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Tiivistelmä
Työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat kesäkuussa 2015 uuden Päihdehaitat hallintaan suosituksen. Aiempi versio oli vuodelta 2006. Suositus on tarkoitettu toimintamalliksi kaikille
työpaikoille. Siinä käsitellään päihdehaittojen ennaltaehkäisyä, käsittelyä ja hoitoonohjausta,
tarjotaan tietoa päihdeohjelmien laatimiseen ja tukea päivittäiseen työhön1.
Tämän kyselytutkimuksen lähtökohtana oli arvioida kesällä 2015 julkaistujen suositusten
toteutumista työpaikoilla. A-klinikkasäätiö toteutti kyselyn yhteistyökumppaneinaan Alko Oy,
EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Työturvallisuuskeskus
(TTK). Kysely toteutettiin osana Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa, jota rahoittaa Alko Oy.
Kyselyn tarkoituksena on tuottaa tietoa Selvästi hyvää t y ö t ä -ohjelman tavoitteiden tueksi.
Se pyrkii selvittämään mitä valmiuksia, käytäntöjä ja menetelmiä työpaikoilla on
käytössä alkoholihaittojen ehkäisyyn ja alkoholin aiheuttamiin haittoihin sekä
niihin puuttumiseen, käsittelyyn ja hoitoonohjaukseen. Samalla selvitetään, mitkä asiat
työpaikoilla tukevat tai estävät tavoitteiden toteutumista ja missä asioissa muutosta vielä
tarvitaan.
Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-lomakkeella.Menetelmänä oli kohdennettu
A-klinikkasäätiö sai
hyödyntää
työmarkkinajärjestöjen
ja
satunnaisotanta.
Työturvallisuuskeskuksen jäsenkanavia, jotta kyselyyn saatiin vastaajia ja se voitiin kohdentaa
suunnitellusti. Jäsenkanavien kautta kyselyn sai 500 työterveyshuollon edustajaa, 1
000 luottamushenkilöä, 1 000 työsuojeluhenkilöä, 3 000 henkilöstöhallinnon edustajaa ja 1
000 esimiestä. Henry ry (Henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys) lähetti
jäsenkirjeen mukana kutsun kyselytutkimukseen myös 2 600:lle henkilöstöhallinnon
edustajalle. Tällä menetelmällä kyselyyn vastasi yhteensä 849 henkilöä.
Vastausprosentti oli 9,3. Vastanneiden määrää voidaan pitää riittävänä analyysin ja
johtopäätösten tekemiseen.
Kyselytutkimuksen keskeiset tulokset:
1) Alkoholiasioiden käsittelyn paikka työpaikoilla on epäselvä, mikä saattaa heikentää
vaikuttavaa päihdetyötä.
2) Vastauksissa on nähtävissä huomattavia eroja eri vastaajaryhmien välillä, erityisesti
työterveyshuollon ja muiden vastaajaryhmien välillä.
3) Työpaikoilla on saatu alkoholihaittoihin liittyvää koulutusta varsin vähän.
4) Valtaosassa työpaikkoja yleiset velvoitteet on täytetty, mutta ennaltaehkäisevässä työssä
erilaisia välineitä ja menetelmiä on käytössä vähän.
5) Alkoholihaittoja käsitellään edelleen usein yksilön omana ongelmana sen sijaan, että ne
koettaisiin koko työyhteisön ongelmana.
6) Alkoholihaittoja kohdattaessa tulee kiinnittää huomiota työntekijän kokonaistilanteen
selvittämiseen.
Kyselytutkimuksen johtopäätökset esitetään luvussa 4.
1

http://www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset/tyomarkkinakeskusjarjestojen_uusi_suositus_ohjeistaa_ehkaise
maan_paihdeongelmat_ajoissa.14915.news
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1. Tausta
1.1 Alkoholihaittoihin liittyvä tutkimustoiminta
Työterveyslaitoksen (TTL) mukaan 39 prosenttia työssäkäyvistä miehistä ja 14
prosenttia työssäkäyvistä naisista on Suomessa alkoholin riskikäyttäjiä2. Alkoholin ja muiden
päihteiden käytön haitat ilmenevät ”terveysongelmina, poissaoloina, työtehon ja
työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, työturvallisuuspuutteina
ja
työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä”3. Näistä haitoista
välittömiä kustannuksia yhteiskunnalle syntyy vuositasolla arvioilta noin 1,4 miljardia
euroa4. Välillisiä kustannuksia, sisältäen tuotannonmenetykset sekä
menetettyjen
5
elinvuosien arvo, on arvioitu syntyvän noin 4–6 miljardia euroa vuodessa .
Viime vuosina pääasiassa TTL ja SAK ovat toteuttaneet tutkimusta siitä, miten
työpaikoilla ennaltaehkäistään ja käsitellään alkoholihaittoja sekä kuinka työntekijöitä
ohjataan hoitoon. Lisäksi on tehty muutamia korkeakoulun lopputöitä.
TTL toteutti vuosina 2007–2010 hankkeen alkoholihaittojen ehkäisyn vakiinnuttamisesta
työpaikoilla. Kivistö, Logren, Kujasalo, Luurila ja Hirvonen (2010) selvittivät muutoksia
työpaikoilla ja työterveyshuolloissa tiedottamisintervention aikana. Tutkimusraportti sisälsi
koko henkilöstön näkemykset neljällä eri toimialalla ja esitteli alkoholihaittojen tilannetta ja
välineitä työpaikoilla. Tutkimustulosten perusteella ehkäisevä työ ”osoittautui vähäiseksi ja
painottui akuuttien ongelmien hoitoon”. Ehkäisevän työn tarve koettiin sekä työpaikoilla että
työterveyshuollossa suureksi.
Vuosina 2011–2013 sama tutkijaryhmä toteutti Alkoholihaitat hallintaan -hankkeen, joka pyrki
selvittämään esteitä ja edisteitä AHA-toimintatavan viemisen vaikutuksesta työpaikoille.
Tulokset osoittivat, että AHA-toimintatavan seurauksena työpaikoilla tapahtui myönteisiä
muutoksia muun muassa alkoholihaittojen havaitsemisessa, ehkäisemisessä ja tietojen
ja taitojen määrässä6.
SAK:n toteuttamassa luottamusmiespaneelissa selvitettiin päihdehaittoja työpaikalla vuonna
2014. Tuloksissa havaittiin, että suuremmilla työpaikoilla päihdeohjelmat ovat jo käytössä
ja haittoihin puuttuminen onnistuu, mutta pienillä työpaikoilla on vielä parantamisen varaa 7.
Näiden laajempien hankkeiden
lisäksi
ammattikorkeakorkeakoulun opinnäytetyöt
ovat lisänneet aiheeseen liittyvää tietoa muun muassa ennaltaehkäisevän työn
esteistä ja edisteistä (Luurila 2009), päihdeongelmaan puuttumisen toteutumisesta
(Pastuhov ja Perälä 2015; Valkkio 2012; Antikainen ja Hanski 2013) ja alkoholin
väärinkäytöstä työsuhteen päättymisen perusteena (Koivisto 2015).
Tämä
kyselytutkimus
pyrkii
erityisesti
vastaamaan
tarpeeseen
selvittää
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn liittyvää toimintaa alkoholihaittojen käsittelyn ja
hoitoonohjauksen lisäksi. Kyselytutkimus pohjaa kesällä 2015 julkaistuihin suosituksiin ja
aiempaan tutkimustietoon.
2

Työ ja terveys Suomessa 2012, TTL.
http://www.sttk.fi/2015/06/04/6982/
4
http://www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset/tyomarkkinakeskusjarjestojen_uusi_suositus_ohjeistaa_ehkaise
maan_paihdeongelmat_ajoissa.14915.news
5
http://www.akava.fi/uutishuone/ajankohtaiset/tyomarkkinakeskusjarjestojen_uusi_suositus_ohjeistaa_ehkaise
maan_paihdeongelmat_ajoissa.14915.news
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https://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-10104.pdf
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/paihdeohjelma%20tyopaikka%20sak%20kysely-16065
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Näkemyksiä aiheeseen kysyttiin luottamusmiehiltä, työsuojeluhenkilöstöltä, esimiehiltä,
henkilöstöhallinnolta ja työterveyshuollolta, joilla tehtävänsä puolesta odotettiin olevan laaja
tietämys työpaikkojen alkoholihaitoista.
1.2 Päihdehaitat hallintaan -suositukset
Päihdehaitat hallintaan -suositukset keskittyvät kolmeen eri osa-alueeseen: a) päihdehaittojen
ennaltaehkäisyyn, b) puuttumiseen ja käsittelyyn ja c) hoitoonohjaukseen.
Ennaltaehkäisevässä toiminnassa suositus mainitsee keskeisiksi tavoitteiksi koko
henkilökuntaan kohdistuvan tiedottamisen ja kouluttamisen päihdeasioissa. Suosituksessa
myös kehotetaan työpaikkoja sitoutumaan päihteettömään työkulttuuriin, mikä ilmenee muun
muassa runsaan alkoholitarjoilun välttämisenä työpaikan tilaisuuksissa ja päihteiden käytön
kehottaa
vähättelyn ja humalajuomisen hyväksynnän lopettamisena. Suositus
työterveyshuoltoa ottamaan aktiivisen roolin ennaltaehkäisevässä työssä ja neuvonnan
antamisessa työnantajalle ja työntekijöille sekä ottamaan päihdeasiat
esille
terveystarkastusten yhteydessä.
Päihdeasioiden käsittelyyn ja puuttumiseen liittyvissä asioissa suositus keskittyy
päihdeasioiden varhaiseen puheeksiottoon ja ongelmien tunnistamiseen.
Pyrkimyksenä on, että hoitoonohjaus tapahtuu ennen kuin työntekijä laiminlyö työtehtäviään.
Suositus korostaa, että alkoholihaitat eivät ole työntekijöiden omia ongelmia vaan
jokaisen työtoverin pitäisi olla kannustamassa ongelmaista hakemaan apua. Tältä osin
kyselytutkimus osoittaa, että työmarkkinajärjestöjen suositus ja keskeisten toimijoiden
käsitykset työpaikalla eivät vastaa toisiaan.
Hoitoonohjaukseen liittyen suositus korostaa oma-aloitteista ja vapaaehtoista hoitoon
hakeutumista. Hoidon tavoitteena on alkoholihaittojen ratkaiseminen, työkyvyn säilyttäminen
ja työssäkäynnin vakiinnuttaminen. Hoitoonohjauksen tulisi olla suunnitelmallista ja siitä olisi
tehtävä kirjallinen sopimus. Työpaikoilla ja työterveyshuollolla tulisi olla valmius antaa
neuvontaa toimeentuloturvan hakemisesta sekä hoidosta ja muista toimenpiteistä
aiheutuneiden kustannusten korvauksista. Kyselyn vastausten perusteella työpaikoilla on
suhteellisen heikko tietämys siitä, miten hoitoonohjaus käytännössä tapahtuu.
2. Tutkimuksen toteutus
2.1 Tavoitteet
Tämä kysely toteutettiin osana Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa. Tavoitteena oli kartoittaa
Päihdehaitat hallintaan -suosituksiin perustuen työpaikkojen tämänhetkinen tilanne,
vallitsevat menetelmät ja käytännöt sekä pyrkiä selvittämään, mitkä asiat edistävät
työpaikoilla tapahtuvaa alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä, käsittelyä ja hoitoonohjausta
ja mistä vielä tarvitaan lisää tietoa tai valmiuksia työpaikoilla.
Tässä raportissa esitetään kyselyn tulokset kohderyhmittäin, aloittain ja työpaikan
koon mukaan. Kohderyhminä olivat luottamusmiehet, työsuojeluhenkilöstö,
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esimiehet, henkilöstöhallinto ja työterveyshuolto. Raportin lopussa pohditaan tulosten
merkitsevyyttä ja tehdään kehittämisehdotuksia Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa varten.
2.2 Kyselyn suunnittelu
Kysymyksenasettelussa hyödynnettiin aiheesta aiemmin tehtyjen kyselyjen kysymyksiä,
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia sekä ammatillista kokemusta ehkäisevästä ja
korjaavasta päihdetyöstä. Ohjelman asiantuntijaryhmällä oli mahdollisuus kommentoida ja
täydentää kysymyksiä. Kohderyhmien erilaisuuden vuoksi tarvittiin kaksi kysymyslomaketta.
Ensimmäinen kyselylomake (viitataan tästä lähtien peruskysely) kohdistettiin
luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöstön edustajille, esimiehille ja henkilöstöhallinnon
edustajille. Heidän kyselynsä sisälsi 7 kysymystä vastaajan taustatiedoista ja 35 varsinaista
kysymystä, joista yksi oli avoin kysymys. Toinen kyselylomake (viitataan tästä lähtien
työterveyshuollon kysely) kohdistettiin työterveyshuollon edustajille. Heidän lomakkeensa
sisälsi 6 taustakysymystä ja 28 varsinaista kysymystä. Valtaosin kysymykset olivat samoja
molemmille ryhmille, mutta työterveyshuollon edustajille oli lisäkysymyksiä, jotka keskittyivät
ainoastaan työterveyshuollon toimintaan ja joihin muiden olisi ollut vaikea vastata.
Työterveyshuollon edustajia pyydettiin vastamaan kysymyksiin sen työpaikan tai työpaikkojen
näkökulmasta, jossa he työskentelevät työterveyshuollon työntekijänä, ellei heitä oltu
ohjattu vastaamaan toisin.
2.3 Tutkimusaineiston keruu ja vastaajaryhmät
Tietoa kerättiin työpaikoilla ja työterveyshuollossa Webropol-kyselylomakkeella. Kysely
kohdistettiin alla olevan taulukon mukaisesti viiden eri ammattiryhmän edustajille, joilla
oletettiin olevan laaja näkemys työpaikan alkoholihaitoista. Kyselyyn vastaajat saatiin
kohdistetulla satunnaisotannalla työmarkkinajärjestöjen kautta.
Taulukko 1: Vastausprosentit vastaajaryhmittäin
Kohderyhmä

Lähettävä taho

Lähetetty määrä

Työsuojeluhenkilöstö

JHL

1 000

Luottamusmiehet

JHL

1 000

Esimiehet

JHL

1 000

Henkilöstöhallinto

EK/ Henry ry

Työterveyshuolto
Alkon
työntekijät
työterveyshuolto
Lähetetty määrä,
vastanneiden määrä ja
vastausprosentti

ja

Vastausten
määrä

Vastausprosentti

yht. 498

17 %

3 000/ 2600

240/19

8%/1%

TTK

500

84

17 %

Alko

11

7

73 %

9111

849

9%

Kysely lähetettiin Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) toimesta 3 000 henkilölle (1 000
työsuojeluhenkilöstön edustajaa, 1 000 luottamusmiestä ja 1 000 esimiestä/päällikköä).
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimesta kysely lähetettiin noin 3 000 henkilöstöjohtajalle tai
-päällikölle ja Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kautta kysely lähetettiin noin 500
5

työterveyshuollon edustajalle. Henry ry lähetti kyselykutsun osana jäsenkirjettä noin 2 600
jäsenelleen. Kysely toteutettiin 6.–25.11.2015.
Kyselyyn vastasi yhteensä 849 henkilöä. Peruskyselyyn vastasi 764 henkilöä ja
työterveyshuollon kyselyyn 85 henkilöä. Vastausprosentti JHL:n kautta lähetetyssä kyselyssä oli
26, EK:n kautta lähetetyssä kyselyssä 8, Henryn kautta lähetetyssä kyselyssä 1 ja Alkon kautta
lähetetyssä peruskyselyssä 78. Työterveyshuollon kyselyssä vastausprosentti Alkon lähettämille
henkilöille oli 50 ja TTK:n lähettämille henkilöille 17.
Vastaajaryhmät
Kyselyyn vastanneiden työtehtävät
Suurin osa kyselyyn vastanneista (28 %) oli valinnut useamman roolin kuvatessaan
työtehtäväänsä8 ja heihin viitataan raportissa ”monitoimijoina”. Työterveyshuollon kyselyyn
vastanneista suurin osa oli työterveyshoitajia (85 %) ja vain pieni määrä työterveyslääkäreitä (9
%) ja muita työterveyshuollossa työskenteleviä, kuten työpsykologeja (6 %).
Työterveyshuollossa työskentelevistä kunnallisella puolella työskenteli 40 % vastaajista,
yksityisellä puolella 40 %, työpaikan omistamassa työterveyshuollossa 17 % ja jossain muualla
4 %. Vaikka 20 henkilöä ilmoitti olevansa päihdeyhdyshenkilöitä, he työskentelivät
samanaikaisesti myös toisessa tehtävässä, joten heitä edustava luku sisältyy monitoimijoihin.
Työsuojeluhenkilöstön edustajat sisältävät työntekijäpuolen (työsuojeluvaltuutetut) ja
työnantajapuolen edustajat (työsuojelupäälliköt).

Taulukko 2: Vastaajaryhmät
Vastanneet rooleittain

Määrä

Prosenttia

Luottamusmiehet

132

16

Työsuojeluhenkilöstön edustajat: työsuojeluvaltuutetut, asiamiehet, -päälliköt

113

13

Henkilöstöhallinnon edustajat

116

14

Lähiesimiehet

78

9

Muut johdon edustajat

62

7

Työterveyshuolto

85

10

Monitoimijat (henkilöt, jotka valitsivat useamman roolin
vaihtoehdoista)

234

28

Muut työntekijät

29

3

Yhteensä

849

100

Kyselyyn vastanneiden toimialat
Kyselyn vastaajaryhmien lajittelu perustuu Tilastokeskuksessa käytettyihin luokituksiin.
Toimialoja ryhmiteltiin uudelleen vastausten saamisen jälkeen, sillä jotkut toimialaryhmistä
olisivat sisältäneet niin vähän vastaajia, että tulosten raportointi olisi vaikeutunut.
8
Kolme eniten valittua vaihtoehtoyhdistelmää olivat luottamusmies/työsuojeluhenkilöstön edustaja, työsuojeluhenkilöstön
edustaja/lähiesimies, henkilöstöhallinnon edustaja/lähiesimies.
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Taulukko 3: Toimialat
Vastanneet toimialoittain

Määrä

Prosenttia

Teollisuus, metsä- maa- ja kalatalous ja kaivostoiminta

117

15

Rakentaminen, tukku ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen
korjaus

66

9

Kuljetus ja varastointi ja liikenne

40

5

IT-, informaatio- ja viestintäala, rahoitus ja vakuutusala,
kiinteistöala, liike-elämän palvelut

36

5

Varhaiskasvatus, koulutus, tutkimus, tulkkaus,
kulttuuritoiminta ja järjestöt

89

11

Majoitus ja ravitsemistoiminta ja muu palvelutoiminta

137

18

Kuntasektori, pelastustoimi, julkinen hallinto ja
maanpuolustus

110

15

Terveys-ja sosiaalipalvelut ja liikunta-alat

166

22

Yhteensä

849

100

Kyselyyn vastanneiden työpaikan sijainti
Taulukko 4: Työpaikan sijainti
Maakunnat yhdistettiin suuralueisiin raportointia varten.
Vastanneet suuralueittain

Määrä

Prosenttia

Helsinki ja Uusimaa

238

28

Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa

177

21

Länsi-Suomi

224

26

Pohjois- ja Itä-Suomi

210

25

Yhteensä

849

100

2.4 Vastausten analysointi
Tutkimustulokset on raportoitu frekvenssien ja ristiintaulukointien avulla ja taustamuuttujien
väliset erot on analysoitu varianssianalyysin avulla ANOVA- ja Bonferroni-testeillä.
Analysoinnissa on käytetty SPSS 22 -ohjelmaa. Tulokset on raportoitu työroolin, ammattialan
ja työpaikan koon mukaan. Jos vastaajaryhmien välillä esiintyi tilastollisesti merkitseviä eroja,
ne on mainittu alaviitteissä ja merkitty kaavioihin
kolmiulotteisella
palkilla.
Avoimeen kysymykseen saadut vastaukset analysoitiin luokittelevan sisällönanalyysin
menetelmällä, jossa ne ryhmiteltiin ja nimettiin pääluokkiin ja alaluokkiin.
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3. Tulokset
3.1 Alkoholihaittojen ennaltaehkäisy
Alkoholihaittojen ennaltaehkäisevään toimintaan liittyen kysyttiin 1) tiedotuksen ja
koulutuksen järjestämisestä työpaikoilla, 2) työpaikan alkoholikulttuurista,
3)
työpaikalla käytettävistä menetelmistä ja välineistä, 4) ennaltaehkäisevän työn
suunnitelmallisuudesta ja arvioinnista, 5) alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä edistävistä
tekijöistä, 6) ennaltaehkäisyä vaikeuttavista tekijöistä, 7) tiedon tarpeista työpaikalla
sekä 8) työterveyshuollon velvoitteista ennaltaehkäisyssä.
3.1.1. Tiedotus ja koulutus alkoholihaitoista
Koulutus alkoholihaitoista
Päihdehaitat hallintaan -suositusten keskeisiä tavoitteita ovat päihdeasioista tiedottamisen ja
kouluttamisen kohdentaminen koko henkilökuntaan.
Kyselyyn vastanneiden mielestä alkoholihaittoihin liittyvää koulutusta oli ollut työpaikoilla
vähän. Jopa yli kolmannes (39 %) arvioi, ettei työpaikalla ole ollut koskaan koulutusta
alkoholihaitoista ja niiden käsittelystä. Neljännes vastaajista ei osannut lainkaan vastata
kysymykseen. 13 prosenttia vastaajista arvioi koulutusta olleen yli kaksi vuotta sitten ja 6
prosenttia arvioi koulutusta olleen viimeisen 6 kuukauden aikana.
Henkilöstöhallinnon edustajien (51 %) sekä teollisuusalalla (47 %) ja yli 1 000 henkilön
työpaikoilla (50 %)9 työskentelevien joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä työpaikalla
oli ollut koulutusta. Muut työntekijät -ryhmään kuuluvien (17 %) sekä majoitus- ja
palvelualoilla (27 %) ja alle 50 työntekijän työpaikoilla (26 %) työskentelevien joukossa oli
puolestaan vähiten vastaajia, joiden mielestä omalla työpaikalla oli ollut koulutusta.
Kaavio 1: Koulutus työpaikoilla
1. Milloin työpaikallanne on viimeksi ollut koulutusta alkoholihaitoista ja
niiden käsittelystä?
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Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat
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1-2 vuotta sitten yli 2 vuotta sitten

ei koskaan

en osaa sanoa

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

Ero on tilastollisesti merkitsevä.

8

Koulutuksen kohderyhmät
Päihdehaitat hallintaan -suositusten mukaan koulutuksen ja tiedotuksen tulisi kohdistua koko
henkilökuntaan. Vastaajaryhmästä, toimialasta ja työpaikan koosta riippumatta vastaajat
arvioivat, että alkoholihaittoihin ja niiden käsittelyyn liittyvää koulutusta olivat saaneet eniten
työterveyshuolto (61 %), esimiehet (60 %) ja työsuojeluhenkilöstö (60 %). Yksi kymmenestä
vastaajasta (11 %) oli sitä mieltä, että koulutus oli kohdistunut koko henkilökuntaan.
Eri vastaajaryhmien arviot henkilöstöhallinnon saamasta koulutuksesta erosivat huomattavasti
toisistaan. Henkilöstöhallinnon edustajat (63 %) arvioivat itse saaneensa enemmän koulutusta
kuin luottamusmiehet (23 %), työsuojeluhenkilöstö (31 %) ja monitoimijat (30 %)10 arvioivat
henkilöstöhallinnon saaneen.
Myös erikokoisten työpaikkojen vastausten välillä oli huomattavia eroja. Yli 1 000 työntekijän
työpaikoilla työskentelevien joukossa oli pienempiä työpaikkoja enemmän vastaajia, joiden
mielestä koulutusta oli annettu kaikille muille ryhmille paitsi esimiehille. Yli 1 000 työntekijän
työpaikkojen vastaajien joukossa oli eniten (52 %) ja alle 50 työntekijän työpaikkojen vastaajien
joukossa oli vähiten vastaajia (13 %), joiden mielestä henkilöstöhallinto oli saanut koulutusta11.
Kaavio 2: Koulutuksen kohderyhmät
2. Kuka tai ketkä ovat saaneet koulutusta alkoholihaitoista ja niiden
käsittelystä työpaikallanne?
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0,00%

Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

Tiedonsaanti
Vastausten perusteella työpaikoilla on saatu tietoa alkoholihaitoista ja niiden käsittelystä
pääasiassa terveystarkastuksissa tai sairaanhoidon yhteydessä (80 %), päihdeohjelmia
tehtäessä tai niitä päivitettäessä (40 %) tai työterveyshuollon vieraillessa työpaikalla (30 %).
Vähiten tietoa oli vastaajien mielestä saatu liikunta-/virkistyspäivien yhteydessä (9 %).
Mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että ”muut työntekijät" -vastaajaryhmään
kuuluvat vastasivat saaneensa selvästi muita vastaajia enemmän tietoa intranetin kautta.12
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Samoin yli 1000 työntekijän työpaikoilla työskentelevien joukossa oli huomattavasti enemmän
(43 %) kuin alle 50 työntekijän työpaikoilla (19 %)13 vastaajia, jotka olivat saaneet
tietoa työpaikan intranetistä. Tämä on ymmärrettävä tulos, sillä pienillä yrityksillä ei
välttämättä ole käytössään intranettiä.

Kaavio 3: Tiedon saanti
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3. Missä yhteydessä työntekijät ovat yleensä saaneet tietoa
alkoholihaitoista ja niiden käsittelystä?

Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

3.1.2. Työpaikan alkoholikulttuuri
Päihdehaitat hallintaan -suositukset painottavat työyhteisön sitoutumista päihteettömään
työkulttuuriin. Koko työyhteisön sitoutuminen päihteettömään työkulttuuriin ilmenee runsaan
alkoholitarjoilun välttämisenä työpaikan tilaisuuksissa sekä päihteiden käytön vähättelyn ja
humalajuomisen hyväksynnän lopettamisena. Tässä kyselyssä pyrittiin selvittämään työpaikan
alkoholikulttuuria kysymällä: miten alkoholista puhutaan työpaikalla, milloin alkoholia on
tarjolla työpaikalla ja ovatko alkoholin tarjolla olon käytännöt muuttuneet viimeisen kolmen
vuoden aikana.
Alkoholista puhuminen
Näkemykset alkoholin käytöstä puhumisen tavoista työpaikalla jakautuivat kahteen ryhmään.
Enemmistön mielestä alkoholista puhutaan työpaikalla joko avoimesti (36 %) tai
rakentavasti (27 %). Toisaalta neljänneksen mielestä alkoholista ei puhuta työpaikalla
julkisesti ja viidenneksen mielestä siitä ei puhuta lainkaan. Positiivista oli, että vain 5
prosenttia vastaajista arvioi, että alkoholin käytöstä puhutaan työpaikalla ihannoivasti.
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Kaavio 4: Alkoholista puhuminen

4. Miten mielestänne työpaikallanne puhutaan alkoholin käytöstä?
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Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

Alkoholin tarjolla olo työpaikoilla
Vastaajien mielestä kolme yleisintä tilannetta, joissa alkoholia oli ollut työpaikalla tarjolla, olivat
”työpaikan juhlat” (57 %), ”henkilöstön virkistystilaisuudet” (40 %) ja ”edustustehtävät tai
”asiakastilaisuudet” (29 %). Alkoholi yhdistettiin ehkä hieman yllättäen harvimmin
työmatkoihin (11 %).
Henkilöstöhallinnon edustajien mielestä alkoholia oli tarjolla kaikissa tilanteissa enemmän kuin
muut vastaajaryhmät arvioivat. IT-, informaatio- ja viestintäaloilla oli muita toimialoja
enemmän vastaajia, joiden mielestä alkoholia oli tarjolla ”juhlissa” ja ”työpaikan tilaisuuksissa”.
Myös 51–999 työntekijän työpaikkojen vastaajat arvioivat muun kokoisten työpaikkojen
työntekijöitä useammin alkoholia olevan tarjolla kaikissa kysymyksessä tarjotuissa
vaihtoehdoissa.
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Kaavio 5: Tilanteet, joissa alkoholia on tarjolla
100%

5. Missä tilanteissa työpaikalla on tarjolla alkoholia?

50%
0%

Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

Muutokset alkoholin tarjolla olossa
Yli puolet vastaajista arvioi (59 %), että alkoholin tarjolla olossa työpaikalla ei ollut
tapahtunut muutosta viimeisen kolmen vuoden aikana. Lähes kolmasosa (31 %) vastaajista oli
sitä mieltä, että alkoholin tarjolla olo oli viimeisen kolmen vuoden aikana vähentynyt. Kaksi
prosenttia vastaajista arvioi puolestaan tilanteen muuttuneen työpaikalla sallitumpaan
suuntaan. Kahdeksan prosenttia vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.
Luottamusmiesten (69 %), varhaiskasvatuksen (69 %) ja alle 50 työntekijän
työpaikkojen (69 %) vastaajien joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä alkoholin
tarjolla olon käytännöt työpaikalla eivät olleet muuttuneet. Työsuojeluhenkilöstön
edustajien (50 %) sekä rakennusalalla (52 %) ja yli 1 000 työntekijän työpaikoilla (45 %)
työskentelevien joukossa oli puolestaan vähiten vastaajia, joiden mielestä alkoholin
tarjolla olossa ei ollut tapahtunut muutosta.
Teollisuusalalla työskentelevien joukossa oli eniten vastaajia (44 %) ja varhaiskasvatus-,
majoitus- ja terveys- ja sosiaalialoilla työskentelevien joukossa vähiten vastaajia (23–27 %),
joiden mielestä alkoholin tarjoilu työpaikoilla oli vähentynyt14.
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Kaavio 6: Muutokset alkoholin tarjoilussa
6. Onko työpaikallanne tapahtunut muutosta viimeisen kolmen vuoden
aikana suhteessa alkoholin tarjolla oloon?
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kyllä, alkoholin tarjolla olo kyllä, alkoholin tarjolla olo ei, alkoholin tarjolla olossa
sallitumpaa
tiukentunut
ei ole tapahtunut muutosta

Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat

en osaa sanoa

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

3.1.3 Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn käytäntö ja menetelmät työpaikoilla
Päihdehaitat hallintaan -suositusten mukaan koko työyhteisön tulisi osallistua alkoholihaittojen
ennaltaehkäisyyn työterveyshuollon kanssa. Tässä kyselyssä pyrittiin selvittämään, kuinka
suunnitelmallista työpaikkojen alkoholihaittoja ennaltaehkäisevä toiminta on, mitä
alkoholihaittoja ennaltaehkäiseviä käytäntöjä ja menetelmiä työpaikoilla on käytössä ja kuinka
vastuualueet jakautuvat ennaltaehkäisevässä työssä.
Päihdeohjelmat työpaikalla
Valtaosa vastaajista (77 %) tunnisti työpaikan päihdeohjelman. Lisäksi pieni ryhmä (3 %)
vastaajia arvioi, että päihdeohjelma on suunnitteilla. 15 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä,
että työpaikalla ei ole päihdeohjelmaa käytössä. 5 prosenttia vastaajista ei osannut vastata
kysymykseen.
Henkilöstöhallinnon edustajien (91 %), kuntasektorilla ja julkishallinnon alalla (87 %) sekä yli
1 000 henkilön työpaikalla (90 %) työskentelevien joukossa oli eniten vastaajia, joiden
mielestä päihdeohjelmia oli työpaikoilla käytössä. ”Muut työntekijät” -ryhmään kuuluvat (48
%), majoitus- ja palvelualalla (67 %) sekä alle 50 työntekijän työpaikoilla (67 %)
työskentelevät tunnistivat vähiten työpaikan päihdeohjelmia.
Vaikka valtaosa vastaajista (77 %) oli sitä mieltä, että työpaikoilla on käytössä päihdeohjelma,
vain 41 prosenttia kysymykseen 10 (s. 16) vastanneista arvioi, että työpaikalta löytyy ”toimiva
päihdeohjelma”.
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Kaavio 7: Päihdeohjelma
7. Onko työpaikalla päihdeohjelma?
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kyllä

ei

Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat

ei, mutta sen järjestäminen
on suunnitteilla tai siitä on
keskustelu

en osaa sanoa

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

Kuinka hyvin päihdeohjelmia tunnetaan?
Päihdeohjelmien tunnettuus oli hyvä kaikissa vastaajaryhmissä, toimialoilla ja erikokoisilla
työpaikoilla. Puolet vastaajista tunsi päihdeohjelman hyvin (50 %) ja reilu kolmasosa (36 %)
jonkin verran.
Henkilöstöhallinnossa (95 %), kuntasektorilla ja julkisilla aloilla (92 %) sekä 200–999
työntekijän työpaikoilla työskentelevien (93 %) joukossa oli eniten vastaajia, jotka tunsivat
päihdeohjelman hyvin tai jonkin verran. Muut työntekijät -ryhmään kuuluvien (45 %), IT- ja
informaatioaloilla (78 %) sekä alle 50 työntekijän työpaikoilla
työskentelevien
15
(78 %) keskuudessa päihdeohjelman tunnettuus oli heikointa.
Vastaajaryhmittäin tarkasteltuna henkilöstöhallinnon edustajat tunsivat päihdeohjelmia
huomattavasti paremmin kuin luottamusmiehet, lähiesimiehet, muu johto ja muut työntekijät
-ryhmä16.
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Kaavio 8: Päihdeohjelman tunnettuus
8. Tunnetteko päihdeohjelman?
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Yhteensä

Päihdeyhdyshenkilöt
Päihdeyhdyshenkilöt eivät ole vastaajien mielestä kovin yleisiä työpaikoilla. Vain neljännes (26
%) arvioi, että omalta työpaikalta löytyy päihdeyhdyshenkilö.
Lähiesimiesten (28 %), kuntasektorin ja julkishallinnon aloilla (45 %) sekä 200–999 työntekijän
työpaikoilla työskentelevien (31 %) joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä työpaikalla
työskentelee päihdeyhdyshenkilö. Muut työntekijät -ryhmään kuuluvien (14 %), IT- ja
informaatioalalla (14 %) sekä alle 50 työntekijän työpaikoilla työskentelevien joukossa oli
vähiten vastaajia, joiden mielestä päihdeyhdyshenkilöitä oli työpaikoilla.
Kun vastaajia pyydettiin kysymyksessä 16 (s. 21) valitsemaan tekijöitä, jotka heidän mielestään
tukevat alkoholihaittojen ehkäisyä, vain 19 prosenttia vastaajista oli arvioinut
päihdeyhdyshenkilön ylipäätään tärkeäksi.
Kaavio 9: Päihdeyhdyshenkilöt
9. Onko työpaikalla päihdeyhdyshenkilö?
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Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä
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Alkoholihaittoja ennaltaehkäisevien menetelmien ja välineiden käyttö
Kyselyn vastausten perusteella varhaisen tuen malli on työpaikoilla jo laajasti käytössä, mutta
muita menetelmiä ja välineitä on hyödynnetty varsin vähän. Vastaajaryhmistä, toimialoista tai
työpaikan koosta riippumatta työpaikalla on vastaajien mielestä eniten käytössä varhaisen tuen
malli (87 %), toimiva päihdeohjelma (41 %) ja Audit-kyselyt (32 %). Vähiten käytössä
olivat välineistä A-Step-työmalli (TTL:n luoma konkreettinen malli alkoholihaittojen ehkäisyyn)
(2 %), muut verkossa olevat välineet (3 %), teemapäivät (5 %) ja verkossa olevat
itsearviointitestit (6 %).
Työterveyshuollossa työskentelevien joukossa oli enemmän kuin muiden ryhmien joukossa
vastaajia, joiden mielestä varhaisen tuen malli, mini-interventiot, Audit-kyselyt ja toimiva
päihdeohjelma olivat käytössä työpaikoilla17. Työterveyshuollon edustajien mielestä
käytettävissä olisi siis enemmän välineitä kuin muut vastaajaryhmät tunnistivat.
Kuljetus- ja varastointialoilla sekä IT- ja informaatioalalla työskentelevien vastaajien mielestä
heidän työpaikallaan ei ollut lainkaan käytössä minkäänlaisia verkossa olevia välineitä. Yli 1 000
henkilön työntekijän työpaikoilla työskentelevien joukossa (15 %) oli enemmän kuin
pienemmillä työpaikoilla työskentelevien joukossa (1-6 %) vastaajia, joiden mielestä työpaikan
teemapäivät olivat käytössä18. Myös toimiva päihdeohjelma tunnistettiin suuremmilla
työpaikoilla useammin kuin pienillä työpaikoilla19.

Kaavio 10: Menetelmät ja välineet

100%

10. Mitä alkoholihaittoja ennaltaehkäiseviä menetelmiä on työpaikalla
käytössä?
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Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Työterveyshuolto
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3.1.4 Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn suunnitelmallisuus ja arviointi työpaikoilla
Suunnitelmallisuus
Vastaajien mielestä alkoholihaittojen ehkäisyn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
osallistuvat ennen kaikkea työterveyshuolto (74 %), työsuojeluhenkilöstö (65 %) ja esimiehet
(60 %).
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että sekä henkilöstöhallinnossa että työterveyshuollossa
työskentelevät arvioivat osallistuvansa alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn enemmän kuin
muut vastaajaryhmät arvioivat heidän osallistuvan20. Sen lisäksi teollisuus-, rakennus- ja ITaloilla työskentelevien joukossa oli muita aloja enemmän vastaajia, joiden mielestä
henkilöstöhallinto osallistuu ennaltaehkäisyyn21. Henkilöstöhallinnon rooli oli koettu sitä
tärkeämmäksi mitä suurempi työpaikka oli kyseessä. Esimerkiksi 70 prosenttia yli 1 000
työntekijän työpaikan vastaajista, mutta vain 29 prosenttia alle 50 työntekijän
työpaikan vastaajista arvioi henkilöstöhallinnon osallistuvan ennaltaehkäisevään työhön22.
Toisaalta tiedetään, että pienissä yrityksissä HR-väen osuus on hyvin pieni.

Kaavio 11: Vastuunjako ennaltaehkäisyssä
11. Ketkä osallistuvat alkoholihaittojen ehkäisyn suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin työpaikallanne?
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Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Työterveyshuolto

*Kaaviosta puuttuu työterveyshuollon näkemys omasta osallistumisesta (93 % vastaajista oli sitä mieltä, että työterveyshuolto
osallistuu toimintaan)

Toiminnan integrointi työkykyä edistävään toimintaan
Alkoholihaittoja ennaltaehkäisevän toiminnan paikka työpaikalla vaikuttaa vastausten
perusteella jonkin verran epäselvältä, sillä enemmistö vastanneista (53 %) ei osannut
vastata kysymykseen, ”onko alkoholihaittojen ennaltaehkäisevä toiminta integroitu muuhun
työkykyä edistävään toimintaan”. Vain noin kolmannes (36 %) oli sitä mieltä, että toiminta oli
integroitu
20
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22
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muuhun työkykyä edistävään toimintaan. Kymmenesosa vastanneista arvioi,
ennaltaehkäisevää toimintaa oltu integroitu muuhun toimintaan.

ettei

Henkilöstöhallinnon edustajien (54 %), IT-alalla (56 %) ja 200–999 työntekijän
työpaikoilla työskentelevien (46 %) joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä
integrointia oli tapahtunut. Lähiesimiesten (22 %), majoitus- ja palvelualoilla (28 %) ja alle 50
työntekijän (27 %)23 työpaikoilla työskentelevien joukossa oli puolestaan vähiten vastaajia,
joiden mielestä toiminta oli integroitu muuhun työkykyä edistävään toimintaan.
Vastaajilla oli mahdollisuus ilmaista tarkemmin, miten ennaltaehkäisevä toiminta ja sen
arviointi oli integroitu muuhun toimintaan. 257 henkilön vastauksista oli muodostettavissa neljä
pääryhmää, joissa käsitellään toiminnan integrointia. Puolet (47 %) vastanneista oli sitä mieltä,
että ennaltaehkäisevä toiminta oli yhdistetty osaksi työterveyshuollon toimintaa ja
tarkastuksia. Kolmannes (35 %) vastanneista oli sitä mieltä, että toiminta oli yhdistetty osaksi
varhaisen puuttumisen/välittämisen/tuen mallia. Viidennes (21 %) vastaajista puolestaan
arvioi, että toiminta oli integroitu työkyvynarviointiin, poissalojen seurantaan, kyselyihin,
vuosisuunnitelmaan tai toimintasuunnitelmaan. 5 prosenttia vastaajista arvioi, että toiminta oli
integroitu työsuojeluohjelmaan.
Jos ennaltaehkäisevä toimintaa ei ollut integroitu muuhun työkykyä edistävään
toimintaan, siihen annettiin seuraavia syitä: integroinnille ei ollut tarvetta (40 %),
ennaltaehkäisevää toimintaa oli käsitelty erillisenä asiana (5 %), siitä ei ole ollut puhetta (6 %),
ennaltaehkäisevä toiminta on arka asia (4 %), ennaltaehkäisevää toimintaa ei ole tai se on
vasta suunnitteilla (6 %), sitä ei osata tai ei ole ehditty integroida muuhun toimintaan
(6 %), kysymykseen ei ollut vastattu tai siihen oli vastattu ”en tiedä” (32 %).

Kaavio 12: Toiminnan integrointi
12. Onko alkoholihaittoja ennaltaehkäisevä toiminta ja sen arviointi integroitu
muuhun työkykyä edistävään tai työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisevään
toimintaan?
100%

50%
0%
kyllä, miten?
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Monitoimijat
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ei, jos ei niin miksi?

en osaa sanoa

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä
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Alkoholihaittojen vaikutusten arviointi
Kyselyyn vastanneiden mielestä työpaikoilla oli arvioitu vain vähän sitä, kuinka
työkykyyn,
terveyteen,
työyhteisön
paljon alkoholihaitat
vaikuttavat
toimivuuteen ja sairauspoissaoloihin. Yli puolet (54 %) vastaajista oli sitä mieltä, että
työpaikalla ei ollut arvioitu alkoholihaittojen vaikutuksia. Vain vajaan viidenneksen (18 %)
mielestä alkoholihaittojen vaikutuksia oli arvioitu. Yli neljännes (28 %) vastanneista ei
osannut vastata kysymykseen. Työsuojeluhenkilöstön (26 %), kuljetus- ja liikennealalla (22
%) sekä yli 1 000 työntekijän työpaikoilla työskentelevien (29 %) joukossa oli eniten
vastaajia, joiden mielestä arviointia oli työpaikalla tehty. Lähiesimiesten (8 %), IT- ja
informaatioalalla (13 %) sekä 200–999 työntekijän (15 %) työpaikalla työskentelevien
joukossa oli puolestaan vähiten vastaajia, joiden mielestä arviointia oli työpaikalla tehty.
Kaavio 13: Toiminnan arviointi

13. Onko työpaikallanne arvioitu kuinka paljon alkoholihaitat vaikuttavat
työntekijöiden työkykyyn, terveyteen , työyhteisön toimivuuteen ja
sairauspoissaoloihin jne.?
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en osaa sanoa

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

Arvioinnin säännöllisyys
Vain viidennes (19 %) vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikoilla arvioidaan alkoholihaittoja
ennaltaehkäisevää toimintaa säännöllisesti. Suurin osa (61 %) vastaajista oli sitä mieltä, että
toimintaa ei arvioida säännöllisesti. Viidennes vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.
Henkilöstöhallinnon (30 %), teollisuusalalla (29 %) ja yli 1 000 työntekijän työpaikoilla
työskentelevien joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä arviointi oli ollut säännöllistä
työpaikoilla. Lähiesimiesten (10 %), luottamusmiesten (15 %)24, IT- ja informaatioilla (14 %) sekä
alle 50 työntekijän työpaikoilla (12 %) oli puolestaan vähiten vastaajia, joiden mielestä arviointia
oli toteutettu säännöllisesti työpaikoilla. Kasvatusalalla työskentelevien joukossa (34 %) oli
huomattavasti enemmän kuin teollisuusalalla (10 %) vastaajia, jotka eivät olleet osanneet
vastata kysymykseen25.

24
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Kaavio 14: Arvioinnin säännöllisyys
14. Arvioidaanko toimintaa säännöllisesti?
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en osaa sanoa

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Yhteensä

Työsuojeluohjelman sisältö
Alle puolet (48 %) vastaajista arvioi, että alkoholihaittojen ennaltaehkäisy sisältyy
työsuojeluohjelmaan työpaikalla. Reilu neljännes (28 %) vastaajista oli sitä mieltä, että
ennaltaehkäisy ei sisälly työsuojeluohjelmaan. On hyvä huomioida, että neljännes (24 %)
vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.
Työsuojeluhenkilöstön (53 %), terveys- ja sosiaalialoilla (52 %) sekä 200–999 työntekijän
työpaikoilla työskentelevien (52 %) joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä
alkoholihaittojen ennaltaehkäisy sisältyi työsuojeluohjelmaan. Muut työntekijät -ryhmään
(35 %), kuljetus- ja liikennealoilla (40 %) sekä 50–199 työntekijän
työpaikoilla
työskentelevien (45 %) joukossa oli puolestaan vähiten vastaajia, joiden mielestä
alkoholihaittojen ennaltaehkäisy sisältyi työsuojeluohjelmaan.
Kaavio 15: Työsuojeluohjelman sisältö
15. Sisältyykö työpaikkanne työsuojeluohjelmaan alkoholihaittojen
ehkäisy?
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Yhteensä
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3.1.5 Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä edistävät tekijät
Vastaajien mielestä alkoholihaittoja ennaltaehkäisevät eniten ”avoin ilmapiiri” (45 %), ”tieto
työpaikan säännöistä alkoholin käyttöön liittyen” (41 %) ja ”terveellisten elämäntapojen
tukeminen” (39 %). Vähiten merkitystä ennaltaehkäisyssä nähtiin olevan ”johdon esimerkillä”
(3 %) ja ”päihdeyhdyshenkilöllä” (3 %).
Työterveyshuollon ja muiden työntekijöiden mielipiteissä oli huomattavia eroja.
Työterveyshuollon edustajat korostivat muita vastaajaryhmiä enemmän kaikkien seuraavien
tekijöiden merkitystä alkoholihaittojen ennaltaehkäisevinä tekijöinä: ”terveellisten
elämäntapojen tukeminen” 26, ”tieto työpaikan säännöistä”, ”kyky tunnistaa merkit”, ”tieto,
että puututaan” ja ”toimiva päihdeohjelma”. Eri toimialoilla ja erikokoisilla työpaikalla
työskentelevien vastaajien välillä ei ollut merkittäviä eroja.

Kaavio 16: Ennaltaehkäisyä edistävät tekijät
16. Mitkä tekijät mielestänne ennaltaehkäisevät alkoholihaittoja
työpaikallanne?
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Työterveyshuolto

3.1.6 Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä vaikeuttavat tekijät
Enemmistö vastaajista (69 %) piti eniten alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä työpaikalla
vaikeuttavana tekijänä sitä, että ”juomista pidetään jokaisen omana asiana”. Alkoholinkäytön
henkilökohtaistaminen mainittiin tärkeimpänä tekijänä kaikissa vastaajaryhmissä sekä kaikilla
toimialoilla ja kaiken kokoisilla työpaikoilla työskentelevien keskuudessa. Toiseksi
ja kolmanneksi tärkeimpinä tekijöinä pidettiin ”epäselvyyttä siitä, kenen vastuulla
ennaltaehkäisy on” (32 %) ja työyhteisön ”heikkoa johtamista” (27 %). ”Huonot
henkilösuhteet” olivat vähiten tärkeäksi koettu ennaltaehkäisyä vaikeuttava tekijä (6 %).
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että työterveyshuollon edustajat pitivät muita
vastaajaryhmiä enemmän kaikkia seuraavia tekijöitä ennaltaehkäisyä vaikeuttavina tekijöinä:
26
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”sovitun käytännön puuttuminen”, ”heikko johtaminen”, ”epäselvyys vastuualueista” ja ”salliva
alkoholikulttuuri”27.
200–999 työntekijän työpaikoilla työskentelevien joukossa (66 %) oli alle 50 työntekijän
työpaikoilla työskenteleviä (45 %) enemmän vastaajia, joiden mielestä juomista pidetään
omana asiana. Suurilla yli 1 000 työntekijän työpaikoilla työskentelevien mielestä (44 %) heikolla
johtamisella on huomattavasti enemmän merkitystä kuin alle 50 työntekijän työpaikoilla
työskentelevien vastaajien (20 %) mielestä28.
Kaavio 17: Ennaltaehkäisyä vaikeuttavat tekijät
80%

17. Mitkä tekijät mielestänne vaikeuttavat alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä
työpaikalla?
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Työterveyshuolto

3.1.7 Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn liittyvän tiedon tarve työpaikoilla
Yli puolet (57 %) vastaajista toivoi lisää tietoa ”alkoholin merkityksestä työkyvyn, työssä
jaksamisen ja työstä palautumisen näkökulmista”. Noin kolmannes vastaajista näki työpaikoilla
tiedon tarvetta ”alkoholin käytöstä ja työturvallisuudesta” (36 %), ”varhaisen tuen mallista”
(32 %) ja ”työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöstä” (31 %). Vain 7 prosenttia vastaajista
arvioi, ettei työpaikalla tarvita lisää tietoa alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa.
Vain 15 prosenttia vastaajista kaipasi tietoa ”ennaltaehkäisyä tukevien välineiden käytöstä” ja
vain 10 prosenttia ”verkkopalveluista löytyvistä testeistä ja apuvälineistä”, vaikka
aikaisemmassa kysymyksessä välineiden käytöstä nämä edellä mainitut välineet olivat
vastaajien mielestä kaikista vähiten käytössä työpaikalla29.
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että kolmasosa vastaajista (33 %) toivoi lisää
tietoa varhaisen tuen mallista, vaikka 77 prosenttia vastaajista oli kysymyksessä 10 (sivu
16) sitä mieltä, että varhaisen tuen malli oli työpaikoilla käytössä.
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Kaavio 18: Tiedon tarve
80%18 . Mistä

alkoholihaittoja ennaltaehkäisevistä asioista tarvitaan lisää
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3.1.8 Työterveyshuollon velvoitteet
Työterveyshuollolla on velvollisuus
edistää
sairauksien
ja
työkyvyttömyyden
ennaltaehkäisyä. Työterveyshuollon tulisi antaa päihdeasioihin liittyviä neuvoja ja
ottaa päihdeasiat esille aina terveystarkastuksen ja tarvittaessa myös sairaanhoidon
yhteydessä. Tässä kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, 1) Kuuluuko alkoholihaittojen
ennaltaehkäisy työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, 2) Kuka on vastuussa
alkoholihaittojen ennaltaehkäisystä, 3) Millä osa-alueilla työterveyshuolto osallistuu
ennaltaehkäisyyn ja 4) Millä osa-alueella työterveyshuolto tarvitsisi lisätukea, jotta se pystyisi
tukemaan yhteisesti tehtävää alkoholihaittoja ennaltaehkäisevää työtä.
Työterveyshuollon osallistuminen alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn
Puolet vastaajista arvioi työterveyshuollon osallistuvan ”työkyvyn arviointiin” (50 %). 40
prosenttia vastaajista arvioi, että työterveyshuolto osallistuu ”hoidon tarpeen arviointiin” ja
”ottamalla alkoholihaitat puheeksi”. Työterveyshuollon arvioitiin osallistuvan vähiten
”kustannusten korvauksista kertomiseen” (11 %).
Huomattavaa vastauksissa on se, että työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon mielipiteet
erosivat kaikkien muiden vastaajaryhmien mielipiteistä. Työterveyshuollon ja
henkilöstöhallinnon edustajat arvioivat työterveyshuollon osallistuvan alkoholihaittojen
ennaltaehkäisyn, käsittelyn ja hoidon toimintoihin muita vastaajaryhmiä enemmän30. Samoin
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yli 1 000 työntekijän työpaikoilla työskentelevät arvioivat työterveyshuollon roolin
huomattavasti suuremmaksi kuin alle 50 työntekijän työpaikoilla työskentelevät vastaajat31.

Kaavio 19: Työterveyshuollon osallistuminen
100%
80%

19. Miten työterveyshuolto mielestänne osallistuu työpaikalla
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn, käsittelyyn ja hoitotoimenpiteisiin?

60%
40%
20%
0%

Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat
Yhteensä

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Työterveys

Tarve muutoksiin
Kysymys ”mitä muutoksia mielestäsi työterveyshuollossa tarvitaan, jotta se pystyisi tukemaan
ennaltaehkäisevää työtä” kysyttiin vain työterveyshuollolta. Hieman yli puolet (54 %)
vastanneista työterveyshuollon työntekijöistä toivoi tukea ”alkoholihaittoja ennaltaehkäisevän
työn tekemiseen”. Vajaa kolmannes (29 %) kaipasi ”työterveyshuollon osaamiseen liittyviä
muutoksia” ja neljännes (26 %) ”enemmän resursseja” ennaltaehkäisevään työhön.
Kaavio 20: Muutostarpeet työterveyshuollossa
20. Mitä muutoksia mielestäsi työterveyshuollossa tarvitaan, jotta se
pystyisi tukemaan ennaltaehkäisevää työtä?
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3.1.9 Avoimen kysymyksen sisällöt
Avoimessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin antamaan omin sanoin kehittämisehdotuksia
alkoholihaittojen ehkäisyyn sekä (a) omalla työpaikalla että (b) yleensä työpaikoilla Suomessa.
Kysymykseen vastasi 172 henkilöä. Jotkut vastaajista olivat vastanneet eri asian a- ja bkohdissa, mutta suurin osa vastaajista ei ollut eritellyt, kumpaan kohtaan vastaus oli
tarkoitettu. Vastaukset lajiteltiin aihepiireittäin. Sisällöltään erilaisia vastauksia löytyi yhteensä
175 kappaletta.
Taulukko 5: Kehittämisehdotuksia
Aihe

Prosenttia Määrä

Varhaisen tuen mallin käyttö ja nopea asiaan puuttuminen

16 %

28

Tiedon ja koulutuksen lisääminen

15 %

26

Alkoholikulttuurin muuttaminen

12 %

21

Avoimuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen työpaikalla

11 %

20

Sääntöjen tiukentaminen (mm. nollatoleranssi ja pakolliset
terveystarkastukset)

9%

16

Selkeiden menettelytapojen luominen

6%

11

Selkeiden vastuualueiden luominen

6%

10

Huomion keskittäminen muutoksiin alkoholikulttuurissa
(huumeiden käyttö, naisten erilaiset juomatavat, nuorten
päihteiden käyttö, etätyö ja toisella paikkakunnalla työskentely)

4%

7

Tarve ottaa työntekijä huomioon kokonaisuutena ja huomioida
muut terveyteen liittyvät asiat tai paineet työpaikalla, jotka
saattavat aiheuttaa alkoholin riskikäyttöä

3%

5

Vastaukset, jotka eivät liittyneet kysymykseen

18 %

31

Varhaisen tuen mallin käyttö ja haittaan puuttuminen välittömästi, kun se huomataan
Vastaajat laajensivat avoimessa vastauksessaan niitä teemoja, joihin he olivat juuri vastanneet
lomakekysymyksissä. Myös uusia näkökulmia nousi esiin. Seuraavaksi esitellään tutkijoiden
tiivistämiä mielipiteitä ja viestejä aineistosta. Tiivistykset eivät ole suoria lainauksia
aineistosta.
Eniten avoimissa vastauksissa korostui lausuma: varhaisen tuen mallin käyttö ja varhainen
puuttuminen edesauttaisivat alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä (määrä=28).
Alkoholihaittoihin puututaan edelleen liian myöhään. Varhainen puuttuminen olisi
tärkeää, koska vastaajien mielestä alkoholihaitoista kärsivää työntekijää on
vaikea auttaa tukitoimintojen avulla. Työpaikalla ei tulisi hyväksyä alkoholin
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riskikäyttäjien suojelua, virheiden peittelyä ja odottelua, että tilanne korjautuisi
itsestään.
Toiseksi useammin avoimissa vastauksissa
käsiteltiin
tiedon
ja
koulutuksen
lisäämistä, kolmanneksi useammin alkoholikulttuurin muuttamista ja neljänneksi nousi
avoimuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen.
Tiedon ja koulutuksen lisääminen
Avointen vastausten sisällöissä korostui vahvasti myös lausuma, että työpaikoilla tarvitaan
lisää alkoholihaittoja koskevaa tietoa ja koulutusta (määrä=26).
Olisi tärkeää saada tietoa, kuinka alkoholihaitat vaikuttavat työkykyyn, työssä
jaksamiseen, palautumiseen, uneen ja työturvallisuuteen. Tarvitaan tietoa, mitä
on haitallinen alkoholinkäyttö, kuinka toimia, jos alkoholihaittoja huomataan,
kuinka tunnistaa alkoholihaitat ja kuka voi puuttua asiaan. Myös päihdeohjelman
käytöstä ja työnantajan velvollisuuksista toivotaan tietoa. Pitäisi myös korostaa,
että työkaverin puuttuminen alkoholihaittaan on kaikkien velvollisuus ja etu.
Avoimissa vastauksissa toivotaan, että tietoa jaettaisiin infotilaisuuksien ja teematapahtumien
yhteydessä, työterveyshuollon järjestämissä koulutuksissa, tietoiskuissa ja keskustellen
toistuvasti yleisellä tasolla.
Koulutustilaisuuksissa tulisi olla käytännön esimerkkejä sekä työterveyshuollon
asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä. Tiedotus pitäisi
kohdistaa koko henkilöstöön, päihdeyhdyshenkilöihin ja työsuojeluhenkilöstöön.
Esimiehiä tulisi kouluttaa, jotta he uskaltaisivat toimia päihdeohjelman mallin
mukaisesti: puuttua alkoholihaittoihin ja ottaa ne ajoissa puheeksi.
Alkoholikulttuuriin liittyvät tekijät
Kolmanneksi suosituin lausuma vastauksissa oli: alkoholinkäyttöä ihannoivan alkoholikulttuurin
tulisi muuttua, jotta alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä pystyttäisiin edistämään (määrä=21).
Työpaikalla olisi tärkeä tunnistaa sille tyypillinen alkoholikulttuuri, tukea
avoimuuden lisäämistä ja pyrkiä vähentämään alkoholin käyttöä hyväksyvää
asennetta. Työpaikat voisivat suhtautua vähemmän myönteisesti alkoholin
käyttöön juhlissa, työmatkoilla ja asiakastilaisuuksissa sekä miettiä millaisissa
tilaisuuksissa alkoholia tarjoillaan. Tilaisuuksissa pitäisi olla tarjolla myös
alkoholittomia juomia, joita tulisi voida käyttää ilman selittelyjä.
Omana alkoholikulttuuriin liittyvänä tekijänä ja lausumanaan voi aineistosta erottaa
toiveen kiinnittää huomiota alkoholikulttuurin muutokseen erityisesti naisten ja
huumeidenkäytön kohdalla (määrä=7).
Työpaikoilla olisi tarvetta huomioida erilaiset päihteiden käytön tavat, jotta
ennaltaehkäisevää työtä voitaisiin suunnitella. Olisi esimerkiksi huomioitava, että
työpaikoilla muut päihteet voivat olla alkoholia yleisempiä ja naiset voivat olla
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alkoholin riskikäyttäjiä yhtä hyvin kuin miehetkin. Uudet työn muodot kuten
etätyö ja eri paikkakunnilla työskentely saattavat myös aiheuttaa haasteita
alkoholihaittojen havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Muut avointen vastausten sisällöt
Avoimesta aineistosta on erotettavissa myös muita lausumia. Ne saivat edellä raportoituja
vähemmän mainintoja (kursiivilla aineistosta koostettuja poimintoja).
Sääntöjen tiukentaminen kuten nollatoleranssi ja pakolliset terveystarkastukset (määrä=16).
Sairauspoissaoloihin pitäisi vaatia lääkärin todistusta ja niitä tulisi seurata
tarkemmin.
Selkeiden menetelmien luominen ennaltaehkäisyyn, käsittelyyn ja hoitoonohjaukseen
(määrä=11)
Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä tukisi selkeiden menettelytapojen luominen
työpaikoille. Työpaikalla on oltava selkeät säännöt siitä, missä vaiheessa
haittoihin puututaan sekä miten ja kenen toimesta niihin puututaan. Työpaikan
ohjeissa selvitettäisiin, kuinka työntekijää tuetaan eri riippuvuusongelmissa sen
sijaan että työntekijää rangaistaisiin heti haittojen ilmetessä. Sääntöjen tulisi olla
kaikkia koskevat, selkeät, käytännönläheiset, konkreettiset ja ne tulisi käydä läpi
jo perehdytysvaiheessa. Ohjeista pitäisi keskustella säännöllisesti, jotta ne tulevat
tutuksi kaikille.
Selkeiden vastuualueiden luominen (määrä=10)
Selkeiden vastuualueiden luominen eri työntekijöiden välille on tärkeää.
Työpaikalla tulisi olla roolijaot vastuualueista ja siitä, kenen tehtävä on puuttua
asiaan ja kenelle haitasta ilmoitetaan, jos se havaitaan. Erityisesti on tarve
selvittää, mikä on työpaikalla esimiehen, työtovereiden ja työntekijän oma rooli
alkoholin ennaltaehkäisyssä ja kuinka työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö
tulisi järjestää. Esimiehen tulisi tuntea alaisensa hyvin, jotta hän pystyisi
huomaamaan alkoholista aiheutuvat poissaolot. Säännölliset kehityskeskustelut
tulisi ottaa käyttöön työpaikalla, jotta esimies oppisi tuntemaan alaisensa.
Vastuualueisiin viitattiin myös toteamalla, että työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyön tulisi
toimia saumattomasti.
Työpaikkojen tulisi ottaa enemmän vastuuta asian hoitamisesta, eikä jättää niitä
työterveyshuollon hoidettavaksi. Työterveyshuollossa tulisi myös keskustella
pontevammin alkoholin käytöstä. Terveystarkastukset tulisi tehdä pakollisiksi ja
niissä tulisi tarkastella alkoholin käytön määrää, koska alkoholin käyttöä yleensä
vähätellään. Olisi myös tarpeellista, että työterveyshuolto ilmoittaa työnantajalle
päihteiden käytöstä, jos käyttö voi vaarantaa työturvallisuutta.
Vastanneet arvioivat, että työtovereiden olisi helpompi ottaa alkoholihaitat esille, jos
työpaikalla olisi vahva työyhteisö, jolta saa tukea ongelmatilanteissa. Ennaltaehkäisyä
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edesauttaisi myös se, että työntekijöillä olisi mahdollisuus ilmoittaa alkoholihaitasta
nimettömänä esimerkiksi lähiesimiehelle.
Työntekijän omaa roolia alkoholihaittojen ehkäisyssä voisi tukea esimerkiksi kertomalla
onnistumistarinoita interventioista ja rohkaisemalla kaikkia tarttumaan alkoholihaittoihin.
Työntekijän tilanteen ymmärtäminen kokonaisuutena (määrä=5)
Työntekijöiden elämäntilanne tulisi ottaa huomioon kokonaisuutena. Olisi tärkeää
huomioida terveyteen liittyvät tekijät tai paineet työpaikalla tai kotona, jotka
saattavat aiheuttaa alkoholin riskikäyttöä. Alkoholihaitasta kärsivää tulisi
kohdella sairaana, jotta häntä voitaisiin tukea ja hoitaa eikä työnantajan puolesta
heti tuomita kykenemättömäksi palaamaan töihin.
Avoimissa vastauksissa myös todetaan, että alkoholinkäytön ennaltaehkäisyssä pitäisi tuoda
esille muita terveyteen liittyviä tekijöitä.
Esimerkiksi alkoholin sisältämistä kaloreista puhutaan turhan vähän, vaikka
painonhallinta on monelle tärkeää. Tulisi puhua enemmän myös siitä, kuinka
unenlaatu kärsii, jos esimerkiksi vapaapäivät menevät alkoholia käyttäen. Jos
yöuni ei ole levollista, töihin palataan väsyneenä. Työpaikat voisivat myös harkita
vapaa-ajan toiminnan järjestämistä työntekijöille.

3.1.10 Yhteenveto
Päihdehaitat hallintaan -suositusten mukaan työpaikkojen tulisi sitoutua päihteettömään
työkulttuuriin. Päihdeasioista tiedottamisen ja päihdeasioiden
koulutuksen
tulisi
kohdistua koko henkilökuntaan.
Perusasiat vaikuttavat olevan useimmilla työpaikoilla kunnossa, sillä esimerkiksi
päihdeohjelmat ja varhaisen tuen malli ovat laajasti käytössä. Muita alkoholihaittojen
ennaltaehkäisyyn tähtääviä menetelmiä ja välineitä käytetään työpaikoilla sen sijaan varsin
vähän. Vastausten perusteella työpaikoilla on ollut myös vähän alkoholihaittoihin kohdistuvaa
koulutusta, varsinkin yhteisesti koko henkilökunnalle. Alkoholihaittoihin liittyvää tietoa oli saatu
eniten työterveyshuollon kautta, työterveystarkastuksissa tai sairaanhoidon yhteydessä.
Vastaajien mielestä ennaltaehkäisevä toiminta ei ole myöskään aina suunnitelmallista,
säännöllisesti arvioitua tai muuhun työsuojeluun integroitua. Alkoholihaitoista keskustelemisen
paikka työpaikoilla näyttää usein olevan jossakin määrin epäselvä.
Vastaajien mielestä työpaikan alkoholihaittoja ennaltaehkäisevät eniten avoin ilmapiiri, tieto
työpaikan säännöistä alkoholin käyttöön liittyen ja terveellisten elämäntapojen
tukeminen. Alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä eniten vaikeuttavana tekijänä nähtiin se, että
juomista pidetään jokaisen omana asiana. Vastaajien mielestä alkoholin käytöstä
puhuminen työpaikoilla on edelleen kaksijakoista: osan mielestä alkoholista keskustellaan
avoimesti ja rakentavasti, osan mielestä alkoholista ei keskustella julkisesti eikä yhteisesti.

28

Työpaikoilla vaikuttaisi siten olevan tarvetta lisätä alkoholihaittoihin liittyvää koulutusta,
miettiä miten erilaisia ennaltaehkäiseviä menetelmiä ja välineitä voisi hyödyntää
tehokkaammin työpaikalla sekä miten alkoholihaittojen ennaltaehkäisy voitaisiin integroida
muuhun työkykyä ylläpitävään toimintaan organisaatiossa.

3.2 Alkoholihaittojen käsittely
Päihdehaitat hallintaan -suosituksissa pidetään tärkeänä, että työpaikoilla on selkeät
ja tasapuoliset menetelmät päihteiden käyttöön reagoitaessa. Tavoitteena on, että
puheeksiotto ja hoitoonohjaus tapahtuisivat jo ennen kuin työntekijät laiminlyövät
työtehtäviään. Kyselyssä selvitettiin siten 1) puheeksioton ja alkoholihaittojen käsittelyn
käytäntöä,
2)
vastuun
jakoa
alkoholihaittoihin
puuttumisessa,
3)
alkoholihaittoihin puuttumista edistäviä tekijöitä, 4)
alkoholihaittoihin
puuttumista
vaikeuttavia tekijöitä sekä 5) lisätiedon tarvetta alkoholihaittojen käsittelyssä.

3.2.1 Alkoholihaittojen puheeksiotto ja käsittely
Tunnusmerkit ja puheeksiotto
Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikoilla on sovittu, mitkä alkoholihaittoihin
viittaavat tunnusmerkit antavat aihetta ottaa asia puheeksi (58 %). 27 prosenttia vastaajista oli
kuitenkin sitä mieltä, että työpaikoilla ei ole sovittu tunnusmerkeistä ja 13 prosenttia ei
osannut vastata kysymykseen.
Henkilöstöhallinnon edustajien (75 %), teollisuusaloilla (73 %) ja yli 1 000 työtekijän
työpaikoilla työskentelevien (73 %)32 joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä
tunnusmerkeistä oli sovittu. Luottamusmiesten (39 %)33, IT-, informaatio-, varhaiskasvatus- ja
koulutus-, majoitus- ja palvelualoilla (40 %) sekä alle 50 työntekijän työpaikoilla (44 %)
työskentelevien joukossa taas oli vähiten niitä, joiden mielestä tunnusmerkeistä oli sovittu.
Kaavio 21: Tunnusmerkeistä sopiminen
21. Onko työpaikallanne sovittu, mitkä alkoholihaittoihin viittaavat
tunnusmerkit antavat aihetta ottaa asia puheeksi?
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Muu johdon edustaja
Monitoimijat
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
Tilastollisesti merkitsevät erot on merkattu kaavioon 21.
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Alkoholihaittoihin reagointi
Suurin osa vastaajista arvioi, että alkoholihaittoihin reagoidaan ”ohjaamalla epäilty
työterveyshuoltoon” (68 %) tai ”ottamalla asia viipymättä puheeksi” (56 %). Reilu kolmannes
(38 %) vastaajista arvioi, että haittoihin reagoidaan ”kertomalla kyseiselle henkilölle
hoitomahdollisuuksista”. On tosin huomattava, että neljännes vastaajista kuitenkin arvioi, että
työpaikalla lähinnä odotetaan haittoja aiheuttavan tilanteen korjautumista itsestään.
Kaikissa eri vastaajaryhmissä, toimialoilla ja erikokoisilla työpaikoilla kolme yleisintä vastausta
olivat ”epäilty ohjataan työterveyshuoltoon”, ”asia otetaan viipymättä puheeksi” tai ”kyseiselle
henkilölle kerrotaan hoitomahdollisuuksista”. Huomattava ero vastaajaryhmien välillä oli siinä,
että luottamusmiesten joukossa oli vähiten (40 %) ja muun johdon joukossa eniten vastaajia (74
%), joiden mielestä asia otetaan viipymättä puheeksi34.
Eri toimialojen vastauksissa mielenkiintoista oli se, että rakennusalalla (39 %),
varhaiskasvatusalalla (30 %) ja kuljetusalalla (25 %) työskentelevien joukossa oli suuri määrä
vastaajia, joiden mielestä työpaikalla lähinnä odotetaan haittoja aiheuttavan tilanteen
korjautumista itsestään. Erikokoisilla työpaikoilla työskentelevien mielipiteissä ei ollut
suuria eroja.
Kaavio 22: Alkoholihaittoihin reagointi
100%

22. Jos työntekijällä on havaittu alkoholin käytöstä johtuvia haittoja työssä,
miten yleensä toimitaan?
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Työsuojelun edustajat
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Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
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Alkoholihaittoihin reagoinnin ajoitus
Kolmannes (36 %) vastaajista oli sitä mieltä, että alkoholihaittoihin puututaan riittävän ajoissa.
Hieman suurempi osa vastaajista (40 %) oli kuitenkin päinvastaista mieltä, heidän mielestään
alkoholihaittoihin ei puututa riittävän ajoissa. Jopa neljännes vastaajista ei osannut arvioida
tilannetta työpaikallaan.
Muun johdon edustajien (69 %), terveys- ja sosiaalialalla (60 %) sekä 50–199 työntekijän
työpaikoilla työskentelevien (39 %) joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
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alkoholihaittoihin puututaan ajoissa. Työterveyshuollon edustajien (9 %)35, varhaiskasvatusja koulutusaloilla (30 %) sekä yli 1 000 työntekijän työpaikoilla (28 %) työskentelevien joukossa
oli vähiten niitä, joiden mielestä asiaan puututaan ajoissa.

Kaavio 23: Haittaan puuttumisen ajoitus
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23. Puututaanko havaittuun alkoholihaittaan mielestänne riittävän ajoissa
työpaikalla?
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Alkoholihaittoihin puuttuminen
Yli puolet vastaajista (57 %) arvioi, että alkoholihaittoihin puututaan silloin ”kun
käyttäytyminen antaa viitteitä alkoholihaitasta”. Vajaa puolet vastaajista arvioi
alkoholihaittoihin puututtavan silloin, ”kun työntekijä on humalassa” (46 %) ja silloin ”kun
työntekijä on krapulassa” (41 %). Positiivista oli, että vain 4 prosenttia vastaajista oli sitä
mieltä, että ”asiaan ei puututa”.
Kaikkien vastaajaryhmien mielestä alkoholihaittaan puututaan useimmiten silloin ”kun
käyttäytyminen antaa viitteitä alkoholihaitasta” tai silloin kun työntekijä on ”humalassa” tai
”krapulassa” työpaikalla. Seuraavaksi eniten oli valittu vaihtoehto ”kun työntekijä laiminlyö
tehtäviään”. Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että työterveyshuollon vastaajien joukossa oli
muita vastaajaryhmiä enemmän vastaajia, joiden mielestä asiaan puututaan silloin, kun
työntekijä on ”humalassa”36, ”krapulassa” tai ”kun puhallustesti antaa aihetta”.
Kasvatusalaa
lukuun
ottamatta
kaikkien
toimialojen
vastaajien
mielestä
alkoholihaittoihin
puututaan
useimmiten
silloin,
kun
”käyttäytyminen
antaa
viitteitä alkoholihaitasta”. Toiseksi ja kolmanneksi eniten oli valittu vaihtoehdot ”kun
työntekijä on humalassa” tai ”krapulassa” tai ”laiminlyö tehtäviään”. Kasvatusalan
vastaajien joukossa oli eniten niitä,
joiden
mielestä
asiaan
puututaan,
”kun
työntekijä
laiminlyö tehtäviään”. Huomioitavaa vastaksissa oli se, että kuljetusalalla
työskentelevien vastaajien joukossa oli muita enemmän vastaajia, joiden mielestä asiaan
puututaan ”kun puhallustesti antaa aihetta”37. Yllättävää oli, että monet koulutusalan
(29 %), kuntasektorin
(16 %) sekä majoitus- ja muun palvelutoiminnan alalla
työskentelevistä (13 %) vastaajista eivät osanneet vastata kysymykseen.
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
Tilastollisesti merkitsevä ero.
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
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Yli 1 000 työntekijän työpaikan vastaajien mielestä alkoholihaittoihin puututaan kaikissa
eri tilanteissa enemmän kuin sitä pienempien työpaikkojen vastaajien mielestä. Esimerkiksi
pienillä alle 50 työntekijän työpaikoilla vain 31 %, mutta yli 1 000 työntekijän työpaikoilla 66
% vastaajista oli sitä mieltä, että asiaan puututaan ”kun työntekijä on humalassa”.38
Kaavio 24: Haittaan puuttumisen vaihe
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24. Missä vaiheessa työpaikalla yleensä puututaan havaittuun
alkoholihaittaan?
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Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
Työterveyshuolto

3.2.2 Vastuun jakautuminen
Suositusten mukaan päävastuu päihdeasioiden käsittelyssä on työnantajan edustajilla eli
johdolla ja esimiehillä. Kyselyn vastausten perusteella työpaikoilla käsitellään alkoholihaittoja
suositusten mukaisesti, sillä vastaajien mielestä lähiesimiehet (48 %) ja esimiehet (42 %) ottavat
alkoholihaitat useimmiten esille. Kolmanneksi eniten mainittiin työtoverit (32 %). Vain 2
prosenttia vastaajista arvioi päihdeyhdyshenkilön aktiiviseksi toimijaksi.
Huomattavaa vastauksissa oli se, että työterveyshuollon vastaajien joukossa oli muita
enemmän niitä, joiden mielestä lähiesimiehet, esimiehet, työterveyshuolto ja työntekijä itse
puuttuvat asiaan39. Esimerkiksi 37 prosenttia työterveyshuollon vastaajista arvioi, että
työntekijä itse ottaa alkoholihaitan esille. Muissa vastaajaryhmissä näin arvioi vain 1–7
prosenttia vastaajista. Myös henkilöstöhallinnon edustajat arvioivat oman roolinsa
suuremmaksi kuin muut vastaajaryhmät40.
Kaiken kokoisten työpaikkojen vastaajien mielestä alkoholihaittoihin puututaan eniten
esimiesten tai lähiesimiesten toimesta. Alle 200 työntekijän työpaikkojen vastaajien mielestä
kolmanneksi useimmin alkoholihaittoihin puututaan työtoverin aloitteesta, kun taas
suurempien työpaikkojen vastaajien mielestä työterveyshuollon aloitteesta41.
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Kaavio 25: Alkoholihaitan esille otto
25. Kenen aloitteesta on useimmiten puututtu havaittuun
alkoholihaittaan työpaikalla?
80%
60%
40%
20%
0%

Luottamusmiehet
Henkilöstöhallinnon edustajat
Muu johdon edustaja
Monitoimijat
Yhteensä

Työsuojelun edustajat
Lähiesimiehet
Muut työntekijät, päälliköt, yrittäjät, jne.
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3.2.3 Alkoholihaittoihin puuttumista edistävät tekijät
Vastaajien mielestä alkoholihaittoihin puuttumista edistivät parhaiten ”varhaisen tuen mallin
käyttö” (59 %), työpaikan ”avoin ilmapiiri” (52 %) ja ”tieto siitä miten asia otetaan puheeksi” (35
%). Merkitykseltään vähäisimmiksi arvioitiin ”tieto alkoholin haitoista” (11 %) ja
”päihdeyhdyshenkilö” (6 %).
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että työterveyshuollon edustajien joukossa oli
huomattavasti muita vastaajaryhmiä enemmän vastaajia, joiden mielestä ”tieto alkoholin
käyttöön liittyvistä haitoista”, ”tieto työpaikan käytännöistä”, ”tieto kuinka ottaa haitat
puheeksi” ja ”toimiva päihdeohjelma" edistävät alkoholihaittoihin puuttumista.
Työterveyshuollon edustajat myös korostivat huomattavasti lähiesimiehiä enemmän toimivan
päihdeohjelman merkitystä42.
Yli 50 työntekijän työpaikoilla työskentelevien mielestä alkoholihaittoihin puuttumista edistivät
”sovitut käytännöt”, ”avoin ilmapiiri” ja ”työpaikalla käytössä oleva varhaisen tuen malli”. Alle
50 työntekijän työpaikoilla työskentelevät vastaajat korostivat myös ”me-hengen” merkitystä.
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Kaavio 26: Alkoholihaittoihin puuttumista edistävät tekijät
26. Mitkä tekijät edistävät mielestänne alkoholihaittoihin puuttumista
työpaikallanne?
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3.2.4 Alkoholihaittoihin puuttumista vaikeuttavat tekijät
Vastaajien mielestä alkoholihaittoihin puuttumista vaikeuttavat eniten ”työkaverin
suojelu” (44 %), ”tiedon puute siitä missä vaiheessa asiaan pitäisi puuttua” (34 %) ja
”epäselvyys siitä, kenen tehtävä on puuttua asiaan” (32 %). Seuraavaksi eniten
puuttumista vaikeuttavina tekijöinä pidettiin ”juomisen pitämistä jokaisen omana
asiana” ja ”tunnistamisen vaikeutta”. Merkitykseltään vähäisimmäksi arvioitiin se,
että ”työpaikan käytäntö ja säännöt ovat ristiriidassa keskenään” (7 %).
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että työterveyshuollon edustajat korostivat muita
vastaajia enemmän alkoholihaittoihin puuttumista vaikeuttavina tekijöinä ”tiedon puutetta
siitä, missä vaiheessa puuttua” ja ”kenen tehtävä on puuttua asiaan” 43.
Kaavio 27: Alkoholihaittoihin puuttumista vaikeuttavat tekijät
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27. Mitkä tekijät vaikeuttavat mielestänne alkoholihaittoihin puuttumista
työpaikalla?
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3.2.5 Alkoholihaittojen käsittelyyn ja puuttumiseen liittyvä tiedon tarve
Yli puolet vastaajista arvioi, että työpaikalla tarvitaan alkoholihaittojen käsittelyyn liittyen
tietoa siitä, ”missä vaiheessa asiaan pitäisi puuttua” (55 %) ja ”kuinka puuttua
alkoholihaittaan” (57 %). Vajaa puolet vastaajista kaipasi tietoa ”alkoholihaittojen
tunnistamisesta” (46 %). Vain 7 prosenttia vastaajista oli valinnut vaihtoehdon
”työpaikoilla ei tarvita lisää tietoa” (7 %). Vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja
vastaajaryhmien, toimialojen tai työpaikan koon mukaan tarkasteltuna. Työterveyshuollon
vastaajat mainitsivat kuitenkin tiedon tarpeina muita vastaajia useammin ”kuinka
puuttua asiaan”, ”missä vaiheessa pitäisi asiaan puuttua”, ”työterveyshuollon ja
työpaikan yhteistyön” sekä ”alkoholihaitan tunnistamisen”.

Kaavio 28: Alkoholihaittojen käsittelyyn ja puuttumiseen liittyvä tiedon tarve
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28. Mistä alkoholihaittojen käsittelyyn liittyvistä asioista tarvitaan
mielestänne lisää tietoa työpaikallanne?
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3.2.6 Yhteenveto
Päihdehaitat hallintaan -suositusten mukaan työpaikalla tulisi olla selkeät ja tasapuoliset menettelytavat
päihteiden käyttöön reagoimisessa. Työterveyshuollon tulisi osallistua alkoholihaittojen arviointiin,
niihin puuttumiseen ja tuen antamiseen. Päävastuu työpaikan
päihdekysymyksissä
on
työnantajan edustajilla eli johdolla ja esimiehillä. Jokaisen työtoverin velvollisuus on neuvoa ja
kannustaa päihdehaitoista kärsivää työntekijää hakemaan apua.
Kyselyn tulosten perusteella alkoholihaittojen käsittelyn säännöistä ja vastuualueista on sovittu
useimmilla työpaikoilla suositusten mukaisesti. Enemmistön mukaan alkoholihaittoihin puututaan
välittömästi ja työntekijä ohjataan työterveyshuoltoon. Vastaajien mielestä alkoholihaittoihin puuttuvat
pääasiassa esimiehet ja lähiesimiehet, kuten suosituksessa ehdotettiin. Kolmanneksi eniten mainittiin
työtoverien merkitys. Isoilla työpaikoilla arvioitiin alkoholihaittoihin puututtavan herkemmin kuin
pienillä työpaikoilla.
Alkoholihaittoihin reagoinnissa on vielä parantamisen varaa, koska lähes puolet vastaajista oli sitä
mieltä, että haittoihin ei puututa riittävän ajoissa. Erityisesti työterveyshuollon ja luottamusmiesten
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edustajat toivoivat ripeämpää haittoihin puuttumista. Lisätietoa toivottiin erityisesti siitä milloin,
kenen ja kuinka alkoholihaittaan tulisi puuttua.
Vastaajien mielestä alkoholihaittoihin puuttumista edistivät parhaiten varhaisen tuen mallin
käyttö, työpaikan avoin ilmapiiri ja tietämys siitä miten, asia otetaan puheeksi. Alkoholihaittoihin
puuttumista nähtiin puolestaan vaikeuttavan eniten työkaverin suojelu, tiedon puute siitä missä
vaiheessa asiaan pitäisi puuttua ja epäselvyys siitä kenen tehtävä on puuttua asiaan.
3.3 Hoitoonohjaus ja hoitoon hakeutuminen
Päihdehaitat hallintaan -suositukset painottavat hoitoonohjauksessa työntekijän omaehtoista
haittojen tunnistamista ja hoitoon hakeutumista. Työpaikalla ja työterveyshuollolla tulisi olla
valmius antaa tietoa käytettävissä olevista hoitopaikoista ja -muodoista sekä neuvontaa
toimeentuloturvan hakemisesta ja muista kustannuksen korvauksista. Hoitoonohjauksen tulisi
tähdätä toipumiseen ja työsuhteen jatkumiseen ja siitä tulisi tehdä kirjallinen
sopimus. Kyselyssä selvitettiin 1) työpaikan käytäntöjä hoitoonohjauksessa, 2)
vastuunjakoa hoitoonohjauksessa, 3) näkemyksiä siitä, kuinka hoitoonohjaus on
käytännössä toteutettu ja 4) näkemyksiä siitä, mistä hoitoonohjaukseen liittyvistä asioista
tarvitaan lisää tietoa.
3.3.1 Hoitoonohjauksen käytännöt
Hoitoonohjaussopimuksen käyttö
Enemmistö vastaajista (60 %) oli sitä mieltä, että työpaikalla on hoitoonohjaussopimus
käytössä. Neljännes vastaajista (24 %) ei kuitenkaan osannut vastata kysymykseen.
Henkilöstöhallinnon (72 %) ja työsuojeluhenkilöstön (72%), rakennus-, tukku- ja
vähittäiskauppa-alalla (71 %) sekä yli 1 000 työntekijän työskentelevien (76 %) joukossa
oli eniten vastaajia, joiden hoitoonohjaussopimus oli työppaikalla jo käytössä.
Muut työntekijät -ryhmään kuuluvien (35 %), varhaiskasvatusalalla (43 %)44 ja alle
50 työntekijän työpaikalla työskentelevien (47 %) joukossa oli vähiten vastaajia,
joiden mielestä hoitoonohjaussopimus oli työpaikalla käytössä.
Huomattavaa vastauksissa oli se, että henkilöstöhallinnon ja työsuojeluhenkilöstön
edustajat arvioivat muita vastaajaryhmiä useammin hoitoonohjaussopimuksen olevan
työpaikalla käytössä 45.

44
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
Tilastollisesti merkitsevä ero.

36

Kaavio 29: Hoitoonohjaussopimuksen käyttö
29. Käytetäänkö työpaikalla hoitoonohjaussopimusta?
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Kuntoutuksen kustantaminen
Neljännes vastaajista (22 %) oli sitä mieltä, että kuntoutuksen kustantaminen ratkaistaan
työpaikoilla tapauskohtaisesti. 13 prosenttia vastaajista arvioi, että työpaikka kustantaa
kuntoutuksen kokonaan ja samoin 13 prosenttia arvioi, että työpaikka kustantaa kuntoutuksen
osittain. Lähes puolet vastaajista (45 %) ei osannut vastata tähän kysymykseen.
Muun johdon (36 %), teollisuusalalla (35 %) ja 50-199 työntekijän työpaikoilla
työskentelevien (30 %) joukossa oli eniten vastaajia, joiden mielestä kuntoutuksen
kustantaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Lähiesimiesten (8 %), kuntasektorilla (13 %) ja
alle 50 työntekijän työpaikoilla työskentelevien (15 %) joukossa oli puolestaan vähiten
vastaajia, joiden mielestä asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Työsuojeluhenkilöstön edustajien (34 %), teollisuusalalla työskentelevien (38 %) ja yli 1 000
työntekijän työpaikoilla (37 %) työskentelevien joukossa oli eniten vastaajia, joiden
mielestä työpaikka kustantaa kuntoutuksen kokonaan tai osittain. ”Muut työntekijät”ryhmään kuuluvien (17 %), varhaiskasvatusalan työntekijöiden (15 %) ja alle 50 työntekijän
työpaikoilla työskentelevien (18 %) joukossa oli puolestaan vähiten vastaajia, joiden
mielestä kuntoutus kustannetaan kokonaan tai osittain.
Epäselvyyteen työpaikkojen käytännössä viittaa se, että suuri osa vastaajista ei osannut vastata
kysymykseen. Lähiesimiehistä jopa 73 prosenttia, varhaiskasvatusalalla työskentelevistä
66 prosenttia ja alle 50 työntekijän työpaikoilla työskentelevistä 61 prosenttia eivät
osannut vastata kysymykseen. Henkilöstöhallinnon edustajien (17 %), teollisuusalalla
työskentelevien (16 %) ja 200–999 työntekijän työpaikoilla työskentelevien joukossa oli
vähiten niitä, jotka eivät osanneet vastata kysymykseen46.

46

Tilastollisesti merkitsevät erot on merkitty kaavioon 30.
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Kaavio 30: Kuntoutuksen kustantaminen
30. Kustantaako työpaikka tarvittavan kuntoutuksen?
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3.3.2 Vastuun jakautuminen
Päihdehaitat hallintaan -suosituksissa mainitaan, että jos työntekijä, jolla on todettu
alkoholista aiheutuvia haittoja, ei hakeudu hoitoon oma-aloitteisesti, työpaikka tai
työterveyshuolto voi ryhtyä toimenpiteisiin hoitoon ohjausta varten. Eri vastaajaryhmien,
toimialojen ja erikokoisten työpaikkojen työntekijöiden mielestä aloitteen hoitoonohjauksessa
tekee useimmiten esimies (46 %), lähiesimies (42 %) tai työterveyshuolto (45 %).
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että henkilöstöhallinnon edustajat arvioivat oman roolinsa
hoitoonohjauksessa suuremmaksi kuin muut vastaajaryhmät47. Myös työterveyshuollon
edustajat arvioivat oman roolinsa hoitoonohjauksen aloittamisessa suuremmaksi kuin
muut vastaajaryhmät. Lisäksi he korostivat myös esimiesten, lähiesimiesten, työtoverien
ja työntekijän itsensä roolia muita
vastaajaryhmiä
enemmän.
Neljännes
työterveyshuollon vastaajista oli sitä mieltä, että myös työntekijä itse hakeutuu hoitoon.
Muiden vastaajaryhmien joukossa näin arvioi vain 4-10 % vastaajista.
Teollisuus-, IT- ja rakennusaloilla työskentelevien (noin 30 %) joukossa oli muita aloja (noin 7
%) enemmän vastaajia, joiden mielestä henkilöstöhallinto teki aloitteen hoitoonohjauksesta48.
Yli 200 työntekijän työpaikoilla työskentelevien joukossa oli alle 200 työntekijän
työpaikkoja enemmän vastaajia, joiden mielestä työterveyshuolto teki aloitteen
hoitoonohjauksesta 49.
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
48
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Kaavio 31: Aloitteen teko hoitoon hakeutumisessa
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3.3.3 Kokemus hoidon onnistumisesta
Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista (64 %) ei osannut arvioida sitä, kuinka hyvin
hoitoonohjaukset ovat onnistuneet. Vajaa kolmannes (29 %) vastaajista uskoi työntekijän
työkyvyn parantuneen hoitojakson jälkeen. 7 prosenttia vastaajista arvioi, että hoitoon ohjatun
työkyky ei ollut parantunut. Työterveyshuollon (54 %), teollisuusalan (46 %) ja yli 1 000
työntekijän työpaikalla (47 %) työskentelevien vastaajien joukossa oli eniten niitä, joiden
mielestä työntekijän työkyky oli parantunut hoidon jälkeen. Lähiesimiesten (14 %)50, IT-alan (17
%)51 ja alle 50 henkilön työpaikoilla (15 %)52 työskentelevien vastaajien joukossa oli puolestaan
vähiten niitä, joiden mielestä työntekijän työkyky oli parantunut hoidon jälkeen.
Lähiesimiesten (83 %) sekä varhaiskasvatus- ja koulutusalalla työskentelevien (80 %) ja yli 1 000
työntekijän (79 %) työpaikalla työskentelevien joukossa oli eniten niitä, jotka eivät osanneet
vastata kysymykseen.
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Tilastollisesti merkitsevä ero.
Tilastollisesti merkitsevä ero.
52
Tilastollisesti merkitsevä ero.
51
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Kaavio 32: Työkyky hoitojakson jälkeen
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32. Onko työntekijän työkyky parantunut hoitojakson jälkeen?
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3.3.4 Hoitoonohjaukseen liittyvä tiedon tarve
Vastausten perusteella työpaikoilla toivottiin eniten tietoa ”hoidon toteutuksesta” (46 %),
”ohjeistuksesta toimeentuloturvaan hoidon aikana” (34 %) ja siitä, ”kuinka toimia
hoidon tullessa päätökseen” (33 %). Myös tietoa ”työterveyshuollon ja
työpaikan
yhteistyöstä” ja ”ohjeistuksesta toimeentuloturvaan” kaivattiin. Vähiten tietoa toivottiin
”tukiverkostosta” (26 %).
Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että työterveyshuollon edustajien näkemykset poikkesivat
muiden vastaajaryhmien näkemyksistä. Työterveydenhuollon edustajat toivoivat muita
enemmän tietoa niin hoitoonohjauksen toteutuksesta, hoitopaikoista, tukiverkostoista
kuin siitä, kuinka tulisi toimia hoidon päättymisen jälkeen.

Kaavio 33: Hoitoonohjaukseen liittyvä tiedon tarve
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3.3.5 Yhteenveto
Päihdehaitat hallintaan -suositus painottaa hoitoonohjauksessa työntekijän omaehtoista
haittojen tunnistamista ja hoitoon hakeutumista. Suositusten mukaan työpaikalla ja
työterveyshuollolla tulisi olla valmius antaa tietoa käytettävissä olevista hoitopaikoista ja
-muodoista, toimeentuloturvan hakemisesta ja muista kustannusten korvauksesta.
Hoitoonohjauksen tulisi tähdätä toipumiseen ja työsuhteen jatkumiseen ja siitä tulisi tehdä
kirjallinen sopimus.
Kyselyn vastausten perusteella hoitoonohjaussopimus on jo useimmilla työpaikoilla käytössä.
Näin arvioivat erityisesti henkilöstöhallinnon ja työsuojelun edustajat. Hoitoonohjauksen
aloitteen tekee useimmiten esimies, lähiesimies tai työterveyshuolto.
Vastausten perusteella työpaikoilla on kuitenkin myös paljon epätietoisuutta hoitoon
hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Neljännes vastaajista ei osannut vastata kysymykseen, onko
työpaikalla käytössä hoitoonohjaussopimus. Lähes puolet vastaajista oli epätietoisia
kuntoutuksen kustantamiseen liittyvistä kysymyksistä ja kaksi kolmannesta siitä, onko hoitoon
ohjatun työntekijän työkyky parantunut hoitojakson jälkeen. Tämän vuoksi ei ole yllättävää,
että työpaikoilla toivottiin erityisesti lisää tietoa hoidon toteutuksen prosessista,
ohjeistuksesta toimeentuloturvaan hoidon aikana ja siitä, kuinka toimia hoitojakson päättyessä.

3.4 Päihdehaitat hallintaan -suositusten tunnettuus
Päihdehaitat hallintaan -suosituksia ei tunnettu työpaikoilla hyvin, sillä vain kolmannes
vastaajista oli kuullut suosituksista. Työsuojelutehtävissä (44 %), ja terveys- ja sosiaalialalla (42
%) sekä 200–999 työntekijän työpaikoilla (36 %) työskentelevien joukossa oli eniten niitä, joille
suositukset olivat tuttuja.
Muut työntekijät -ryhmään kuuluvien (7 %), kuljetus- ja liikennealalla (13 %) sekä 50–199
työntekijän (24 %) ja yli 1 000 työntekijän työpaikoilla (24 %) työskentelevien vastaajien
joukossa oli puolestaan vähiten niitä, jotka olivat kuulleet suosituksista.
Kaavio 34: Päihdehaitat hallintaan -suositusten tunnettuus
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34. Oletteko kuulleet "Päihdehaitat hallintaan"- suosituksista?
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4. Johtopäätökset ja pohdintaa
Työelämä ja alkoholin haitat -kysely toteutettiin 6.–25.11.2015. Kyselyyn vastasi 849
esimiestä, luottamusmiestä, työsuojeluhenkilöstön, henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon
edustajaa, jotka edustivat eri aloja ja alueita Suomessa. Kysely pyrki tuottamaan
tietoa Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa
varten
ja
selvittämään työmarkkinajärjestöjen
tuottaman Päihdehaitat hallintaan -suosituksen toteutumista työpaikoilla.
Raportin ensimmäisessä osassa esiteltiin alkoholihaittoihin ja työhön liittyviä
aiempia tutkimuksia sekä Päihdehaitat hallintaan -suosituksen sisältöä. Raportin
toisessa osassa esiteltiin kyselytutkimuksen toteutus ja menetelmät. Kolmannessa
osiossa kerrottiin kyselytutkimuksen tuloksista alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn, käsittelyn
ja hoitoonohjauksen näkökulmista.
Tässä yhteenvedossa vastauksia verrataan Päihdehaitat hallintaan -suosituksiin ja
aiempiin
tutkimustuloksiin.
Lopuksi
tehdään
koko
aineistoon
perustuen
kehittämisehdotuksia Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa varten.
Päihdehaitat hallintaan -suosituksen mukaan alkoholihaittojen ennaltaehkäisyssä keskeistä on
se, että koulutus ja tiedotus kohdennetaan koko henkilöstöön ja että työpaikka
velvollisuuksina
sitoutuu
päihteettömään
työkulttuuriin.
Työterveyshuollon
mainitaan alkoholiteeman esiin ottaminen aina terveystarkastusten yhteydessä.
Positiivista kyselytutkimuksen vastauksissa oli työpaikkojen alkoholikulttuurin kehityksen
suunta ja yleisten velvoitteiden täyttyminen. Tulosten perusteella työpaikolla
puhutaan alkoholista pääasiassa rakentavasti ja avoimesti. Tilanteet, joissa alkoholia on ollut
työpaikalla tarjolla, ovat enemmistön mukaan pysyneet ennallaan viimeisen kolmen vuoden
ajan ja lähes kolmasosa arvioi niiden vähentyneen. Verrattuna TTL:n tutkimukseen
(Kivistö ym. 2014) vuosina 2011 ja 2013, tämän kyselyn tulokset antaisivat ymmärtää, että
alkoholikulttuuri on kehittymässä työpaikoilla parempaan suuntaan. TTL:n tutkimuksessa
noin 80 prosenttia vastaajista kertoi, että alkoholia on käytössä työpaikkojen tilaisuuksissa,
50 prosentin mukaan alkoholia oli tarjolla työmatkoilla ja 35 prosentin mukaan
alkoholia oli tarjolla asiakastilaisuuksissa. Tässä kyselyssä, marraskuussa 2015, 57
prosenttia
vastaajista arvioi alkoholia olevan tarjolla juhlissa, 40 prosenttia
virkistystilanteissa ja 29 prosenttia asiakastilaisuuksissa.
Positiivista on myös se, että vastausten perusteella valtaosalla työpaikkoja päihdeohjelmat (77
%) ja varhaisen tuen malli (89 %) ovat jo käytössä. Lisäksi päihdeohjelma tunnetaan
hyvin tai melko hyvin (86 %). Näitä tuloksia kannattaa verrata kahteen aiempaan
selvitykseen. Huugon loppuraportissa (Antikainen & Hanski 2007) 48 prosenttia vastasi,
että työpaikalla on tehty päihdeohjelma. SAK:n luottamusmiespaneelissa (2014) 68
prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikalla on päihdeohjelma tai toimintamalli
käytössä. Tämän uuden kyselyn perusteella voisi olettaa, että on tapahtunut positiivista
muutosta yleisten velvoitteiden täytäntöönpanossa.
kyselytutkimuksen
perusteella
On
kuitenkin
huolestuttavaa,
että
tämän
alkoholihaittoja ennaltaehkäiseviä välineitä käytetään vain vähän työpaikoilla. Vain
muutama prosentti vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikalla on käytössä verkossa olevia
itsearviointitestejä (6 %), A-Step-työmalli (2 %) tai työpaikan teemapäiviä (5 %). Sen lisäksi
työpaikoilla on ollut
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vain vähän koulutusta, eikä alkoholihaittoja ennaltaehkäisevää työtä ja arviointia
pidetä suunnitelmallisena.
Näin ollen työpaikoilla olisi tarpeellista selvittää, mistä eri välineiden ja menetelmien käytöstä
tulisi hankkia lisää tietoa niiden käytön edistämiseksi. Samoin olisi tarpeellista selvittää, mitkä
ovat tarkalleen ottaen koulutuksen ja tiedotuksen tarpeet työpaikoilla, jotta niitä voitaisiin
järjestää ja kohdentaa oikein. Edelleen olisi hyvä määritellä, mihin toimintakokonaisuuteen
alkoholihaittojen ennaltaehkäisy voidaan organisaatiossa integroida.
Alkoholihaittojen käsittelyyn liittyen Päihdehaitat hallintaan -suositus korostaa, että
työpaikoilla on oltava selkeät ja tasapuoliset menetelmät päihteiden käyttöön reagoitaessa.
Tavoitteena on, että puheeksiotto ja hoitoonohjaus tapahtuisivat ennen kuin työntekijä
laiminlyö työtehtäviään.
Positiivista tämän kyselyn perusteella on se, että jo yli puolessa työpaikkoja on sovittu säännöt
siitä, milloin alkoholihaitat tulee ottaa esille työpaikalla ja että alkoholihaittoihin
pääosin reagoidaan ohjaamalla haitoista kärsivä työterveyshuoltoon, ottamalla asia viipymättä
puheeksi tai kertomalla kyseiselle henkilölle hoitomahdollisuuksista.
Huolestuttavaa alkoholihaittoihin puuttumisessa on kuitenkin se, että tässä kyselyssä joka
neljäs arvioi, että työpaikalla edelleen odotellaan alkoholihaittojen korjautuvan itsestään.
Enemmistön mukaan alkoholihaittaan ei puututa tarpeeksi ajoissa työpaikoilla.
Syynä hitaaseen puuttumiseen työpaikalla saattaa olla se, että alkoholin käyttöä pidetään
jokaisen omana asiana. Viidennes vastaajista (21 %) oli sitä mieltä, että alkoholihaittojen
käsittelyä vaikeuttaa juomisen pitäminen jokaisen omana ongelmana ja lähes puolet arvioi
vaikeuden syyksi työkaverin suojelun (43
%).
Tulos
poikkeaa
aiemmasta
Huugon loppuraportista (Antikainen & Hanski 2007), jossa vain 2 prosenttia vastaajista
arvioi, että ”juomista pidetään jokaisen omana asiana”.
Kyselytulos osoittaa selkeän tarpeen kehittää keinoja yhteisöllisyyden ja välittämisen
tukemiseen työpaikoilla, jotta alkoholihaittojen ehkäisemisen ja niihin reagoimisen koettaisiin
olevan koko työyhteisön vastuulla.
Hoitoonohjauksesta ja hoitoon hakeutumisesta Päihdehaitat hallintaan -suosituksessa
todetaan, että
ensisijaisena tavoitteena on kannustaa oma-aloitteiseen vapaaehtoiseen hoitoon hakeutumiseen. Sitä varten työpaikalla ja työterveyshuollolla tulee olla
tietoa käytettävissä olevista hoitopaikoista ja -muodoista.
Kyselyn mukaan työpaikalla pääroolissa hoitoonohjauksen aloitteen teossa ovat esimies,
lähiesimies ja työterveyshuolto. Vain 8 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työntekijä
hakeutuu omatoimisesti hoitoon. Tämän tuloksen valossa oma-aloitteiseen hoitoon
hakeutumiseen tarvitaan vielä kehittämistä ja tukea työpaikoilla.
Työpaikoilla on myös tarvetta saada tietoa hoitoonohjauksesta. Epäselvyyttä työpaikan
käytännöstä hoitoonohjauksessa osoittaa se, että vastaajien joukossa on heikko tietämys siitä,
kenen tehtävä on kustantaa kuntoutus tai onko työkyky parantunut hoitojakson jälkeen.
Näiden kehitystarpeiden lisäksi kysely osoittaa, että työpaikoilla tulisi selkeyttää vastuurooleja
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyssä, käsittelyssä ja hoitoonohjauksessa. Työntekijöiden ja
työterveyshuollon vastauseroista päätellen roolit ovat jossakin määrin epäselvät.
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Kyselytutkimuksen vastauksista on syytä nostaa esille myös tarve selvittää työntekijän
kokonaistilanne alkoholihaittoja kohdattaessa ja ottaa huomioon, että alkoholin riskikäyttöön
liittyy usein myös muita terveyteen liittyviä ongelmia. Työpaikoilla tulisi myös huomioida,
että työn uudet muodot, kuten etätyö, erilaiset päihdekulttuurit ja naisten juomatapojen
muutos, luovat uusia tarpeita alkoholihaittoja ennaltaehkäisevään työhön, haittojen
käsittelyyn ja hoitoonohjaukseen.
Tämän kyselytutkimuksen perusteella – tämän kohderyhmän näkemyksiä tulkiten – voidaan
esittää kuusi kehittämisehdotusta, joiden avulla alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä, käsittelyä ja
hoitoonohjausta pystyttäisiin tukemaan entistä paremmin työpaikoilla:
1. Työpaikoilla tulisi selvittää, mihin toimintakokonaisuuteen ja millä tavalla alkoholihaittojen
ennaltaehkäisy voidaan integroida organisaatiossa.
2. Vastuuroolit olisi selkeytettävä sekä työpaikan sisällä että työntekijöiden
työterveyshuollon välillä.

ja

3. Koulutusta ja tiedotusta alkoholihaitoista ja niiden ennaltaehkäisystä tulisi lisätä työpaikoilla.
4. Työpaikoilla tulisi lisätä tietoa ja osaamista erilaisista alkoholihaittoja ennaltaehkäisevistä
välineistä ja menetelmistä niiden käytön edistämiseksi.
5. Työpaikat tarvitsevat tukea yhteisöllisyyden ja välittämisen kehittämiseen alkoholihaittojen
ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
6. Alkoholihaittoja kohdattaessa ja ennaltaehkäisevässä työssä on tärkeää selvittää työntekijän
kokonaistilanne ja huomioida sekä alkoholikulttuurin että muiden päihteiden käytön uudet
haasteet.
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Työelämä ja alkoholin haitat-kysely
(kysymykset on kohdistettu kaikille vastaajaryhmille, ellei toisin mainittu)

Työtehtävä

Millaisissa rooleissa toimitte työssänne? (voitte valita useita vaihtoehtoja) * (kysymystä ei kysytty
työterveyshuollolta)
luottamusmiehenä
työsuojeluhenkilöstön edustajana
henkilöstöhallinnon edustajana
lähiesimiehenä
muuna johdon edustajana
päihdeyhdyshenkilönä
jossain muussa roolissa, missä?

Työskentelen * (kysymys kysyttiin vain työterveyshuollolta)
kunnallisessa työterveyshuollossa
työpaikan omistamassa työterveyshuollossa
yksityisessä työterveyshuollossa
jossain muussa paikassa, missä?
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Työskentelen *(kysymys kysyttiin vain työterveyshuollolta)
työterveyslääkärinä
työterveyshoitajana
työterveyspsykologina
jossain muussa tehtävässä, missä?

Onko työpaikallanne päihdeohjelma? * (kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä
ei
ei, mutta sen järjestäminen on suunnitteilla tai siitä on keskustelu
en osaa sanoa

Onko työpaikallanne päihdeyhdyshenkilö? *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä
ei
ei, mutta sen järjestäminen on suunnitteilla tai siitä on keskustelu
en osaa sanoa

Tunnetteko työpaikkanne päihdeohjelman sisällön? * (kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
tunnen, hyvin
tunnen, jonkin verran
en
en osaa sanoa
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Ketkä osallistuvat alkoholihaittojen ehkäisyn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin työpaikallanne?
(voitte valita useita vaihtoehtoja) *
esimiehet
lähiesimiehet
luottamusmiehet
työsuojeluhenkilöstö
päihdeyhdyshenkilö/päihderyhmä
henkilöstöhallinto
työterveyshuolto
koko henkilökunta
joku muu, kuka/ketkä?

en osaa sanoa

Onko työpaikallanne arvioitu kuinka paljon alkoholihaitat vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn, terveyteen,
työyhteisön toimivuuteen ja sairauspoissaoloihin jne. *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä
ei
en osaa sanoa

Arvioidaanko alkoholihaittoja ennaltaehkäisevää toimintaa säännöllisesti työpaikallanne? * (Kysymystä ei kysytty
työterveyshuollolta)
kyllä
ei
en osaa sanoa
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Onko alkoholihaittoja ennaltaehkäisevä toiminta ja sen arviointi integroitu muuhun työkykyä edistävään tai
työkyvyttömyyttä ennaltaehkäisevään toimintaan? *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä, miten?

ei, jos ei niin miksi?

en osaa sanoa

Sisältyykö työpaikkanne työsuojeluohjelmaan alkoholihaittojen ehkäisy? *(kysymystä ei kysytty
työterveyshuollolta)
kyllä
ei
en osaa sanoa

Toiminta alkoholihaittojen ehkäisemiseksi
Mitä alkoholihaittoja ennaltaehkäiseviä menetelmiä työpaikallanne on käytössä? (voitte valita useita vaihtoehtoja) *
varhaisen tuen malli (asian puheeksi ottaminen)
mini-interventiot (lyhyt-neuvonnassa otetaan puheeksi alkoholin kulutus ja määrä)
AUDIT-kyselyt (alkoholin riskikäytön arviointiväline)
A-Step-työmalli (malli keskustelun avaamiseen ja toimintaohjeiden laatimiseen)
verkkopalveluista löytyvät itsearviointitestit
muut apuvälineet verkossa (esim. vertaiskeskustelu, oppaat, laskurit, päiväkirjat)
työpaikan teemapäivien/tapahtumien järjestäminen (esim. tipaton tammikuu)
toimiva päihdeohjelma
joku muu, mikä?

työpaikalla ei käytetä mitään alkoholihaittoja ennaltaehkäiseviä toimintoja/välineitä
en osaa sanoa
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Milloin työpaikallanne on viimeksi ollut koulutusta alkoholihaitoista ja niiden käsittelystä? *(kysymystä ei
kysytty työterveyshuollolta)
alle 6 kk sitten
6-12 kk sitten
1-2 vuotta sitten
yli 2 vuotta sitten
ei koskaan
en osaa sanoa

Kuka tai ketkä ovat mielestänne saaneet koulutusta alkoholihaitoista ja niiden käsittelystä työpaikallanne?
(voitte valita useita vaihtoehtoja) *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
esimiehet
lähiesimiehet
luottamusmiehet
työsuojeluhenkilöstö
päihdeyhdyshenkilö/päihderyhmä
henkilöstöhallinto
työterveyshuolto
koko henkilökunta
joku muu, kuka/ketkä?

en osaa sanoa

Missä yhteydessä työntekijät ovat yleensä saaneet tietoa alkoholihaitoista ja niiden käsittelystä?
(voitte valita useita vaihtoehtoja) *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
terveystarkastuksissa tai sairaanhoidon yhteydessä
työterveyshuollon käydessä työpaikalla
päihdeohjelmia tehtäessä tai päivitettäessä
koulutus-/tiedotustilanteissa
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liikunta-/virkistyspäivillä
henkilöstötilaisuuksissa (esim. info, tiimikokoukset)
työpaikan intranetistä
työhönotossa/perehdytyksessä
muissa tilanteissa, missä?

en osaa sanoa

Mitä muutoksia mielestäsi työterveyshuollossa tarvitaan, jotta se pystyisi tukemaan työpaikalla yhteisesti
tehtävää alkoholihaittoja ennaltaehkäisevää työtä? * (kysymys kysyttiin vain työterveyshuollolta)
enemmän resursseja
enemmän tukea alkoholihaittoja ennaltaehkäisevän työn tekemiseen
työterveyshuollon henkilöstön asenteisiin liittyviä muutoksia
työterveyshuollon henkilöstön osaamiseen liittyviä muutoksia
joku muu, mikä?

muutokset eivät ole tarpeen
en osaa sanoa

Mitkä tekijät mielestänne ennaltaehkäisevät alkoholihaittoja työpaikallanne? (valitse kolme tärkeintä) *
avoin ilmapiiri
yhteisöllisyys (”me-henki”)
terveellisten elämäntapojen tukeminen (esim. liikuntasetelit)
tieto työpaikan säännöistä alkoholin käyttöön liittyen
tieto alkoholin haitoista
kyky tunnistaa haitallisen alkoholinkäytön tunnusmerkkejä
alkoholin käyttöä tukematon työkulttuuri
tieto siitä, että alkoholihaittoihin puututaan työpaikalla
päihdeyhdyshenkilö on käytettävissä työpaikalla
johdon esimerkki
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kuormittamaton ja hyvin organisoitu työ
ennaltaehkäisyä tukevien välineiden käyttö (esim. riskitestit, AUDIT-testit jne.)
toimiva päihdeohjelma
jokin muu, mikä?

en osaa sanoa

Mitkä tekijät mielestänne vaikeuttavat alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä työpaikallanne? (valitse kolme
tärkeintä) *
tiedon puute alkoholihaittojen tunnistamisesta
sovitun käytännön puuttuminen
epäselvyys siitä kenen vastuulla ennaltaehkäisy on
yhteisöllisyyden (”me-hengen”) puute
juomista pidetään jokaisen omana asiana
salliva alkoholikulttuuri
heikko johtaminen työpaikalla
työn vaatimukset (esim. ylityö, stressi)
huonot henkilösuhteet
jokin muu, mikä?

en osaa sanoa

Mistä alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista työpaikallanne tarvitaan mielestänne lisää tietoa?
(voitte valita useita vaihtoehtoja) *
terveellisistä elämäntavoista
alkoholin haittavaikutuksista
alkoholin merkityksestä työkyvyn, työssä jaksamisen ja työstä palautumisen näkökulmista
alkoholinkäytöstä ja työturvallisuudesta
työhön liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat alkoholin käyttöön
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varhaisen tuen mallista (asian puheeksi ottamisesta)
kuinka yhdistää alkoholihaittojen ennaltaehkäisy muuhun työpaikan toimintaan (esim. liikuntapäivät)
ennaltaehkäisyä tukevien välineiden käytöstä (esim. riskitestit, AUDIT-testit jne.)
verkkopalveluista löytyvistä itsearviointitesteistä ja apuvälineistä
työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöstä
työpaikalla ei tarvita lisää tietoa alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista
jostain muusta, mistä?

en osaa sanoa

Työpaikan kulttuuri alkoholin käyttöön liittyen

Miten mielestänne työpaikallanne puhutaan alkoholin käytöstä? (voitte valita useita vaihtoehtoja) *
(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
avoimesti
rakentavasti
ihannoivasti
vähättelevästi
moralisoivasti
ei-julkisesti
siitä ei puhuta
jotenkin muuten, miten?

en osaa sanoa

Missä tilanteissa työpaikallanne on tarjolla alkoholia työnantajan toimesta tai sallimana? (voitte valita
useita vaihtoehtoja) *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
työpaikan juhlissa
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henkilöstön virkistystilaisuuksissa
edustustehtävissä tai asiakastilaisuuksissa
työmatkoilla
jossain muissa, missä?

ei missään tilanteissa
en osaa sanoa

Onko työpaikallanne tapahtunut muutosta viimeisen kolmen vuoden aikana suhteessa alkoholin
tarjolla oloon? *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä, alkoholin tarjolla olo sallitumpaa
kyllä, alkoholin tarjolla olo tiukentunut
ei, alkoholin tarjolla olossa ei ole tapahtunut muutosta
en osaa sanoa

Alkoholihaittojen käsittely työpaikallanne

Onko työpaikallanne sovittu, mitkä alkoholihaittoihin viittaavat tunnusmerkit antavat aihetta ottaa asia
puheeksi? *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä
ei
en osaa sanoa

Jos työntekijällä on havaittu alkoholin käytöstä johtuvia haittoja työssä, miten yleensä toimitaan? (valitse
kolme tärkeintä) *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
asia otetaan viipymättä puheeksi
asiaa piilotellaan/salaillaan
asiaa vähätellään
odotetaan ja seurataan, jos asia parantuisi itsestään
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kyseiselle henkilölle annetaan täytettäväksi AUDIT-kysely tai joku muu alkoholinkäyttöön liittyvä testi
ohjataan työterveyshuoltoon
ohjataan suoraan hoitoon, minne?

kerrotaan hoitomahdollisuuksista ja ohjataan hakeutumaan hoitoon
ei puututa asiaan
jotenkin muuten, miten?

en osaa sanoa

Kenen aloitteesta on useimmiten puututtu havaittuun alkoholihaittaan työpaikallanne? (voitte valita
useita vaihtoehtoja) *
esimiesten
lähiesimiesten
luottamusmiesten
työsuojeluhenkilöstön
päihdeyhdyshenkilön/päihderyhmän
henkilöstöhallinnon
työterveyshuollon
työtovereiden
työntekijä itse on ottanut asian esille
jonkun muun, kenen?

en osaa sanoa

Missä vaiheessa työpaikallanne yleensä puututaan havaittuun alkoholihaittaan? *
työntekijän käyttäytyminen antaa viitteitä alkoholin käyttöön liittyvistä ongelmista
työntekijä laiminlyö tehtäviään
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työntekijä on krapulassa työpaikalla
työntekijä on humalassa työpaikalla
puhallustesti antaa aihetta
työntekijä vaarantaa asiakas-, työ- tai liikenneturvallisuutta
ongelmiin ei yleensä puututa
jossain muussa vaiheessa, missä?

en osaa sanoa

Puututaanko havaittuun alkoholihaittaan mielestänne riittävän ajoissa työpaikallanne? *
kyllä
ei
en osaa sanoa

Mitkä tekijät edistävät mielestänne alkoholihaittoihin puuttumista työpaikallanne? (valitse kolme tärkeintä) *
avoin ilmapiiri
yhteisöllisyys (”me-henki”)
työpaikalla käytössä oleva varhaisen tuen malli
tieto alkoholin käyttöön liittyvistä haitoista
tieto alkoholin käyttöön liittyvistä käytännöistä työpaikalla
tieto siitä miten asia otetaan puheeksi
alkoholin käyttöä tukematon työkulttuuri
päihdeyhdyshenkilö on käytettävissä työpaikalla
toimiva päihdeohjelma
jokin muu tekijä, mikä?

en osaa sanoa
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Mitkä tekijät vaikeuttavat mielestänne alkoholihaittoihin puuttumista työpaikallanne? (valitse kolme
tärkeintä) *
tiedon puute siitä kuinka puuttua asiaan
tiedon puute missä vaiheessa asiaan pitäisi puuttua
epäselvyys siitä kenen tehtävä on puuttua asiaan
alkoholihaittojen tunnistamisen vaikeus
juomista pidetään jokaisen omana asiana
työkaverin suojelu
salliva alkoholikulttuuri
pelko seurauksista
puuttumista ei hyväksytä työpaikalla
työpaikan käytäntö ja säännöt ovat ristiriidassa keskenään
halutaan ensin odottaa ja seurata muuttuuko käytös
jokin muu tekijä, mikä?

en osaa sanoa

Mistä alkoholihaittojen käsittelyyn liittyvistä asioista tarvitaan mielestänne lisää tietoa työpaikallanne?
(voitte valita useita vaihtoehtoja) *
alkoholiongelman tunnistamisesta
tietoa siitä kuinka puuttua alkoholihaittaan
tietoa missä vaiheessa asiaan pitäisi puuttua
varhaisen tuen mallin luomisesta työpaikalla
työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöstä
työpaikalla ei tarvita lisää tietoa alkoholihaittojen käsittelyyn liittyvistä asioista
jostain muusta, mistä?

en osaa sanoa
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Hoitoon hakeutuminen ja hoitoonohjaus

Käytetäänkö työpaikallanne hoitoonohjaussopimusta? (Hoitoonohjaussopimuksessa kuvataan työpaikan
käytäntö hoitoajoista, -paikasta jne.) *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä
ei
ei, mutta sen käyttöönotosta on keskustelu
en osaa sanoa

Kustantaako työpaikka tarvittavan kuntoutuksen? *(kysymystä ei kysytty työterveyshuollolta)
kyllä, kokonaan
kyllä, osittain
ei koskaan
asia voidaan ratkaista tapauskohtaisesti
en osaa sanoa

Kenen aloitteesta useimmiten hakeudutaan tai ohjataan hoitoon työpaikallanne? (voitte valita
useita vaihtoehtoja) *
esimiehen
lähiesimiehen
luottamusmiehen
työsuojeluhenkilöstön
päihdeyhdyshenkilön/päihderyhmän
henkilöstöhallinnon
työterveyshuollon
työtovereiden
työntekijä hakeutuu hoitoon itse
jonkun muun, kenen?
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en osaa sanoa

Onko työntekijän työkyky parantunut hoitojakson jälkeen? *
kyllä
ei
en osaa sanoa

Mistä hoitoonohjaukseen tai hoitoon hakeutumiseen liittyvistä asioista tarvitaan mielestänne lisää
tietoa työpaikallanne? (voitte valita useita vaihtoehtoja) *
hoidon toteutuksesta
käytettävissä olevista hoitopaikoista
ohjeistuksesta toimeentuloturvaan hoidon aikana
kuinka toimia hoidon tullessa päätökseen
tukiverkostosta
työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöstä
jostain muusta, mistä?

työpaikalla ei tarvita lisää tietoa hoitoonohjaukseen tai hoitoon hakeutumiseen liittyen
en osaa sanoa

Miten työterveyshuolto mielestänne osallistuu työpaikalla alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn, käsittelyyn ja
hoitotoimenpiteisiin? (voitte valita useita vaihtoehtoja) *
tiedotuksen tai koulutuksen järjestämisessä
työpaikan tarpeiden selvityksessä
alkoholihaittojen tunnistamisessa
ottamalla alkoholihaitat puheeksi
hoidon tarpeen arvioinnissa
tekemällä työkyvyn arvioinnin
tekemällä hoitosuunnitelman jatkotoimenpiteitä varten
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kertomalla hoitovaihtoehdoista
kertomalla kustannusten korvauksista
tukemalla työntekijää hoitojakson jälkeen
jollakin muulla tavalla, miten?

työterveyshuolto ei osallistu alkoholihaittoihin liittyviin asioihin
en osaa sanoa

Kertokaa omin sanoin kehittämisehdotuksia haitallisen alkoholin käytön ehkäisyyn sekä (a) omalla
työpaikallanne että (b) yleensä työpaikoilla Suomessa.

Tietämys Päihdehaitat hallintaan! -suosituksista

Kesällä 2015 työmarkkinakeskusjärjestöt uudistivat suosituksensa Päihdehaitat hallintaan! päihdeongelmien
ennaltaehkäisystä, käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla. Oletteko kuulleet Päihdehaitat
hallintaan!-suosituksista? *
kyllä, niistä on keskusteltu työpaikalla
kyllä, mutta niistä ei ole keskustelu työpaikalla
en ole kuullut
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Taustakysymykset

Kuinka pitkään olette työskennelleet nykyisen työnantajanne palveluksessa? *
alle 12 kk
1-2 vuotta
3-5 vuotta
yli 5 vuotta
yli 10 vuotta

Kuinka usein olette työnne puolesta tekemisissä alkoholihaittoihin liittyvien asioiden kanssa työpaikallanne? *
päivittäin
viikoittain
kerran tai pari kuukaudessa
muutaman kerran vuodessa
kerran vuodessa tai harvemmin
en osaa sanoa

Kuinka monta työntekijää työskentelee työpaikallanne? *
alle 50
50-199
200-999
yli 1000
en osaa sanoa

Mitä sektoria työpaikkanne edustaa?
yksityinen
järjestö
valtio
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kunta

Mitä alaa työpaikkanne edustaa? *
maa-, metsä-, kalatalous, kaivostoiminta
teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms.
rakentaminen
tukku ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja -pyörien korjaus
kuljetus ja varastointi
majoitus- ja ravitsemistoiminta
informaatio ja viestintä
rahoitus- ja vakuutustoiminta, kiinteistöala
liike-elämän palvelut
julkinen hallinto ja maanpuolustus
koulutus
terveys- ja sosiaalipalvelut
muu palvelutoiminta
joku muu, mikä?

Missä maakunnassa työpaikkanne sijaitsee? *
Ahvenanmaan maakunta
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Päijät-Häme
Pirkanmaa
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Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Kiitos kyselyyn osallistumisesta! Voitte halutessanne antaa palautetta tästä kyselystä.
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