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ERKKI J. IMMONEN

oNGELMAJUOJA TYÖEIATUASSA

Yhdysvalloissa arvioidaan, että keski-
määrin 3-5 prosenttia maan yrityksien
työntekijöistä on alkoholin ongelmakäyttä-
jiä. Nämä työntekijät aiheuttavat tiettyjä on-
gelmia sekä itselleen että yrityksille. Yh-
dysvalloissa lasketaan juopottelevien työn-
tekijöiden aiheuttavan 2-3 miljardin dol-
larin kulut vuosittain. Tällöin on otettu huo-
mioon ainoastaan ongelmajuomisen talou-
delliset menetykset. Sairauksia, tapaturmia
ja inhimillisiä kärsimyksiä ei rahassa voida
mitata.

Kanadan Ontariossa on arviolta 120000
alkoholistia. Näistä vain l0 prosenttia on
asunnottomia ja työttömiä ns. "skid row"
-alkoholisteja. Noin 40 prosenttia alkoholis-
teista käy satunnaisissa töissä ja 50 pro-
senttia heistä on jatkuvassa työsuhteessa.
Yli puolet alkoholisteistakin on siis työelä-
män palveluksessa. Ongelmajuojien luku
on alkoholistien määrää monin verroin suu-
rempi. Ontariossa suoritetun tutkimuksen
mukaan monet alkoholisteista työskentele-
vät sellaisilla aloilla, että he alkoholin vai-

kutuksen alaisina voivat vaarantaa itsensä
tai työtoverinsa. Niinpä heistä työskenteli
4 prosenttia kaivoksissa ja 3 prosenttia lii-
kenteen palveluksessa. Tietenkin yhtä vaa-
ral lista alkohol ijuomien vaikutuksenalaisuus
voi olla teollisuustyöntekijöiden keskuudes-
sa; heitä oli viidennes alkoholisteista.

Suomessa arvellaan alkoholisteja olevan
noin 40000 henkiloa. Näistä olisi 16000
tilapäisissä keikkatöissä ja 20 000 vakitui-
sessa työssä, kun Ontarion lukuja pidetään
pohjana. Mutta alkoholistien lisäksi maas-
samme on ainakin 150000 ongelmajuojaa.
Voipa vielä satunnainenkin alkoholijuomien
käyttäjä aiheuttaa ongelmia - esim. tila-
päinenkään alkoholijuomien käyttö ei sovi
työaikana, ei varsinkaan, jos suoritettava
työ on tarkkuutta vaativaa. Työmaajuopot-
telun loppuminenkaan ei vielä merkitse, et-
teikö alkoholijuomien käytöllä olisi työelä-
mälle muita työmaajuopoftelua huomatta-
vasti mittavampia vaikutuksia. Useimmat
yrityksien työntekijöistä käyttävät alkoholi-
juomia ja näiden kaikkien kohdalla on mah-
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dollisuus, että he voivat aiheuttaa ongelmia
työelämässä tai tulla alkoholisteiksi.

Mitä menetyksiä työelämälle on alkoholi-
juomien ongelmakäytöstä? Luettelo välittö-
mistä ja välillisistä menetyksistä käsittää
mm. seuraavanlaisia ilmiöitä: a) työstä pois-
saoloja, b) tapaturmia, c) huonoja ratkaisuja
työtilanteessa, d) hevosenleikkiä ja tappe-
luija työpai,kalla, e) työstä erottamisia, f)
epäsopua työntekijäryhmissä, g) varhaisia
eläkkeellejoutumisia, h) lisääntyneitä kus-
tannuksia, i) alentunutta työtehoa ja työ-
moraalia, j) ylityömaksuja, jotka aiheutuvat
toisten poissaolosta, k) turvallisuusriskejä,
l) valvontakustannuksia ongelmakäyttäjien
kohdalla, m) epäedullisia tekijöitä yrityksen
julkisissa suhteissa.

Kaikkia mainittuja haittoja on mahdoton
lähteä rahana arvioimaan. Kuitenkin Ben-
son Y. Landis on Yhdysvalloissa suo-
rittanut juopottelusta koituvien taloudellis-
ten vahinkojen erittelyä. Hän katsoo, että yli
puolet alkoholin Yhdysvaltojen kansanta-
loudelle aiheuttamista menoista johtuu juo-
pottelun aiheuttamista työpalkkojen mene-
tyksistä.

Työpalkkojen menetykset Landis erittelee
seuraavasti:

Palkanmenetykset työstä poissaolo-
jen johdosta (krapulapäivät yms.) . . .

Tapaturman uhriksi joutuneiden pal-
kanmenetykset . .

Juopumusrangaistuksia kärsivien pal-
kanmenetykset
Muiden alkoholirikollisten palkanme-
netykset
Palkanmenetykset, jotka johtuvat al-
koholin aiheuttamista fyysisistä sai-
rauksista
Palkanmenetykset, jotka johtuvat al-
koholin aiheuttamista psyykkisistä
sairauksista

Landisin laskelmat perustuvat Yalen al-
koholistiklinikalta saatuihin tietoihin. Näi-
den tietojen mukaan palkanmenetykset
työstä poissaolojen vuoksi muodostavat
suurimmat tappioerät. Alkoholitapaturmien
osuus on arvioitu ottamalla tapaturmien
kokonaiskustannuksista alkoholitapatur-
mien osuutta (n. 7 o/s) vastaava osa.

Landisin arvio taloudellisista tappioista
on karkea. Se ottaa huomioon ainoastaan
juopottelun tai päihtymyksen aiheuttamat
haitat. Kuitenkin saattaa myös krapulatila
aiheuttaa haittoja, esim. työtapaturmia ja
liikenneonnettomuuksia, vaikkei niiden
osuutta voida edes arvioida.

Yrityksen johto voi auttaa

Alkoholiongelmat käyvät yrityksille kal-
liiksi. Tämän vuoksi monet yritykset sekä
Kanadassa että Yhdysvalloissa ovat laati-
neet erityisiä ohjelmia kysymykse,n ratkai-
semiseksi. Kanadassa on tässä työssä ollut
johtavassa asemassa sikäläinen alkoholi-
tutkimussäätiö Addiction Research Foun-
dation (33 Flussel Street, Toronto 179).

Säätiön toimesta on laadittu kirjanen yri-
tyksien johtohenkilöitä varten. Kirjasessa
sanotaan mm., että alkoholismi (myös sen
aikaisempi vaihe, ongelmakäyttö) on sai-
raus, joka vaatisi hoitoa. Yrityksen kannat-
taa uhrata varoja tämän sairauden hoitoon.
Hoidon onnistumismahdollisuus kaksinker-
taistuu, kun yritys tukee työntekijää lupaa-
malla pitää tämän palveluksessaan, jos
työntekijä hakeutuu hoitoon. llman yrityk-
sen tukea vain kolmannes potilaista toipuu.
Jos yritys antaa tukeaan alkoholipotilaiden
hoidossa, toipuneiden osuus on kaksi kol-
mannesta. Toipuminen edellyttää seuraa-
vien tekijöiden yhteistoimintaa: potilas, yri-
tys, ammattiyhdistys, lääkäri, hoitolaitos
(klinikka, sairaala).

Kirjasessa kerrotaan, että monet yrityk-
set ovat a) hyväksyneet alkoholismin hoi-
dettavaksi sairaudeksi, b) hWäksyneet oh-
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jeet, joiden mukaan alkoholismia on käsi-
teltävä samoin kuin muita sairauksia, c)
kouluttaneet työnjohtajat tekemään aloit-
teita ongelmakäyttäjä-työntekijän hoitoon
saattamiseksi, d) asettaneet hoitoon menon
ehdoksi työsuhteen jatkumiselle, e) tuke-
neet työntekijää hänen ollessaan hoidossa,
f) kouluttaneet työnjohtajat "sosiaalityön-
tekijöiksi", g) olleet yhteistyössä hoitolai-
toksien kanssa. Tietenkin alkoholiongel-
mien ratkaisu yrityksissä edellyttää vielä
yrityksen johdon ja ammattiyhdistysten yh-
teistyötä. Yrityksen lääkäri on keskeisessä
asemassa toteutettaessa yrityksen suunni-
telmaa ongelmajuomisen ehkäisemiseksi.
Lääkärin tehtävänä on tehdä diagnoosi po-
tilaan tilasta, laatia hoito-ohjelma häntä
varten sekä toimia yhdysmiehenä työnjoh-
tajan ja hoitolaitoksen välillä.

Yhdysvalloissa on Kansallinen teollisuu-
d:n neuvottelukunta (The National ln-
dustrial Conference Board) tutkinut alko-
holijuomien ongelmakäyttöä 160 yritykses-
sä; näissä kai,ki,ssa on ongelman ratkaise-
miseksi tehty jotakin. Neuvottelukunta on
yksimielinen siitä, että alkoholiongelmaan
kiinnitetään yhä lisääntyvää huomiota. Niin
ikään ollaan yksimielisiä siitä, että samat
menetelmät ovat tarpeen sekä toimihenkilö-
tasolla että työläisten parissa. Pahimpana
ongelmana on kouluttaa työnjohtajat avus-
tamaan ohjelman toteuttamisessa. AA-
kerhot ovat tehokkain ulkopuolinen apu,
mutta myös a-klinikoista, sairaaloista, yk-
sityisistä lääkäreistä ja psykiatreista sekä
alkoholikysymyksen tiedotuskeskuksista
on apua. Jossain ,määrin positiivisia tuloksia
on saatu myös yhteistyöstä perheasiain
neuvottelukeskusten, papiston ja poliisin
kanssa.

Edellä mainituilla alkoholi§symyksen tie-
dotuskeskuksilla tarkoitetaan Kansallisen
alkoholismineuvo'ston National Council on
Alcoholism (2 Park Avenue, lrlew Yor.k
City) perustamia informaatiokeskuksia.
Näitä toimii 80 paikkakunnalla. Ne antavat
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yrityksille asiantuntija-apua hoito-ohjelmien
suunnittelussa, niistä saa alan kirjallisuut-
ta (lentolehtisiä, julisteita) ja niistä on lai-
nattavissa,myös al,koholiongelmaa käsitte-
leviä filmejä.

Ammattiyhdis§s voi auttaa

Alkoholin ongelmakäyttö merkitsee on-
gelmia myös am'mattiyhdistyksille. Ammat-
tiyhd istystoimi nta ei ki i n nosta juopottelevaa
työntekijää, häneltä ei riitä varoja jäsen-
maksuihin. Työntekijät ovat kautta aikojen
nähneet alkoholikysymyksen yhteiskunnal-
lisena kysymyksenä. Juopottelun ja alkoho-
lismi,n seurau,kset ovat y,hteiskunnallisia -tapaturmat, taloudelliset menetykset, köy-
hyys, asunnottomuus, rikollisuus, sär.kyneet
kodit, ammatillisen ja poliittisen valveutu-
mi,sen puute, sairaudet. Näistä joutuvat eni-
ten kärsi,mään juuri työläiset. Alkoholismin
ja alkoholin ongelmakäytön torjunta kuuluu
si is luonn,ostaan ammattiyhdistysten toimi'n-
taan.

Yritys haluaa pitää palveluksessaan työ-
hön tottuneen työntekijänsä. Mutta yhtä
hyvin ammattiyhdistys haluaa säilyttää jä-
senmaksunsa maksavan jäsenen. Sekä yri-
tys että ammattiyhdistys laativat ohjelmia
työntekijöiden terveyden ylläpitämiseksi.
Molemmat kannattavat toimenpiteitä, jotka
edesauttaisivat sairaan §öntekijän toipu-
mista. Näin ollen näyttäisi luonnolliselta,
että yrityksen johto ja ammattiyhdistys hel-
posti löytäisivät yhteiset toimintalinjat al-
koholin ongelmakäytön kontrolloimiseksi.

Kuitenkin saattaa tiettyjä ristiriitoja syn-
tyä. Vaikeuksia aiheutuu esim. silloin, kun
yritys tekee päätöksen "hoito-ohjelmasta"
neuvottelematta ammattiyhdistyksen kans-
sa ja pyytämättä ammattiyhdistyksen tukea
ohjelmalleen. Jos ohjelman suunnittelu ja
sen päätökset tapahtuvat yksinomaan yri-
tyksen Johdon piirissä, ammattiyhdistyksen
piirissä katsotaan, että §symys on johdon
suunnitelmasta; näin ollen ohjelma saa am-
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mattiyhdistyksen taholta kritiikkiä ja

aggressioita osakseen. Tämän vuoksi mo-
net yritykset neuvottelevat etukäteen "hoi-
to-ohjelmasta" ja tekevät tiettäväksi, että

§symyksessä on yrityksen ja ammattiyh-
distyksen yhteinen ohjelma.

On kuitenkin helpompaa löytää yhteinen

ohjelma sekä yritykselle että ammattiyh-
distykselle kuin soveltaa tätä ohjelmaa yk-
sityisissä tapauksissa. Jos ajatellaan, että
esim. jokin ammattiyhdistyksen luottamus-
mies osoittaa alkoholismin oireita, ja yrityk-
sen johdon taholta ryhdytään toimenpitei-
siin hänen asiassaan, voidaan tämä ammat-

tiyhdistyksen taholla helposti tulkita kei-
noksi vapautua "hankalasta henkilöstä".

Varsin yleinen tapa on erottaa heti työn-
tekijä, joka esiintyy päihtyneenä työssä tai
joka nauttii alkoholijuomia työpaikalla.

Onkin ilmeistä, että päihtynyt työntekijä on

välittömästi poistettava työprosessista, sitä
vaatii sekä hänen itsensä että muiden tur-
vallisuus. Tästä ovat varmaan sekä yri§k-
sen johto että ammattiyhdistys yhtä mieltä.
Kuitenkin erimielisyyttä voi esiintyä siitä,
mitä tehdään sen jälkeen kun työntekiJä on

eristetty työprosessista. Yrityksessä, jossa
on ammattiyhdistyksen kanssa yhteinen
hoito-ohjelma, erottamisen sijasta ovat seu-
rau,ksena toimenpiteet, jotka pyrkivät aut-

tamaan työntetkijää pitämään §öpaikkansa.
Jos sekä yritys että am'mattiyhdistys omak-
suvat yhteisen asenteen, on to'dennäköistä,
että onge,lmakäyttäjä hyväksyy hoitosuun-
nitelman.

Kanadassa Ontarion alkoholitutkimus-
säätiö on laatinut erityisiä lentolehtisiä 1a

ohjelmia ammattiyhdistyksiä varten. Yhdys-
valloissa on vastaavan toiminnan takana
Kansallinen alkoholitutkimusneuvosto.

Yhdysvalloissa on suoritettu tutkimus
ammattiyhdistyksien suhtautumisesta yri-
tysten alkoholismin toriun'taohjelmiin. Tie-
dusteluihin vastasi 120 yritystä, joissa toimi
ammattiyhdistys. Vain 17 näistä yrityksistä
kertoi keskustelleensa perinpohjaisesti ja

22 yritystä sanoi neuvotelleensa "jossakin
määrin" ammattiyhdis§ksen kanssa ongel-
majuomisesta.

Vain kahdeksassa yrityksessä toimi yri-
tyksen ja ammattiyhdistyksen yhteinen oh-
jelma. Neljätoista (12 %) yritystä kertoi,
että ongelmajuomisen ehkäisystä on erityi-
nen kohta työehtosopimuksissa. Yrityksiltä
kysyttiin myös, olivatko ammattiyhdistykset
yhteistyössä, kun yksityisen ongelmajuojan
asioista päätetään. Vastaukset jakautuivat
seuraavasti:

yrityrsten
luku

Ammattiyhdistys osallistuu asian
käsittelyyn useimmiten tai aina . . . 53

Ammattiyhdistys osallistuu harvoin 23

Ammattiyhdistys osallistuu hyvln
harvoin
Ei vastausta ....

4
40

Yhteensä 120

Monet yritykset katsoivat alkoholismin
torjuntaohjel,man onnistumise,n riippuvan
ratkaisevasti siitä, osallistuiko ammattiyh-
distys ohJelman toteuttamiseen vai ei.

Mitä meillä voisitehdä

Edellä olen selostanut al'koho'liongelmaa
Kanadan ja Yhdysvaltain työelämässä. Meil-
lä ei tilanne varmaan ole sen parempi kuin
mainituissa maissa. Kanadassa ja Yhdys-
valloissa on jotakin tehty ongelman poista-
miseksi.

Suomessa ammattiyhdis,tykset ovat jos-
sain määrin ottaneet kantaa esim. työmaa-
juopotteluun. Tietyt työnantajat ovat ,myös

tehneet wlistustyötä työmaajuopottelun
ehkäisemiseksi. Kuitenkin meiltä puuttuvat
työnantajien ja ammattiosastojen yhteiset
ohjelmat. Kysymyksen ratkaiseminen vaatii
varmaan työntekijä- ja työnantajajärjestö-
jen välisiä neuvotteluja. Mahdollisesti tar-
vitaan tiettyjä määräyksiä ty§ehtosopimuk-



siin. Meillä:kin tarvittaisiin varmaan valistus-
keskus, josta am'mattiyhdistykset ja yrityk-
set voisivat saada informaatiota alkoholl-
kysymyksestä serkä palvelua yrityskohtals-
ten ohjelmien,laadinnassa.

Pai:kallisella Esolla on syytä kytkeä tol-
minta a-kli,ni,koiden yhteyteen. Niillä palk-
kakunnilla, rmissä a,klinikoita el ole, ollsl
turvauduttava paikallisiln sairaalolhin Ja
,lääkäreihin. Ehkä a*lini,kat voislvat perus-
taa kiertäviä klinikka-autoJa maaseudun
teol I isuuskeskuksia varten.
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