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Koulujen ja oppilaitosten rehtoreille ja muille esimiehille 
 
 
 
Ohje voimassa toistaiseksi 
 
 

Viite:  Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen 25.2.2010 ohje nro 13 saira-
us- ja työtapaturmalomat. 
 
Opetustoimen johtajan delegointipäätös virka- ja työvapaan myöntämi-
sestä ja sijaisen ottamisesta 4.9.2009 § 49. 
 

OPETUSVIRASTON MENETTELYTAPAHOHJE HENKILÖSTÖN 
SAIRAUS- JA TYÖTAPATURMALOMIEN KÄSITTELYYN JA 
PÄÄTÖKSENTEKOON 
 
 

 

 
1. Yleistä 

 
Tällä ryhmäkirjeellä täydennetään viitteessä mainittuja henkilöstökes-
kuksen ohjeita ja se korvaa 17.2.2005 annetun opetusviraston ryhmä-
kirjeen numero 17 sairaus- ja tapaturmaohjeistuksen. 

 
 

2. Sairastumisilmoitusten menettelytapaohjeiden laatiminen / tarkistaminen 
 

Työntekijöille tulee antaa selkeät ohjeet siitä, miten heidän tulee mene-
tellä sairastuessaan. Ohjeistuksen tarkistamisesta, laatimisesta ja 
menettelytapojen noudattamisesta vastaa opetustoimen johtajan de-
legointipäätöksessä 4.9.2009 § 49 mainittu työ- tai virkavapaan myön-
tävä esimies. 

 
Työpaikka- tai työyksikkökohtaisista ohjeista tulee ilmetä seuraa-
vat seikat: 

 
2.1. Sairastumisilmoitus on tehtävä viipymättä ennen töiden al-

kua. 
 
2.2. Sairastumisilmoitus tehdään aina omalle esimiehelle. 

 

http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=39&Item=22908%20
http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=39&Item=22908%20
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Jos poikkeustapauksissa ilmoitus tehdään muulle kuin omalle esi-
miehelle, tulee työpaikalla olla tähän yhteisesti sovittu käytäntö.  
 
Poissaolon syyn arviointi: 
 
Poissaolon tulee aina perustua hyväksyttävään selvitykseen, joka 
arvioidaan sairauspoissaoloilmoituksen vastaanottamisen yhtey-
dessä. Tällöin esimiehen/ilmoituksen vastaanottajan tulee kertoa, 
mistä sairauspäivästä lähtien on esitettävä todistus työkyvyttömyy-
destä sekä muistuttaa poissaolijaa sairauslomahakemuksen jättä-
misestä sekä mahdollisten lääkärinlausuntojen toimittamisesta.  
 
Esimies voi aina vaatia lääkärintodistuksen perustellusta syystä yk-
silökohtaisesti ja määräaikaisesti jokaiselta työkyvyttömyyspäivältä. 
Erityinen perusteltu syy on yleensä esim. tilanteessa, jossa työnteki-
jällä / viranhaltijalla on paljon lyhyitä poissaoloja tai jos sairauslo-
maa haetaan ristiriitatilanteen jälkeen.  
 
Tämän vaatimuksen voi esittää vain esimies, ei muu sairauspoissa-
oloilmoituksen vastaanottava henkilö. Tällöin esimies ohjeistaa 
henkilöä jo etukäteen kaikissa tilanteissa ilmoittamaan sairauslo-
masta suoran esimiehelle, jotta esimies voi arvioida tilanteen. 
 
Lääkärintodistus on toimitettava työnantajalle viikon kuluessa lääkä-
rintodistuksen allekirjoituspäivämäärästä lukien. Jos todistusta ei 
toimiteta määräajassa voi esimies päättää ensimmäisen sairauslo-
mapäivän palkattomuudesta sairauslomaa myöntäessään. Työnte-
kijää/viranhaltijaa tulee kuulla jos esimies katsoo ko. sairausloma-
päivän palkattomaksi. Jos lääkärintodistuksen viipyminen aiheutuu 
hyväksyttävästä syystä, työntekijä ei menetä sairausajan palkkaa. 

 
Lääkärin, työterveyshoitajan tai sairaanhoitajan todistukseen perus-
tuvaa sairauslomaa ei voi jatkaa omalla ilmoituksella. 
 

2.3. Sairastumisilmoitus on aina tehtävä henkilökohtaisella il-
moituksella tai puhelimitse 

 
Henkilökohtaisen yhteydenoton tarkoituksena on antaa esimiehelle 
mahdollisuus arvioida poissaolon syytä ja ilmoittaa mistä alkaen 
työkyvyttömyydestä tulee esittää todistus. Sairaslomailmoitukseksi 
ei pidä hyväksytä sähköpostiviestiä tai tekstiviestiä. 
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2.4. Sairastumisilmoituksen toimittaminen työpaikan tai työyk-
sikön toiminnan kannalta tarpeellisiin toimintapisteisiin. 

 
Toimintaohjeessa tulee olla määriteltynä se, toimittaako henkilö itse 
tiedon muihin toimintapisteisiin vai välittääkö tiedon eteenpäin joku 
muu. Asiasta voidaan sopia myös sairauspoissaoloilmoitusta vas-
taanotettaessa. Peruuntuvat työt pystytään paremmin organisoi-
maan, kun poissaolotieto toimitetaan esimerkiksi toiseen työyksik-
köön tai tehtävien kannalta kriittisille sidosryhmille  
 

 
3. Valmistelu ja päätöksenteko 

 
Sairauspoissaolojen päätöksentekijät opetusvirastossa on määritelty 
opetustoimen johtajan delegointipäätöksellä virka- ja työvapaan myön-
tämisestä ja sijaisen ottamisesta 4.9.2009 § 49. 
 
Opetusviraston työpaikoilla/työyksiköissä tulee olla nimettynä työpaikka 
tai työyksikkökohtaiset sairausloma-asioita valmistelevat henkilöt niin 
että työntekijät tietävät kuka heidän sairausloma-asioita käsittelee. (yk-
sityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 5 §:n mukaan). Tar-
kemmat ohjeet terveyttä koskevien tietojen käsittelystä on annettu hen-
kilöstökeskuksen 25.2.2010 antaman sairaus- ja työtapaturmalomia 
käsittelevässä ohjeessa kohdissa 3.3 ja 3.4.  
 
Delegointipäätös ja sairasloma-asioita valmistelevat henkilöt on syytä 
käydä läpi esim. perehdyttämisen yhteydessä tai työpaikkakokoukses-
sa tarpeen niin vaatiessa. 
 
Opetusvirastossa sairauspoissaoloihin liittyvät lääkärin, työterveyshoi-
tajan tai sairaanhoitajan todistukset liitetään sairauslomahakemuksen 
liitteeksi päätöksentekijälle. Päätöksentekijän tulee huolehtia siitä, että 
alkuperäiset terveyttä kuvaavat todistukset/lausunnot toimitetaan Talo-
ushallintopalveluun arkistoitavaksi, varsinainen alkuperäinen sairaus-
loma- tai tapaturmaloma päätös jää päätöksentekijälle. 
 
 

4. Todistuksen tarkastaminen ja palkanmaksuvelvollisuus 
 
Sairauslomasta päättävän tulee tarkastaa lääkärin, työterveyshoitajan, 
tai sairaanhoitajan tekemät lausunnot ennen päätöksentekoa. Muiden 
kuin kaupungin omien työterveyslääkäreiden antamat lääkärintodistuk-
set voidaan lähettää opetusviraston työterveyslääkärin tarkastettavaksi, 
jos on perusteltua aihetta epäillä työkyvyttömyyden syytä. Perus-

http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=39&Item=22908%20
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teltu syy voi olla esim. diagnoosin puuttuminen. Esimies voi jatkossa 
edellyttää että työntekijä/viranhaltija toimittaa lääkärinlausunnot työter-
veyshuollosta (määräaikaisesti). 
 
Mikäli työntekijä/viranhaltija katsoo, että työkyvyttömyysajalta tulisi 
maksaa palkka ja sairauslomasta päättävä esimies ei hyväksy lääkärin-
todistukseen perustuvaa sairauslomaa palkallisena, tulee hänen ohjata 
työntekijä / viranhaltija työterveyshuoltoon, minkä jälkeen palkallisuus 
arvioidaan uudelleen.  
 
Päättävien esimiesten tulee palkallisia sairauslomia myöntäessään 
kiinnittää huomiota lääkärintodistuksessa mainittuihin diagnooseihin 
ja/tai koodeihin, sillä tietyt syyt eivät aiheuta työnantajalle palkanmak-
suvelvollisuutta. 
 
Jos kysymys ei ole sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta, mutta 
lääkärintodistukseen on kirjattu työkyvyttömyysaika, henkilölle tulee 
myöntää työ- tai virkavapaata, saldovapaata tai vaihtoehtoisesti vuosi-
lomaa. 
 
Virka- ja työehtosopimuksissa on sovittu, että muusta kuin sairaudesta, 
vammasta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys ei aiheuta työnanta-
jalle palkanmaksuvelvollisuutta. Näitä ovat mm. kauneusleikkauksista, 
silmien laserleikkauksista ja muista vastaavista ei välttämättömäksi 
luokiteltavista toimenpiteistä aiheutuvat sairauspoissaolot ellei sairaus-
poissaolon syy perustu terveydellisiin ja lääketieteellisiin syihin. 
 
Lääkärinlausunnoissa Z – alkuiset koodit eivät ole sairauksia vaan teki-
jöitä, jotka vaikuttavat terveydentilaan. Z – koodit eivät yksinään aiheu-
ta palkanmaksuvelvollisuutta. Alkoholin käytöstä johtuvat poissaolot 
ovat palkattomia. Poikkeuksellisesti alkoholismi voidaan katsoa palkal-
liseksi poissaoloksi vain, jos se arvioidaan lääketieteellisin perustein 
sairaudeksi luokiteltavaksi tilaksi. Myös katkaisuhoito on yleensä oike-
uttanut sairausajan palkkaetuihin.  
 
Työnantajalla ei ole myöskään palkanmaksuvelvollisuutta tilanteessa 
jossa henkilö on sairaslomansa aikana ollut samankaltaisessa työssä. 

 
Henkilöstökeskus on ohjeistanut henkilöstöä terveydenhoidollisissa tut-
kimuksissa, tarkastuksissa ja hoidoissa käynneistä 13.5.2008 kirjeellä 
30.  
 
 
 

http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&ID=%7B874FE4A2%2D9B0D%2D4B7C%2D8AB6%2DC3612274BF1F%7D&Profile=Paatosasiakirja
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&ID=%7B874FE4A2%2D9B0D%2D4B7C%2D8AB6%2DC3612274BF1F%7D&Profile=Paatosasiakirja
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5. Sairausloman hakeminen ja myöntäminen 
   

Peruskoulujen ja lukioiden opetushenkilöstö hakee sairauslomaa 
opetusviraston virkavapauslomakkeella koulu 322. Ammatillisten oppi-
laitosten opetushenkilöstö hakee sairauslomaa lomakkeella ammatil-
linen virkavapaahakemus. Muut työntekijät ja viranhaltijat (mm. virasto) 
käyttävät sairauslomahakemus ja päätös -lomaketta Lv 273.  
 
Sairauslomahakemus tulee tehdä viipymättä. Mikäli poissaoloon liittyy 
lääkärinlausunto tulee hakemukseen sisällyttää lääkärintodistuksen sai-
rauspäivät. Jos sairauslomaa ei voida myöntää hakemuksen mukaises-
ti, hakemus on hylättävä tai sairausloma voidaan henkilön kirjallisella 
suostumuksella myöntää muullakin tavalla. 
 

6. Työtapaturmalomien hakeminen ja myöntäminen 
 

Työtapaturman ilmoittamisessa, hakemisessa ja päätöksenteossa nou-
datetaan samoja ohjeita kuin sairauslomissa. Työtapaturmalomaa 
myönnetään ammattitaudin tai työtapaturman aiheuttaman työkyvyttö-
myyden johdosta. Työkyvyttömyydestä on aina esitettävä lääkärintodis-
tus. 
 
Työtapaturmalomaetuudet maksetaan kutakin työtapaturmaa tai am-
mattitautia kohti. Työtapaturmaloma ei vähennä oikeutta sairausloma-
etujen saamiseen. 
 
Peruskouluissa ja lukiossa opetushenkilöstön tapaturmalomat haetaan 
ja myönnetään virkavapaushakemus ja päätös -lomakkeella koulu 322. 
Ammatillisissa oppilaitoksissa opetushenkilöstö käyttää lomaketta am-
matillinen virkavapaahakemus. Muu henkilökunta käyttää työtapatur-
malomahakemus- ja päätös -lomaketta Lv 300. 
 
Tapaturman sattuessa työntekijän/viranhaltijan tulee aina täyttää lo-
make Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus, vaikkei tapaturmasta aiheu-
tuisi työkyvyttömyyttä. Työntekijä täyttää lomakkeesta kohdan ”vahin-
goittunutta koskevat tiedot” ja kohdat, joissa kysytään varsinaisesta va-
hinkotapahtumasta. Lomake lähetetään Taloushallintopalvelun (Talpa) 
palkanlaskentaan omalle palkkasihteerille (PL 243), joka täyttää lomak-
keen muilta osin.  
 
Jos työtapaturma aiheuttaa työkyvyttömyyden, tulee poissaolosta olla 
lääkärintodistus. Esimiehen tulee antaa työntekijälle vakuutustodistus 
lääkärissä käyntiä varten, jos joudutaan käyttämään muuta kuin omaa 
työterveyshuoltoa.  

http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=477&Item=8562
http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=477&Item=14748
http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=477&Item=14748
http://helmi/Kaupungin%20yhteiset%20lomakkeet/273.DOC
http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=477&Item=8562
http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=477&Item=14748
http://intranet.edu.hel.fi/page.asp?Section=477&Item=14748
http://helmi/Kaupungin%20yhteiset%20lomakkeet/300.DOC
https://www.pohjola.fi/NR/rdonlyres/eapxjeo5ii37ry3c7b6zjv63zfrtjyzxm6qyohnf5npwvpyz6efy5b5bgtqp7g4hejjqkhzi4zujpfuhtfnld43zqrd/107001e.pdf
https://www.pohjola.fi/NR/rdonlyres/ebf2zf57y6zgr3azzcryi7a4enxmcdwrdo6g4wbh3ue2etbchon4hsjyec7jkiyvklvrzwcgbhwc4jikfxj7xa3qqgd/111010e.pdf
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Vakuutusnumero on 41-327000-0 ja LY-tunnus 0201256-6.  
 
Alkuperäinen vakuutustodistus annetaan työntekijälle ja kopio todistuk-
sesta lähetetään Taloushallintopalvelun palkanlaskentaan omalle palk-
kasihteerille (PL 243).  
 
Taloushallintopalvelun palkanlaskentaan lähetettyihin asiapapereihin 
voi liittää mukaan myös tapaturmaan liittyvät alkuperäiset kuitit, jos 
työntekijä on itse maksanut esimerkiksi lääkekuluja. 
 
 

7. Lisätietoja 
 

Lisätietoja antavat Sari Markus p. 310 86255, Anu Strand p. 310 
86838, Tarja Suovuo p. 310 86843 ja Teemu Sääksniemi p. 310 
86244. 
 

 
 
 
 

 
Rauno Jarnila   
opetustoimen johtaja 

   
 
  


