
SUOSITUS 
PAIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKAISYSTA, 

PAIHDEASIOIDEN WSITTELYSTA JA 
HOITOONOHJAUKSESTA TYOPAIKOILLA 

Tyomarkkinajarjestot ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumei- 
den haittatekijoiden vahentamiseksi tyoelamassa. Talla suosituksella nama uu- 
distetaan vastaamaan nykyisia tyoelaman tarpeita. Tassa suosituksessa kasittei- 
siin tyontekija, tyosopimus ja tyoehtosopimus sisaltyvat myos vastaavat julkisen 
sektorin palveluksessa olevat virkamiehet, viranhaltijat ja virkaehtosopimukset 

Tavoitteena on paihteeton tyopaikka parantamalla ja selkeyttamalla paihdeon- 
gelmien kasittelya ja hoitoa tyopaikoilla. Tyopaikkoja kannustetaan yhteisesti 
luomaan ja vahvistamaan omia paihteiden kayton ehkaisyyn ja kayttoon liittyvia 
toimintatapoja. Erityisesti korostetaan ennaltaehkaisevaa toimintaa eli puuttumis- 
ta paihteiden kayttoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Suosituksen tarkoituksena on kiinnittaa huomiota paihteiden kayton haitallisuu- 
teen tyoelamassa seka tuoda esiin asioita ja ratkaisumalleja, jotka voisivat olla 
apuna tyopaikkakohtaisia toimintatapoja luotaessa. Keskusjarjestot suosittelevat 
tyopaikoille paihdeongelmien ennaltaehkaisya, paihdeasioiden kasittelya ja hoi- 
toonohjausta sisaltavan toimintamallin tekemista. 

1. ENNALTA EHKAISEVA TOIMINTA 

Ennalta ehkaiseva toiminta tukee tyopaikoilla yhteisesti tehtavaa tyoturvallisuus- 
tyota. Tassa keskeista on tiedottaminen ja koulutus paihdeasioissa seka ongel- 
makayttoon puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tiedottaminen 
ja koulutus koskevat alkoholin kayton haittoja, kayton ja ongelmien tunnistamista, 
kayttoon puuttumista seka hoitoonohjausmahdollisuuksia. 

Tiedottaminen ja koulutus 

Tiedottamisella ja henkiloston kouluttamisella pyritaan: 
antamaan tietoa paihteiden vaarinkayton aiheuttamista ongelmista ja hait- 
tavai kutu ksista tyoelamassa 
vaikuttamaan asenteisiin paihteiden vaarinkayton ja siihen liittyvien on- 
gelmien tunnistamiseksi ja kasittelemiseksi avoimesti ja rakentavasti 
madaltamaan puuttumis- ja puheeksiottamiskynnysta 
edistamaan tyopaikan yhteisten toimintatapojen (paihdepolitiikan) tunne- 
tuksi tekemista ja niihin sitoutumista 
edistamaan valitonta ja varhaista vaarinkayttotapauksiin puuttumista 
edistamaan paihdeongelmaisen ohjaamista hoitoon. 

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilostoon, seka esimiehiin etta tyontekijoihin 
myos tyijterveyshuollon asiantuntemusta hyodyntaen. 



Tyoyhteiso 

Tyoyhteison tulee jokapaivaisissa toimissaan sitoutua paihteettomaan tyokulttuu- 
riin. Jokainen, niin esimies kuin tyontekija, voi toimia hyvana esimerkkina paih- 
teettomyyden edistamiseksi tyopaikoilla. Tyopaikoilla voi olla myos paihdeon- 
gelmiin perehtynyt yhdyshenkilo. Paihteiden kayton piilohyvaksyntaa, salailua ja 
vahattelya ei tule sallia tyopaikoilla. Asiallinen ja rakentava ongelmiin ja rikko- 
muksiin puuttuminen voivat monesti estaa paihdeongelman pahenemisen. 

Tyoterveyshuollolla on lakiin perustuva ennalta ehkaisevan toiminnan tehtava. 
Terveystarkastusten ja sairaanhoidon yhteydessa yksiloohjauksessa ja neuvon- 
nassa terveydenhuollon ammattilaisilla on hyvat mahdollisuudet vaikuttaa tervei- 
den elintapojen ja paihteettomyyden edistamiseen. Paihdeongelman varhaiseen 
havaitsemiseen on kehitetty toimivia malleja. 

Tilanteen tunnistaminen 

Paihteiden kaytosta aiheutuvien haittojen ehkaisemiseksi ja hoitamiseksi vaarin- 
kayton tunnistaminen on valttamatonta. Vaarinkaytto voi ilmeta eri tavoin ja sen 
tunnusmerkkeja voivat olla esimerkiksi: 

toistuvat myohastelyt, ennenaikaiset poistumiset tyopaikalta tai muut tyo- 
aikojen noudattamatta jattamiset 
satunnaiset ja akilliset tyosta poissaolot 
toistuvat, yllattavat oma-aloitteiset tyovuorojen vaihdot 
toihin tulo tai tyossa oleminen krapulassa 
tyotehon heikkeneminen, toiden laiminlyonnit ja toistuvat virhesuoritukset 
sairauslomatodistukset eri Iaakareilta 
esimiesten valttely 
toistuvat tapaturmat 
rattijuopumus 
rokulipaivat 

Paihteiden vaarinkaytto voi tulla esiin myos tyoterveyshuollossa terveystarkas- 
tusten ja sairaanhoidon yhteydessa. 

Tilanteeseen puuttuminen 

Paihteiden kaytto tyopaikalla tai tyossaolo paihteiden vaikutuksen alaisena on 
tyosuhteesta johtuvien velvoitteiden vakava rikkomus ja selva merkki ongelmas- 
ta, johon tulee puuttua. Ongelmaan puututtaessa on kuitenkin huolehdittava asi- 
an hienovaraisesta hoitamisesta. 

Puheeksi ottaminen voi tapahtua esimiehen, tyoterveyshuollon tai tyotoverin 
aloitteesta. 



Paihdeongelmaisen kanssa kaydyn keskustelun perusteella tehdaan suunnitel- 
ma jatkotoimenpiteista ja arvioidaan mahdollinen hoidon tarve. Tyoterveyshuol- 
Ion tulee olla mukana suunnitelman tekemisessa, hoidon tarpeen arvioinnissa 
seka toimenpiteiden vaikutusten seurannassa 

Esimiehen rooli ja tehtavat 

Mikali henkilon kayttaytymisessa tai tyosuorituksissa havaitaan viitteita paihde- 
ongelmasta, esimiehen tulee keskustella tyontekijan kanssa tyopaikan toiminta- 
tavoista ja vaatimuksista seka mahdollisista seuraamuksista. 

Epaillessaan tyontekijan olevan alkoholin vaikutuksen alaisena tyonantajan on 
arvioitava tilanne tapauskohtaisesti. Erilaisissa testauksissa tulee kuitenkin nou- 
dattaa voimassa olevia saannoksia ja maarayksia. Huumausaineiden testaami- 
sesta on saadetty laissa yksityisyyden suojasta tyoelamassa. 

Jos on epaselvaa, onko tyosuorituksien ongelmien taustalla paihdeongelma vai 
sairaus, voidaan asianomainen tyontekija ohjata omaan tyoterveyshuoltoon tyo- 
kykyarviota ja hoidon tarpeen arviointia varten. 

Tyotovereiden rooli ja tehtavat 

Jokaisen tyotoverin velvollisuus on neuvoa ja kannustaa paihdeongelmaista ha- 
kemaan apua esimerkiksi ottamalla yhteytta tyoterveyshuoltoon tai muuhun am- 
mattihenkiloon. Mikali tyopaikalla on nimetty paihdeyhdyshenkilo, tyotoveri voi 
myos pyytaa hanta keskustelemaan asianomaisen tyontekijan kanssa. Ongel- 
man piilottelua ja salaamista ei tule hyvaksya esimerkiksi huolehtimalla ongel- 
maisen tyontekijan laiminlyomista tyotehtavista. 

Hoidon onnistumisen kannalta on tarkeaa, etta hoidossa oleva ja hoidosta pa- 
laava tyotoveri hyvaksytaan tyoyhteisoon tasavertaisena. Nain tuetaan hanen 
selviytymistaan ja toipumistaan. 

Tyoterveyshuollon rooli ja tehtavat 

Tyoterveyshuoltohenkiloston tehtavana on arvioida alkoholin ja muiden paihtei- 
den ongelmallinen kaytto kaikissa potilaskontakteissa, puuttua tarvittaessa asi- 
aan aktiivisesti ja antaa tietoa ja tukea. 

Mikali tyoterveyshuolto toteaa paihdeongelman, tyoterveyshuollon tehtavana on 
kertoa paihdeongelmaiselle hoitomahdollisuuksista ja ohjata hanet asianmukai- 
seen hoitoon. Tilanteissa, joissa on aihetta epailla paihtyneena olemista tyopai- 
kalla ja tasta aiheutuu vaaraa, tyoterveyshuollon tulee ottaa yhteytta tyopaikkaan 
ja tiedustella asianomaisen tyontekijan tyossa selviytymista ja tarvittaessa ehdot- 
taa toimenpiteita tyontekijan hoitoon ohjaamiseksi. Muissa tilanteissa tyoterveys- 
huoltoa sitoo vaitiolovelvollisuus. 
Tyoterveyshuollon tehtavana on esimiehen pyynnosta tehda tyokykyarvio ja ar- 
vioida hoidon tarve seka osallistua hoitoonohjauksen, hoidon toteuttamiseen ja 
seurantaan. 



Yhteistoiminta ja henkilostijn edustajat 

Tyopaikalla noudatettavat paihdeasioiden kasittelya, hoitoonohjausta ja tyoterve- 
yshuollon roolia paihdeasioissa koskevat periaatteet kasitellaan tyosuojelun val- 
vonnasta ja tyopaikan tyosuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (4412006) tarkoit- 
tamassa yhteistoiminnassa. Yhteistyossa keskeisia ovat myos tyosuojeluvaltuu- 
tetut ja luottamusmiehet 

Yksittaista tapausta kasitellessaan tyonantajalla on paihdeongelmaisen suostu- 
muksella oikeus ilmoittaa asiasta henkiloston edustajalle. Tyontekijan pyynnosta 
henkiloston edustajalla on oikeus olla Iasna, kun asiaa kasitellaan tyonantajan 
kanssa. 

3. HOITOON OHJAUS 

Hoitoon hakeutuminen 

Paihdeongelman omaehtoinen tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen edistavat 
hoidon tuloksellisuutta. Tyoyhteison jasenten, tyotovereiden ja esimiesten tulee 
kannustaa paihdeongelmaista hakeutumaan hoitoon. Ensisijaisena tavoitteena 
on kannustaa oma-aloitteeseen ja vapaaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen. 

Hoitoon hakeutuminen voi tapahtua: 

ongelmaisen omasta tai hanen perheensa aloitteesta 
tyotovereiden tai tyopaikan yhteyshenkilon aloitteesta 
esimiehenl tyonantajan aloitteesta 
tyoterveyshen kiloston aloitteesta 

Hoitoon hakeutumista ja hoitoon ohjausta varten tyopaikalla tulee olla tieto kay- 
tettavissa olevista hoitopaikoista ja -muodoista. Jos tyopaikalla on paihdeyh- 
dyshenkilo, han voi huolehtia myos hoitoon ohjaamisen kaytannon jarjestelyista. 

Hoidon tavoitteena on paihdeongelmasta parantuminen, terveyden ja tyokyvyn 
sailyttaminen, mahdollisimman hyvan terveydellisen ja sosiaalisen tilan saavut- 
taminen, tyossa kaynnin vakiintuminen, epaasiallisten poissaolojen vaheneminen 
ja omien seka myos perheasioiden kuntoon saaminen. 

Hoitoonohjauksen ja hoidon toteutus 

Mikali paihdeongelmainen ei oma-aloitteisesti hakeudu hoitoon, tyopaikalla tulee 
ryhtya toimenpiteisiin paihdeongelmaisen hoitoonohjauksessa. Talloin tulee so- 
pia tyoterveyshuollon roolista, hoidon edistymisen seurannasta ja raportoinnista. 
Hoitoon ohjaaminen voi tapahtua myos tyoterveyshuollon aloitteesta. 

Mikali hoitoonohjaus on tapahtunut tyonantajan aloitteesta, hoitoonohjauksesta 
olisi hyva tehda ko. osapuolille jaettava kirjallinen hoitoonohjaussopimus, jossa 
todetaan hoitopaikka, hoitoaika ja seurantatavat, 



Hoitoonohjaussopimuksella, hoitoon suostumisella ja tuloksellisella hoidolla tah- 
dataan tyosuhteen jatkumiseen. 

Parantumisen ja tyossa jatkamisen turvaamiseksi hoitoon ohjattavalle pyritaan 
loytamaan sopiva ja riittava hoitomuoto. Kaytannon jarjestelyihin osallistuu tyo- 
terveyshenkiloston jaltai paihdeyhteyshenkilon ohella myos tyonantajan edusta- 
ja, joka tekee paatokset tyosta poissaolo- oikeudesta ja sairausajan palkan mak- 
samisesta, mikali hoito joudutaan toteuttamaan tyoaikana. Lahtokohtaisesti hoi- 
dossa kaynti tapahtuu tyoajan ulkopuolella. 

Toimeentuloturva ja kustannusten korvaaminen 

Paihtymyksesta johtuva tyosta poissaolo on tyoaikakirjanpidon kannalta luvaton 
poissaolo, jolta ajalta tyonantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Tama 
koskee seka omaehtoista poissaoloa etta tilannetta, jossa tyonantaja on poista- 
nut paihtyneen tyopaikalta. 

Mahdollisesta osallistumisesta naiden maksamiseen seka palkan maksusta tyos- 
ta poissaoloajalta hoidon tai muun toimenpiteen takia paattaa tyonantaja harkin- 
tansa mukaan. Lahtokohtaisesti paihdeongelmaisen hoidosta aiheutuvat kustan- 
nukset maksaa hoidettava itse. 

Tyopaikalla tulisi olla tiedot mahdollisen muun toimeentuloturvan hakemisesta 
seka hoidosta ja muista toimenpiteista aiheutuneiden kustannusten korvauksista. 

Luottamuksellisuus 

Paihdeongelmaisen henkilon hoitoonohjaukseen ja hoitoon liittyvat tiedot ovat 
luottamuksellisia. Niita ei saa ilmaista sivullisille ilman asianomaisen lupaa. 
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