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TYOYHTEISON PAIHDEASIOIHIN

Tytiyhteison päihdeasioihin on kehitetty uusia

lähestymistapoja. Traditionaalisen hoitoon-

ohjauksen ja alkoholismin sairausmallin lisä-
nä on ohjelmia ja nakokulmia, jotka tarkaste-

levat koko työyhteistiaja kaikkia alkoholin tai
muiden paihteiden kayttajia. Ne perustuvat

yhteisotoiminnan lähestymistapaan ja kyt-
keytyvät kiinteästi laajempiin sosiaali- ja ter-

veyspoliittisiin naktikohtiin. Ne ovat avanneet

aiemmasta paljonkin poikkeavia kysymyk-

senasetteluja ja tuottaneet uusia johtopäätök-

siä.

Tässä artikkelissa keskustellaan muuta-

mista ajankohtaisista lähestymistavoista.

Aluksi tarkastellaan laaj a-alaisen toimintata-
van jäsentämistä. Sen jalkeen avataan yhtei-
söllistä näkökulmaa seka pohditaan kansal-

listen ja kansainvälisten ratkaisujen välisiä
suhteita. Lopuksi luodaan katsaus uusiin toi-
mintakäytäntöihin yhden esimerkin, suoma-

laisen Itsestään selvä -toiminnan, kautta.r

UUSIA PA!NOIUKSIA

Monissa maissa työyhteisön päihdeasioissa

vallitsee ongelma- ja hoitoonohjauskeskeinen

r Artikkelin pohj ana ov at 2.-7 .6.199 I Tirk holmas-
sa järiestetty ICAA:n 36th Intemational Institute
on Prevention and Treatment of Alcoholism ja
muutamat sen Alcohol and Drug Problems in Busi-
ness and Induslry -sekliossa esitetyt paperit.

ajattelu- ja toimintatapa. Se on usein "jään-
nettä" aiemmasta kehittämistyöstä, mutta

myös uutla toimintaa saatetaan virittää sen

pohjalta (ks. esim. McDade 1991). Suomalai-

set työpaikat ovat ehkäisseet ja korjanneet

paihdehaittojaan hoitoonohjausjärjestelmän
avulla 1970-luvulta lahtien. Keskeiset työ-

markkinajärjestöt käynnistivät tämän toimin-
nan, kun ne allekirjoittivat suosituksensa ja
antoivat erityisen hoitoonohj ausmallin.

Ongelma- ja hoitoonohjauskeskeinen toi-
minta on saattanut edustaa aiempaan verrat-

tuna täysin uudenlaista tapaa kasitella tyoyh-

teisön päihdehaittoja. Sen rajat ja pulmalliset
kytkennät on sittemmin opittu näkemään.

Ruotsalainen Christer Karlsson (1991) esi-
merkiksi näkee työpaikan toiminnan rajautu-
misen vain kuntoutusta painottavaan tertiaa-

ripreventioon seurauksena siitä, että yrityk-
sellä ei ole erityistä alkoholi- ja huumeohjel-

maa, vaan se toimii vallitsevien (mm. henki-
Iöstöasioita käsittelevien) lakien ja sääntöjen

rajoissa. Aina ei tällaisen erityisen päihdeoh-
jelmankaan valinta tuota tulosta: Lars Seters-

dal ( 199 t) toteaa norjalaista painopisteasette-

lua arvioidessaan, että "EAP-j ärj estelmä, jota

kutsutaan nimellä AKAN, on ollut arvokas

tertiaariprevention kannalta, mutta vähem-

män arvokas, kun puhutaan sekundaaripre-

ventiosta. Primaaripreventio on mielestämme

laiminlyäty kokonaan. Paasyyt löytynevät tii-
viistä kytkennästä leimaavaan alkoholismin
'sairausmalliin' sekä primaariprevention kä-

sitteistön ja välineiden puutteesta".2
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Karlssonin edustama ja Tlrkholman seudul-
ta ympäri Ruotsia leviärnässä oleva Alna-neu-
vosto toimiikin nykyään kaikilla preventiota-
soilla (ks. Karlsson 1990 & l99l; Riktlin-
jer...; The Alna-idea...; varhaistunnistamises-
ta ks. myös Lenz l99l). Norjalaisen Sreters-

dalin edustaman keskuksen, CAPS:n (Centre

for Alcohol Prevention Strategies, Research,

Education and Training), toiminnan painopis-
te on sekin jo pari vuotta ollut primaaripre-
vention strategioissa. Myös Kansainvälisen
työjärjestön ILO :n j a Maailman terveysjärjes-
tön WHO:n kehittamistyO on noudattanut laa-
jan ohjelman näkökulmaa (ks. esim. Re-
sponses...; Tytipaikan paihdeohjelma f 990).

Suomalaiset 1980-luvulla tehdyt tutkimuk-
set ja arvioinnit osoittivat samaa kuin monien
muidenkin maiden arviot: hoitoonohjausjar-
jestelmä - vaikka sitä sinänsä hyvänä toimin-
tamallina kannattaa edelleen jatkaa - on yk-
sistään riittämätön käsittelemään työyhteisön
paihdehaittoja niiden koko laajuudessa (ks.

Suhonen 1983, 1984, 1986a & b; Malin I9B5;
Saarto l986a & b). Toimintaa onkin pyritty
Iaajentamaan siten. että

- paihdehaittojen korjaamisen ohella pyri-
tään myös ehkäisemäan haittoja ja yllapita-
mään suotuisaa tilannetta

- toiminta kohdistetaan koko työyhteisöön

- eri tahot tekevät suunnitelmallisempaa
yhteistyota

2Kuntoutukseen keskittyvän seka hoito- ja tukioh-
jelmia (mm. EAP. employee assistance program-
mes) käyttavän tertiaariprevention kohderyhmänä
ovat identifioidut alkoholin ja muiden paihteiden
vaarinkayttajat. Sekundaaripreventiolla Setersdal
tarkoittaa haitallisen juomisen vähentämistä itse-
hallinnan sekä varhaisen tunnislamisen ja luen
keinoin. Kohderyhmänä ovat alkoholia runsaasti
kayttavat "yksilot". Primaaripreventio puolestaan
viittaa organisaation märkyyden tason määritte-
lyyn sekä alkoholin kayttajien pitämiseen määrät-
tyjen kulutustasojen alapuolella; avainsanoina
ovat tiedostaminen, tiedotus, koulutus ja alkoholi-
kampanjat. Kohderyhminä ovat koko henkilosto
sekä jotkut riskiryhmät.

- alkoholin ohella tarkastellaan myös muita
paihteita ja

- paihdekysymyksia tarkastellaan osana

työpaikan kokonaistoimintaa.
Tallaisia lahestymistapoja on viime vuosina

kutsuttu Itsestään selvä -toiminnaksi tai tyo-
paikan alkoholi- tai päihdeohjelmiksi.;,

Uusien näkökulmien läpimurto on ollut sii-
nä määrin voimakasta. että niiden suuntaan

on painotuttu niissäkin työyhteisöissä, joissa
juuri toteutettu kehittämisprojekti on perus-
tunut perinteiseen ongelma- ja hoitoonohja-
uskeskeiseen lähestymistapaan. Tapio Kirsi
(1991a & b) esimerkiksi raportoi, että hänen

tutkimansa tamperelaiset työpaikat halusivat
jatkossa kehittaa toimintaansa seuraavin pai-
notuksin: 1) ongelmakeskeisesti, hoitoonoh-
jaustoimintaa tehostamalla (20 7o mainin-
noista), 2) ottamalla kayttoön ehkäisevämmän

lähestymistavan laajentamalla kohderyhmää
väärinkäyttäjistä koko alkoholin kayton ilmi-
öön ja edistämällä alkoholin kayton itsehal-
lintaa (46 7o) ja 3) liittamalla alkoholiasiat
osaksi psyykkistä työsuojelua painottamalla
työn ja liikajuomisen keskinaisia kytkentöjä
(587o).

Tyoyhteison alkoholipolitiikan lahestymis-
tavan valinta tai painopisteen asettaminen

'rUuden lähestymistavan keskeisenä kehittajana
on ollut tyomarkkinajarjestöjen halli tsema Työtur-
vallisuuskeskus ja sen asiantuntijaelin, päihde-

ryhma. Paihderyhmässä on edustettuna myös Oy
Alko Ab. Projektiyhteistyötä tämän ns. Itsestään
selvä -toiminnan parissa on toleutettu mm. sosiaa-
li- ja terveysministeriön. työministeriün. raittius-
toimen sekä A-klinikkasäätiön ja yleensäkin A-
klinikkatoimen kanssa. Kehittämisprojektit ovat
sisältäneet valtakunnallisia kampanjoita, paikalli-
sia kokeiluja, tiedotusta, koulutustaja aineistotuo-
tantoa. Vuoden 1991 aikana on saatu valmiiksi
monipuolinen Itsestään selvä -aineistopaketti sekä
koottu ja osittain koulutettu valtakunnallinen
päihdekouluttajaverkosto. Kokemukset ovat osoit-
taneet, että uusi lähestymistapa on otettu kiinnos-
tuneesti vastaän. TyOpaikat sekä sosiaali-, terveys-

.la raittiustoimen kenttä ovat silti vielä toiminnan
uudistamisen alkuvaiheissa.
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Kaaaio I . Kenen ongelma on alkoholiongelma?

saattaa tapahtua ilman perusteellisempaa

kartoitusta tai pohtimista. Lähestymistapa va-

litaan, koska sillä on perinteitä tai koska se on

muodissa. Valinta ja sita edeltävä pohdinta

olisi kuitenkin tehtävä huolellisesti, muuten

vakiinnutettava toiminta voi olla kestämättö-

mällä perustalla. Englantilaisen Royal Air
Forcen K. D. Graigin (1991) tapa johtaa yri-
tyksensä tarvitsema lähestymistapa kelpaa

esimerkiksi oikeansuuntaisesta valintapro-
sessista.

Graigin lahttikohta on, että on olemassa

kahdenlaisia ongelmajuojia: 1) niita, jotka

kykenevät hallitsemaan juomisensa ja joita

sen vuoksi voidaan pitaa taysin vastuullisina
juomiskayttaytymisestään, ja 2) niita, jotka

eivät kykene hallitsemaan juomistaan. Alko-
holin kayttin hallintakyvyn arvioinnissa on

kaytetty apuna riippuvuuden vaikeutta mit-
taayaa kyselyä (SADQ). Graig toteaa myös,

että ongelmajuomisen varhaisvaiheissa pie-
nellakin interventiolla saavutetaan merkittä-
vä hyöty; vakavasti alkoholista riippuvaisilla
puolestaan mitkään hoitoon liittyvien kritee-
rien vaihtelut eivät vaikuta tulosta muuttavas-

ri.

Seuraavaksi Graig asettaa nelikentän otsi-

kolla "Kenen ongelma on alkoholiongelma?".

Hän ristiintaulukoi siinä kaksi ulottuvuutta:
l) tytihtin liittyvä versus henkiltikohtainen
painotus ja 2) ongelmakayttajan kyvyttömyys

versus kyky hallita alkoholin kayttoaan (kaa-

vio I). Sen ja tarkempien SADQ+utkimusten
avulla hän toteaa: "Koska RAF:n ongelmajuo-
jien voidaan olettaa hallitsevan alkoholin
kaytttiaan ja koska intervention on liityttava
työhön, hyvä alkoholipolitiikka on todennä-

köisesti tehokkain yksittäinen lähestymistapa
juuri meidan alkoholiongelmiimme."

ONGETMAISESTA YKSITöSTA

TYöYHTEISöN ATKOHOLI-, PAIHDE- JA

TYöKUtIIUU RI I N

Vaikutuskeinoiltaan ja kohderyhmiltean laa-
ja-alaisen lähestymistavan kehittäminen on

merkinnyt monien uusien näkökulmien avau-

tumista. Tyoyhteistin päihdeasioiden tarkas-

telussa on voitu siirtyä tapauskohtaiselta ja
yksilötasolta yleisempiin ja yhteistillisempiin
teemoihin. Esille nousevat erityisesti työyh-

teisön alkoholi- ja päihdekulttuuriin sekä työ-

kulttuuriin liittyvät seikat.

Uuden toiminnan lähtökohtana on ajatus,

että työyhteisö voi edistäa ja etta sen pitää

työnantaJan

ongelma

ammatillinen painotus

hallinnollinen
ongelma

kyvytön hallitsemaan juomista

kyky hallita juomista

läaketieteellinen
ongelma

henkilokohtainen painotus

henkilökohtainen
ongelma
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ed,istää alhoholin kaytan hallin taa, tavallaan
"opettaa ihmisiä juomaan hyvin". Tama edel-
lyt[ää, että työyhteisössä jaetaan tietoja, ope-
tetaan taitoja, annetaan tukea ja ratkaistaan
syntyneitä pulmia. Tärkea osansa on myös
yleisellä työn ja työyhteisön kehittämisellä,
sillä toimiva tyoyhteiso on jo itsessään parasta

ehkäisyä. Se mahdollistaa myös pulmien
asianmukaisen käsittelemisen. Monipuoliset
vaikutuskeinot ja toimintatavat on suunnitel-
tu kunkin alkoholinkayttäjäryhmän tarpei-
siin, ja ne kattavat yhdessä koko työyhteisön:

- raittiit (noinlD 7o)

- kohtuukayttäjät (noin B0 7o)

- "keskieurooppalaiset" suurkuluttajat
(noin 10 7o) seka

- varhaisvaiheen ongelmakayttajat (ongel-

malliset tapajuojat tai kriisijuojat) ja

- alkoholistit (molemmat viimeksi maini-
tut yhteensä noinl 7o).

Uusi lahestymistapa merkitsee myös uutta
haittojen lasleenta- ja araiointitapaa. Nyt ko-
rostetaan sitä, että yleisimmät haitat ovat seu-
rausta kohtuukayttajien satunnaisesta liika-
juomisesta eivätkä niinkään varsinaisten al-
koholistien ongelmajuomisesta. Tämä johtuu
siitä, että I) kohtuukayuäjiä on ryöyhteisössä

määrällisesti eniten, 2) kohtuukayttäjät ovat

usein tottumattomia alkoholin kayttajia ja 3)
humalahakuinen alkoholikulttuuri altistaa
satunnaiselle liikakaytolle myös ns. nornaa-
likayton tasolla.

Muutokset tässä enemmistönä olevassa ryh-
mässä vaikuttavat merkittävästi koko tyoyh-
teisöön, niin myönteisessä kuin kielteisessä-
kin mielessä. Tämä merkitsee mm. sitä, että
yksiloiden "pienet" ja varhaiset haitat voivat
olla yhteisotasolla vakavakin ongelma. Nii-
den kasittely ei siis ole vain ehkäisevää vaan
todellista korjaavaa työtä.

Usein puhutaan vain niistä haitoista, joita
alkoholin kaytto aiheuttaa työelämalle. Ta-
mänsuuntainen syy- ja seuraussuhde onkin
selkeästi havaittavissa. Toisinpäin tilanne on
pulmallisempi: tyoyhteisö, jossa on kiristynyt
ilmapiiri ja vaikeita ihmissuhteita, ei välttä-
mättä lisää kenenkään alkoholin kavttoa. Yk-

siltin olisi ensin itse ajateltava, että alkoholi
on hyvä ratkaisu, ja hänen olisi myös toteutet-
tava ajatuksensa käytännössä eli todellakin
alettava juoda runsaasti. TyOyhteisö saattaa

kuitenkin altistaa alkoholin liikakaytolle al-
koholi-ilmastonsa sekä yleisten toimintatapo-
jensa kautta. Uudessa lähestymistavassa pai-
notetaan mm. seuraavia altistusta aiheuttavia
tekij<iita:

- alkoholin suurkulutukseen suhtaudutaan
myönteisesti

- työpaikalla järjestetään usein märkiä ti-
laisuuksia

- työkaverit eivät anna realistista palautetta
toistensa liiallisesta alkoholin kayttista

- haiuoja ja ongelmia ei kasitella jo varhais-
vaiheessa.a

Alkoholiasiat voidaan nivoa myös laajem-
mi n työyhtei s ön kolto naistoimintaan j a kehit -
tii,miseen. Keskeinen ajatus on, että työyhtei-
sön perustavoitteet saavutetaan silloin, kun
myös alkoholiasiat ovat kunnossa. Vastaavasti

ihminen saattaa alkoholin liikakaytolla hei-
kentää omaa hyvinvointiaan ja kykyään suo-
riutua työtehtävistään sekä vaikeuttaa monin
tavoin työyhteisön toimintaa. Toisaalta työyh-
teisö, joka altistaa alkoholin liikakayttille eikä
korjaa syntyneitä ongelmia, voi osaltaan hei-
kentää työn tuottavuutta ja inhimillistä hyvin-
vointia.

Pääpaino ei siis ole itseisarvoisesti alkoho-
lissa. Alkoholiasioiden kasittely on luonteva
osa mm. työtehtävien suorittamista, työnjoh-
to- ja esimiestehtäviä, henkiltistöhallintoa,
työterveystoimintaa, työsuojelua, luottamus-
miestoimintaa, yhteistoimintaa ja muuta työ-
paikan toimintaa. Alkoholiasioiden kasittely
nivoutuu myös kiinteästi osaksi ajankohtaisia

aYhdysvaltalainen Susan Zepeda (1991) on tutki-
nut Los Angelesin kunnan työyhteisön alkoholi-
kulttuuria ja -politiikkaa. Tarkastelutapa on sa-
mansuuntainen suomalaisen vision kanssa. Zepe-
dan tarkastelun kohteena olivat henkilostön mah-
dollisuudet nauttia alkoholijuomia työpaikalla ja
heidan tahan Iiittyvat asenteensa.

ALKOHOLIPOLITIIKKA
56 {1 991 ): 5

309



työyhteisön kehittämisen painopistealueita:

henkistä hyvinvointia, työkykyä yllapitavaa

toimintaa sekä työnopastustaja työhön pereh-

dyttämistä.

Monissa kansainvälisissä ohjelmissa alko-
holi on vain yksi päihde muiden joukossa.

Alkoholin ohella tarkastellaan myös laakkei-

den ariärinltäytön sekä huumeiden tai muiden

päihteidßn käytön kysymyksia. Suomessa tä-

hän suuntaan otetaan vasta ensiaskeleita:

suunnitelmissa on mm. peruskartoituksen te-

keminen työpaikoilla. (Myös Ruotsissa on

muiden paihteiden problematiikka otettu vii-
me aikoina mukaan [ks. esim. Karlsson 1991;

Johansson, ei vl.].)
Tytipaikoilla toteutettavat ohjelmat eivät

aina rajoitu vain alkoholi- tai päihdeasioihin,

vaan ottavat huomioon yksilan kailrcnlaiset

ongelmat (erityisesti EAP:t, jotka käsittelevät

mm. työssä tai yksityis- ja perhe-elämässä il-
meneviä ongelmia seka alkoholi- ja muuta ai-
neriippuvuutta). Tyti- ja työyhteisökytkennät

otetaan kuitenkin usein huomioon lähinnä
vain siinä mielessä, että fokus on yksilön tyo-

kayttaytymisessä fi ob performance); yhteisol-

lisempi tytiyhteisön tarkastelu jää sivuseikak-

si ellei sitten kokonaan huomiotta.5 Näin siita-
kin huolimatta, että EAP toimii kytkennässä

henkilostön hyvinvointi- ym. toimintoihin.
Tarkastelu saattaa kytkeytyä myös muihin

laajempiin yhteyksiin. Christa Appel (199f)
esimerkiksi on nostanut esiin naisnäkokul-
man ja kritisoinut sen unohtamista EAP:ssä.

Makrotason yhteiskunnallista tilannetta ja
muutosta heijastavaa otetta puolestaan löytyy
mm. sosialististen maiden muuttumista luo-
taavissa keskusteluissa (ks. esim. puolalainen

Jacek Morawski 1991). Laajempia hyvinvoin-

sEsimerkiksi yhdysvaltalainen Ann Baxter (I99I)
on tarkastellut alkoholistipersoonallisuuden ja yli-
opistoyhteisön kytkentöjä ja keskustellut tästä Iäh-
tökohdasta alkoholiongelmien erityispiirteistä.
Nakokulmaa on kuitenkin avattu liian paljon vain
yksiltikeskeisesti eikä yhteisön muutoksen tasolla
(ks. myös Gelb 1991).

tivaltio- sekä sosiaali- ja terveyspoliittisia
kytkentöjä li;ytyy mm. pohjoismaisesta kes-

kustelusta (ks. esim. Karlsson 199I).

KANSATTISIA JA KANSAINVATISIA

RATKAI SUJA

Suomalaisen hoitoonohjausjärjestelmän teo-

rioilla ja kaytänntiilla on ollut monia ulkomai-
sia esikuvia ja - karkeasti ilmaisten - vasti-

neita (vrt. esim. norjalainen AKAN-toiminta,
painottuminen ongelmayksiltiiden tunnista-

miseen ja hoitoon ohjaamiseen, sairausmallin

omaksuminen). Myös uuden lähestymistavan
jäsentämisessä on heijastuksia kansainväli-
sistä ohjelmista ja keskusteluista.

Perusperiaatteena on kuitenkin yleensä ol-
Iut luoda mahdollisimman puhdas suomalai-

nen ohjelma. Muiden maiden näkökulmista,

ratkaisuista ja innovaatioista voidaan poimia
joitain virikkeitä, mutta suoranainen koko

ohjelman kopiointi on väärä ratkaisu.

Esimerkiksi ohjelmakopioinnin pulmista
kelpaa yhdysvaltalainen EAP-jarjestelma
(ks. esim. Employee...; PsychPlan...; Reali-
zing...; University...). Sitä on kehitetty ja to-

leuleltu jo runsaat parikymmentä vuotta. ja se

on levinnyt maailmanlaajuisesti. Se on otettu

kaytttitin niin yhdysvaltalaisten yritysten kan-

sainvälisissä yksikoissä kuin monien maiden

omana järjestelmänä.

Viime aikoina on kuitenkin havaittu, että

EAP:n kloonaus toiseen maahan on virherat-
kaisu. Se ei ota huomioon kulttuurisia ja kan-

sallisia eroja. Myös alkoholismin tulkinta sai-

rautena on ollut pulmallista, koska muissa

maissa on saattanut olla vallalla toinen tulkin-
ta. Paikallisten erojen huomioon ottamiseksi

onkin tullut haasteeksi luoda kansainvälinen

EAP-standardi tai se. mitä voidaan kutsua

EAP:n kansainväliseksi kehittamiseksi ns.

joint venture -menetelmälla (ks. esim. Hellan
1991 ; International...).

Silti peruspulmaksi jää monesti se rivien
välistä luettava muita vähättelevä EAP-paa-

tos, jonka mukaan kyseinen järjestelmä olisi
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"se paraso'. Muut ohjelmat tulisi siis korvata
silla. Mita mieltä kuitenkaan olisi korvata
vaikkapa suomalainen parinkymmenen vuo-
den kehittämistyö jollain toisella ohjelmalla,
vaikkakin kansainvälisesti hyväksi koetulla,
etenkin jos nykyiset vaihtoehtomme ovat vä-
hintäänkin yhta toimivia. Ajatus siitä, että
EAP:n käyttöönotto Suomessa olisi yksi vaih-
toehto lisää, on sekin kestämätön, silla EAP:n
perustoimintamalli on varsin lähelIä perin-
teistä hyvin organisoitua hoitoonohjausmal-
liamme. Se ei siis sisalltiltaan olisi askel
eteenpäin. Mitaan mieltä ei ole myöskään al-
kaa kutsua nykyisia lähestymistapojamme
EAP:iksi (vrt. Satersdalin ilmaisu "EAP-jär-
jestelmä, jota kutsutaan nimellä AKAN').
Vapaasti tulkittunahan EAP ei ole mikään täs-
mällinen ohjelma; se on vain asenne, kannan-
otto henkilOstöä tukevan toimintapolitiikan
puolesta. Siihen meilla on kuitenkin omasta
takaakin hyvia ilmaisuja ja toimintatapoja.

Koska EAP on amerikkalainen innovaatio,
on lisäksi otettava huomioon, että USA:n al-
koholikeskustelu ei välttämättä aina seuraa
eurooppalaista tai Kansainvälisen työjärjes-
tön ILO:n ja Maailman terveysjärjestön
WHO:n keskustelua, johon taas mm. Suomel-
la on kiinteä yhteys. Myös suomalaisen päih-
depolitiikan kiinteä kytkentä yleiseen hyvin-
vointi- sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan on
erityisyys, jolla on vertailukohtansa lähinnä
vain muissa Pohjoismaissa. Voidaankin sa-

noa. että kansainvälisessä verLailussa o'Skan-

dinavia kulkee omia teitään".

UUSIA TAYTANTö:A

Uuden lähestymistavan virittämiä käytäntöjä
tarkastellaan yhden esimerkin, suomalaisen
Itsestään selvä -toiminnan, kautta.

Yksi uusi korostus on se, että työpaikalla
voidaanja kannattaa toimia "hyvän sään aika-
na". Tällöin toimintaa suunnitellaan etukä-
teen, menettelytavoista sovitaan yhdessä ja
alkoholiasioiden kasittelylle luodaan ajoissa
tarvittavat valmiudet. Lisäksi työpaikalla tie-

dotetaan ja kaytetaan aineistoja, järjestetään

henkilosttikoulutusta sekä tarjotaan alkoholin
kayttin hallintaa tukevia palveluja koko työ-
yhteisrille. Hyvin toimiva työyhteisö nahdaan
kaiken onnistuneen tuiminnan peruslana.

Kysymys toiminnan ja vastuun organisoin-
nista vaihtelee maittain tai lähestymistavoit-
tain.6 Joskus pääpaino on asetettu alkoholin
kayttajille itselleen, joskus työpaikalle perus-
tetulle työryhmälle tai joillekin avain- ja tuki-
henkiloille. Joskus päävastuun on kantanut
työpaikan ulkopuolinen konsulttifirma tai
hoitopaikka. Perussääntönä näyttää olevan,
että mitä enemmän on omaksuttu sairausmal-
lin mukainen ja ongelmakeskeinen lähesty-
minen ja mitä enemmän on rajauduttu vain jo
syntyneiden ongelmien korjaamiseen, sitä
enemmän toiminta rakentuu läheisen toimes-
ta tehtyyn ohjaukseen tai vähintään oma-
aloitteiseen hoitoon hakeutumiseen. Päävas-
tuun kantaa tälloin ulkopuolinen konsulttifir-

''fahän liittyen ks. Kirsi (1991 a & b), joka on turki-
muksessaan kayttanyt P. Brickmanin ym. jäsentä-
mää nelikenttää. Siinä ristiintaulukoidaan yksilOn
oma vastuu ongelmasta ja sen ratkaisusta sekä
suurena että vähäisenä. Yksilöllistämismalli (Mor-
al model) konrstaa yksilon omaa vastuuta sekä on-
gelmista että niiden ratkaisusta ja edellyttää vain
yksilon parempäa motivaatiota. Yhteisvastuumal-
lissa (Compensatory model) yksilöt eivat ole vas-
tuullisia ongelmista mutta kylläkin niiden ratkai-
susta. Tilanne edellyttää voimaa muutoksen to-
teuttamiseen. Läheiset voivat tarjota apuaan ja
kompensoida nain liikakayttajän puuttuvia resurs-
seja tai mahdollisuuksia. Vuorovaikutus liikakayt-
täjän ja hänen läheistensä välillä on avointa ja asi-
allista, päinvastoin kuin yksilöllistämismallissa.
Kääntymysmallissa (Enlightenment model) yksilöt
nahdään vastuullisina ongelmista mutta kyvyttö-
minä tai haluttomina tekemään ratkaisuja. Heidan
katsotaan taryitsevan kurinpitotoimia _ja sosiaalis-
ta kontrollia. Potilasmallissa (Medical model) yk-
siloilla ei nähdä olevan vastuuta sen enempää on-
gelmista kuin niiden ratkaisustakaan; he tarvitse-
vat alkoholiriippuvuus-sairauteensa asiantuntijan
antamaa hoitoa. Kirsin tutkiman kehittamisprojek-
tin tavoitteena oli saada aikaan siirtymä yksilollis-
tävistä ja potilasmalleista yhteisvastuumallin
suuntaan, mitä myös oli havaittavissa (erilaisista
ratkaisuista ks. myös O'Brien 1991).
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Kaaaio 2. Suunnittelun ja toteutuksen vaiheet

* Joku tekee aloitteen
x Pidetään alustava yhteisneuvottelu
* Kootaan työryhmä
* Laaditaan suunnittelun apuvälineet
* Kartoitetaan nykytilanne ja tarpeet
* Asetetaan tavoitteet
* Valitaan keinot ja toimintatavat
* Kafioitetaan kustannukset
* Päätetään aikataulusta
* Täsmennetään toteuttaja- ja yhteistyo-

tahojen tehtävät
* Päätetään seuranta- ja arviointitavoista
* Valmis toimintasuunnitelma
* Käynnistetään toiminnan toteutus
* Arvioidaan edistymistä ja tuloksia
* Jatketaan suunnittelua ja toteutlamista:

asetetaan uudet tavoitteet, keinot jne.

ma tai hoitopaikka. Mita enemmän kyseessä

on laaja koko työyhteisöäja kaikkia alkoholin
kayttajia koskeva lähestymistapa, sitä enem-

män toiminta painottuu epäviralliseen vuoro-

vaikutukseen ja tytiyhteistin sisäiseen yhteis-

toimintaan.
Suomessa vastuu toiminnan toteuttamisesta

on perinteisesti jäänyt harvoille, mm. vain

työterveyshoitajille. Nykyisen ajattelutavan

mukaan päihdeasioiden käsittelyn tulee ta-

pahtua laajana yhteistyönä sekä työpaikan

sisalla että yhteistyössä päihdetyötä tekevien

sosiaali-, terveys- ja raittiustoimen tahojen

kanssa. Keskeisintä ja ensisijaisinta toimin-
taa on kuitenkin alkoholin kayttajien oma toi-
minta. Itsestään selvä -toiminnan peruslähtö-

kohtana onkin, ettäjokaisella voi olla riittävat

tiedot ja taidot pohtia omaa alkoholin kaytto-

ään ja muuttaa sitä tarvittaessa hallitummaksi
ja haitattomammaksi. Samalla tätä osaamista

voi käyttaa tarvittaessa myös työkaverin tai
esimiehen tai alaisen tukemiseen.

Alkoholiasioita on kasitelty työpaikoilla
usein melko spontaanisti, ilman että olisi etu-

käteen mietitty, mitä tarpeita juuri silla het-

kellä on, mihin toiminnalla pyritäan ja miten

toiminta toteutetaan. Suunnittelutaim on kui-
tenkin kaiken toiminnan perusedellytys; sa-

notaanhan, että "hyvin suunniteltu on puolik-
si tehty". Suunnittelutaitoa on hyödynnetty

perinteisesti monissa työyhteisön kehittamis-
toiminnoissa. Työpaikalla on jatkossa tarpeen

soveltaa suunnitelmallisuutta myös alkoholi-
asioihin (kaavio 2).

Suunnitteluprosessiin sisältyvä nykytilan-
teen ja tarpeiden kartoitus kattaa katsauksen

työyhteisön erityispiirteisiin ja toiminnan pai-

nopisteisiin, alkoholi-ilmastoon ja alkoholi-
haittoihin. Siihen kuuluu myös arvio toiminta-
tavoista haittatilanteissa sekä vallitsevien toi-
mintaohjeiden ajankohtaisuudesta ja kaytto-

kelpoisuudesta. Alkoholiasioiden kartoituk-
sen rinnalla tarvitaan myös yleistä työyhtei-

sön kartoitusta, koska alkoholiasioiden kasit-
tely on osa työyhteisön kokonaistoimintaa.

Kartoitusten tekeminen on työpaikoilla vie-
lä varsin uusi asia. Nain ollen se saattaajäädä

varsin suurpiirteiseksi tai rajalliseksi. Se voi

liittya esimerkiksi vain perinteiseen hoitoon-

ohjaustoimintaan ja vaikeisiin ongelmiin, ku-
ten esimerkiksi näyttää olevan myllyhoidolli-
sessa toiminnassa, vaikka siihenkin on viime
aikoina upotettu uuden päihdeohjelma-ajat-

telun rakennetta (ks. esim. Ekholm 199I).
Tarpeiden pohjalta voidaan helposti nähdä,

mihin tauoitteisün pyritään eli millainen olisi
toivottava tilanne - niin alkoholiasioissa kuin
työyhteisön yleisen toiminnankin osalta. 11-

man hyvää nykytilan kartoitusta työpaikalla
käynnistetlävä toiminta on satlumanvaraisla
ja saattaa painottua aivan toissijaisiin asioi-

hin. Tyopaikalla saatetaan esimerkiksi kehit-
tää perinteistä alkoholistien hoitoonohjausta,

vaikka keskeisin pullonkaula olisikin suur-

kuluttaiille suunnattavien itsehallintapalve-
lujen puute. Tai unohdetaan alkoholin osuus

työtapaturmissa, koska sitä ei ole tarkemmin

kartoitettu.
Toivottuun tilaan pääsemiseksi on valittava

sopivat keinot ja mietittävä, miten asiat käy-

tännössä toteutetaan. Tyoyhteistitin on aina
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luotava myös riittävät tiedolliset, taidolliset ja
toiminnalliset valmiudet. Aina tulee toimia
sekd, "hyvän sään aikana" ello silloin, kun
haitta on jo tapahtunut. Uusi lähestymistapa

sisaltaakin monenlaisia vaikutuskeinoja
(kaavio 3).

Suunnitteluprosessin tuotoksena syntyy

kaksi hyvää toiminnan apuvälinettä: 1) loi-
mintasuunnitelma, joka kannattaa kulloinkin
tehdä enintään vuodeksi tai kahdeksi, ja 2)

periaate - j a menetteLytapaohj eisto, joka hah-

mottaa toiminnan peruslinjat useammaksi

vuodeksi. Toimintasuunnitelman aikataulun

rajaaminen aina vain lahiajaksi antaa mah-

dollisuuden asettaa tavoitteet konkreetti-
siksi, saavutettaviksi ja myös helposti arvioi-
taviksi.

Uusi lähestymistapa painottuu ehkäisevään
ja valmistavaan toimintaan, mutta se antaa

uusia virikkeitä myös haittat ilant eita v arren.

Itsestään selvä -toiminnan perustavoitteena

on antaa alkoholin liikakayttajalle seka tyti-
yhteisölle pulmien ratkaisemisessa tarvitta-
via tietoja, taitoja ja tukea. Haittatilanteen
ratkaisemiseksi alkoholin liikakayuaja ar-
vitsee perustietoa alkoholin käytöstä, tietoa
käytettävissä olevista ratkaisukeinoista, tai-
toa muutoksen toteuttamiseksi sekä työyhtei-
sön tukea. Liikakayttajan läheiset puolestaan

tarvitsevat perustietoa alkoholin käytöstä, tie-
toa käytettävissä olevista ratkaisukeinoista,

keskustelutaitoa sekä valmiuksia tukea muu-

toksen toteuttamista.
Uusi lähestymistapa on aiempaa yhteisalli-

serrupi: haittojen korostetaan koskevan sekä

yKslloa ltseaan etta nanen tyoyntersoaan" Ja

tämän vuoksi myös muutostavoitteiden ja kei-
nojen on kohdistuttava seÄa yksilotin eua yh-
teisöön. Yksiltin väärien asenteiden taustalla

saattaa olla esimerkiksi tytipaikalla vallitseva
runsasta alkoholin kaytttia ihannoiva alkoho-
likulttuuri. Lisäksi on mahdollista, että työto-

verit ovat katselleet liikakaytttia läpi sormien
ja väistäneet näin yhteisvastuuta. YksilOn on-

gelma voi joskus paljastaa myös jonkin työon-

gelman. Tällaisten tilanteiden korjaamiseen

ei pelkka yksiltin toiminnan muutos riitä.

Kaauio 3. Vaikutuskeinoja

Kun työyhteisössä esiintyy alkoholihaittoja,
käytettävisse on pulman ja asetetun tavoitteen

mukaan seuraavia keinoja:

- perustietojen Iisääminen

- alkoholin kayton itsehallinnan lisäämi-
nen/oma-apuohjelman käynnistäminen

- oma-aloitteisen palvelujen käyttämisen

edistäminen ja

- virallinen/kirjallinen hoitoon ohjaami-
nen.

Keinot ovat pääasiassa alkoholin käyttöön

vaikuttamista. Tytiyhteison yleiset toiminta-
periaatteet ja pelisäännöt ovat kuitenkin hy-

vänä tukena. Vaikka joissakin tilanteissa tar-

vitaan myös kurinpidollisia toimia (kuten

huomautuksia ja varoituksia), on tärkeää

muistaa, että ongelmia ei pystytä ratkaise-

maan vain niita kayttamalla. Ne eivät myös-

kään saa leimata koko alkoholiasioiden kasit-
telyä.

Vaikuttamalla alkoholiasioihin vaikutetaan

aina myös yksilön, ryhmän tai yhteison ylei-
seen toimintaan: yksilön terveyteen, henki-
seen hyvinvointiin, työn tuottavuuteen jne.

Keskustelussa alkoholiasioita tuleekin aina

Ehkäisevä ja valmistava toiminta:

- työyhteistin kehittäminen

- toimintasuunnitelmien laatiminen ja
menel lelytar oista sopiminen

- loiminlavalmiuksien luominen

- tiedotus

- koulutus

- alkoholin kayton hallintaa tukevien
palvelujen tarjoaminen

Toiminta haittatilanteissa:

- perustietojen lisääminen

- alkoholin käytön itsehallinnan IisääminenL,/

oma-apuohjel man käynnistäminen

- oma-aloitteisen palvelujen käyttämisen

edistäminen

- virallinen/kirjallinen hoitoon ohjaaminen
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tarkastella yhteydessä näihin laajempiin
seikkoihin. Jos alkoholiasiat irrotetaan yhtey-
destään, se on paitsi tuloksetonta myiis eetti-
sesti väärin. Pahimmassa tapauksessa tällai-
sella toiminnalla heikennetään ihmisen ja
yh Ieisön toimintaedellytyksiä entisestään.

Kun tilannetta kartoitetaan ja keskeistä
pulmaa täsmennetään, on samalla kyettävä
yllapitamaan keskustelua. Keskustelutaidot

ovatkin yksi keskeisimmistä ja vaikeimrniksi
koetuista seikoista työpaikoilla. Lahtokohta-

na on ajatus, että ihmiset ovat kiinnostuneita
pohtimaan alkoholiasioitaan ja tekemään tar-

vittavia muutoksia, jos asiat esitellään heille
oikealla tavalla. Keskusteluosapuolten välille
on lisäksi aina synnyttävä keskusteluyhteys.

Rakentavan keskustelun malli noudattaa ns.

motivoivan haastattelun periaatteita. Ne sopi-
vat kaikkeen alkoholikeskusteluun.

Suomalaisessa alkoholipoliittisessa kes-

kuslelussa on usein kritist-,itu ajalusla" eltä
juomistavat voisivat muuttua nopeasti. Taus-

talla on ollut mm. ajatus, että paras keino vä-

hentää alkoholin kulutusta on käyttää hinta-
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augmenl lrarlilionul prerenliorr slrategies" i.e. re-
ferral flor treätment and applying pathological
models o[ alt:oholism, there are new programmes
and approaches embracing the entire work c,om-
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munity and its members who abuse alcohol or
drugs. These approaches focus on the community,
being closely linked to broad-ranging social and
health policy. New issues radically different from
what has been dealt with in the past have been
raised. and new conclusions have been drawn.

This article discusses a few of these new ap-
proaches. It starts by considering how current pro-
cedures are grouped. Approaches centred on pat-
hology and referral for treatment formerly repre-
sented innovative methods ofdealing with alcohol
problems in the work community. The limitations
and awkward linkages of such approaches have,
however, subsequently been recognized.

Developing new procedures that are comprehen-
sive in both their methods and target groups opens
up new opportunities. In dealing with alcohol prob-
Iems in the work community there has been a shi{i
from the individual to more general, community-
related issues. More attention has been given to the
relationship between alcohol and drug abuse and
the work community and culture.

The article also considers the relationship be-
tween national and international approaches. New
ideas can be borrowed from approaches, proce-
dures and innovations applied in other countries,
but outright copying of foreign programmes is ill-
advised. The problems involved in using foreign
models are considered in reference to the EAP Pro-
gramme from the US.

'Ihe article concludes with an overview of a new
procedure being applied in Finland, the Itsestään
selvä ('Straight'forward) programme. The planning
process and the new, multi-faceted methodology
are described. 'l'his is followed by a discussion of
interaction skills and how problem situations can
be dealt with. Although changes are slow in taking
effect on the macro level in terms of alcohol and
drug problems, the opposite is true of the micro
Ievel, i.e. the individual, his family and the work
community. lt is therefore imperative that citizens
be given the chance to take part in the planning and
implementation of alcohol policy in the communi-
ty.
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