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SUOSITUS 

PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, 
PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA 

HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA 
 
 

Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumei-
den haittatekijöiden vähentämiseksi työelämässä. Tällä suosituksella nämä uu-
distetaan vastaamaan nykyisiä työelämän tarpeita. Tässä suosituksessa käsittei-
siin työntekijä, työsopimus ja työehtosopimus sisältyvät myös vastaavat julkisen 
sektorin palveluksessa olevat virkamiehet, viranhaltijat ja virkaehtosopimukset. 
 
Tavoitteena on päihteetön työpaikka parantamalla ja selkeyttämällä päihdeon-
gelmien käsittelyä ja hoitoa työpaikoilla. Työpaikkoja kannustetaan yhteisesti 
luomaan ja vahvistamaan omia päihteiden käytön ehkäisyyn ja käyttöön liittyviä 
toimintatapoja. Erityisesti korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa eli puuttumis-
ta päihteiden käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
 
Suosituksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota päihteiden käytön haitallisuu-
teen työelämässä sekä tuoda esiin asioita ja ratkaisumalleja, jotka voisivat olla 
apuna työpaikkakohtaisia toimintatapoja luotaessa. Keskusjärjestöt suosittelevat 
työpaikoille päihdeongelmien ennaltaehkäisyä, päihdeasioiden käsittelyä ja hoi-
toonohjausta sisältävän toimintamallin tekemistä. 
 
1. ENNALTA EHKÄISEVÄ TOIMINTA 
 
Ennalta ehkäisevä toiminta tukee työpaikoilla yhteisesti tehtävää työturvallisuus-
työtä. Tässä keskeistä on tiedottaminen ja koulutus päihdeasioissa sekä ongel-
makäyttöön puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedottaminen 
ja koulutus koskevat alkoholin käytön haittoja, käytön ja ongelmien tunnistamista, 
käyttöön puuttumista sekä hoitoonohjausmahdollisuuksia. 
 
Tiedottaminen ja koulutus 
 
Tiedottamisella ja henkilöstön kouluttamisella pyritään: 

• antamaan tietoa päihteiden väärinkäytön aiheuttamista ongelmista ja hait-
tavaikutuksista työelämässä 

• vaikuttamaan asenteisiin päihteiden väärinkäytön ja siihen liittyvien on-
gelmien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi avoimesti ja rakentavasti 

• madaltamaan puuttumis- ja puheeksiottamiskynnystä  
• edistämään työpaikan yhteisten toimintatapojen (päihdepolitiikan) tunne-

tuksi tekemistä ja niihin sitoutumista 
• edistämään välitöntä ja varhaista väärinkäyttötapauksiin puuttumista 
• edistämään päihdeongelmaisen ohjaamista hoitoon. 

 
Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin 
myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 
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Työyhteisö 
 
Työyhteisön tulee jokapäiväisissä toimissaan sitoutua päihteettömään työkulttuu-
riin. Jokainen, niin esimies kuin työntekijä, voi toimia hyvänä esimerkkinä päih-
teettömyyden edistämiseksi työpaikoilla. Työpaikoilla voi olla myös päihdeon-
gelmiin perehtynyt yhdyshenkilö. Päihteiden käytön piilohyväksyntää, salailua ja 
vähättelyä ei tule sallia työpaikoilla. Asiallinen ja rakentava ongelmiin ja rikko-
muksiin puuttuminen voivat monesti estää päihdeongelman pahenemisen. 
 
Työterveyshuolto 
 
Työterveyshuollolla on lakiin perustuva ennalta ehkäisevän toiminnan tehtävä. 
Terveystarkastusten ja sairaanhoidon yhteydessä yksilöohjauksessa ja neuvon-
nassa terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa tervei-
den elintapojen ja päihteettömyyden edistämiseen. Päihdeongelman varhaiseen 
havaitsemiseen on kehitetty toimivia malleja. 

  
2. PÄIHDEASIAN KÄSITTELY 
 
Tilanteen tunnistaminen  
 
Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi väärin-
käytön tunnistaminen on välttämätöntä. Väärinkäyttö voi ilmetä eri tavoin ja sen 
tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi: 

• toistuvat myöhästelyt, ennenaikaiset poistumiset työpaikalta tai muut työ-
aikojen noudattamatta jättämiset 

• satunnaiset ja äkilliset työstä poissaolot 
• toistuvat, yllättävät oma-aloitteiset työvuorojen vaihdot 
• töihin tulo tai työssä oleminen krapulassa  
• työtehon heikkeneminen, töiden laiminlyönnit ja toistuvat virhesuoritukset 
• sairauslomatodistukset eri lääkäreiltä 
• esimiesten välttely 
• toistuvat tapaturmat 
• rattijuopumus 
• rokulipäivät 

 
Päihteiden väärinkäyttö voi tulla esiin myös työterveyshuollossa terveystarkas-
tusten ja sairaanhoidon yhteydessä. 
 
Tilanteeseen puuttuminen 
 
Päihteiden käyttö työpaikalla tai työssäolo päihteiden vaikutuksen alaisena on 
työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vakava rikkomus ja selvä merkki ongelmas-
ta, johon tulee puuttua. Ongelmaan puututtaessa on kuitenkin huolehdittava asi-
an hienovaraisesta hoitamisesta.  

 
Puheeksi ottaminen voi tapahtua esimiehen, työterveyshuollon tai työtoverin 
aloitteesta. 
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Päihdeongelmaisen kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdään suunnitel-
ma jatkotoimenpiteistä ja arvioidaan mahdollinen hoidon tarve. Työterveyshuol-
lon tulee olla mukana suunnitelman tekemisessä, hoidon tarpeen arvioinnissa 
sekä toimenpiteiden vaikutusten seurannassa. 
 
Esimiehen rooli ja tehtävät 
 
Mikäli henkilön käyttäytymisessä tai työsuorituksissa havaitaan viitteitä päihde-
ongelmasta, esimiehen tulee keskustella työntekijän kanssa työpaikan toiminta-
tavoista ja vaatimuksista sekä mahdollisista seuraamuksista. 
 
Epäillessään työntekijän olevan alkoholin vaikutuksen alaisena työnantajan on 
arvioitava tilanne tapauskohtaisesti. Erilaisissa testauksissa tulee kuitenkin nou-
dattaa voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Huumausaineiden testaami-
sesta on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä.  
 
Jos on epäselvää, onko työsuorituksien ongelmien taustalla päihdeongelma vai 
sairaus, voidaan asianomainen työntekijä ohjata omaan työterveyshuoltoon työ-
kykyarviota ja hoidon tarpeen arviointia varten. 
 
Työtovereiden rooli ja tehtävät 
 
Jokaisen työtoverin velvollisuus on neuvoa ja kannustaa päihdeongelmaista ha-
kemaan apua esimerkiksi ottamalla yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun am-
mattihenkilöön. Mikäli työpaikalla on nimetty päihdeyhdyshenkilö, työtoveri voi 
myös pyytää häntä keskustelemaan asianomaisen työntekijän kanssa. Ongel-
man piilottelua ja salaamista ei tule hyväksyä esimerkiksi huolehtimalla ongel-
maisen työntekijän laiminlyömistä työtehtävistä.  
 
Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että hoidossa oleva ja hoidosta pa-
laava työtoveri hyväksytään työyhteisöön tasavertaisena. Näin tuetaan hänen 
selviytymistään ja toipumistaan. 
 
Työterveyshuollon rooli ja tehtävät 
 
Työterveyshuoltohenkilöstön tehtävänä on arvioida alkoholin ja muiden päihtei-
den ongelmallinen käyttö kaikissa potilaskontakteissa, puuttua tarvittaessa asi-
aan aktiivisesti ja antaa tietoa ja tukea.  
 
Mikäli työterveyshuolto toteaa päihdeongelman, työterveyshuollon tehtävänä on 
kertoa päihdeongelmaiselle hoitomahdollisuuksista ja ohjata hänet asianmukai-
seen hoitoon. Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä päihtyneenä olemista työpai-
kalla ja tästä aiheutuu vaaraa, työterveyshuollon tulee ottaa yhteyttä työpaikkaan 
ja tiedustella asianomaisen työntekijän työssä selviytymistä ja tarvittaessa ehdot-
taa toimenpiteitä työntekijän hoitoon ohjaamiseksi. Muissa tilanteissa työterveys-
huoltoa sitoo vaitiolovelvollisuus. 
Työterveyshuollon tehtävänä on esimiehen pyynnöstä tehdä työkykyarvio ja ar-
vioida hoidon tarve sekä osallistua hoitoonohjauksen, hoidon toteuttamiseen ja 
seurantaan. 
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Yhteistoiminta ja henkilöstön edustajat  
 
Työpaikalla noudatettavat päihdeasioiden käsittelyä, hoitoonohjausta ja työterve-
yshuollon roolia päihdeasioissa koskevat periaatteet käsitellään työsuojelun val-
vonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) tarkoit-
tamassa yhteistoiminnassa. Yhteistyössä keskeisiä ovat myös työsuojeluvaltuu-
tetut ja luottamusmiehet. 
 
Yksittäistä tapausta käsitellessään työnantajalla on päihdeongelmaisen suostu-
muksella oikeus ilmoittaa asiasta henkilöstön edustajalle. Työntekijän pyynnöstä 
henkilöstön edustajalla on oikeus olla läsnä, kun asiaa käsitellään työnantajan 
kanssa. 
 
 
3. HOITOON OHJAUS 
 
Hoitoon hakeutuminen 
 
Päihdeongelman omaehtoinen tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen edistävät 
hoidon tuloksellisuutta. Työyhteisön jäsenten, työtovereiden ja esimiesten tulee 
kannustaa päihdeongelmaista hakeutumaan hoitoon. Ensisijaisena tavoitteena 
on kannustaa oma-aloitteeseen ja vapaaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen. 
 
Hoitoon hakeutuminen voi tapahtua: 
 

• ongelmaisen omasta tai hänen perheensä aloitteesta 
• työtovereiden tai työpaikan yhteyshenkilön aloitteesta 
• esimiehen/ työnantajan aloitteesta 
• työterveyshenkilöstön aloitteesta 

 
Hoitoon hakeutumista ja hoitoon ohjausta varten työpaikalla tulee olla tieto käy-
tettävissä olevista hoitopaikoista ja -muodoista. Jos työpaikalla on päihdeyh-
dyshenkilö, hän voi huolehtia myös hoitoon ohjaamisen käytännön järjestelyistä. 
 
Hoidon tavoitteena on päihdeongelmasta parantuminen, terveyden ja työkyvyn 
säilyttäminen, mahdollisimman hyvän terveydellisen ja sosiaalisen tilan saavut-
taminen, työssä käynnin vakiintuminen, epäasiallisten poissaolojen väheneminen 
ja omien sekä myös perheasioiden kuntoon saaminen. 
 
Hoitoonohjauksen ja hoidon toteutus 
 
Mikäli päihdeongelmainen ei oma-aloitteisesti hakeudu hoitoon, työpaikalla tulee 
ryhtyä toimenpiteisiin päihdeongelmaisen hoitoonohjauksessa. Tällöin tulee so-
pia työterveyshuollon roolista, hoidon edistymisen seurannasta ja raportoinnista. 
Hoitoon ohjaaminen voi tapahtua myös työterveyshuollon aloitteesta.   
 
Mikäli hoitoonohjaus on tapahtunut työnantajan aloitteesta, hoitoonohjauksesta 
olisi hyvä tehdä ko. osapuolille jaettava kirjallinen hoitoonohjaussopimus, jossa 
todetaan hoitopaikka, hoitoaika ja seurantatavat.  
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Hoitoonohjaussopimuksella, hoitoon suostumisella ja tuloksellisella hoidolla täh-
dätään työsuhteen jatkumiseen. 
 
Parantumisen ja työssä jatkamisen turvaamiseksi hoitoon ohjattavalle pyritään 
löytämään sopiva ja riittävä hoitomuoto. Käytännön järjestelyihin osallistuu työ-
terveyshenkilöstön ja/tai päihdeyhteyshenkilön ohella myös työnantajan edusta-
ja, joka tekee päätökset työstä poissaolo- oikeudesta ja sairausajan palkan mak-
samisesta, mikäli hoito joudutaan toteuttamaan työaikana. Lähtökohtaisesti hoi-
dossa käynti tapahtuu työajan ulkopuolella.  
 

 Toimeentuloturva ja kustannusten korvaaminen 
 

Päihtymyksestä johtuva työstä poissaolo on työaikakirjanpidon kannalta luvaton 
poissaolo, jolta ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Tämä 
koskee sekä omaehtoista poissaoloa että tilannetta, jossa työnantaja on poista-
nut päihtyneen työpaikalta. 
 
Mahdollisesta osallistumisesta näiden maksamiseen sekä palkan maksusta työs-
tä poissaoloajalta hoidon tai muun toimenpiteen takia päättää työnantaja harkin-
tansa mukaan. Lähtökohtaisesti päihdeongelmaisen hoidosta aiheutuvat kustan-
nukset maksaa hoidettava itse. 
 
Työpaikalla tulisi olla tiedot mahdollisen muun toimeentuloturvan hakemisesta 
sekä hoidosta ja muista toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten korvauksista.  
 

 Luottamuksellisuus 
 

Päihdeongelmaisen henkilön hoitoonohjaukseen ja hoitoon liittyvät tiedot ovat 
luottamuksellisia. Niitä ei saa ilmaista sivullisille ilman asianomaisen lupaa. 
 
 
Helsingissä 12. päivänä tammikuuta 2006 
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