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LIITTEET



  Liite 1/ § 57 21.9.2022 
 

 

Harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskevat ohjeet 
 
 
Monista virka- ja työvapaista (virkavapaista) säädetään laissa tai virka- ja työehtosopimuksessa, 
esim. raskausvapaasta, hoitovapaasta ja opintovapaasta. Jos vapaata ei ole mainittu laissa tai virka- 
ja työehtosopimuksessa, päättää työnantajan edustaja harkintansa mukaan vapaasta. Esihenkilön on 
harkinnassaan huomioitava toiminnan tarpeet sekä työyhteisön ja työntekijän tilanne ja tarpeet. 
Soveltamisohjeet on laadittu, jotta nämä henkilöstöasiat käsiteltäisiin mahdollisimman 
yhdenmukaisin perustein.  
 
Ohjeissa painotetaan toiminnan turvaamisen tärkeyttä. Toiminnan turvaaminen on tapauskohtaista, 
se voi merkitä sijaisen ottamista tai että muiden järjestelyiden avulla selvitään ilman sijaista. 
Ajankohdalla voi olla suuri merkitys sille, voidaanko vapaata myöntää. Esimerkiksi kesäaikaan on 
vaikeampi järjestää vapaata.  
 
 
Osittainen virkavapaa (osa-aikatyö) 
 
Esihenkilö harkitsee osa-aikatyön järjestämistä. 
 
Perusteet: 
 
- Voidaanko toiminta turvata 

- Työaika voi olla 40 %, 50 %, 60 %, 75 % tai 80 %.  

- Osittaista virkavapaata voidaan myöntää yhteensä enintään kahden vuoden ajaksi.  

 
Jos työntekijä haluaa jatkaa osa-aikatyön tekemistä kahden vuoden jälkeen ja työnantaja pystyy sen 
järjestämään, työsopimus ja toimi voidaan sovittaessa muuttaa osa-aikaiseksi toimeksi. 
 
 
Poikkeus 
Poikkeustapauksissa osa-aikatyö voi olla tapa turvata toiminta tai tietty osaaminen. Tällaisissa 
tapauksissa pääsäännöstä voidaan poiketa. Esimerkiksi silloin, kun erikoisalalla on täyttämättömiä 
virkoja, on osa-aikajärjestelyiden avulla saatu työpanos arvokas. Pääsäännöstä voidaan poiketa 
myös, jos osa-aikatyö voidaan järjestää niin, ettei sijaista tarvitse palkata.   
 

 

Virkavapaa toisen työnantajan palveluksessaoloa varten 

Kun työntekijä on saanut vakinaisen työpaikan toisen työnantajan palveluksessa  
 

 Pääsääntö on, että virka- tai työvapaata ei myönnetä.  

 Virkavapaata voidaan painavista syistä myöntää enintään kuuden kuukauden ajaksi, jos se 
on esimerkiksi työnantajan edun mukaista. 

 Jos on täyttämättömiä virkoja/toimia tai jos toiminta voidaan järjestää ilman sijaista,  
virka- tai työvapaata voidaan myöntää harkinnan mukaan enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
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Kun työntekijä on saanut määräaikaisen työpaikan toisen työnantajan palveluksessa, esihenkilö 
harkitsee vapaan myöntämistä seuraavien perusteiden pohjalta:  

 Voidaanko toiminta turvata.  

 Katsotaanko vapaan hyödyttävän työnantajaa. 

 Virkavapaata voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
 
 
Poikkeus  
Jos työntekijä anoo virkavapaata työskennelläkseen tärkeän yhteistyökumppanin palveluksessa tai 
jos vapaalla hankitaan erityisosaamista, vapaata voidaan myöntää yhdeksi vuodeksi.  
 
 
Virkavapaat henkilökohtaisista syistä 
 
Harkitaan seuraavien perusteiden pohjalta: 

 Toiminta voidaan turvata hyvällä tavalla. 

 Virkavapaata voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
 
 
Sisäiset virkavapaat 
 
Pääsääntö on, että kaikki vapaat vakanssit julistetaan viipymättä avoimeksi ja täytetään vakinaisella 
henkilöstöllä. Sisäiset sijaisjärjestelyt, esimerkiksi työkierto, järjestetään niin, ettei synny monia ja 
pitkiä sijaisketjuja.  
 
Perusteet  

 Toiminta on turvattava molemmissa yksiköissä ja molempien esimiesten on hyväksyttävä 
järjestely.  

 Vapautus omasta virasta / omista tehtävistä myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi.  
 
Jos sijaisjärjestely koskee suurta kehityshanketta, voidaan omasta työstä antaa vapaata enintään 
kolmen vuoden ajaksi.  
 
 
 



Päihteetön työpaikka 
Toimintaohjelma päihderiippuvuutta epäiltäessä 

 

HR-yksikkö

Liite 1/ § 60 21.9.2022 
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Tiivistelmä 

 

Päihteiden väärinkäytön aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ovat työnantajan ja 

työntekijöiden edustajat hyväksyneet tämän toimintaohjelman, joka käsittää ehkäise-

vän toiminnan, varhaisen puuttumisen, hoitoonohjauksen sekä rikkomuksia seuraavat 

kurinpitotoimet.   

Lainsäädännön mukaan työnantajalla tulee olla päihdeohjelma, jos työntekijöille on tar-

koitus tehdä huumausainetestejä (työterveyshuoltolain 11 §). 

Tavoitteena on päihteetön työpaikka. Haluamme luoda ilmapiirin, jossa päihde- tai riip-

puvuusongelmista kärsivät voivat hakeutua hoitoon myös oma-aloitteisesti. 

Kun kaikki työpaikalla tuntevat ohjelman, tietävät kaikki pelisäännöt. Miten tulee toimia, 

jos joku tulee päihtyneenä töihin? Miten asia ratkaistaan ja miten työntekijää tuetaan? 

Tämä toimintaohjelma vastaa näihin kysymyksiin. 
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Johdanto 

 

Toimintaohjelman tarkoitus 
 

Päihteet ja työ eivät kuulu yhteen. Päihteet aiheuttavat työpaikalla työturvallisuusriskin ja joh-

tavat työkyvyn heikkenemiseen, poissaoloihin ja konflikteihin työtiimissä. Ne aiheuttavat hyvin-

vointialueella myös potilas- ja asiakasturvallisuusriskin.  

 

Pohjanmaan hyvinvointialueella on päihteille nollatoleranssi. Se tarkoittaa sitä, että työpaikalla 

ei saa olla alkoholin, huumeiden tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena eikä myöskään 

tulla krapulaisena työhön. Kun työntekijä edustaa Pohjanmaan hyvinvointialuetta tilaisuu-

dessa, jossa tarjotaan alkoholipitoisia juomia, alkoholia nautitaan yleisesti hyväksyttyjen hy-

vien käytöstapojen mukaisesti. Humalahakuinen juominen on kiellettyä.  

 

Toimintaohjelmalla pyritään tukemaan esihenkilöiden ja työntekijöiden, työterveyshuollon, 

luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työtä päihteiden väärinkäytön ehkäisemisessä, 

varhaisessa puuttumisessa ja kuntoutuksessa.  

 

Työntekijöillä tarkoitetaan tässä ohjelmassa sekä viranhaltijoita että työsopimussuhteessa ole-

via. 

 

 Koko henkilöstön on tunnettava toimintaohjelman sisältö, vastuun jakautuminen ja oh-

jelman prosessi.  

 Esihenkilöt vastaavat siitä, että ohjelma käsitellään yksiköissä tasaisin väliajoin ja että 

ohjelma sisältyy uuden henkilöstön perehdyttämiseen.   

 

 

Päihteistä ja päihteiden väärinkäytöstä (käsitteet ja tausta) 

 

Päihteillä tarkoitetaan huumausainelain (373/2008), huumausaineasetuksen ja kuluttajamark-

kinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun asetuksen mukaisia aineita ja valmisteita. 

 

Alkoholiksi ja huumeiksi lasketaan alkoholin ja varsinaisten huumeiden lisäksi myös tärkeim-

mät väärinkäytettävät lääkkeet, jotka luokitellaan yleisesti myös huumeiksi.   Näiden yhteydes-

sä käytetään usein käsitettä huumausainetesti, vaikka testi tavallisesti käsittää myös vaih-

televan määrän huumausaineeksi luokiteltuja lääkkeitä, kuten unilääkkeet ja kipua lievittävät 

opioidilääkkeet.  

 

Perinteisten huumeiden rinnalle on viime vuosina tullut yhä suurempi ja jatkuvasti muuttuva 

ryhmä, nimittäin psykoaktiiviset aineet eli niin sanotut muuntohuumeet, jotka muistuttavat vai-

kutukseltaan perinteisiä huumeita. 

 

Päihdeongelmalla tarkoitetaan sitä, kun aiemmin mainittuja aineita väärinkäytetään ja/tai se-

kakäytetään päihtymistarkoituksessa. Jos työntekijällä on mukanaan laittomia lääkkeitä ja/tai 

huumeita taikka hän säilyttää niitä tai myy niitä, esihenkilön tai työtoverin on ilmoitettava 

asiasta poliisille.  
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Kun epäilet päihdeongelmaa 
 

Päihdeongelman varhainen tunnistaminen ja asiaan puuttuminen väärinkäytön ehkäisemi-

seksi ja poistamiseksi on tärkeää. On jokaisen vastuulla ottaa asia puheeksi, jos väärinkäyttöä 

epäillään (työntekijä itse, työtoverit, esihenkilö, työterveyshuolto, työsuojeluvaltuutettu ja luot-

tamusmies).  

 

Varoitusmerkit 

 

 

Vastuunjako 
 

Päihdeongelmiin puuttuminen on jokaisen työntekijän velvollisuus kollegoja ja työpaikkaa koh-

taan. Esihenkilö, työkaveri, työsuojeluhenkilöstö tai luottamusmies voi ottaa päihdeongelman 

puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Jos ongelmat jätetään huomiotta tai salataan, voi päih-

deongelmaisen tilanne heikentyä nopeasti. Pidä huolta työkaverista! 

 

Työntekijä 

 

Kollegoilla on myös velvollisuus puuttua päihteiden väärinkäyttöön keskustelemalla lähiesi-

henkilön tai vastuuhenkilön kanssa, jos työkaveri tavataan päihtyneenä tai epäillessään, että 

työkaveri käyttää väärin alkoholia, huumausaineita ja/tai psykoaktiivisia aineita. 

 

Jos esihenkilö on päihtyneenä työpaikalla tai jos hänellä on tai epäillään olevan päihdeongel-

ma, tulee työntekijöiden ottaa yhteys esihenkilön päällikköön, työsuojelupäällikköön tai 

henkilöstön edustajaan. 

                                

Esihenkilö 

 

Esihenkilön tulee reagoida ja puuttua asiaan, jos epäillään alkoholin tai muiden päihteiden 

Päihteiden väärinkäytöllä voi olla seuraavia varoitusmerkkejä, vaikka ne yksinään eivät 

välttämättä tarkoita, että työntekijällä on päihdeongelma.   

 Toistuvat lyhytaikaiset poissaolot ja/tai myöhästymiset, työaikojen noudattamatta jät-

täminen ja huonot selitykset poissaoloille.  

 Toistuvat työvuorojen vaihdot, työntekijän on vaikea selittää vuoronvaihdon syytä.  

 Mielenkiinto työtä kohtaan on heikentynyt.  

 Työsuorituksen huonontuminen.  

 Poikkeava käytös, häipyy työpaikalta. 

 Mielialavaihtelut, keskittymisvaikeudet, epävakaa käytös, levottomuus, ärtyneisyys, 

alakulo, hermostuneisuus. 

 Luo levottomuutta ja ärtymystä työpaikalla.  

 Tapaturma-alttius. 

 Alkoholin haju, krapulainen, kädet vapisevat, pistosten jälkiä.  
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käyttöön liittyviä ongelmia, jotka vaikuttavat työntekijän sosiaaliseen elämään tai 

terveydentilaan ja työkykyyn ja aiheuttavat turvallisuusriskin työntekijälle itselleen, kollegoille 

tai työtovereille tai potilaille/ asiakkaille. Esihenkilö on velvollinen käsittelemään asian tämän 

ohjeen mukaisesti. 

 Esihenkilö vastaa aina siitä, että työntekijä ei vaaranna omaa tai muiden työturvalli-

suutta. 

 Esihenkilö on velvollinen poistamaan työpaikalta työntekijän, joka on tullut töihin päih-

tyneenä tai jonka epäillään olevan päihtynyt.  

 Ellei esihenkilö ole paikalla, vastuu siirtyy hänen sijaiselleen tai työvuorosta vastaavalle 

henkilölle. 

 Ellei esihenkilö ryhdy käsittelemään asiaa tämän toimintaohjelman mukaisesti, tulee 

työpaikan työntekijöiden, luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun viedä asia eteen-

päin ylemmälle esihenkilölle, jonka tulee ottaa vastuu jatkotoimenpiteistä. 

 Esihenkilö, joka jättää asian käsittelemättä, syyllistyy työtehtävien laiminlyöntiin. 

Työterveyshuolto 

Työterveyshuoltolain mukaan työterveyshuollon velvollisuutena on edistää sairauksien ja työ-

kyvyttömyyden ehkäisyä ja tunnistamista. 

 

 Lakisääteisten työpaikkakäyntien ja terveystarkastusten yhteydessä työterveyshuolto 

ottaa puheeksi ja selvittää työpaikan päihdeongelmien tunnistamistarpeet sekä neuvoo 

ja tukee ehkäisevää toimintakulttuuria päihdeongelmien osalta. 

 Työterveyshuolto neuvoo ja opastaa työntekijöitä ja työnantajaa päihdeongelmien eh-

käisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen liittyvissä asioissa. 

 Työterveyshuollolla on hyvät mahdollisuudet edistää terveellisiä elintapoja ja päihteet-

tömyyttä terveystarkastusten ja sairauksien hoidon yhteydessä. 

 Työterveyshuolto laatii hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä lausunnon hoitoon 

ohjauksen toteutumisesta.  

Työsuojelu ja luottamusmies 

 

Kun työpaikalla tehdään riskianalyysi, tehdään arviointi väärinkäytön riskeistä. Työsuojelu te-
kee yhteistyötä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa ehkäistäkseen ja poistaakseen vää-
rinkäytön aiheuttamia haittoja työpaikalla. 
 

 Henkilöstön edustaja: 

 Osallistuu päihdeohjelman laatimiseen ja päivittämiseen.  

 Antaa neuvoja ja ohjeita ohjelman sisällöstä sekä osallistuu tarvittaessa tukihenki-

lönä työntekijän ja esihenkilön väliseen keskusteluun. 
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Toimenpiteet – miten toimia, kun työntekijän epäillään 
työskentelevän päihtyneenä 
Jos kollegan epäillään olevan työpaikalla päihtyneenä, on asiasta ilmoitettava heti lähiesihen-

kilölle tai työvuorovastaavalle. Esihenkilö on velvollinen ryhtymään välittömästi seuraaviin toi-

menpiteisiin: 

 Epäillyn työntekijän työskentely keskeytetään ja häneltä kysytään, työskenteleekö 

hän päihtyneenä. 

 Jos työntekijä myöntää, esihenkilö auttaa työntekijää varaamaan ajan työterveys-

huoltoon terveystarkastukseen ja hoidon tarpeen arviointiin.  

 Jos työntekijä kieltää päihtymyksen, on esihenkilöllä oikeus pyytää vapaaehtoista 

alkoholi-, lääkeaine- ja/tai huumausainetestiä. Työntekijän kieltäytyessä esihenkilö 

arvioi, että työntekijä on päihtynyt eikä hän ole työkykyinen.  

 Työntekijä voidaan poistaa työpaikalta, vaikka hän kieltäytyisi testistä. 

 Jos työntekijän poistamisessa ilmenee ongelmia, kutsutaan paikalle vahtimestari 

vartija tai viime kädessä poliisi.  

 Työntekijän poistaminen työpaikalta johtaa poissaoloon työstä. Poissaolotyyppi 

riippuu testituloksesta. Testituloksen ollessa positiivinen tai työntekijän 

kieltäytyessä tekemästä testin, esihenkilö tekee päätöksen luvattomasta 

palkattomasta poissaolosta (koodi 400), ja testituloksen ollessa negatiivinen 

tehdään päätös sairauslomasta (koodi 050). Rekisteröinti tehdään Almassa.   

 Esihenkilö dokumentoi tapahtumien kulun tätä tarkoitusta varten laaditulle 

lomakkeelle.  

 Puhallustesti tehdään työterveyshuollossa tai omilla välineillä.  

 Huumaus- ja/tai lääkeainetesti tehdään Fimlabissa. Jos todennetaan huumeiden 

käyttö, asiasta ilmoitetaan aina poliisille.   

 Työterveyshuoltolain mukaan humaltuneeksi tai huumeiden vaikutuksen alaiseksi 

epäillyn on suostuttava terveystarkastukseen työterveyshuollossa (tai muulla hoi-

totaholla).  

 Jos on perusteltu syy epäillä huumeiden aiheuttamaa päihtymystä tai krapulaa, voi-

daan tehdä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) ja työter-

veyshuoltolain (1383/2001) mukaiset huumausainetestit. Huumetestauksella tar-

koitetaan työntekijän testaamista sen selvittämiseksi, onko kyseinen työntekijä 

käyttänyt lääkkeitä tai huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin. 

Työnantaja vastaa huumausainetestitodistuksen kustannuksista.  

 Kun työntekijä saapuu seuraavaan työvuoroon pidetään selvityskeskustelu. 

Työntekijällä voi olla mukana tukihenkilö. Esihenkilö tiedottaa työntekijälle 

kuntoutusmahdollisuuksista. 

 Työntekijälle annetaan kirjallinen varoitus. 

 Selvitetään hoidon tarve ja harkitaan hoitoonohjaussopimuksen tekemistä.  

 Katso prosessikuvaus liitteenä 1. 

   

Hoitoonohjaus ja kuntoutus 
 

Päihteiden väärinkäyttö on sairauteen verrattava tila, josta voi parantua hoidon avulla. 

Hoitoonohjaus on mahdollisuus työntekijälle kuntoutua riippuvuudesta ja jatkaa työssään. 
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Hoitoonohjauskokous pidetään työterveyshuollossa. Kokoukseen osallistuvat esihenkilö, 

terveydenhoitaja (ja lääkäri) ja työntekijä, jolla on oikeus ottaa mukaan tukihenkilö. Laaditaan 

kirjallinen hoitoonohjaussopimus, joka sisältää hoito- ja kuntoutussuunnitelman.  

Seurantakeskusteluja käydään hoitosopimuksen aikana ja hoidon päättyessä.  

Huumausaineiden ja lääkkeiden väärinkäytön osalta lisätään vaatimus puhtaiden 

testituloksien näytöstä ennen työhön paluuta.   

Työnantaja ei aloita hoitojakson aikana irtisanomisprosessia, jos hoito etenee hoitoonohjaus-

sopimuksen mukaisesti. 

Avohoito tulee mahdollistaa työvuorojärjestelyin. Jos työntekijä hakeutuu oma-aloitteisesti hoi-

toon ja sopii asiasta esihenkilön kanssa, maksetaan työntekijälle sairauspoissaolon mukaista 

palkkaa. 

Työnantaja hakee kuntoutusrahaa palkanmaksun ajalta. Työntekijä hakee Kelalta kuntoutus-

rahaa niiltä päiviltä, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. Samalle työntekijälle maksetaan palk-

kaa uuden päihdehoito- tai kuntoutusjakson ajalta vasta 2 vuoden kuluttua edellisestä palkal-

lisesta hoitojaksosta. 

Seudulla on kaksi Kelan hyväksymää päihdekuntoutuslaitosta: Pixne-klinikka Maalahdessa ja 

Esperi Ventusranta Kruunupyyssä. Lisää vaihtoehtoja on Kelan verkkosivulla: Hyväksytyt 

päihdekuntoutuslaitokset - Yhteistyökumppanit - kela.fi 

 

Väärinkäytön seuraukset 
 

Näissä tapauksissa esihenkilöllä on oikeus vaatia sairauslomatodistus jokaisesta 

sairauspoissaolosta. Sairauspoissaolon ajalta ei makseta palkkaa, ellei työntekijä ole 

toimittanut lääkärintodistusta poissaolon syystä. Jos sairauslomatodistus osoittaa 

sairauspoissaolon johtuvan päihteistä, ei palkkaa makseta. 

 

Varoitus 
 

Varoitus annetaan, kun työntekijä poistetaan työpaikalta epäiltäessä hänen työskentelevän 

päihtyneenä. Jos esihenkilöllä ei ollut mahdollisuutta antaa työntekijälle kirjallista varoitusta, 

kun hänet poistettiin työpaikalta, esihenkilö antaa sen keskustelutilaisuudessa, joka järjeste-

tään työntekijän palattua työhön tai hoitoonohjauskeskustelussa. 

Kirjallisessa varoituksessa ilmoitetaan, että rikkomuksen toistuessa seurauksena on irtisano-

minen.  

 

Katso myös hyvinvointialueen ohjeet varoituksista. 

 

Irtisanominen tai palvelussuhteen purkaminen 
 

Lain ja virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaan palvelussuhde voidaan päättää joko 

purkamisella tai irtisanomisella.  

 

Palvelussuhde puretaan ilman irtisanomisaikaa, jos rikkomus voidaan luokitella törkeäksi. Tör-

keiksi rikkomuksiksi luokitellaan tilanteet, joissa työntekijä esiintyy voimakkaasti päihtyneenä 

https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-paihdekuntoutus-hyvaksytyt-paihdekuntoutuslaitokset?inheritRedirect=true
https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-paihdekuntoutus-hyvaksytyt-paihdekuntoutuslaitokset?inheritRedirect=true
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työpaikalla tai jos päihtymiseen liittyy muuta sopimatonta käytöstä, kuten vahingonteko, 

väkivaltaisuus, potilaan tai työtoverin saattaminen vaaraan, lääkevarkaus tai muu törkeä 

rikkomus. 

Jos työntekijä ei noudata hoitoonohjaussopimusta, kieltäytyy vastaanottamasta hoitoa, jos 

päihteiden käyttö jatkuu tai jos keskustelutilaisuudessa todetaan, ettei palvelussuhteen jatka-

miselle ole edellytyksiä, on esihenkilön ryhdyttävä toimenpiteisiin palvelussuhteen irtisanomi-

seksi. 

 

Valvira 

Jos palvelussuhde joudutaan irtisanomaan päihdeongelman vuoksi terveydenhuollon ammat-

tihenkilöistä annetun lain mukaisesti, esihenkilö/palvelussuhteesta päättävä taho ilmoittaa 

irtisanomisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira). 

Valviraan on ilmoitettava myös niissä tapauksissa, joissa työntekijä irtisanoutuu meneillään 

olevien päihdeselvitysten aikana.  

Lääkevarkaus 
 

Lääkevarkauksissa voi olla kyse kertaluontoisesta lääkkeiden ottamisesta työpaikan lääkekaa-

pista. Toisaalta kyse voi olla pitkään jatkuneesta voimakkaiden kipu- ja/tai rauhoittavien lääk-

keiden tai unilääkkeiden anastamisesta. 

Lääkevarkaus johtaa aina rikosilmoitukseen ja Valviraan tehtävään ilmoitukseen. 

 

Tietosuoja, salassapito 
 

Kaikki henkilön terveydentilaan liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä saavat käsitellä 

ainoastaan henkilöt, jotka valmistelevat palvelussuhteeseen liittyviä asioita tai päättävät niistä. 

 Kaikki keskustelut ja neuvottelut ovat luottamuksellisia. Kaikilla prosessiin osallistuvilla 

on vaitiolovelvollisuus esille tulevista asioista. 

 Esihenkilö säilyttää kaikki alkuperäiset asiakirjat lukitussa kaapissa/kirjoituspöydän 

säilytystilassa tai vaihtoehtoisesti sähköisessä muodossa. Asiakirjojen säilytysaika on 

voimassaoloaika + 10 vuotta. 

 Työntekijälle annetaan kopiot kaikista asiaan liittyvistä asiakirjoista.  

 Työterveyshuollolla on pääsy niihin asiakirjoihin, joita se tarvitsee arvioinnissaan. 

Hoitoonohjaukseen osallistuvat eivät saa antaa tietoa hoidosta ulkopuolisille ilman työntekijän 

lupaa. Hoitoonohjauskeskustelujen yhteydessä sovitaan työntekijän kanssa siitä, miten asiaa 

käsitellään työyhteisössä.  

Työnantajan tulee säilyttää työntekijän terveystietoja koskevat asiakirjat erillään muista kerä-

tyistä henkilötiedoista. 
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Lähteet 
 

Lainkohdat   

  

Suomen perustuslaki 731/1999 – Finlands grundlag 731/1999 

Tietosuojalaki 1050/2018 - Dataskyddslag 1050/2018 

Huumausainelaki 373/2008 – Narkotikalag 373/2008  

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 304/2003 – Lag om tjänsteinnehavare i 

kommuner och välfärdsområden 304/2003 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 – Lag om patientens ställning och rättigheter 

785/1992 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 – Lag om integritetsskydd i arbetslivet 

759/2004   

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 – Lag om företagshälsovård 1383/2001  

Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/2005 - Statsrådets förordning 

om utförande av narkotikatester 218/2005 

Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen   

vaaraa aiheuttavista töissä 1485/2001 - Statsrådets förordning 

om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa 1485/2001  

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista 

543/2008 - Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika 

543/2008 

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014 - 

Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen 1130/2014 
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Työntekijän epäillään tulevan 

päihtyneenä työpaikalle 

Päihdetesti 

1. vaihe: Selvityskeskustelu  

 

Kehotus hoitoon hakeutumisesta, 

kirjallinen varoitus 

Päihdeongelman epäily 

Positiivinen 

tulos 

Työntekijä poistetaan työpaikalta 

Hoitosopimus 

solmitaan 

Palvelussuhteen irtisanominen/purkaminen 

ja terveydenhuoltohenkilöstön osalta 

ilmoitus Valviraan. 

Hoitosopimusta ei 

solmita 

Hoitosopimusta 

rikotaan 

3. vaihe: Työntekijän 

kuuleminen palvelussuhteen 

jatkumisedellytysten 

selvittämiseksi 

Päihdeongelma jatkuu 

tai uusiutuu 

Työntekijä pääsee eroon 

päihdeongelmastaan ja työnteko 

jatkuu. 

2. vaihe: Hoitoonohjauskeskustelu 

 

Kirjoitetaan 

sairauslomaa 



       

  
 

Ohje henkilöstön osallistumisesta koulutukseen 
 

 

Täydennyskoulutus 
 

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jolla ylläpidetään ja parannetaan työssä tarvittavaa 
osaamista. Täydennyskoulutus vastaa henkilöstön välittömiin koulutustarpeisiin tai keskittyy 
tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat lain 
mukaan velvollisia ylläpitämään ammattinsa edellyttämää osaamista. 

 
 

Ulkoinen koulutus 
 
Päätös ulkoiseen koulutukseen osallistumisesta tehdään tarveharkinnan perusteella. Esimies arvioi 
koulutuksesta saatavan olennaisen hyödyn työntekijälle, organisaatiolle ja toiminnalle.  
 

- Lähiesimies voi myöntää enintään 10 palkallista virkavapaapäivää täydennyskoulutusta varten.  
- Jos useampien virka-/työvapaapäivien myöntämiselle on vahvat perustelut, viedään anomus, 

jonka esimies on perustellut, seuraavalle päätöksentekotasolle. 
- Ulkoista koulutustilaisuutta varten myönnetään virkavapaata, ja työaika kirjataan kuten 

”normaalina” työpäivänä.  
 
Iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvat koulutukset 
 
Jos esimies on hyväksynyt iltaan tai viikonloppuun ajoittuvan koulutuksen, noudatetaan seuraavia ehtoja: 

- Koulutuksesta on yksityiskohtainen kurssiohjelma. 

- Työajaksi rekisteröidään/työaikana korvataan ainoastaan opetusaika ja korkeintaan normaalin 

työpäivän pituinen jakso. 

- Työaikaa ei hyväksytä ylityöksi. Tämä huomioidaan työajan suunnittelussa. 

- Matkustusaikaa ei lasketa työajaksi riippumatta siitä, tapahtuuko se kotimaassa vai ulkomailla. 

 
 

Korvaukset 
 
Kotimaassa tehdyt koulutusmatkat korvataan halvimman kulkuneuvon mukaan. Matkustusaika ja työajan 
kuluminen otetaan kokonaisharkinnassa huomioon. Päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Työnantaja maksaa yleensä koulutuksesta 
koituvat kustannukset.  
Eräissä tapauksissa koulutukseen voi esimiehen harkinnan mukaan osallistua palkattomalla vapaalla ja/tai  
niin, ettei koulutuskustannuksia korvata.  
 
 
Sisäinen koulutus 
 
Sisäinen koulutus on hyvinvointialueen järjestämää koulutusta. Kun henkilöstö osallistuu tällaiseen 
koulutukseen, katsotaan, että työntekijä on määrätty osallistumaan koulutukseen.  

- Työaika suunnitellaan niin, ettei ylityötä synny.  Työajaksi kirjataan kurssiohjelman mukainen aika.  
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- Työntekijä tarvitsee esimieheltään suullisen luvan osallistua sisäiseen koulutukseen, minkä 
saatuaan hän ilmoittautuu kurssille koulutuskalenterin kautta.  

 
 

Jatkokoulutus ja muut laajat koulutukset 
 

1. Jatkokoulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ja muodollisen kelpoisuuden antavaa 
koulutusta, jonka suorittaa henkilö, jolla on jo ammatillinen tai korkeakouluasteen koulutus ja 
tutkinto. Tähän ryhmään luetaan myös lääkäreiden erikoistumiskoulutus. 
 
Jatkokoulutusta voidaan tietyin perustein tukea siten, että työntekijä saa 2-5 päivän palkallisen 
vapaan lähiopetuspäiviä varten. Päivät myönnetään suhteessa työaikaprosenttiin siten, että 
kokoaikatyötä tekeville voidaan myöntää viisi päivää. 

 
o Koulutuksen tulee tukea työntekijän urakehitystä ja olla hyvinvointialueen strategian sekä 

toiminta- ja resurssitarpeiden mukaista. Esihenkilö harkitsee perusteet kussakin 
yksittäistapauksessa.  

o Lääkäreille/hammaslääkäreille myönnetään viiden päivän palkallinen virkavapaa lukuvapaana 
Pohjanmaan hyvinvointialueella edustettuna olevan erikoisalan erikoistumistutkintoon 
kuuluvaa tenttiä varten. Tenttipäivä voi olla yksi näistä viidestä päivästä. Lääkärin tulee olla 
ollut työssä vähintään yhdeksän kuukautta tai hänellä tulee olla vähintään yhdeksän 
kuukauden työsopimus. 

 
2. Erikoistumiskoulutus, joka antaa muodollisen pätevyyden esimerkiksi Valviran tai Kelan vaatimaa 

yksityispraktiikkaa varten.  
o Asiaa harkitaan hyvinvointialueen toimintastrategian ja taloussuunnitelman pohjalta. 
o Resurssijohtajat harkitsevat jokaisessa yksittäisessä tapauksessa erikseen, missä laajuudessa 

tukea myönnetään. Tukea voidaan antaa työajan ja/tai kulukorvausten muodossa.  
o Takaisinmaksusopimusta sovelletaan.  

 
3. Osallistuminen ammatillisiin erikoistumiskoulutuksiin/täydennyskoulutuksiin päätetään toiminnan 

tarpeiden ja käytössä olevien talousarviovarojen perusteella. Koulutusten laajuus on yleensä    
20–40 opintopistettä ja kesto 1–2 vuotta.  
o Tulosalueen johtaja harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, rahoittaako tulosalue 

erikoistumiskoulutuksen.  Rahoitukseen sisältyvät lähiopetuspäivien työaika, kurssimaksut ja 
kulukorvaukset.  

o Jos kokonaiskulut (mukaan lukien lähiopetuspäivien palkkakulut) ylittävät 4 000 euroa, 
solmitaan takaisinmaksusopimus.  

 
4. Alueen paikallisten oppilaitosten järjestämää johtamiskoulutusta varten myönnetään palkallista 

virkavapaata, sillä se helpottaa esimiesten rekrytointia ja osaamisesta on hyötyä kaikessa 
kehittämistyössä.  

 
 
Sopimus koulutuskustannusten takaisinmaksusta 
 
Kun hyvinvointialue päättää tukea jatkokoulutusta tai muuta laajaa koulutusta, edellytetään, että 
työntekijä työskentelee hyvinvointialueella vähintään kolme vuotta koulutuksen päättymisen jälkeen. 
Työntekijän kanssa solmitaan takaisinmaksusopimus, jonka mukaan hänelle syntyy 
takaisinmaksuvelvollisuus, jos hän lopettaa työt ennen kuin kolmen vuoden määräaika päättyy. Summan 
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suuruus riippuu siitä, kuinka kauan hän on työskennellyt tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sopimus 
solmitaan samalla kun koulutukseen osallistumisesta päätetään.  

 
 
Oppisopimuskoulutus 
 

Oppisopimuskoulutukseen sisältyvää teoreettista opetusta varten myönnetään palkatonta vapaata. 
Opiskelija saa päivärahaa Kelalta. 

 
 

Koulutukset, jotka ulkopuolinen taho maksaa kokonaan tai osittain 

 
Lääketeollisuus ja lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita myyvät yritykset ovat jo pitkän aikaa tehneet 
läheistä yhteistyötä täydennyskoulutuksen parissa maan eri sairaanhoitolaitosten kanssa. Yhteistyö on 
kehittynyt luonnollisella tavalla lääketieteen erityisen nopean kehittymisen seurauksena. 

 
Päätöksentekijöiden on otettava huomioon erityiset periaatteet, kun he hyväksyvät työntekijän 
osallistumisen ulkopuolisen yrityksen kustantamaan koulutukseen: 
 
- Koulutuksen tulee tukea strategia- ja koulutussuunnitelmia ja olla niiden kanssa linjassa. 
- Koulutuksen tarkoituksena tulee olla työntekijän ammattitaidon lisääminen tai uuden/tieteellisen 

tiedon välittäminen. 
- Tieto koulutustilaisuudesta on osoitettava organisaatiolle, jotta työnantajan edustaja voi tarkistaa 

koulutuksen sisällön. 
- Päätöksen siitä, kuka saa osallistua koulutukseen, tekee työnantajan edustaja eli viranhaltija, jolla on 

oikeus päättää virkavapaista. 
- Yritys voi osallistua kustannuksiin, jotka työnantaja hyväksyy osallistujien täydennyskoulutuksia 

varten. Kulukorvauksia voidaan myöntää osallistujamaksusta, matkakuluista sekä yöpymis- ja 
päivärahoista. Kun viranhaltija/työntekijä anoo virkavapaata koulutusta varten, anomuksesta on 
käytävä selkeästi ilmi, mistä kuluista yritys vastaa ja mitkä sairaala maksaa.  

- Mahdollisen muun koulutustilaisuuteen kuuluvan vieraanvaraisuuden, jota yritys haluaa osoittaa, on 
oltava kohtuullista ja se on suunnattava vain niille, jotka osallistuvat koulutustilaisuuteen. 

 
 



YHTEENVETO

TULOSALUE

Alustava 

kustannusvaikutus/KK Uusi taso 1.8.

R11 / Förvaltning -Hallinto 3683

R12 / Ekonomiförvaltning - Taloushallinto 2825 taloussihteeri, laskutussihteerit

R13 / Personalförvaltning - henkilöstöhallinto 3200 HR-asiantuntijat, HR-suunnittelijat

R14 / Strategi och kontaktytor - strategia ja yhdyspinnat 182 yksittäisiä työntekijöitä

R15 / Kvalitet och tillsyn - Laatu ja valvonta 1583 yksittäisiä työntekijöitä

R21 / Klient och servicehandledning - Asiakas- ja palveluohjaus 4949

Lähiesihenkilöt 3574

3370

3264,91

Sairaanhoitaja 2559,28

Puhelunvälittäjä 2270,17

Sosiaalityöntekijä 3339,71

Ledande hemvårdare 2834,48

Kotipalveluohjaaja 2834,48

Kotihoidon ohjaaja 2834,48

Vastaava ohjaaja 2834,48

Sosiaalityöntekijä 3688,87

3339,71

KUND- OCH RESURSCENTER - ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

yksittäisiä työntekijöitä, johdon sihteerit, 

varastotyöntekijät
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Palveluohjaaja 2834,48

Servicekoordinator 2834,48

R22 / Sekreterartjänsten - Sihteeripalvelut 8687

Hallinnon sihteeri 2584,68

Osastonsihteeri 2381,41

2322,24

R23 / Resurshanteringtjänsten - Resurssihallintayksikkö 9900

R24 / Läkar-, tandläkar och sakkunnigtjänster - Lääkäri-, hammaslääkäri ja asiantuntijapalvelut8390

Psykologit Korotukset 0-150 €

R30 / Boendeservice - asumispalvelut 18056

Lähiesihenkilöt 3574

3370

3264,91

Vastaavat sh/palveluvastaavat 2891,6

2764,2

Sairaanhoitajat 2559,28

Lähihoitajat, perushoitajat, hoitajat jne. 2266,23

Apulaiset-avustajat 2082,36

R31 / Service som ges hem / kotipalvelut 33122

Lähiesihenkilöt 3574

3370

3264,91

Socialhandledare, hemvårdsledare, omaishoidon ohjaaja

Tasot määräytyvät sen yksikön perusteella 

missä työskentelevät

HEM- OCH BOENDESERVICE - KOTI- JA ASUMISPALVELUT



Lähihoitaja, kodinhoitaja, hoitaja 2266,23 Päiväkeskustoiminta

Kotihoito 

* Sairaanhoitajat 2559,28

* Lähihoitajat 2316,23

R40 / Barn och ungas mentalvårds och missbrukarservice - Lasten ja nuorten mielenterveys ja päihdepalvelut208

Lähiesihenkilöt 3162

R41 / Öppenvård mentalvård- och missbrukarservice - Avohoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut4853

Lähiesihenkilöt 3888,52

3574

3370

3264,91

Johtava ohjaaja 3162

Ohjaaja 2220,23

Sosiaaliohjaaja 2740,26

Kliininen erityissairaanhoitaja 3121,86

2769,32

Sosiaalityöntekijä 3339,71

Psykiatrinen sairaanhoitaja 2559,29

Lähihoitaja, handledare 2266,23

Sosiaaliterapeutti 3339,71

R42 / Vårdavdelningar, meltalvård- och missbrukarservice - hoito-osastot, mielenterveys- ja päihdepalvelut1577

Lähiesihenkilöt 3370

3264,91

Apulaisosastonhoitaja 2898,64

Sairaanhoitaja 2559,29

Olosuhdelisä 50 €/kk (Vaasasta siirtyneet) 

siirretty tehtäväkohtaiseen palkkaan 

lähihoitajien osalta
PSYKOSOCIALSERVICE - PSYKOSOSIAALISET PALVELUT



Lähihoitja, mielenterveyshoitaja 2266,23

Ohjaaja 2676,8

R50 / Öppenvårdsrehabilitering - Avokuntoutus 6493

Lähiesihenkilöt 3574

3370

3264,91

Apulaisosastonhoitaja 2898,64

Puheterapeutit 3767,35

Kuntohoitaja 2569,92

Ravitsemusterapeutti 3381,36

Lähihoitaja 2266,23

R51 / Funktionshinderservice - Vammaispalvelut 2531

Servicesekreterare 2377,94

Lähihoitaja ym. 2266,23

R60 / Öppen social- och hälsovårdsservice - Sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelut 3863

Lähiesihenkilöt 3574

3370

3264,91

Johtava sosiaalityöntekijä 4182

Sosiaalityöntekijä 3688,87

R61 / Barn- och familjeservice - Lapsi- ja perhepalvelut 2718

SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL - SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

REHABILITERING - KUNTOUTUS



Lähiesihenkilöt 3370

3264,91

Johtava sosiaalityöntekijä 4182

Sairaanhoitaja 2559,28

Sosiaalityöntekijä 3688,87

3339,71

Sosiaaliohjaaja 2764,62

R62 / Specialsjukvårdens öppenvård - Erikoissairaanhoidon avopalvelut 776

Lähiesihenkilöt 3704,87

3574

3370

3264,91

Sairaanhoitaja, kätilö, perushoitaja

* sairaanhoitaja 2654,36

* sairaanhoitaja 2559,28

* kätilö 2631,91

* perushoitaja 2316,23

R63 / Munhälsovård - Suun terveydenhuolto 12163

Lähiesihenkilöt 3574

3370

3264,91

Suuhygienisti 2670,26

Hammaslääkärit Korotukset 0-150 €

R70 / Akutsjukhus - Akuuttisairaala 14475

Lähiesihenkilöt 3574

SJUKHUSSERVICE - SAIRAALAPALVELUT



3370

3264,91

Ensihoito 2664,36

* hoitotason ensihoitaja 2468,05

* perustason ensihoitaja 2342,37

Sairaanhoitaja 2627,52

R71 / Vårdavdelningar - Hoito-osastot 16372

Lähiesihenkilöt 3574

3370

3264,91

Apulaisosastonhoitaja 2898,66

Sairaanhoitaja, lähihoitaja

*sairaanhoitaja 2559,29

* Lähihoitaja 2266,23

R72 / Diagnostik och stödfunktioner . Diagnostiikka ja tukipalvelut 3071

Lähiesihenkilöt 3370

3264,91

Välinehuoltaja 2181,05

Farmaseutti 2940,55

VARAUS MÄÄRÄAIKAISILLE, SIJAISILLE JA UUSILLE 30000

193677
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