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Helsingin kaupunki 2021

39 255 työntekijää

2000< esihenkilöä

8000< eri ammattinimikettä

Toimialat:

Kasvatus ja koulutus14 000<

Kulttuuri ja vapaa-aika <2000

Kaupunkiympäristö <2000

Sosiaali- ja terveys 14 000<

Kanslia 4000<
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Palvelukeskus 1600

Pelastuslaitos 690

Stara 1400

TALPA 400

Työterveys Helsinki 150



Kuva: Tuomas Uusheimo

© Helsinki Marketing

Päihdeohjelma 
vanhentui

Savuton Helsinki -
ohjelman jatkon 
varmistaminen
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• Sanktio 
keskeisyydestä  
aitoon 
huolehtimiseen

• Salailusta 
avoimeen 
arvostavaan 
keskusteluun

Henkilöstö-
johtamisen 

imago muutos



Henkilöstön päihde- ja 
riippuvuusohjelman tavoite

Työhyvinvointi- ja turvallisuustyön tukeminen

• Työn sujuminen päihteettömässä ja riippuvuuksista vapaassa turvallisessa ja 

terveellisessä työympäristössä

• Voidaan turvata asiakkaalle laadukkaat palvelut ja turvallinen asiointi 

palvelutuotannossa.

Toimenpiteiden tavoitteet:
• työntekijä voi jatkaa omassa työssään 

• työntekijälle tarjotaan hänen tarvitsemaansa tukea ja apua toipumiseen sekä 

riippuvuudesta irti pääsemiseen.
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Monialainen näkökulma
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Konsultointi: 

Ehyt Ry

Ehkäisevän päihdetyön 

yksikkö (HKI)

Esittely: 

Työhyvinvoinnin 

strateginen 

ohjausryhmä

Työsuojelun työryhmä

Henkilöstötoimikunta

Hyväksyntä: 

Henkilöstöjohtaja



Riippuvuuden aiheuttajia
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• Riippuvuus ei rajoitu 

kemiallisiin aineisiin, vaan voi 

kehittyä myös välitöntä 

mielihyvää tuottavaan 

käyttäytymiseen. Ajanviete voi 

muuttua pakonomaiseksi 

toiminnaksi, mikä voi johtaa 

muun elämän laiminlyöntiin ja 

haittoihin. 

• Huumausaineisiin lasketaan 

myös lääkkeet ja liuottimet.
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Työ- ja 
asiointiturvallisuus

M365  kuvapankki

Turvallinen työympäristö ja turvallinen 

asiointi palvelutuotannossa

Luottamus ammattitaitoon ja 

ammattietiikkaan

Määritellään riskienarvioinnin kautta
➢Taloudelliset riskit

➢ Fyysiset riskit

➢ Psykososiaaliset riskit 

(yksilö/työyhteisö/asiakas)

Työnantajakuva- imago 



Uudet näkökulmat
• Säännönmukaiset tai satunnaiset päihdetestaukset 

voidaan ottaa käyttöön turvallisuuskriittisillä aloilla,  

joissa työn luonne vaatii hyviä kognitiivisia kykyjä   

isojen tapaturmavaaraa aiheuttavien työkoneiden,  

isojen elementtien, räjähteiden tms. kanssa 

työskennellessä työmaalla. 

• Huumetestaukset työhön tullessa tulisi huomioida 

yksintyöskentelevät, jotka toimivat asiakaspalvelus-

sa yksin haavoittuvassa asemassa olevien kanssa  

esim. lasten, nuorten, vammaisten ja vanhusten  

parissa, ja joilla on pääsy asiakkaan lääkkeisiin tai 

rahavaroihin yksin työskennellessään. Edellä 

mainituissa asiakaspinnoissa yksin laitoksissa 

vuorotyössä toimivat: esim. lastensuojelu-, 

kehitysvamma-, vanhuspalvelu- ja päihdehuollon 

laitoksissa.
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Käsittely 
organisaatiossa
Kaupunkitasoinen käsittely hyväksymismenettelyssä 6/2021.

Julkaisu 11/2021

Toimialoilla käsittely ja päätös ammattiryhmien huumetestauksista 
työhön tullessa riskinarvioinnin näkökulmasta. Aikataulutus 
ohjelman käsittelystä toimialan palvelukokonaisuuksissa ja 
palveluissa.

Palvelukokonaisuuksissa ammattinimikkeiden määrittely 
huumetestauksista työhöntullessa paikallisen riskinarvioinnin 
perusteista päivitetään vuosittain.

Riskinarviointiin perustuva päihdetestauksen järjestäminen 
palvelukokonaisuuksien palveluissa. 

Palveluissa ohjelman käsittely ja yhteinen sopiminen puheeksi 
ottamisen toimintakulttuurista sekä vapaaehtoisista 
päihdekontrolleista riskinarviointiin perustuen.
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Päihde- ja riippuvuusongelmien 
käsittely työyhteisöissä

10
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Käsittely 
työyhteisössä

Aihe koskettaa meitä kaikkia, ja voi tulla eteen kenelle 

tahansa työuran aikana.  

Inhimillistä /tunnesidonnaista → riippuvuuskäyttäytyminen 

syntyy tunteiden ja tarpeiden säätelyn kautta

Työyhteisö tai lähipiiri havaitsevat vaikutukset → herää huoli.

• Tunnistetaan päihde- ja riippuvuuskäyttäytymisen ilmiöitä ja 

erilaisia aiheuttajia → osataan reagoida nopeammin jo 

varhaisempiin merkkeihin ja ohjata tarvitseva saamaan 

tukea tilanteeseensa

• Keskusteleminen auttaa meitä ennakoimaan erilaisia riskejä 

ja sopimaan siitä, miten me työyhteisössämme toimimme ja 

haluamme kohdella toisiamme, jos päihde- tai 

riippuvuuskäyttäytymistä ilmenee omassa yhteisössämme.

Kuva: Jussi Hellsten

© City of Helsinki
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Ohjeet ja lomakkeet

• Puuttumisen kulttuuri, puheeksi ottaminen 

• Työyhteisössä keskustelu :https://helvi.hel.fi/

• Testaukset työhöntullessa ( perustuu 

riskinarviointiin, määritellään tehtävät 

paikallisesti)

• Sovitaan puhallutus- ja testauskäytännöstä 

työpaikoilla (perustuu paikalliseen 

riskinarviointiin työyhteisössä)

• Hoitoon ohjaus käytäntö ja lomakkeet

• Työaika- ja palkanmaksu ( poistettaessa 

työpaikalta, kuntoutukseen osallistuminen)

• Kurinpitomenettely ja työsuhteen päättämisen 

menettelytavat

Kuva: Leena Haakana 2021

https://helvi.hel.fi/
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Onnistumisen
johtaminen ja 
työhyvinvointi

Tavoitteenamme on, että jokainen Helsingin kaupungin työntekijä 

onnistuu omassa työssään ja että työnteko kaupungilla on 

mielekästä, sujuvaa ja tuottavaa. Hyvinvoivat työntekijät 

tarjoavat hyvän asiakaskokemuksen ja siten tekevät Helsingistä 

maailman toimivimman kaupungin.

Tuemme kaupungin esihenkilöitä ja henkilöstöä työssä 

onnistumisessa, osaamisen kehittämisessä, perehdytyksessä, 

työn sujuvuudessa sekä työhyvinvoinnissa.

Kuva: Maija Astikainen

© City of Helsinki




