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Päihdeasioiden käsittely työpaikoilla

Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla. Tämä suositus koskee 

alkoholin haitallista käyttöä sekä lääkkeiden väärinkäyttöä ja huumausaineiden käyttöä. Suo-

situksella pyritään vähentämään päihteiden aiheuttamia haittoja. Suositusta voidaan soveltaa 

sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Suosituksessa tarjotaan työpaikoille keinoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja käsittelemi-

seksi. Tavoitteena on työpaikka, jolla ei esiinny päihteiden aiheuttamia ongelmia. Työpaikkoja 

kannustetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa kehittämään ja vahvistamaan päihteiden käytön 

ehkäisyyn liittyviä toimintatapoja. Erityisesti korostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa ja puut-

tumista päihteiden haitalliseen käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Keskusjärjestöt suosittelevat kaikille työpaikoille toimintamallia 

•	 päihdeongelmien	ennaltaehkäisyyn,	

•	 päihdeasioiden	käsittelyyn	ja	

•	 hoitoonohjauksen	toteuttamiseen.	

Jos työntekijöille tai työnhakijoille aiotaan tehdä huumausainetestejä, työnantajalla on oltava 

työterveyshuoltolain 11 §:n mukainen päihdeohjelma. Tätä suositusta voidaan käyttää tukena 

kyseistä päihdeohjelmaa laadittaessa.

Työpaikan päihdeohjelmaa sekä hoitoonohjauskäytäntöjä ja muita päihdeasioita koskevat asiat 

käsitellään työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Käsitte-

lyyn kytketään mukaan työterveyshuollon asiantuntemus. Päihdeohjelma ja muut päihdeasioita 

koskevat suunnitelmat voidaan sisällyttää esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmaan tai ne 

voidaan laatia erillisiksi asiakirjoiksi. 
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Päihdeongelmia ennaltaehkäisevä toiminta tukee työpaikoilla 
yhteisesti tehtävää työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. 
Tässä keskeistä on tiedottaminen ja koulutus päihdeasioissa 
sekä haitalliseen alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön 
puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tie-
dottaminen ja koulutus koskevat päihteiden käytön haittoja, 
käytön ja ongelmien tunnistamista, käyttöön puuttumista sekä 
hoitoonohjausmahdollisuuksia.

Tiedottaminen ja koulutus 

Tiedottamisella ja henkilöstön kouluttamisella pyritään:

•	 edistämään	terveellisiä	ja	päihteettömiä	elämäntapoja

•	 antamaan	tietoa	päihteiden	haitallisen	käytön	aiheutta-
mista ongelmista ja haittavaikutuksista työelämässä 

•	 vaikuttamaan	asenteisiin	päihteiden	haitallisen	käytön	ja	
siihen liittyvien ongelmien tunnistamiseksi ja käsittele-
miseksi avoimesti ja rakentavasti 

•	 madaltamaan	puuttumis-	ja	puheeksiottamiskynnystä	

•	 edistämään	 työpaikan	yhteisten	 toimintatapojen	 (päih-
deohjelman) tunnetuksi tekemistä ja niihin sitoutumista 

•	 edistämään	välitöntä	ja	varhaista	puuttumista	päihteiden	
haitalliseen käyttöön

•	 edistämään	päihdeongelmaisen	ohjaamista	hoitoon.	

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, ja siinä tulisi 
hyödyntää työterveyshuollon asiantuntemusta. Erityisesti esi-
miesten ja henkilöstön edustajien perehdyttäminen työpaikan 
päihdeasioita koskeviin toimintatapoihin on olennaista.

Työyhteisö

Työyhteisön tulee jokapäiväisissä toimissaan sitoutua päih-
teettömään työkulttuuriin. Runsasta alkoholitarjoilua vältetään 
työpaikan tilaisuuksissa, ja alkoholista kieltäytyminen tehdään 
helpoksi. Tämä koskee myös työpaikan järjestämiä vapaa-ajan 
tilaisuuksia. Humalajuomista ei hyväksytä missään olosuhteis-
sa. Jokainen, niin esimies kuin työntekijä, voi toimia hyvänä 
esimerkkinä päihteettömyyden edistämiseksi työpaikoilla. 
Työpaikoilla voi olla myös päihdeongelmiin perehtynyt yhdys-
henkilö	(päihdeyhdyshenkilö).	Päihteiden	käytön	piilohyväksyn-
tää, salailua ja vähättelyä ei tule sallia työpaikoilla. Asiallinen, 
rakentava ja joutuisa ongelmiin puuttuminen voivat monesti 
estää päihdeongelman pahenemisen. 

1 Ennaltaehkäisevä toiminta
Liialliseksi koettu työkuormitus voi olla merkittävä päihteiden 
riskikäytölle ja tämän myötä päihdeongelman kehittymiselle 
altistava tekijä. Hyvä työn organisointi ja johtaminen ehkäisevät 
osaltaan liiallista työkuormitusta ja työperäistä stressiä ja siten 
päihdeongelmien syntymistä.

Työterveyshuolto 

Työterveyshuollolla on lakiin perustuva velvoite edistää sairauk-
sien ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä. Työterveyshuollon 
aktiivinen rooli päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä on tärkeä. 
Työpaikat hyödyntävät työterveyshuollon asiantuntemusta tie-
dottamisen ja koulutuksen järjestämiseksi. Työterveyshuollon 
asetuksella 1 säädettyihin tehtäviin kuuluu neuvonnan ja ohja-
uksen antaminen työnantajalle ja työntekijöille mm. päihteiden 
väärinkäytön ehkäisystä sekä päihdeongelmaisten varhaisesta 
tunnistamisesta sekä hoidosta ja hoitoon ohjaamisesta.

Työpaikan tarpeet päihdekysymyksissä selvitetään esimerkiksi 
työpaikkaselvityksen yhteydessä työnantajan ja henkilöstön 
edustajien kanssa käytävin keskusteluin. Työterveyshuollon tu-
lee ottaa päihdeasiat oma-aloitteisesti esille työpaikan kanssa.

Ennaltaehkäisevän toiminnan suunnittelussa työterveyshuolto 
voi, ottaen huomioon tietosuojan, hyödyntää saamiaan tietoja 
riskikäyttäytymisen ja päihdeongelmien esiintyvyydestä. Täl-
laista tietoa työterveyshuollolle voi kertyä terveystarkastusten 
ja sairaanhoidon sekä työnantajan yhteydenottojen perusteella. 
Työpaikalla on lisäksi mahdollista järjestää henkilöstölle osoitet-
tu kysely päihdeasioiden käsittelyn tarpeellisuudesta. 

Työterveyshuollon tulee ottaa päihdeasiat esille aina terveys-
tarkastusten ja tarvittaessa myös sairaanhoidon yhteydessä 
esimerkiksi audit-kyselyin. Jos työterveyshuollon edustaja 
epäilee päihdeongelmaa, työntekijää tulisi ohjata hakeutumaan 
itse hoitoon. Jos päihteiden käytöllä on merkitystä työkykyä 
arvioitaessa, tulee se tarvittaessa kirjata lääkärintodistukseen. 

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjataan tarpeelliset 
toimenpiteet työpaikan päihdehaittojen ennalta ehkäisemisek-
si, tunnistamiseksi ja vähentämiseksi. Tavoitteena on myös 
päihteistä aiheutuvan lyhyt- ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden 
ehkäiseminen ja työturvallisuudelle aiheutuvan vaaran poistami-
nen. Jollei työpaikalla ole erillistä päihdeohjelmaa, ehkäisevän 
päihdetyön menettelytavat voidaan sisällyttää työterveyshuollon 
toimintasuunnitelmaan.

––––––––––
1 VNA hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä 
sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013).
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Tilanteen tunnistaminen 

Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja 
hoitamiseksi haitallisen käytön tunnistaminen on välttämätöntä. 
Haitallinen käyttö voi ilmetä eri tavoin ja sen tunnusmerkkejä 
voivat olla esimerkiksi: 

•	 toistuvat	myöhästelyt,	ennenaikaiset	poistumiset	työpai-
kalta tai muut työaikojen noudattamatta jättämiset 

•	 satunnaiset	ja	äkilliset	työstä	poissaolot	

•	 toistuvat,	yllättävät	oma-aloitteiset	työvuorojen	vaihdot	

•	 töihin	tulo	tai	työssä	oleminen	päihtyneenä	tai	krapulassa	

•	 työtehon	heikkeneminen,	töiden	laiminlyönnit	ja	toistuvat	
virhesuoritukset 

•	 sairauspoissaolotodistukset	eri	lääkäreiltä	

•	 esimiesten	tai	työpaikan	sosiaalisten	tilanteiden	välttely	

•	 toistuvat	tapaturmat	

•	 rattijuopumus	

•	 rokulipäivät	

•	 muuttunut	tai	poikkeava	käytös	tai	olemus.

Päihteiden haitallinen käyttö voi tulla esiin myös työterveys-
huollossa terveystarkastusten ja sairaanhoidon yhteydessä. 

Päihteiden luvaton käyttö työpaikalla ja työssäolo päihtyneenä 
ovat työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vakavia rikkomuksia. 
Päihteiden käyttö voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkistön 
muun muassa liikenneturvallisuustehtävissä. Huumausaineiden 
käyttö on poikkeuksetta rikos. 

Tilanteeseen puuttuminen 

On tärkeää, että työpaikalla on selkeät ja tasapuoliset menet-
telytavat päihteiden käyttöön reagoimisessa. Kunkin tapauksen 
erityispiirteet on kuitenkin otettava huomioon, kun pohditaan, 
mihin toimenpiteisiin ryhdytään. Hoitoonohjaussuosituksessa 
kuvataan työpaikan käytäntö hoitoonohjaukseen pääsyssä.

Tavoitteena on, että varhainen puheeksi ottaminen ja mahdolli-
nen hoitoonohjaus tapahtuvat ennen kuin päihteiden käyttö on 
edennyt sille asteelle, että työntekijä laiminlyö työtehtäviään. 
Tämä edellyttää päihdeongelman varhaista tunnistamista. 

Puheeksi ottaminen voi tapahtua esimiehen, työterveyshuollon 
tai työtoverin aloitteesta. 

Päihdeongelmaisen kanssa käydyn keskustelun perusteella teh-
dään suunnitelma jatkotoimenpiteistä ja arvioidaan mahdollinen 
hoidon tarve. Työterveyshuollon tulee olla mukana suunnitelman 
tekemisessä, hoidon tarpeen arvioinnissa sekä toimenpiteiden 
vaikutusten seurannassa.

Työnantajan ja esimiehen rooli ja tehtävät 

Päävastuu työpaikan päihdekysymyksissä on työnantajan 
edustajilla eli johdolla ja esimiehillä. Jos henkilön käyttäyty-
misessä tai työsuorituksissa havaitaan viitteitä mahdollisesta 
päihdeongelmasta, esimiehen tulee keskustella työntekijän 
kanssa työpaikan toimintatavoista ja vaatimuksista sekä mah-
dollisista seuraamuksista ja hoitomahdollisuuksista. Esimiehen 
on työnantajan edustajana aina varmistettava, että epäillyllä 
tai havaitulla päihteiden käytöllä ei vaaranneta työ-, asiakas- 
tai liikenneturvallisuutta. Päihtynyt työntekijä voidaan poistaa 
työpaikalta. 

Epäillessään työntekijän olevan päihtyneenä työssä työnantajan 
on arvioitava tilanne tapauskohtaisesti. Erilaisissa testauksissa 
tulee noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. 
Huumausainetesteistä on säädetty laissa yksityisyyden suojasta 
työelämässä.2 Alkoholitesteistä työelämässä ei ole lainsäädän-
töä, mutta niistä on voitu sopia paikallisesti. Käytäntönä voi 
esimerkiksi olla, että alkoholipäihtymysepäily todennetaan tai 
poistetaan vapaaehtoisella puhallustestillä. 

Jos on epäselvää, onko työhön liittyvien ongelmien taustalla 
päihdeongelma vai jokin muu syy, voidaan asianomainen 
työntekijä ohjata työterveyshuoltoon työkykyarviota ja hoidon 
tarpeen arviointia varten. 

Työtovereiden rooli ja tehtävät 

Jokaisen työtoverin velvollisuus on neuvoa ja kannustaa 
päihdeongelmaista hakemaan apua ja esimerkiksi ottamaan 
yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun ammattihenkilöön. 
Jos työpaikalla on nimetty päihdeyhdyshenkilö, työtoveri voi 

––––––––––
2   Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 3 luku.

2 Päihdeasian käsittely 
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myös pyytää häntä keskustelemaan asianomaisen työntekijän 
kanssa. Ongelman piilottelua ja salaamista ei tule hyväksyä 
tai tukea esimerkiksi huolehtimalla ongelmaisen työntekijän 
laiminlyömistä työtehtävistä.  

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että hoidossa oleva 
ja hoidosta palaava työtoveri hyväksytään työyhteisöön tasaver-
taisena. Näin tuetaan hänen selviytymistään ja toipumistaan. 
Työyhteisö voi myös tukea ja kannustaa työtoveriaan päihteet-
tömiin elämäntapoihin ja raittiuteen.

Työterveyshuollon rooli ja tehtävät 

Työterveyshuoltohenkilöstön tehtävänä on arvioida alkoholin ja 
muiden päihteiden ongelmallinen käyttö kaikkien potilaskontak-
tien yhteydessä, puuttua tarvittaessa asiaan aktiivisesti sekä 
antaa tietoa ja tukea päihdeongelman hoidossa. 

Jos työterveyshuolto toteaa päihdeongelman, työterveyshuollon 
tehtävänä on kertoa päihdeongelmaiselle hoitomahdollisuuk-
sista ja ohjata hänet asianmukaiseen hoitoon. Joskus työter-
veyshuolto voi myös itse tarjota palveluja päihdeongelmien 
hoitamiseksi. Näistä mahdollisuuksista voidaan sopia osana 
työterveyshuoltosopimusta. 

Työterveyshuollon tehtävänä on esimiehen pyynnöstä tehdä 
työkykyarvio ja arvioida hoidon tarve sekä osallistua hoitoon-
ohjaukseen, hoidon toteuttamiseen ja hoidon toteutumisen 
seurantaan. 

Yhteistoiminta ja henkilöstön edustajat

Työpaikalla noudatettavat päihdeasioiden käsittelyä, hoitoon-
ohjausta ja työterveyshuollon roolia päihdeasioissa koskevat 
periaatteet käsitellään yhteistoiminnassa kaikkien henkilöstö-
ryhmien kanssa.  Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja 
muiden henkilöstön edustajien rooli on keskeinen toimintamallin 
suunnittelussa ja seurannassa. 

Yksittäistä tapausta käsitellessään työnantajalla on päihdeon-
gelmaisen suostumuksella oikeus ilmoittaa asiasta henkilöstön 
edustajalle. Työntekijän pyynnöstä henkilöstön edustajalla on 
oikeus olla läsnä, kun asiaa käsitellään työnantajan kanssa. Vai-
tiolovelvollisuus yksittäisten työntekijöiden päihteiden käyttöön 
ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä sitoo aina sekä henkilöstön 
että työnantajan edustajia.
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Hoitoon hakeutuminen 

Päihdeongelman omaehtoinen tunnistaminen ja hoitoon hakeu-
tuminen edistävät hoidon tuloksellisuutta. Päihdeongelmaista 
tuetaan hoitoon hakeutumisessa. Ensisijaisena tavoitteena 
on kannustaa oma-aloitteiseen ja vapaaehtoiseen hoitoon 
hakeutumiseen. 

Hoitoon hakeutuminen voi tapahtua: 

•	 päihdeongelmaisen	omasta	tai	hänen	perheensä	
aloitteesta 

•	 työtovereiden	tai	työpaikan	päihdeyhdyshenkilön	
aloitteesta 

•	 esimiehen	/	työnantajan	aloitteesta	

•	 työterveyshenkilöstön	aloitteesta.	

Hoitoon ohjaamista ja sinne hakeutumista varten työpaikalla 
ja sen työterveyshuollolla tulee olla tieto käytettävissä olevista 
hoitopaikoista ja -muodoista. Jos työpaikalla on päihdeyhdys-
henkilö, hän voi huolehtia myös hoitoon ohjaamisen käytännön 
järjestelyistä. 

Hoidon tavoitteena on päihdeongelman ratkaiseminen, työ-
kyvyn säilyttäminen, mahdollisimman hyvän terveydellisen ja 
sosiaalisen tilan saavuttaminen, poissaolojen väheneminen, 
työssä käynnin vakiintuminen sekä omien ja myös perheasioiden 
kuntoon saaminen. 

Yleensä päihdeohjelma sisältää päihdeongelmaiselle työnte-
kijälle mahdollisuuden hoitoonohjaukseen. Hoitoonohjausti-
lanteeseen voidaan liittää varoituksen antaminen esimerkiksi 
sopimattomasta käytöksestä tai työtehtävien laiminlyömisestä. 
Päihdeohjelma ei estä työ- tai virkasuhteen päättämistä tilan-
teessa, jossa siihen on olemassa laillinen peruste.3

Hoitoonohjauksen ja hoidon toteutus 

Jos päihdeongelmainen ei hakeudu hoitoon oma-aloitteisesti, 
työpaikalla tulee ryhtyä toimenpiteisiin hoitoon ohjaamiseksi. 
Tällöin tulee sopia työterveyshuollon roolista, hoidon edisty-
misen seurannasta ja raportoinnista. Hoitoon ohjaaminen voi 
tapahtua myös työterveyshuollon aloitteesta. 

Hoitoonohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa todetaan 
hoitopaikka, hoitoaika, seurantatavat sekä seuraukset siitä jos 
henkilö ei sitoudu sovittuun hoitoon. Hoitoonohjaussopimuksel-
la, hoitoon suostumisella ja tuloksellisella hoidolla tähdätään 
työntekijän toipumiseen ja työsuhteen jatkumiseen. Sopimuk-

sesta annetaan kappale sekä asianomaiselle työntekijälle että 
hänen esimiehelleen.

Parantumisen ja työssä jatkamisen turvaamiseksi hoitoon 
ohjattavalle pyritään löytämään sopiva ja riittävä hoitomuoto. 
Käytännön	järjestelyihin	osallistuu	työterveyshenkilöstön	ja/tai	
päihdeyhdyshenkilön ohella myös työnantajan edustaja, joka 
tekee päätökset työstä poissaolo-oikeudesta ja sairausajan pal-
kan maksamisesta, jos hoito joudutaan toteuttamaan työaikana. 
Lähtökohtaisesti päihdeongelman tai muiden sairauksien hoi-
toon käytetty aika ei ole työaikaa. Ala- tai työpaikkakohtaisesti 
on voitu sopia tällaisen ajan palkallisuudesta. Päihderiippu-
vuussairauksia hoidettaessa tulee noudattaa työntekijöiden 
yhdenvertaista kohtelua.

Hoidon aikana on tärkeää seurata sen toteutumista. Hoidossa 
olevan työntekijän tulee noudattaa sovittua hoitosuunnitelmaa. 
Hoitosopimuksen keston aikana voidaan järjestää kolmikantaisia 
keskusteluja esimiehen, työntekijän ja työterveyshuollon edus-
tajan kesken hoidon edistymisestä. On keskeistä järjestää hoito 
johdonmukaiseksi ja vaiheittain eteneväksi prosessiksi, johon 
kuuluu tarvittava toteutumisen seuranta.

Toimeentuloturva ja kustannusten 
korvaaminen 

Päihtymyksestä johtuvan työstä poissaolon ajalta työnantaja 
ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Tämä koskee myös 
tilannetta, jossa työnantaja on poistanut päihtyneen työpaikalta. 

Hoidon kustannusten jakautumisesta työnantajan ja työntekijän 
kesken on suositeltavaa tehdä kirjaukset päihdeohjelmaan. 

Työpaikalla tai työterveyshuollossa tulee olla valmius antaa 
neuvontaa toimeentuloturvan hakemisesta sekä hoidosta ja 
muista toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten korvauk-
sista. Mahdollisesta sairauspäivärahasta tai kuntoutusrahasta 
tekee päätöksen Kansaneläkelaitos. Laitoskuntoutuksen ajalta 
Kelan myöntämä kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle 
kuten muissakin kuntoutuksissa, jos tämä maksaa kuntoutuksen 
ajalta palkkaa kuntoutuvalle työntekijälle.

Luottamuksellisuus 

Päihdeongelmaan, päihdeongelmaisen henkilön hoitoonohjauk-
seen ja hoitoon liittyvät tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä ei 
saa ilmaista sivullisille ilman asianomaisen lupaa.

––––––––––
3 Ks. aiheeseen liittyvää työtuomioistiuimen oikeuskäytäntöä esim. TT 2001-56,  
TT 2007-46, TT 2007-84, TT 2007-89, TT 2013-1 ja TT 2013-184. 

3 Hoitoonohjaus  
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