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Suomessa samoin kuin kaikissa teollisesti
kehittyneissä länsimaissa on väestön al-
koholin kulutus kasvanut koko sodanjäl-
keisen ajan (Bruun 1972), mutta erityisen
voimakas kulutuksen kasvu on ollut
1960-luvulta lähtien (Bruun & al. 1975).
Meillä tätä ilmiötä selvittävissä tutki-
muksissa on alkoholin kulutuksen kasvun
syyksi löydetty useimmiten samanaikai-
sesti tapahtunut voimakas yhteiskunnal-
linen rakennemuutos ja moraalinormis-
ton liberalisoituminen sekä erityisesti
1960-luvun lopulla uudistettu alkoholi-
lainsäädäntö. Kaikilla näillä tekijöillä on
epäilemättä vaikutuksensa yksilön ja
yhteisön alkoholikäyttäytymiseen. Alko-
holilainsäädännön uudistuksen seurauk-
set suomalaisten juomatavoissa on sito-
vasti osoitettu (Lainio 1974; Mäkelä &
Österberg 19?5; Ahlström-Laakso & ös-
terberg 1976; Alkon vuosikirjat 1970-
19?6).

Alkoholin käyttö on nykyisellään saa-
vuttanut Suomessa jo sellaisen asteen,
että voi syystä sanoa sen seurausten
muodostavan merkittävän kansantervey-
dellisen - ja kansantaloudellisen - on-
gelman. Runsaasta tai pitkään säännölli-
sesti jatkuvasta alkoholin käytöstä ovat
seurauksena monet kasaantuvat somaat-
tiset sairaudet, todennäköisyys joutua
tavallista useammin väkivallan subjek-
tiksi tai kohteeksi, itsemurhan tai myrky-
tyksen uhriksi tai ylipäätään kuolla keski-
määrin muuta väestöä aikaisemmin
(Bruun & al. 1975; Poikolainen 1975).
Alkoholivaurioisten päivärahatapaukset
kaksinkertaistuivat vuodesta 1968 vuo-
teen 1975 mennessä, samoin työkyvyttö-

myyseläkkeet vuosina 1971-1975 (Gus-
tafsson 1977). Psykiatrisissa sairaaloissa
alkoholipotilaiden määrä kymmenker-
taistui kymmenvuotiskautena 1966-1975
(Acht6 & al. 1973), ja pelkästään alkoho-
lipsykoosin takia hoidettavien potilaiden
määrä kasvoi tuntuvasti vuosina
L971-1974 (Gustafsson 1977). Erityisesti
alkoholipsykoosien määrän kasvu heijas-
taa kärkevästi ongelman vakavuutta,
koska kysymyksessä on sairaus, jonka
pitkän aikavälin kuntoutusennuste on
edelleen todella huono (Acht6 & aL f 967).

Tämän päivän kohonneet sairastavuus-
ja kuolleisuusluvut eivät kerro kuin osan
alkoholiongelman laadusta ja laajuudesta,
koska useimmat alkoholin käytön kompli-
kaatiot ja somaattis-psyykkiset seuran-
naiset tulevat ilmi usein vasta 10-15
vuoden säännöllisen käytön jälkeen. Lie-
nee odotettavissa, että jo nykyisellä
alkoholinkulutustasolla - vaikkakaan se
ei ole meillä yltänyt keski- ja eteläeu-
rooppalaisen kulutuksen asteelle - vau-
riot saattavat koitua varsin vakaviksi,
varsinkin kun ottaa huomioon nyt merkit-
tävästi nuorempana aloitetun alkoholin
käytön.

Alkoholin kulutusta ja siinä tapahtuvia
muutoksia selvittävissä tutkimuksissa on
hämmästyttävän niukasti ja yksipuolises-
ti tarkasteltu työn ja alkoholin käytön
välistä suhdetta. Niissäkin tutkimuksissa,
joissa on lähestytty tätä problematiikkaa
tai paneuduttu siihen, on selittävä muut-
tuja ollut yleensä alkoholi. On selvitetty
sitä, miten alkoholi vaikuttaa työsuori-
tukseen, työtapaturmiin, työstäpoissa-
oloihin jne. Sen sijaan tutkimuksia, joissa
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olisi lähdetty oletuksesta, että työllä, sen
ominaispiirteillä ja luonteella saattaisi
olla vaikutusta alkoholin käyttöön, näyt-
tää olevan hyvin vähän (esim. Pöyhönen
1977). Kirjallisuudesta löytyy viittauksia
siitä, että autoteollisuuden liukuhihna-
työläiset käyttävät runsaasti alkoholia ja
että ammattiin ja työhön liittyvät riskite-
kijät saattavat johtaa liialliseen alkoholin
käyttöön (Work in America 1973). Edel-
leen on tunnettua, että liuotinaineiden
parissa työskentelevien alkoholin käyttö
saattaa olla runsasta.

Läntisissä teollisuusmaissa on kahden
viime vuosikymmenen aikana tapahtunut
voimakkaan yhteiskuntarakenteen muu-
toksen ohella myös murros tuotannollisen
työn luonteessa. Tieteellis-teknisen kehi-
tyksen edetessä tuotanto on kulkemassa
kohti automaatiota. Useilla tuotannon-
aloilla se on kuitenkin jäänyt tyypillisesti
ns. puoliautomaation asteelle. Tämä mer-
kitsee sitä, että ihmisestä on tuotannossa
tullut koneen osa, materiaalin syöttäjä ja
vastaanottaja; hän ei ole noussut tuotan-
non rinnalle sen valvontatehtäviin, kuten
automaatio-olosuhteissa tapahtuu. Puo-
liautomaatio on johtanut kouluttamatto-
man työvoiman laajamittaiseen käyttöön,
ja erityisesti naiset sekä läntisissä teolli-
suusmaissa, Suomea lukuun ottamatta,
ns. vierastyövoima ovat joutuneet puo-
liautomaation alojen tärkeimmäksi työ-
voimaksi.

Puoliautomaatiossa työlle on tyypillistä
pitkälle kehittynyt osittuminen. Työ on
usein järjestetty kokoonpanolinjan muo-
toon, ja työvaiheen kesto on tavallisim-
min 1,0-1,5 minuuttia. Työn iärjestämi-
nen lyhytvaiheiseksi perustuu teollisuu-
den kustannussäästöihin, koska osittami-
nen mahdollistaa työvauhdin tuntuvan
nopeuttamisen (Buffa 1973). Osittaminen
suoritetaan yleensä työntutkimusmene-
telmien avulla siten, että kokoonpano-
työn työvaiheet koostuvat keskimäärin
muutamasta työIiikkeestä, lähinnä kah-
deksan perusliikkeen yksinkertaisista yh-
distelmistä. Tämän ohella puoliautomaa-
tiossa työlle on tyypillistä, että se on
useimmiten koneen ohjaamaa, ns. pakko-

r44

tahtista työtä.
Kun työtä luonnehtivat ositetut, Iyhyt-

jaksoiset ja toistuvat työvaiheet, kireä
työtahti ja koneen suorittama ohjaus, on
johdonmukaista, että näiden työn piirtei-
den aiheuttamat haitat heijastuvat työ-
voiman terveydentilassa (Rantala & Hon-
kasalo 1976). Herkimpänä ja toisaalta
yleisimmin osoitettavana ilmiönä ovat
poissaolot ja vaihtuvuus, joista on tullut
suoranainen epidemia puoliautomaation
aloilla. Näiden ilmiöiden takana ovat
moninaiset psyykkisen ja fyysisen hyvin-
voinnin häiriöt, joita on runsaasti tutkittu
Iääketieteen, työfysiologian ja työpsyko-
logian keinoin. Tähän mennessä on pys-
tytty kansainväIisesti osoittamaan erityi-
sesti ns. stressioireiden kasaantuminen
kiivastahtista, yksitoikkoista työtä teke-
viin työntekijäryhmiin.

Työprosessin ominaisuuksista aiheutu-
van stressin ohella saattaa myös elämän-
tilanne näiden alojen työntekijöiden koh-
dalla olla niin hankala, että se sinänsä
muodostuu ahdistuksen ja stressin läh-
teeksi. Teollisuuden naisista valtaosa te-
kee ansiotyötä taloudellisen välttämättö-
myyden vuoksi, ja näiden naisten paras
realistinen elämänprognoosi saattaa oIIa
edes nykyisen epäinhimillisen työn säi-
lyttäminen ja senkin vähäisen palkan
saaminen, jota vaihetyöstä matalapalk-
ka-aloilla maksetaan (esim. Polus 1976).
Näillä työntekijöillä on jatkuva pelko
työttömäksi joutumisesta, pakkolomau-
tuksista, siitä ettei pysy mukana kiristy-
vässä työvauhdissa; nämä seikat osaltaan
lisäävät työntekijöiden alttiutta mielen-
terveyden häiriöille. Kummatkin seikat
yhdessä, sekä työprosessin että koko
elämäntilanteen luoma ahdistus, synnyt-
tävät halun tehdä selvä ero pakkotyöksi
koetun työn ja vapaa-ajan välillä.

Alkoholin tehtävästä ahdistuksen ja
jännittyneisyyden laukaisijana on ole-
massa runsaasti tietoja sekä psykiatrises-
sa että sosiologisessa kirjallisuudessa.
Lisäksi alkoholin katsotaan toimivan far-
makologisesti psykorelaksantin tavoin;
Suomessa esim. Klaus Mäkelä on toden-
nut työväenluokan alkoholin käytön mo-



tiiviksi erityisesti sen käytön lääkkeenä
psyykkiseen kireyteen ja somaattiseen
rauhattomuuteen, mikä poikkesi muiden
tutkittujen sosiaaliryhmien motüveista
(MäkeIä 1969). Samaan on viitannut aiem-
min mm. Pekka I(uusi erityisesti sosiaali-
sen turvattomuuden osalta, johon hän
lukee mm. epäsäännölliset työolot epäva-
kaisine tuloineen (Kuusi 1952). Edellä
mainitussa amerikkalaisessa komitean-
mietinnössä esitetään samoja näkökohtia
ja todetaan, että "sellaiset työt, joissa
työntekijä saa vähän palautetta suoritta-
mistaan tehtävistä, näyttävät aiheutta-
van senlaatuista ahdistuneisuutta, joka
voi johtaa alkoholismiin tai pahentaa sitä"
(Work in America 1973, s. 86). Samassa
teoksessa viitataan erityisesti kokoonpa-
nolinjojen työläisten mielenterveyden
häiriöihin ja alkoholin liikakäyttöön sekä
kokemuksiin, joita terveydenhuollon
työntekijät ja tutkijat ovat saaneet työn
luonteen ja alkoholin käytön väIisestä
suhteesta.

Vaikuttaisi siis siltä, että yksitoikkoi-
sessa työssä ja erityisesti kokoonpano-
tehtävissä alkoholin käytölle voi syntyä
kahtalainen funktio: toisaalta ahdistuk-
sen ja stressin laukaisijan, toisaalta "sosi-
aalisen vapauttajan" rooli pakkotyöksi
koetun työn jälkeisenä vapaa-aikana.
Halutaan pitää vapaa-aika ehdottomasti
omana ja kompensoida sitä itsetunnon
loukkausta, jonka omien kykyjen ja edel-
lytysten kanssa ristiriidassa oleva työ
aiheuttaa.

Psykiatriset "alkoholistipersoonalli-
suusteoriat" tarjoavat mielenkiintoisen
näkökulman tarkastelun kohteena ole-
vaan ongelmaan. Esim. H. Jonesin mu-
kaan (1963) alkoholistia pidetään neuroot-
tisena, alemmuudentuntoisena henkilönä,
joka juo, koska hän ei muutoin tunne
selviävänsä sosiaalisessa kentässään. E.
Pollmer (1965) korostaa tämän ohella mm.
ahdistuneisuuden osuutta "alkoholistin
persoonallisuudessa". V. Tähkän mukaan
(1966) "alkoholistin persoonallisuudelle"
on tyypillistä passiivisuus, vähäinen aloit-
teellisuus, omanarvontunteen puute ja
taipumus eristäytymiseen. S.-L. Meren

suorittamissa Rorschah-kokeissa havait-
tiin "alkoholistin kokevan voimakkaan
epäsuhdan olemassaolon toisaalta omaan
arvoon ja asemaan kohdistuvien toivei-
den ja toisaalta tosiasiallisen aseman ja
kykyjen väIi[ä" (Meri 1959, s. 92). Puuttu-
matta siihen, mikä itse asiassa on ollut
näissä teorioissa syy, mikä seuraus, on
todettava, että juuri liukuhihnateollisuu-
den työntekijöillä on tutkimuksissa saatu
esille vastaavia "persoonallisuuden piir-
teitä" (Kornhauser 1965). Lukuisissa
työpsykologisissa tutkimuksissa on löy-
detty näitä piirteitä, ja ne on tulkittu
mielenterveyden häiriöiksi, joiden syynä
on voitu pitää epätyydyttävää, koneen
ohjaamaa, monotonista ja tarkoituksetto-
muuden tunteen antavaa työtä (esim.
Fraser 1947; Gilbertova & Benes 1970;
Gardell 1971;Kishida 1973; Aronsson 1974;
Coburn 1975; Cooper & Marshall 1976).

Tästä tuskin voi tehdä sitä johtopäätös-
tä, että vaihetyöntekijät olisivat alkoho-
listeja tai että "alkoholistipersoonallisuu-
det" olisivat valikoituneet vaihetyöhön.
Tällaistakin tietysti saattaa tapahtua, ja
erityisesti alkoholiongelmaisten "sosiaali-
nen putoaminen" vaihetyöhön on tunnet-
tu ilmiö. HedelmäIlisempää olisi etsiä
valikoitumisen ohella jotain yhteistä teki-
jää, joka vaikuttaa siihen, että persoonal-
lisuuden piirteet ja häiriöt ovat "alkoho-
listipersoonallisuuksilla" ja toisaalta yhä
useammilla kokoonpanolinjan työläisillä
hätkähdyttävän samankaltaisia.

Oletusta työn ja alkoholin välisestä
vuorovaikutussuhteesta tukevat edellä
mainittujen - tosin niukkojen - tutki-
mustulosten ohella työntekijöiden itsensä
antamat lausunnot reaktioistaan työhön.
Problematiikka on tullut voimakkaana
esille teollisuustyön, terveydenhuollon,
päihdehuollon ja raittiustyön alalla toimi-
vien työntekijöiden kanssa käymissäni
keskusteluissa. Lisäksi tätä suhdetta on
kuvattu kaunokirjallisuudessa ja työnte-
kijöiden mielipiteitä dokumentoivissa
haastatteluissa.

Mikäli tieteellisin tutkimustuloksin
pystytään antamaan sitova näyttö kiivas-
tahtisen, yksitoikkoisen työn, erityisesti
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vaihetyön, ja alkoholin käytön välisestä
vuorovaikutussuhteesta, kyettäisiin ehkä
osaltaan löytämään "alkoholipolitiikasta
irrallaan olevia yhteiskunnallisia tekijöi-
tä, jotka kasvattavat alkoholin kysyntää
Suomessa" (Mäkelä & Österberg 1975, s.

106). Edelleen tutkimustuloksilla olisi ar-
voa myös työsuojelututkimuksen suun-
taamiselle ja käytännön työsuojelutoi-
menpiteiden toteuttamiselle. Mikäli syy-
yhteys on osoitettavissa, merkitys tulisi
ulottumaan työsuojelua laajemmalle a1u-
eelle, tuotantoprosessin suunnittelun, oh-
jauksen ja järjestämisen ongelmiin. Eri-
tyisen suuri näiden tulosten merkitys olisi
kuitenkin alkoholihaittoj en ennaltaehkäi-
syssä ja alkoholivauriopotilaiden amma-
tillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen kehit-
tämisessä.
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English sunmary

Maria-Läsa Honkasalo: Tyiln luonne olkoholin
käytön osatekijänö (The character of usork as a
loctor in alcohol consumption)

In the literature dealing with alcohol research the
relationship between alcohol and work problems has
been a current topic. It has, however, been typical of
this research that alcohol has been adopted as the
explanatory factor. It has mainly concentrated on
those hazards alcohol causes to the "well-being" of
the production process. It seems clear, however,
that work and its nature play a remarkable role in
the use of alcohol by workers. Especially on the
assembly Iine with its high intensity of work it has
been documented that stress caused by monotonous

Alkoholipolitükka VoL. 43: 143-147, 1978

work can promote drint<ing in an attempt to cope.
These results are quite similar to those coming from
English-speaking countries. Itre relationships be-
tween alcohol and work became particularly in-
teresting when analyzing reasons for the increasing-
ly heavy drinking habits among female workers.
Women provide the main labor force on assembly
lines and in other kinds of monotonous work in
Western industrialized countries because of their
poor qualification. There are naturally other rea-
sons, but it is important that the connections
between work, occupational stress and arinting
habits are fully taken into account in research on
alcohol problems of workers, and especially female
workers.
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