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Tässä artikkelissa esitellään Alkoholitutki-
mussäätiön toimeksiannosta suoritetun, Suo-
messa vuosina 1965-1969 kuolemaan johta-
neita työtapaturmia koskevan tutkimuksen
empiirisen tarkastelun tuloksia.t

Ai.nei.sto

Tutkimuksen tarkoituksena on seivittää työ-
turvallisuuden ja alkoholin väIisiä suhteita.
Maassamme vuosina 1965-1969 tapahtuneis-
ta, kuolemaan johtaneista työtapaturmista
ovat tässä tarkastelussa mukana vain työpai-
kalla ja itse tgrössä sattuneet tapaturmat.Tgö-
matkalla sattuneet tapaukset eivät siten si-
sä1ly tutkimukseen, vaikka ne laissa katso-
taankin samalla tavoin korvattaviksi työtapa-
turmiksi. Siksi tässä artikkelissa puhuttaessa
tgöta,paturmästo tarkoitetaan työpaikkatapa-
turmia, kun taas työmatkalla sattuneista ta-
pauksista käytetään vakiintunutta termiä
matkatapaturmat. Tutkimuksen aineiston ra-
jausta ja muuta aineistoon iiittyvää proble-
matiikkaa on käsitelty erillisessä raportissa
eikä siihen puututa tässä kuin pintapuolisesti
(ks. Lahelma1972).

Aineisto on koottu valmiista arkistomate-
riaalista, joka on saatu kahdesta eri lähteestä:
1. virallisen työtapaturmatilaston (SVT
XXVI A:2G-23) pohjana olevista reikäkor-
teista j a tapaturmailmoituslomakkeista,
2. oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauspöy-
täkirjoista.

Tämän raportin tuottamiseen ovat osallistuneet
Kettil Bruun, Göta Friman, Leila Iivonen, Tuula
Muhonen, Klaus Mäkelä, Matti Ollikainen, Pirjo
Paakkanen, Juha Partanen, Pekka Sulkunen,
Sirkka-Liisa Säilä, Eeva-Liisa Tuovinen, Juh'ani
Turunen ja Kaarin Vako.
lTiivistelmä tutkimuksen ensimmäisestä osas-
ta julkaistiin lehtemme edellisessä numerossa.
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Aineisto käsittää 959 kuolemaan johtanutta
työtapaturmaa. Virallisen tilaston vastaava
luku on 1006, joten mekaanisesti laskettu ka-
to on runsaat 4 %.

§ötapaturmatilaston tiedot kerätään so-
snaali- ja teruegsministeriön uahoistamaa lo-
maketta käyttäen. Lomake on ollut käytössä
vuodesta 1968, jota edeltävinä vuosina loma-
ke poikkesi jossakin määrin eri vakuutusyh-
tiöissä, ja tiedot yleisesti ottaen olivat
huomattavasti puutteellisemmat. Edelieenkin
lomakkeiden täyttämisessä esiintyy suuria
eroavuuksia.

Tapaturmailmoituslomakkeessa on kysy-
mys: "Oliko tapaturman syynä vahingoittu-
neen päihtymys tai huolimattomuus?" Tästä
kysymyksestä ei kuitenkaan tutkimukselle
ole ollut apua, koska siihen ei ole aina vas-
tattu ja sen muotoilu on pahasti epäonnistu-
nut. Päihtymys ja huolimattomuus eivät tie-
tenkään ole yksi ja sama asia, ja kun vas-
taus on "ky11ä" tai "ei", emme tiedä mitä vas-
taaja tarkoittaa. Alkohoiia koskevat tiedot
onkin tutkimuksessa jouduttu kokoamaan oi,-

k eu sIö äk eti, et e elli n st ä r uumi.in aa au sp ög t äki.r -
joista. Vaikka Iääkintöhallitus antamissaan
ohjeissa korostaa oikeuslääketieteellisten
ruumiinavausten merkitystä mm. työtapatur-
missq ja alkoholin osuuden selvittäminen
mainitaan erikseen samassa yhteydessä, tie-
dot ovat kuitenkin puutteelliset (ks. Kom.
miet. 1971:8 49,41'). Vain noin kaksi kolmas-
osaa (64 %) tutkimusaineiston tapauksista
on tutkittu oikeuslääketieteellisesti ja näistä
taas verenalkoholi mitattiin 337 tapauksessa
(35 /o aineistosta). Oikeuslääketieteellisten
tutkimusten suorittamisessa kiinnittyy huo-
mio niiden osuuden vaihteluun eri puolilla
maata. Vuosina 1965-1969 sattuneista, kuo-
lemaan johtaneista työpaikka- ja matkatapa-



turmista on tutkittu oikeuslääketieteellisesti
Uudenmaan läänissä 93 %, mutta Kuopion
Iäänissä vain 19 %. Silloinkin kun tutkimus
on suoritettu, ei siis Iäheskään aina ole mi-
tattu verenalkoholia. Tieto alkoholista puut-
tui kokonaan 72 /o:ssa tapauksista, ja 34

/o:ssa alkoholia koskeva maininta perustui

Iääkärin pinnalliseen aryioon.

Al.koholtn osuüs

Alkoholitapaukset jäivät aineistossa odotet-
tua harvalukuisemmiksi. Viiden vuoden tut-
kimusjaksolta todettiin 54 tapauksessa tapa-
turman uhrilla alkoholia veressä. Tiedot pe-

rustuvat oikeuslääketieteellisen ruumiin-
avauksen yhteydessä suoritettuun verenalko-
holin mittaukseen ja niitä on täItä osin pi-
dettävä luotettavina. Tuloksia arvioitaessa on
kuitenkin syytä varovaisuuteen, ennen kaik-
kea siksi, että aineiston kattavuus on puut-
teellinen. Niissäkin tapauksissa, joissa veren-
alkoholi on mitattu, on huomattava seuraa-
vat näkökohdat:
1. Tapaturman sattumisen ja kuolinhetken
välisestä aikaerosta ei ole saatu tietoa kaikis-
sa tapauksissa. Tämän vuoksi ei tiedetä ta-
paturman uhrin verenalkoholia tapaturman
sattumishetkellä, sillä verinäyte otetaan
yleensä vasta ruumiinavauksen yhteydessä.

Sitä paitsi osa tapaturman uhreista kuolee

useitakin päiviä tapaturman sattumisen jäI-
keen, jolloin ei enää ole mielekästä mitata
alkoholia. Aineiston tapauksista 69 % on

kuollut tapaturman sattumispäivänä.
2. Edellä olevasta seuraa kaksi muuta huo-
mioon otettavaa seikkaa. Pienetkin aikoholi-
määrät on sisällytettävä tarkasteluun. Toi-
seksi verenalkoholin määrä on systemaatti-
sesti virheellinen, Iiian alhainen. Virheen
suunta tiedetään, mutta ei sen suuruutta.

Aineiston luonteen takia ei ole täysin kiis-
tatonta, mistä kantaluvusta alkoholitapausten
suhteellinen osuus tulisi laskea. Tässä on pää-

dytty oikeuslääketieteellisesti tutkittuihin ta-
pauksiin. Oletettavasti alkoholi niissäkin
peittyy, koska ruumiinavausten yhteydessä

tehdyt pinnalliset havainnot ovat osoittautu-
neet epäluotettaviksi (ks. Alha 1970, 387). Al-
koholitapausten osuudeksi saadaan 8,7 /o ia
on varsin perusteltua olettaa, että kuolemaan

johtavissa työtapaturmissa meillä 8-10 /o:lla
tapaturmien uhreista on alkoholia veressä
(kuvio 1).

Kuviossa 1 on esitetty verenalkoholin ja-
kauma 54 alkoholitapauksessa. Tapausten voi-
daan havaita kasautuvan melko pieniin alko-
holimääriin. YIi puolessa verenalkoholi on al-
Ie 1 /oo, mutta jakaumassa on toinenkin huip-
pu yli 2 /oo;n kohdalla. Suuria alkoholimää-
riä, yli 2 oÄo;n tapauksia on 28 % (15) kai-
kista alkoholitapauksista, joukossa jopa yksi
yli 3 o/oo:n tapaus, jollaiset tavallisesti luo-
kitellaan myrkytyskuolemiksi. Aritmeetti-
seksi keskiarvoksi saadaan 1,2 oÄo.

Tapaturmatihegs

Työtapaturmien suhteellista yleisyyttä ilmai-
semaan käytetään tavanomaista tunnuslukua,
ti,hegttä. Tiheys ilmoittaa tehtyä työmäärää
kohti sattuneiden tapaturmien määrän. Ai-
neiston rajoituksien johdosta tässä on joudut-
tu käyttämään yksikkönä ns. vuosityönteki-
jää täsmällisemmän tehtyjen työtuntien
määrän sijasta. Asetelmassa esitetään tutki-
musajankohdan keskimääräiset tiheydet erik-
seen kaikista työtapaturmista sekä tutkimus-
aineiston kuolemantapausten ja alkoholita-

Kuaio 7. Verenalkoholin jakauma vuosina 1965-
1969 sattuneissa kuolemaan johtaneissa työpaikka-
tapaturmissa, joissa uhrilla on tavattu alkoholia
veressä (N 54)

tapausten
luku

(N 54)

20

15

1.25 225
verenalkoholin taso

3.25 V*

10

0.25
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pausten osalta 100 000 vuosityöntekijää kohti. kenne. Teoilisuudessa, jossa on otettava huo-
mioon suuri sisäinen vaihtelu, tiheys jää alle
keskimääräisen. Alkoholitapausten sijoittu-
minen eri aIoiIIe muistuttaa kaikkien kuole-
mantapausten jakaumaa. Laitosten ryhmä on
näissäkin ensimmäinen. Siinä tapahtuu kes-
kimäärin jokaista 35 000 vuosityöntekijää
kohti yksi työpaikkakuolema, jossa uhri on
päihtynyt. Maa- ja metsätaloudessa sattuu
toiseksi eniten alkoholitapauksia liikenteen
ollessa kolmantena. Kauppakin sijoittuu nyt
ennen teoilisuutta ja ylittää alkoholitapaus-
ten keskimääräisen tiheyden.

Taulukon 1 perusteella voidaan todeta, että
rakennusala sekä maa- ja metsätalous ovat
yleensä vaarallisia aloja, niillä sattuu paijon
kaikenasteisia työtapaturmia. Tämän lisäksi
havaitaan, että laitosten ryhmä ja tiikenne
ovat sellaisia, joissa vakavien tapaturmien
tiheys kasvaa verrattuna muihin aloihin. Ne
ovat myös keskeisiä aloja alkoholitekijän
suhteen.

T utkimusainei ston tapaust en kuu ai.lu

Työtapaturmat kohtaavat muiden onnetto-
muuksien tavoin nimenomaan miehiä (Vol-
kov 1973). Tutkimuksen aineisto tukee ha-
vaintoa: työpaikkakuolemista sattui naisille
vain 6 /o ja alkoholitapauksista kaikki olivat
miespuolisia työntekijöitä. Kuitenkin naisten
osuus ammatissa toimivasta väestöstä on 42

/o. Mutta naisten ja miesten asema työssä on
erilainen; miehet tekevät vaarallisempia töi-
tä. Alkoholitapausten kohdalla luonnollisesti
vaikuttaa myös naisten vähäisempi alkoholin
nauttiminen. Aineiston tarkemmassa analyy-
sissa jäljempänä (taulukot 3 ja 4) on naiset
jätetty kokonaan pois.

Kaikilla työtapaturmilla on taipumus koh-
data nuoria työntekijöitä enemmän kuin mui-
ta. Kuolemantapaukset taas jakautuvat mel-
ko tasaisesti eri ikäryhmiin. Alkoholitapauk-
sista sattui 35-55 -vuotiaille 60 %.

Työtapaturmille yleensä on luonteenomais-
ta raajojen vahingoittuminen. Kaikissa työ-
tapaturmissa "vartalo ja raajat" -ryhmässä
oli peräti 89 /o tapauksista, useimmiten oli-
vat kysymyksessä kädet ja käsivarret. Kuo-
lemantapauksissa ymmärrettävästi myös
pään ja muiden ruumiinosien samanaikainen

kaikki työtapaturmat
kuolemantapaukset
alkoholitapaukset

6 800

72

0,67

Keskimäärin sattuu yksi työtapaturma vuo-
sittain jokaista 15 työntekijää kohti. Kuoie-
maan johtaa yksi jokaisesta 570 työtapatur-
masta ja alkoholi on mukana yhdessä jokai-
sesta 18 kuolemaan johtaneesta tapauksesta.

Työtapaturmatiheys vaihtelee eri aloilla,
vaarallisuus on erilainen alasta ja ammatista
riippuen, kuten taulukko 1 osoittaa. Siinä on
esitetty kaikkien työtapaturmatilaston työta-
paturmien, tämän tutkimuksen kuolemanta-
pausten ja aikoholitapausten tiheydet erik-
seen.

Taulukko I. Työtapaturmien tiheys eri toimialoilla
Suomessa vuosina 1965-1969

toimiala kaikki työ- kuoleman- alkoholi-
tapaturmat tapaukset tapaukset

maa- ja metsä-
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teollisuus
rakennustoiminta
vesi-, sähkö- ym.
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0,25
0,11
0,29

0,35
0,07
0,26
0,03

2,80
0,84
7,27
0,12

keskimäärin 6B 0,12 0,67

Kaikissa työtapaturmissa toimialat jakautu-
vat verraten selvästi kahteen ryhmään: vaa-
raiiisiin kuuluvat raskaan ruumi,i,llisen tgön
alat, rakennustoiminta, maa- ja metsätalous
sekä teollisuus. Toiseen ryhmään, jossa tihey-
det jäävät alle keskimääräisen, kuuluvat
muut, lähinnä paloelunluonteiset alat. Kuole-
mantapausten kohdalla vaarallisten joukkoon
tulevat lisäksi vesi-, sähkö-, kaasu- ym. tai-
tosten lukumääräisesti pieni ryhmä sekä lii-
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vahingoittuminen on huomattavan yleistä'

Kuolinsyytiedot on saatu vain oikeuslääketie-
teellisesti tutkituista tapauksista. Näistäkin
on runsaasti puutteellisia tietoja, joten lopul-
ta kuolinsyy on kyetty määrittelemään vain
runsaassa puolessa aineiston tapauksista
(539). Kuolemaan johtaneissa työtapaturmis-
sa kuolinsyynä ovat nimenomaan murtumat
(64 % kaikista). Toisena huomattavana ryh-
mänä ovat rintavammat sekä muut vartalon
sisäiset vammat, ennen kaikkea tärkeiden
elinten, mm. verenkiertoelinten vahingoittu-
minen. Murtumista pään luiden murtumat
ovat kaikkein suurin ryhmä, ne on merkitty
kuolinsyyksi puolessa kaikista kuolemaan
johtaneista työtapaturmista. Tähän murtu-
mien jakautumiseen vaikuttavat myös luokit-
telun säännöt (Tautiluokitus 1969, 191), mo-

nesti vahingoittuneella on vaikeita vammoja
muuallakin ruumiissa.

T apaturman ai,heuttaia: ty ötopaturmat ja
lti.kenne

Tapaturman aiheuttajan luokitus perustuu
työtapaturmatilaston käyttämään, joka puo-

lestaan on ILO:n suosittelema (Official
Bulletin ILO XLVI). Jos työntekijä kaatuu
liukkaalla lattialia, merkitään aiheuttajaksi
työympäristö. Jos taas porakone vahingoittaa
työntekijää, merkitään aiheuttajaksi työko-
neiden ryhmään kuuluva porakone jne.

Tauluklco 2. Kaikkien työtapaturmien ja kuole-
maan johfraneiden'työtapaturmien %-jakauturnia
tapafiurmien aiheuttajan mukaan vuosina 1965-
1959

aiheuttaja

kaikki työ-
tapaturmat työpaikka- alkoholi-
v. 1968-69 kuolemia tapauksia

työkoneet
kuljetus- ja
liikennevälineet
muut koneet, laitteet,
telineet
lentävät kappaleet,
savu, säteily,
aineet jne.
työympäristö
muut aiheuttajat

33
4

100
(e55)

Taulukossa 2 huomio kiinnittyy ennen kaik-
kea kuljetus- ja liikennevälineiden suureen
osuuteen kuolemaan johtaneissa tapaturmis-
sä, erityisesti alkoholitapauksissa. Kaikista
työpaikkakuolemista 42 /o ja alkoholitapauk-
sista jopa 50 % lätffi tavalla tai toisella lii-
kenteeseen tai kuljetuksiin. Vastaava luku
kaikkien työtapaturmien kohdalla on vain B

%. Näin säs li.i,kenne on merkittävä tekijä
tgrötapaturmissakin, kun on kysymys kohta-
lokkaimmista tapauksista. Liikenne- ja kulje-
tusvälineiden aiheuttajaryhmässä suurim-
maksi tekijäksi osoittautuvat autot, erityisesti
henkilöautot sekä linja-autot. Ne muodosta-
vat 38 /o kalkista kuolemaan johtaneista työ-
tapaturmista. Sama pätee alkoholitapausten
kohdalla. Niiden lukumäärä (27) on kuiten-
kin tilastollisesti pieni. Niistä oli 11 henkilö-
ia linja-autojen aiheuttamia. Juuri tieliiken-
nevälineet, autot, tekevät kuljetus- ja liiken-
nevälineiden ryhmästä suuren. Nämä tulok-
set eivät ole aivan yllättäviä, kun niitä ver-
rataan yleensä liikenneonnettomuuksia kos-

keviin tietoihin, henkilöautot on usein voitu
todeta osallisiksi kuoleman tuottavissa liiken-
neonnettomuuksissa (Näätänen 1972, 85-90).

Liikenteen ja kuljetusten osuus eri toimi-
aloilla vaihtelee suuresti. Taulukossa 3 toi-
mialat on jaettu kahteen ryhmään. Vaaralli-
siksi todetut raskaan ruumiillisen työn alat
on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi ja muut,
pääasiassa palvelunluonteiset alat toiseksi.

Taulukko 3 koskee vain miehille sattuneita
tapaturmia. Siinä tarkastellaan alkoholita-
pauksia ja muita erikseen, mutta alkoholita-

Tautukko 3. Miespuolisille sattuneet, kuolemaan
johtaneet työtapaturmat vuosina 1965-1969 toi-
mialan, alkoholin osuuden ja aiheuttajan mukaan

aiheuttaja ruumiillisen palvelunluon-
teiset alat

lükenne- ja kulje-
tusvälineet
muut aiheuttajat

100
(264)
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paukset ilmoitetaan niiden pienen lukumää-
rän takia absoluuttisina lukuina. Voimme ha-
vaita, että eri aiheuttajaryhmät korostuvat
toisaalta pääasiallisesti ruumiillisen työn
aloiila ja toisaalta palvelunluonteisilla aloilla.
Muut aiheuttajat kuin liikenne haJlitsevat
raskaan ruumiillisen työn aloilla. NäilIä aloil-
la on muitakin vaaratekijöitä kuin liikenne ja
liikennevälineet. Palvelunluonteisilla aloilla
taas liikenne näyttää olevan verraten hallit-
seva. Kaupan, palvelun ja liikenteen aloilla
vaaramomentit hittyvät nimenomaisesti lii-
kenne- ja kuljetusvälineisiin, kun taas muilta
osin työolosuhteet eivät ole niin vaaralliset.
Alkoholitapaukset näyttävät käyttäytyvän
samalla tavoin kuin ei-alkoholitapaukset, ne
seuraavat alalla hallitsevia aiheuttajia.

Tarkastelun perusteella voidaan täsmentää
päähavainnot:
1. Liikenne ja kuljetukset muodostavat huo-
mattavan vaaratekiiän kuolemaan johtavissa
työtapaturmissa. Vaara on suhteellisesti suu-
rempi niillä - lähinnä palvelunluonteisilla -aloilla, joilla muita merkittäviä vaaratekijöi-
tä ei esiinny. Työtapaturmaproblematiikkaa
ei kuitenkaan voida korvata liikenneturva-
problematiikalla. Päinvastoin tulokset juuri
osoittavat, että raskaan ruumiillisen työn
aloilla, teoilisuudessa, maa- ia metsätaloudes-
sa ja rakennusalalla sekä sähkö-, kaasu- ym.
laitoksissa on niin suuria vaaratekijöitä, että
absoluuttisesti merkittävä liikenne jää tois-
sijaiseksi.
2. Alkoholin kytkeytyminen hallitseviin ai-
heuttaiaryhmiin vastaa tutkimuksessa tehty-
jä olettamuksia: alkoholi lisää muutenkin
vaarallisten työolosuhteiden vaikutusta. Mis-
sä työolosuhteet ovat vaarallisimmat, siel1ä
alkoholin nauttiminen lisää tapauksia suh-

Taulukko 4. Miehille vuosina 1965-1969 sattuneet,
kuol.emaan johtaneet työtanaturmat ta.aturrnan
sattumisajan ja alkoholin osuuden mukaan %

tanaturman sattumisaika
normaalin työajan työaikana

ulko-uolella

11

90

yhteensä 100
(548)

teellisesti eniten. Siellä taas, missä olosuhteet
eivät ole niin vaaralliset, on päihtyneenäkin
mahdollista selviytyä onnettomuuksitta.

Tgön kontrolli, ja alkoholi,

Alkoholin käyttöön työpaikoilla vaikuttaa
myös työn kontrolli. Tapaturman sattumis-
ajan voidaan tässä katsoa heijastavan työolo-
suhteiden kontrollia. Taulukossa 4 miehitle
sattuneet tapaturmat on jaettu kahteen ryh-
mään:
1. ns. normaalina työaikana, työviikon päivi-
nä maanantaista perjantaihin klo ?.00-1b.bg
(klo 11.00-11.59 pois luettuna), sattuneet ta-
paturmat,
2. ns. normaalin työajan ulkopuolella sattu-
neet eli muut tapaukset.

Suurin osa, 69 /o, tapatksista sattui luon-
nollisesti työaikana. Huomattavan suuri osa,
31 /o, kuolemaan johtaneista työtapaturmista
tapahtui kuitenkin normaalin työajan ulko-
puolella. Alkoholin osuus sattuneista tapauk-
sista vaihteli melko suuresti eri ryhmissä.
Normaalityöaikana sattuneissa tapaturmissa
uhri oli vain 4 /o:ssa alkoholin vaikutuksen
alainen. Sen sijaan tämän ajan ulkopuo1ella,
jolloin siis oletamme kontrollin löyhemmäksi,
alkoholitapausten osuus oli 1l /o. Vaikka luo-
kittelumme onkin puutteellin siinä ei
voida ottaa huomioon vuorotyön tms. seikko-
jen vaikutusta - voidaan tulosten kuitenkin
katsoa osoittavan kontrolloitujen työolosuh-
teiden vaikutusta.

Lopukst,

Tutkimuksen aineisto osoittaa, että alkoholin
osuus kuolemaan johtavissa työtapaturmissa
meillä on verraten pieni, arvion mukaan ta-
paturman uhri on alkoholin vaikutuksen
alainen B-10 /o:ssa kaikista tapauksista.
Suurimmalla osalla verenalkoholi on verra-
ten alhainen, alle 1 /ro, mutta melko run-
saasti esiintyy myös 2 /oo:n ylittäviä tapauk-
sia.

Kohtalokkaita työtapaturmia sattuu eniten
raskaan ruumiillisen työn aloiIla, kun niitä
taas palvelunluonteisiila aloilla tapahtuu vä-
hemmän. Viimeksimainituilla aloilla liikenne
ja kuljetukset ovat suurimpana vaaratekijä-

alkoholitanaukset
ei-alkoholitaraukset

4
96

101

198

(247)



nä. Liikenne on vaarallisillakin aloilia abso-

luuttisesti huomattava tekijä, mutta jää suh-
teellisesti toiselle sijalle. Alkoholitekiiä näyt-
tää seuraavan eri aloilla esiintyviä suurimpia
vaaratekijöitä; alkoholi siis Iisää muutenkin
vaarallisten tekijöiden ja olosuhteiden vaiku-
tusta. Niin ikään havaittiin, että työn ja työ-
olosuhteiden kontrollilla on merkitystä. Nor-
maalina työaikana sattui selvästi vähemmän
kuin muuna aikana sellaisia kuolemaan joh-
tavia työtapaturmia, joissa alkoholi oli osal-
linen.

Vaikka alkoholin osuus kuolemaan johta-
vissa työtapaturmissa onkin todettu suhteelli-
sen vähäiseksi, asiaan on pyrittävä päättä-
västi puuttumaan alkoholipoliittisin keinoin.
Alkoholin absoluuttisesti pientä merkitystä
Iisää se, että alkoholitapaukset näyttävät ka-
sautuvan sinne, missä tapaturmanvaara muu-
tenkin on suurin. Toisaalta alkoholin kulutus
meillä kasvaa vuosittain ja jos alkoholin
osuus työtapaturmissa lisääntyy samaa tah-
tia, on tilanne piankin hyvin huolestuttava.
MikäIi voisimme tehdä suuren kulutuksen
maita koskevia pääte1miä oman maamme ti-
lanteen perusteella, saattaisi alkoholitapaus-
ten osuus olla eräissä maissa jopa 40 % täiä
tutkimusta vastaavassa aineistossa.

Vastoin usein esitettyjä ajatuksia alkoholin
nauttiminen työpaikoiila ja siitä aiheutuvat
haittavaikutukset eivät rajoitu tai edes väIt-
tämättä keskity ruumiillisen työn tekijöihin.
Alkoholitapaturmien torjunnassa on kiinni-
tettävä huomiota myös valkokaulustyönteki-
jöihin, etenkin niihin, jotka työskentelevät
kontrolloimattomissa työoloissa, sekä niihin,
iotka ovat tekemisissä liikennevälineiden ja
muiden vaarallisten koneiden kanssa.

Alkoholin haittoja ja inhimillistä kärsimys-
tä torjumaan pyrkivän alkoholipolitiikan yh-
tenä keinona voi olla parhaillaan käynnisty-
mässä oleva ns. työpaikkaohjelma (ks. Pöy-

sä 19?3; Tuominen 1973). Sen tarkoituksena
on erottamisen sijasta ohjata alkoholiongel-
maisia työntekijöitä hoitoon.

Tutkimusta voidaan käyttää apuna tapa-
turmia ja muita haittavaikutuksia torjuttaes-
sa. Yleisen tason työturvatutkimus antaa al-
koholinkin tarkastelulle pohjaa. Lisäksi olisi
saatava tietoja alkoholin nauttimisesta työ-
paikoilla ja ytipäänsä konkreettista tietoa aI-
koholin roolista työssä ja työpaikoilla, sen

turvallisuudelle aiheuttamista riskeistä. il-
meisesti olisi hyödyllistä varautua tarkaste-
lemaan muitakin päihteitä kuin alkoholia.
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