HELSINGIN KAUPUNKI
HENKILÖSTÖKESKUS

1

PÄIHDEOHJELMAAN LIITTYVÄ TEHTÄVÄLUETTELO
Tehtäväluetteloon on koottu työtehtävät, joissa työskentelevien henkilöiden edellytetään esittävän huumausainetestiä koskevan todistuksen.
Liitteenä olevassa luettelossa A kuvataan tehtävät, joita on kaikilla toimialoilla. Luetteloon B on koottu toimialaan liittyviä erityistehtäviä.
Tehtävät, joissa edellytetään huumausainetestiä, on liitteessä luetteloitu ilman yksittäisiä virka- ja tehtävänimikkeitä. Virastojen ja liikelaitosten on määriteltävä luettelossa olevat tehtävät virka- ja tehtävänimikkeittäin sekä pidettävä jatkossa luettelot ajan tasalla. Näissä tehtävissä voi olla hyvin erilaisia virka- ja tehtävänimikkeitä. Tehtävänimikkeestä riippumatta näiltä henkilöiltä edellytetään huumausainetestausta.
Nimikeluettelot ja niihin tehtävät muutokset käsitellään virastoissa ja liikelaitoksissa yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Viraston tai liikelaitoksen päällikkö vahvistaa päätöksellään virastoa tai liikelaitosta
koskevat nimikkeet. Nimikeluetteloita ei tarvitse toimittaa henkilöstökeskukseen.
Tehtäviin otettavat henkilöt
Näissä luetteloissa mainittuihin tehtäviin otettavien henkilöiden edellytetään esittävän huumausainetestiä koskeva todistus. Määräaikaiseen
tehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään huumetesti, jos hänen palvelussuhteensa kestää yli 6 kuukautta.
Tehtäviä jo hoitavat henkilöt
Jos henkilö jo hoitaa luetteloissa mainittua tehtävää, työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään palvelussuhteen aikana huumausainetestiä koskevan todistuksen,
-

jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että henkilö on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä tai että henkilöllä on
riippuvuus huumeista, ja

-

jos testaaminen on välttämätöntä henkilön työ- tai toimintakyvyn
selvittämiseksi ja

-

henkilö yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain
8 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla vakavasti vaarantaa säännöksessä mainittuja turvallisuus- ym. tekijöitä tai merkittävästi lisää
vahinkoa tai riskiä säännöksessä mainituissa tilanteissa.
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Liite

Tehtäväluettelo
VIRASTO TAI LIIKELAITOS

TEHTÄVÄ

A. Kaikkia virastoja ja liikelaitoksia
koskevat tehtävät

Tietohallinto
 Merkittävistä ICT- järjestelmistä vastaavat henkilöt, joilla on laajat ylläpitäjän tai pääkäyttäjän oikeudet

(Virastojen ja laitosten tulee erikseen
määritellä luettelossa tarkoitetut ja mainitut
tehtävät)

Taloushallinto
 Taloushallinnossa sellaisessa asemassa olevat, jotka päätöksillään voivat aiheuttaa merkittävää taloudellista vahinkoa, esim. kirjanpitopäällikkö
Kuljetus
 Tehtävät, joihin kuuluu säännöllisesti
henkilöautoa suurempien moottoriajoneuvojen tai trukin tms. laitteen kuljettamista
 Potilas- ja sairaankuljetustehtävät
Turvallisuuteen liittyvät tehtävät

B. Lisäksi yksittäiset toimialakohtaiset
tehtävät

Helsingin Energia












Yksiköiden päälliköt
Controllerit
Vaativat asiantuntijatehtävät
Myyntipäälliköt
Palveluneuvojat
Voimalaitosalueilla, valvomoissa, sähköasemilla, lämpökeskuksissa sekä muissa
toiminnan kannalta tärkeissä kohteissa
työskentelevät
Työturvallisuushenkilöt
Projektipäälliköt
Hankinta-asioiden hoitajat

Helsingin Satama



Matkustaja- ja alusliikenteen tehtävät

Helsingin Tukkutori



Pakastamossa työskentelevät

HKL











Liikenteenohjaushenkilöstö
Liikenteenvalvontahenkilöstö
Turvalaitehenkilöstö
Valvomoiden henkilöstö
Metro- ja raitioliikenneyksiköiden
esimiesasemassa olevat
Työvuorosuunnittelijat
Isännöitsijät
Kaluston siirtoja tekevä korjaus- ja huoltohenkilöstö
Tehtävät, joihin liittyy laajat kulkuoikeudet

Kaupunginkirjasto



Tehtävät, joihin pysyväisluontoisesti ja
olennaisesti kuuluu alaikäisen kasvatusta,
opetusta tai muuta työskentelyä yksin henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa (esim. koulujen yhteydessä
olevat lastenkirjastot)

Kiinteistövirasto



Sairaaloiden teknisissä yksiköissä
työskentelevä henkilökunta

Korkeasaaren eläintarha




Eläinlääkäri
Henkilöt, joilla on mahdollisuus päästä
käsittelemään lääkkeitä

Liikuntavirasto



Tehtävät, joihin pysyväisluontoisesti ja
olennaisesti kuuluu alaikäisen kasvatusta,
opetusta taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa eikä niihin osallistu muita henkilöitä (esim. liikunnanohjaus)

Opetusvirasto



Tehtävät, joihin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta
työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa eikä niihin osallistu
muita henkilöitä.

Palmia



Puhelin- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstö
Tehtävä, johon kuuluu sähkötöiden kokonaisvastuu
Catering-palveluiden tuotannonohjaus- ja
kassajärjestelmistä vastaava
Sairaaloiden kuljetuksissa työskentelevä
henkilökunta








Pelastuslaitos







Kaikki operatiiviset tehtävät
Tehtävät, joissa on käyttöoikeus ensihoidon tietojärjestelmiin
Pelastuskoulun opetus- ja harjoitustehtävät
Väestösuojelun suunnittelutehtävät
Palotarkastajat
Korkean paikan työskentelyyn liittyvät
tehtävät
Pelastuskomentaja ja osastopäälliköt

Rakennusvirasto





Sähkötyöt
Kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät tehtävät
Rakennushankkeisiin liittyvät tehtävät, joihin sisältyvät mm. suuret taloudelliset riskit

Sosiaali- ja terveysvirasto



Tehtävät, joissa työskennellään yksin:
- asiakkaan kodissa esim. kotipalvelussa,
kotihoidossa ja kotisairaalassa yksin
työskentelevät
- sairaaloissa tai laitoksissa yksin työskentelevät, esim. lastensuojelu-, vanhustenhuolto-, kehitysvamma- ja päihdehuoltolaitokset
Sairaala-apteekissa työskentelevä
henkilökunta ja sairaala-apteekin tiloissa
työskentelevä muu henkilökunta



Stara






Sähköasentajat
Panostajat
Korjaamohenkilöstö
Kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät tehtävät

Varhaiskasvatusvirasto



Tehtävät, joihin pysyväisluontoisesti ja
olennaisesti kuuluu alaikäisen kasvatusta,
opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa
taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen
kanssa eikä niihin osallistu muita henkilöitä, esim. yksin omassa kodissaan tai asiakkaan kodissa työskentelevät ja yksin
päiväkodeissa yövuorossa työskentelevät
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