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Alkoholin	ongelmakäyttö	koskee	isoa	osaa	suomalaisista.	Viimeisten	laajojen	väestötason	

kyselytutkimusten	mukaan	alkoholin	ongelmakäytön	esiintyvyys	on	noin	11%	ja	

alkoholiriippuvuuden	esiintyvyys	noin	5%	suomalaisessa	väestössä.	Kaikille	päihde-	ja	

lääkeriippuvuuksille	on	samankaltaisia	riskitekijöitä	kuten	perintötekijät,	lapsuuden	

kehitysympäristö	sekä	psykiatriset	häiriöt.	Riippuvuuksissa	on	keskenään	samankaltaiset	

syntymekanismit.	Tutkielmassa	esitellään	lyhyesti	riippuvuuksien	kehittymiselle	keskeiset	

riskitekijät	sekä	nykykäsitys	riippuvuuksien	kehittymisen	mekanismeista.	

		

Tutkielmassa	tarkastellaan	yleisellä	tasolla	alkoholin	vaikutusta	suomalaisten	työterveyteen.	

Alkoholin	runsas	kulutus	vaikuttaa	väestötasolla	negatiivisesti	työkykyyn	ja	lisää	

sairauspoissaolojen	määrää	ja	ennenaikaista	työkyvyttömyyseläkkeelle	jäämistä.	

	

Tarkastelun	keskiössä	on	alkoholi	päihteenä	ja	sen	käyttö	Suomessa.	Kuinka	runsasta	

alkoholinkäyttö	suomalaisilla	on	ja	miten	käyttö	ilmenee	työterveyden	vastaanotolla?	Onko	
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ammattiryhmällä,	sosioekonomisella	statuksella	sekä	potilaan	iällä	tai	sukupuolella	väliä	

alkoholiriippuvuuden	kehittymisen	kannalta?	Kuinka	suuri	osa	työpoissaoloista	tai	

työkyvyttömyyseläkkeistä	liittyy	runsaaseen	alkoholinkäyttöön?	Tutkielmassa	selvitellään	myös	

alkoholiriippuvuuden	ja	alkoholin	suurkulutuksen	yhteyttä	

	

Tutkielman	tarkoituksena	on	selvittää	nykykäytännöt	alkoholiongelmien	havaitsemisprosessissa	

työpaikoilla	ja	työterveyshuollon	vastaanotolla.	Minkälaisia	käytäntöjä	työpaikoilla	on	sovittu	

alkoholiongelmien	ilmetessä	ja	miten	hoitoonohjaus	tapahtuu?	Minkälaisia	seurauksia	

alkoholiongelmilla	on	työntekijän	kannalta	ja	miten	työhön	palaaminen	tapahtuu	

alkoholiongelman	hoidon	aloittamisen	jälkeen?	

	

Tutkielman	päämääränä	on	perehtyä	työterveyshuollon	ja	työpaikkojen	yhteisiin	keinoihin	

alkoholiriippuvuuden	varhaiseksi	tunnistamiseksi	ja	selvittää	olisiko	muita	mahdollisia	keinoja	

parantaa	alkoholiongelmien	varhaista	tunnistamista.	
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1.	Yleistä	riippuvuuksista	
	

	

Riippuvuudet	jaotellaan	tyypillisesti	toiminnallisiin	riippuvuuksiin	ja	päihdeaineriippuvuuksiin	

(päihteet,	lääkkeet	jne.).	Tässä	tutkielmassa	keskitytään	kuitenkin	vain	alkoholiriippuvuuteen.	

Riippuvuuksien	syntymekanismit,	altistavat	ja	suojaavat	tekijät	ovat	kuitenkin	kaikissa	

päihderiippuvuuksissa	samankaltaisia	ja	näitä	ollaan	käsitelty	yleisellä	tasolla.	

	

	

	

	

1.1.	Riippuvuuksien	syntymekanismit	
	

Riippuvuus	on	tunnettu	ilmiönä	tuhansia	vuosia	ja	esimerkiksi	alkoholiriippuvuuteen	löytyy	

runsaasti	viitteitä	vanhoista	historiallisista	teksteistä,	esimerkiksi	vanhasta	testamentista.	

Riippuvuuksien	ajatellaan	olleen	olemassa	vuosituhansia.	

Noin	30	miljoonasta	tunnetusta	kemikaalista	vain	noin	100	on	riippuvuutta	aiheuttavia,	joihin	

lukeutuu	mm.	Alkoholi,	nikotiini,	kannabis,	opioidit	jne.	(1).	Yhteisenä	tekijänä	riippuvuutta	

aiheuttavilla	aineilla	on	palkitsemisjärjestelmien	toiminnan	hetkellinen	tehostuminen	ja	siitä	

seuraava	hyvänolon	kokemus	(ns.	Production	of	the	”high”)(1)	

		

Päihderiippuvuus	määritellään	krooniseksi	häiriöksi,	jossa	tunnusmerkkinä	ovat	toistuvat	

sortumiset	päihdyttävän	aineen	käyttöön.	Päihdehäiriön	edetessä	pystytään	tunnistamaan	

varsinaisesti	kolme	vaihetta,	joita	edeltää	niin	sanottu	esivaihe	eli	kiinnostusvaihe.	Tätä	seuraa	

varsinaiset	vaiheet:	
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	1.	 	Runsaan	kulutuksen	vaihe,	jossa	päihdettä	käytetään	lyhyessä	ajassa	enemmän,	

esimerkiksi	alkoholinkäytössä	”ryyppyputki”.	

	2.	 	Vieroitusoireet	aineen	käyttämättä	jättämisestä.		

	3.	 päihteen	käytön	ajattelu/ennakointi	abstinenssin	jälkeen.	

	Kuva	1.	Päihderiippuvuuden	kehittymisen	vaiheet.	(2,8)	

		

		

Eri	substansseihin	on	tunnistettavissa	kaavoja,	mutta	kokonaisuutena	päihderiippuvuus	usein	

etenee	liukuvasti	kolmen	vaiheen	läpi	riippuvuudeksi,	jossa	päihteidenkäyttäjän	toiminta	etenee	

epäsäännöllisestä	käytöstä	väärinkäyttöön	ja	lopulta	riippuvuuteen.	Tunnistettavissa	on	myös	

riippuvuuden	edetessä,	että	riippuvaista	käytöstä	ohjaa	aluksi	positiivisen	palaute,	joka	muuttuu	

ajan	myötä	negatiiviseksi	(positive	reinforcement,	negative	reinforcement)(2)	

		

		

Palkkiojärjestelmä	ja	sen	osat	

		

		

Palkkiojärjestelmä	(mesocolimbic	pathway)	muodostuu	useasta	aivojen	osasta	ja	näiden	

yhteisestä	toiminnasta.	Keskeiset	osat	palkkiojärjestelmässä	ovat	nucleus	accumbens(NAcc)	ja	

prefrontaalikorteksi	sekä	ventral	tegmental	area	(VTA)(3,4).	

		

Prefrontaalikorteksin	toiminta	on	merkittävää	toiminnanohjauksen	kannalta.	Siellä	yhdistetään	

informaatio,	jotta	voidaan	valita	reaktiot	ja	toimintamalli	kussakin	tilanteessa.	Kyseinen	aivoalue	

vastaa	myös	ehdollistumisesta:	päihteiden	käytön	palkitseva	kokemus	ja	ympäristön	viestit	

saattavat	laukaista	päihteiden	käytön	aloituksen	pitkänkin,	jopa	vuosia	kestäneen	tauon	jälkeen	

(3,4).	

		

Nucleus	accumbens	liittyy	ehdollistuneen	käyttäytymisen	omaksumiseen	ja	ehdollistuneeseen	

toimintaan.	Nucleus	accumbens	on	myös	tärkeänä	osana	päihteille	herkistymisessä	riippuvuuden	

etenemisessä.	Liiallinen	ΔFosB-proteiinin	ekspressio	(overexpression)	nucleus	accumbensissa	on	
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yhteinen	tekijä	kaikissa	tunnetuissa	riippuvuuksissa	ja	liittyy	vahvasti	toiminnan	positiiviseen	

vahvistamiseen(5).		ΔFosB-proteiinin	funktiosta	keskustellaan	lisää	myöhemmin.	

		

		

Riippuvuuksien	välittäjäaineet	ja	keskeiset	aivoalueet	

	
Aivojen	palkitsemisjärjestelmän	kannalta	merkittävin	välittäjäaine	on	dopamiini.	Se	toimii	

keskeisessä	osassa	mm.	motivaation,	kognition	sekä	nautinnon	muodostumisessa	ja	säätelyssä.	

Kaikki	päihteet	vaikuttavat	dopaminergista	aktiivisuutta	lisäävästi	aivoissa.	Nämä	vasteet	

aktivoivat	aivojen	palkitsemisjärjestelmän.	Liian	runsas	tai	kauan	kestänyt	koholla	oleva	

dopamiinitaso	aktivoi	dopamiinireseptorien	määrän	vähenemisen	(downregulation),	joka	taas	

pitkällä	ajanjaksolla	voi	vähentää	herkkyyttä	luonnollisille	palkitsemisjärjestelmää	vahvistaville	

tekijöille,	kuten	sosiaaliselle	vuorovaikutukselle,	syömiselle	jne.(6).	

		

Aivojen	riippuvuuden	sairausmalli	(Brain	disease	model	of	addiction)	on	malli,	jolla	pyritään	

kuvaamaan	riippuvuuden	kehittymiseen	liittyviä	tekijöitä	ja	aivojen	rakenteita.	Riippuvuuden	

kannalta	keskeisiä	aivojen	osia	ovat	edellä	mainittujen	palkitsemisjärjestelmän	osien	lisäksi	myös	

tyvitumakkeet	(basal	ganglia)	ja	amygdala	(extended	amygdala)	sekä	toiminnan	ohjauksen	

kannalta	olennainen	prefrontaalikorteksi	(7)	

		

Tyvitumakkeet	assosioituu	riippuvuuden	kehittymisen	ensimmäiseen	(runsaan	kulutuksen)	

vaiheeseen.	Runsaat	määrät	stimulusta	aiheuttaa	tottumisen	palkkioille,	aiheuttaen	ongelmia	

tuntea	mielihyvää	luonnollisista	palkkioista.	Amygdalan	toiminnan	on	osoitettu	liittyvän	

riippuvuuden	kehittymisen	toiseen	vaiheeseen	ja	vieroitusoireisiin	liittyvään	mielipahaan,	jolloin	

päihdettä	käytetään	vain	päästäkseen	vieroitusoireista	eroon.	(7)	

		

Prefrontaalikorteksi	liittyy	riippuvuuden	kehittymisen	kolmanteen	vaiheeseen,	jossa	päihteiden	

käytön	ajattelu	ja	ympäristön	päihteistä	muistuttaviin	stimuluksiin	reagoiminen	on	korostunut	(7).	
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Palkkioille	herkistyminen	

		

		

Palkkioille	herkistyminen	(reward	sensitization)	on	ilmiö,	jossa	aivot	saavat	palkitsevasta	

stimuluksesta	tavanomaista	suuremman	palkinnon.	Palkkioille	herkistymiseen	liittyy	edellä	

mainitun	ΔFosB-proteiinin	liiallinen	pitkittynyt	ekspressio.	Palkkioon,	esimerkiksi	päihteeseen,	

liittyviin	ympäristön	vihjeisiin	ja	palkkioon	liittyviin	assosiaatioihin	kiinnitetään	enemmän	

huomiota	ja	substanssin	käyttäjän	halu	käytettävää	ainetta	kohtaan	kasvaa(7).	

		

		

Epigeneettiset	mekanismit	

		

		

On	tunnistettu,	että	päihderiippuvaisilla	tapahtuu	epigeneettisiä	muutoksia,	jotka	voivat	siirtyä	

sukupolvelta	toiselle,	vaikuttaen	jälkeläisen	vasteisiin	luonnollisille	palkinnoille	tai	päihteille.	

Tällaisia	epigeneettisiä	modifikaatioita	tapahtuu	mm.	DNA-metylaatiolla,	histonin	modifikaatioilla	

sekä	microRNA:n	ilmenemisen	säätelyllä	(upregulation,	downregulation)(9).	

		

	

	1.2.	Riippuvuuksille	altistavat	tekijät	
		

	

Päihdyttävien	aineiden	käyttöä	tavataan	hyvin	erilaisilla	henkilöillä	ja	erilaisilla	taustoilla,	

kulttuurista,	iästä	tai	koulutustasosta	riippumatta.	Maailmanlaajuisesti	alkoholi	on	yleisin	käytetty	

päihdyttävä	aine	ja	sitä	nautitaan	keskimäärin	6,2	litraa	jokaista	15	vuotta	täyttänyttä	henkilöä	

kohti.	Alkoholi	aiheuttaa	maailmassa	2,8	miljoonaa	ennenaikaista	kuolemaa	vuosittain	(10).	

Alkoholiriippuvuudella	ja	muilla	päihderiippuvuuksilla	on	pääasiallisesti	samankaltaiset	riskitekijät	

ja	samankaltaiset	kehittymismekanismit(11,	12).	

		

Päihteidenkäytölle	tunnetaan	lukuisia	riskitekijöitä.	Nämä	riskitekijät	jaotellaan	

ympäristötekijöihin	ja	potilaan	henkilökohtaisiin	ominaisuuksiin.	Toisaalta	tietyt	ympäristötekijät	
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vaikuttavat	merkittävästi	kehittyvän	henkilön	ominaisuuksiin,	joten	jaottelu	ympäristön	ja	

henkilön	ominaisuuksiin	ei	ole	yksiselitteistä.		Ympäristötekijöitä	ajatellaan	mm.	Kasvuympäristö,	

perhe,	työympäristö,	tuttavapiirit.	Henkilökohtaisia	ominaisuuksia	ovat	perimä,	persoonallisuuden	

piirteet	ja	luonnollinen	temperamentti,	henkiset	ominaisuudet	kuten	esimerkiksi	älykkyys	tai	

resilienssi.	Merkittäviä	tekijöitä	ovat	myös	psykiatriset	tilat	kuten	masentuneisuus	ja	

neuropsykiatriset	diagnoosit,	esimerkiksi	ADHD,	jossa	impulssikontrolli	on	heikentynyt	(12,	13).		

		

Päihteidenkäytön	aloittamisen	ja	riippuvuuden	muodostuminen	on	usein	monimutkainen	

kokonaisuus,	jossa	on	lukuisia	tekijöitä.	Hyvin	merkittävässä	osassa	tiedetään	olevan	perheen	

vaikutus	psyykkisen	terveyden	ja	hyvinvoinnin	kehittymiselle	sekä	päihteiden	käyttöön	liittyvän	

asennoitumisen	oppimisessa	ja	kaveripiirissä	tapahtuva	päihteiden	kokeileminen	nuorella	iällä	

(10).	

		

		

Perimän	osuus	riippuvuuksissa:	

		

		

Alkoholi	ja	muille	päihderiippuvuuksille	geneettinen	riski	sairastua	on	noin	39-70%,	kun	

ensimmäisen	asteen	sukulaisella	(vanhemmilla,	sisaruksilla)	on	päihderiippuvuus.	Yhdeksässä	

tyypillisimmässä	päihderiippuvuuden	kategoriassa	suurin	perinnöllinen	riski	sairastua	

riippuvuuteen	on	kokaiinin	käytössä	(noin	70%)	ja	pienin	hallusinogeeneissä	(noin	39%).	Nämä	

yhdeksän	päihderiippuvuuden	kategoriaa	ovat	nousevassa	järjestyksessä	hallusinogeenit,	

stimulantit,	kannabis,	rauhoittavat,	tupakka,	alkoholi,	kofeiini,	opiaatit,	kokaiini.	Erilaisissa	

eläinmalleissa	mm.	hiirillä	ollaan	todettu	ainakin	sadan	eri	geenin	vaikuttavan	riippuvuuksiin	

liittyvään	käyttäytymiseen	(14).	

		

Toiminnalliset	alleelit	vaikuttavat	riippuvuuksissa	ainekohtaisiin	ominaisuuksiin,	jolloin	alleelit	

saattavat	vaikuttaa	esim.	päihdyttävän	aineen	metaboliaan	tai	aineen	reseptoreihin.	

Nämä	alleelit	vaikuttavat	mahdollisesti	myös	laajempiin	kokonaisuuksiin	kuten	

palkkiojärjestelmään	ja	stressin	sietokykyyn	(14).	
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Psykiatristen	sairauksien	osuus	riippuvuuksien	synnyssä:	

		

		

Psykiatriset	sairaudet	ovat	merkittävä	riskitekijä	riippuvuuksien	syntymisessä.	

Useimmiten	psykiatrisissa	sairauksissa	on	mukana	tunteiden	säätelymekanismien	ongelmat	sekä	

mahdolliset	impulssikontrollin	puutteet,	joiden	vuoksi	saatetaan	päätyä	päihdekokeiluihin,	aluksi	

usein	viihdekäytön	ja	myöhemmin	mahdollisesti	tunteiden	säätelyn	keinona	(12).	Esimerkiksi	

ADHD:n	tiedetään	nostavan	yksinään	riskin	päihdehäiriöille	noin	2-3-kertaiseksi,	johtuen	

heikentyneestä	impulssikontrollista	verrattuna	terveisiin	verrokkeihin		(13).	

		

Psykiatrisissa	häiriöissä	on	korkea	liitännäissairastavuus	päihdehäiriöihin.	Kaikista	päihdehäiriöitä	

merkittävin	osuus	on	alkoholilla.	Esimerkiksi	persoonallisuushäiriöissä	alkoholin	ongelmakäyttöä	

on	noin	39%:lla,	skitsofreniassa	28%:lla,	bipolaarihäiriössä	28%:lla,	masennuksessa	ja	

ahdistuksessa	noin	20%:lla	(12,15).	

	Psykiatristen	sairauksien	kehittymiseen	vaikuttaa	lukuisat	asiat	kuten	perimä,	kasvuympäristö	ja	

etenkin	millä	tavalla	läheisen	omaisen	kanssa	ovat	vuorovaikutussuhteet	kehittyneet	(12).	

		

Alkoholin	lisäksi	muiden	päihteiden	käyttö	psykiatrisista	sairauksista	kärsivällä	väestöllä	jää	

suhteellisen	pieneksi(alle	6%).	Tästä	poikkeuksena	on	henkilöt,	joilla	on	diagnoosina	

psykoosipiirteisillä	persoonallisuus	ja	skitsofrenia.	Heillä	kannabiksen	käytön	kanssa	

ongelmakäyttöä	on	noin	12-13%:lla.	Persoonallisuushäiriöisillä	alkoholinkäytön	lisäksi	noin	7-

8%:lla	on	ongelmakäyttöä	rauhoittavien	lääkkeiden	ja	opioidien	kanssa	(12)	

		

		

	Perheen	sosioekonominen	luokka,	koulutustaso	ja	kasvuympäristö	

		

		

Yksi	merkittävä	lapsen	päihdehäiriölle	altistava	riskitekijä	on	turvaton	kasvuympäristö	sekä	

lähiomaisilla	esiintyvät	psykiatriset	sairaudet	ja	päihdehäiriöt.	Tunnesäätelytaitoja	opitaan	eniten	

lapsuus-	ja	nuoruusiässä,	joissa	merkittävä	osa	saadaan	vuorovaikutuksessa	vanhempien	kanssa.	

Vanhemmuudessa	myönteinen	ja	rakentava,	turvallinen	ilmapiiri	on	tärkeää	lasten	

kokonaisvaltaisen	kehityksen	sekä	tunnesäätelyn	kehittymisen	kannalta.	Usein	psykiatrisesti	
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sairailla	vanhemmilla	(esimerkiksi	masennuksessa)	on	havaittu,	että	he	ilmaisevat	kotona	

vähemmän	myönteisiä	tunteita,	jotka	vaikuttavat	lapsen	psyykkisen	kehitykseen	ja	vaikuttavat	

myöhemmässä	elämässä	riskiin	kehittyä	psyykkisen	sairauden	esimerkiksi	masennuksen	

ilmenemiseen	(11,12).	

		

Kaikki	vanhemman	psykiatriset	häiriöt	lisäävät	riskiä	vanhemman	ja	lapsen	vuorovaikutuksen	

häiriöön	ja	sitä	kautta	nostavat	lapsen	riskiä	psyykkisillä	sairauksille	ja	häiriöille.	Perustarpeiden	

täyttymisen	jälkeen	(mm.	Ravinto,	vaatetus,	turvallinen	pysyvä	koti)	psyykkisten	tarpeiden	

täyttyminen	on	merkittävä	tekijä.	Vanhempien	päihteidenkäyttö	lisää	lapsen	riskiä	alkaa	käyttää	

päihteitä	nuorena	ja	aikuisena	(16).	Tiedetään	myös,	että	lapsilla	joiden	vanhemmat	ovat	olleet	

päihteidenkäyttäjiä,	on	merkittävästi	kohonnut	riski	psykiatriselle	häiriölle	ja	päihdehäiriöille.	Tätä	

selittää	suurimmaksi	osin	psyykkisen	kehitysympäristön	turvattomuus,	traumat	ja	jatkuva	

pelokkuus	esimerkiksi	fyysisen	väkivaltauhan	vuoksi	(11).	

		

Hyvät	vuorovaikutussuhteet	ja	laaja	tuttavaverkosto	vanhemmilla	vähentää	riskiä	psykiatrisille	

sairauksille.	Perheen	vanhempien	koulutustasolla	on	myös	merkittävä	vaikutus	(11,12),	sillä	nämä	

ominaisuudet	ehkäisevät	köyhyyttä	ja	parantavat	todennäköisyyttä	hyvän	vuorovaikutussuhteen	

kehittymiselle	lapsen	ja	vanhemman	välille.	

		

Ympäristön	päihdemyönteisyys	sekä	perheen-	että	kaverien	keskuudessa	lisää	riskiä	

riippuvuuksille.	Esim.	kavereiden	keskuudessa	sosiaalisen	statuksen	vahvistaminen	

päihdekokeiluilla	ja	päihteiden	muodikkuus	kaveriporukassa	ovat	merkittäviä	tekijöitä.	

Myös	vanhempien	tupakointi	ja	alkoholinkäyttö	antavat	nuorelle	viestin	päihteiden	

myönteisyydestä,	vaikka	vanhemmat	erikseen	kehottaisivat	lasta	olemaan	käyttämättä	päihteitä.	

Tiedetään,	esimerkiksi	että	tupakoivien	vanhempien	lapset	tupakoivat	tupakoimattomia	

useammin	(16).	
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Sukupuolen,	käytettävän	päihteen	ja	elämäntapahtumien	vaikutukset	

		

	

Miehillä	on	enemmän	riippuvuutta	sekä	haitallista	käyttöä	päihteisiin	ja	alkoholiin	kuin	naisilla	

(17).	Kuitenkin	naisilla	on	yhtä	suuri	riski	kehittää	päihdehäiriö	kuin	miehillä	(18).	Eroja	voidaan	

selittää	naisten	vähäisemmällä	päihdekokeilujen	määrällä	nuorena	ja	nuoren	naisten	keskuudessa	

sosiaalisesti	vähemmän	yleisenä	toimintana.	Useissa	tilastoissa	on	havaittavissa,	että	naiset	

ottavat	myös	keskimäärin	vähemmän	turvallisuus	ja	terveysriskejä	kuin	miehet	ja	toimivat	

riskialttiissa	toiminnassa	keskimäärin	miehiä	uhkarohkeammin.	Tämä	on	havaittavissa	mm.	

Liikenneonnettomuuksiin	liittyvissä	tilastoissa	(19).	Tiedetään,	että	miehillä	on	tilastollisesti	

enemmän	impulssiivista	ja	riskialtista	käyttäytymistä,	joka	saattaa	osittain	selittää	suurempaan	

päihderiippuvuusosuutta	sukupuolten	keskuudessa	(20).	

		

Ei	ole	samantekevää	missä	iässä	päihteitä	kokeillaan	ja	aletaan	käyttää.	On	osoitettu,	että	

päihteidenkäytön	aloittamisen/altistumisen	ikä	vaikuttaa	riskiin	kehittää	riippuvuus.	Ilmiö	liittyy	

aivojen	kypsymiseen,	aivojen	palkitsemisjärjestelmä	kehittyy	ennen	kognitiivista	

päätöksentekokykyä,	jolloin	nuorena	tietoiset	valinnat	vaikuttavat	palkitsemisjärjestelmän	viestejä	

vähemmän	verrattuna	aikuisiin.	Tästä	syystä	päihteiden	mainontaa	ja	näkyvyyttä	on	suositeltu	

lasten	ja	nuorten	keskuudessa	pitämään	minimissä	(21).	

		

Huumausaineiden	saatavuudesta	tiedetään,	että	helpompi	aineiden	saatavuus	lisää	päihteiden	

kokeiluja	ja	käyttöä	ja	sitä	kautta	nostaa	riskiä	kehittää	riippuvuus.		

Päihteiden	vaikea	hankkiminen	mm.	Juridisten	keinojen	ja	paremman	valvonnan	avulla	vähentää	

riippuvuuksien	kehittymistä,	mutta	laillisten	päihteiden	kuten	alkoholin	ja	tupakan	kanssa	myös	

hinta	ja	veron	nostaminen	vähentää	tuotteiden	käyttöä	ja	ehkäisee	uusien	riippuvuuksien	

kehittymistä(14).	

		

Myös	käytettävän	päihteen	valinnalla	on	merkitystä.	Esimerkiksi	kannabis	on	yleisesti	ottaen	

vähemmän	riippuvuutta	aiheuttava	kuin	esimerkiksi	opioidit.	Samaten	päihteen	haitoissa	on	eroja,	

mutta	voimakkaampien	ja	enemmän	riippuvuutta	aiheuttavien	huumausaineiden	käyttäjillä	on	

havaittavissa	yhteiskunnan	ulkopuolelle	putoaminen	riippuvuuden	aiheuttaman	päihdekeskeisen	
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elämäntyylin	vuoksi.	Myös	huumausaineiden	hinta	ja	laittomuus	vaikuttaa	syrjäytymiseen	ja	

työelämästä	karsiutumiseen	(18).	

		

Päihteiden	käyttötavalla	ja	tarkoitusperällä	on	myös	merkitystä	riippuvuuden	kehittymisessä.	

Päihdettä	voidaan	käyttää	tunteiden	ja	ajatusten	turruttamiseen,	joka	lienee	psykiatrisissa	

häiriöissä	tyypillistä.	Säännöllinen	päihteenkäyttö	päivittäin,	esimerkiksi	viinin	nauttiminen	ruuan	

yhteydessä	on	yksi	vaihtoehto,	mutta	käyttöä	voi	harrastaa	myös	epäsäännöllisemmin	esimerkiksi	

sosiaalisissa	tilanteissa	vain	viikonloppuisin	(12,15).		

		

Elämän	yleisten	suurien	stressitekijöiden	(esimerkiksi	avioero,	työn	menettäminen)	tiedetään	

lisäävän	riskiä	päihteiden	ja	etenkin	alkoholin	ongelmakäytölle.	

Eri	ammateissa	tiedetään	aiheuttavan	erilaisia	riskejä	alkoholin	ja	muiden	päihteiden	

ongelmakäytölle,	mutta	näistä	keskustellaan	tarkemmin	tutkielmassa	myöhemmin	(22).	

		

	

	1.3.	Riippuvuuksilta	suojaavat	tekijät	
	

	

Riippuvuuksilta	suojaavia	tekijöitä	on	runsaasti,	ja	nämä	ovat	käytännön	tasolla	psyykkisten	

häiriöiden	ja	päihdehäiriöille	tunnettujen	riskien	minimoiminen.	Hyvän,	turvallisen	

vanhemmuuden	ja	kiintymyssuhteen	kehittyminen,	vanhempien	psykiatristen	häiriöiden	

asianmukainen	hoito.	Jo	diagnosoidun	psyykkisen	häiriön	asianmukainen	hoito.	Ympäristön	

riittävä	tuki	vanhemmuuteen	ja	asianmukainen	ja	varhainen	käytöshäiriöihin	ja	perheen	ongelmiin	

puuttuminen	ovat	merkittävimpiä	suojaavia	tekijöitä	päihdehäiriön	ja	psyykkisten	sairauksien	

kehittymiselle	(11).	
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2.	Alkoholi	
	

	

	2.1	Alkoholinkäytön	nykytilanne	Suomessa	
		

	

	Vuonna	2019	Suomessa	alkoholin	kokonaiskulutus	15	vuotta	täyttäneessä	väestössä	henkilöä	

kohti	oli	kymmenen	litraa	puhdasta	alkoholia	vastaava	määrä.	Kulutuksesta	viidesosa	kulutettiin	

viineinä	ja	viidesosa	väkevinä	juomina.	Puolet	kulutuksesta	oli	oluena	ja	viimeinen	kymmenesosa	

siidereinä	sekä	juomasekoituksina.	

Vuonna	2016	tehdyn	suomalaisten	juomatapoja	kuvaavan	tutkimuksen	mukaan	alkoholin	kulutus	

jakaantuu	väestössä	epätasaisesti:	eniten	juova	10%	väestöstä	kuluttaa	noin	50%	kulutetusta	

alkoholista.	Vähiten	juova	50%	väestöstä	käyttää	vain	10%	alkoholin	kokonaiskulutuksesta	

väestössä.	Miesten	kulutuksen	osuus	on	myös	selkeästi	suurempi,	miehet	juovat	75%	kaikesta	

kulutetusta	alkoholista	(23).	

		

Alkoholin	käyttö	on	Suomessa	painottunut	myös	enemmän	lomakausiin	sekä	viikonlopuille.	

Ruokajuomana	alkoholia	ei	yleisellä	tasolla	edelleenkään	käytetä.	Alkoholinkäyttö	on	jaoteltu	4	

riskiluokkaan	juomatapatutkimuksessa,	jossa	raittiita	oli	15	%,	vähäisen	riskin	käyttäjiä	72	%,	

kohtalaisen	riskin	käyttäjiä	8	%	ja	korkea	riskin	käyttäjiä	5	%.	On	osoitettu,	että	humalahaittojen	

riski	kasvaa	kun	annos	ylittää	runsaan	kertajuomisen	rajan	(naisilla	5-6	annosta	ja	miehillä	6-7	

annosta).	57	%	tutkimukseen	vastanneista	joi	vähintään	kerran	vuodessa	yli	5	annosta.	Heistä	noin	

puolet	eli	vastanneista	noin	25-30%	joi	kuukausittain	yli	5	annosta	kerrallaan	(23).	

		

Alkoholinkäytön	pitkäaikaisriskeillä	altistui	noin	10%	naisista	ja	17%	miehistä.	Kuitenkin	

Humalariskeille	vähintään	kerran	vuodessa	altistui	45	%	naisista	ja	70	%	miehistä.	Vähintään	

kerran	kuukaudessa	humalariskeille	altistui	14	prosenttia	naisista	ja	39	prosenttia	miehistä	(23).	
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Vuonna	2020	alkoholinkulutus	väheni	noin	5%	edellisestä	vuodesta	johtuen	ulkomaailta	tuodun	

alkoholin	vähentymisestä.	Kokonaiskulutus	jokaista	yli	15	vuotiasta	suomalaista	kohtaa	oli	9,2	

litraa	vastaava	määrä	100-prosenttiseksi	muunnettua	alkoholia	(24).	

		

Alkoholinkäytön	trendi	on	Suomessa	ollut	tasaisesti	laskeva	viimeisten	vuosien	aikana.	Esimerkiksi	

v.	2000	alkoholin	ongelmakäytön	ilmaantuvuus	12	kk	seuranta-aikana	oli	4,6%,	kun	vuonna	2011	

luku	oli	2.0%	(25).	

		

		

Termeihin	liittyviä	tarkennuksia	

		

	

Alkoholin	ongelmakäyttö	ollaan	aiemmin	DSM-IV	kriteerien	mukaan	eroteltu	

alkoholiriippuvuudeksi	ja	alkoholin	ongelmakäytöksi.	DSM-IV	kriteereillä	ollaan	selvitetty	täyttyykö	

ongelmakäytön	kriteerit	ja	tämän	jälkeen	selvitetään	täyttyykö	myös	riippuvuuden	kriteerit.	Mikäli	

myös	jälkimmäinen	täyttyy,	ollaan	asetettu	diagnoosiksi	alkoholiriippuvuus	(26).	

		

DSM-V	kriteereissä	v.	2013	alkaen	riippuvuus	ja	ongelmakäyttö	on	yhdistetty	yhdeksi	diagnoosiksi,	

alkoholin	ongelmakäyttö	(alcohol	usage	disorder,	AUD).	DSM-V:ssä	ollaan	myös	jaoteltu	AUD	

lievään,	keskivaikeaan	ja	vaikeaan.	DSM	V	kriteereissä	alkoholin	AUD-diagnoosiin	riittää	siis	lievä	

oirekuva,	jossa	riittää	2	myönteistä	vastausta	11	kysymyksen	seulassa	(26).		

		

ICD-10	sisältää	alkoholiriippuvuuden	ja	alkoholin	haitallisen	käytön	diagnoosit,	mutta	näitä	

kriteereitä	ei	tutkielman	tutkimuksissa	olla	käytetty	
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2.2.	Alkoholiriippuvuuden	ja	riskikäytön	määritelmät	
	

	

	Alkoholiongelman	ja	alkoholin	riskikäytön	arvioiminen	on	haastavaa,	sillä	alkoholin	käytön	

arviointi	perustuu	suurimmilta	osin	potilaan	kertomaan	tietoon.	Mikäli	potilas	ei	ole	kiinnostunut	

keskustelemaan	aiheesta	hoitavan	lääkärin	kanssa,	ei	riskiä	pystytä	riittävästi	arvioimaan.	Näissä	

tilanteissa	epäily	alkoholiongelmasta	voi	herätä	vasta	runsaina	terveysongelmina,	toistuvina	

sairauspoissaoloina	ja	humalassa	olemisena	töissä	tai	työterveyden	vastaanotolla.	Tällöin	

alkoholiongelma	ilmenee	mahdollisesti	vasta,	kun	käyttö	on	muuttunut	hallitsemattomaksi.	

		

Käytön	arviointi	tapahtuu	haastattelun	muodossa	ja	potilas	usein	aliarvio	tai	muistaa	nauttimansa	

alkoholin	määrän	väärin.	Siksi	riskikäytön	arvioimisen	tueksi	käytetään	usein	myös	

laboratoriokokeista,	kliinistä	tutkimista	sekä	alkoholikäyttöpäiväkirja.	

Riskikäytön	ja	alkoholiongelman	arviointiin	on	olemassa	useita	strukturoituja	kyselyitä.	Alcohol	

Use	Disorders	Identification	Test	eli	AUDIT	käytetään	Suomessa	yleisimmin	alkoholin	riskikäytön	

seulomisen.	Tästä	on	olemassa	myös	lyhyt	kolmen	kysymyksen	testi	AUDIT-C.	

Alkoholiriippuvuuden	vaikeusastetta	voidaan	mitata	SADD-kyselyllä	eli	Short	Alcohol	Dependence	

Data	Questionnaire	(27).	Mainittuja	kyselytutkimuksia	voidaan	suorittaa	perusterveyden	huollon	

vastaanotoilla,	terveyskeskuksessa	tai	työterveyshuollossa.	Etenkin	työterveyshuollossa	kyselyt	

ovat	olennaisia	esimerkiksi	määräaikaistarkastuksissa.	

		

		

Alkoholinkäytölle	on	esitetty	erilaisia	luokkia	(28):	

		

1. Absolutismi.	Henkilö	pidättäytyy	alkoholin	käytöstä	kokonaan.	

2. Kohtuukäyttö.	Nautitun	alkoholin	määrät	ovat	keskimäärin	pieniä	ja	käyttötapaan	liittyvät	

haitat	ja	riskit	vähäisiä.	

3. Ongelmakäyttö.	Alkoholin	ongelmakäyttöön	liittyi	runsas	viikottainen	alkoholinkäyttö	sekä	

usein	runsas	alkoholin	nauttiminen	yhdellä	kerralla	(binge-drinking).	Ongelmakäyttö	

jaotellaan	kolmeen	eri	ryhmään:	
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• Riskikäyttö:	riskikäytön	raja	alkoholin	määrän	suhteen	ylittyy,	mutta	riippuvuutta	ei	

ole,	eikä	myöskään	fyysisiä	ja	psyykkisiä	haittoja.	

• Haitallinen	käyttö:	fyysisiä	ja	psyykkisiä	haittoja	ilmenee,	mutta	riippuvuutta	ei	ole	

muodostunut.	

• Alkoholiriippuvuus:	Täyttää	alkoholiriippuvuuden	diagnostiset	kriteerit	(F10.2	ICD-10	

mukaan).	

		

		

Tarkennukseksi	mainittakoon,	että	alkoholin	ongelmakäyttö	siis	sisältää	alakategoriat;	

alkoholiriippuvuuden,	riskikäytön	ilman	haittoja,	haitallisen	käytön,	jossa	haittoja	ilmenee.	

Termien	erottaminen	on	olennaista	tutkielman	myöhemmissä	kappaleissa.	

		

	

Alkoholiriippuvuuden	diagnostiset	kriteerit	ICD-10:n	mukaan	:	

Vähintään	kolme	seuraavista	on	todettu	yhtäaikaisesti	vähintään	kuukauden	ajan	tai,	mikäli	

yhtämittaiset	jaksot	kuukautta	lyhyempiä,	toistuvasti	viimeisen	vuoden	aikana:	

1. voimakas	halu	tai	pakonomainen	tarve	käyttää	alkoholia	

2. heikentynyt	kyky	kontrolloida	aloittamista	ja	lopettamista	sekä	käyttöannoksia	

3. vieroitusoireyhtymä	(F10.3	ja	F10.4)	aineen	käytön	vähentyessä	tai	lopetuksen	

yhteydessä	

4. osoitus	sietokyvyn	(toleranssi)	kasvusta	

5. keskittyminen	alkoholinkäyttöön	niin,	että	muut	mielihyvän	lähteet	ja	kiinnostuksen	

kohteet	jäävät	sivuun	ja	aika	kuluu	alkoholinkäyttöön	ja	vaikutuksista	toipumiseen	

6. alkoholin	jatkuva	käyttö	haitoista	huolimatta.	

		

	Kuva	1.	Alkoholiriippuvuuden	diagnostiset	kriteerit	(29).	
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Alkoholin	riskikäyttö	jaotellaan	kolmeen	riskiluokkaan	työikäisillä	(28):		

		

• Matala	(naisilla	0-1	annosta/vko	ja	miehillä	0-2	annosta/vko)	

• Kohtalainen	(naisilla	noin	7	annosta/vko	ja	miehillä	noin	14	annosta/vko)	

• Suuri	(naisilla	12-16	annosta/vko	ja	miehillä	23-24	annosta/vko)	

		

		

Alkoholin	ongelmakäyttöä	voidaan	lisäksi	tutkia	kliinisen	statuksen,	hengitysilman/veren	

alkoholipitoisuudella	sekä	usealla	laboratoriokokeella.	Nämä	keinot	tuovat	objektiivisempaa	

näyttöä	alkoholiongelman	arviointiin	sekä	lisäävät	mahdollisuuksia	keskusteluyhteyden	saamiseksi	

alkoholiongelmaisen	potilaan	kanssa	(27).		

		

Kliinisesti	löydöksiä	liittyen	alkoholin	riskikäyttöön	ovat	mm.	Rytmihäiriöt	tai	nopea	tai	

epäsäännöllinen	syke,	kohonnut	verenpaine,	ahdistuneisuus,	hikoilu,	murtumat,	ihorikot	ja	

palovammat,	huonosti	huolletut	hampaat,	ihottumien	huono	hoitotasapaino	(27).	Yleinen	

epäsiisti,	hoitamaton	habitus	ja	alkoholin	haju	lääkärin	vastaanotolla	voivat	myös	antaa	vihjettä	

alkoholiongelmasta.	

		

Laboratoriokokeista	käytössä	alkoholinkäytön	arvioimisessa	on	mm.	CDT,	MCV,	GT	sekä	veren	

alkoholipitoisuuden	määritys.	Uusimpana	on	myös	edellä	mainittujen	lisäksi	B-PEth,	jolla	paras	

sensitiivisyys	ja	spesifisyys	mainituista	tutkimuksista,	kun	on	kyse	kroonisesta	ja	runsaasta	

alkoholinkäytöstä	(30).	

		

		Alkoholiongelmaan	liittyy	usein	runsaasti	häpeää	(31).	Mahdollisesti	mukana	on	tilanteen	

peittelyä	tai	ongelman	vähättelyä,	minkä	vuoksi	objektiiviset	löydökset	alkoholin	käytöstä	lisäävät	

mahdollisuutta	tilanteen	kohtaamiselle	ja	avun	saamiselle.	Alkoholiongelman	selvittelyssä	voidaan	

saada	lisätietoa	esimerkiksi	työpaikalta	välittyneestä	huolesta	työssä	pärjäämisen	suhteen	tai	

lisääntyneiden	poissaolojen	perusteella.	Tällaisissa	tilanteissa	voidaan	yhdessä	työnantajan	kanssa	

sopia	mahdollisesta	työkykyneuvottelusta	tai	vapaamuotoisemmasta	arviosta,	johon	voi	liittyä	

kyselyitä	tai	laboratoriotutkimuksia.	
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Alkoholin	ongelmakäytön	eri	kategorioiden	rajat	(riskikäyttö,	haitallinen	käyttö	ja	riippuvuus)	ovat	

varsinkin	ulkopuoliselle	ihmiselle	vaikeita	erottaa	toisistaan	ja	usein	potilaan	itsensä	tulee	olla	

kiinnostunut	tarkastelemaan	omaa	alkoholin	käyttöä	kriittisesti,	jotta	todenmukainen	kuva	

alkoholin	käytöstä	paljastuu.	Mikäli	potilas	on	avoin	tarkastelemaan	alkoholinkäyttöä	muistamatta	

käyttämiänsä	määriä,	voidaan	hyödyntää	alkoholipäiväkirjaa.		

	

Alkoholin	käyttöön	liittyvä	häpeä	on	usein	lievempää	alkoholin	juomisen	ollessa	jossain	määrin	

kontrollissa.	Tällöin	potilaan	halukkuus	tarkastella	omaan	tilannetta	on	todennäköisempää	ja	

asiaan	puuttuminen	sekä	elintapamuutosten	tekeminen	on	mahdollisesti	helpompaa.	Tästä	

johtuen	nykyaikana	esimerkiksi	työterveydessä	enemmän	aikaa	alkoholin	käyttöä	selvittelevien	

lomakkeiden	täyttöön,	sillä	varhaisen	alkoholin	riskikäyttöön	puuttumisen	tiedetään	ehkäisevän	

riskiä	alkoholiongelman	kehittymiselle.	

		

		
2.3		Alkoholin	riskikäytön	ja	riippuvuuden	yhteys	työikäisillä	
		

	

Työikäisten	alkoholinkäyttö	on	hyvin	yleistä.	Keskimäärin	suomalaisessa	väestössä	alkoholista	

kokonaan	pidättäytyviä	on	miehissä	vain	noin	6,6-12%	ja	naisissa	9,5-15%.	Kyselyn	tulos	perustui	

12	kk	kestäneeseen	juomattomuuteen	(32).	Tämä	tarkoittaa,	että	todennäköisesti	ei-koskaan	

alkoholia	juoneiden	ja	"todellisten"	absolutistien	osuus	on	pienempi	kuin	edellä	mainitut	

prosenttiosuudet.	

		

Alkoholista	pidättäytyvistä	henkilöiden	tiedetään	olevan	keskimäärin	tyypillisemmin	vanhempia,	

matalammasta	sosioekonomisesta	luokasta	tai	todennäköisemmin	nuoria	naisia.	Alkoholista	

pidättäytyviin	henkilöihin	kuuluu	myös	entiset	riippuvuusongelmasta	kärsineet	alkoholistit	(25,33).		

		

Tutkimusten	mukaan	alkoholista	pidättäytyvä	väestö	pärjää	työmarkkinoilla	(matalampi	

työllisyysprosentti)	kohtuukäyttäjiä	heikommin.	Lukuisia	syitä	on	spekuloitu	tätä	selittämään,	

mutta	kun	tutkittiin	ei-koskaan	alkoholia	juoneiden	ja	aiemmin	alkoholia	käyttäneiden	henkilöiden	

työllistymistä,	eroja	oli	havaittavissa.	Alkoholista	pidättäytyvien	ryhmään	kuului	myös	käytön	
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lopettaneet	alkoholistit,	joilla	27	%	matalampi	työllistymisprosentti	verrokkeihin	nähden.	Toisaalta	

tutkimuksissa	havaittiin,	että	ei-koskaan	alkoholia	käyttäneiden	henkilöiden	työllistymisprosentti	

on	samaa	luokkaa	kuin	kohtuukäyttäjillä,	mikä	osoittaa	että	pidättäytyminen	ei	ole	negatiivinen	

asia,	vaan	tilastoa	hämärtää	entisten	alkoholistien	huono	työllistymisosuus	(25,33).	

		

Yhdysvaltalaisessa	tutkimuksessa	vuodelta	2009-2011,	selvitettiin	alkoholiriippuvaisten	osuutta		

alkoholia	käyttävien	henkilöiden	keskuudessa	ja	miten	alkoholin	käyttötapa	vaikuttaa	

riippuvuuden	todennäköisyyteen.	Tutkimukseen	osallistui	kyselytutkimuksella	138000	

yhdysvaltalaista	henkilöä.	Tutkimuksessa	jaoteltiin	alkoholia	käyttävät	henkilöt	ei-alkoholia	

käyttäviin,	riskikäyttäjiin	(excessive	drinkers),	runsaasti	kerralla	juoviin	(binge-drinkers,	ainakin	5	

annosta	miehillä	ja	ainakin	4	annosta	naisilla)	ja	riippuvaisiin.	Lisäksi	oli	vielä	ryhmä,	jossa	alkoholia	

käytettiin	kohtuullisesti	eikä	runsasta	kertajuontia	esiintynyt	(Non-binge	drinkers).	Ei-alkoholia	

käyttäviä	oli	29,5%	edellisen	12	kuukauden	perusteella.	Edellisen	yhden	kuukauden	perusteella	

riskikäyttäjiä	oli	29,3%	ja	runsaasti	kerralla	juovia		27,4%.		Koko	aineistossa	alkoholiriippuvaisia	oli	

DSM-IV	kriteereillä	3,5%	edellisen	12	kuukauden	perusteella	(34).	

		

	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	riskikäyttäjillä	alkoholiriippuvuuden	esiintyvyys	oli	10,2%,	runsaasti	

kerralla	juovilla	10,5%	ja	kohtuukäyttäjillä	1,3%	(34).	Runsaasti	kerralla	juovilla	

alkoholiriippuvuuden	esiintyvyys	riippui	merkittävästi	myös	alkoholin	käyttökerroista.	Havaittiin,	

että	henkilöt	jotka	juovat	runsaammin	1-2	kertaa	kuukaudessa	riippuvuuden	esiintyvyys	on	vain	

4,3%	verrattuna	henkilöihin,	jotka	juovat	yli	10	kertaa	kuussa,	joilla	riippuvuus	todettiin	29,8%	

(taulukko	1).	

		

	Poikkeavaksi	ryhmäksi	tutkimuksessa	muodostuivat	18-24	vuotiaat	miehet,	jotka	olivat	

merkittävässä	riskissä	kehittää	alkoholiriippuvuus.	Tässä	ryhmässä	runsaasti	kerralla	juovilla	oli	

keskimääräinen	alkoholiriippuvuuden	esiintyminen	13,2%	ja		alkoholin	riskikäyttäjillä	11,9%	(34).	
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Alkoholin	

käyttökerrat/kk	

Alkoholiriippuvuuden	

prevalenssi	

1-2	kertaa	 4,3%	

3-4	kertaa	 10%	

5-9	kertaa	 15%	

Yli	10	kertaa	 29,8%	

	

Taulukko	1.	Alkoholiriippuvuuden	ja	runsaan	alkoholin	kertakäytön	(binge-drinking)	toistuvuuden	

yhteys	

		

		

Suomalaisessa	väestössä	elämänaikainen	esiintyvyys	alkoholin	ongelmakäytölle	tai	riippuvuudella	

on	noin	13,1%	(35).		Alkoholin	ongelmakäytön	esiintyvyys	miehillä	on	17	%	ja	naisilla	5%.	Alkoholin	

haitallisen	käytön	esiintyvyys	on	11%	väestössä.	Alkoholiriippuvuuden	esiintyvyys	väestössä	on	5	

%.	Alkoholiriippuvuuden	elämänaikainen	esiintyvyys	30-64	vuotiailla	suomalaisilla	on	noin	8%	(12).	

	

	

	

2.4	Alkoholin	riskikäytölle	altistavat	ammatit	ja	alat	
	

	

Perinteisesti	Suomessa	ja	kansainvälisesti	on	tiedossa	ollut	aloja,	joilla	alkoholin	käytön	on	ajateltu	

olevan	runsasta.	Esimerkiksi	Suomessa	tällaisia	aloja	ovat	olleet	rakennusala	sekä	ravintola-ala,	

joilla	työntekijöiden	keskinäisellä	juomakulttuurilla	sekä	alkoholin	saatavuudella	on	merkittävä	osa	

alkoholin	käytön	runsaudessa.	

		

Yhdysvaltalaisessa	aineistossa	ollaan	vuosina	2008-2012	tutkittu	kyselytutkimuksella	eri	

ammattien	ja	alojen	alkoholin	käyttöä.	Tutkimuksessa	raskaaksi	alkoholin	juomiseksi	ollaan	rajaksi	
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asetettu	5	annosta	(tai	enemmän)	alkoholia	samassa	sessiossa	viitenä	kertana	(tai	useammin)	

kuukaudessa.		

Raskasta	alkoholin	käyttöä	esiintyi	työssä	käyvillä	18-64	vuotiailla	8,6%:lla	(36)	

		

Aineistossa	oli	todettavissa	selkeästi	alat,	joilla	alkoholin	kulutus	on	selkeästi	runsaampaa.	Mm.	

Kaivosala	ja	rakennusala	olivat	selkeästi	korkeimman	kulutuksen	aloja,	kun	taas	

terveydenhuollossa,	opetus-	ja	koulutusalalla	sekä	julkisen	hallinnon	työntekijöillä	alkoholin	runsas	

käyttö	oli	harvinaisempaa	(taulukko	1)	(36).	

		

Toisaalta	yleisesti	ottaen	terveydenhuollon	henkilökunnalle	tehty	kysely	ei	kerro	kaikkea	

terveydenhuollon	eri	ammattikuntien	alkoholin	käyttöä.	Hoitajien	lukumäärä	lääkäreihin	on	usein	

merkittävän	suuri.	Yhdysvalloissa	kirurgeille	tehtiin	alkoholin	ongelmakäyttöä	kartoittava	kysely,	

johon	vastasi	noin	7200	kirurgia.	Mieskirurgeilla	alkoholin	ongelmakäyttöä	oli	todettavissa	14,9%	

ja	naiskirurgeilla	jopa	25,6%	(37).	

Suojaavina	tekijöinä	oli	tässä	tutkimuksessa	todettu	miessukupuolen	lisäksi	se,	että	henkilöllä	oli	

lapsia.	

Havaittiin	myös,	että	henkinen	kuormitus	ja	työuupumus	sekä	psyykkiset	häiriöt	ja	matalampi	

tyytyväisyystaso	elämään	liittyi	vahvasti	alkoholin	ongelmakäyttöön	(38).	

		

Joidenkin	aineistojen	mukaan	yhdysvaltalaisten	lääkäreiden	alkoholin	ongelmakäytön	osuus	on	

mieslääkäreillä	12,9%	ja	naislääkäreillä	21,9%	(38).	Muissa	korkeakoulutetuissa	ja	vaativissa	

ammateissa	on	myös	todettu	korkeita	lukuja.	Yhdysvalloissa	kansallisessa	kyselyssä	vuodelta	2015	

juristien	alkoholin	ongelmakäyttöä	todettiin	jopa	20%:lla	juristeista	(38).	Yritysjohdon	

henkilöstössä	alkoholin	ongelmakäyttöä	esiintyi	noin	9%:lla	(36).	
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Kaivosala	 17,5%	

Rakennusala	 16,5%	

Hotelli-	ja	ravintoala	 11,8%	

Taide,	viihde	ja	vapaa-ajan	

toiminta	

11,5%	

Finanssi-	ja	vakuutusala	 7,4%	

Julkinen	hallinto	 6,6%	

koulutusala	 4,7%	

Terveydenhuolto	ja	sosiaaliala	 4,4%	

		

Taulukko	1.	Yhdysvalloissa	eri	alojen	työntekijöiden	raskaan	alkoholinkäytön	prevalenssit	

väestössä	yhden	kuukauden	ajalta.	Kuvaajassa	neljä	suurimman	ja	neljä	matalimman	kulutuksen	

alaa.	

		

		

		

	

2.5.	Sosioekonomisen	luokan	vaikutus	alkoholin	käyttöön	
		

Yhdysvaltalaisessa	aineistossa	koulutuksen	asteella	ja	vuosituloilla	on	jonkin	verran	merkitystä	

alkoholin	ongelmakäytön	(alcohol	use	disorder,	DSM-5	mukaan)	prevalenssin	kannalta.	

Tulotasojen	ääripäät	nostavat	riskiä	elämänaikaisen	alkoholin	ongelmakäytön	ilmenemisessä.	

Toisaalta	taas	korkeampi	tulotaso	laskee	riskiä	edellisen	12	kuukauden	aikana	ilmenneeseen	

alkoholin	ongelmakäytölle	(38).		
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Vuositulot($/vuosi)	 Eliniän	riski	(%)	 Edellisen	12	kk	riski	(%)	

0-19999		 28.9	 16,2	

20000-34999	 27.9	 14	

35000-69999	 29	 13,2	

70000	tai	yli	 30	 12,7	

		 		 		

Taulukko	2	.	Vuositulojen	ja	vuosittain	sekä	eliniän	aikana	ilmenevän	alkoholin	ongelmakäytön	

ilmeneminen	eri	tuloluokissa	Yhdysvalloissa	(38).	

		

		

Koulutustaso	näyttäisi	olevan	jossain	määrin	yhteydessä	alkoholin	ongelmakäyttöön.	Aineistossa	

viimeisen	12	kuukauden	ajalle	alkoholin	ongelmakäytön	riski	on	kaikissa	koulutustasoissa	

samankaltainen,	mutta	korkein	koulutustaso	vaikuttaisi	nostavan	riskiä	elämän	aikana	ilmenevälle	

alkoholin	ongelmakäytölle	(taulukko	3).	Aineistossa	ei	ole	kuitenkaan	mainintaa,	että	tuloksissa	

oltaisi	huomioitu	etnisyyden	vaikutusta	koulutustasoon	(38).		

		

		

Koulutusaste:	 Eliniän	riski	(%)	 12	kk:n	riski(%)	

Ammattikoulu	tai	matalampi	 22,3	 11,5	

Lukio	 28,4	 14,6	

Korkeakoulu	 30,8	 14,1	

		

Taulukko	3.	Koulutusasteen	yhteys	alkoholin	ongelmakäytön	esiintyvyydelle	(38).	

		

		

		

Suomalaisessa	väitöstutkimuksessa	(25),	joka	perustuu	suomalaisen	aineiston	osalta	terveys	2000-

kyselyn	tuloksiin	vuosilta	2000	ja	2011,	tutkittiin	alkoholin	käyttöä	eri	sosioekonomisissa	ryhmissä	
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Chilessä	ja	Suomessa.	Sosioekonominen	luokka	oli	jaoteltu	koulutusasteen	mukaan	viiteen	

luokkaan.	Molemmissa	maissa	havaittiin	matalimman	luokan	väestössä	eniten	abstinenssia.		

Suomessa	sosioekonomisen	luokan	vaikutus	alkoholin	viikoittaiseen	kulutukseen	oli	hyvin	

vähäinen.	Kuitenkin	havaittiin	kaksi	keskiarvosta	poikkeavaa	ryhmää.	Eniten	määrällisesti	alkoholia	

nauttivat	matalan	sosioekonomisen	luokan	25-44	v	miehet	ja	korkeamman	sosioekonomisen	

luokan	45-64	v.	naiset.	Chilessä	oli	havaittavissa	vastaava	korkean	luokan	naisten	ryhmän,	mutta	ei	

muissa	ryhmissä	ei	ollut	eroavaisuuksia.	

	

Kuukausittainen	runsas	alkoholinkäyttö	(alkoholiannoksia	6	tai	enemmän	yhdellä	käyttökerralla)	

havaittiin	Suomessa	olevan	yleisempää	kahdessa	matalimmassa	viidenneksessä	(33	%	

matalimmassa	ja	34,1%	toiseksi	matalimmassa)	verrattuna	muihin	luokkiin	(korkeimmassa	24,5%).	

	

Alkoholin	ongelmakäytölle	(alcohol	use	disorder,	DSM-IV	mukaan)	ei	ollut	havaittavissa	

merkittävää	eroa	eri	sosioekonomisten	luokkien	välillä(25).	

		

Alkoholin	ongelmakäytön	kriteerit	poikkeavat	yhdysvaltalaisessa	ja	suomalaisessa	tutkimuksessa,	

aiheuttaen	esiintyvyyksissä	merkittäviä	eroja,	joten	luvut	eivät	ole	suoraan	verrattavissa	

keskenään.	Yhdysvaltalaisessa	tutkimuksessa	aineisto	vuodelta	2015,	jossa	DSM-5	kriteerit	

käytössä,	suomalaisessa	aineistossa	edelleen	vanhemmat	DSM-IV	kriteerit	(kappaleessa	2.1	on	

esitelty	Suomen	alkoholin	ongelmakäytön	prosenttiosuudet).	

		

	

	

2.6.	Alkoholi	ja	sairauspoissaolot	

	

	
Alkoholin	tiedetään	vaikuttavan	lukuisiin	sisäelimiin	haitallisesti,	mm.	Maksaan,	sydämeen,	

ruuansulatuselimistöön,	aivoihin.	Alkoholi	on	keskeisessä	osassa	myös	syöpien	kehittymisessä,	

mielenterveys-	ja	uniongelmissa	sekä	ylipainossa.	Riippuvuuden	kehittyminen	on	myös	

todennäköistä,	lisäten	alkoholin	kulutusta	ja	haittojen	ilmenemistä	(39).	
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Lyhyellä	aikavälillä	alkoholin	käyttö,	riittävän	suurena	kertajuomisena,	nostaa	merkittävästi	riskiä	

tapaturmille	ja	onnettomuuksille.	

	

		

Alkoholinkäyttöön	liittyviä	poissaoloja	on	kokonaisuudessaan	haastava	mitata.		Suoria	haittoja	

kuten	humaltuminen,	vieroitusoireet	tai	krapula,	on	helpompi	havainnoida,	mutta	epäsuoria	

haittoja	kuten	masentuneisuutta,	työuupumusta	ja	yleistä	terveydentilan	heikkenemistä,	on	

huomattavasti	monimutkaisempaa	yhdistää	suoraan	liialliseen	alkoholin	käyttöön.	Sairauksiin,	

joihin	alkoholi	nostaa	riskiä	on	myös	lukuisia	muita	elintapoihin	liittyviä	riskitekijöitä.	

		

Päihtymystila,	päihteiden	käyttöputki	tai	krapula	eivät	oikeuta	sairauspäivärahaan.	Päihtymystila	

ei	toisaalta	ole	este	työttömyysrahalle,	mikäli	sen	tarpeen	aiheuttaa	sairaus.	Mikäli	potilas	

hakeutuu	katkaisuhoitoon	vakavien	vieroitusoireiden	vuoksi	tai	potilaalla	on	akuutteja	somaattisia	

tai	psyykkisiä	komplikaatioita	alkoholin	käyttöön	liittyen,	on	sairauspäivärahan	saaminen	

oikeutettua	(40).	

	

Alkoholiriippuvuus	ei	ole	yksinään	työkyvyttömyyden	peruste.		Pitkäaikainen	työkyvyttömyys	

voidaan	todeta,	jos	ilmenee	merkittäviä	somaattisia	tai	psyykkisiä	komplikaatioita	esimerkiksi	

kognitiivisen	tason	lasku,	alkoholipsykoosioireita	pitkäaikaisesti	tai	toistuvasti	ja	persoonallisuuden	

merkittävä	muutos.	Työkyvyttömyys	voidaan	todeta	myös	lukuisten	alkoholiriippuvuuden	

hoitoyritysten,	työelämästä	poissaolemisen	keston,	sosiaalisen	kyvyn	tai	työnkyvyn	tason	laskun	

perusteella	(40).	

		

Alkoholin	suurkulutus	vaikuttaisi	kaksinkertaistavan	riskin	siirtyä	työkyvyttömyyseläkkeelle,	

verrattuna	kohtuullisesti	käyttäviin	verrokkeihin	(40).	
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2.7.	Alkoholiin	liittyviä	tilastoja	
		

Alkoholi	aiheuttaa	maailmanlaajuisesti	arviolta	2,8	miljoonaa	ennenaikaista	kuolemaa	vuosittain	ja	

alkoholin	suuren	kertajuomisen	(miehillä	yli	6		ja	naisilla	yli	5	annosta)	tiedetään	lisäävän	

tapaturma-alttiutta	ja	sitä	kautta	tapaturmiin	liittyviä	sairauspoissaoloja.(10,40)	

		

Alkoholin	suurkuluttajista	60-80%	on	työelämässä	ja	terveydenhuollon	asiakkaista	miehistä	20%	ja	

naisista	10%	on	alkoholin	ongelmakäyttäjiä	(40)	

		

Runsaasti	alkoholia	käyttävällä	väestöllä	tiedetään	keskimäärin	olevan	enemmän	poissaoloja	

työstä	kuin	vähemmän	alkoholia	juovilla	verrokeilla.	Runsaasti	alkoholia	käyttävillä	on	myös	

suurempi	riski	varhaiseen	työkyvyttömyyteen	ja	työttömäksi	jäämiselle.	Riskit	ovat	korkeammat	

verrattuna	täysin	alkoholista	pidättäytyvillä	verrattuna	maltillisesti	alkoholia	nauttiviin	

verrokkeihin.	(41)	

		

Suomalaisessa	väestössä	havaittiin	mielenterveyden	ongelmien	assosioituvan	työuupumukseen.	

Puolella	uupuneista	oli	masennushäiriö,	viidennellä	ahdistuneisuushäiriö	ja	10%:lla	

alkoholiriippuvuus.	Tutkimuksessa	havaittiin,	että	alkoholin	suurkulutus	ei	liittynyt	

työuupumukseen,	vaikka	riippuvuus	liittyi.	(42)	
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3. Työterveyshuolto	ja	alkoholiongelmat	
	

	

	

3.1	Työterveyden	keinot	alkoholismin	ehkäisystä	varhaiseen	

tunnistamiseen	ja	hoitoon.	
	

	

Tutkielmassa	aiemmin	luetellut	keinot	(Osiossa	2.4	esitelty	mm.	Laboratoriotulokset	ja	kliiniset	

havainnot)	ovat	keskeisessä	osassa	alkoholiongelmien	tunnistuksessa	työterveydessä.	Esimerkiksi	

säännölliset	terveystarkastukset	kuten	alkutarkastukset	uuteen	työpaikkaan	siirtyessä	tai	

määräaikaistarkastukset	vaativissa	ja	erityiseen	tapaturmavaaraan	altistavissa	ammateissa.	Lisäksi	

yleiset	kyselyt	elintavoista	ja	kohdennetusti	otetut	laboratoriotutkimukset	ovat	keskeisessä	

roolissa.	Tarkat	yksityiskohdat	riippuvat	runsaasti	yrityksestä	ja	tämän	toimialasta.	Yrityksen	

linjauksesta	riippuen	voidaan	työntekijöille	suorittaa	päihteiden	ja	alkoholin	käyttöön	liittyen	

pistokokeita.	Näistä	työntekijän	kuitenkin	tulee	olla	etukäteen	tietoinen,	aloittaessaan	

työpaikassa,	missä	tämänkaltainen	menettely	on	käytössä.	Tutkielman	myöhemmässä	vaiheessa	

esitellään	muutama	esimerkkiammatti,	ja	näihin	liittyvät	keinot	ongelmien	selvittämiseksi	(43).		

	

Työterveydessä	selvitetään	työhöntulotarkastuksessa	ammattiin	ja	työtehtäviin	soveltumista	mm.	

perussairauksien,	näkökyvyn,	fyysisen	toimintakyvyn	ja	kunnon	sekä	psyykkisen	tilan	perusteella.	

Määräaikaistarkastuksissa	tutkiminen	painotetaan	kyseisen	ammattien	riskien	ja	vaatimusten	

pohjalta.	Tarkastuksissa	arvioidaan	mm.	psyykkistä	tilaa	ja	jaksamista,	päihteidenkäyttöä,	fyysistä	

terveydentilaa	ja	somaattisten	sairauksien	riskejä	sekä	TULE-oireita	(43).	
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3.1.1	Vihjeitä	päihde-	tai	alkoholiongelmasta	vastaanotolla	

	

	

Vaativissa	ja	tietyissä	korkean	riski	ammateissa	voidaan	suorittaa	rutiininomaisesti	huume-	ja	

päihdetestejä.	Alkoholiongelmien	tunnistamista	ja	alkoholin	liikakäyttöä	voidaan	tutkia	B-PEth	

sekä	P-CDT	tutkimuksilla.	Veren	etanolipitoisuutta	voidaan	käyttää	myös	akuutin	päihtymystilan	

arviointiin.	Päihdetestauksista	sovitaan	tyypillisesti	työpaikkakohtaisten	käytäntöjen	mukaan	ja	

työntekijöiden	tulee	olla	tietoinen	käytännöistä	(43).	

	

Alkoholiongelman	kanssa	painiva	henkilö	ei	välttämättä	halua	tuoda	varsinaista	ongelmaa	esille,	

mutta	tulee	usein	muiden	terveysongelmien	kanssa	vastaanotolle.	Liitännäisongelmat	saattavat	

olla	spesifisiä,	vaikkapa	verenpaine	tai	rytmihäiriöoireet,	vatsaoireet,	mielialaoireet	tai	

unettomuus,	ihottumien	pahentuminen	sekä	tapaturmat	tai	vammat.	Joskus	potilas	tulee	

laajempien	ongelmien,	kuten	yleisen	voimattomuuden,	toimintakyvyn	laskun,	talous-	tai	

ihmissuhdeongelmien	vuoksi	(44).	

	

Runsas	määrä	alkoholiongelmista	ei	näy	työssä	tai	työterveyden	vastaanotolla,	sillä	monet	

alkoholiongelmaiset	kykenevät	painottamaan	alkoholin	käytön	vapaapäiville	ja	viikonloppuun.	

Monesti	varsinaiset	alkoholiongelmat	näkyvät	epäsuorina	viitteinä	esimerkiksi	väsymyksenä,	

työuupumuksena	tai	mielialaoireena,	työkyvyn	heikkenemisenä.	Ilmeiset	tilat,	joissa	työntekijä	

ilmaantuu	töihin	tai	työterveyteen	päihtyneenä,	antavat	vahvaa	viitettä	alkoholiongelmasta,	

mutta	nämä	tilanteet	ovat	vain	jäävuoren	huippu	alkoholiongelmista	laajassa	mittakaavassa	(31,	

44).	

	

	

3.1.2	Työterveyshuollon	ja	työpaikan	välinen	yhteistyö	

	

	

Työturvallisuuskeskus	on	antanut	monipuolisen	ja	laajan	kuvauksen	päihdeongelmien	selvittelyä	

varten	työyhteisöissä	(43).	Kuvauksessa	tuodaan	ilmi	työterveyden	ja	työpaikan	keinot	ongelmien	

selvittämistä	ja	ongelmiin	puuttumista	varten.		
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Työterveyshuollolla	on	keskeinen	tehtävä	työyhteisön	alkoholi-	ja	päihdeongelmien	ehkäisyssä	

muun	työterveyttä	edistävän	toiminnan	ohella.	Työpaikan	ja	hoitavan	tahon	välillä	tulee	olla	tiivis	

yhteistyö	ja	vastaanotolla	ilmi	tulleista	teemoista	käydään	säännöllisin	välein	keskustelua	

työnantajan	ja	työterveyshuollon	välillä.	Käytännöt	työterveyden	säännöllistä	arviointia	ja	

työkykyneuvotteluihin	sovitaan	yhdessä	työnantajan	ja	työterveyshuollon	kesken.	Päihdeasiat	ja	

tarvittaessa	niihin	liittyvät	huolet	otetaan	puheeksi	sairausvastaanotolla	ja	etenkin	

terveystarkastuksien	yhteydessä.	AUDIT-kysely	täytetään	tarkastuksien	yhteydessä	esimerkiksi	

hoitajan	vastaanotolla	tai	ennen	lääkärikäyntiä	(43).	

	

Työterveyden	järjestämällä	työpaikkaselvityksellä	voidaan	arvioida	työpaikan	tarve	päihdeasioiden	

hoidon	ja	ehkäisyn	suhteen,	toimialasta	tai	esimerkiksi	yrityksen	tyypistä	riippuen.	Alan	

tunteminen	sekä	kyseisen	yrityksen	esihenkilön	huoli	tai	aiemmat	tapahtumat	päihteiden	kanssa	

antavat	viitettä	tehostaa	päihdeongelmien	hoitoa	ja	ehkäisyä	(43).	

	

Työntekijän	käytöksen	ja	toiminnan	muutokset	voivat	viitata	päihde-	tai	alkoholiongelmaan	tai	

ongelman	pahenemiseen.	Tällaisia	ovat	esimerkiksi;	krapulassa	työskentely,	tapaturma-alttius,	

sosiaalisten	tilanteiden	välttäminen,	työtehon	heikkeneminen,	äkilliset	työvuorojen	vaihtamiset,	

sairauspoissaolojen	lisääntyminen,	myöhästelyt	(43).	

	

Nykyään	päihdeasioiden	käsittelyyn	sovitaan	työpaikkakohtaisia	käsittelytapoja,	osana	

ongelmakäytön	varhaista	tunnistusta	ja	kitkemistä.	Työpaikoilla	tavoitteena	on	saavuttaa	ja	

ylläpitää	avoin	ja	turvallinen	ilmapiiri,	jossa	päihdeasioita	voidaan	käsitellä	varhaisessa	vaiheessa	ja	

rakentavasti	(43).		

	

Päihtyneenä	työskentely	on	käytännössä	kaikissa	työpaikoissa	sääntörikkomus,	josta	seuraa	

varoitus	tai	joissain	tapauksissa	irtisanominen	työstä	(toimii	perusteena	työsuhteen	purkamiselle).	

Esimiehen	tulee	puuttua	tilanteeseen,	kun	epäillään	henkilöä	päihtyneenä	työskentelystä.	Tällöin	

etukäteen	sovitut	käytännöt	työpaikalla	helpottavat	toimintaa.	Useimmiten	työntekijän	

irtisanominen	ei	ole	tarpeen,	mikäli	potilas	on	hoitoon	suostuvainen	(43).	

	

Päihtymystilanteiden	jälkeen	henkilö	toimitetaan	työterveyden	vastaanotolle	hoidon	suunnittelua	

varten.		Hoidon	ohjauksesta	ja	kulusta	päätetään	yhdessä	työnantajan,	asianomaisen	sekä	
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työterveyshuollon	kanssa.	Käytännössä	hoidossa	ja	kuntoutuksessa	keskiössä	on	potilaan	

omaehtoinen	ongelman	havaitseminen	ja	hoitoon	halukkuus	(43).	

	

Alkoholiongelmaepäilyn	ilmentyessä	aloitetaan	selvittelyprosessi,	jossa	aluksi	suoritetaan	

työkykyarvio	ja	työterveysneuvottelu	työterveyshuollossa.	Mikäli	todetaan	alentunut	työkyky	ja	

alkoholiongelman	olemassaolo	vahvistuu,	jatketaan	valitsemalla	hoitopaikka	sekä	

kuntoutumismuoto.	Kuntoutusohjelman	noudattamisesta	tehdään	työntekijän	kanssa	kirjallinen	

sopimus,	jossa	sovitaan	mm.	Hoitopaikka	ja	hoidon	kesto,	mahdolliset	hoidon	seurantatavat	sekä	

mahdolliset	seuraukset	siitä,	jos	potilas	ei	sitoudu	hoitoon.	

Alkoholiongelmaiselle	tulee	tarjota	myös	riittävä	tuki	työhön	palaamisen	suhteen	(43).	

	

Työntekijää	voidaan	puhalluttaa	epäiltäessä	tämän	olevan	päihtynyt	ja	ei	ole	tästä	johtuen	

työkykyinen.	Puhallutuksesta	on	sovittu	etukäteen	työpaikkakohtainen	käytäntö	ja	se	perustuu	

vapaaehtoisuuteen.	Tieto	päihtymysepäilyksestä	tulee	toiselta	työntekijältä	esihenkilölle	tai	

esihenkilön	omasta	havainnosta.	Käytännössä	työpaikoilla	on	vakiintuneet	toimintatavat	

vastaaviin	tilanteisiin,	jolloin	esihenkilö	puuttuu	tilanteeseen	ja	käy	työntekijän	kanssa	

keskustelun.	Keskustelussa	tulisi	tuoda	ilmi	työnantajan	huoli	mahdollisesta	päihde-	tai	

alkoholiongelmasta.	Mukana	on	tarvittaessa	ylimääräinen	todistaja,	jos	on	syytä	epäillä	

keskustelussa	tulevan	ristiriitoja	tai	muita	ongelmia	(43).		

	

Käytännössä	siis	työpaikan	ja	työterveyshuollon	roolit	ovat	osittain	päällekkäiset:	molemmilla	

tahoilla	havainnoidaan	työntekijän	toimintakyvyn	mahdollisia	muutoksia.	Kommunikointi	

esihenkilö	tai	itse	potilaan	toimesta	ja	yleinen	kokonaistilanteesta	informointi	on	keskeisessä	

osassa	työterveyden	toimintaroolissa,	epäilyttävien	tilanteiden	selvittelyissä.	Työterveyshuolto	

toimii	hoitavana	tahona,	joka	vastaa	hoidon	järjestelystä	ja	hoidon	seurannasta.	Hoito	voidaan	

järjestää	potilaan	omasta	aloitteesta	tai	vahvoin	perustein	työnantajan	aloitteesta.			
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3.1.3	Hyvä	toimintamalli	työterveydessä	alkoholiongelman	tunnistamisessa	

	

	

Onnistunut	työterveyshuolto	edellyttää	toimivaa	yhteistyötä	ja	tiedonkulkua	yrityksen	ja	

työterveystoiminnasta	vastaavan	tahon	kanssa.	Yritysten	kanssa	tehdään	yksilöityjä	sopimuksia,	ja	

usein	yritykset	eivät	ole	riittävän	tietoisia	omasta	roolista	tai	työterveyshuollon	roolista.	Monissa	

tutkimuksissa	on	havaittu	käytäntöjen	ja	roolien	selvittämisen	sekä	tehostetun	kommunikoinnin	

parantavan	työterveyshuollon	toimintaa	ja	sen	hyödyntämistä	yrityksissä.	Etenkin	pienyritykset	

ovat	kohtalaisen	usein	tietämättömiä	työterveyden	roolista,	eivätkä	osaa	hyödyntää	

työterveyshuollon	osaamista	ja	roolia	yleisten	terveysongelmien	tai	vaikkapa	alkoholiongelman	

suhteen	(45,	46).	

	

Usein	alkoholiongelman	tunnistaminen	varhaisessa	vaiheessa	on	haastavaa.	Alkoholin	

ongelmakäyttö	ilman	riippuvuutta	aiheuttaa	usein	potilaan	taipumuksen	aliarvioitu	juomansa	

alkoholin	määrä	(47).	

 
Tämän	vuoksi	systeeminen	alkoholin	käytön	kartoitus	on	varhaisessa	vaiheessa	tärkeää	ja	

ongelmaan	puuttuminen	tehokkaampaa.	Terveydenhuollon	asiakkaista	miehistä	20%	on	alkoholin	

ongelmakäyttäjiä	ja	naisista	10%.	Tästä	johtuen	alkoholiongelman	ennakointi	ja	arvioiminen	on	

huomioitava	työterveyshuollossa	(48).	

	

Alkoholinkäytön	tutkimisessa	tulisi	käyttää	systemaattisesti	haastatteluja,	strukturoituja	kyselyitä	

(Mm.	AUDIT-kysely).	Alkoholinkäyttöpäiväkirja,	kliininen	tutkiminen	sekä	laboratoriotutkimukset	

ovat	toimiva	lisä,	mikäli	potilaasta	herää	vahva	epäily	alkoholin	runsaasta	käytöstä	ja	potilas	ei	

muista	tai	esimerkiksi	halua	kertoa	nauttimansa	alkoholin	määrää	(49).	Kliiniset	löydökset	sekä	

laboratoriotutkimukset	on	käsitelty	edellisissä	kappaleista	(2.4	ja	3.1)	
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Mikäli	AUDIT-kyselyssä	käy	ilmi	runsas	alkoholinkäyttö,	suoritetaan	työterveyshuollon	

vastaanotolla	yleensä	ns.	Lyhytneuvonta,	jonka	tarkoituksena	on	vähentää	korkean	riskin	

kuluttajan	juomista.	Käynti	kestää	yleensä	n.	15-20	min,	joita	voidaan	tarvittaessa	järjestää	

useampia	muutaman	viikon	välein.	Neuvontaan	sisältyy	yksilöity	keskusteltu,	jossa	pyritään	

motivoimaan	potilasta	vähentämään	kulutusta	ja	informoimaan	alkoholin	käytön	haitoista.	

	

Lyhytneuvonnan	tulisi	sisältää	rohkeuden	valamista	potilaan	onnistumiseen,	informointia	potilaan	

vaivojen	ja	alkoholin	käytön	välillä.	Lisäksi	tulisi	tarjota	apua	alkoholin	juomisen	

vähentämispäätökseen	ja	myötätuntoa	tilanteeseen.	Potilaalle	tulisi	lisäksi	painottaa	potilaan	

omaa	vastuuta	alkoholin	vähentämisessä	ja	tarjota	riittävät	ohjeet	ja	toimintastrategiat.	Edellä	

mainitut	kohdat	lukeutuvat	ns.	RAAMIT-lyhytneuvontaan	(49).	

	

Varhainen	alkoholin	riskikäytön	tunnistaminen	ja	varhainen	mini-interventio	vähentää	riskiä	

alkoholiongelman	pahenemiselle	ja	lisää	todennäköisyyttä	ongelmasta	paranemiselle.	Se	on	myös	

erittäin	kustannustehokasta	(50,	51).	

	

	

	3.1.4	Alkoholiongelmasta	kuntoutuminen	ja	psykososiaalinen	hoito	

	

	

Vaikean	alkoholiongelman	hoito	aloitetaan	katkaisuhoidolla	ja	se	toimii	perustana	

kuntoutumiselle.	Katkaisuhoito	voidaan	toteuttaa	polikliinisesti	tai	haastavissa	tapauksissa	

osastolla.	Useimmiten	potilaat,	joilla	ilmenee	vaikeita	vieroitusoireita,	tulee	hoitaa	osastolla.	

Merkittävin	peruste	osastohoidolle	on	aiemmat	vaikeat	vieroitusoireet	ja	delirium	tremensin	

asianmukainen	hoito	bentsodiatsepiineilla.	Vieroitushoidon	ensimmäisenä	kolmena	päivänä	

annetaan	myös	parenteraalisesti	tiamiinia	Wernicken	afasian	ehkäisemiseksi.	Avokatkaisuhoito	

voidaan	toteuttaa,	jos	vieroitusoireet	ovat	korkeintaan	keskivaikeat	(49).	

	

Alkoholiongelmaa	hoidettaessa	paras	lopputulos	saadaan	yhdistämällä	psykososiaalinen	ja	

lääkkeellinen	hoito.		Hoidon	psykososiaalisessa	osuudessa	keskeisiä	tekijöitä	on	potilaan	oma	

motivaatio,	hoidon	jatkuvuus	sekä	ulkoiset	tahot	esimerkiksi	itsehoidon	ja	vertaistuen	muodossa	

kuten	AA-ryhmät	tai	vastaavat.	Hoidossa	on	keskeistä	riittävä	hoitava	ja	tukea	antava	
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vuorovaikutus	hoidosta	vastaavalta	taholta,	joka	on	osaava	hoitamaan	alkoholiongelmaisia.		

Käytännössä	hoito	toteutuu	perusterveydenhuollossa,	joko	terveyskeskuksessa	tai	työterveyden	

vastaanotolla	hoitajan	ja/tai	lääkärin	kanssa.	Päihdehuoltolaki	(41/1986)	takaa,	että	kunnilla	on	

viime	kädessä	vastuu	päihdeongelmaisen	hoidossa.		Saman	hoitohenkilön	kanssa	pitkäaikainen	

hoitosuhde	parantaa	hoidon	onnistumista.	Yleensä	lääkehoitoon	sitoutuminen	asetetaan	

tavoitteeksi.	Kahdentoista	askeleen	ohjelmissa	(AA-kerho)	pyritään	päihteettömyyteen	ja	

suhtautumaan	alkoholiongelmaan	sairautena	(49,	52).	

	

Alkoholiongelma	on	usein	sidonnainen	muihin	mielenterveyden	ongelmiin.	Kokonaiskuvassa	tulisi	

huomioida	myös	elämäntilanne	sekä	mahdolliset	sosiaaliset	ongelmat	lähiomaisten	kanssa	ja	

esimerkiksi	talousongelmat.	Psyykkiset	oireet	tulisi	tunnistaa	ja	hoitaa	alkoholiongelman	kanssa,	

mikä	parantaa	potilaan	toimintakykyä	ja	voimavaroja	lisäten	hoidon	onnistumisen	mahdollisuutta.	

Ohjenuorana	pidetään	4	viikon	raittiutta,	jotta	muut	psyykkiset	oireet	voidaan	luotettavasti	

diagnosoida.	Käytännössä	alkoholiongelmaisen	hoito	onkin	kokonaisvaltaista	ja	riskitekijät	

alkoholiin	retkahtamiselle	tulisi	tunnistaa	ja	hoitaa.	(52).	Myöhemmin	tässä	kappaleessa	käydään	

vielä	läpi	hoidon	onnistumisen	ja	työelämään	palaamisen	kannalta	olennaisia	tekijöitä	

	

	

3.1.5	Alkoholiongelman	lääkkeellinen	hoito	

	

	

Alkoholiongelmissa	hoidon	lääkkeellinen	osuus	on	kohtalaisen	pieni.	Alkoholiriippuvuuden	hoidon	

lopputulokseen	lääkkeillä	kuitenkin	on	osoitettu	olevan	huomattava	vaikutus	(15-25	%).	

Alkoholiongelmaisten	lääkkeelliseen	hoitoon	sitoutumisen	on	kuitenkin	huonoa,	ja	etenkin	

alkoholista	riippuvaisten	sitoutuminen	on	heikkoa.	Hoidon	yhteydessä	suositellaan	ns.	Antabus-

sopimusta,	jossa	sitoudutaan	lääkehoitoon	tietyksi	ajanjaksoksi	ja	lääkettä	ei	lopeteta	itsenäisesti	

(49,	52).		

	

Hoidossa	yleisimmin	käytettävillä	lääkkeillä;	disulfiraami,	naltreksoni	ja	akamprosaatti,	ei	ollut	

todettavissa	merkittävää	eroa	tehokkuudessa	yli	6	kk	kestävässä	hoidossa	(E.	Laaksosen	

väitöskirjatyö	v.	2015,	jossa	tutkittiin	kognitiivisen	käyttäytymisterapian	ja	lääkityksen	yhteistehoa	

alkoholiriippuvuuden	hoidossa).	Kuitenkin	lääkkeistä	on	edelleen	vähän	lääkkeiden	tehokkuutta	
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vertailevia	tutkimuksia.	Edellä	mainittujen	lääkkeiden	lisäksi	ondansetronia	voidaan	käyttää	

etenkin	nuorien	alkoholisten	hoidossa	(49,	52,	53).	

	

	

3.1.6	Alkoholiriippuvaisen	hoidon	onnistuminen	ja	ennuste	

	

Alkoholiongelman	varhainen	tunnistaminen	ja	lyhytneuvonta	laskevat	riskiä	ongelmakäytön	

pahenemiselle.	Tässä	keskiössä	ovat	työpaikan	toimintamallit	sekä	työterveyden	ja	työpaikan	

välinen	yhteistyö.	Yleisesti	ottaen	tiivis	yhteistyö	työyhteisön	ja	työterveyden	välillä	parantaa	

työterveystoiminnan	tehokkuutta	(45)	

	

Keskimäärin	kansainvälisesti	vain	noin	14.3-	17.3%	alkoholin	ongelmakäyttäjistä	(AUD)	hakeutuu	

hoitoon	(54).	Matalaa	lukua	selittää	osittain	alkoholin	ongelmakäytön	väljät	kriteerit	ja	porrastus	

lievään,	keskivaikeaan	ja	vaikeaan	häiriöön.	Luvut	ovat	korkeampia	korkeamman	palkkatulon	

maissa	ja	eroja	havaittiin	myös	etnisen	taustojen	ja	sukupuolten	välillä.	Naiset	ja	ei-valkoihoiset	

hakivat	apua	harvemmin. 

	

Useat	tekijät	ennakoivat	suurempaa	todennäköisyyttä	alkoholin	ongelmakäytöstä	paranemiselle.	

Keskeisiä	tekijöitä	lyhytaikaiselle	(alle	2	v.)	abstinenssille	olivat	mm.	Kahdentoista	askeleen	

kuntoutusohjelma/järjestötoiminta	(Esim.	AA-kerho),	motivaation	määrä,	psykososiaaliset	tekijät	

ja	tuki	tuttavilta.	Merkittävä	tekijä	onnistumisen	kannalta	on	riski	menettää	tuttavuussuhteita,	

työpaikka	tai	muu	potilaalle	tärkeä	asia.	Kuntoutumisen	kannalta	keskiössä	työterveyden	

näkökulmasta	onkin	työntekijän	motivoiminen	palaamaan	aiempaan	työhönsä,	etenkin	jos	

kyseinen	työ	on	ollut	tärkeä	potilaalle.	Työpaikan	menetys	heikentää	potilaan	motivoitumista	

kuntoutumiseen,	mutta	toisaalta	usein	ns.	”pohjakosketus”	alkoholinkäytössä	ja	tähän	liittyvä	

menettäminen	(puolison	kanssa	ero	tms.)	herättää	potilaan	hakemaan	apua	ongelmaansa.		

	

Pitkäaikaisessa	abstinenssissa	merkittävimmäksi	tekijäksi	osoittautui	kasvavat	seuraukset	

alkoholin	käytön	lisääntymisestä.	Seuraavaksi	tärkein	tekijä	oli	perheen	ja	läheisten	tuki	ja	vasta	

kolmantena	oli	järjestötukitoimet	(esim.	AA-kerho).	Tutkimuksessa	korostui	myös	alkoholin	
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ongelmakäyttäjän	suhtautuminen	retkahduksiin	ja	ongelman	pysyväisen	luonteen	sisäistäminen.		

Kyseisessä	tutkimuksessa	potilaiden	abstinenssin	kesto	oli	5	kk-32	vuotta	(55).	
	

Muita	onnistumista	lisääviä	tekijöitä	ovat	mm.	Hyvä	ja	pitkäkestoinen	hoitosuhde	osaavan	

terveydenhuollon	henkilön	tai	terapeutin	kanssa.	Motivoivan	haastattelu	ja	mahdollinen	

lääkkeellinen	hoito	ovat	myös	merkittävässä	osassa	hoidon	onnistumisen	suhteen	(49,	56).		

	

Alkoholin	käyttöön	retkahtaminen	on	todella	yleistä.	Tarkat	luvut	kuitenkin	vaihtelevat	

merkittävästi	eri	tutkimusten	välillä.		Yhdysvalloissa	National	institute	of	Drug	Abuse	aineiston	

mukaan	päihderiippuvuuksissa	retkahtaminen	ensimmäisen	vuoden	aikana	on	noin	40-60	%	(57)		

	

National	Institute	of	Alcohol	Abuse	and	Alcoholism	tutkimuksessa	todettiin	alkoholin	

ongelmakäyttäjillä	retkahduksen	olevan	4	vuoden	seurannassa	jopa	90%.	Kyseessä	on	kuitenkin	

vanha	tutkimus	ja	nykyiset	hoitokäytännöt	ovat	sittemmin	kehittyneet	(58).	

Retkahdusten	määrien	tiedetään	olevan	suurempia	ensimmäisinä	vuosina	ja	useamman	vuoden	

abstinenssin	tiedetään	vähentävän	todennäköisyyttä	retkahduksille.		Toisen	tutkimuksen	mukaan	

vuosittaisen	retkahduksen	todennäköisyyden	olevan	noin	3%,	vaikka	abstinenssi	olisi	jatkunut	yli	5	

vuotta	(59).	
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3.2	Esimerkkiammatit	
	

	

Seuraavaksi	tarkastellaan	lyhyesti	kolmea	ammattiesimerkkiä.	Esimerkeissä	käydään	läpi	kyseisen	

alan	vaadittavat	tarkastukset	ja	keinot	tunnistaa	alkoholiongelma.	Tarkastellaan	skenaarioissa	

tilannetta,	jossa	työntekijä	jää	alkoholiongelmasta	kiinni	ja	selvitetään	työntekijän	polku	ongelman	

toteamisesta	ja	interventiosta	takaisin	ammatin	harjoittamiseen.	

	

	

3.2.1	Maalari	

	

	

Maalarin	ammatti	on	fyysisesti	kuormittava,	jossa	tulee	huomioida	haasteet	työasennoissa,	

vaihtelevat	olosuhteet	ja	työympäristö,	pölyisyys	sekä	haitalliset	kemikaalit	kuten	esimerkiksi	

liuotinaineet.	Tapaturmavaara	on	myös	kohtalaisen	suuri.	Työ	on	määritetty	erityistä	

sairastumisvaaraa	aiheuttavaksi,	jonka	vuoksi	säännöllisiä	tarkastuksia	toteutetaan	

valtioneuvoston	asetuksen	(VnA	1485/2001)	mukaisesti.	Terveystarkastukset	suoritetaan	

yhteisymmärryksessä	työntekijän	kanssa	(60).	

	

Maalarin	työssä	toteutetaan	alkutarkastus	uudessa	työpaikassa	aloittaessa.	Määräaikaiset	

terveystarkastukset	toteutetaan	työpaikan	ja	työntekijän	tarpeista	riippuen	yleensä	muutaman	

vuoden	välein.	Yleisesti	terveystarkastukset	suorittaa	työterveyshoitaja.	Selvittelyn	painotus	

riippuu	ammatin	kuormittavista	tekijöistä,	ja	maalarin	työssä	keskiössä	ovat	tuki-	ja	

liikuntaelinoireet,	mahdollisiin	kemikaaleihin	liittyvät	muistiongelmat	sekä	hengityselimistön	

oireet.	Terveystarkastuksessa	toteutetaan	myös	suhteellisen	laajat	kartoitukset	mielialasta,	

yleisistä	elintavoista	kuten	ravitsemuksesta,	vapaa-ajan	liikunnasta	ja	unen	määrästä.	AUDIT-

kysely	täytetään	(60).		

	

Alkoholin	ongelmakäytön	selvittely	perustuu	paljolti	työpaikan	käytäntöihin	ja	sopimukseen	

työterveyden	kanssa,	josta	työntekijöiden	tulee	olla	tietoinen	ja	sitoutua.	Monesti	ainakin	suppeat	

laboratoriotutkimukset	kuuluvat	määräaikaistarkastuksiin.	Tarvittaessa	työntekijä	tapaa	
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työterveyslääkäriä,	mikäli	terveysasioissa	ilmenee	poikkeavaa	tai	työntekijällä	tai	

työterveyshoitajalla	tulee	huoli	työntekijän	terveydentilasta	(43,	60).	

	

Tilanne	on	helpompi	runsaan	alkoholinkäytön	ilmetessä	varhaisessa	vaiheessa	ilman	merkittävää	

toimintakyvyn	laskua,	esimerkiksi	AUDIT-kyselyssä	korkeat	pisteet	tai	laboratoriotuloksissa	selkeä	

näyttö	runsaasta	kulutuksesta,	mutta	ilman	että	potilas	työskentelisi	humalassa	tai	krapulassa.	

Potilas	voi	myös	itsenäisesti	tuoda	ilmi	alkoholiongelmansa.	Näissä	tilanteissa	tulisi	selvittää	

potilaan	alkoholiriippuvuutta	ja	mahdollisuuksia	vähentää	alkoholin	käyttöä	itsenäisesti.	Kyseisissä	

tilanteissa	ei	potilaan	työskentelylle	ole	estettä	ja	potilaalle	voidaan	tarjota	psykososiaalisia	ja	

lääkkeellisiä	keinoja	alkoholiongelmaan,	riippuen	potilaan	tilan	vaikeudesta	ja	potilaan	

halukkuudesta	hoitoihin	(43).		

	

Työpaikalla	haastavampi	tilanne	on,	jos	potilaalla	on	selkeitä	vaikeuksia	pärjätä	työssä	tai	tulee	

töihin	alkoholin	vaikutuksen	alaisena	tai	krapulassa.	Tällöin	edetään	tutkielmassa	aiemmin	

mainitun	kaavan	mukaan,	työpaikkakohtaisen	toimintasuunnitelman	mukaan.	Työnantaja	voi	

poistaa	työntekijän	työpaikalla	ja	usein	sovitaan	seuraavalla	päivällä	työterveyshuollon	ja	

työntekijän	kanssa	neuvottelu	mahdollisen	hoidon	aloittamisen	ja	työkyvyn	arviointia	varten.	

Sovitaan	hoidon	kestosta,	menettelyistä	ja	hoidon	edetessä	työhön	paluun	ajankohdasta.	Lisäksi	

sovitaan	seurannat	ja	tarvittava	tuki	hoidon	ajalle	sekä	työhönpaluuta	varten	(43).	

	

Rakennusalan	työntekijöiden	ja	sekä	maalareiden	keskuudessa	ollaan	ainakin	lähihistoriassa	

pidetty	alkoholiongelmia	melko	yleisenä	ongelmana,	joten	työterveyshuollon	ja	työnantajan	tulisi	

kiinnittää	erityistä	huomiota	kyseisen	alan	työntekijöihin	alkoholiongelmien	havaitsemiseksi.		

	
	
	
3.2.2	Liikennelentäjä	

	

	

Liikennelentäjän	ammattia	varten	tarvitaan	säännöllisiä	terveystarkastuksia	yleisen	terveyden	ja	

työkyvyn	kartoittamiseksi.	Ilmailulääkäri	vastaa	lentäjien	terveystarkastuksista.	Lentäjät	tarvitsevat	

lentolupaoikeuksia	saamista	varten	voimassaolevan	lääketieteellisen	kelpoisuustodistuksen.	
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Tämän	jälkeen	lentäjille	suoritetaan	terveystarkastus	vuosittain	ilmailulääkärin	toimesta	ja	kuuden	

kuukauden	välein	yli	60	vuotiaille.	(61,	62).	

	

Liikennelentäjältä	vaaditaan	yleisesti	hyvää	terveydentilaa.	Terveydentilasta	muutoksista	tulisi	

ilmoittaa	itse	ilmailulääkärille.	Keskeisiä	osa-alueita	lentäjän	terveyden	kannalta	ovat	ainakin	

psyykkiset	häiriöt,	näkökyky,	kuuloaisti,	neurologiset	sairaudet,	sydänsairaudet	ja	yleisesti	

valtimosairaudet.	Tarkat	terveysvaatimukset	perustuvat	EASAn	eli	Euroopan	turvallisuusviraston	

kriteereihin(62,	63).	

	

Liikennelentäjille	on	alkoholin	suhteen	tiukat,	mutta	tulkinnanvaraiset	ohjeet	EASA:n	sivuilla.	

Henkilöt,	joilla	on	todettu	alkoholin	käyttöön	liittyvä	käytöshäiriö	tai	psyykkinen	häiriö	tulisi	tulkita	

epäsopivaksi	työtehtäviin.	Alkoholiongelmien	selvittely	ja	rajanveto	jää	kohtalaisen	paljon	

terveystarkastuksesta	vastaavan	lääkärin	harteille	(64).	

	

Työtehtävässä	lentäjän	positiivinen	testitulos	alkoholin	tai	päihteiden	suhteen	vaatii	kansallisen	

(ilmeisesti	todentamishetkellä	kyseessä	olevan	maan)	protokollan	mukaista	vahvistusta.	

Vahvistavan	testin	ollessa	positiivinen	tulee	suorittaa	psykiatrinen	arvio,	ennen	kuin	

terveyskriteerit	täyttävää	lausuntoa	lento-oikeuden	jatkamiseksi	voidaan	edes	harkita	(64).	

	

Lentohenkilöstölle	suoritetaan	säännöllisin	väliajoin	puhallutuksia.	Lentohenkilökunnalla	on	

velvollisuus	ilmoittaa,	mikäli	epäilee	toisen	työntekijän	olevan	päihdyttävän	aineen	vaikutuksen	

alaisena.	Päihtynyt	työntekijä	voidaan	poistaa	lentokoneesta,	mikäli	ongelma	havaitaan	ennen	

lähtöä.	Päihtyneenä	lentäminen	on	rikos,	josta	tuomitaan	sotilasilmailuviranomaisen	170	§:n	4	

momentin	nojalla	sakkoihin,	ellei	teosta	ole	muualla	laissa	säädetty	ankarampaa	rangaistusta	(64,	65).	

	

Alkoholiongelmaiselle	seuraa	lupaoikeuksien	menettäminen	terveyskriteerien	vuoksi.	

Alkoholiongelman	asianmukaisen	hoitamisen	ja	riittävän	seurannan	ja	varmistuksen	perusteella	

voidaan	henkilölle	palauttaa	lento-oikeus,	mikäli	on	todettavissa	yli	2	vuotta	kestänyt	raittius	(64).		
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3.2.3	Terveydenhuollon	henkilöstö;	lääkärit	ja	sairaanhoitajat	

	

	

Terveydenhuollon	henkilöstössä	suurimmat	terveysriski	tulevat	vuorotyöstä,	mahdollisesti	työssä	

kohdattavista	aggressiivisista	potilaista	ja	jatkuvasta	käsien	pesemisestä	ja	hanskojen	käytöstä.	

Infektioriski	on	myös	työnkuvasta	riippuen	kohonnut	(66).	

	

Terveydenhuollon	henkilökunnalla	ei	ole	käytössä	laissa	määriteltyjä	terveystarkastuksia.	

Työnantaja	voi	kuitenkin	halutessaan	järjestää	työntekijöille	määräaikaistarkastuksia,	esimerkiksi	

runsaasti	yötöitä	tekeville.	Työntekijöillä	on	suurempi	vastuu	itse	hakeutua	työterveyden	hoitoon	

terveydellisten	haasteiden	vuoksi	(67)	.	

	

Alkoholiongelmien	selvittely	voidaan	epäilyksen	herätessä	aloittaa	työnantajan	kehotuksesta,	

mikäli	työntekijällä	on	selkeitä	vaikeuksia	pärjätä	työssä	tai	muutoksia	toimintakyvyssä.	Tällöin	

työnantaja	voi	kehottaa	työntekijää	varaamaan	aikaa	työterveyteen	työkykyarviota	varten,	jossa	

tehdään	kartoitus	potilaan	kokonaistilanteesta	ja	tarvittaessa	aloitetaan	hoitotoimet	

alkoholiongelman	hoitamiseksi.	Työnteon	keskeyttäminen	ei	ole	välttämätöntä,	mikäli	

alkoholiongelma	arvioidaan	lieväksi	(61).	

	

Päihtyneenä	töissä	oleminen	antaa	vahvan	viitteen	alkoholiongelmasta	ja	aloittaa	toimet	

työkykyselvittämistä	ja	jatkohoidon	arviota	varten	työterveydessä.	Hoidon	edetessä	sovitaan	

aikataulu	työhön	palaamista	varten	ja	järjestetään	koko	hoidon	ajaksi	riittävä	hoidollinen	tuki	

hoidon	onnistumisen	ja	työhön	palaamisen	takaamiseksi	(61).	
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4. Pohdinta	
	

	

Alkoholiongelmien	ja	riippuvuuden	kehittymiselle	on	lukuisia	riskitekijöitä,	joista	merkittävä	osa	

liittyy	lapsuuden	tapahtumiin	ja	kasvuympäristöön.	Keskeistä	on	kuitenkin	työterveyshuollon	

kannalta	estää	ongelmien	kehittymistä	ja	tunnistaa	kehittyvä	ongelma	varhaisessa	vaiheessa.	

	

Esser	et	al.	(34)	totesivat	Yhdysvaltalaisessa	tutkimuksessa,	että	90%	alkoholia	liikaa	kuluttavista	ei	

täyttänyt	riippuvuuden	kriteerejä	ja	totesivat	kokonaisvaltaisten	näyttöön	perustuvien	poliittisten	

ja	ennaltaehkäisevien	toimien	olevan	tärkeä	osa	juomisen	vähentämisessä	riippuvuuspalveluiden	

ohella.	Tiina	Kaarne	on	maininnut	vakuutusratkaisut	potilaan	tukena	–kirjassa	(40),	että	

työterveyden	potilaissa	alkoholiongelman	esiintyvyys	on	naisilla	noin	10%	ja	miehillä	20%.	

	

Alkoholiriippuvaisten	osuutta	työterveyden	asiakkaista	on	suoraan	vaikea	todentaa,	mutta	

epäsuorilla	keinoilla	saadaan	erittäin	hyvä	käsitys	potilaan	alkoholinkäytöstä	ja	näillä	pystytään	

petaamaan	mahdollisuus	kommunikoida	potilaan	kanssa	alkoholista	tarkemmin.	Selvittelyn	

ongelmana	on	kuitenkin	joskus	potilaiden	vastahakoisuus	selvittelyä	kohtaan,	mahdollisesti	yleisen	

epäluuloisuuden	vuoksi	terveydenhuollon	henkilökuntaan	kohtaan	tai	piilevän	alkoholiongelman	

vuoksi.	Toisaalta	alkoholin	käytön	selvittämiseen	liittyvä	vastahakoisuus	tiedetään	helpottavan,	jos	

se	liitetään	osaksi	laajempaa	terveysselvittelyä	(50).	

	

Yksilön	alkoholinkäytön	seuraaminen	objektiivisesti	vaikuttaa	olevan	liki	mahdotonta,	ellei	potilas	

itse	sitoudu	hoitosuhteessa	avoimuuteen	ja	kerro	tarkalleen	määrät	ja	käytön	yksityiskohdat.	

Työterveys	vaikuttaa	olevan	avainasemassa	selvittämään	alkoholinkäyttöä	esimerkiksi	

työterveystarkastuksissa	liittyvillä	laboratoriokokeilla.	Iso	haaste	on	tietyt	väestön	ryhmät,	

esimerkiksi	pitkäaikaistyöttömät,	jotka	eivät	välttämättä	hakeudu	terveydenhuoltoon	

säännöllisesti	tai	päädy	terveydentilan	selvittelyihin	työpaikan	kautta.	
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Bush	et	al.	(36)	havaitsivat,	että	työnantajat	suhtautuvat	päihdeongelmiin	eri	tavoin	ja	että	

työpaikalla	toteutettavat	työntekijän	avustusohjelmat	voivat	olla	arvokas	resurssi	päihteitä	

käyttävien	työntekijöiden	avun	saamiseksi.	Kun	otetaan	huomioon	alkoholin	aiheuttama	

elinikäinen	terveys-	ja	taloudellinen	rasitus	sekä	laittomien	huumeiden	ja	päihteiden	käytön	

häiriöt,	tutkimus	havainnollisti	tarvetta	seurata	toimialoja	erikseen.	

	

Oreskovich	et	al.	(37)	totesivat	tutkimuksessaan,	että	alkoholin	väärinkäyttö	ja	riippuvuus	ovat	

merkittävä	ongelma	yhdysvaltalaisten	kirurgien	keskuudessa.	Organisaatiotasoisia	

lähestymistapoja	ongelmallisen	alkoholinkäytön	varhaiseen	tunnistamiseen	ja	tarvittaessa	

interventioihin	ja	hoitoon	tulisi	tukea	voimakkaasti.	

	

Kaiken	kaikkiaan	alkoholinkäytön	haasteissa	ollaan	menty	viimeisinä	vuosina	runsaasti	parempaan	

suuntaan,	mutta	alkoholiongelmaa	esiintyy	työikäisillä	edelleen	kohtalaisen	paljon.	Varsinkin	

tietyillä	erittäin	vaativilla	aloilla,	esimerkiksi	kirurgeilla	tai	vaikkapa	tarjoilualan	henkilöillä,	on	

ongelma	ulkomaalaisissa	aineistoissa	edelleen	merkittävä.	Kuten	Bushin	ja	Oreskovichin	

tutkimukset	osoittivat,	toimialoilla	ja	eri	ammateissa	sekä	työnantajien	keskuudessa	on	

merkittäviä	eroja	alkoholi-	ja	päihdeongelmiin	suhtautumisessa.	Suomessa	kuitenkin	lakisääteisen	

työterveyden	järjestämisen	todennäköisesti	tasoittaa	eroja	toimialoilla,	verrattuna	Yhdysvaltojen	

tilanteeseen.	

Palmgren	et	al.	(46)	selvittivät	pienten	yritysten	ja	työterveyshuollon	yhteistyötä	Suomessa.	He	

pohtivat	käytäntöjä,	joilla	toimintaa	saisi	sujuvammaksi	ja	tehokkaammaksi.	Tutkimuksessa	oli	

tarkoitus	selvittää	toiminnan	erinäisten	tekijöiden	kehittymistä,	kun	yhteistyötä	ja	kommunikointia	

työterveyshuollon	ja	yritysten	välillä	lisättiin.	Tutkimuksen	tulokset	kannustavat	panostamaan	

pienten	yritysten	ja	työterveyshuollon	yhteistyöhön.	Kaikkien	osapuolien	mukaan	ottaminen	lisäsi	

työntekijöiden	yleistä	hyvinvointia	ja	paransi	työkykyä	ja	yleistä	terveydentilaa.	

Merkittävä	keino	parantaa	alkoholiongelmien	varhaista	havaitsemista	on	luoda	parempi	ja	

turvallisempi	kommunikaatioyhteys	terveydenhuollon	henkilöiden	ja	potilaiden	välille.	Pitkällä	

tähtäimellä	on	hyvä	mahdollisuus	vaikuttaa	ihmisten	hoitomyöntyvyyteen	ja	avoimuuteen	

esimerkiksi	hyvän	hoidon	jatkuvuudella	nuoruudesta	vanhuuteen,	avoimuuteen	pyrkivällä	

asenteella	ja	kunnioittavalla	otteella	potilaita	kohtaan.	
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Työterveyshuollolla	ja	etenkin	työnantajilla	on	merkittävä	rooli	työpaikan	päihde-	ja	

alkoholikäytäntöjen	luomisessa.	Näin	on	etenkin	ammateissa,	joissa	ei	ole	lakisääteisiä	

määräaikaistarkastuksia.	Terveystarkastukset	luovat	oivan	puitteen	tarkastella	työntekijän	päihde-	

ja	alkoholiasioita	avaten	keskustelulle	ja	tarkastelulle	ikkunan.	Ilman	käyntejä	työterveydessä	ei	

terveydentilasta	ja	elintavoista	ole	mahdollista,	tai	ainakaan	yhtä	helppoa,	kysellä.	

	

Halme	et	al.	(48)	havaitsivat	tutkimuksessaan,	että	Suomessa	haitallinen	ja	runsas	alkoholinkäyttö	

ilman	riippuvuutta	liittyi	erilaisiin	sosioekonomisiin	piirteisiin	kuin	muissa	kategorioissa.	

Tutkimuksissa	mainittiin,	että	naimattomilla,	miehillä,	työttömillä	ja	yli	40	vuotiailla	runsas	

alkoholinkäyttö	oli	yleisintä.	Maantieteellisesti	alkoholin	runsasta	käyttöä	esiintyi	Helsingin	

alueella.	

	

Alkoholiongelmien	selvittelyä	tulisi	kohdentaa	yllä	mainittujen	tutkimuksien	perusteella	potilaan	

iän,	sukupuolen,	siviilisäädyn	ja	esimerkiksi	ammatin	mukaan.	Tavanomaiset	kyselyt	tulee	

toteuttaa	esimerkiksi	määräaikaistarkastusten	yhteydessä,	mutta	suuremman	riskin	henkilöille	

tulisi	harkinnan	mukaan	toteuttaa	esimerkiksi	laboratoriotutkimuksia,	varsinkin	mikäli	

vastaanotolle	tulee	potilas	epämääräisen	oireen,	vaikkapa	selittämättömän	vatsakivun	tai	

vastaavan	vuoksi.	

	

Saunders	et	al.	(50)	havaitsivat	tutkimuksessaan,	että	alkoholin	varhaisen	ongelmakäytön	

tunnistaminen	oli	tehokkainta	kun	yhdisteli	kliinisen	tutkimisen,	alkoholin	käyttöön	liittyvät	

kysymykset	ja	mahdolliset	laboratoriokokeet.	Kysymysten	tuli	liittyä	alkoholin	kulutukseen	ja	

siihen	liittyviin	ongelmiin.	Kysymykset	toimivat	etenkin,	kun	ne	yhdistettiin	laajaan	terveydellisen	

tilan	selvitykseen	vähentäen	alkoholiin	liittyvien	kysymysten	uhkaavuutta.	

	

Terveydenhuollolla	ei	ole	kuin	muutama	yksittäinen	laboratoriokoe	selvittämään	runsasta	

alkoholinkäyttöä.	Muut	keinot	ovat	epäsuoria,	jotka	ohjaavat	epäilemään	alkoholin	

ongelmakäyttöä,	esimerkiksi	poissaolot	sekä	muut	lukuisat	terveysongelmat.	Tietysti	myös	

sosiaaliset	vihjeet	esimerkiksi	työympäristöstä	ovat	merkittävässä	osassa	selvittelyissä	
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Yksi	keino	olisi	muuttaa	valtakunnallisella	tasolla	ohjeistusta	tai	suosituksia	työpaikoilla	päihteiden	

tai	alkoholin	testaamisen	suhteen	yhtenäisemmäksi.	Säännölliset	huumausaine	ja	esimerkiksi	

laboratoriokokeet	(esimerkiksi	CDT)	tietyin	väliajoin,	vaikkapa	vuoden	välein.	Yritykset	voisivat	

esimerkiksi	sitoutua	halutessaan	julkisen	tahon	määrittelemään	ns.	Päihdevapaaseen	

liiketoimintaan,	jossa	taho	on	antanut	yleisen	ohjeistuksen	päihteiden	valvontaan	ja	esimerkiksi	

pistokokeisiin.	Periaatteessa	työturvallisuuskeskuksella	on	jo	vastaavat	ohjenuorat.	

	

Cyr	et	al.	(47)	tutkimuksessaan	selvittivät	rutiinikysymyksiä	alkoholin	ongelmakäytön	selvittelyssä.	

Kaksi	olennaista	kysymystä	selvisi,	joilla	oli	yhdessä	noin	91.5%	sensitiivisyys	alkoholiongelman	

selvittelyssä.	”Milloin	joit	viimeksi	alkoholipitoisen	juoman?”	ja	”Onko	sinulla	koskaan	ollut	

alkoholin	juomisen	kanssa	ongelmaa?”.	

	

Skinner	et	al.	(51)	osoittivat	tutkimuksessaan,	että	systemaattinen	alkoholin	käytön	arviointi	ja	

lyhyt	palautteenanto	on	tehokasta	puuttuessa	runsaaseen	alkoholinkäyttöön	varhaisessa	

vaiheessa.	Varhaisen	puuttumisen	malli	on	todella	kustannustehokasta	ja	vaikuttavaa.		

	

Lundahl	et	al.	(56)	tutkivat	lääketieteellisessä	kontekstissa	(potilastyössä)	motivoivan	haastattelun	

tehokkuutta	lukuisiin	terveydellisiin	ongelmiin	ja	riskikäyttäytymiseen	ja	totesivat	sen	olevan	

lyhyesti	toteutettuna	tehokas	mm.	Alkoholin	juomisen	vähentämisessä.	

	

Edellä	mainittujen	tutkimusten	havainnot	ovat	sisältyneet	jo	vuosia	nykykäytäntöihin.	

Lääketieteessä	on	viimeisen	vuosikymmenen	aikana	yleistynyt	motivoivan	haastattelun	malli,	ja	

sitä	sovelletaan	kaikkiin	vastaanottotilanteisiin	ja	sairauksiin.	Se	on	jo	käytössä,	ja	sitä	tulisi	lisätä	

varsinkin	tilanteissa,	joissa	alkoholin	runsas	kulutus	on	juuri	käynyt	ilmi,	jotta	potilas	itse	

aktivoituisi	ja	tekisi	parempia	ratkaisuja	tulevaisuudessa.	Mini-interventiossa	tulisi	lisätä	potilaan	

tietoisuutta	alkoholin	haitoista	ja	samalla	motivoida	potilasta	keksimään	itse	ratkaisuja	

ongelmiinsa.	

	

Terveys	2000-kyselyiden	perusteella	on	havaittavissa	alkoholin	käytössä	selkeästi	myönteinen	

kehitys	alkoholiongelmien	määrässä.	Alkoholiongelmien	tunnistus	ja	hoito	ovat	viime	vuosina	

selkeästi	parantuneet	ja	yleistä	valistusta	esimerkiksi	työyhteisöissä	ja	eri	uutismedioissa	alkoholin	

haitoista	tuodaan	enemmän	ilmi.	Myös	kynnys	puhua	alkoholiongelmista	ja	ongelmista	yleisesti	on	
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laskenut.	Yleinen	asenne	riippuvuuksien	hoitoon	on	myös	muuttunut	suopeammaksi	ja	

riippuvuuksien	kehittymisen	psykososiaalisia	tekijöitä	tunnistetaan	enemmän	vähentäen	

riippuvaisen	kuormitusta	ja	häpeän	tunnetta	sekä	jossain	määrin	vastuuta	ongelman	

kehittymisessä.	

	

Mekonen	et	al.	(54)	tutkivat	globaalisti	kuinka	usein	alkoholin	ongelmakäyttäjä	hakeutuu	

alkoholiongelmien	vuoksi	hoitoon.	Keskimäärin	kansainvälisesti	vain	noin	kuudesosa	AUD-

potilaista	hakee	lääketieteellistä	apua	ja	luvut	oli	hieman	parempia	korkea	tulotason	maissa.	

	

Alkoholiongelmiin	avun	hakemisen	heikkous	nostaa	työterveyden	roolin	merkittäväksi	

alkoholiongelmien	tunnistamisessa.		Tutkimustulokset	osoittavat,	että	vaikka	yliholhoavasta	

toiminnasta	ajatellaan	keskimäärin	negatiivisesti,	on	se	kuitenkin	jossain	määrin	paikallaan.	Edellä	

mainittu	esimerkki	valtakunnallisesta	säännöllisestä	testaamisesta	voisi	olla	yksi	varteenotettava	

vaihtoehto,	joskin	varmasti	vastarintaa	herättävä.	On	kuitenkin	tiedossa,	että	alkoholiongelmaa	ei	

tunnisteta	tai	myönnetä	ennen	kuin	se	aiheuttaa	merkittävää	kärsimystä	henkilöllä	tai	tämän	

läheisille.	

	 	

Laudet	et	al.	(55)	tutkivat	pitkäaikaiseen	abstinenssiin	vaikuttaneita	tekijöitä	tutkimuksessaan.	

Tutkittavat	olivat	juomatta	viidestä	kuukaudesta	36	vuoteen	(mediaani	12	vuotta).	Potilailta	

kysyttiin,	mikä	oli	keskeisin	syy	pysyä	juomatta.	68%	vastasi	välttääkseen	negatiivisen	seurauksen	

kuten	sosiaalisen	suhteen	loppumisen,	työpaikan	menettämisen	tai	muun	menetettävän	asian.	

Seuraavaksi	tärkein	syy	oli	lähimmäisten	tuki	ja	vasta	kolmantena	tulivat	muut	toimet	kuten	AA-

kerho.	Pelko	menettämisestä	vaikutti	olevan	merkittävin	motivaattori	alkoholin	juomisen	

lopettamiselle	ja	raittiina	pysymiselle.	

	

Jin	et	al.	(59)	tutkivat	pitkäaikaisen	abstinenssin	saavuttaneita	alkoholisteja.	He	havaitsivat,	että	

vuosittainen	riski	retkahtaa	juomaan	on	noin	3%,	jopa	yli	5	vuotta	juomatta	olleilla.	Retkahtamisen	

riskiä	lisäävät	esimerkiksi	potilaan	runsaammat	aiemmat	sosiaaliset	ongelmat	alkoholiin	liittyen	ja	

mielialan	säätelyn	ongelmat.	Pysyvät	persoonallisuuden	piirteet	ennustuvat	suotuisampaan	

lopputulosta.	
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Selkeät	alkoholiongelmat	ovat	ilmeisiä	ja	näihin	tietyssä	mielessä	yksinkertaisempaan,	joskaan	ei	

helpompaa,	puuttua.	Alkoholin	käyttöön	puuttuminen	taas	ilman	riittäviä	perusteita	on	

ongelmallista	ja	tuo	eettisen	ongelman	äärelle:	Voimmeko	taata	riittävästi	vapautta	henkilöille,	

jotka	ovat	alkoholiongelman	kehittymisen	suhteen	riskissä,	mutta	kykenevät	moitteetta	

työskentelemään	tehtäviinsä	kuuluvalla	tavalla.	Haastavaa	on	asettaa	raja	liiallisen	valvonnan	ja	

liiallisen	vapauden	välillä.	

	

Työpaikkojen	ja	työterveyden	tulisi	ohjata	toimintaansa	pitkäjänteisesti	suuntaan,	joka	tukee	

mahdollisten	entisten	alkoholistien	raittiina	pysymistä	ja	alkoholin	runsaan	käytön	vähentämistä.	

Alkoholisteille	raittiina	pysymiseen	auttaa	tutkimusten	mukaan	enemmän	negatiiviset	seuraukset	

kuin	palkkiot,	kuten	Jin	et	al.	(59)	tutkimuksessaan	osoittivat.	Toisaalta	taas	mielialan	ongelmat	

voivat	myös	aktivoida	juomisen.	

	

Ihanteellisin	vaikutus	alkoholin	käyttöön	tulee	sopivalla	yhdistelmällä	valistusta	sekä	omaa	

vastuullisuutta	ja	vapautta	yhdistettynä	sopivassa	mittakaavassa	systemaattiseen	valvontaan.	

Alkoholin	testaamista	tulisi	suosia	niin,	että	kohtuumäärillä	ei	ole	merkitystä,	mutta	selkeästi	

poikkeavat	tulokset	johtavat	työyhteisössä	seuraamuksiin.	Alkoholin	käyttö	ei	vaikuta	pelkästään	

käyttäjään,	vaan	vaikuttaa	yhteiskunnallisella	tasolla	merkittävästi	esimerkiksi	lisäämällä	

sairauskustannuksia	ja	esimerkiksi	sairaseläkkeisiin	liittyviä	menoja.	Kohtuullisen	seuranta	on	siinä	

mielessä	oikeutettua.	

	

Moni	muutos	tapahtuu	hitaasti,	usein	vuosikymmenten	aikana.	Linjauksissa	tulisi	pyrkiä	maltillisiin	

etappeihin,	sillä	liian	suuret	muutokset	aiheuttavat	usein	epäsuotuisia	vastareaktioita.	Sekä	yksilön	

käsityksellä	että	vallitsevalla	kulttuurilla	on	suuri	merkitys	siihen,	mikä	tulkitaan	liialliseksi	

holhoamiseksi	ja	mikä	taas	liian	vapaata.	Esimerkiksi	lisäämällä	juridisin	keinoin	pakolliset	päihde-	

ja	alkoholitestit	vuosittaisiksi	herättäisivät	todennäköisesti	vastustusta	kustannuksien	ja	”liiallisen”	

valvonnan	vuoksi	

	

Merkittävää	edistystä	on	tapahtunut	muutamassa	vuosikymmenessä,	mutta	alkoholiongelmia	

esiintyy	edelleen.	Yrittäjät	ovat	edelleen	usein	tietämättömiä	työterveyden	roolista,	eivätkä	osaa	

hyödyntää	työterveyden	osaamista	parhaalla	mahdollisella	tavalla.	Yhtenäistä	valtakunnallista	

linjaa	alkoholiongelmien	selvittämiseksi	tulisi	edelleen	tehostaa	ja	informointia	työterveyden	
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keinoista	ja	toimintamalleista	tulisi	lisätä.	Yhteistyö	ja	kommunikointi	yrityksen	ja	työterveyden	

välillä	on	edelleen	usein	puutteellista.	

	

Kommunikointia	yrityksen	ja	työterveyden	välille	tulisi	systemaattisesti	parantaa	ja	

työterveystoiminnan	tulisi	olla	selkeämpää	yrityksille.	Selvittelytyö	jää	oman	aktiivisuuden	varaan	

ja	mikäli	yrittäjät	eivät	hahmota	ymmärrä	hyvän	työterveyshuollon	merkitystä	heille,	jää	

selvittelyn	motivaatio	heikoksi.	Informointia	tulisi	parantaa	juridisin	keinoin,	esimerkiksi	tekemällä	

tiukempia	sääntöjä	työterveyden	toiminnan	järjestämisestä	ja	sen	sisällöistä.	Toinen	vaihtoehto	

olisi	sisällyttää	yritystoiminnan	valtakunnallista	ohjeistusta	ja	tiedottamista	esimerkiksi	nettisivuilla	

(esim.	Suomen	yrittäjät	tai	vastaava),	jossa	informoitaisiin	työterveyshuollon	ja	yrityksen	

yhteistyön	merkityksestä	yritykselle.	
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5. Yhteenveto	

	
Runsas	alkoholikäyttö	on	kohtalaisen	laaja	ongelma	suomalaisessa	väestössä,	joka	aiheuttaa	

merkittävää	haittaa	ihmisyksilölle	ja	heikentää	työkykyä	etenkin	alkoholinkäytön	ylittäessä	

järkevänä	pidetyn	määrän	ja	alkaa	vaikuttaa	liiallisesti	henkilön	elämään.	Alkoholin	haitallinen	

käyttö	on	kuitenkin	kyselytutkimusten	perusteella	vähentynyt	viimeisen	kahden	vuosikymmenen	

aikana	merkittävästi.		

	

Alkoholiriippuvuuden	sekä	muiden	päihderiippuvuuksien	syntymekanismit	ja	altistavat	tekijät	

tunnetaan	kohtuullisen	hyvin.	Kuitenkin	ongelman	kehittyminen	riskikäytöstä	riippuvuudeksi	on	

edelleen	vaikeaa	tunnistaa	ulkopuolisten	toimesta,	ja	ongelman	tunnistamiseen	ja	kohtaamiseen	

vaaditaan	potilaan	yhteistyötä.	Muutoin	kaikki	näyttö	potilaan	riippuvuudesta	viittaa	

kohonneeseen	alkoholinkulutukseen,	mutta	riippuvuuden	varmistamista	tai	varsinkaan	ongelman	

hoitamista	ei	voida	toteuttaa.	

	

Alkoholin	käytön	seuraamista	varten	on	olemassa	lukuisia	hyviä	kyselyitä.	Mm.	AUDIT	antaa	

käsityksen	alkoholin	käyttötavasta	ja	määrästä.	Harvemmin	käytettyä	SADD-kyselyä	voidaan	

käyttää	alkoholiriippuvuuden	vaikeutta	selviteltäessä.	Muita	keinoja	ovat	esimerkiksi	lukuisat	

laboratoriotutkimukset,	joilla	voidaan	osoittaa	epäsuorasti	tai	suoraan	alkoholin	käyttömääriä.		

Kuitenkaan	mikäli	henkilön	työkyvyssä	tai	kokonaisvaikutelmassa	ei	herää	epäilystä	

alkoholiongelmasta,	on	mahdollista	ettei	alkoholin	ongelmakäyttö	paljastu	kuin	vasta	esimerkiksi	

pakollisessa	työhöntulotarkastuksessa.	

	

Suomalaisessa	väestössä	oli	aineistoissa	todettavissa	alkoholiriippuvuus	5%:lla.	Alkoholin	

ongelmakäyttöä	esiintyi	17	%	ja	naisissa	5%:lla.	Alkoholin	haitallista	käyttöä	esiintyi	11%:lla.	

Elämänaikainen	alkoholiriippuvuusriski	oli	noin	13,1%.	Runsaan	juomisen	kerroilla	kuukaudessa	ja	

alkoholiriippuvuudella	oli	selkeä	korrelaatio.	
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Alkoholin	ongelmakäytöllä	ja	ammatilla	on	todettavissa	yhteys.	Riskiammatteihin	ovat	mm.	

Fyysisesti	raskaat	alat	kuten	kaivosala	ja	rakennusala	sekä	henkisesti	kuormittavat	ammatit	kuten	

lääkärin,	lakimiehen	ja	yritysjohtajien	ammatit.	Alkoholin	käyttöön	vaikuttaa	myös	merkittävästi	

kyseiseen	alaan	liittyvä	juomiskulttuuri.	

	

Alkoholiriippuvuudella	ja	vuositulotasolla	ei	ilmennyt	merkittävää	yhteyttä.	Yhdysvaltalaisessa	

aineistossa	elämänaikaisella	alkoholiriippuvuuden	ilmenemisellä	oli	yhteys	koulutustasoon.	

Korkeakoulutetuilla	oli	suurin	riski	alkoholiriippuvuuden	kehittymiselle.	Suomalaisessa	aineistossa	

vastaavaa	yhteyttä	riippuvuusriskin	ja	sosioekonomisen	statuksen	välillä	ei	ollut.	

	

Alkoholinkäytön	seulominen	työntekijöiltä	on	monella	alalla	paljon	työnantajasta	riippuvaista.	

Lähinnä	merkittävää	vastuuta	sisältävissä	ammateissa,	kuten	vaikka	lentäjillä,	tai	korkean	

sairastumisriskin	ammateissa	on	säännölliset	terveystarkastukset,	joiden	yhteydessä	alkoholin	

käyttöä	seurataan.	

	

Monissa	ammateissa	näkyvästä	alkoholiongelmasta	seuraa	hoitoonohjaus	yhteisymmärryksessä	

työterveyshuollon,	työntekijän	ja	työnantajan	välillä.	Toinen	vaihtoehto	on	henkilön	

irtosanominen,	mikäli	työntekijä	ei	suostu	jatkotoimiin.	

	

Monella	alalla	alkoholin-	tai	päihteidenkäytön	tarkkailu	jää	täysin	oman	harkinnan	varaan.	Mikäli	

alkoholista	ei	ilmene	työkykyyn	vaikuttavaa	näkyvää	haittaa,	ei	työntekijän	alkoholinkäyttöön	

perehdytä,	jättäen	mahdollisen	piilevän	alkoholiongelman	työntekijän	yksityisasiaksi	
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