
Kaikki kliinistä työtä tekevät lää-
kärit kohtaavat työssään alkoho-
liongelmaisia potilaita: alkoholin 

riskikäyttäjiä, alkoholia haitallisesti käyt-
täviä tai alkoholiriippuvaisia. Alkoholin 
ongelmakäyttöön liittyy monia somaatti-
sia ja psykiatrisia sairauksia, jolloin poti-
laat ohjautuvat esim. gastroenterologien, 
neurologien, psykiatrien, korvalääkärien 
ja syöpälääkärien vastaanotolle. Arviolta 
20 % työssä käyvistä  miehistä ja 10 % 
naisista on alkoholin ongelmakäyttäjiä. 
Siksi myös alkoholiongelmaisen potilaan 
hoidossa erikoissairaanhoidon ja työter-
veyshuollon yhteistyö on keskeistä.

Kun lääkäri kohtaa vastaanotollaan 
alkoholiongelmaisen ja tunnistaa hoidon 
ja kuntoutuksen tarpeen, on työter-
veyshuolto hyvä paikka aloittaa tavoit-
teellinen ohjaus. Alkoholiriippuvuus on 
luonteeltaan krooninen sairaus ja siksi 
pitkäaikaisen hoitosuhteen merkitys 

on ensiarvoinen. Monien alkoholisai-
rauksien hoidossa voidaan alkoholin 
käytön vähentämisellä tai lopettamisella 
merkittävästi vaikuttaa ennusteeseen. 
Jo puheeksiotto ja käytön arviointi on 
tutkimuksissa osoitettu tehokkaiksi in-
terventioiksi. Avoterveydenhuollossa on 
käytettävissä tehokkaita hoitomenetel-
miä, joiden tavoitteisiin potilaat voivat 
vaikuttaa ja siten paremmin sitoutua.

Työnantajalla on lakisääteinen velvol-
lisuus järjestää työntekijöilleen työter-
veyshuolto, joka on ennaltaehkäisevää, 
tavoitteenaan ylläpitää työntekijän työ-
kykyä työuran kaikissa vaiheissa. Tämä 
tapahtuu mm. työpaikkaselvityksin, 
terveystarkastuksin, tietoa ja neuvontaa 
antamalla sekä kuntoutukseen ohjaa-
malla ja sitä koordinaatiolla. Ennaltaeh-
käisevän luonteensa mukaisesti työter-
veyshuollon työn painotus on alkoholin 
riskikäytössä. Riskikäyttöä seulotaan 
terveystarkastuksissa systemaattisesti 
ja sairausvastaanotoilla sairauskohtai-
sesti. Seulonnasta poimituille annetaan 
neuvontaa ja järjestetään tarvittaessa 
seurantaa. Tämän lisäksi henkilöt, joiden 
työkyky on alkoholiriippuvuuden seu-
rauksena alentunut, kuuluvat vajaakun-
toisina työterveyshuollon seurantaan.

Hoitoonohjaussopimuksen mukaisesti 
työpaikalta alkoholiongelman vuoksi 
hoitoon ohjattu ohjataan yleensä työter-
veyshuoltoon, jossa arvioidaan hoidon 
ja kuntoutuksen tarve. Hoitoonohjaus-
sopimustilanteessa alkoholiongelma on 
usein kehittynyt jo vakavaksi. Suurin 
osa ohjataan A-klinikalle, jossa on 
riippuvuussairauden erityisosaaminen. 
Työkyvyn seuranta ja muiden sairauksi-

en hoito jatkuvat työterveyshuollossa.
Vuosi sitten kesällä voimaan tullut ns. 

30–60–90 -laki edellyttää, että työnte-
kijä toimittaa Kelaan työterveyshuollon 
lausunnon jäljellä olevasta työkyvystään 
ja työhön paluun mahdollisuuksista en-
nen kuin 90 sairauspäivärahapäivää on 
täynnä. Tämä lausunto on sairauspäivä-
rahan maksamisen edellytys. Tätä ennen 
työterveyshuolto on saanut tiedon, kun 
vuoden aikana on kertynyt 30 sairaus-
päivärahapäivää. Mitä aikaisemmassa 
vaiheessa työterveyshuolto saa tietoon-
sa työkykyä uhkaavat oireet ja sairaudet, 
sitä parempi

Työterveysyhteistyö tarkoittaa työn-
tekijän, työnantajan ja työterveyshuol-
lon yhteistyötä työkyvyn ylläpitämiseksi. 
Mitä varhemmin päästään työntekijän 
toimintakyvyn edellyttämiin työjärjes-
telyihin, sen parempi. Parhaimmillaan 
työterveyshuollossa on moniammatilli-
nen tiimi, jossa erityisesti työterveyshoi-
tajilla ja työpsykologeilla on osaamista 
kriisissä olevan ihmisen ja hänen työky-
kynsä tukemiseen.

Suomessa on noin 500 000 alkoho-
lin ongelmakäyttäjää, joista suurin 
osa työelämässä. Runsaasti alkoholia 
käyttävien (yli kolme annosta päivässä) 
työkyvyttömyyseläkeriski on Kuntien 
eläkevakuutuksen tutkimuksen mu-
kaan (Harkonmäki 2008) suurentunut. 
Samassa tutkimuksessa havaittiin, että 
alkoholin ongelmakäyttö näyttää kak-
sinkertaistavan riskin päätyä työkyvyt-
tömyyseläkkeelle. Tälläkin perusteella 
alkoholiongelmaisen kokonaishoito ja 
työkyvyn ylläpito on tärkeää.  
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