisönsä  hyvinvointia.  Alkoholin  käytöstä  pidättäytyminen  tai  al-
-

teiden  käytöstä  pidättäytyminen  ovat   terveyden  kannalta  parhaita  vaih-
toehtoja.  
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Alkoholihaitat  työpaikalla  

Työpaikoilla   ilmenee  varsin  yleisesti  alkoholista  aiheutuvia  haittoja.  Työ-
terveyslaitoksen  Alkoholi   ja   työpaikka  -tutkimusraportin  (2010)  mukaan  
lähes   puolet   vastaajista   oli   havainnut   alkoholihaittoja   työyhteisössään.  
Yleisimpiä  havaintoja  olivat  krapulassa  tai  humalassa  työskentely  sekä  al-
koholin  haju   ja  alkoholisyistä   johtuvat  myöhästelyt   ja  poissaolot.  Nämä  

-

laadun  heikkoudet  jäävät  helpommin  huomiotta  tai  yhdistämättä  mahdol-
liseen  alkoholin  riskikäyttöön.  

Alkoholin   riskikäyttöä   on   kaikissa   työntekijäryhmissä   ja   kaikilla   toimi-

”ylemmissä   ammattihenkilöryhmissä   juodaan   alkoholia   useammin   pie-
-

jon  kerralla”.  Vapaa-ajalla  tapahtuva  alkoholinkäyttö  on  yksityisasia.  Jos  

ja  velvoite  puuttua  siihen.

Alkoholin  riskikäytön  seurauksia  työpaikalle  ovat  

työsuorituksen  laadun  vaihtelu
epäasiallinen  käyttäytyminen
poissaolot
vaaratilanteet  ja  tapaturmat
henkilöstön  ristiriidat

työterveyshuollon  ylimääräiset  kustannukset

henkilöstön  vaihtuvuuden  kustannukset
ennenaikaisten  eläkkeiden  kustannukset
laatupoikkeamat  asiakastilanteissa
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Riskiryhmiä  ja  riskitilanteita

Nuorten  työntekijöiden  työkykyä  ja  sen  ylläpitämistä  työpaikoilla  on  tär-
-

holinkulutus  on  suurempaa  ja  humalahakuinen  juominen  yleisempää  kuin  
muiden  ikäryhmien.  Myös  huumausaineiden  käyttö  on  nuorten  aikuisten  
keskuudessa  muita  yleisempää.  

Työuransa  alussa  oleva  tai  uusi  työntekijä  saattaa  kokea  työpaikalla  juo-
matapoihin   liittyvää  porukan  painetta.   Samoin  naiset   voivat  miesvaltai-
silla   aloilla   joutua   sopeuttamaan   juomatapansa  enemmistön  mukaiseksi  
ja  siten  ”lunastaa  paikkansa”  työyhteisössä.  Miesten  alkoholin  kulutus  on  

yleistynyt  ja  lisääntynyt  viime  vuosina.  Siksi  naisvaltaisillakin  työpaikoilla  
on   kiinnitettävä   yhä   enemmän   huomiota   päihdehaittojen   ennaltaehkäi-
syyn.    

-

alkoholin  tai  muiden  päihteiden  riskikäytölle  työ-  tai  vapaa-ajalla.  Merkit-

säännöllistä   päihteiden   käyttöä   tai   kun   työstä   palautumisen   ja   stressin  
purkukeinot  ovat  päihdekeskeisiä.  Myös  työolot  tai  toimialakohtaiset  teki-
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Päihdeongelmille  altistavia  työoloja  ovat
vuorotyö  tai  etätyö
likainen  tai  meluisa  työpaikka
huonosti  suunniteltu  työ  ja  apuvälineiden  puuttuminen
tiukat  määräajat  ja  kiivas  työtahti
työsuhteen  loppumisen  pelko
ristiriidat  työtovereiden  tai  esimiehen  kanssa
syrjintä  ja  ennakkoluulot
tasapuolisuuden  ja  oikeudenmukaisuuden  puute
ryhmäpaine.

Päihdeongelmille  saattavat  altistaa  toimialat  tai  työtehtävät,  
joissa
on  korkea  turvallisuus-  tai  työtapaturmariski
matkustetaan  paljon
käsitellään  alkoholia  tai  lääkkeitä  osana  työtä
kulttuuriin  kuuluu  usein  työajalla  tapahtuva  tai  työajan  ulkopuolinen  

Työnantajan   on   hyvä   olla   tietoinen   oman   alansa   työolosuhteista   myös  
päihderiskien  näkökulmasta.  Päihdeohjelmaa  kehitettäessä  työolosuhteet  
otetaan  huomioon  ja  ehkäisevät  toimenpiteet  kirjataan  siihen  ohjeineen.  
Riskien  hallinnasta   ja  niiden  merkityksestä   työkyvylle  viestitetään  myös  
työntekijöille.   Työkykyä   ylläpitävän   toiminnan   puitteissa   ja   työterveys-
huollon  asiantuntemusta  hyödyntäen  tarjotaan  työtekijöille  tukea  työssä  
jaksamiseen  ja  työolosuhteiden  aiheuttamien  riskien  vähentämiseen  sekä  
kannustetaan  heitä  kehittämään  monipuolisia  stressinpurkukeinoja.
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Alkoholin  käytön  riskejä  yksilön  työkyvyn  kannalta

Työpaikoilla  tarvitaan  tietoa  alkoholin  riskikäytön  vaikutuksista  työkykyyn.  
Suomessa  noin  90  %  työikäisestä  väestöstä  käyttää  alkoholia.  Työikäisistä  
miehistä   noin   40  %   ja   naisista   20  %   on   alkoholin   riskikäyttäjiä.   Osas-

-
jää   riippuvuutta   tai  muita  alkoholisairauksia  vastaan.   Jokainen   tarvitsee  
riittävästi   tietoa  pystyäkseen   tunnistamaan   riskikäytön  määrät   ja   tavat.    

muutaman  annoksen  tissuttelu  päivittäin  tai  runsas  viikoittain  juotu  määrä  

mikäli   rajat   toistuvasti   ylitetään.   Humalajuominen   aiheuttaa   kertaluon-
toisenakin   ison   tapaturma-   ja   sairauskohtausvaaran.   Riskikäytön   rajoja  

-

miehet                                                                          naiset  
  

annosta  kerralla
7 5

4 2

24

16

annosta  säännöllisesti  
päivittäin

annosta  viikossa

Kuva  1.  Alkoholin  riskikäytön  rajat.
.  

Duodecim.  
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mielialojen  muunteluun  ja  stressin  purkamiseen.  Runsas  käyttö  nostaa  eli-

ja  päihteen  aiheuttamat  haitat  voittavat  koetun  hyödyn.  Alkoholi  stressaa  

Ihmisillä  ei  ole  aina  selkeää  käsitystä  omasta  alkoholinkäytöstään.  Juodut  

-

Työturvallisuuslaki  velvoittaa  ehkäisemään  riskejä

Työturvallisuuslaki   ohjaa   työpaikan   toimijoita   ennakoimaan   ja   ehkäise-
mään  työntekijöiden  terveyttä  uhkaavia  riskitekijöitä.  Lain  tarkoituksena  
on  parantaa  työympäristöä  ja  työolosuhteita  työntekijöiden  työkyvyn  tur-
vaamiseksi  ja  ylläpitämiseksi.  Työturvallisuuslain  tavoitteena  on  ehkäistä  
työtapaturmia  ja  ammattitauteja  sekä  torjua  muita  työstä  ja  työympäris-

terveyttä.

Työnantaja   on  Työturvallisuuslain  mukaan  velvollinen  huolehtimaan   tar-
peellisilla   toimenpiteillä   työntekijöiden   turvallisuudesta   ja   terveydestä  

-
jan  ohjeita  ja  määräyksiä.  Jokaisella  on  velvollisuus  viipymättä  ilmoittaa  

-

välitöntä  vaaraa.  Työnantajan  on  puolestaan  kerrottava  ilmoituksen  teh-

tulleessa  asiassa  on  ryhdytty  tai  aiotaan  ryhtyä.  Asian  jatkokäsittely  ta-
pahtuu  työsopimuslain  mukaisesti  tai  työpaikan  päihdeohjelman  ohjeista-
malla  tavalla.
  
Työsuojeluhenkilöstö  tekee  yhteistyötä  esimiesten  ja  työntekijöiden  sekä  
työterveyshuollon  kanssa  työturvallisuuden  varmistamiseksi.  Työsuojelu-

oireiden  tunnistaminen  ja  niiden  pohjalta  toimenpide-ehdotusten  tekemi-
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nen  työsuojelun  toimintaohjelmaan.  Tämä  koskee  myös  päihderiskejä  ja  
päihteiden  käytöstä  aiheutuvia  haitta-  ja  vaaratilanteita  työpaikalla.  

-
voite  ja  mahdollisuus  yhteistyöhön  (Kuva  2.).  Päihdehaittoja  ehkäisevään  
työhön  otetaan  mukaan  koko  henkilöstö.  Toimintaa  perustellaan  työturval-

Kuva  2.  Yhteistyö  päihdeohjelman  rakentamiseksi  

Työsopimuslaki  työelämän  peruslakina  säätää  työnantajan  ja  työntekijän  
velvollisuuksista  sekä  oikeuksista  työn  tekemiseen  liittyvissä  kysymyksis-
sä.  Työsopimuslaissa  on  säädökset  myös  varoitusmenettelystä  sekä  työ-
suhteen  päättämisestä  ja  irtisanomisperusteista.  Näitä  säädöksiä  nouda-

 Työpaikkaselvitys ja riskien kartoitus   
 Päihdehaittojen ehkäisy yhteistyössä
 Riskikäytön  ja  päihdehaittojen tunnistaminen
 Puheeksiotto                 
 Yksilön ja työyhteisön tuki
 Seuranta ja arviointi

Päihdehaittojen arviointi ja 
hallinta työn ja työyhteisön 

kannalta.

1. Työhyvinvoinnin johtaminen
2. Varhainen puuttuminen
3. Työyhteisön kulttuuri
4. Päihdeohjelman valmistelu

Päihteiden käytön terveysriskien 
arviointi ja hallinta yksilön ja 

työyhteisön kannalta.

1. Päihdehaittojen ehkäisy
2. Mini-interventio
3. Esimiestyön tukeminen

TYÖTERVEYSHUOLTO

Päihteiden käytön aiheuttamien 
työturvallisuus- ja 

työhyvinvointiriskien arviointi 
ja hallinta.

1. Päihdeasioiden käsittely
2. Päihderiskien arviointi 
3. Työsuojeluhenkilöstön
 toiminta

TYÖSUOJELU TYÖNANTAJA

PÄIHDEOHJELMA
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Tässä  luvussa  kuvataan  päihdeohjelman  
kehittämisprosessia.  Millainen  on  hyvän  
päihdeohjelman  sisältö?  Miten  päihdeohjelman  
tavoitteet  asetetaan?  Miten  henkilöstö  otetaan  
mukaan  kehittelyvaiheessa?  Miten  päihdeohjelma  
juurrutetaan  käytäntöön  ja  miten  sen  onnistumista  
seurataan?

3.    Päihdeohjelman  
kehittäminen  
työpaikalla
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Päihdeohjelman  tavoite  ja  sisältö

Päihdeohjelman  tavoitteena  on  saada  työpaikoilla  alkoholiriskit  ja  -haitat  
ja  niistä  aiheutuvat  kulut  vähenemään.  Päihdeohjelma  on  sisällöltään  par-

-
sen  työntekijän  tuntema  opas.  Siinä  on  kullekin  henkilöstöryhmälle  omat  

-
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Päihdeohjelman  asiakokonaisuudet

Päihdeasioita  koskevat  organisaation  linjaukset  ja  periaatteet:  

valmistaminen  työaikana
–   työyhteisön  jäsenten  työsuojeluvelvoite  ja  ilmoitusvastuu
–   työpaikan  järjestämien  tilaisuuksien  alkoholitarjoilu  ja  vastuullinen  
alkoholin  käyttö  edustustilanteissa

–   vapaa-ajan  alkoholin  käytön  haittavaikutukset  työkykyyn.

Ohjeistuksen  voimassaoloaika  ja  henkilöt,  keitä  ohjeistus  koskee.  
–   Yksityiskohtainen  kuvaus  päihdeohjelman  teosta  ja  päivittämisestä  
sekä  sen  toteuttamisesta  ja  käytön  vakiinnuttamisesta  työpaikalla.

–   Päihdeohjelman  toteutumisen  seurantamenetelmät.

Työnantajan,   työntekijöiden,   esimiesten,   työsuojeluhenkilöstön,  
päihdetyöryhmän  ja  työterveyshuollon  vastuulla  olevat  tehtävät.

Päihdehaittojen  ehkäisyn  toimenpiteet  ja  käytännöt:
–   päihdeohjelman  laatimisen  ja  siitä  tiedottamisen  periaatteet  

–   työsuojeluhenkilöstön  tehtävät
–   työterveyshuollon  tehtävät.

Puheeksioton  ja  hoitoonohjauksen  toimintamallit  eri  tilanteissa:
–   huolenaihe  työkyvyn  heikkenemisestä  

–   päihtynyt  henkilö  työssä  tai  työpaikalla
–   työterveyshuollon  tehtävät  hoitoonohjaustilanteessa
–   kuntouttavat  toimenpiteet
–   kurinpidolliset  toimenpiteet.

Vastuullisen  alkoholitarjoilun  ohje  
  
Testaukset  ym.  erityiskysymykset  
(esim.  alkometrin  käyttö  ja  huumetestit)

Lomakkeet:    
–   Puheeksiottotilanteen  muistio
–   Hoitositoumus
–   Kuntoutussuunnitelma
–   Varoitus  päihteiden  käytöstä.  
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Päihdeohjelma  on  jatkuva  prosessi

-

työnantaja  nimeää  edustuksellisen  työryhmän.  Tällöin  johdon  tuki  hank-
-

taan  alusta  asti  työpaikan  yhteisenä  asiana.    

-

aktiivisesti  esillä  ja  henkilöstöä  kuullaan  ja  osallistetaan.  Oli  työntekijöitä  
-

seen  on  ratkaisevan  tärkeää.

Alkoholihaittojen  kartoitus  antaa  taustatietoa

Alkoholin  käytön   ja  siitä  seuraavien  haittojen  yleisyys  on  peruste   tehdä  
päihdeohjelma  jokaisella  työpaikalla.  Työpaikkakohtaisen  päihdeohjelman  
tavoitteiden  asettelulle  antaa  pohjan  työpaikalla  tehtävä  kartoitus  alkoho-
liasioista.  Tähän  voi  käyttää  esimerkiksi  erillistä  päihdekyselyä  tai  henki-
löstökyselyyn  liitettyjä  kysymyksiä  päihdetilanteesta.  Työpaikan  käytäntö-
jä  päihdeasioissa  voidaan  selvittää  myös  Työterveyslaitoksen  tähän  tarkoi-

Alkoholihaitta  -kartoituksella  saadaan  tietoa  työpaikalla  ilmenneistä  päih-
dehaitoista  ja  päihteiden  aiheuttamista  vaaratilanteista  sekä  henkilöstön  
tiedon  tarvetta  alkoholiasioista.  Saatujen  tulosten  pohjalta  tehdään  työ-
suojelun  toimintasuunnitelmaan  päihdeasioiden  kehittämissuunnitelma.    

-
kijällä  on  mahdollisuus  antaa   siitä  palautetta  nimettömänä.   Jos  asia  on  
tässä  yhteydessä  kaikille  uusi  ja  mielipiteiden  ilmaisu  koetaan  sen  vuoksi  

-
holiasioista  ja  sen  palaute  työyhteisölle  ovat  hyvä  keino  käynnistää  kes-
kustelu.  Menettelytavoista  sopiminen  henkilöstön  ja  heidän  edustajiensa  
kanssa  tukee  myös  tavoitteisiin  sitoutumista.  Menettelytavoista  keskustel-

-
matilanteessa.
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Pääviestinä  on  työntekijöistä  huolehtiminen    

-
kiksi   ilmoitustaululla   ja   sähköisenä   versiona.   Samassa   yhteydessä   kan-
nattaa  tiedottaa  apua  tarjoavista  tahoista  ja  esitellä  muuta  ajankohtaista  
ja  asiallista   tietoa  päihdeasioista.  Päihdeohjelma   juurrutetaan   työpaikan  
käytäntöihin  kullekin  työyhteisölle  luontevimmalla  tavalla.  Työpaikan  vies-
tintäkanavia  on  hyvä  käyttää  monipuolisesti  ja  säännöllisesti  päihdeohjel-
man  tutuksi  tekemisessä.  

Päihdeohjelmaa  käyttöön  otettaessa  tulee  välttämättömäksi  kohdata  nii-
-

työyhteisön  kannalta.  Puheeksioton  huolenpitoa  korostava  ote   ja   työky-
vyn  arvioinnin  rakentava  merkitys  tulee  ottaa  painotetusti  esille  päihde-
ohjelman  juurruttamisen  yhteydessä.  Esimiesten  toiminta  päihdeohjelman  
käyttöönotossa  on  avainasemassa.    
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Muutos  vaatii  aikaa  ja  seurantaa

Päihdeohjelman  ylläpito  vaatii  asian  kertaamista  säännöllisin  väliajoin.  Al-

tuntemaan   sen.   Esimerkiksi   kuukausittain   kokousten   alussa   käsitellään  
päihdeohjelmaa  tai  jotain  sen  osaa.  Jatkossa  vähintään  kerran  vuodessa  
jokaisessa   yksikössä   käydään   päihdeohjelma   lävitse   esimiehen   johdolla  

päihdeohjelmaa  on  uusittu.  

Päihdeohjelman  juurtuminen  ja  toimintatapojen  muutos  vaativat  aikaa  ja  
seurantaa.   Päihdehaittojen   ehkäisylle   suositellaan   asetettavaksi   selkeät  
vuosittain  mitattavissa  olevat  tavoitteet.  Tavoitteiden  asettaminen   liittyy  

toteutuma  voidaan  aikanaan  todeta.  Lukumääräisesti  voidaan  seurata  esi-

-
den  kustannuksia  sekä  alkoholitarjoilun  määrää  työpaikan  tilaisuuksissa.  
Työterveyshuollossa  tehty  yhteenveto  henkilöstön  alkoholin  riskikäyttäjien  
määrästä  liitetään  päihdeohjelman  seurantaan.  

Päihdeohjelman  toteuttaminen  merkitsee  konkreettisia  toimenpiteitä.  Jos  
-

puutteesta.  Esimerkiksi  kehityskeskusteluissa  voi  luottamuksellisesti  kes-
kustella  havainnoista   työpaikan  päihdehaitoista.  Työpaikalla  voidaan  yh-

hänen  alkoholinkäytöstään  työssä  jaksamiseen  ja  työkyvyn  ylläpitämiseen  
liittyen.  Kun  päihdeohjelmassa  on  selkeät  vastuut  ja  tehtävät  päihdehait-



28

4.    Päihdehaittojen  
ehkäisy  
työpaikalla  

Tässä  luvussa  käsitellään  päihdehaittojen  ehkäisyä  
työpaikalla.  Mitä  on  varhainen  puuttuminen?  

Miten  johdon  toiminta  vaikuttaa?  Miten  henkilöstö  
saadaan  sitoutumaan  ja  mukaan  omasta  työkyvystä  
huolehtimiseen?  Entä  miten  tehokas  päihdetyöryhmä  
toimii?  Mitä  esimiesten  tehtäviin  kuuluu  

käsittelyssä?  Luvun  lopussa  kuvataan  myös  

päihdehaittojen  ehkäisyä.
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-
-

-
mukset  eivät  näy   työkyvyssä  kuin  ehkä  satunnaisesti.  Suomi   juo  –kirjan  

-
paikalla   tämä   tarkoittaa   varovasti   arvioiden   250–300   työntekijää.   Tälle  

työkyvylle  ja  työnteolle.  Varhainen  puuttuminen  tarkoittaa  sananmukaisesti  

Keskustelu  päihdeasioista  herättää  ajattelemaan

Työyhteisössä   järjestettävä  viestintä   ja  koulutus  käynnistävät  keskuste-
lua.  Tämä  kaikki  lisää  yleistä  tietoisuutta  alkoholiasioista  ja  herättää  itse  
kunkin  tarkastelemaan  omaa  alkoholinkäyttöään.  Työterveyshuollon  vas-
taanotoilla  tehtävä  mini-interventio  täydentää  työyhteisötason  tietoisuu-

-
tivoituu   tarkistamaan  alkoholinkäyttöään.  Työyhteisötason   toimenpiteillä  
eli  keskustelemalla  ja  viestittämällä  alkoholiasioista  avoimesti  koko  henki-
löstölle  sekä  päihdeohjelman  johdonmukaisella  noudattamisella  on  mah-

Johdon  toiminta  ratkaisee

Työpaikan  johdon  toiminta  ratkaisee  päihdeohjelman  mukaisten  käytäntö-
jen  onnistumisen.  Johdon  kannanotot  ja  esimerkki  viestittävät  työyhteisöl-

-
-

het  toteuttavat  omalta  osaltaan  päihdeohjelmaa.  Esimiesten  keskinäinen  
vertaistuki  on  tarpeen  myös  päihdeohjelman  velvoitteiden  hoitamisessa.

tiedotustilaisuuksia  ja  on  mukana  koulutuksissa.  Johto  keskustelee  päih-
deohjelmasta   työyhteisön   kanssa   ja   vastaa   sitä   koskeviin   kysymyksiin.  
Vuorovaikutuksessa  henkilöstön  kanssa  johto  oppii  itsekin.  

taloudellisen  merkityksen   ja   ihmisistä  välittämisen  kesken.  Nämä  kaikki  
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tulee  toteutua  myös  käytännössä.  

Johtotehtävissä  olevien  henkilöiden  alkoholinkäytön  on  kestettävä  tarkas-
telua.  He  ovat  esimerkkeinä  oman  työkykynsä  ylläpitämisestä  ja  sen  myötä  
vastuullisesta  alkoholinkäytöstä.  Esimiehen  on  oltava  sinut  oman  alkoholin-
käyttönsä  kanssa  ja  pystyttävä  rehellisyyteen  ja  avoimuuteen  sen  suhteen.  

Koulutuksella  opitaan  tiedostamaan  riskejä

ja  että  he  toimivat  päihdeohjelman  mukaisesti.  Päihdeasioiden  käsittelyyn  

sisällyttää  päihdeasioita  käsittelevien  tehtävänkuviin.  

Henkilöstö  tarvitsee  tietoa  alkoholin  käytön  aiheuttamista  riskeistä  ja  hai-
-

nin  ja  turvallisuuden  kannalta.  Tietoiskuissa  ja  koulutuksissa  on  hyödyl-
listä   tuoda   esille   vaihtoehtoisia   stressinpurkukeinoja   ja   tarjota   virikkei-

ruokailu-  ja  liikuntatottumuksiin  liittyvistä  asioista.  Työtekijöiden  tietojen  
ja  taitojen  kehittäminen  päihdehaittojen  ehkäisyssä  hyödyttää  heitä  toimi-
alakohtaisessa  asiakastyössä  myös  ammatillisesti.  

-
miehen  päihteiden  käyttö  huolestuttaa   tai   jos  on  huolissaan  omasta   tai  
läheisen  päihteiden  käytöstä.  Kun  tiedotetaan  päihdeohjelman  sisällöstä  

ja  keskustelulle.  Vasta  yhteinen  keskustelu  aiheesta  muokkaa  henkilöstön  
käsityksiä  ja  muuttaa  työpaikan  kulttuuria.  

Oppimista  edistää  henkilöstölle  suunnattujen  tietoiskujen  ja  päihdekoulu-
tuksen  sisältöjen   jakaminen  usealle  kerralle.  Lyhyet  oppimistuokiot  kes-
kusteluineen  ovat  tehokkaampia  kuin  pitkät   luennot.  Oppimisen  tuloksia  
vahvistaa   myös   koulutusten   pitäminen   eri   yksiköistä   kootuille   pienille  
ryhmille  kerrallaan.  Näin  keskustelu  jatkuu  työyhteisöissä  koko  prosessin  
ajan.  Koulutuksen  pitäjäksi  ja  keskustelun  vetäjäksi  voi  pyytää  ulkopuolis-
ta  asiantuntijaa  esimerkiksi  työterveyshuollosta.

Kuka  tahansa  työntekijä  rohkenee  olla  aloitteellinen  ja  puuttua  työpaikan  

päihdeohjelma   velvoittaa   siihen   ja   että   puuttumiseen   saa  myös   työyh-
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ja  taito  toimia  ohjeiden  mukaan.

Työpaikan  kulttuuri  vaikuttaa  asenteisiin

Työpaikan  kulttuurilla  on  vaikutuksensa  työpaikan  päihdehaittojen  ennalta  
-
-

maan  haittojen  ehkäisemiseksi.  Läpi  sormien  katselua  ja  eriäviä  käytäntöjä  

-

Työnantajan  järjestämissä  vapaa-ajan  tilaisuuksissa  on  mahdollisuus  edis-
tää  päihteettömyyttä  tai  kohtuudessa  pysyvää  alkoholin  käyttöä  sekä  eh-
käistä  humalahakuista  juhlimiskulttuuria.  Perusteluina  on  terveyttä  edistä-

että  näissä  tilaisuuksissa  työnantajan  työsuojeluvastuu  on  voimassa.  Päih-
deohjelmassa  on  hyvä  olla  normit  myös  työpaikan  edustustilaisuuksista  ja  
työnantajan  edustamisesta  kotimaassa  ja  ulkomailla.  

-
loin  myös  sovitaan  vastuullisen  alkoholitarjoilun  ohjeistus  työpaikan  järjestä-

(katso  Vastuullisen  alkoholitarjoilun  ohje  s.  54).  

Esimies  toimii  vastuullisesti  

Päihdetyö   on   osa   jokaisen   työnjohtovastuussa   olevan   henkilön   esimies-
työtä.  Hänelle  kuuluu  vastuu  päihdehaittoihin  puuttumisesta.  Hänen  oma  
esimiehensä  on  hänen  ensisijainen  tukensa  tässä  tehtävässä.  Työsuojelu-

käsittelyyn.  

-
dossa   sekä   esimerkillisyys   ehkäisevät   ennalta   päihdehaittoja.   Esimiesten  
valmiuksia  alkoholiasioista  puhumiseen  kehitetään  koulutuksen  ja  valmen-
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nuksen  avulla.  He   tarvitsevat   taitoja  ohjata  yleisellä   tasolla  keskustelua  
-

uudelle  työntekijälle  päihdeohjelman  sisällön  työsuhteen  alussa  osana  pe-
rehdytysohjelmaa.  

Esimies   havainnoi   työolosuhteita   ja   työyhteisön   käyttäytymistä.   Hänen  

ovat  kunnossa  ja  vastaavat  terveellisen  ja  turvallisen  työnteon  edellytyk-
-

jan  edustajan  voitava  käsitellä  yksityisluontoiseksi  miellettyjä  asioita  hen-

Hoitoonohjaus  on  osa  työnjohtovastuuta

-
mässä  alkoholin  tai  muiden  syiden  vuoksi.  Esimies  käy  hänen  kanssaan  ta-
voitteellisen  puheeksiottokeskustelun  ja  kirjoittaa  keskustelusta  muistion  

ohjaa  päihtyneen  henkilön  pois  työpaikalta  ja  käy  hänen  kanssaan  hoitoo-
nohjauskeskustelun  viikon  sisällä  tapahtuneesta.

Esimies  johtaa  hoitoonohjausta.  Työnantajan  edustajana  hän  on  läsnä  työ-

-
yhteisön  näkökulmasta.  Esimies  tekee  hoitositoumuksen  (Päihdeohjelman  

-
toutuu  työkyvyn  palauttamiseen.  Esimies  ohjaa  myös  muuta  työyhteisöä  
tukemaan  kuntoutujaa.  Tämän  vuoksi  hoitositoumusta  tehtäessä  esimies  

Päihdehaitan  aiheuttaman  kriisitilanteen  jälkeen  esimies  ohjaa  purkukes-
kustelua  hoitoonohjattavan  henkilön  lähimpien  ja  tilanteessa  olleiden  työ-
tovereiden  kesken.  Apua  tähän  saa  työterveyshuollosta  ja  työsuojeluhen-
kilöstöltä.  Jälkipuinnin  tarkoituksena  on  helpottaa  hämmennystä  ja  ohjata  
työntekijät  keskittymään  perustehtäväänsä.  On  sovittava  ehkä  uusista  tai  

-
sen  tuki  otetaan  huomioon.  Purkukeskustelussa  tarkastellaan  tapahtunut-

niistä  saatu  oppi  hyödynnetään  henkilöstökoulutuksessa.    
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Päihdetyöryhmä  tukee  työyhteisöä

Päihdetyöryhmä   on   työpaikan   asiantuntija   päihdehaittojen   ehkäisyssä.  

mukanaolo   päihdehaittojen   ehkäisyssä   on   välttämätön.   Työsuojeluhen-
kilöstö   vastaa   osaltaan   päihdeohjelman   käytäntöönpanosta.   Päihdetyö-

-

Päihdetyöryhmä   valmennetaan   tehtäväänsä   ja   se   valtuutetaan   kehittä-
-

toimaan  siitä  vuosittain  johdolle  ja  työsuojeluhenkilöstölle.  Päihdetyöryh-

-

edustajan  osallistumista  päihdetyöryhmään  suositellaan  yhteistyön  ja  työ-
kykyyn  liittyvien  asioiden  asiantuntemuksen  vuoksi.

-
taa  toiminnastaan  myös  henkilöstölle.  Päihdetyöryhmän  päävastuu  ei  ole  

-
ryhmän  kokoontumisia  ja  toimintaa  ohjaavat  päihdehaittojen  ennaltaeh-
käisyn  tavoitteet  ja  päihdeohjelman  toteuttaminen  osana  työsuojelun  toi-
mintaohjelmaa.  

Työryhmä   voi   kutsua   kokouksiinsa   esimiehiä   säännöllisesti   yhteistyön  
merkeissä.   Päihdetyöryhmän   jäsenet   tukevat   esimiehiä   päihdeasioissa  

kokoukset  voivat  olla  avoimia  ja  kokousten  muistiot  sekä  toimintasuunni-
telmat  kaikkien  saatavilla.  Jos  työryhmän  kokouksessa  on  käsitelty  luotta-

kokouksesta  on  suljettu.

Päihdetyöryhmän   on   hyödyllistä   verkostoitua   ja   luoda   yhteistyösuhteita  
-

omalla  toimialalla  tai  oman  työpaikan  muissa  toimipisteissä  oleviin  muihin  
päihdetyöryhmiin.   Päihdetyöryhmän   toimintakyvystä   ja   uusiutumisesta  
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huolehditaan   jatkuvalla   koulutuksella   sekä   ottamalla   suunnitelmallisesti  
uusia   jäseniä  ryhmän  toimintaan  mukaan.  Uudet   jäsenet  perehdytetään  
ja  koulutetaan  tehtäväänsä.

Työpaikan  päihdetyö  on  ryhmätyötä  ja  vastuun  siitä  tulee  jakautua  useille  
harteille.  Päihdeasiat  eivät  saa  olla  yhden  henkilön  nimissä  ja  vastuulla.  

-

onnistumisen  kannalta  viisasta.  

Työterveyshuolto  auttaa  päihderiskien  
vähentämisessä

Työterveyshuolto   tukee   työpaikkoja   ehkäisemään   työhyvinvointia   uh-

Työpaikan  päihderiskien  kartoitus  ja  arviointi  sisältyvät  hyvän  työterveys-
huoltokäytännön  mukaiseen  työn  ja  työolosuhteiden  terveellisyyden  sekä  

-
veyshuolto  on  asiantuntija  päihderiskien  terveydellisen  merkityksen  arvi-
oinnissa  ja  toimenpiteiden  suunnittelussa  haittojen  minimoimiseksi.  

Työterveyshuollon  palveluntarjoajaa  valittaessa  suositellaan  selvitettäväk-
si  työterveyshuollon  osaaminen  ja  käytännöt  päihdehaittojen  ehkäisemi-
seksi  ja  hoitamiseksi.  Työterveyshuollon  ammattihenkilöiden  tulee  hallita  
erityisesti   mini-interventiotaidot.   Mini-interventiolla   tarkoitetaan   lyhyt-

ja  seurannan  sekä  kirjaamisen  alkoholinkäytön  vähentämiseksi.  Menetel-
mä  on  vaikuttava  hoitomuoto  myös  kustannuksiltaan.  

Päihdeohjelma  osaksi  työterveyshuollon  
toimintasuunnitelmaa

Yhteistyöstä  ja  työterveyshuollon  toimenpiteistä  päihdehaittojen  ehkäise-
miseksi   suositellaan   sovittavaksi   yksityiskohtaisesti   työpaikan   työter-
veyshuollon   toimintasuunnitelmaa   laadittaessa.   Työterveyshuollon   toi-
mintasuunnitelma  tarkistetaan  määräajoin  ja  siihen  tehdään  tarvittaessa  
päihdeohjelman   toteuttamista   tukevia   muutoksia.   Toimintasuunnitelma  
voidaan  liittää  osaksi  työsuojelun  toimintaohjelmaa.  Työpaikkaselvityksen  
yhteydessä   tehdyn  alkoholin   ja  muiden  päihteiden   käytön   aiheuttamien  
haittojen  ja  riskien  arvioinnin  pohjalta  määritellään  työpaikan  tavoitteet  ja  
toimenpiteet  päihdehaittojen  ehkäisemiseksi.  Työterveyshuolto  tukee  työ-
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-
ohjelman  mukaisesti  ja  osallistuu  työpaikan  tiedotus-  ja  koulutustilaisuuk-
siin  tuoden  niihin  työterveyshuollon  näkökulman.  

Työpaikan  työterveyshuollon  toimintasuunnitelmaan  kirjataan  päih-
dehaittojen   ennaltaehkäisyn   ja   hoidon   käytännöt.   Sovittavia   asioita  
ovat  muun  muassa:  
Työterveyshuollon  edustajan  nimeäminen  työpaikan  päihdetyöryhmään.  
Työpaikkaselvitykset  ja  -seurannat  työpaikan  työkuormitus-  ja  
päihdetilanteesta.  
Tietojen  antaminen  ja  neuvonta  alkoholin  vaikutuksesta  terveyteen  ja    

sisältäen  Mini-interventiotoiminnan:  
–   alkoholin  käytön  puheeksiottaminen  

–   neuvonta  alkoholin  käytön  vähentämiseksi     
–   alkoholin  käytön  ja  annetun  neuvonnan  kirjaaminen  
potilasasiakirjoihin  

–   seuranta  (kuinka  muutos  on  toteutunut).

     
-

veyshuollon  vastaanotolla  kysyä  alkoholinkäytöstä  kaikilta  potilailta  sään-
nöllisesti.  Näin  tavoitetaan  myös  varhaisvaiheen  alkoholin  riskikäyttäjät  ja  
ollaan  riittävän  varhain  liikkeellä  työkyvyn  säilyttämiseksi.  

-
taavan  päihdepalvelun  piiriin.  Muiden  päihteiden  testaaminen  ja  käyttäjän  
auttaminen  ovat  myös  työterveyshuollon  tehtäviä.  Hoitoonohjaustilanteissa  
ja   kuntoutussuunnitelman   laatimisessa   sekä   toteuttamisessa   työterveys-

lomake  3).  Hoitoonohjaustilanteessa  ja  kuntoutujan  palatessa  työhön  työ-
-

taessa.      

Työterveyshuolto  kerää  osaltaan  tietoa  työpaikan  päihdetilanteesta  ja  an-
taa   siitä   palautetta   työsuojelutoimikunnalle   vuosittain   esimerkiksi   työter-
veyshuollon   toimintakertomustietojen   raportoinnin   yhteydessä.   AUDIT-
pistemäärät  raportoidaan  työpaikkatasolla.  Yhteistyötä  ja  toiminnan  laatua  

-
-

veyshuollon  osallistuminen  aihetta  käsitteleviin  kokouksiin  ja  päihdekoulu-
tuksiin.    
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5.    Tavoitteellinen  
puheeksiotto  ja  
hoitoonohjaus

puheeksiottoa  käytännössä.  Mikä  asiassa  on  

jonka  avulla  tuetaan  työntekijän  vastuunottoa  
omasta  työkunnostaan.  Malli  auttaa  esimiestä  
puheeksiottajana  hahmottamaan  puheeksioton  

Mitä  hoitositoumus  ja  kuntoutussuunnitelma  ovat?  
Miten  kuntoutujan  työhön  paluuta  tuetaan?
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Luottamuksellisuus  päihdetyössä

Laki   yksityisyyden   suojasta   työelämässä   säätää   yksittäisen   työntekijän  
terveystietojen  käsittelemisestä   työpaikalla.  Sen  mukaan  esimies  ei   saa  
antaa  tietoja  henkilön  sairaudesta  ilman  tämän  lupaa.  Kuitenkin  usein  on  

-
tännössä  monen  työtoverin  tiedossa.  Tässä  tapauksessa  on  väärää  suoje-

pahenemiseen  kaikkien  osapuolten  kannalta.
    
Jos   esimies   käynnistää   hoitoonohjauksen   työtovereiden   ilmoitettua   esi-

edellyttää  luottamuksellisuutta  työtovereilta  tässä  tilanteessa.  

Hoitositoumuksen  laatimisen  yhteydessä  esimies  keskustelee  hoitoonoh-
-

että  hoitoonohjattu  henkilö  itse  avaa  keskustelun.  Tämä  edesauttaa  hänen  
työhön   paluutaan   ja   toipumistaan   sekä   parantaa   työyhteisön   ilmapiiriä.  

tapahtunut  mahdollisesti  vaikutti  muiden  työn  tekemiseen  ja  millaisia  työ-
järjestelyitä  tarvitaan.  

Työterveyshuollon   ammattihenkilöillä   on   potilaiden   asioita   koskeva   vai-
tiolovelvollisuus.  Työpaikan  kanssa   tehtävässä  yhteistyössä  on  sovittava  
tietyissä  kohdin  tiedonkulusta.  Hoitoonohjaustilanteessa  on  välttämätön-

-
dehaitoista  tulee  työterveyshuoltoon.    

kuntoutussuunnitelma  tehdään  työterveyshuollossa.  Kuntoutussuunnitel-
man  yksityiskohdat  ovat  yksityisyyden  suojan  piirissä.  Tieto  kuntoutuksen  

-
-

terveyshuollossa  tehdään  kirjallinen  sopimus  kuntoutuksen  toteutumista  
koskevien  tietojen  luovuttamisesta.  Käytännössä  säännöllisesti  pidettävät  

että  jokainen  osapuoli  on  tilanteen  tasalla.



38

Päihdetyöryhmän   kanssa   tehtävässä   yhteistyössä   sekä   esimiesten   että  

Työterveyshuollon  edustaja  ei  saa  kertoa  asiakkaiden  tilanteesta  päihde-

kanssa.  Sen  sijaan  päihdetyöryhmän  jäsenet  voivat  havaita  työntekijöis-
sä  mahdollista   työkyvyn  heikkenemistä   tai   päihteiden  aiheuttamia  hait-
tatilanteita   tai   kuulla   niistä   toisilta   työntekijöiltä.   He   voivat   tuoda   näitä  
havaintoja  keskusteluun  ja  hyödyntää  työterveyshuollon  asiantuntemusta  
sekä  viestiä  esimiehelle  puuttumisen  tarpeesta.  

Esimies  voi  pyytää  päihdetyöryhmältä  neuvoa  tietyn  työntekijän  päihde-

nimeään  päihdetyöryhmälle.  Siitä  huolimatta  päihdetyöryhmän  edustaja  
pystyy   evästämään   ja   valmentamaan   esimiestä   puheeksiottotilannetta  
varten  ja  olemaan  esimiehen  tukena  tilanteen  hoitamisessa  jatkossakin.

Päihdetyöryhmän  jäsenten  vaitiolovelvollisuus  on  myös  tärkeää.  Yksittäi-
siä  henkilöitä  koskevat  asiat  ovat  ehdottomasti  luottamuksellisia.  Samoin  
päihteen   aiheuttaman   kriisitilanteen   purkamisen   yhteydessä   esimiestä  

jotka  ovat  keskustelussa  mukana.  

Työkyvyn  heikkenemisen  syyt  kannattaa  selvittää

epäilee   työntekijän   työkyvyn   heikkenemisen   johtuvan   hänen   alkoholin-
käytöstään.  Vaikka  kyseinen  työntekijä  ei  ole  päihteen  vaikutuksen  alaise-

heikkenemisestä.  Näitä  ovat  esimerkiksi  
–   väsymys
–   keskittymiskyvyn  heikkeneminen
–   haluttomuus  oppia  uutta
–   ärtyneisyys  tai  arvaamattomuus
–   työsuorituksen  laadun  epätasaisuus
–   kyvyttömyys  ottaa  vastaan  palautetta

–   yhteistyön  vaikeudet.
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puuttua.

jos   alkoholista   tai   muista   päihteistä   ei   ole   selkeää   havaintoa   tai   doku-
menttia.  Huoli  tilanteen  pahenemisesta  on  riittävä  syy  esimiehen  tarttua  

-

Ennen   asianomaisen   henkilön   kanssa   puhumista   on   esimiehen   tärkeää  
suunnitella  tilannetta.  Tähän  voi  pyytää  apua  omalta  esimieheltä  tai  päih-
detyöryhmältä.   Keskustelutilanteen   suunnitteleminen   etukäteen   auttaa  
varsinaisen   keskustelun   sujumista.   Suunnittelemattomat   kommentit   tai  

-
-

omaisen  työsuhteeseen  tai  kohdistua  hänen  tai  työtoverin  terveyteen  ja  
turvallisuuteen.  

Päihdehaittatilanteen  käsittelyssä  henkilön  yksityisyyden  suojasta  on  huo-
lehdittava   ja   luottamuksellisuus   on   säilytettävä.   On   kuitenkin   otettava  

-
pitämättömyydestä  ja  työmoraalin  heikkenemisestä  sekä  työsuojelun  lai-
minlyömisestä.  

Työterveyshuollossa  tehdään  työkyvyn  arviointi  ja  selvitetään  mahdolliset  
työkykyä  uhkaavat  tekijät.  Työkyvyn  arvioinnin  alkuneuvottelussa  esimie-
hen  läsnäolo  on  tarpeen.  Esimies  kuvailee  tilannetta  työyhteisön  ja  työsuo-
rituksen  näkökulmasta.  Samalla  sovitaan  tiedonkulusta  hoitoonohjattavan  

-

hänelle  annetaan  tiedot  oman  kunnan  vertaistukiryhmistä.
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Puuttuminen  on  välittämistä

Päihdeohjelman  kehittämisen  ja  käyttöönoton  tuloksena  työyhteisössä  li-
sääntyy  yleinen  tietoisuus  päihdehaitoista  ja  niiden  ilmenemismuodoista.  
Tieto  ja  yhteinen  keskustelu  kehittävät  avointa  ja  asiallista  suhtautumis-
ta  alkoholiasioihin  ja  antavat  rohkeutta  varhaiseen  puuttumiseen.  Tavoit-

yhteydessä  on  osattava  erottaa  aito  puuttumisen  tarve  henkilöiden  väli-
-

päihdehaitat  tai  työkyvyn  heikentyminen  huolettavat.  Työntekijällä  tarkoi-
tetaan  tässä  yhteydessä  ketä  tahansa  työnantajan  palveluksessa  olevaa  
henkilöä.  

Kun  työntekijä  on  huolissaan  omasta  päihteiden  käytöstään

Oma-aloitteinen   hakeutuminen   työterveyshuoltoon   on   mahdollista   ja  

päihteiden  käytöstään  ja  sen  aiheuttamasta  uhkasta  tai  haitasta  työkyvyl-

työterveyshuoltoon.   Oma-aloitteiset   käynnit   kuuluvat   työterveyshuollon  
vaitiolovelvollisuuden  piiriin.  Työntekijä  voi  hakeutua  omaehtoisesti  myös  
muihin  yksityisiin  tai  kunnallisiin  palveluihin  työajan  ulkopuolella.  

Kun  työntekijä  on  huolissaan  työtoverin  työkunnosta

Työtoverin   työkunnosta   huolestunut   ottaa   tässä   tapauksessa   asian   pu-
heeksi  asianomaisen  henkilön  kanssa  tai  vie  asian  hänen  esimiehelleen.  
Jos  esimerkiksi  työturvallisuus  tai  työn  laatu  on  uhattuna  tai  jos  päihde-

esimiehelle   tai   päihdetyöryhmän   jäsenelle.   Päihdetyöryhmän   jäsen   vie  
-

Kun  alainen  on  huolissaan  esimiehen  työkunnosta

Esimiehen   työkunnosta   huolestunut   tai   työpaikalla   päihtyneenä   esiinty-
neen  esimiehen  havainnut  työntekijä  ottaa  yhteyttä  esimiehen  esimieheen  
tai  päihdetyöryhmän  jäseneen.  Päihdetyöryhmän  jäsen  vie  asian  kyseisen  

-
siotto.
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Kun  esimies  on  huolissaan  alaisen  työkunnosta

Esimies  toteuttaa  tavoitteellisen  puheeksioton.  Tarvittaessa  päihdetyöryh-
mä  tukee  ja  neuvoo  puheeksiottotilanteen  ja  hoitoonohjauksen  toteutta-
misessa.  

Kun  työntekijä  on  päihtyneenä  töissä

Todetaan  päihtymystila  ja  toimitaan  alla  olevan  ohjeen  mukaisesti.  Kysei-
sen  henkilön  tilan  vertaaminen  päihtymystilalle  tyypillisiin  merkkeihin  voi  
auttaa  tilanteen  määrittelemisessä.  

Päihtyneelle  henkilölle  tyypillistä  on

pastillien  tarpeeton  syöminen
korostetun  harkittu  käytös  (salaamispyrkimys)
huonovointisuuden  selittely  

verestävät  silmät

poistuminen  työpaikalta  ilman  pätevää  syytä.

Esimies  keskustelee  asianomaisen  kanssa.  Tilanteeseen  mukaan  pyydet-

Työnantajan   oikeudesta   puhalluttaa   työntekijä   ei   laissa   ole   suoria   sään-
nöksiä.  Jos  päihtymystilasta  epäilty  haluaa  osoittaa  päihtymysepäilyn  vää-

-

muun  tehtävään  koulutetun  henkilön  läsnä  ollessa.  Alkometri  ilmaisee  hen-

-
neiden  mahdollisuus.  Työterveyshuoltolain  mukaan  työntekijä  ei  saa  ilman  
perusteltua  syytä  kieltäytyä  työ-  ja  toimintakykynsä  selvittämisestä  työstä  
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-

-
teeseen  tehtävä  työturvallisuuden  näkökulmasta.  Hänen   lähiympäristös-
tään  on  poistettava  mahdolliset  turvallisuusriskin  aiheuttajat  ja  työsuoje-
luhenkilölle  on  ilmoitettava  tilanteesta.  Tarvittaessa  pyydetään  virka-apua  

-
ka  todistajana  on  tapahtumapaikalle  kutsuttu  toinen  työntekijä.

  
Tärkeää  on  ottaa  huomioon  ja  muistaa
kaikkien  osapuolten  turvallisuus
päihtyneen  henkilön  asiallinen  ja  tasapuolinen  kohtelu
seuranta  ja  päihtyneen  henkilön  ohjaaminen  jatkokeskusteluun  
työterveyshuollon  asiantuntemusta  hyödyntäen.

-
telu   tapahtuneesta.   Mukana   keskustelussa   ovat   kyseisen   henkilön   oma  

-
telun  tavoitteena  on  estää  vastaavan  tilanteen  toistuminen.  Keskustelussa  

-
seessä  on  työsuhderikkomus.  

-
toutussuunnitelma.  Varoitus  ja  hoitoonohjaus  sekä  siihen  liittyvä  työkyvyn  
arviointi  eivät  sulje  toisiaan  pois.    



43

Kuvio  2.  Toimintamalli,  kun  työpaikalla  on  päihtynyt  henkilö.

päihtymystila  
todennetaan       

seuranta  kuntoutus-
suunnitelman  mukaisesti

työsuhteen  
päättäminen

tilanne  ei  korjaannu

tilanne      
korjaantuu  

kuntoutuksen  
toteutuminen

kuntoutussuunnitelma

työsuhteen  
päättäminen  

hoitositoumusta
ei  tehdä

hoitositoumus  
tehdään

varoitettu  jo  
aikaisemmin  
    
   työsuhteen       
   päättäminen

varoitus  ja  
hoitositoumus  

keskustelu  viikon  
sisällä
esimiehen  kanssa

päihtynyt  poistetaan  
työpaikalta  

tieto  
palkanmaksuun

esimiehen  havainto
-   muistio
-   todistaja
-   (alkometri  tai  
   työkyvyn  arviointi)
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Tavoitteellisen  puheeksioton  keskustelumalli

päihteen  käyttäjän  heikentynyt  kyky  arvioida  omaa  tilannettaan  kokonais-

oma  tilanteensa  voi  viedä  aikaa.  Siihen  tarvitaan  johdonmukainen  asialli-
sen  keskustelun  malli.  

jonka  tarkoituksena  on  tukea  työntekijää  tunnistamaan  alkoholin  käyttön-
sä  haitallisuus  ja  ottamaan  vastuu  työkykynsä  palauttamisesta.  Keskus-

on  1–3  kk.

Mikäli  saman  työntekijän  kanssa  joudutaan  keskusteluprosessi  uusimaan  

kohtaan  3.  ja  tehdä  hoitositoumus.  Tavoitteena  on  palauttaa  työkyky  mah-
dollisimman  nopeasti.  

1.  keskustelu

Mukana  keskustelussa  ovat  

–   esimies.  

Käsitellään  ja  kirjataan  muistioon  seuraavat  asiat:

Työntekijälle   tarjotaan  mahdollisuutta   käyttää   työterveyshuoltoa   avuksi  
-
-

telussa  eikä  jatkokeskusteluita  tarvita.
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2.  keskustelu

Mukana  ovat  samat  henkilöt  kuin  ensimmäisessä  keskustelussa  sekä  päih-
-

jän  toivoma  henkilö.

Käsitellään  seuraavat  asiat:

saavuta  toivottua  työkäyttäytymistä  

Jos  henkilö  saavuttaa  toivotun  työkäyttäytymisen  sovittuun  ajankohtaan  

tarvita.  Oheiset  keskustelut  ovat  myös  työsopimuslain  mukaisia  työnteki-

vanhenemisaika   ilmoitetaan.  Tarvittaessa  voi  käyttää  erillistä  varoituslo-

3.  keskustelu

Mukana  ovat  samat  henkilöt  kuin  aiemmissa  keskusteluissa.

Käsitellään  seuraavat  asiat:

työsuhteen  päättämiseen  

Esimies  havainnoi  työntekijän  työkäyttäytymistä  edelleen  ja  kutsuu  koolle  
seurantakokoukset  hoitositoumuksen  mukaisesti.  
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4.  keskustelu

-
nen  työntekijä  ei  halua  tehdä  hoitositoumusta  ja  kuntoutussuunnitelmaa  

mukana:
–   työntekijä
–   luottamushenkilö  tai  vastaava
–   esimies.

Asia  käsitellään  työpaikan  normaalina  työsuhdeasiana.  Työntekijälle  anne-

hänen  päihteiden  käyttönsä  aiheuttaa  varoituksen  jälkeen  haittoja  tai  työ-

Hoitositoumus  on  sopimus  työkyvyn  
palauttamisesta

-

kautta  kuntoutukseen.  Hoitositoumus  on  voimassa  vähintään  kaksi  vuot-
-

sitoumuksen  toteutumisen  seurantavastuu  on  esimiehellä.  

-
-

menpiteet  sekä  toiminta  retkahdustilanteessa.  Sitoumuksen  allekirjoitta-
vat  asianomainen  työntekijä  ja  esimies.  Hoitositoumus  toimitetaan  tiedok-
si  henkilöstöosastolle  palkanmaksua  ym.  järjestelyjä  varten  ja  työterveys-
huoltoon  kuntoutussuunnitelman  laatimisen  pohjaksi.  

-
ten   lähimmille   työtovereille   asiasta   jatkossa   kerrotaan.   Hoitoonohjatta-

tietosuojan  nimissä  estä  tarpeellista  kommunikointia.  Avoimuus  on  sekä  
kuntoutujan  itsensä  että  lähimmän  työyhteisön  kannalta  tervehdyttävää.  
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Kuvio  3.  Tavoitteellinen  puheeksiotto  ja  hoitoonohjaus

Tilanne  
korjaantuu

Tilanne  
korjaantuu

Tilanne  
korjaantuu

4.  KESKUSTELU  

on  annettu  aiemmin  
työsuhderikkomuksesta

ei  tehdätehdään  
  

hoitositoumus  
esimiehen  kanssa  ja  
kuntoutussuunnitelma
työterveyshuollon  
kanssa

3.  KESKUSTELU

ehdotetaan

2.  KESKUSTELU

tilanne  ei  
korjaannu

tilanne  ei  
korjaannu

tilanne  ei  
korjaannu

tuki  ja
seuranta

tuki  ja
seuranta

tuki  ja
seuranta

1.  KESKUSTELU

esimiehen  
havainnot  ja  
muistiinpanot

VALMISTAUTUMINEN

HUOLI  
TYÖKYVYSTÄ
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Hoitositoumukseen  voidaan  kirjata  hoitoonohjattavalle  sovittu  tukihenkilö.  

vastuu  oman  työkyvyn  palauttamisesta  on  hoitoonohjatulla.  Tukihenkilön  
-

työryhmän  jäsen  voi  olla  myös  tukihenkilönä.  

Hoitositoumuksen  mukaisissa  seurantapalavereissa  ovat  mukana  kuntou-
-

kaan  myös  tukihenkilö.  Päihderiippuvuudesta  toipumisen  prosessiin  kuu-
luu  usein  retkahduksia.  Hoitositoumusta  ja  kuntoutussuunnitelmaa  tehtä-

työsuhderikkomuksena.  Hän  saa  kirjallisen  varoituksen  (Päihdeohjelman  

Kuntoutussuunnitelmaan  kirjataan  työkyvyn  
palauttamisen  keinot

Hoitositoumuksen  tekemisen  jälkeen  tehdään  työkyvyn  arviointiin  perus-
-

terveyshuollon   kanssa   yhteistyössä.   Työterveyshuollon   ammattihenkilöt  
tietävät   saatavilla   olevista   hoito-   ja   kuntoutusmahdollisuuksista.   Suun-
nittelussa  voidaan  käyttää  myös  muita  asiantuntijapalveluita  esimerkiksi  

-
hön   paluun   tukemiseen   liittyvät   sovitut   käytännöt.   Kuntoutussuunnitel-

-

toteutuu.

-
mansa  takia.  Silloin  kuntoutussuunnitelma  voidaan  tehdä  hänen  kanssaan  

-
jan  rooli  kuntoutusajan  palkanmaksusta  sovittava  erikseen.  
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Kuntoutuksesta  työhön  palaavan  tukeminen  

voi  verrata  muista  pitkäaikaissairauksista  toipumiseen  tai  muiden  elinta-
pojen  muutokseen.   Niihin   kuuluu   onnistumisen   jaksoja   ja   retkahduksia  
varsinkin  ensimmäisinä  kuukausina  ja  vuosina.  Hyvässä  kuntoutusohjel-
massa  kuntoutujaa  opetetaan  tuntemaan  sairautensa  ja  ohjataan  hoita-

Päihderiippuvuudesta   toipuminen   edellyttää   usein   päihteiden   käytön   lo-
pettamista  kokonaan.  Tämä  merkitsee  isoa  muutosta  elintavoissa  ja  usein  
myös  sosiaalisissa  suhteissa.  Näihin  muutoksiin  tarvitaan  monenlaista  tu-

-
nistuminen.  Tuen  tarvitseminen  ja  tuen  antaminen  on  luonnollista  monien  

-
-
-

sa   ”vaietaan  kuoliaaksi”   tai   siitä  puhutaan  vain  hänen  poissa  ollessaan.  
Näin  hänet  tavallaan  eristetään  muusta  työyhteisöstä.  

asiallista  tietoa  tilanteesta  saatuaan  työtoverit  voivat  olla  tukena  kuntou-
tujan  työhön  paluussa  ja  työkyvyn  palauttamisessa.  Eri  päihdehoitotaho-
jen  toteuttamissa  kuntoutusohjelmissa  kutsutaan  työterveyshuollon  ohel-

tuetaan.    

Hoitositoumusta   tehtäessä   sovitaan   seurantakokouksista.   Ensimmäisinä  
kuukausina  seurantakokouksia  on  hyvä  pitää  parin  kolmen  viikon  välein.  
Niissä  arvioidaan  työkyvyn  palautumisen  edistymistä  ja  työhön  paluun  on-
nistumista.  Seurantakokouksissa  on  mukana  hoitoonohjauskeskustelussa  

-
dollisesti   avo-   tai   laitoskuntoutuksen  ammattihenkilö.  Työterveyshuollon  
ja  esimiehen  tuella  arvioidaan  kuntoutujan  työkykyisyys  ja  tehdään  tar-
peelliset  työjärjestelyt.  Työterveyshuollon  vastaanotolla  seurataan  ja  arvi-
oidaan  tarkemmin  kuntoutussuunnitelman  toteutumista  ja  työkykyä.
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6.    Päihdeohjelman  
malliteksti

Päihdeohjelman  voi  muokata  seuraavaa  mallitekstiä  
käyttäen  kunkin  työpaikan  tarpeiden  mukaan.  Tekstissä  
voi  käyttää  tässä  oppaassa  esitettyjä  asioita.  Malliteksti  on  
saatavissa  myös  erillisenä  muokattavana  ja  tulostettavana  

keskustelulle  työpaikan  päihdeohjelmaa  kehitettäessä.  Siksi  

ja  työterveyshuoltoa  koskevat  vastuut  ja  tehtävät  on  tässä  

tehtäviin  ja  käytännössä  toimivaksi  koettuun  työnjakoon.  

vastuunsa  ja  noudattavat  niitä  aktiivisesti.  Tarkistuslistojen  
avulla  päihdeohjelman  toteutumista  voi  seurata  ja  arvioida  
järjestelmällisesti.  
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1.  Periaatteet  

X:ssa ei saa työskennellä eikä olla päihtyneenä. X:ssa olemme sitoutuneet varmis-
tamaan turvallisen, terveellisen ja tuottavan työpaikan jokaiselle työntekijällemme. 
Tätä tarkoitusta varten X:ssa on voimassa tämä päihdeohjelma. Päihdeohjelmaa laa-
dittaessa on kuunneltu koko henkilöstöä ja annettu kaikille työntekijöille mahdolli-
suus ilmaista näkemyksensä ja mielipiteensä.

Päihdeohjelmamme tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päih-
dehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. 
Päihdeohjelmaa toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella, valmennuksella sekä hen-
kilöstön ja työterveyshuollon toimenpiteillä samoin kuin suunnitelmallisella seuran-
nalla ja arvioinnilla. Päihdeohjelma tulee saattaa jokaisen työntekijän tiedoksi. 

Päihteillä tässä tarkoitetaan kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Työ-
aikana ja työtehtävissä ei saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkoholia. Huu-
meiden, lääkkeiden päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien 
aineiden käyttö on kielletty työpaikallamme. Tupakoinnin suhteen noudatetaan tu-
pakkalakia ja sovittuja käytäntöjä (kirjaa käytäntö tähän). 

Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vai-
kutus uhkaa tai haittaa yksilön omaa tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, työturval-
lisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyn toimenpiteet, tiedotus, koulutus, valmennus ja seu-
ranta, kuvataan alempana. Jos ennaltaehkäisystä huolimatta vapaa-ajan päihdekäy-
tön seurauksena työssä ilmenee ongelmia tai jos työpaikallamme on henkilö päihty-
neenä, toimitaan alempana kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
 
Jokainen työntekijä on ensisijaisesti itse vastuussa työkyvystään, mutta esimiehellä 
on vastuu ja velvollisuus määritellä työntekijöiden työkunto työturvallisuuden nä-
kökulmasta. Päihdeohjelmassa kuvataan kunkin toimijan vastuut ja tehtävät päih-
dehaittojen ehkäisyssä sekä seurantamenetelmät ja seuraukset noudattamatta jättä-
misestä.

X:n periaate on, että päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti 
ja tasapuolisesti. Tämä edellyttää, että henkilöstölle ja esimiehille järjestetään tiedo-
tusta ja koulutusta alkoholiriskeistä työhyvinvoinnille sekä valmennusta, jotta kukin 
osaa toimia ohjeiden mukaan. 

       :n päihdeohjelma
(X=lisää tähän työpaikan nimi)

X
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2.  Päihdeohjelman  kohde

X:ssa olemme tietoisia siitä, että alkoholin käyttö ja sen aiheuttamat haitat riskeeraa-
vat työkykyä, työturvallisuutta ja tuottavuutta. Alkoholihaitat voivat vaikuttaa kenen 
tahansa työhön missä tahansa työtehtävässä. Muiden päihteiden suhteen noudate-
taan Suomen lakia ja tätä päihdeohjelmaa.

Päihdeohjelma koskee jokaista X:n työntekijää sekä soveltuvin osin alihankkijoita 
samoin kuin X:n alueella vierailevia henkilöitä. Päihdeohjelma koskee myös etä- ja 
matkatöissä olevia kaikkialla, missä työnantajan työsuojeluvastuu on voimassa.

Työpaikan järjestämissä juhlatilaisuuksissa noudatetaan vastuullisen alkoholitar-
joilun ohjeita. Työpaikan ulkopuolisissa työtehtävissä ja työmatkoilla olemme työ-
paikkamme 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 seuraa-
vien osatavoitteiden avulla:

-
kalle ja yksilölle.

-
tössä tai raittiina sekä välttämään muiden päihteiden käyttöä. 

-
nöt. 
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4.  Vastuiden  ja  tehtävien  tarkistuslistat  

Kullekin työntekijäryhmälle on listattu omat vastuunsa ja tehtävänsä. Päihdeohjel-
man toteutumista ja siihen tarvittaessa tehtäviä korjauksia tarkastellaan esimiehen 
kanssa kehityskeskustelussa. 

4.1. Työnantajan vastuulla on 

esimiehet) toimeenpanemaan päihdeohjelma 

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

tasapuolisesti 

– henkilöstö tuntee talon päihdeohjelman ja omat tehtävänsä siinä
– päihtyneen työntekijän tai päihdeongelmaisen työntekijän kanssa toimitaan  

ohjeiden mukaan
– työpaikan tilaisuuksissa noudatetaan vastuullisen alkoholitarjoilun ohjetta

–  päihteettömyyden ja alkoholin kohtuukäytön eduista työkyvyn ja  
hyvinvoinnin kannalta

–  alkoholin riskikäytön haitoista terveydelle, työkyvylle ja  työturvallisuudelle
–  päihdeohjelman vastuiden edellyttämiin taitoihin

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

henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa.

4.2. Jokaisen työntekijän vastuulla on
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4.3. Esimiesten vastuulla on                                                   

-
nöllisesti henkilöstötilaisuuksissa 

-
rantamiseksi 

näkökulmaan
-

taa sovittuja rajoja. 

4.4. Työsuojeluhenkilöstön ja päihdetyöryhmän vastuulla on 
-

käisemiseksi ja poistamiseksi

(esim. henkilöstötilinpäätös, työterveyshuollon raportit, kyselyt, haastattelut, jne.)
-

ohjelmaa, esimerkiksi:
– toteuttaa koulutuksia, valmennuksia, tiedotustilaisuuksia 
– ohjeistaa henkilöstöä alkometrin käyttöön ja huolehtia, että alkometrejä on  

saatavilla
– järjestää esimiesten ja päihdetyöryhmän yhteistyökokouksia
– hyödyntää henkilöstön tiedotuskanavia 
– järjestää tempauksia, kampanjoita ja toimintapäiviä esim. työsuojeluviikon ja 

Tipattoman tammikuun merkeissä
– ehdottaa keinoja työhyvinvoinnin ja työilmapiirin tukemiseen

-
ryhmälle ja työnantajalle.
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4.5. Työterveyshuollon vastuulla on 

-
käytön vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn

tiettyihin oireisiin liittyen

aiheista (tarkemmin työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa)

riskikäyttäjille 
esim. haittakartoitus, AUDIT) ja an-

taa siitä palautetta vuosittain

päihdehaittoja ehkäisevän koulutukseen toteuttamiseen
hoitositoumus ja kuntoutus-

suunnitelma) ja tukea kuntoutujan paluuta työhön

5.  Toimintamallit

Päihdehaittatilanteissa on toimittava alla olevien ohjeiden mukaan ja työpaikan tilai-
suuksissa vastuullisen alkoholitarjoilun ohjeen mukaan.

Näitä toimintamalleja noudatetaan ja ne ovat voimassa X:ssa:
(lisää seuraaviin kohtiin ohjeet esim. s. 38–39 mukaan)

a) Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään 

b) Työntekijä on huolissaan työtoverin työkunnosta

c) Alaiset ovat huolissaan esimiehen työkunnosta

e) Työntekijä on päihtyneenä töissä

6.  Tavoitteellisen  puheeksiottokeskustelun  ohje  

(katso s. 42–44) 
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7.  Vastuullisen  alkoholitarjoilun  ohje

Alkoholin käyttö X:ssa työajalla ja työpaikalla ei ole sallittua. Joissakin työpaikan ti-

näistä tilanteista ei aiheudu haittaa kenellekään liiallisen alkoholin käytön vuoksi. 

Työnantajan ja esimiesten vastuulla on huolehtia turvallisuudesta myös silloin, kun 
työpaikan tilaisuudessa tarjotaan alkoholia. Jos näissä tilaisuuksissa tapahtuu työ-
käyttäytymisen sääntöjen rikkomista, on esimiehen tehtävänä käydä tavoitteellinen 
puheeksiottokeskustelu vastaisuuden varalle viimeistään viikon sisällä tapahtunees-

Seuraavat ohjeet auttavat ehkäisemään haittoja, jos työpaikan tilaisuudessa tarjotaan 
alkoholia:

juomia ja vain mietoja alkoholijuomia.

-
vat olla tietoisia juomistaan määristä.

alkoholitarjoilun koulutus.

ohjeisiin.
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   1.  Muistio  puheeksiottotilanteesta

   2.  Hoitositoumus

   3.  Kuntoutussuunnitelma

   4.  Varoitus  päihteiden  käytöstä

7.    Päihdeohjelman  
lomakkeet

Seuraavista  lomakkeista  on  tulostettavissa  myös  erillinen  muokattava  
tekstitiedosto:   .
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Työntekijän  tiedot:

sukunimi            etunimi      

syntymäaika              työtehtävä

osasto

                 

Minulle  on  selvitetty  työpaikan  toimintatavat  päihdeasioiden  käsittelyssä  sekä  tarjottu  

Annan  luvan  toimittaa  tämän  muistion  tässä  asiakirjassa  mainituille  jakelun  saajille.  

Keskustelun  sisältö:
Työnantajan  edustajan  on  havainnut  työssä  esiintyneitä  päihdehaittoja:

Työntekijän  käsitys  päihdehaitoista:

Sovitut  toimenpiteet  ja  seuranta-aikataulu:

Tukihenkilö:

Nimi            Työtehtävä

Yhteystiedot        

Päiväys  ja  allekirjoitukset:

Paikka  ja  aika

Työntekijä         Työnantajan  edustaja

Seuranta:

Jakelu:  Luottamuksellinen/arkistointi

___  asianomainen  työntekijä      ___  tukihenkilö

___  työnantajan  edustaja      ___  luottamusmies

___  esimies            ___  työterveyshuolto

___  yksikön  päällikkö         ___  henkilöstöhallinto

Lomake  1.  MUISTIO  PUHEEKSIOTTOTILANTEESTA
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Sopijaosapuolet:

Työntekijän  tiedot
sukunimi            etunimi      
syntymäaika              työtehtävä

Työnantajan  edustaja         työtehtävä

Käsitelty  =  X

___     Lupaudun  osallistumaan  minulle  työterveyshuollon  kautta  järjestettyyn  kuntoutukseen  
suunnitelman  mukaisesti  ja  noudattamaan  hoitopaikan  ohjeita.

___   Työterveyshuollolla  on  oikeus  saada  hoitopaikasta  tiedot  hoidon  toteutumisesta  ja  kun-
toutussuunnitelman  noudattamisesta.

___   Hoitopaikalla  on  oikeus  ottaa  yhteyttä  työterveyshuoltoon  hoidon  toteutumisesta.

___   Työnantajalla  on  oikeus  työpaikan  vaihtamisen  yhteydessä  toimittaa  tämä  hoitositou-
mus  sekä  kuntoutussuunnitelma  niiden  voimassaoloaikana  seuraavaan  saman  työnan-

___   Sopimuksen  päättyessä  järjestetään  arviointineuvottelu  esimiehen  ja  työterveyshuol-
lon  kanssa.

___   Palkka-asiat  ja  hoidosta  aiheutuvien  kustannusten  maksaja  on  selvitetty.
___   Annan  luvan  toimittaa  tämän  sopimuksen  tässä  asiakirjassa  mainituille  jakelun  saajille.

     Menettelytapa:

  
___   Kieltäydyn  hoitoonohjauksesta.

Seurantakokousten  ajankohdat:  

Sopimuksen  voimassaolo:  
Hoitositoumus  on  voimassa  ____  kuukautta  allekirjoittamispäivästä.

Päiväys  ja  allekirjoitukset:

Paikka  ja  aika

Työntekijä            Työnantajan  edustaja

Luottamusmies  (tarvittaessa)      Muistion  kirjoittaja

Jakelu:

___   Sopijaosapuolet          ___   Esimies

___   Yksikön  päällikkö      ___   Tukihenkilö

___   Luottamusmies         ___   Työterveyshuolto

___   ______________

Liitteet:
Kuntoutussuunnitelma

Lomake  2.  HOITOSITOUMUS
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Työntekijän  tiedot
sukunimi   etunimi       
syntymäaika   työtehtävä

Kuntoutussuunnitelma  perustuu  työkyvyn  arviointiin.

Kuntoutussuunnitelman  sisältö:
Käynnit  avohoidossa   Hoitopaikka
   Hoitoaika  
   Käyntien  tiheys

Laitoshoito   Hoitopaikka
   Hoitoaika
     
Käynnit     Hoitoaika
vertaistukiryhmissä   Käyntien  tiheys

Käynnit  tukihenkilön     Kesto
luona   Käyntien  tiheys
     

Käynnit     Kesto
työterveyshuollossa   Käyntien  tiheys

Muu  tukitoiminta   Mitä
   Kesto
   Tiheys

Seuranta-  ja  tukihenkilöt:  
Työterveyslääkäri   Puh.
Työterveyshoitaja   Puh.
Tukihenkilö   Puh.
Muu   Puh.

Päiväys  ja  allekirjoitukset:
Paikka  ja  aika

Työntekijä   Työterveyshuollon  edustaja  
   nimen  selvennys  ja  virka-asema

Lomake  3.  KUNTOUTUSSUUNNITELMA
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Työntekijän  tiedot:
sukunimi            etunimi      
syntymäaika              työtehtävä

Työnantajan  edustaja:        työtehtävä

Työntekijä  saa  varoituksen  päihteiden  käytöstä.

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

Työntekijä

Tiedoksi:
työterveyshuolto
henkilöstöhallinto

Lomake  4.  VAROITUS  PÄIHTEIDEN  KÄYTÖSTÄ
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8.  Lisätietoa

Lait  ja  ohjeet

Työsopimuslaki  ja  vastaavat  viran-  ja  toimenhaltijoita  koskevat  säädökset  
Työturvallisuuslaki  
Työterveyshuoltolaki  
Valtioneuvoston  asetus  huumausainetestien  tekemisestä

Hyvä  työterveyshuoltokäytäntö
Sopimus  työterveyshuoltopalvelujen  tuottamisesta
Tupakkalaki
Laki  yksityisyyden  suojasta  työelämässä
Yhdenvertaisuuslaki

Esimerkkejä  päihdeongelman  varhaisista  tunnusmerkeistä

Seuraavien   tunnusmerkkien   ilmeneminen   voi   johtua  muistakin   syistä   kuin  
päihteiden   käytöstä.   Kun   yksilöllä   tai   työyhteisössä   on   seuraavia   tunnus-

  

–   Ulkonäön  muutokset   –   Mielentilan  ailahtelu
–   Sairastelu   –   Masentuneisuus

–   Alttius  tapaturmiin  ja  vahinkoihin          hermostuneisuus

–   Elämän  kapeutuminen
–   Elämänarvot  päihteen  ympärillä

–   Uhmakkuus  ja  väärä  omavoimaisuus
–   Heikentynyt  omanarvontunne  
–   Luovuuden  ja  toivon  menetys
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–   Jatkuvat  myöhästelyt         –   Kyräily

–   Sopimaton  käytös         –   Ärtyneisyys
–   Sääntöjen  noudattamattomuus         –   Kielteisyys
–   Kuluista  piittaamattomuus         –   Itsekkyys
–   Heikentynyt  arviointikyky         –   Jaksamattomuus
–   Päättämättömyys         –   Poissaolot
–   Nopeat  mielialan  muutokset         –   Sairastelu
–   Eristäytyminen  

Päihderiippuvuuden  tunnusmerkkejä  ovat:  

suurempia  määriä  tai  pidempiä  jaksoja  kuin  alun  perin  oli  tarkoitus.  

vaikuttavan  ja  annosta  joudutaan  suurentamaan  entisen  vaikutuksen  
saavuttamiseksi.

käyttöä.  

toipumiseen.  

sosiaalisia  suhteita  lopetetaan  aineen  käytön  takia.  

Lähde:  Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos
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9.  Hyödyllistä  luettavaa  ja  linkkejä

–   A-Step  alkoholihaittojen  ehkäisyyn  työpaikoilla.  Työterveyslaitos.       

–   Ahola  Kirsi:  Tue  työkykyä  –  käsikirja  esimiestyöhön.    
Työterveyslaitos  2011.

Johtamistaidon  Opisto  JTO  ja  Työterveyslaitos.  Otava  2008.

Talentum  2010.

–   Huumausainetestaus  työelämässä.  Sosiaali-  ja  terveysministeriön  

Elinkeinoelämän  keskusliitto  2011.  

työpaikka  -  alkoholihaittojen  ehkäisyn  tarve  ja  käytännöt  työpaikoilla.  
Työterveyslaitos  2010.

Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos  2010.

–   Vartia  Maarit  ym.:  Haastavat  tilanteet  esimiestyössä.    
Työterveyslaitos  2012.



10  OHJETTA  TOIMIA  LAIN  MUKAISESTI

Työnantajan on huomioitava monia lakeja ja säädöksiä kehittäessään alkoholihaittojen ehkäisyä ja juur-
ruttaessaan päihdeohjelmaa. Lakiin ja säädöksiin tutustuminen ja niiden noudattaminen voi tuntua 
monimutkaiselta ja vaikealta tehtävältä. Tässä muutamia neuvoja ongelmien välttämiseksi:

-
sa olevaan. Työelämän lainsäädännön asiantuntijoita on mm. henkilöstöosastolla sekä paikallisessa 
aluehallintovirastossa ja työmarkkinajärjestöissä.

Jos päihdeohjelma sisältää huumetestauksen, siinä tulee selvästi ilmaista, keitä testaus koskee, mil-
loin testataan ja mitä tapahtuu, jos testinäyte on positiivinen. 

-
siottotilanteen muistio, hoitositoumus ja varoitus kirjallisena silloin, kun kyseiset toimenpiteet on tehty 
hänen kanssaan. Suulliset ja allekirjoittamattomat sopimukset eivät välttämättä päde oikeudessa.

havainnointiin, työyhteisön alkoholikeskustelun johtamiseen sekä ongelmatilanteissa toimimiseen.

5.  Huomioi ja kirjaa tarkasti ja objektiivisesti kaikkien työntekijöiden työkäyttäytyminen. Muistiinpa-
nosi ovat taustatukena hoitoonohjaustilanteessa.

työkäyttäytymisen takia. Sen sijaan pyri selkeyttämään tilannetta ja selvittämään ko. käyttäytymisen 
syitä. Jos päihdeohjelmassa on huumetestaus ja sellainen tehdään työntekijälle, odota vahvistettuja 
tuloksia, ennen kuin ryhdyt toimenpiteisiin.

-
sa. Sen sijaan pyri keskustelemaan hänen kanssaan toisen esimiehen tai työsuojeluhenkilön ollessa 
todistajana.

oikeustoimiin syrjinnän vuoksi. 

-
loin joku heistä on vaikeuksissa, ja havaitsemaan kehittymässä oleva päihdeongelma.

työpaikan päihdeohjelmaa. Tämä ehkäisee väärinkäsityksiä siitä, miksi päihdeohjelmaa tarvitaan, ja 
auttaa varmistamaan, että ohjelma ja sen toimenpiteet koskevat kaikkia tasapuolisesti.

Työnantaja, joka noudattaa näitä perusasioita ja pyrkii reiluun, kattavaan ja kaikkien kannattamaan 
päihdeohjelmaan, toimii lain mukaisesti.  
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Päihdehaittoihin  puuttuminen  on  ihmisestä  
välittämistä

Alkoholin  ja  muiden  päihteiden  aiheuttamien  
riskien  ja  haittojen  ehkäisy  koskee  työpaikalla  
jokaista.  Työpaikan  hyvät  toimintamallit  vaikuttavat  
henkilöstön  asenteisiin  ja  työtapoihin  ja  tukevat  
päihdehaittojen  ehkäisyä  ja  niihin  puuttumista.

paikalla  voidaan  suunnitelmallisesti  ehkäistä  ja  
hallita  päihdehaittoja  sekä  vähentää  päihteiden  
käytöstä  aiheutuvia  terveyshaittoja  ja  taloudellisia  
kustannuksia.

Päihdeohjelmaopas  sopii  työpaikkojen  ja  työterveys-

päihdeohjelma  tehdään  ja  miten  koko  henkilöstö  
saadaan  sitoutumaan  päihdehaittojen  ehkäisyyn  ja  
omasta  työkyvystään  huolehtimiseen.


