
Henhilöhohtainen ja arka asia
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Tapio Kirsi

TAUSTAA

Tampereen kaupungin raittiuslautakunta
käynnisti vuonna l9B7 kolmivuotisen Vastuu
ihmisestä työyhteisössä -toimintaprojektin,
jonka tarkoituksena on tehostaa työelämässä
esiintyvien alkoholiongelmien ehkäisyä ja on-
gelmaisten hoitoonohjausta. Projektiin liitty-
vässä kyselyssä kartoitettiin alkoholiongelmien
yleisyyttä, suhtautumista alkoholiongelmiin ja
-ongelmaisiin sekä hoitoonohjausta, joista vii-
meksi mainittua ei tarkastella tässä artikkelissa
erillisenä aihepiirinään. Tutkimuksen kohde-

ryhmän muodostivat ne lB työpaikkaa, jotka
syksyllä l9B7 olivat ilmoittautuneet mukaan
projektin työpaikkakohtaiseen peruskoulutuk-
seen. Työpaikkojen yhteenlaskettu työntekijä-
määrä (15 587) on noin viidesosa (lB %) Tam-
pereen työllisestä työvoimasta. Pääosa työpai-
koista edustaa kaupungin keskeisimpiä elinkei-
noaloja, teollisuutta sekä yhteiskunnallisia ja
henkilökohtaisia palveluita. Kahden keskisuu-
ren elinkeinoalan - rakennustoiminnanja kau-
pan - työpaikkoja ei ole aineistossa mukana
(Kirsi 1988, 3).

AINEISTO JA MENETELMÄT

Tutkimusaineisto perustuu 400 henkilön osr-
tettuun otantaan.Johdon (10 %)ja avainhenki-
löiden (20 %) edustajat valittiin harkinnanva-
raisesti niiden henkilöiden joukosta, jotka ase-
mansa tai tehtävänsä puolesta joutuvat työpai-
kallaan tekemisiin päihdeongelmatapausten
kanssa. Esimiesten (20 %) sekä työntekijöiden
ja toimihenkilöiden (50 %) edustajat poimittiin
tasavälisellä satunnaisotannalla työpaikkojen

Artikkeli perustuu Pariisissa 5.-9.6.1989 järjestetyn
kansainvälisen alkoholismi- ja huumekongressin "Alcohol
and drug problems in business and industry" -työryh-
mässä pidettyyn alustukseen.
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aakkosellisista henkilöstörekistereistä. Kunkin
työpaikan osuus otoksesta määräytyi sen perus-
teella, mikä on sen henkilöstön osuus aineiston
työpaikkojen henkilöstön kokonaismäärästä.

Kyselylomake lähetettiin vastaajien koti-
osoitteisiin. Vastausaktiivisuus vaihteli 72 pro-
sentista (tyc;ntekijat) 90 prosenttiin fi ohtotaso).
Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin
lukuun ottamatta avovastauksia, joiden eritte-
lyssä sovellettiin laadullista tutkimusotetta.

Työpaikat jaettiin koon mukaan kolmeen
ryhmään: 20-100 työntekijän pieniin, 101-
I 000 työntekijän keskisuuriin ja yli 1 000 työn-
tekijän suuriin työpaikkoihin. Sukupuoliraken-
teeltaan luokiteltiin miesvaltaisiksi ne työpai-
kat, joiden edustajista otoksessa yli kaksi kol-
masosaa oli miehiä, ja naisvaltaisiksi ne työpai-
kat, joiden edustajista yli kaksi kolmasosaa oli
naisia, ja eriytymättömiksi "sekatyöpaikoiksi"
ne työpaikat, joiden edustajista kummankaan
sukupuoliryhmän osuus ei ylittänyt kahta kol-
masosaa. Toimialan mukaan työpaikat jaettiin
hoitoalan ja muun julkisen sektorin työpaikkoi-
hin fiulkinen sektori) sekä teollisuudenja palve-
lualan työpaikkoihin (yksityinen sektori). Vas-
tanneista enemmistö (58 %) oli miehiä. Naiset
muodostivat enemmistön (56 %) työntekijöi-
den ja toimihenkilöiden ryhmässä, joka jatkossa
lyhennetään muotoon "työntekUät".

PÄIHDEONGELMAT
P öihdeongelmien e süntyminen

Kysymykseen "Esiintyykö työpaikallasi
päihdeongelmia?" antoi myöntävän vastauksen
yli puolet (52 o/,) (taulukko l). Lähes yhtä moni
(+9 %) oli havainnut viimeksi kuluneen vuoden
aikana työpaikallaan vähintään yhden päihde-
ongelmatapauksen. Kahta aineiston pienimpiin
kuuluvaa työpaikkaa lukuun ottamatta päihde-
ongelmia esiintyi kaikilla työpaikoilla. Pienten
työpaikkojen vastaajien tiedot ongelmien esiin-
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taustatekijä työpaikat

N

Taulukko 1. Päihdeongelmien esiintyminen työpaikalla
henkilöstöryhmän, sukupuolen ja työpaikkaa koskevien

taustatekÜöiden mukaan, 7o

tymisestä tai esiintymättömyydestä olivat yhtä-
pitäviä. Keskisuurten ja suurten työpaikkojen
kohdalla käsitysten hajonta kasvoi työpaikan
koon kasvaessa: mitä suurempi työpaikka, sitä
suuremmassa määrin työntekijöidenja esimies-
ten tiedot ongelmien esiintymisestä perustuivat
omaa työyhteisöä (toimipaikka, osasto jne.)
koskevaan tilanteeseen. Johdon ja avainhenki-
löiden näkökulma päihdekysymyksissä on työ-
paikan koosta riippumatta laajempi: heistä
kolme neljäsosaa ilmoitti työpaikallaan esiinty-
vän päihdeongelmia.

Erot päihdeongelmien esiintymisessä liittyi-
vät sukupuoleen: naisvaltaisissa työyhteisöissä
(myös toimistotyö, ks. Kirsi l9BB, 24), naisval-
taisilla työpaikoilla ja naisenemmistöisillä hoi-
toaloilla päihdeongelmia esiintyy keskimää-
räistä vähemmän (taulukko 1). Eniten ongel-
mista raportoivat muun julkisen sektorin sekä

työpaikan koon mukaan keskisuurten työpaik-
kojen vastaajat. Alkoholin käyttöön puuttu-
mista koskevat tiedot (ks. Kirsi l9BB, 93) antoi-
vat kuitenkin perusteit a päätellä, että työpaikan
kokoon ja toimialaan - hoitoala pois lukien -
liittyvät erot kertovat pikemminkin päihdeon-
gelmien poikkeuksellisesta näkyvyydestä kuin
yleisyydestä keskisuurilla ja "muun julkisen
sektorin" työpaikoilla.

P äöhde h aitt oj e n haa aöt s eminen

Vastaajien havaitsemat tavallisimmat työ-
elämässä esiintyvät päihdehaitat käyvät ilmi
taulukosta 2.

Johdon havainnoissa painottuivat keskimää-
räistä enemmän työajan noudattamiseen ja
avainhenkilöiden havainnoissa henkilön työ-
kuntoisuuteen liittyvät haitat. Esimiehet olivat
havainneet haittoja vähemmän kuin muut,
mikä erityisesti krapulapäivien j a työpaikkaj uo-
pottelun osalta voi ilmentää haittojen salailua.

O ngelmien ty äp er öisyy s

Näkemyksiä alkoholiongelmien työperäisyy-
destä selvitettiin kysymyksellä "Onko työssäsi
tai työyhteisössäsi päihdeongelmien syntymistä
aiheuttavia tai edesauttavia tekijöitä?". Yh-
teensä l2l vastaajaa - 38 prosenttia kaikista
kyselyyn vastanneista ja 46 prosenttia niistä,
jotka ilmoittivat työpaikallaan esiintyvän päih-
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vastanneet esiintyy päih-
deongelmia

N%
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esimiehet
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sukupuoli
nainen
mies

työpaikan koko
pienet
keskisuuret
suuret

henkilöstön
sukupuolirakenne
naisvaltainen
miesvaltainen
eriytymätön

toimiala
hoitoala
muu julkinen
sektori
teollisuus
palvelut

sektori
julkinen sektori
yksityinen
sektori
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Taulukko 2. Päihdehaittojen havaitseminen henkilöstöryh-
mittäin, 7o

havainnut
vähintään
kuukausittain

henkilöstöryhmä
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deongelmia - vastasi kysymykseen myöntä-
västi ja toi myös avovastauksessaan esiin yhden
tai useamman tekijän. Tekijät ryhmiteltiin seu-
raavasti:

tekijäryhmä

työn luonne
stressi
henkilösuhteet
epävarmuus
mahdollistamine n

tekijän maininneet, lkm

55
54
32
13

ll

Työn luonne kattaa maininnat, jotka koski-
vat alkoholin liittymistä työhön, epäsäännölli-
siä työaikoja, työn sisältöä, työolosuhteita sekä

asemaan liittyviä tekijöitä. Stressi on yleisni-
mike työn psyykkisille kuormitustekijöille,
joiksi luokiteltiin termin "stressi" ohella sellai-
set maininnat kuin työ-ja suorituspaineet, kiire,
vastuu ja "burn out". Henkilösuhteita koskevat
maininnat liittyivät esimiehen ja alaisen välis-
ten suhteiden ongelmallisuuteen, työpaikan ki-
reään ilmapiiriin, henkiseen painostukseen ja
hierarkkisiin valtarakenteisiin. Epävarmuuste-
kijöiksi ryhmiteltiin ne vastaukset, joissa mai-
nittiin pelko työpaikan menettämisestä ja huoli
ajan tasalla pysymisestä tilanteessa, jossa työn
sisältö ja työmenetelmät nopeasti uudistuvat
(erityisesti automaatio). Luokan "mahdollista-
minen" maininnoista suurin osa koskee esimies-
ten haluttomuutta puuttua alaistensa alkoholin
käyttöön.

Työn luonteeseen liittyviä tekijöitä mainitsi-
vat eniten palvelualan työpaikkojen vastaajat.
Stressitekijät korostuivat suurten työpaikkojen
työntekijöiden vastauksissa. Henkilösuhteiden
jännitteitä painotti toimialasta riippumatta työ-
paikkojen johto. Epävarmuustekijöitä toivat
esiin lähes pelkästään teollisuustyöpaikkojen
vastaajat. Mahdollistamisen maininneista suu-
rin osa oli palvelualan ja sekatyöpaikkojen
avainhenkilöitä. Puolet vastanneista mainitsi
kaksi tai useampia erityyppisiä tekijöitä.

Esiin tuodut tekijät ovat - mahdollistamista
lukuun ottamatta - sellaisia työn ja työympä-
ristön yleisiä kuormitustekijöitä, joilla on mo-
nissa tutkimuksissa todettu olevan yhteyttä
psyykkiseen ja somaattiseen oireiluun (mm.
Kalimo & al. 1987; Lehto l9BB). Yksi tapa lievit-
tää oireita on päihteiden käyttö. Näkökulmaa
vaihtaen yksi tapa lähestyä päihdeongelmien
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ehkäisyä työelämässä on huomion kiinnittämi-
nen henkiseen työsuojeluun, jonka kohteista
vastaajien argumentointi tarjosi runsaanja mo-
nipuolisen aineiston.

SU HTAUTU MINEN PÄIHTEIDEN
xÄYrrÖ Ö I'I J A KÄYrTÄJ IIN
P öihd.e ongelrnais en löhe styminen

Tilanteessa, jossa työtoverilla ilmenee alko-
holiongelma, enemmistö vastanneista pyrkii
(tai pyrkisi) keskustelemaan asiasta kahden
kesken ja tarjoaa apuaan tai ehdottaa oma-
aloitteista hakeutumista hoitoon, ennen kuin
ongelma pahenee ja hoitoon ohjataan. Muita
varautuneempia olivat työntekijät, joista oma-
aloitteisesti asian ottaa puheeksi vajaa puolet.
Lähes yhtä moni seuraa tilanteen kehittymistä,
kunnes ongelmainen itse ottaa asian puheeksi,
ja keskustelee asiasta mieluummin muiden työ-
tovereiden kuin ongelmaisen itsensä kanssa.
Vain 4 prosenttia vastanneista ei reagoi(si) työ-
toverinsa päihdeongelmaan lainkaan.

Enemmistö avainhenkilöistä ja lähes puolet
työntekij öistä koki vaikeaksi lähestyä päihdeon-
gelmaista työtoveria. Johdolleja esimiehille on-
gelmaiset ovat useimmiten alaisia; heidän osal-
taan ongelman esille ottamista helpottaa ase-

maan liittyvä auktoriteetti. Syyn lähestymisen
vaikeuteen ilmoitti avovastauksessaan l19 vas-
taajaa. Perustelut eivät jäsentyneet selväraj ai-
siksi ryhmiksi vaan jatkumoksi, jonka ääripäitä
ovat vastaajan periaatteellinen haluttomuus tai
arkuus puuttua ylipäänsä toisten ihmisten
asioihin ja ongelmaisen reaktioiden pelko ("se-
kaantumista toisten yksityiselämään", "henki-
lökohtainen ongelma", "asianomaiselle arka
asia", "henkilö ei tiedosta tai myönnä ongel-
maansa", "saa yleensä vihamiehen"). Ongel-
maisen reaktioihin liittyviä näkökohtia painot-
tivat asiasta eniten kokemusta omaavat avain-
henkilöt.

P äihd.e ongelmista puhumisen tapa j a
ty öyhteis ön ke skust eluilmapüri

Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti puhu-
vansa työpaikallaan esiintyvistä alkoholiongel-
mista vakavasti, 7 prosenttia enimmäkseen
"huulenheittona" kahvipöytäkeskusteluissa ja
loppu viidesosa vaihtelevin sävyin tapauksesta
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riippuen. "Huulenheittäjistä" lähes kaikki oli-
vat miespuolisia työntekijöitä. Humoristinen
suhtautuminen alkoholin käyttöön on maskulii-
niseen työläisidentiteettiin liittyvä piirre, jonka
äärimmäinen ilmentymä on työmaajuopottelun
ihannointi. Tällaisen asennoitumistavan ole-
massaolosta mutta samalla sen heikkenemisestä
viime vuosikymmeninä kertoivat muutamat
työelämän alkoholiongelmien pitkän aikavälin
muutosta arvioineet vastaajat (Kirsi 1988, 35;

ks. myös Saarto 1986,2l-22).
Työyhteisön keskusteluilmapiiriä koskevan

kysymyksen vaihtoehtoja olivat "avoin ja asial-
linen", "kyräilevä" ja "välinpitämätön". Avoi-
mimpana työyhteisönsä keskusteluilmapiiriä
pitivät ne vastaajat, joiden työpaikalla ei esiinny
päihdeongelmia. Heidän kohdaltaan kysymys
oli itse asiassa irrelevantti: alkoholin käyttöä
koskeva keskusteluilmapiiri syntyy vasta ongel-
matapausten ilmaantumisen myötä. Niistä vas-
taajista, joiden työpaikalla esiintyy päihdeon-
gelmia, runsas kolmannes luonnehti työyhtei-
sönsä keskusteluilmapiiriä välinpitämättö-
mäksi, vajaa kolmannes avoimeksi ja asialli-
seksi ja vajaa kolmannes kyräileväksi (tai avo-
vastauksessa sävyltään muutoin negatiiviseksi,
mm. juoruilevaksi, ahdistavaksi, moralisoi-
vaksi, tuomitsevaksi).

Kyräileväksi työyhteisönsä asenneilmapiirin
kokivat erityisesti naisetja naisvaltaisten (myös

hoitoalan) työpaikkojen vastaajat, joiden
työyhteisöissä päihdeongelmat ovat suhteelli-
sesti harvinaisempia mutta päihdehaittojen sie-
tonormit ehkä keskimääräistä tiukempia. Mies-
ten ja miesvaltaisten työpaikkojen edustajien
(myös teollisuusja "muujulkinen sektori") vas-
tauksissa korostui keskusteluilmapiirin välinpi-
tämättömyys. Avoimimmaksi työyhteisönsä
suhtautumista alkoholin käyttöön ja käyttäjiin
luonnehtivat palvelualan ja sekatyöpaikkojen
vastaajat sekä johto ja esimiehet.

Suhtautumisen erot ja ualikoiuuus

Omaa suhtautumistaan johto ja esimiehet pi-
tivät enimmäkseen tiukkana mutta asiallisena
ja alaistensa suhtautumista päihdeongelmia ja
-ongelmaisia ymmärtävänä. Työntekijöistä
vastaavasti useimmat pitivät omaa asennoitu-
mistaan ymmärtävänä ja esimiesten asennoitu-
mista tiukkana mutta asiallisena. Johdon ja
256

alaisten käsitykset omasta ja toistensa suhtau-
tumisesta alkoholin käyttöönja käyttäjiin olivat
siis pitkälti yhtäpitäviä. Avainhenkilöiden nä-
kemys asiasta oli toisenlainen: johdon ja alais-
ten suhtautumistavoissa avainhenkilöt näkivät
yhtä paljon tai jopa enemmän hyssyttelyä ja
välinpitämättömyyttä kuin "tiukkaa asialli-
suutta" ja "ymmärtävyyttä".

Suhtautuminen alkoholin käyttöön vaihtelee
myös riippuen siitä, kenen tai keiden alkoholin
käytöstä on kysymys. Enemmistö vastaajista
henkilöstöryhmästä riippumatta yhtyi seuraa-
viin väittämiin: "Ylemmässä asemassa olevien
päihdeongelmiin ei puututa yhtä helposti kuin
alemmassa asemassa olevien", "Pätevän am-
mattimiehen alkoholiongelmaa katsotaan läpi
sormien, vähemmän ammattitaitoista rangais-
taan helpommin" ja "Nuoret ja naispuoliset
työntekijät joutuvat päihteiden käytön takia
helpommin silmätikuiksi kuin vanhat ja mies-
puoliset työntekijät." Yksimielisimpiä nuoriaja
naisia koskevan väittämän suhteen olivat nai-
set, mikä antoi aiheen päätellä, että työpaikoilla
naisten alkoholin käyttöä ja sen seurauksia val-
votaan enemmän kuin miesten. Naisvaltaisissa
työyhteisöissä työntekijöiden keskinäinen so-

siaalinen kontrolli on myös tiukempaa (ks. Kirsi
l9BB,55).

P äih d.e ong el.mi en s al ailu

Valtaosa (81 %) niistä, joiden työpaikalla
esiintyy päihdeongelmia, ilmoitti työpaikallaan
ilmenevän päihdeongelmien salailua ja/tai al-
koholin käytöstä aiheutuvien haittojen peitte-
lyä. Kolmasosa kaikista kyselyyn vastanneista
katsoi, että salailussa on kysymys solidaarisuu-
desta vaikeuksissa olevaa työtoveria kohtaan.
Enemmistö piti salailua kuitenkin karhunpalve-
luksena, jolla mahdollistetaan päihdeongelman
kehittyminen entistä vaikeammaksi. Eniten so-

lidaarisuusaspektia painottivat johdon edusta-
jat, joista muutamat huomauttivat samalla, että
kysymys on molemmista: salailu koetaan soli-
daarisuudeksi, mutta lopputulos on karhunpal-
velus.

Avovastausvaihtoehtoa käyttäneistä muuta-
mat pitivät salailun syynä pelkoa leimaantua
ilmiantajaksi. Muutoin argumentointi oli sa-

mankaltaista kuin se, jolla perusteltiin vai-
keutta lähestyä päihdeongelmaista työtoveria
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(mm. "hienotunteisuus", "mukavuudenhalu",
"välinpitämättömyys"). Enemmistö vastajista

- johto mukaan lukien - yhtyi väitteeseen
"Ylemmissä asemissa olevilla on paremmat
mahdollisuudet salata päihdeongelmansa kuin
tavallisilla työntekijöillä".

Yhteisuastuull,isuus

Miltei yksimielisiä vastaajat (Bg %) olivat
siitä, että työntekijöiden pitäisi puuttua työto-
vereidensa päihdeongelmiin, ennen kuin ne eh-
tivät kehittyä seurauksiltaan vakaviksi. Lähes
yhtä moni (79 %) katsoi, että työtovereiden
tarjoama tuki voi ainakin joissain tapauksissa
auttaa ongelmaista siinä määrin, ettei turvautu-
minen ammattiauttajien apuun ole tarpeellista
ongelmasta selviytymiseksi. Käsitykset yhteis-
vastuullisuuden merkityksestä päihdeongel-
mien ehkäisyssä ja hoidossa olivat siis periaat-
teessa erittäin myönteisiä. Kokemuksia yhteis-
vastuullisuudesta oli kerrottavanaan kuitenkin
vain 14 prosentilla vastaajista. Kokemukset oli-
vat pääosin rohkaisevia, mutta myös kielteisiä
tuloksia tuotiin esiin: joillain työpaikoilla työto-
vereiden oma-aloitteisten auttamisyritysten
epäonnistuminen oli aiheuttanut turhaantu-
mista ja voimistanut välinpitämätöntä ilmapii-
riä koko työyhteisössä.

YHTEENWTO JA POHDINTAA

Suomalaisessa elämäntavassa alkoholin
käyttö on leimallisesti vapaa-aikaan liittyvä il-
miö. Kun esimerkiksi tanskalaisetjuovat kulut-
tamastaan alkoholista kolmanneksen työai-
kana, Suomessa kaikista juomiskerroista vain
noin I prosentin katsotaan tapahtuvan työpai-
kallaja noin 3 prosentin liittyvän ylipäänsä työ-
tehtäviin (Ylikoski 1985, 3470). Alkoholin käyt-
töön liittyvät ongelmat ovat työelämässä kui-
tenkin yleisiä: kyselyyn vastanneista keskimää-
rinjoka toinen ilmoitti työpaikallaan esiintyvän
päihdeongelmia, ja niidenkin sukupuoli- ja am-
mattiryhmien edustajista, joiden työpaikoilla
ongelmia esiintyy vähiten, keskimäärin joka
kolmas oli viimeksi kuluneen vuoden aikana
pannut merkille vähintään yhden alkoholion-
gelmatapauksen.

Ongelmalliseksi kehittyvässä juomisessa syyt
ja seuraukset sekä yksityinen ja julkinen elä-
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mänpiiri kiertyvät helposti kehäksi. Olipa liial-
lisen alkoholin käytön syy mikä tahansa, työyh-
teisön kannalta jokainen päihdeongelmatapaus
on yhteisöllinen ongelma useita yhteisönjäseniä
koskettavine haittoineen ihmissuhteiden tuleh-
tumisesta vakaviin työturvallisuusriskeihin. Eri
asia on, missä määrin ongelma tiedostetaan tai
koetaan luonteeltaan yhteisölliseksi. Työyh-
teisö voi edistää tai rajoittaajäsentensä alkoho-
lin käyttöäja yksilöllistää tai yhteisöllistää alko-
holiongelmien käsittämisen ja käsittelemisen
tapaa. Ari Saarron tutkimien helsinkiläisten
työpaikkojen tavoin myöskään käsillä olevan
aineiston työpaikoilla "ei ole yleisesti havaitta-
vissa sellaista yhteisöllisyyttä, jossa alkoholin-
käyttö ja sen problematisoiminen nähtäisiin
osana laajempaa työyhteisöllistä toimintaa"
(Saarto 1986, 65).

Vaikka alkoholin käyttö ja sen seuraukset
työelämässä mielletäänkin yleisesti yksityis-
asiaksi ("henkilökohtainen ongelma"), johon
ulkopuolisten ei ole lupa puuttua, toi kysely
esiin myös valmiuksia päihdekysymysten aiem-
paa yhteisöllisempään jäsentämiseen. Yli puo-
let vastaajista piti päihdekysymyksiä käsittele-
vää koulutusta työpaikallaan tarpeellisenaja oli
halukas ottamaan toimintaan osaa, jos sellaista
työpaikalla järjestettäisiin. Koulutuksen tär-
keimmiksi aihepiireiksi nimettiin päihdeongel-
maisen lähestyminen ja päihdeongelmien en-
naltaehkäisy (Kirsi 1988, 7l-75).

Työyhteisön voimavarojen suuntaaminen al-
koholiongelmien salailusta ja yksilöllistämi-
sestä avoimen keskustelunja yhteisvastuun voi-
mistamiseen ei tapahdu itsestään. Kysymys on
syvään juurtuneen kulttuurin muuttamisesta,
ja se vaatii määrätietoistaja pitkäjänteistä työtä
sekä käynnistyäkseen ehkä myös ulkopuolelta
tulevaa sysäystä, jollaisesta yksi esimerkki on
Vastuu ihmisestä työyhteisössä -projekti. Sitä,
miten projekti on tehtävässään onnistunut, on
tarkoitus selvittää vuoden 1990 alussa käynnis-
t1wässä arviointitutkimuksessa.
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English Summary

Tapio Kirsi: Henhikihohtainen ja arha asöa. Pöihde-
ongelmaiset ja pöihdeongelmiön suhtautuminen tampe-
relaisilla työpaikoilla (A delicate, personal matter.
Alcohol problcms at 18 workplaces in the city of Tam-

Pere)
The survey was part of a project investigating oc-

cupational alcohol problems conducted by the Temper-
ance Board of Tampere in l9B7-89. The aim of the
survey was to examine the extent of alcohol problems,
attitudes towards problem drinking and drinkers, and
referral for treatment, which is not discussed in detail in
this article. The target group consisted of 400 employees

from lB workplaces which took part in educational
activities during the first year of the project's implementa-
tion.

The managerial staff (10%) and certain key persons

(20%) were sampled at discretion, while supervisors
(20o/o) and blue-collar workers (50%) were sampled at
random. A questionnaire was mailed to each respondent's
home address. The response rate ranged from 72oh

(workers) to 907o (managers). With the exception of
answers to open-ended questions examined on a

qualitative basis, the data were analysed statistically.
There were alcohol problems at most of the workplaces

(16 out of l8). On average, every second respondent
reported problem cases at his (62% ) or her (38% ) place of
work. Factors related to the job or the work environment
contributing to the emergence and development of

problem drinking were mentioned by 46"/" of the
respondents.

Almost all the respondents (89%) agreed that working
communities should intervene at an early stage in cases of
alcohol abuse; 797o believed that the intervention of
fellow workers can at least in some cases prevent the
problem from developing to a stage where referral for
treatment or disciplinary measures are required. Cases of
joint responsibility were reported by 14% of the
respondents. Concealing alcohol abuse and covering up
resulting complications turned out to be the most common
mode of action (81% of those with occupational alcohol
problems). Non-intervention was considered a sign of
solidarity with co-workers in trouble by 36olo of the
respondents and justified mainly by a policy of "mind-
ing one's own business"; 507o regarded concealing alco-
holism as a disservice to the problem drinker.

Although occupational abuse of alcohol is widely
perceived as a personal problem, the survey also revealed
some degree of readiness for more community-based
action. The majority of the respondents felt there was a
need for education on alcohol - especially on "how to
approach a problem drinker" and "the prevention of
alcohol problems" - at their own places of work and
would be willing to take part in such education. The
project's achievements will be evaluated in the second

stage of the study, scheduled to take place in 1990.
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