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Maamme alkoholitutkirnuspolitiikkaan sisäl-
tyy mielenküntoinen püre, jollaista ei juuri
muilla aloilla tavata. Eduskunnalla on nimit-
täin sanansa sanottavana alkoholitutkimus'ta
käynnistettäessä. Vuosittain eduskunnan ta-
lousvaliokunta käsittelee Alkon hallintoneu-
voston kertornusta ja tässä yhteydessä kan-
sanedusrtajat kiinnittävät huomiorta aikoholin
haittavaiku,tuksiin ja esittävät'butkirnuskoh-
teita.

Eduskuinnassa esitetyn tulkinnan mukaan
maamme alkoholituttkimuksesta vastaa Alko-
holitutkirnussäätiö, jonka tulee kuunnella
eduskunnan esittämiä näkemyksiä ja tehdä
niistä joürtopäätöksensä (ks. Alkoholitu.tki-
mussäätiön toimintakertomus 1968-1972, 4).

Eduskunnassa on usein kiinnitetty huornio-
ta nimenomaan alkoholin haittavaikutusten
aiheuttamiin kustannuksiin j a rasituksiin työ-
elämässä. Tätä taustaa vasten Alkoholitutki-
mussäätiö on käynnistänyt tutkimuksen, jos-
sa selvitetään alkoholin vaikutusta työturvai-
lisuu,teen. Osaltaan tutkimusta on vauhditta-
nurt vuoden 1969 liberaalin lainuudistuksen
jälkeinen voirnakas alkoholin kulutuksen
kasvu ja sen synnyttämä keskustelu. Käsillä
oleva tutkimus ei kuitenkaan pyri selvittä-
mään lainuudistuksen vaikutuksia eikä mu,u-
tenkaan liity siihen suoranaisesti.

Tämä artikkeli perustuu pääosiltaan Alko-
holitutkimussäätiön tutkimussopimuksen tur-
vin suoritetun tutkimuksen myöhemmin jul-
kaistavaan pääraponttün. r

T g öolo suhteiden i o, tg öteru eg den pä,rt eitö

Jäljempänä käsitellään hieman tarkemmin al-
koholitutkimuksen yleisiä ja metodologisia

1 Tiivistelmä tutkimuksen toisesta osasta jul-
kaistaan lehtemme seuraavassa numerossa.

kysymyksiä, rnutta tässä on kuitenkin aiheel-
lista todeta eräs lähtökohta. Kaikessa alkolro-
litutkimuksessa on noudatettava kokonaisval-
taista tutkimusotetta, alkoholitekijää ei saa

irrottaa yhteydestään, sen vaikutusta on tar-
kasrteltava,rnuiden tekijöiden muod,ostarnas-
sa kokonaisuudessa. Vain tällä tavoin voidaan
väIttää "syntipukkiteoria" (Bruun 1970). Sik-
si esitän tässäkin taustaksi eräi,tä rtyöolosuh-

teiden yleispiirteitä ja tendenssejä, joiden
säätelemissä puitteissa työtapaturmat sattu-
vat ja jotka antavat väIineitä alkoholitekijän
erittelylle.

Kaikkein yleisirnmäI1ä tasolla voidaan ni-
metä kaksi työelämää voimakkaimmin lei-
mannutta piirrettä viime ajoilta:
l. Tuotannon rakenteesso on,tapahtunut voi-
makasta siirtymistä ns. alkutuotanno,sta teol-
Iiseen tuo,tanto,on ja palve,Lunluonteisün aloi-
hin.
2. Tuotantorakenteen muutosten rinnakkais-
ilmiöinä ovat työturvallisuuden kannalta kes-
keisiä ilse tgön luonteessa rtapahtuneet muu-
tokset. Kehitys vie yhä suurempaan koneis-
tumiseen ja sen toisessa päässä on täydellinen
automaatio. Periaatteessa tämä merkitsee jat-
kuvaa fyysisen työpanoksen vähenemistä
(Volkov, ei vuosilukua).

Teollisessa ja teollisluonteisessa työssä
meillä suuri osa työpaikoista lasketaan kuu-
luvaksi keskinkertaisen tr<oneistumisasteen
piiriin. Tä11ä asteella työ on pakkotahtista
toistotyötä, monotonista ja rnekaanista
(Dahlström ym. 1966;Hasan 1972). Työn luon-
teen muutoksiin kannustaa pyrkimys tuotta-
vuuden kohottamiseen. Erilaisia tavallisesti
kuitenkin rtyön luonteen ja työjärjestelyjen
sääntelyyn tiittyviä toimenpiteitä kutsutaan
yhteisnimikk eellä r ationali.soi,nti e1: i ärkeistä'
mi,nqt. Rationalisointi,toimia toteutetaan en-
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nen kaikkea keskitason koneistumisasteella
olevilla teollisuuden työpaikoilla, mutta myös
ei-teollisilla aloilla. Hasan (7972, 164) ,torteaa-

kin rationali,soinnin tyypitliseksi useimmilIe
työpaikoille.

Työolosuhteiden ylei:spiirteillä on r:atkaise-
va merkitys työturvallisuuteen ja työtervey-
teen. Maassarrune on yleisillä työolosuhteilla
nykyään todettu olevan ,haittavaikutuksia ja
terveydellisiä seuraamuksia: tyäntekijä vä-
syy fyysisesti ja psyykkisesti, tapaturnran-
vaara kasvaa, syntyy altistuksia ja olosuh-
rteita, joiden kaltaisiin ihminen ei missään
muualla joudu.

Työolosuhteilla voi myäs o}la yhteys alko-
holin nauttimiseen. Fyysisesti ja psyykkisesti
raskaat työolosurr+teet aiheuttavat työnteki-
jöille psyykkistä rasitusta, stressää. Stressi
nähdään juuri läheisesti rationalisointiin liit-
tyvänä. Stressillä on pyrkimys ruokkia itse
itseään ja se saattaa näin rnuodostaa vaikeasti
katkaistavan noid,ankehän. Eräänä ratkais,un a
stressin oireiden, hermostuneisa.nrden, jännit-
tyneisyyden ja näiden seurauk,sena olevien
psykosornaaattisten oireiden, kuten päänsäryn,
laukaisemiseen saatetaan myös käyttää pä,h-
tei,tä, ennen kaitkkea alkoholia, mutta rnyös
rauhoittavia ym. Iääkkeitä (Partianen 1972).

Näin voidaan olettaa, että alkoholin osuus
työturvaan vaikuttavana tekijänä ei olisi ai-
nakaan vähentynyt. Tämä o11 ,äsi€ur suuresti
yksinkentaistettu toinen puoli: miten työoIo-
suhteet vaikuttavat alkoholin nauttimiseen.
Toinen puoli orn alkoholin nauttinniseur vaiku-
tus nykyisissä työolosuhteissa. Tähän ja rnui-
hirr huomioon otettavün seikkofüin pala,taan
jäljernpänä.

Alkoholi,smt sta ja alkoholin u ai,kutusten
tutkrmi.sesta

Alkoholin vaikutuksia tutkittaessa on j oudut-
tu asettamaan eräitä periaatteellisia kysy-
myksiä, joista ei ole saavutettu yksimielisyyt-
tä. AlJroh,olin vaikutuksista haitat ovat ym-
märrettävästi olleet päällimrnäisinä. Alko,ho-
lihaitat on ollut tapana jakaa kroornsün, pttt-
käaikaiseen käyttöön liittyvün j a akuutt ei.hin,
yhteen käyttökertaan liittyviin haittoihin.
Työtapaturma,t ja muut onnettomuudet ovart
sangen tyypillisiä akuutteja rr-aittoja. Kroo,ni-
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siksi ,taas luetaan alkoholi,smii, sekä siihen lüt-
tyvät ja sitä rnäärittelevät pitkäaikaiset sai-
raudet (esi,m. maksakirroosi). Esitetty jako
ei ole ongelmaton: akuuteilla hairüoilla on ta-
pana kasautua ns. alkoholisteihin (Aarvala
1968; Säiiä 7972). On syytä kysyä onko alko-
holismi haitta tai miten sre s,uhtautuu eri hait-
toihin. Huolimatta alkoholismin määrittelyyn
liittyvisrtä periaa,tteellisista ongelmista aikai-
seropi alkoholitutkirnus on ollut sangen alko-
holisrnr,ikeskeistä. Alkoholismikeskeisen tar-
kastelun pääongelmat,ovat edelleenkin:
1. Alkokroiisnei on yhtä kuin atkoholihaittojen
kokonaisrr.rus, iolloin ei voi olla muita haittoja
kuin alkoholismin aiheuttamat. Tämä ei il-
meisestikään ole järkevä lähtökohta.
2. Alkoholismi on yksi haitta muiden joukos-
sa. TäIlöin on kysytrtävä rniten alkoholism,ia
mitataan. Mito,iksi eivät luonnollisesti kelpaa
muut haitat.

Periaatteellisen umpikujan vuroksi Bruun
(L972, 759-160) esitrtää penustellusti luopu-
misüa epätäsmällirsestä käsiltteesitä alk,oholis-
nri. Sen sijsal voitaisiin käyttää käsitet-
tä alkoholiaammatsuzrs, kun viita,taan kiel-
,teisiin vaikutuksün. Tutkimuksen tasolla tu-
lisi painopistettä siirtää konkreettisten hait-
tavaikutusten tutkirniseen; nämä voirsivat
olla,luronteeltaan akuutteja, kuten rtapat,ur-
mrat, rsälöönrotot (airk. juopumurspirdätykset),
,tai ,kroonisia, kuten maksasairaudet jne.

Alkorholisrni-otteelle vastakkainen linj a pe-
rustuu näkemykseen, jonka rnukaan alkoho-
l,in aiheuttamat haittavaikutukset ovat sidok-
sissa alkoholin per capita -kulutus,tasoon kus-
sakin rnaassa. Tästä seuraa, että haittoihin
vaikuttaminen edellyttää kokonaisvaltaista
alkorholipolitiikkaa, j onka yleisenä pyrkimyk-
senä on kulutustason hillitserninen. Alkoho-
Iisrnikeskeisessä tarkastelussa rtaas nähdään
haittojen liiütyvän nimenornaan alkoholis-
rniün, jolloin kontrollitoirnet suunnataan ns.
alkoholisteihin; vähentämällä alkoholisteja
vähennetään haittoja. Tutkimustulokset ovat
ku,itenkin,toisrtuvasti osoittaneet eri haittoj en
kytkeytyvän läheisesti alkoholin kokonaisku-
lutuksen tasoon, siksi käffiökelpoisimmaksi
alkoholihaittoj en indikaattoriksi on omaksut-
tu juuri henkeä kohti laskettu, absoluurbtial-
koholiksi nauunnettu vuosikulutus (Bruun
1e70).



Alkoholismiikeskeisissä tutkimuksissa hae-
taan rtavallisesti joukko henkilöitä, jotka mää-
ritellään alkoholisteiksi. Vertailuryhmänä
käytetään ei-alkoholistien ryhmää. Tulosten
perusteella tehdään päätelmiä alkoholin vai-
kutuksista (esim. Observer ja Maxwell 1959;

Siipola 1969). Tällaiset tutkimukset ovat
osoittaneet alkoholihaittoj en, mm. työtapatur-
rnien, kasa,utuvan tutkimuksissa määritellyil-
Ie alkoholis,teille'tai ongelmajuojille. Alkoho-
lin o,salli,su'utta tai vaikutusta esimerkiksi ta-
paturman sattumiseen tällaiset tutkimukset
eivät paljasta. Jäljempänä käsrittellään alko-
holia tapaturman syynä, mutta jo tässä voi-
daan todeta olevan täysin mahdollista että 1)

voirnakkaallakaan päihtymystilalla ei ole vai-
kutusta tapaturman satturniseen tai että 2) al-
koholistina pidetylle henkilölle sattuu tapa-
turma hänm ollessaan selvänä. Alkoholismi-
keskeistä otetta ei voida pitää soveltuvana al-
koholin vaikutuksia tutkirttaessa.

Työtapaturmat, joihin alkoholi on o's,allinen,

muodostavat yhden tyypillisen konkreettis-
ten haittavaikutusten ryhmän. Nyt esiteltävä
tutkimus pyrkü välttämään alkoholismi-ot-
teen puutteita. Tutkimuksen empiirisen ai-
neiston muodostavat v. 1965-1969 maassam-
me sattuneet kuolemaan johtaneet työtapa-
turmat. Alkoholin osuuden tutkiminen aineis-
tossa perustuu verenalkoholin mittaukseen.
Tutkimukserr tuloksia, aineiston puutteita ja
siihen tiittyviä ongelmia käsitellään tutkimus-
raportin tiivistelmän toisessa os,assa.

Tgötapaturmatiaalkoholi,-problernati,i.kka

Työturvallisuudes,ta ja alkoholin osuudesta
,tehtyjen rnelko harvojen tutkimusten perus-
üeella ei ylipäänsä saada selkeää kokonaisku-
vaa Liikenneturvallisuustutkimuksessa tilan-
ne on sen sijaan hieman toinen, mikä epäile-
rnättä johtuu sütä, että liikenteessä kysymys
sggllr,sggdestä on keskeinen ja alkoholi tär-
keä tekijä syyllisyyttä ja korvausvelvollisuut-
ta määritettäessä. Vuonna 1952 ilmestyneessä
kirjassaan Kuusi (227) arvioi alkoholin osuu-
den työtapalurmiin vähäiseksi ja Bruun (1972,

724, 156-157) toteaa vastaavasti kaksi vuo-
sikymrnentä myöhemmin, ettei alkoholia ole
pidetty tärkeänä seli,ttävänä tekijänä tyäelä-
män tapaturmissa Kummallakaan ei ole ssi-

tettävänään tilasrtotietoja tästä afüepiiristtä.
Muutamia käsi,teltävän aiheen ka,nnalta re-

levantteja tutkimuksia on kuritenkin tehty.
Siipolan (1969) tutkimuksessa selvitettiin on-
gelmajuojien ja rnuiden työntekij öiden työstä
poissaoloja. Hänen tutkimuksensa puutteena
on juuri ongelnaajuoja (alkoholisti) -ote, jota
edellä arvosteltün. Tutkimuksen mukaan on-
gelmajuojien ryhmässä o1i tutkimusjaksona
tapaturman joürdosta työstä poissaolleita 7 %
ja rnuiden ryhmässä 4 %. Arnerin (1970) tu,t-
kirnLuksessa tordett'i.in, että 917:lle merimiehel-
Ie sattuneessa, kuolemaan johtaneessa onnert-
tomuudessa alkoholi oli o,sallinen (bidro tiII)
34 %:ssa. Ratkaiseva vaikutus alkoholilla kat-
sottiin olleen vain 5 /o:ssa. Observerin ja
Maxweliin (1959) tutkimuskin noudattaa
edellä arvostelemaam.me tutkimusotetta. Sii-
nä todettiin, että ongelm.ajuojille sattui tutki-
musajankohtana 26 tapaturrnaa vastaavan lu-
vun ollessa muiden ryhmässä 12.

Mainitrtujen tutkimusten sekä muihin on-
rnettomuuksiin kohdistuneiden selvitysten pe.
rusteella voidaan vain tehdä yleinen havain-
to, että alkoholi lisää työtapaturmien toden-
näköisyyttä. Erää,t tutkijat ovat halunneet ar-
vioida niiden työ'tapaturmien kokonaisrnää-
rän, joissa alkoh.oli on osallisena. Bjerverin
(1961) mukaan tällaisia tapaturmia sattui
noin 10 /o kaikista työtapaturmista. Bjerverin
ja rnuiden vastaaviin arvioihin on suh,tau-

duttava varauksin; niiden ensimmänen edel-
lytys on etrtä määrittelemme milloin alkoholi
todella vaiku,ttaa tapaturmaan. Tämä johdat-
taa meidärt vaikeaan tapaturmien syy-proble-
matiikkaan ja alkoholitekijän statuksen mää-
ri,trtelyyn. Ensiks,ikin on muistettava laaja nä-
kökulma: alkoholi ei vaikr.rrta ,tyhjiössä. Ylei-
set yhteiskuntapoliittiset ratkaisut vaikutta-
vat monesti enemmän alkoholihaittoihin kuin
varsinainen alkoholipolitiikka (Bruur 1970,

5). Rattijuoppoustutkimuksessa ei saada
rnielekkäitä tuloksia, ellei oteta huomioon
liikenneturvallisuuden yleisiä näkökohtia, ja
selvitettäessä alkoholin osuutta työtapatur-
missa on analogisesti otebtava hu,omioon ylei-
nen työturva. Siksi täs.sä tutkimuksessa läh-
detään työolosuhteista. Ne muodostavat rat-
kaisevat puitteet, joissa työtapaturmat sat-
ttruvat ja joista näihin vaikuttavia tekijöitä
mr ensisijaisesti etsittävä. Tämän jälkeen on
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sitten aiheelUrsta kysyä, miiten muuf tekijät
vaikuttavat näissä puitteissq miIIä tavoin al-
koholi voi olla kokonaisu,uden osana-

Esitettyä taustaa vasten puheet tapatur-
mien syistä ja alkoholista tapaturman syynä
vaativat täsrnentämistä. Alkoholin näkemi-
nen tapaturman (yksinornaiseksi) syyksi liifr-
tyy süh,en tarkastelukulmraan, j'ossa rvy'tä
haetaan ihmirsrestä itsestään. Liikenarertapatur-
mista jopa 90 % on voitu luokitella "inhi-
millisistä syi,stä" johtuviksi (ks. Näätänen
L972, 42). Eräässä ttyöpaikoilla laajalrti käy-
tössä olevassa työüapatturrnien turtkimusop-
paassa taas todetaan ylasioiko,isesti työtapa-
turrnün jotrrtavi,en,tskij«i.iden olevan "joko
tekrrisiä tai sitten inhimirllisen toinrinnan vir-
hei,tä" (STK yrn. 1967, 5). Tällaiset näke-
rnylcset o'ttavat liian helposti vallitsevat työ-
olot annettuina ja rnuLod,ostavat r s. inhimil-
lisistä virheistä hedelmättörmän ja tilannetta
vastaamatrtoman kaatoluokan.

Arner (1970) väIttää pitämästä alkoholia
irrallisena syntipukkina luokittelem'alla ta-
paukset alkoholin arvi,oidun osuuden mukaan.
Osuus voi vaihdella ratkaisevasta olematto-
maan. Voidaan rnyös ajatella, että alkoholil-
Ia ei o1e nr,itään osuutta,tapaturmaen, vaikka
vahingoittunu:t olisikin huomattavassa päih-
tymystilassa (ks. Näätänen 1972,44"45). Tä1-
traisia tapauksia ei voitaisi ottaa lainkaan
huoortioon, jos lähdetään siiitä, että alkoholi
aina on tapaturrnan syy uhrin ollessa päihty-
nyt. Arnerin aineistossa voidaan havaita s,uu-
ria enoja alkoholin vaikutuksen tai osuuden
asteessa. Alkoholi ei ollut osallinen tapattur-
maan, vaikka uhri o1i päihtynyt aineiston
mukaan vain 1 /o:ssa, kun taas tapauksia,
joissa alkoholilla oli eriasteinen vaikut,urs, oli
34 %.Johtopäätöksenä voimrne tndeta ,alko-

holin on:nettomuusriskiä lisääväksi tekijäksi,
mutta alkoholin osuuden aste on määriteltävä
ku,ssakin tapaulsessa erikseen.

Työtapaturmia kosikeyien ti,etoj en puu,ttues-
sa joudumme itoistuvasti turvau,turnaan muis-
ta onnettomuuksista jra tapaturmista saatui-
hin tutkirnus,tuloksün. Ennen kaikkea tietoj a
on saa,tavissa liikenteestä. Moqret proiblematii-
kan peruskysyrnykset (esim. kausar)"iteetti)
ovat kuitenkin sangen yhteneviä tapaturm,a-
tutkimuksen eri lohkoilla.

Borkenstein ym. (1964) ovat turtkineet lü-
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kennetapaturman sattumisriskiä ja sen yh-
teyttä verenalkoholiin. Laaj,aan aimeistoon
penrstuvien Iaskelmien nojalla voitün tode-
ta onnettomuusriskin j a verenalkoholin välil-
Iä selvä yhteys; 0,6 /oo:n tas,olla riski alkaa
nousta j,a ,on 1 /or:n kohdalla jo sangen huo-
mattava. Samassa yhteydessä saatün myös
toinen tärkeä tulos: mitä korkeampi veren-
alkoholi, sitä suurernpi rirski joutua uakauaan
onnettomuuteen.

Alkoholt tA öt ap aturnlariskiä li,s ääu tinö
tekt jtinä

Yleisen tarkastelun päätteeksi on aiheellista
pyrkiä täsmentämäärn alkoholin luonnetta ris-
kitekijänä. Tällöin tulee ottaa huorneioon pait-
si itse verenalkoholi (alkoholiprornille) myös
se ,onko §s5rmyksessä nousu- vai laskuhu-
roala, humallurtaanko työpaikalla vai onko
työntekijä työpaikalla krapulatilassa. Riskiä
laskettaessa tulisi tietää alkoholin käytön
vaihtelu eri työaloill,a ja pitäisi kyetä traske-

maan alkoholitapaturnaat päihtyneiden työn-
tekijöiden tekemiä työtunteja kohti erilaisis-
sa teh,tävissä.

Ensinnäkin tulee ottaa huomioon työvoi-
rnan uah,kottuminen: työaikana alkoholia
rrau'ttivat tyt»rtekijät saattavat hakeutua tie-
tyille työaloille" Valikoitumisen puirtteet riip-
puvat luonnollisesti yleisestä työvoimatilan-
teesta. Valikoitumi,seen vaikuttaa alkoholin
saannin ja nauttimisen helppous.

Toiseksi myös tgöolojen luonne tulee oittraa

hurorrioo,n. Kuten olemrnre todemneet, niitä lei-
maavat yhä suurempi koneisturninen ja yhä
suurempaa tarkkuurtta vaativat tehtävät. Tä1-
löin void,aan ajatella, että päihtymyksen mer-
kitys rtyötapaturmariskiä lisäävänä tekijänä
on kasvanu,t. Ammattialat, joissa työolot ovat
ankari,rnmat, tahti kiivain sekä tehtävät ras-
kaimrnat ja vaativirnmart, ovat juuri nütä,
joi,ssa alkotrolin vaikutus on suurin. Tämä
merkitsee myös sitä, että eri työtehtävien vä-
lillä esiintyy sruuri,akin vaihteluja. On aivan
eri asia olla kovassakin päihtymystilassa kir-
joüt,uspöydän ääressä kuin valimossa ,taikka
soryin tai sirkkelisa,laan ääressä. Olettanruk-
sernme mukaisesti alat, joiden aihe,uttama
stressi on suurin, lisäävät pyrkimystä alko-
holin nauttirniseen psyykkisen jännitykseor



laukaisemiseksi.
Kolmanneksi on tarkasi;eltava alkoholin

saantia j'a tariontao. Joissakin johtotetr,tävissä

alkoholi saattaa liittyä itse työhän, toisissa
taas sitä voi olla muuten helposti saatavissa
kuten esimerkiksi satamissa ja laivoissa
Useimmirten alkoholin saan,ti on kuitenkin
työpaikaltra sühteellisen hankalaa

Atkolr,olin käytön kontrollt vaihtelee myös
suuresti. Ylimmissä toimihenkilöammateissa
sitä tuskin esiintyy. Toisaalta kontnollin puut-
tuminen voi johtua sen toteuttamisen vaikeu-
desta, kuten esimerkiksi rnetrsätöissä, Iüken-
teessä, kuljetuksessa sekä eräillä kaupan
aloilla. Siellä, missä on runsaasti työnteki-
jöitä suppe,alla alueella, kontrolli on luonnol-
lisesti helpompaa. Alkolrolin saanti, käyüt<i
ja sen kontrolli voivat myös liittyä toisiinsa:
alkoholisoituneet työntekijät hakeutuvat töi-
hi,n, joissa alkoholin saanti on helppoa tai
kontrolli lievää. Useim,rnat työt lienevät kui-
tenkin sell,aisia, että niissä alkoholin saanti
on melko vaikeaa ja kontrol)i suhteellisen
tiukkaa.

SieIIä, missä alkoholin vaiku,tuksen alaise-
na tehtyjen työtuntien määrä on suuri, alko-
holin osuus työtapaturmün voi olla htlomat-
tavakin. Kuten o,n todeütu, alkoholin vaiku-
turs ei kuritenkaan toteudu suoraviivaisesti
vaan vaihtelee alasta rtoiseen tyäolosuhteiden
mukaan.

Viime kädessä ero alkoholin käytön ja sen
vaikutusten vaihtelun välillä voidaan tehdä
vain analyyttisella tasolla. Kokonaisuuden
kannalta our välttämätöntä nähdä, miten eri
,tekij ät lii,ttyvät toisünsa.
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