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The purpose of this thesis was to clarify restaurant managers’ thoughts aboutseasonal workers’ substance abuse in Levi resort. The goal was to find out ifsubstance abuse affects labor input and well-being at work. The theoretical partof this thesis covers well-being at work in general and substance abuse in Finlandand in restaurant industry. This study was conducted as a qualitative researchand the research material was gathered with half-structured theme interviewmethod.
The inspiration of this thesis was a study about the substance abuse of seasonalworkers conducted in January 2019. There were 171 participants from aroundFinland and the result was that two out of three consumed plenty of alcohol andone out of three had used drugs during their seasonal employment relationship.These results were alarming and therefore this thesis goes deeper into the res-taurant managers’ thoughts about this problem.
The results indicate that the restaurant managers recognized the problemabout seasonal workers’ substance abuse. Alcohol was recognized to be themost used substance, but the interviewees admitted that cannabis and otherdrugs were also a growing problem. The results show that substance abuseis a significant part of seasonal work in Levi and it can also be a part of sea-sonal work’s glory.
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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ravintola-alan esimiesten näkö-
kulmia sesonkityöntekijöiden päihteiden käyttöön, ja miten päihteiden käyttö vai-
kuttaa työelämään. Tutkimuksen tarkoituksena on saada lisää tietoa päihteiden
käytöstä ravintola-alalla ja erityisesti sesonkityössä. Toivomme myös, että opin-
näytetyömme tuloksista on apua ravintola-alan esimiesten työskentelyssä, erityi-
sesti sesonkityöpainotteisilla alueilla.
Rajasimme tutkimuksemme koskemaan Levin matkailukeskuksen ravintola-alan
esimiesten näkökulmia. Levin matkailukeskus valikoitui tutkimuksen toteuttamis-
paikaksi, koska Levi on Suomen johtava ympärivuotinen matkailu- ja tapahtuma-
keskus. Tässä työssä päihteistä puhuttaessa tarkoitetaan alkoholia ja huumaus-
aineita, sillä tupakointi ei vaikuta olennaisesti työkykyyn.
Emme ole onnistuneet löytämään aikaisempaa tutkimustietoa sesonkityöntekijöi-
den päihteiden käytöstä ja ravintola-alan päihteiden käytöstäkin tutkimustietoa on
olemassa hyvin vähän. Näyttäisi siltä, että ravintola-alan päihteiden käyttöä on
tutkittu eniten Yhdysvalloissa. Tämän opinnäytetyön tekijät ovat työskennelleet
Levin matkailukeskuksessa sesonkityöntekijöinä vuosina 2014 - 2018. Sesonki-
työstä kiinnostuneina tutkijat tekivät tammikuussa 2019 esitutkimuksen sesonki-
työntekijöiden alkoholin ja huumausaineiden käytöstä. Kyselytutkimukseen vas-
tasi 171 sesonkityöntekijää.
Esitutkimus osoitti, että kaksi kolmasosaa sesonkityötekijöistä kuului alkoholin
käytön riskiryhmiin ja yli kolmasosa kertoi käyttävänsä sesonkityösuhteensa ai-
kana myös huumausaineita. Esitutkimus innoitti tutkijoita syventymään esimies-
ten ajatuksiin ja näkökulmiin alaistensa päihteiden käytöstä. Esitutkimustyö toimii
siis tämän opinnäytetyön käynnistäjänä ja tukena. Tämän opinnäytetyön tarkoi-
tuksena on selvittää, näkyykö sesonkityöntekijöiden päihteiden käyttö työelä-
mässä.
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Teoriaosuudessa käsittelemme päihteitä ja työhyvinvointia sekä päihteiden käyt-
töä työelämässä, ravintola-alalla sekä yleisellä tasolla. Lisäksi keskitymme en-
naltaehkäisevään päihdetyöhön ja päihdeohjelmiin. Halusimme nostaa teoria-
osuudessa esiin myös työhyvinvoinnin näkökulman ravintola-alan sesonkityön
henkisesti ja fyysisesti kuluttavan luonteen takia. Suomalaiset käyttävät alkoholia
esimerkiksi lievittääkseen työperäistä stressiä ja näin ollen työhyvinvointi sekä
päihteiden käyttö liittyvät toisiinsa. Opinnäytetyössä esittelemme myös aiemmin
toteuttamamme esitutkimustyön.
Opinnäytetyö toteutettiin hyödyntäen teemahaastattelumenetelmää. Haastattelut
toteutettiin 5.10–9.10.2019 välisenä aikana Levin matkailukeskuksessa. Haastat-
teluihin osallistui kymmenen ravintola-alan esimiestä, joista yhdeksän oli naisia
ja yksi oli mies. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja haastateltavien
anonymiteetti säilytettiin täysin. Haastateltavat toimivat erilaisissa esimiestason
tehtävissä Levillä sijaitsevissa ravintola-alan yrityksissä. Tutkimusosassa käsitel-
lään teemahaastatteluista saatua aineistoa teemoittain, sekä analysoidaan tulok-
sia myös esitutkimustyön ja teorian kautta.

1.1 Levin matkailukeskus ja sesonkityö
Levin matkailukeskus sijaitsee Kittilän kunnassa, Sirkan kylässä. Levi on mat-
kailu- ja hiihtokeskus, missä vierailee vuosittain satoja tuhansia turisteja. Levi on
Suomen johtava ympärivuotinen matkailu - ja tapahtumakeskus. Kittilän kunnan
ennustetaan olevan Suomen eniten kasvava kunta vuoteen 2030 mennessä. Kit-
tilän kunnassa sijaitseva Levi on Suomen suosituin matkailukeskus ja on lisäksi
myynniltään mitattuna myös Suomen suurin hiihtokeskus. Levin matkailu on li-
sääntynyt runsaasti viime vuosikymmeninä ja ulkomaalaisten turistien osuus on
kasvanut huomattavasti. (Kittilä, 2019.)
Levin vetovoimaisuus matkakohteena selittyy monilla erilaisilla seikoilla. Levin
keskeinen sijainti sekä kansainvälinen lentokenttä tekevät matkustamisesta Le-
ville helppoa. Levin matkailu on laajentunut ympärivuotiseksi, mutta kiireisintä tu-
ristiaikaa on talvi ja kevät. Levillä on 23 000 huonepaikkaa ja majoitusmahdolli-
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suuksia on monenlaisia, esimerkiksi hotelleja ja hirsimökkejä. (Kittilä, 2019.) Le-
vin alueella on noin 40 – 50 ravintola-alan toimijaa. Levillä on lukuisia yökerhoja
ja pubeja, jotka sijaitsevat kylän keskustassa ja jopa Levitunturin huipulla. Lisäksi
Levillä on paljon erilaisia ravintoloita, kahviloita, pitserioita ja pikaruokaloita. (Levi,
N.d.)
Sesonkityöllä tarkoitetaan yleisesti työtä, jossa työsuhde on määrä-aikainen.
Määrä-aikainen työsopimus voidaan solmia vain silloin, kun siihen on jokin pe-
rusteltu syy.  Esimerkiksi sijaisuus tai työn kausiluontoisuus voivat olla syitä työn
määrä-aikaisuuteen. Jos perusteltua syytä määrä-aikaisuudelle ei ole, tällöin työ-
sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Sesonkityö, joka johtuu työn kausiluon-
toisuudesta, voidaan siis määritellä määrä-aikaiseksi työsuhteeksi työntekijän ja
työnantajan välillä. Määrä-aikaisia työsopimuksia on olemassa sekä osa- että ko-
koaikaisina. (Palvelualojen ammattiliitto 2019.)
Sesonkityötä kutsutaan usein myös kausityöksi. Suomessa sesonkitöitä tehdään
esimerkiksi talvella ja keväällä Lapin hiihtokeskuksissa sekä kesäisin saariston
lomakohteissa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014.) Valtaosa Lapin sesonkityötar-
jonnasta keskittyy ravintola- ja matkailualalle. Töitä on tarjolla esimerkiksi tarjoili-
joille, kokeille, matkaoppaille, vastaanottovirkailijoille ja hiihtokeskusten työnteki-
jöille. (Lapland N.d.)
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2 PÄIHTEET

Huumeista, alkoholista ja tupakasta puhuttaessa käytetään yleensä yhteisnimi-
kettä päihteet. Huumausaineisiin kuuluvat muun muassa nikotiini, kannabistuot-
teet, opiaatit, hallusinogeenit, amfetamiini, kokaiini ja kofeiini. Lisäksi huumaus-
aineiksi luokitellaan niin sanotut muuntohuumeet sekä huumaustarkoituksessa
käytettävät lääkkeet, kuten bentsodiatsepiinit ja barbituraatit. (Seppä ym. 2012,
8.) Kaikkiin päihteisiin liittyy samankaltaisia ominaisuuksia, mutta on kuitenkin
muistettava, että tupakka, huumausaineet sekä alkoholi ovat hyvin erilaisia päih-
teitä ja näin ollen myös juridisesti eri tavoin arvioitavissa (Koskinen, Kilpeläinen
& Laakso 2007, III).
Ihmiset ovat käyttäneet päihteitä jopa ennen ajanlaskumme alkua. Näyttää siltä,
että ihmiset ovat jo aikojen alusta alkaen halunneet saavuttaa päihtymisen ja jon-
kinlaisen todellisuudesta irtautumisen tilan. Päihtymistarkoitukseen käytetään
erilaisia päihteitä ja aineita, mutta niiden vaikutustavat vaihtelevat. Kahvi piristää,
alkoholi lamaannuttaa sekä rentouttaa ja huumausaineet voivat irrottaa todelli-
suudesta. Päihtymistilaa hakevat erilaiset ihmiset ja hyvin monenlaisissa tilan-
teissa. On vaikeaa arvioida päihteiden käytön perimmäisiä syitä ja vaikutuksia,
koska ne ovat hyvin yksilöllisiä. Päihteiden käyttö ja tajunnantilan muuntelu kuu-
luvat kaikkiin ihmisen historian aikakausiin sekä kaikkiin kulttuureihin. (Yle
16.11.2015.)

2.1 Alkoholi
Alkoholi on kemiallinen yhdiste, jota kutsutaan etanoliksi eli etyylialkoholiksi. Al-
koholi on laillinen päihde, mutta Suomessa sen käyttö on lailla kielletty alle 18
vuotiailta. Alkoholituotteet voidaan luokitella kahteen ryhmään, miedot ja väkevät
alkoholit. Alkoholi vaikuttaa ihmiseen keskushermostoa lamaavasti ja sen vaiku-
tukset riippuvat iästä, sukupuolesta, painosta sekä hormonaalisista tekijöistä. Al-
koholin vaikutukset ovat korkeimmillaan noin 30–60 minuutin kuluttua annoksen
nauttimisesta. Pienillä annoksilla alkoholia voidaan todeta olevan jopa positiivisia
vaikutuksia. Suuria annosmääriä nautittaessa ja kohtuukäytön rajojen ylittyessä
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alkoholilla on kuitenkin negatiivisia terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia, niin
yksilötasolla kuin yhteiskunnallisestikin. (Päihdelinkki, N.d.)
Suomalaiset käyttävät alkoholia erilaisista syistä. Näin Suomi juo -kirjassa (2018)
kirjoittajat sekä Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat tehneet juomatapa-
tutkimuksia. Tutkimuksen mukaan Suomalaiset perustelevat alkoholin käyttöään
esimerkiksi sen positiivisilla sosiaalisilla vaikutuksilla. Alkoholin miellettiin kuulu-
van tietynlaisiin tilanteisiin ja alkoholin koettiin nostattavan esimerkiksi juhlatun-
nelmaa. Lisäksi alkoholin käyttöä perusteltiin sen aiheuttamilla positiivisilla tun-
netiloilla. Iso osa tutkimukseen vastanneista kertoi käyttävänsä alkoholia rentou-
tumistarkoitukseen ja hakemalla alkoholin vaikutuksista apua työstressiin sekä
muihin arjen huoliin. Osa vastanneista kertoo käyttävänsä alkoholia ainoastaan
pelkän hyvän maun vuoksi. (Mäkelä, Härkönen, Lintonen, Tigerstedt & Warpe-
nius 2018, 208.)
Alkoholipolitiikan avulla pyritään Suomessa ehkäisemään alkoholin terveydellisiä
ja yhteiskunnallisia haittoja. Sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituksena on alko-
holipolitiikan ohjaus ja kehittäminen. Tärkeä osa alkoholipolitiikassa on kunnilla
ja valtiolla. Alkoholilainsäädännöstä ja alkoholiverotuksesta vastaa valtio, kun
taas kuntien vastuulla ovat esimerkiksi ennaltaehkäisevä päihdetyö sekä sosi-
aali- ja terveydenhuollon palvelut. Alkoholin tukkumyyntiä, valmistusta ja mainon-
taa valvoo Suomessa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
Lisäksi alkoholiin liittyviä asioita valvoo ja hoitaa muun muassa aluehallintaviras-
tot, työterveyshuollot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Alko Oy. (Sosiaali- ja
terveysministeriö, N.d.)

2.2 Alkoholin käyttö Suomessa
Pitkäaikaisella alkoholin käytöllä on vakavia terveydellisiä seuraamuksia, vaikka
pienillä määrillä alkoholia saattaa olla positiivisia vaikutuksia terveyteen. Alkoho-
lin pitkäaikaisella ja runsaalla käytöllä on yhteys jopa 60 eri sairauteen. (Huttunen
2013, 11.) Alkoholi altistaa esimerkiksi syöpäsairauksille sekä sydän- ja verisuoni
sairauksille. Lisäksi alkoholin käyttö lisää riskiä kohtalokkaisiin tapaturmiin ja vä-
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kivaltaisiin kuolemiin. Alkoholin käytöllä on myös kielteisiä vaikutuksia sosiaali-
seen hyvinvointiin. Runsas alkoholin käyttö tai alkoholiriippuvuus aiheuttavat
usein ongelmia perhe- ja työelämässä (Huttunen 2013, 14–15.)
Suomi sijoittuu alkoholin käytön osalta Euroopan mittakaavassa puoliväliin, mutta
kuitenkin Pohjoismaiden kärkipäähän (Mäkelä ym. 2018, 24). Huttusen (2013,11)
mukaan Suomessa on arviolta 300 000 – 500 000 alkoholin riskikäyttäjää, joista
noin 90 % on miehiä ja 10 % naisia. Toisaalta Terveys 2000 – tutkimuksen mu-
kaan riskikäyttäjiä arvioidaan Suomessa olevan jopa 500 000 - 600 000 (Aalto
2010, 11). Alkoholin käyttö aloitetaan usein murrosiässä noin 13 – 15-vuotiaana
ja sen kulutus lisääntyy aikuisiän myötä. Noin 80 prosenttia täysi-ikäisistä käyttää
alkoholia kuukausittain. (Niemelä 2010, 108.)
Alkoholin riskikäyttöä voidaan tarkastella nautittujen alkoholiannosten kautta.
Suomessa riskirajana on pidetty sitä, että mies juo vähintään 24 annosta alkoho-
lia viikon aikana tai vähintään 7 annosta kerralla. Naisilla vastaavana rajana toimii
16 annosta viikossa tai vähintään 5 annosta kerralla. (Aalto 2010, 10.) Alkoholi-
annosten määrän ollessa miehellä yli 24 annosta ja naisella 16 annosta viikossa,
puhutaan korkeasta riskirajan ylityksestä. Kohtuullisen riskikäytön raja on miehillä
14 annosta ja naisilla 7 annosta viikossa. (Kohtuullisesti N.d.)
Maailma terveysjärjestö WHO on jakanut Euroopan neljään alueeseen juomata-
pojensa mukaan; Itä-Eurooppa, Keski- ja Länsi-Eurooppa, Pohjois-Eurooppa ja
Etelä-Eurooppa. Suomi sijoittuu Pohjois-Euroopan alueeseen, jossa juomata-
voilla ja tottumuksilla on pitkät perinteet. Pohjois-Euroopan juomatapoja luonneh-
ditaan humalanhakuiseksi ja miehille tavanomaiseksi. Suomessa juodaan edel-
leen humalanhakuisesti ja alkoholin käyttö liittyy usein juhlapyhiin ja viikonloppui-
hin. Alkoholin käyttö ruokajuomana on Suomessa edelleen varsin vähäistä ver-
rattuna esimerkiksi muuhun Eurooppaan. (Österberg 2013, 19–21.)
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Kuvio 1. Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 15 vuotta täyttä-
nyttä suomalaista kohti vuosina 1960–2018. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
2019, muokattu)
Kuviossa 1 on esitetty tilastotietoa suomalaisten alkoholin kulutuksesta. Tervey-
den- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportissa selvitetään Suomalaisten alkoho-
lin käyttöä. Alkoholin käyttö on ollut laskusuhdanteessa vuodesta 2007. Tutki-
muksessa lasketaan sata prosenttisen alkoholin kulutus litroina jokaista 15 vuotta
täyttänyttä asukasta kohden. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus koostuu vähittäis-
kulutuksesta ja anniskelukulutuksesta. Vuonna 2018 astui voimaan uusi alkoho-
lilainsäädäntö, joka vapautti osittain alkoholituotteiden myyntiä. Alkoholilain uu-
distuksen myötä esimerkiksi valmistustaparajoite poistui sekä kaikkia enintään
5,5- tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä tuotteita on voinut myydä elintarvike-
liikkeissä, kun aiemmin vastaava raja on ollut 4,7 – tilavuusprosenttia. Alkoholi-
lain löystyminen näkyy suomalaisten alkoholin kulutuksessa pienenä nousupiik-
kinä verrattuna vuoteen 2017. Kaiken kaikkiaan vuonna 2018 suomalainen kulutti
keskimäärin 10,4 litraa sata prosenttista alkoholia vuodessa. (Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos 2019, 1-2.)
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2.3 Alkoholin haittavaikutukset ja kuolemantapaukset
Terveydenhuollon vuodeosastoilla rekisteröitiin vuonna 2017 noin 22 900 hoito-
jaksoa, joissa alkoholilla oli merkitys hoidon syyhyn (Duodecim terveyskirjasto
2019). Alkoholin haittavaikutuksia voidaan jakaa kahteen kategoriaan: lyhyen ai-
kavälin vaikutukset sekä pitkän aikavälin vaikutukset. Alkoholin lyhyen aikavälin
vaikutuksia ovat muun muassa aivojen muistikatkokset, unen laadun kärsiminen,
mielenterveydelliset ongelmat, seksuaalisuuteen liittyvät fyysiset ja henkiset
haasteet sekä painonhallinnan ja veren sokeritasapainon ongelmat. (Fressis
N.d.) Lyhytaikaisen käytön ja runsaan kertakäytön haittoihin lukeutuvat myös ta-
paturmat ja ihmissuhdeongelmat (Duodecim terveyskirjasto 2019). Tapaturmai-
sia alkoholiin liittyviä kuolemia voivat olla esimerkiksi kaatumiset, liikenneonnet-
tomuudet, kylmyyteen kuoleminen, hukkuminen tai tulipalo (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos 2019).
Pitkäaikainen alkoholin käyttö aiheuttaa vakavia terveydellisiä ongelmia. Tyypilli-
simpiä pitkäaikaisen alkoholin käytön aiheuttamia sairauksia ovat: alkoholiriippu-
vuus, alkoholimyrkytys, alkoholipsykoosit, alkoholimaksasairaudet ja haimatuleh-
dus. Lisäksi alkoholin pitkäaikainen käyttö aiheuttaa neurologisia ja psykiatrisia
sairauksia, lukuisia erilaisia syöpiä, verisairauksia, hormoni- ja ravitsemushäiri-
öitä, aivoverenvuotoja, sydänlihaksen rappeutumista ja rytmihäiriöitä sekä ko-
honnutta verenpainetta. On muistettava, että alkoholilla on myös välillisiä terveys-
vaikutuksia, kuten vanhempien alkoholin käytön mahdolliset vaikutukset lapsen
terveyteen. Kaiken kaikkiaan alkoholin käyttö lisää riskiä jopa 200 eri sairauteen.
(Duodecim terveyskirjasto 2019.)
Alkoholimyrkytyksellä tarkoitetaan myrkytystilaa, joka aiheutuu runsaasta ja no-
peatahtisesta alkoholin käytöstä (Päihdelinkki 2006). Lievän alkoholimyrkytyksen
oireita ovat fyysisen ja psyykkisen suorituskyvyn heikentyminen, kuulon alentu-
minen, tajunnantason laskeminen sekä tuntoaistin ja reaktiokyvyn heikentymi-
nen. Vakavan alkoholimyrkytyksen merkkejä ovat tajuttomuus, reagoimattomuus
kipuun, matala verenpaine ja alhainen verensokeri, vaikea alilämpö, hengityksen
katkonaisuus ja mahdollisesti hengityspysähdys. Alkoholimyrkytyksen riski on al-
koholia käytettäessä aina olemassa. (Jokelainen 2010, 133–136.)
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Alkoholiriippuvuus on oireyhtymä, joka voi muodostua alkoholin käytöstä. Alko-
holiriippuvuuden diagnosointi on kuitenkin haasteellista. Alkoholiriippuvuuden
ominaispiirteitä ovat pakonomainen tarve käyttää alkoholia sekä heikentynyt kyky
hallita omaa juomistaan, vierotusoireiden esiintyminen alkoholin käytön vähenty-
essä tai loppuessa, kyky sietää alkoholia on kasvanut, muun elämän jääminen
toissijaiseksi alkoholille ja alkoholin käytön jatkuminen haitoista huolimatta. Mikäli
edellä mainituista merkeistä täyttyy vähintään kolme, voidaan ihmiselle todeta
alkoholiriippuvuus. (Aalto 2010, 40–41.)
Tilastokeskuksen (2008) taulukosta ilmenee, että alkoholin aiheuttamia kuolemia
oli vuonna 2007 Suomessa 4647 tapausta. Vuonna 2017 vastaava luku oli noin
1500 tapausta, joista 1000 tapausta johtui alkoholin aiheuttamista sairauksista
sekä alkoholimyrkytyksistä ja 500 tapauksessa alkoholi oli myötävaikuttanut ta-
paturmissa sekä väkivaltaisissa kuolemissa (Duodecim terveyskirjasto 2019).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) mukaan Suomessa kuoli alkoholimyr-
kytykseen 256 henkilöä vuonna 2016 ja Jokelaisen (2010, 133) mukaan Suo-
messa kuolee vuosittain lähes 500 ihmistä alkoholimyrkytykseen. Lisäksi tervey-
den ja hyvinvoinninlaitoksen (2019) tilastojen mukaan joka kuudes kuolema kai-
kista tapaturmaisista kuolemista tapahtuu päihtyneelle.

2.4 Huumausaineet ja lääkkeet
Suomen huumausainelaissa (373/2008) on määritelty kaikki aineet, valmisteet ja
kasvit, joita pidetään huumausaineina ja ne ovat siten myös Suomessa laittomia.
Laki pohjautuu YK:n huumausaineyleissopimukseen (SopS 44/1994) ja psyko-
trooppisia aineita koskevaan yleissopimukseen (SopS 23/1967). Huumausaine-
lain mukaan huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kautta-
kuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty. Mikäli huu-
mausainetta käytetään lääkinnällisessä, tutkimuksellisessa tai valvonnallisessa
tarkoituksessa, laista voidaan poiketa. (Finlex 2008.)
Suomessa huumausainepolitiikkaa koordinoi Suomen sosiaali- ja terveysminis-
teriö. Huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden käytön ja jakelun
ehkäiseminen. Tavoitteena on, että huumausaineiden aiheuttamat taloudelliset,
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sosiaaliset ja yksilölliset haitat sekä kustannukset jäisivät mahdollisimman pie-
niksi. Huumausainepolitiikan tavoitteena on vähentää huumausaineiden aiheut-
tamia haittoja, auttaa huumeongelmasta kärsiviä ja ohjata heidät avun piiriin. Ta-
voitteena on myös saattaa laittomaan toimintaan syyllistyneet henkilöt rikosoikeu-
delliseen vastuuseen. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on kehittää huu-
mausainepolitiikkaa ja seurata huumausaineiden tilannetta sekä kehitystä Suo-
messa. (Sosiaali- ja terveysministeriö N.d.)
Suomessa useimmiten kokeiltu ja käytetty huumausaine on kannabis. Myös am-
fetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin kokeilut ovat viime vuosina yleistyneet, mutta
näitä huumeita kokeilleiden osuus väestöstä oli kuitenkin vuonna 2018 alle viisi
prosenttia. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Lääkkeiden määrittely huu-
mausaineiksi ei ole yksinkertaista. Lääkkeet voidaan laskea huumausaineiksi, jos
käyttäjä ottaa niitä enemmän kuin lääkäri on määrännyt tai jos käytön tarkoituk-
sena on tuntea hyvänolon tunnetta, pitää hauskaa ja saavuttaa jonkinlainen päih-
tymystila. Lääkkeet määritellään huumeiksi myös, jos käyttäjä on saanut lääkkeet
joltain muulta tai käyttäjä on ostanut lääkkeet kadulta. Huumausaineiksi käytettä-
viä lääkkeitä ovat esimerkiksi unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet.  Tällaisia lääk-
keitä ovat esimerkiksi Diapamit ja Lyricat. Myös kipulääkkeitä, kuten Kodeiinia,
Panacodia, Subutexia ja Tramalia, voidaan käyttää päihtymistarkoituksessa.
(Päihdelinkki N.d.)

2.5 Huumausaineiden käyttö Suomessa
Huumausaineiden käyttö on lisääntynyt Suomessa viime vuosina ja suomalaisten
asenteet huumausaineita, etenkin kannabista kohtaan, ovat muuttuneet yhä
myönteisemmäksi. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen tekemässä tilastotutkimuk-
sessa Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet (2018) todetaan, että
yhä useammalla suomalaisella on kokemusta huumausaineiden käytöstä, ja
etenkin kertaluontoiset huumausainekokeilut ovat yleistyneet. Tutkimuksessa
kävi ilmi, että noin joka neljäs suomalainen oli kokeillut jotakin huumausainetta
elämänsä aikana. Huumekokeilut ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Tilasto-
tutkimus osoitti, että miehistä 28 prosenttia oli kokeillut huumausaineita, kun nai-
sista vastaava luku oli 20 prosenttia. Huumeiden kokeilu ja käyttö on yleistynyt



15
erityisesti 25 – 34-vuotiailla nuorilla aikuisilla. Tämän ikäryhmän vastaajista peräti
45 prosenttia ilmoitti kokeilleensa jotain laitonta huumausainetta elämänsä ai-
kana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.)

Kuvio 2. Kannabista tai muita huumausaineita joskus elämänsä aikana kokeillei-
den tai käyttäneiden osuus 15 – 69-vuotiaista suomalaisista vuosina 1992–2018.
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, muokattu)
Kannabis on Suomessa nykyään eniten käytetty laiton huume. Suomessa erityi-
sesti nuoret ja nuoret aikuiset ovat kannabiksen suurin käyttäjäryhmä. Useimmi-
ten kannabiksen käyttöä kokeillaan kerran tai sen käyttö rajoittuu niin sanottuun
viihdekäyttöön. Kannabiksen säännöllisistä käyttäjistä 10 prosenttia tulee ai-
neesta riippuvaiseksi. (Seppä 2012, 100.) Nyky-Suomessa nuorten aikuisten
asenteet kannabista kohtaan ovat arkisia. Kannabista käytetään esimerkiksi juh-
limistarkoituksessa alkoholin ohella, rentoutumiseen sekä nukkumisen helpotta-
miseksi. (Seppälä 2003, 31.) Kannabista on Suomessa saatavilla myös laillisesti
terveydellisistä syistä lääkekäyttöön, mutta toistaiseksi ei ole todettu sairautta,
johon ei olisi olemassa myös jotain muuta vaihtoehtoista lääkettä tai hoitoa kuin
kannabis (Seppä 2012, 100).



16
Kannabis on Suomessa laittomaksi luokiteltu huumausaine, joka aiheuttaa käyt-
täjälleen mielihyvää ja hyvän olon tunnetta. Sen vaikutus perustuu kannabinoidei-
hin, joista tärkein on delta-9-tetrahydrokannabinoli (THC). Psykoaktiivinen aine
tetrahydrokannabinoli vaikuttaa keskushermoston reseptoreihin, jotka säätelevät
muun muassa mielialaa, muistia, kognitiota, unta ja ruokahalua. (Käypä hoito
2019.) Kannabiksen mielihyvää tuottavaa vaikutustapaa ei kuitenkaan täysin tun-
neta (Seppä 2012, 25). Kannabiksen pitkäaikainen käyttö kaksinkertaistaa muun
muassa skitsofreniariskin ja aiheuttaa keskittymis- ja muistihäiriöitä. Näiden seu-
rausten vakavuusaste riippuu siitä, kuinka pitkään kannabistuotteita on käytetty
ja kuinka paljon. (Käypä hoito 2019.) Kannabis on luokiteltu huumeeksi, joka ai-
heuttaa käyttäjälleen riippuvuutta (Seppä 2012, 98).

2.6 Huumausaineiden haittavaikutukset ja kuolemantapaukset
Huumausaineet vaikuttavat ihmisellä keskushermostoon, mutta niiden vaikutus-
tapa on erilainen huumausaineesta riippuen. Huumausaineesta aiheutuva päih-
tymys johtuu elimistön ja erityisesti aivojen myrkytystilasta. Päihtymyksen aivo-
vaikutusten seurauksena käyttäjä ei pysty hallitsemaan käytöstään, saattaa käyt-
täytyä tilanteissa sopimattomasti sekä kärsiä mahdollisesti peloista, ahdistuk-
sesta ja harhoista. Huumepäihtymys saattaa aiheuttaa myös fyysisiä oireita, ku-
ten vapinaa, pahoinvointia sekä sydämen toimintahäiriöitä. (Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiö 2014.)
Huumausaineisiin liittyy paljon erilaisia riskejä, riippuen käytettävästä huumaus-
aineesta tai lääkkeestä. Huumausaineiden toistuva käyttö aiheuttaa usein vaka-
vaa riippuvuutta. Kun aineen vaikutus elimistössä vähenee, alkaa käyttäjällä il-
metä vieroitusoireita. Vieroitusoireet voivat ilmetä niin fyysisinä kuin psyykkisinä-
kin oireina. Käyttäjä helpottaa vieroitusoireita yleensä uudella huumausainean-
noksella, jonka seurauksena riippuvuus aineeseen vahvistuu. Mikäli huumausai-
netta käytetään toistuvasti, käyttäjän toleranssi eli sietokyky kasvaa ja saman
päihtymystilan saavuttamiseksi joudutaan jatkuvasti nostamaan käytettävän huu-
mausaineen annosta. Huumausaineiden jatkuva käyttö ja siitä syntyvä riippuvuus
tekevät huumeen käytön omaehtoisen lopettamisen hyvin vaikeaksi tai lähes
mahdottomaksi. Suonensisäisesti käytettäviin huumeisiin liittyy olennaisesti
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myös riski saada B- tai C-hepatiitti tai sairastua HIV-infektioon. Huumeiden käyt-
täjillä päihtymystilan takia myös tapaturma- ja itsemurhariskit kasvavat. (Ylioppi-
laiden terveydenhoitosäätiö 2014.)
Huumausaineiden käyttö on aina riski, ja pahimmassa tapauksessa huumaus- tai
lääkeaineiden käyttö voi johtaa kuolemaan. Vuonna 2017 Tilastokeskuksen kuo-
linsyytilaston mukaan huumausaineisiin kuoli Suomessa 200 henkilöä. Euroopan
huumeviraston vuonna 2017 julkaistun raportin mukaan eniten huumausaine-
kuolemia Euroopassa aiheuttaa heroiini. (Huumeraportti 2017.) Terveyden- ja hy-
vinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Sanna Rönkä Helsingin yliopistosta on
tutkinut väitöskirjassaan Huumeiden käyttäjien kuolemat Suomessa (2018) lää-
keaineiden yhteyttä huumekuolemiin. Rönkä (2018) toteaa väitöskirjassaan, että
Suomessa suurimmassa osassa huumeiden aiheuttamista kuolemista syynä on
muun muassa heroiinin korvaushoidossa käytettävä buprenorfiini, jonka tunne-
tuin kauppanimi on Subutex. Väitöskirjan tuloksissa todetaan, että suomalai-
seen huumekuolleisuuteen 2000-luvulla liittyvät huumeiden käytön lääkkeel-
listyminen sekä käyttäjien taloudellinen ja sosiaalinen huono-osaisuus. Suu-
ressa osassa huumekuolemia oli aiheuttajana huumausainetarkoituksessa
käytetyt reseptilääkkeet.
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3 PÄIHTEET JA TYÖELÄMÄ

Päihteiden käyttö näkyy suomalaisessa työelämän kulttuurissa erilaisina haitalli-
sina vaikutuksina. Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde. Suurimman
osan päihdehaitoista aiheuttaa työelämässä alkoholi. Nykypäivänä alkoholin rin-
nalle ovat nousseet myös erilaisten huumausaineiden aiheuttamat haittavaiku-
tukset. Vaikka suhtautuminen ja hoitoonohjausmenetelmät ovat huumeiden ja al-
koholin kohdalla hyvin samankaltaiset, on muistettava, että ne ovat juridisesti eri
tavoin käsiteltäviä päihteitä. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, III & 1.)
Päihteiden käyttö näkyy työelämässä erilaisina lieveilmiöinä ja haittavaikutuk-
sina. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna päihteidenkäytön haittoja ovat
esimerkiksi tuottavuuden laskeminen, poissaolot, sijaisten palkkakustannukset,
sairastelu ja onnettomuudet. (Koskinen, Kilpeläinen & Laakso 2007, 1.) Alkoholin
takia menetetään vuosittain 2 miljoonaa työpäivää, mikä tarkoittaa arviolta 500–
600 miljoonan euron kustannuksia vuodessa. Yhden sairaslomapäivän hinnaksi
arvioidaan 350 euroa. (Poikonen 2015, 6.)
Yleisesti katsasteltuna päihteiden käyttö aiheuttaa huonomuistisuutta, koordinaa-
tiokyvyn puutetta sekä päihteiden käyttö häiritsee olennaisesti työkykyä sekä työ-
tuloksia. Lisäksi päihteiden käytöllä on sosiaalisia haittavaikutuksia esimerkiksi
suhde esimiehiin ja työtovereihin saattaa heikentyä. (Koskinen, Kilpeläinen &
Laakso 2007, 1.) Alkoholin käyttö näkyy työpaikoilla useimmiten ärtyisyytenä ja
väsymyksenä, mutta äärimmäisillään se voi aiheuttaa esimerkiksi onnettomuuk-
sia ja lukuisia sairauksia. Alkoholin rinnalle ovat Suomessa nousseet huumaus-
aineet ja erityisesti kannabikseen suhtautuminen on muuttumassa myönteisem-
mäksi. On todennäköistä, että tulevaisuudessa työpaikoilla tullaan käsittelemään
entistä enemmän myös huumausaineiden käyttöön liittyviä ongelmia. (Työturval-
lisuus keskus N.d.) Huumausaineiden käyttöä sekä vaikutuksia työpaikoilla on
hankala arvioida ja todentaa (Seppä 2012, 203).
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3.1 Päihteet ravintola-alalla
Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi alkoholin käyttö on runsaampaa tietyissä
ammattiryhmissä. Teoksessa Alkoholiriippuvuus (2010, 88.) todetaan, että alko-
holimaksakirroosikuolleisuus on joillakin aloilla runsaampaa kuin toisilla aloilla.
Teoksen mukaan alkoholimaksakirroosiin kuolevat selkeästi useimmin ravintola-
alan työntekijät, kuten tarjoilijat ja baarimestarit. Runsasta alkoholin käyttöä seli-
tetään teoksessa muun muassa alkoholin saatavuudella, ammatin erityispiirteillä
sekä sillä, että alalle valikoituu tietynlaisia ihmisiä.
An american addiction centres resourcen (2019) artikkelissa käsitellään päihtei-
den käyttöä palvelualoilla. Palvelualalla työskentelee eri työtehtävissä muun mu-
assa tarjoilijoita, kokkeja, baarimikkoja ja vastaanottovirkailijoita. Yhdysvaltalai-
sessa artikkelissa todetaan, että ravintoloissa ja hotelleissa työskentelevät hen-
kilöt käyttävät huomattavasti enemmän alkoholia. Artikkelin mukaan ravintola- ja
hotellialan työntekijät käyttävät eniten päihteitä jopa koko amerikkalaisesta työ-
voimasta. Palvelualan työntekijöistä 12  prosenttia ylittää alkoholin riskikäytön ra-
jan.
Artikkelin mukaan osasyynä palvelualan runsaaseen päihteiden käyttöön pide-
tään keskijohdon päihteiden käyttöä. Keskijohdolla näyttäisi olevan työssään pal-
jon paineita ja pitkiä työvuoroja ja alkoholin käytöllä pyritään nollaamaan raskas
työpäivä. Ajatellaan, että keskijohdon alkoholin käytöllä syntyy työpaikalle alko-
holin käytön salliva ja ihannoiva kulttuuri, joka taas lisää työntekijöiden alkoholin
kulutusta. Lisäksi työn uuvuttavuutta pidetään syynä päihteiden runsaalle käy-
tölle. Alkoholia ja huumeita käytetään, että jaksetaan tehdä työvuoro loppuun ja
sillä pyritään myös alentamaan työperäistä stressiä.
Palvelualan runsasta päihteiden käyttöä artikkelissa perustellaan alhaisella pal-
kalla, pitkillä työvuoroilla, vaihtelevilla työajoilla sekä johdon esimerkillä. Palvelu-
ja ravintola-ala ovat erittäin kuluttavia fyysisesti ja henkisesti. Alkoholi liittyy työs-
kentelyyn olennaisesti ja se on näin myös helposti saatavilla työvuoron päät-
teeksi. Muilla aloilla päihteiden käyttö on välitön peruste irtisanomiselle, mutta
esimerkiksi ravintola-alalla sitä saatetaan jopa ihannoida.
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Yhdysvaltalaisella Confirm biosciences sivustolla viitataan U.S. department of
health & human servicen (2015) tekemiin arvioihin hotelli- ja ravintola-alan työn-
tekijöiden päihteiden käytöstä. Hotelli- ja ravintola-alalla päihteiden käytön luvut
olivat kärjessä verrattuna muihin aloihin. Hotellialalla luvut olivat hieman pienem-
piä kuin ravintola-alalla. Ravintola-alalla työskentelevistä 15,4 prosentilla todettiin
alkoholin riskikäyttöä ja 16,3 prosenttia vastanneista kertoi viimeisen kuukauden
aikana käyttäneensä huumausaineita. Vuoden aikana 28 prosenttia työntekijöistä
kertoi käyttäneensä huumausaineita. Tilaston mukaan eroja oli myös kokkien ja
tarjoilijoiden välillä. Tarjoilijat käyttävät lähtökohtaisesti päihteitä hieman vähem-
män kuin kokit. Tarjoilijoista 28,9 prosenttia kertoi käyttäneensä huumausaineita
viimeisen vuoden aikana, kun taas kokkien vastaava luku oli 27,6 prosenttia.

3.2 Ennaltaehkäisevä päihdetyö
Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön liittyy monia erilaisia toimenpiteitä ja toimi-
joita. Lyhyesti määriteltynä ennaltaehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan päihtei-
den aiheuttamien haittojen hallintaa. Ennaltaehkäisevän päihdetyön tarkoituk-
sena on vähentää ja ehkäistä päihdehaittoja. Lisäksi sen tarkoituksena on vähen-
tää päihteiden saatavuutta ja kysyntää, vaikuttaa asenteisiin sekä edistää ter-
veyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ennaltaehkäisevä päihdetyö kohdistuu kaik-
kiin päihtymystarkoitukseen käytettäviin aineisiin. Ennaltaehkäisevää päihde-
työtä toteuttavat kunnan ja valtion lisäksi muun muassa viranomaiset, järjestöt,
yritykset ja yhteisöt. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä ja hoitoa järjestävät kuntien
sosiaali- ja terveyspalvelut. Päihdetyötä harjoitetaan myös kouluissa sekä nuo-
riso- ja vapaa-ajan toiminnassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019.)
Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön vaikuttaa Suomen lainsäädäntö, tarkemmin
päihdehuoltolaki. Lain mukaan päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää
päihteiden käyttöä sekä tukea ongelmakäyttäjää ja hänen läheisiään. Laki vel-
voittaa jokaisen kunnan järjestämään päihdepalveluita asukkailleen. Päihdepal-
velujen tulee olla helposti saavutettavissa ja jokaisen kunnan tulee mitoittaa pal-
velut vastamaan hoidon tarpeen määrää. Päihdehuoltolaki velvoittaa auttamaan
myös ongelmakäyttäjän talouteen ja työhön liittyvissä asioissa. (Aalto, M. & Mä-
kelä, R. 2010, 44.)
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Ennaltaehkäisevää päihdetyötä toteutetaan myös työpaikoilla. Työpaikalla päih-
detyö on osa työturvallisuutta ja – hyvinvointia. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli
työpaikan päihdetyön toteutuksessa. Usein työpaikoilla muodostuu ongelmaksi
päihdetestauksen toteuttaminen, milloin työntekijän saa esimerkiksi puhalluttaa.
Päihdetyön tarkoituksena onkin, ettei tämänlaisia asioita tarvitsisi pohtia, vaan
päihteiden käyttöön olisi puututtu jo varhaisemmassa vaiheessa. On ensiarvoi-
sen tärkeää tunnistaa varhaisessa vaiheessa päihteiden ongelmakäytön tunnus-
merkit, kuten toistuvat myöhästelyt ja sairauspoissaolot. Kun päihdeasiat on yri-
tyksessä etukäteen määritelty jo työntekijän palkkausvaiheessa, on päihdehait-
toihin helpompi jälkikäteen puuttua. Työpaikoilla on usein käytössä päihdeoh-
jelma, joka sisältää selkeät mallit päihteiden käyttö tilanteiden hallintaan ja hoi-
toonohjaukseen. (Työturvallisuus keskus N.d.)

3.3 Päihdeohjelmat osana ennaltaehkäisevää päihdetyötä
Työpaikoilla olisi suositeltavaa olla päihdeohjelma, jossa kuvataan työpaikan
päihteitä ehkäisevää toimintaa ja joka sisältää hoitoonohjausmallin sekä lyhyt-
neuvontaa. Lisäksi päihdeohjelmasta löytyy tietoa päihdeongelmien tunnistami-
sesta. Päihdeohjelmasta löytyy ohjeistukset ja toimintamallit kaikkien päihdeon-
gelmien käsittelyyn, niin huumeiden kuin alkoholinkin. Päihdeohjelman olemas-
saolo on osa yrityksen työhyvinvointia ja sen ylläpitävää toimintaa. (Seppä 2012,
203.) Päihdeohjelmasta huolehtiminen ja vastaaminen ovat päivittäistä esimies-
työtä (Työturvallisuuskeskus N.d.). Työterveyshuoltolaissa edellytetään, että työ-
paikalla tulee olla päihdeohjelma, jotta esimerkiksi huumausainetestausta voi-
daan toteuttaa työpaikalla (Kaarne, T. & Juntunen, J. 2010, 88).
Päihdeohjelman yksi tarkoituksista on saada työntekijät ymmärtämään päihtei-
den aiheuttamia haittoja työympäristössä. Päihdeohjelman avulla voidaan vaikut-
taa työpaikalla vallitsevaan ilmapiiriin ja luomaan sellainen ympäristö, missä päih-
deongelmista voidaan puhua avoimesti. Lisäksi päihdeohjelman avulla pyritään
vaikuttamaan asenteisiin ja valistamaan päihteiden käytön terveys- ja onnetto-
muusriskeistä. Erityisen tärkeää on kouluttaa ja valmentaa henkilökuntaa sekä
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esimiehiä päihdeasioissa. Päihdeohjelma voidaan laatia yhdessä työterveyshuol-
lon kanssa ja päihdeohjelmaan kirjataan myös työterveyshuollon toimintasuunni-
telma. Päihdeohjelman ja päihdetyön tärkein päämäärä on sitouttaa henkilökunta
yhteisiin pelisääntöihin ja päihteettömään työkulttuuriin sekä ymmärtämään, että
päihteiden käyttö vaikuttaa koko työyhteisöön. Päihdeohjelman tulee olla ajanta-
sainen ja henkilökunnan tiedossa. (Työturvallisuus keskus N.d.)
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4 TYÖHYVINVOINTI

”Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan terveys on täydellisen
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila” (Virolainen 2012, 11). Ter-
veys ja työhyvinvointi ovat hyvin laajoja käsitteitä ja niitä tuleekin katsastella mo-
nesta näkökulmasta. Työhyvinvoinnin käsitettä voidaan rakentaa WHO:n ter-
veysmääritelmän kautta. Työhyvinvointia käsitteenä voidaan tarkastella työn mie-
lekkyyden, turvallisuuden, työterveyden edistämisen sekä työuraa tukevien ter-
mien kautta. Työhyvinvointi ei ole pelkästään työpahoinvointiin puuttumista, vaan
työhyvinvointia tulee jatkuvasti ylläpitää ja kehittää työyhteisöissä. Terveys ja työ-
hyvinvointi ovat fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin tasa-
paino, jossa jokainen osa-alue on yhteydessä toisiinsa. (Virolainen 2012, 11.)
Työnantajat ovat vastuussa työhyvinvoinnista ja näyttää siltä, että he ovat alka-
neet entistä enemmän kiinnittää huomiota työntekijöiden hyvinvointiin. Myös
työntekijät itse ovat nykypäivänä yhä enemmän orientoituneet oman itsensä huol-
tamiseen ja työssä jaksamiseen. Työhyvinvointi on siis kaiken kaikkiaan työyh-
teisön yhteinen asia. (Virolainen 2012, 9.) Jokainen ihminen kokee oman työhy-
vinvointinsa yksilöllisesti. Toinen työntekijä kaipaa hyvää työilmapiiriä ja ystäviä,
kun taas toinen saattaa kaivata työltään haastetta ja etenemismahdollisuuksia.
Yksilön työhyvinvointiin vaikuttavat työpaikka, työyhteisö ja työnteko sekä työn-
tekijän henkilökohtainen elämä. Työntekijän perhe, oma elämänasenne ja – ti-
lanne vaikuttavat paljon yksilön työhyvinvointiin sekä työssä jaksamiseen. (Viro-
lainen 2012, 12–13.)
Työhyvinvoinnin fyysiseen osa-alueeseen kuuluvat muun muassa ergonominen
työskentely ja työn fyysinen kuormittavuus. Fyysiseen osa-alueeseen liittyvät li-
säksi siisteys, lämpötilavaihtelut, melu ja työvälineet. (Virolainen 2012, 17.)
Psyykkinen hyvinvointi on tuoreempi ilmiö hyvinvoinnin ja terveyden saralla.
Psyykkiseen työhyvinvointiin liittyvät esimerkiksi työstressi, työpaineet ja työilma-
piiri. Suomessa jopa joka kolmas nainen ja joka viides mies kokee työstä aiheu-
tuvia psyykkisiä oireita. Yksi merkittävimmistä psyykkisten oireiden aiheuttajista
on työpaikalla vallitseva kiire. (Virolainen 2012, 18.)
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Sosiaalinen työhyvinvointi tarkoittaa sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaiku-
tuksen tärkeyttä työyhteisössä. Työntekijöillä on mahdollisuus keskustella va-
paasti työtovereidensa kanssa ja kollegoja on helppo lähestyä. Sosiaalisella hy-
vinvoinnilla on suora vaikutus moneen työyhteisön osa-alueeseen, kuten työilma-
piiriin. (Virolainen 2012, 24.) Henkinen työhyvinvointi rinnastetaan usein osaksi
psyykkistä hyvinvointia. Henkisyydellä työyhteisössä tarkoitetaan esimerkiksi työ-
organisaation arvomaailman kohtaamista sen jäsenien kanssa ja työpaikalla val-
litsevaa harmoniaa. Arkisesti se voi tarkoittaa myös sitä miten työtoverit kohtaa-
vat toisensa työpaikalla tai miten asiakkaita kohdellaan työpaikalla. (Virolainen
2012, 26–27.)

4.1 Työhyvinvointi ja sen edistäminen
Jari Hakasen kirjassa Työuupumuksesta työn imuun: työhyvinvointitutkimuksen
ytimessä ja reuna-aluilla (2004, 21) Suomen työhyvinvoinnin tilanne näyttää var-
sin negatiiviselta. Hakasen kirjassa mainitaan vuonna 2003 tehty työ ja terveys-
tutkimus, jonka mukaan joka kolmas suomalainen koki työnsä henkisesti ras-
kaaksi ja 13 prosenttia koki työstä johtuvia stressi- sekä työuupumus oireita. Li-
säksi sairauspoissaolot ovat olleet tasaisessa nousussa vuodesta 1998 lähtien.
Kuitenkin Harri Virolaisen kirjassa Kokonaisvaltainen työhyvinvointi (2012, 49–
51) viitataan Juha Anttilan tutkimukseen, jonka mukaan Suomen työhyvinvointiti-
lanne näyttää valoisammalta. Tutkimuksen mukaan Suomessa 8 prosenttia ihmi-
sistä kokee olevansa ihannetyössään, ja 46 prosenttia yli 35-vuotiaista kokee,
että työtä tulisi muuttaa vain vähän, jotta sitä voisi kutsua ihannetyöksi. Noin puo-
let suomalaisista siis kokee viihtyvänsä työssään suhteellisen hyvin. Eniten tyy-
tymättömyyttä työhönsä kokivat nuoret, joista 25 prosenttia kokee tyytymättö-
myyttä työtään kohtaan. Kaikkein tyytyväisimpiä työhönsä Suomessa ovat yli 55-
vuotiaat työntekijät. Työtyytyväisyyteen vaikuttavat olennaisesti turvallisuuden
tunne, vakituinen työsuhde ja riittävä palkkataso. Sukupuolella ei ole havaittu ole-
van merkitystä työssä viihtymiseen. Euroopan mittakaavalla Suomi sijoittui
toiseksi työviihtyvyyden osalta ja näyttää siltä, että Suomessa yleisesti ottaen
viihdytään töissä.
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Työhyvinvoinnin edistäminen työyhteisössä lähtee ensisijaisesti johtajatasolta.
Johdon tehtävänä on omalla esimerkillään rakentaa hyvää ilmapiiriä ja työhyvin-
vointia. Johdon tulee sitouttaa ja motivoida henkilökuntaa sekä viestittää työhy-
vinvoinnin tärkeydestä. Kuitenkin työhyvinvoinnin edistäminen, ylläpitäminen ja
rakentaminen vaativat investointeja sekä resursseja. Johdon päätettävissä on,
kuinka paljon resursseja käytetään työhyvinvoinnin edistämiseen. Johdon ei tulisi
ajatella työhyvinvointiin investoimista kulueränä, vaan tuottavana sekä itsensä
takaisin maksavana toimenpiteenä. (Virolainen 2012, 134–135.)
Hyvä työnantaja lähtee kehittämään työhyvinvointia henkilöstön tarpeita huomi-
oiden. Työnantajan tulee pitää huolta kaikista työhyvinvoinnin osa-alueista esi-
merkiksi takaamalla työn turvallisuus, työn kehittämismahdollisuudet sekä osoit-
taa hyväksyntää ja arvostusta työntekijöitään kohtaan. (Luukkala 2011, 21.) Työ
antaa monelle ihmiselle merkityksen elämälle; se takaa taloudellista turvallisuutta
ja lisää kuuluvuutta yhteiskuntaan. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että
työntekijä pitää työtänsä mielenkiintoisena ja tärkeänä. Työntekijän tulee kokea
itsensä hyödylliseksi ja ennen kaikkea kuulluksi. (Luukkala 2011, 22 - 26.)
Heli Säkkisen opinnäytetyössä Hyvinvointia työssä – johtaminen työhyvinvoinnin
edistäjänä (2012) on tutkittu millaisia työhyvinvointia edistäviä tekijöitä on kuvattu
tutkimuksissa ja kirjallisuudessa yksilön, työyhteisön, organisaation ja johtajuu-
den näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittivat, että yksilön työhyvinvointia edis-
täviä tekijöitä oli kahdeksan: työkokonaisuuden toimivuus, oikeudenmukaisuu-
den kokemus työssä, osaamisen kehittäminen, työn tuottamat positiiviset koke-
mukset, vuorovaikutuksen toimivuus sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävä toi-
minta. Johtamiseen liittyviä työhyvinvoinnin edistämiskäsitteitä oli kolme. Toimi-
vat johtamiskäytännöt kategoria piti sisällään muun muassa toimivan muutosjoh-
tamisen, oikeudenmukaisuuden, luottamuksellisuuden sekä kannustuksen. Li-
säksi johtamiseen liittyviä työhyvinvointia edistäviä tekijöitä olivat tutkimuksen
mukaan hyvinvoinnin kehittäminen sekä toimivat työhyvinvoinnin mittarit ja seu-
rausjärjestelmät.



26
4.2 Ilmapiirin merkitys
Työyhteisön ilmapiirillä on olennainen merkitys työpaikan ja työntekijän hyvin-
vointiin. Työpaikalla solmitaan mahdollisesti ystävyyssuhteita, joilla on positiivi-
nen vaikutus työpaikan ilmapiiriin ja mahdollisesti myös vapaa-aikaan. Pienillä
teoilla on vaikutusta työpaikan hyvän ilmapiirin rakentumiseen. On tärkeää, että
työyhteisössä vallitsee yhteisöllinen ja erilaiset persoonat hyväksyvä ilmapiiri. Hy-
vien käytöstapojen muistaminen, tukeminen, luottamus, tiedon sekä osaamisen
jakaminen ovat avainasemassa hyvän ilmapiirin rakentumiselle. Tiivis, toimiva
henkilökunta on myös yrityksen taloudellisesta näkökulmasta kannattavampi ja
tehokkaampi. (Suomen Mielenterveys ry N.d.)
Hyvän ilmapiirin rakentuminen työyhteisössä on kaikkien työyhteisön osapuolien
asia. Kuitenkin hyvän ilmapiirin luominen tulisi lähteä johtajatasolta. Esimies voi
seurata työyhteisön ilmapiiriä erilaisin keinoin. Työpaikan ilmapiiriä voidaan tar-
kastella esimerkiksi keskustelemalla henkilökunnan kanssa, havainnoimalla tai
kyselylomakkeen avulla. Virolainen viittaa kokonaisvaltainen työhyvinvointi kir-
jassaan Piiraisen ym. tekemään tutkimukseen. Tutkimuksessa ilmeni, että työ-
paikan ilmapiirillä on suora yhteys työpaikan sairauspoissaoloihin.  Lisäksi huo-
non ilmapiirin omaavilla työpaikoilla, työntekijöillä oli huomattavasti useammin
psyykkisiä vaivoja ja sairaslomien määrä oli jopa 70 % suurempi, kuin työpaikoilla
jossa on hyvä ilmapiiri. (Virolainen 2012, 190.)
Yleensä huono ilmapiiri ilmenee työpaikoilla kisaamisena, epäasiallisena käytök-
senä, epäselvinä toimintatapoina ja johdon puutteina. On tärkeää ennaltaehkäi-
sevää toimintaa määrittää etukäteen työpaikan pelisäännöt, perehdyttää työteki-
jät, kertoa mitä häneltä vaaditaan, kuunnella ja keskustella. Ilmapiiri ongelmat
tulisi havaita mahdollisimman ajoissa ja kehityskeskustelut onkin havaittu useissa
työyhteisöissä hyväksi menetelmäksi rakentaa ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä. (Pal-
velualojen ammattiliitto 2018.)
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4.3 Työpahoinvoinnin aiheuttajat
Työhyvinvoinnin edistämistä ja kehittämistä suunniteltaessa on ehkä helpompi
ajatella, mikä aiheuttaa työpaikalla pahoinvointia ja tyytymättömyyttä. Suurimpia
työpahoinvoinnin aiheuttajia näyttäisivät olevan kiire ja stressi. Ne aiheuttavat pit-
källä aikavälillä työn ilon katoamista sekä työuupumusta ja loppuun palamista.
Pieni stressi työpaikalla saattaa puolestaan jopa parantaa suorituskykyä, mutta
liiallisena ja pitkään jatkuessaan se aiheuttaa ihmisessä erilaisia fyysisiä reakti-
oita. (Virolainen 2012, 30–31.)
Työn aiheuttama stressi aiheuttaa paljon kuluja ja vähentää työtehokkuutta. On
arvioitu, että jopa 60 prosenttia sairauspoissaoloista saattaa johtua työn aiheut-
tamasta stressistä. (Virolainen 2012, 30–31.) Tyypillisimpiä stressin ensioireita
ovat muistikatkokset, keskittymiskyvyn puute, hermostuneisuus, mielialavaihte-
lut, aloitekyvyn puute ja seksihalujen vähentyminen. Stressaavimmiksi töiksi lu-
keutuvat ammatit, joissa käsitellään tunteita ja työskennellään jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa (Virolainen 2012, 34–35).
Työntahdin kiristyminen sekä työpaineet ja epävarmuus tuottavat työntekijälle ää-
rimmäistä kiireen, paineen ja stressin tunnetta. Elimistö oireilee kiireen tuntee-
seen muun muassa hormonitoiminnan, verenpaineen ja aivokemian muutoksina.
Lisäksi ihmisen vastustuskyky heikkenee kiireen aiheuttaman stressin myötä. Kii-
reeseen ja työpaineen kehittymiseen vaikuttavat työn kuormittavuus ja työaikojen
vaihtelut. Lisäksi työkiireillä on suora vaikutus vapaa-ajan elämään. (Virolainen
2012, 54–55.)
Pitkään jatkuessa kiire, työstressi ja paineet voivat kärjistyä työuupumukseksi.
Työuupumus koostuu kolmesta ulottuvuudesta, uupumisen tunteesta, kyynisty-
misestä ja tunteesta oman ammattitaidon riittämättömyydestä. Tyypillisesti työ-
uupumukseen sairastuu henkilö, joka on motivoitunut työhönsä ja jolla on korkeat
tavoitteet urallaan, mutta joka kärsii epäsuotuisasta työympäristöstä, mikä ei tue
tavoitteiden saavuttamista. Ammattialoittain tarkasteltuna eniten riittämättömyy-
den tunnetta kokivat muun muassa siivoojat ja keittiöapulaiset. (Virolainen 2012,
35–36.)
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Yksi työpahoinvoinnin osa-alueista on unettomuus ja noin joka kolmas suomalai-
nen kärsii unettomuudesta. Usein unettomuus johtuu työn aiheuttamista teki-
jöistä. Unettomuudella on todettu olevan suora yhteys työtapaturmiin.  Unetto-
muus vaikuttaa ihmissuhteiden laatuun ja kognitiiviseen suorituskykyyn sekä hei-
kentää arvostelukykyä ja haittaa ongelmien ratkaisemista. Monilla työyhteisöillä
on paljon sääntöjä esimerkiksi päihteiden käytön suhteen, mutta ei unettomuu-
den. (Virolainen 2012, 47.)
Suositusten mukaan työtä ei saisi tehdä poikkeustapauksissakaan 16 tuntia put-
keen ja vuorokaudessa tulisi olla 11 tuntia keskeytymätöntä lepoaikaa. Yövuoroja
tai pidennettyjä työvuoroja ei ole suositeltavaa teettää missään tapauksessa yli
kuutena päivänä putkeen. Työ ei itsessään ole unettomuuden aiheuttaja, vaan
työstä aiheutuva kiire, kilpailu, paine, stressi ja ahdistuneisuus. Suomalaiset kär-
sivät unettomuudesta enemmän suhteessa esimerkiksi keskieurooppalaisiin. (Vi-
rolainen 2012, 48.)

4.4 Työhyvinvoinnin mittarit
Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että johtoporras huolehtii työpaikan työhy-
vinvoinnin kehittämisestä ja edistämisestä. Työhyvinvointia tulisi säännöllisesti
tarkastella työntekijälähtöisesti. Usein johtoportaalla saattaa olla positiivisempi
näkemys työpaikalla vallitsevasta ilmapiiristä, viihtyvyydestä ja hyvinvoinnin ti-
lasta. Työhyvinvoinnin säännöllisellä mittauksella ja tarkastelulla saadaan reaali-
aikaista faktatietoa, jonka avulla työhyvinvointia on helpompi kehittää sekä tehdä
hyvinvointia koskevia päätöksiä. (Virolainen 2012, 110–111.)
Työhyvinvoinnin mittaaminen tulisi toteuttaa säännöllisesti. Mittaus tulisi toteuttaa
niin, että se antaisi mahdollisimman paljon apua työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Mittausten avulla voidaan tarkastella, mihin suuntaan yrityksen työhyvinvointi on
kehittynyt. Usein yritykset pitävät lukua monista prosesseistaan ja toiminnois-
taan, mutta lisäksi säännölliset työhyvinvointimittaukset ovat yrityksen kannalta
yhtä tärkeitä. Henkilökunta tulisi ottaa mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen ja
mittauksien tulokset on tärkeää käydä läpi yhdessä henkilöstön kanssa. (Virolai-
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nen 2012, 110–111.) Mittaukset sekä työhyvinvoinnin edistäminen kaikin mah-
dollisin keinoin ovat ennaltaehkäisevää työskentelyä työsuojelutoiminnan kan-
nalta. Mittausten tekeminen auttaa tehokkaasti ennaltaehkäisemään mahdollisia
ongelmia esimerkiksi työilmapiirissä. (Virolainen 2012, 111.)
Työhyvinvoinnin mittausmenetelmiä on monenlaisia. Työhyvinvoinnin enna-
koivina mittareita ovat muun muassa kehitys- ja työhyvinvointikeskustelut, ter-
veystarkastukset, kuntotestit, ergonomiatarkastukset, koulutusseuranta ja järjes-
tys- ja viihtyvyysindeksit. Työhyvinvoinnin niin sanottuja reagoivia mittareita puo-
lestaan ovat sairauspoissaolot, lääkärikustannukset, henkilöstön vaihtuvuus,
henkilöstön halu suositella yritystä työpaikkana, viranomaisten huomautukset, ta-
paturmien ja ammattitautien määrä sekä laatu. (Virolainen 2012, 113.) Sairaus-
poissaolojen seuraaminen on yksi käytetyimmistä ja hyödyllisimmistä työhyvin-
voinnin mittareista (Virolainen 2012, 115).
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5 ESITUTKIMUS

Esitutkimustyö Alkoholin ja huumausaineiden käyttö sesonkityössä toteutettiin
tammikuussa vuonna 2019. Esitutkimustyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka
runsasta päihteiden käyttö on sesonkityöntekijöiden keskuudessa sekä miksi ja
minkälaisia päihteitä sesonkityösuhteen aikana käytetään. Työn teoriaosuudessa
käsiteltiin sesonkityön luonnetta, huumausaineita, alkoholia ja päihteiden käyttöä
työelämässä. Tutkimuksessa haastateltiin kyselylomakkeen avulla 171 sesonki-
työntekijää, jotka ovat työskennelleet sesonkitöissä eri puolella Suomea. Kysely-
lomakkeessa oli 16 kysymystä. Kyselytutkimus oli kohdistettu koskemaan nimen-
omaan sesonkityösuhteen aikana vallitsevaa päihdekulttuuria ja päihdetottumuk-
sia. Noin 73 % kyselyyn vastanneista oli alle 30-vuotiaita.
Kaikista vastanneista 71 % kertoi juovansa alkoholia muutaman kerran kuukau-
dessa tai 3-4 kertaa viikossa. Vastanneista kaksi kolmasosaa kuluttaa alkoholia
sesonkityösuhteen aikana runsaasti. Selvitimme tutkimuksessa myös yhden illan
aikana nautittujen annosten määrää ja yli puolet vastanneista kertoo juovansa 7-
9 annosta tai enemmän kuin 10 annostaa yhtä iltaa kohden. Yli puolet vastan-
neista oli sitä mieltä, että alkoholilla on negatiivisia vaikutuksia töissä jaksami-
seen ja hyvinvointiin, mutta kuitenkin 40 % koki, että alkoholin käyttö auttaa jak-
samaan töissä. Kartoitimme tutkimuksessa myös syitä päihteiden käytölle. Se-
sonkityössä raskaimmaksi koettiin vaihtelevat työajat, pitkät työvuorot, työn hek-
tisyys ja fyysinen kuormittavuus. Yhdeksi raskauttavaksi tekijäksi osoittautui
myös kotoa poissa oleminen.
Tutkimuksessa selvitettiin myös, käyttävätkö sesonkityöntekijät enemmän päih-
teitä sesonkityösuhteen aikana kuin ”tavallisesti”. Noin 62 % kertoi päihteiden
käytön olevan huomattavasti runsaampaa sesonkityösuhteen aikana. Noin yksi
kolmasosaa vastanneista kertoi käyttäneensä huumausaineita sesonkityösuh-
teen aikana. Kannabis osoittautui tutkimuksessa käytetyimmäksi huumausai-
neeksi ja yleisesti ottaen huumausaineita kerrottiin käytettävän samoihin tarkoi-
tuksiin kuin alkoholia.
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Esitutkimustyön tulokset osoittivat, että sesonkityösuhteen aikana käytetään run-
saasti päihteitä. Tutkimustulokset innoittivat meitä tutkimaan esimiesten näkökul-
mia ja päihteiden käytön vaikutuksia työelämään. Saimme esitutkimustyön tulok-
sista hyvää vertailumateriaalia esimiesten näkökulmien purkamiseen.
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Opinnäytetyöprosessimme käynnistyi varsinaisesti syyskuussa vuonna 2019.
Ennen tätä olimme kuitenkin jo päättäneet opinnäytetyön aiheen sekä toteutta-
neet esitutkimustyön. Esitutkimustyössä totesimme sesonkityöntekijöiden käyttä-
vän runsaasti päihteitä. Opinnäytetyön tarkoituksena on syventyä päihteiden
käyttöön liittyviin näkökulmiin esimiestasolla. Haasteita tutkimusprosessissamme
aiheutti teoria- ja tutkimustiedon löytäminen, sillä sesonkityötä ja ravintola-alan
päihteiden käyttöä on tutkittu melko vähän. Aineistonhankintamenetelmäksi opin-
näytetyöhömme valikoitui teemahaastattelut esimiehille.

6.1 Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu
Haastattelu on yksi kvalitatiivinen eli laadullinen aineistonhankintamenetelmä,
jonka tavoitteena on hankkia tietoa ja selvittää ihmisten mielipiteitä, ajatuksia, ko-
kemuksia, uskomuksia sekä tunteita. Haastattelu on vuorovaikutuksenomaista
keskustelua haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelun toteutustapoja
on olemassa monia erilaisia riippuen esimerkiksi haastattelun vuorovaikutuksen
tasosta ja rakenteesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 11 - 12.) Haastattelu on hyvin
joustava menetelmä ja siksi se sopii moniin erilaisiin tilanteisiin ja tutkimustarkoi-
tuksiin. Haastattelun vahvuutena on, että tutkijan on mahdollista selvittää ihmis-
ten motiiveja vastausten taustalla. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 34.)
Haastattelut jaetaan yleensä kolmeen eri lajityyppiin: strukturoitu haastattelu,
puolistrukturoitu haastattelu sekä strukturoimaton haastattelu. Strukturoitujen ja
puolistrukturoitujen haastatteluiden väliin jää niiden niin kutsuttu välimuoto, puo-
listrukturoitu haastattelu. Yksi tällainen haastattelumuoto on teemahaastattelu,
joka onkin yksi käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmiä. Teemahaastattelussa vuo-
rovaikutus on vapaata ja keskustelunomaista, mutta sitä kontrolloidaan ennalta
määritellyillä teemoilla. Kysymykset tai haastattelun teemat ovat kaikille haasta-
teltaville samat, mutta teemahaastattelussa on tilaa poiketa ennalta määritellystä
rungosta, ja lähteä syventymään haastateltavan ajatuksiin. Haastateltavien
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määrä on riittävä, kun uusilta haastateltavilta ei saada enää uutta, tutkimuksen
kannalta olennaista tietoa. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 47–48.)
Tutustuttuamme erilaisiin aineistonhankintamenetelmiin, totesimme teemahaas-
tattelun sopivan tutkimukseemme parhaiten. Teemahaastattelun vahvuutena on,
että haastateltavien ajatuksiin voidaan syventyä ja on mahdollista löytää taustalla
piileviä asenteita ja motiiveja, joita ei esimerkiksi strukturoidulla haastattelumal-
lilla voitaisi löytää. Haastattelussa ja sen purkamisvaiheessa tulee kuitenkin
muistaa, että tuloksista voidaan löytää myös teemoja, joita ei osattu etukäteen
ajatella ja odottaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66–67.)
Teemahaastattelu aineistonhankintamenetelmänä edellyttää erittäin huolellista
aiheeseen perehtymistä, jotta voidaan valita teemat, jonka ympärille haastattelu
rakentuu. Tutkimukseen valikoidaan henkilöitä, joilta oletetaan saavan arvokasta
tietoa tutkimukseen liittyen. Ennen tutkimuksen aloittamista tehdään tarkka tutki-
mussuunnitelma, jossa määritellään tutkimusongelma ja valitaan tutkimusmene-
telmä, perehdytään aikaisempiin tutkimuksiin, mietitään kuinka monta henkilöä
haastatellaan ja millä perusteella heidät valitaan sekä aikataulutetaan tutkimus-
työn prosessi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 56.) Tämän jälkeen edessä on teemojen
valinta tutkimuksen teoriaan pohjautuen sekä esihaastattelut, joissa testataan
teemojen ja kysymysten toimivuutta ennen oikeaa haastattelutilannetta. Oike-
assa haastattelutilanteessa keskustelut nauhoitetaan ja niiden pohjalta tehdään
yleisimmin litterointi eli puhtaaksikirjoitus. Kun haastattelut kirjoitetaan puhtaaksi,
näiden pohjalta on helpompi alkaa etsiä yhteisiä ja toistuvia teemoja ja aihealu-
eita. Viimeisenä jäljellä on tutkimustulosten analysointi ja johtopäätösten ja poh-
dintojen tekeminen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 72, 138, 192.)

6.2 Haastatteluiden toteutus
Opinnäytetyön haastattelut toteutettiin Levin matkailukeskuksessa 5.10.2019 –
9.10.2019 yksilöhaastatteluina. Haastattelimme tutkimuksessa kymmentä ravin-
tola-alan esimiestä. Haastatteluihin halusimme valita mahdollisimman monipuo-
lisesti henkilöitä, jotka työskentelevät eritasoisissa esimiestehtävissä sekä erilai-
sissa toimipisteissä. Halusimme saada haastateltaviksi mahdollisimman erilaisia
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esimiehiä iältään ja asemaltaan organisaatioissaan, jotta saisimme mahdollisim-
man laajan ja monipuolisen kuvan esimiesten näkökulmista. Näin halusimme
myös varmistua siitä, että tutkimus olisi mahdollisimman luotettava. Haastattelui-
hin valikoitui henkilöitä, jotka toimivat esimerkiksi vuoropäällikköinä, ravintola-
päällikköinä, keittiöpäällikköinä ja henkilöstöjohtajina. Haastateltavat olivat iäl-
tään 23–55-vuotiaita, ja heillä oli työkokemusta ravintola-alalta muutamasta vuo-
desta kymmeniin vuosiin. Tutkimukseen osallistui yhdeksän naista ja yksi mies.
Esimiehet työskentelivät hyvin erilaisissa yrityksissä, esimerkiksi ruokaravinto-
loissa, olutravintoloissa ja yökerhoissa. Osa esimiehistä työskenteli pienissä yk-
sityisissä yrityksissä, kun taas toisilla esimiehillä saattoi olla johdettavanaan iso
ketju, johon kuului useita ravintoloita.
Ennen varsinaisia haastatteluja toteutimme esihaastattelut, joilla halusimme tes-
tata haastattelun runkoa sekä teemojen ja kysymysten toimivuutta. Esihaastatte-
lut toteutettiin kahdelle ravintola-alan esimiehelle Tampereella. Esihaastattelussa
todettiin, että haastattelurunko oli toimiva ja haastatteluista saatiin vastauksia tut-
kimuskysymykseemme. Lisäksi haastattelun kesto ajallisesti vaikutti olevan riit-
tävän pitkä.
Halusimme haastatella esimiehiä kasvotusten, jotta saisimme mahdollisimman
rehellisiä vastauksia. Toteuttamalla haastattelut kasvotusten, pystyimme myös
analysoimaan haastateltavien elekieltä. Halusimme havainnoida, miten haasta-
teltavat reagoivat haastattelussa esille tuleviin kysymyksiin ja teemoihin. Yksi
haastattelu jouduttiin kuitenkin toteuttamaan puhelimen välityksellä aikataululli-
sista ongelmista johtuen. Haastattelut toteutettiin haastateltavien työpaikoilla ti-
loissa, joissa oli rauhallista keskustella. Esimiehiltä kysyttiin lupa haastatteluiden
nauhoittamiseen ja heille kerrottiin, mihin tarkoitukseen nauhoja käytetään. Haas-
tattelutilanteissa korostettiin, että haastatteluista saadut vastaukset käsitellään
täysin anonyymisti. Korostimme myös, että haastateltavien anonymiteetti säilyte-
tään täysin.
Haastatteluissa käsiteltiin yleisesti sesonkityön luonnetta, päihteiden käyttöä
sekä päihteiden käytön vaikutuksia työskentelyyn ja työhyvinvointiin. Haastatte-
luissa pyrittiin selvittämään, mitä päihteitä sesonkityöntekijät käyttävät esimiesten
mielestä, ja missä määrin. Halusimme selvittää myös, miten päihteiden käyttö
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ilmenee työpaikoilla ja kuinka paljon se vaikuttaa esimerkiksi työssä jaksamiseen.
Lisäksi haastatteluissa selvitettiin yleisesti Levillä vallitsevia asenteita päihteiden
käyttöön.
Haastattelut etenivät ennalta mietittyjen teemojen ja kysymysten pohjalta. Haas-
tattelut etenivät luontevasti vapaamuotoisina keskusteluina, ja tarkentavia kysy-
myksiä esitettiin tarpeen mukaan. Lisäksi halutessamme saatoimme esittää sy-
ventäviä kysymyksiä, joita ei ollut ennalta määritelty. Esittelimme haastateltaville
myös aikaisemmin tekemämme esitutkimustyön. Teimme päätöksen, että esitte-
limme esitutkimuksen haastateltaville vasta haastattelun lopuksi, etteivät esitut-
kimuksesta saadut tulokset olisi vaikuttaneet esimiesten vastauksiin. Olimme kui-
tenkin suunnitelleet, että mikäli haastatteluissa olisi tullut ilmi, että haastateltavan
mielestä päihteiden käyttö työelämässä ei ole ongelma, olisimme voineet esitellä
esitutkimuksen tuloksia jo haastattelun alussa. Kaikki haastateltavat kuitenkin to-
tesivat päihteiden käyttöä esiintyvän sesonkityöntekijöiden keskuudessa, joten
kaikille haastateltaville esitutkimustyö esiteltiin vasta haastattelun lopuksi. Haas-
tattelimme esimiehiä niin paljon, että saturaatio eli aiheen kyllästeisyys täyttyi ja
koimme, ettemme saa enää uusia näkökulmia tutkimuskysymykseemme.
Haastatteluiden jälkeen aloitimme haastatteluiden litteroinnin eli puhtaaksikirjoit-
tamisen. Kirjoitimme puhtaaksi kaikki haastattelut nauhoitettujen materiaalien
pohjalta. Yhteensä puhtaaksikirjoitettua materiaalia kertyi noin 45 sivua. Puhtaak-
sikirjoitetun haastattelumateriaalin pohjalta aloimme etsiä yhteneviä teemoja. Ja-
oimme tulokset kolmeen yläluokkaan: päihteiden käyttö, miksi päihteitä käytetään
sekä työhyvinvointi. Lisäksi yläluokkien joukosta löytyi kahdeksan alaluokkaa,
joita käsittelemme tutkimuksen tuloksissa.
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Kuviossa 3 havainnollistetaan tässä osiossa käsiteltäviä tutkimuksen tuloksia.
Kuviosta ilmenee haastatteluissa esille nousseita teemoja. Teemat on jaoteltu
kolmeen yläluokkaan ja kahdeksaan alaluokkaan. Haastatteluiden tulosten ylä-
luokiksi muodostuivat päihteiden käyttö, miksi päihteitä käytetään sekä työhyvin-
vointi. Yläluokat on jaettu kahteen tai kolmeen pienempään alaluokkaan. Teemat
on esitelty samassa järjestyksessä, missä ne on esitetty haastateltaville.

Kuvio 3. Teemahaastatteluista nousseet teemojen ylä- ja alaluokat havainnollis-
tettuna.
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7.1 Päihteiden käyttö
Haastatteluissa pyrittiin selvittämään esimiesten ajatuksia siitä, millaisia päihteitä
sesonkityösuhteen aikana käytetään ja vaikuttaako päihteiden käyttö olennaisesti
työskentelyyn. Lisäksi haastatteluissa pyrittiin selvittämään, miten paljon päih-
teitä käytetään. Halusimme haastattelun avulla selvittää, kuinka paljon esimiehet
ylipäätään tietävät alaistensa päihteiden käytöstä.

”Jos laitetaan kymmenen kokkia ja kymmenen tarjoilijaa riviin niin
niistä kuudellatoista on päihdeongelmia.”

Alkoholin käyttö
Kaikki haastateltavista kertoivat alkoholin olevan ongelma työpaikoilla. Kaikki esi-
miehet olivat sitä mieltä, että alkoholin käyttö näkyy työpaikoilla ja vaikuttaa se-
sonkityöntekijöiden työkykyyn ja työpanokseen. Haastateltavat olivat yhtä mieltä
siitä, että alkoholia käytetään runsaasti. Kuitenkin osa haastateltavista ajatteli,
että osalla työntekijöistä alkoholin käyttö riistäytyy käsistä, mutta osalla runsaskin
alkoholin käyttö pysyy hallinnassa.

”Voi herranjumala sitä viinaa vedettiin ne ensimmäiset talvet. Mut siis
porukka juo paljon ja tuntuu monilla, et se kaikki työn ulkopuolinen
elämä keskittyy siihen, et kaikki niin ku liittyy jollain tavalla alkoholiin.”

Alkoholin käyttö ilmenee pääasiassa siten, että tullaan krapulassa töihin. Osa
työntekijöistä ei pysty lopettamaan juomista ollenkaan. Äärimmäisissä tapauk-
sissa työntekijä on ohjattu työterveyshuollon kautta hoitoon, ja työsuhteita on jou-
duttu jopa päättämään.
Lähes kaikki haastateltavat kokivat alkoholin aiheeksi, josta pystytään keskuste-
lemaan niin esimiesten kesken kuin työntekijöidenkin kanssa. Alkoholin riskikäyt-
täytymiseen pyritään ensisijaisesti puuttumaan keskustelun avulla. Monissa tilan-
teissä keskustelu päihteiden käytöstä työntekijän kanssa on auttanut ja se on
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koettu riittäväksi toimenpiteeksi. Haastateltavat kokivat että alkoholin käyttöä
ihannoidaan ja se on osa sesonkityöntekijän arkea Levillä.

”Kyllä tänne tunturiin tullaan ryyppäämään ja laskettelemaan.”

Muutamat haastateltavat olivat sitä mieltä, että alkoholin käyttö ei ole ainoastaan
sesonkityöntekijöiden ongelma. Osa haastateltavista kertoi, että myös esimiesta-
solla ilmenee runsasta päihteiden käyttöä. Kuitenkin vallitseva mielipide haasta-
teltavien keskuudessa oli, ettei alkoholin käyttö ole ongelma, jos se ei vaikuta
työntekijän työpanokseen. Eräs haastateltavista otti esiin myös näkökulman al-
koholin käytön vähentymisestä, sillä huumeiden käytön osuus kasvaa Suomessa
jatkuvasti. Lisäksi alkoholin käyttö oli muutaman haastateltavan mielestä vähe-
nemässä, kasvavan terveystrendin ansiosta.

Huumeet
Huumausaineista keskusteleminen aiheutti joissakin haastateltavissa mietteliäi-
syyttä, mikä ilmeni esimerkiksi pieninä hiljaisina hetkinä. Esimiesten tietoisuus
huumausaineista ja niiden käytöstä vaihteli suuresti. Suurin osa haastateltavista
kertoi kuitenkin, että huumausaineita käytetään sesonkityöntekijöiden keskuu-
dessa jossain määrin. Muutama haastateltavista ei ollut havainnut huumausai-
neiden käyttöä ollenkaan. Osa haastateltavista kertoi hyvin avoimesti huumaus-
aineiden käytöstä, esimerkiksi että kannabista sekä muita vahvempia huumaus-
aineita käytetään. Esimiesten vallitseva ajatus näytti olevan se, että huumausai-
neiden käyttöä tiedetään olevan, mutta se ei juurikaan näy työpaikoilla.

”Alkoholi on varmaan se ykkönen mutta valitettavasti myöskin huu-
mausaineet. Valitettavasti huumeita liikkuu tälläkin suunnalla aika
paljon mitä oon niinku kuullu ja tiiän. Se pössyttely on varmasti aika
yleistä mutta valitettavasti kovempiakin aineita varmasti on.”

Suurin osa haastateltavista kertoi, ettei huumausaineiden käyttö näy työpaikoilla
tai vaikuta työskentelyyn. Esimiehet kokivat, että huumausaineiden käyttöä on
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vaikea seurata tai todistaa. Muutama esimies kertoi huumausaineiden käytön vai-
kuttaneen myös työsuhteiden päättymiseen. Kannabiksen tiedostettiin olevan
käytetyin huumausaine, mutta muidenkin huumausaineiden käyttö koettiin olevan
kasvussa.
Muutamaa haastateltavaa lukuun ottamatta esimiehet olivat yhtä mieltä siitä, että
huumausaineet ja huumeista puhuminen ovat vaiettuja aiheita; tabuja. Huumaus-
aineista keskusteleminen ei ole julkista ja erityisen vaikeaksi koettiin huumausai-
neiden käytön todentaminen sekä käyttöön puuttuminen. Lisäksi haastatteluissa
nousi esille se, että huumeiden käyttöä pyritään mahdollisesti peittelemään esi-
miehiltä.

Miten päihteet näkyvät työpaikalla
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että päihteiden käyttö vaikuttaa työsken-
telyyn ja työkykyyn. Monet haastateltavista kertoivat, että päihteiden käyttö näyt-
täytyy usein siten, että työntekijät tulevat krapulassa töihin. Krapulainen työnte-
kijä oli haastateltavien mielestä hitaampi, väsyneempi ja kärttyisempi kuin taval-
lisesti. Monet haastateltavat korostivat, että krapulassa työntekijä ei ole samalla
tavalla asiakaspalveluhenkinen kuin normaalisti.

”Kyllähän se näkyy töissä. Vedetään ihan tappiin asti ja sit tullaan
aamuvuoroon, et kyllähän se nyt näkyy. Ollaan väsyneitä, sitten se
työpanos on ihan erilainen, et jos sä teet 110 lasissa normaalisti niin
sit se työpanos on niinku 80 lasissa. Et kyl se työnteko hidastuu. Sit
ei oo semmonen asiakaspalveluihminen.”

Useat haastateltavat korostivat myös päihteiden käytön vaikutuksia työpaikan il-
mapiiriin. Haastateltavat kertoivat, että krapulainen ja väsynyt työntekijä on huo-
nolla tuulella, ja näin ollen myös muut työntekijät joutuvat tekemään osittain kra-
pulassa olevan työntekijän työtehtäviä. Tämä koettiin työpaikan ilmapiiriä heiken-
tävänä tekijänä.



40
”Sehän (päihteiden käyttö) näkyy sillä lailla että asiakaspalvelu kär-
sii, mutta ennen kaikkea työkaverit kärsii, eli haluaisin tuoda esille
sitä, mitä sie teet sille työkaverille jos sie et oo työkykyinen. Niin
siehän niinkun petät sen siun oman työkaverin.”

Muutama esimies toi esille myös päihteiden käytöstä johtuvat myöhästelyt, pois-
saolot ja pahimmillaan sairaslomat. Muutamat esimiehet korostivat, että etenkin
keväällä sesonkikauden loppuvaiheilla, poissaolot ja sairaslomat lisääntyvät. Li-
säksi esimiehet kertoivat, että loppukaudesta kova juhliminen alkaa näkyä erityi-
sesti joissakin työntekijöissä, esimerkiksi väsymyksenä ja motivaation hiipumi-
sena. Muutamat haastateltavat mainitsivat, että päihteiden käytön seurauksena
tapahtuu myös jonkin verran tapaturmia, jotka johtavat sairaslomiin.

7.2 Miksi päihteitä käytetään
Haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään, miksi päihteitä käytetään runsaasti
sesonkityösuhteen aikana. Haastatteluissa tarkasteltiin myös sesonkityön luon-
teen vaikutuksia päihteiden käyttöön. Haastateltavilta kysyttiin esimerkiksi vaikut-
taako sesonkityön ”raskas” työn laatu siihen, että henkilökunta käyttää päihteitä,
vai tekeekö juuri päihteiden käyttö työstä niin raskaan tuntuista. Tässä osiossa
käsitellään erilaisia syitä sesonkityöntekijöiden päihteiden käytölle esimiesten nä-
kökulmasta.

”Sesonkityö vaatii aina kauden aloitusbileet ja kauden lopetusbileet.
Kyl se tuo sellaista muka virkistäytymistä. Se on vaan sellane tapa
mikä on. On se kiva päästä aina kavereiden kanssa tekee jotain ja
parantaa sitä ilmapiiriä. Se on ehdottomasti tää ravintola-ala.”
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Sesonkityön luonne
Haastatteluissa halusimme kartoittaa, minkälaista sesonkityö on ja onko sillä
mahdollisia myötävaikutuksia runsaalle päihteiden käytölle. Haastateltavat luon-
nehtivat sesonkityötä melko rankaksi, kiireiseksi ja hektiseksi. Sesonkityössä teh-
dään pitkiä työvuoroja, monta päivää peräkkäin ja vapaa-aikaa on hyvin vähin.

”Se on sitä jatkuvaa tykitystä. Rankkaa, mutta antoisaa.”

Esimiehet kuvailivat sesonkityötä fyysisesti ja henkisesti raskaaksi, mutta erityis-
painoa sai työn henkinen kuormittavuus. Sesonkityössä ollaan jatkuvasti asia-
kaskontaktissa ja työ vaatii todella hyvää paineensietokykyä. Sesonkityön kerrot-
tiin olevan monipuolista ja antavan hyvää työkokemusta sekä oppia alalta. Myös
sesonkityöntekijöiden vapaa-aikaa kuvailtiin melko erilaiseksi verrattuna ”nor-
maaliin”. Suurin osa sesonkityöntekijöistä asuu soluasunnoissa työkavereidensa
kanssa. Esimiehet toivat usein esiin sen, että työkavereiden kanssa ei jaeta pel-
kästään työtä, vaan myös asunto ja vapaa-aika. Haastateltavien mukaan seson-
kityöhön hakeutuu usein tietynlaisen profiilin omaavia työntekijöitä. Yleensä se-
sonkityöhön hakeutuu nuori, perheetön ja vaihtelua kaipaava henkilö. Lisäksi se-
sonkityöstä halutaan kokemusta ja jotain uutta.

Syitä runsaalle päihteiden käytölle
Haastatteluissa selvitettiin syitä runsaalle päihteiden käytölle. Haastateltavat ker-
toivat useita eri seikkoja, jotka vaikuttavat sesonkityöntekijöiden päihteiden käyt-
töön, mutta esille nousi suurimmalla osalla samoja asioita. Kun sesonkityöhön
tullaan Levin matkailukeskukseen, ollaan kaukana kotoa ja lähtökohtaisesti ei
tunneta ketään. Sosiaalisilla verkostoilla on Levillä ja sesonkityössä yleensä suuri
merkitys. Alkoholin käyttö miellettiin usein liittyvän uusiin ihmisiin tutustumiseen
ja sosiaalisten verkostojen rakentamiseen. Lisäksi sesonkityössä ilmapiirin mer-
kitys korostuu, sillä kaikki aika vietetään työkavereiden kanssa. Ilmapiiriä paran-
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netaan yhteisillä juhlilla sekä hauskanpidolla ja siihen liittyy usein päihteiden käyt-
töä. Sesonkitöissä on tiivis työyhteisö, jonka kanssa on helppo lähteä ulos esi-
merkiksi työpäivän päätteeksi ja henkilökunta tapaa toisiaan usein baareissa ja
pubeissa. Osa haastateltavista koki, että työntekijöiden keskuudessa on myös
painostusta päihteiden käyttöön. Osa haastateltavista halusi korostaa myös sitä,
että vaikka päihteiden käytöllä luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja positiivista
ilmapiiriä, on sillä myös negatiivisia vaikutuksia sesonkityöntekijöiden ihmissuh-
teisiin. Päihteiden käytöllä koettiin olevan ristiriitaisia vaikutuksia, toisaalta se pa-
rantaa ilmapiiriä, toisaalta heikentää.
Haastatteluissa ilmeni myös, että Levillä on paljon ravintoloita ja baareja, jotka
mahdollistavat juhlimisen. Levillä on paljon turisteja ja henkilökuntaa ja päivittäin
on ihmisiä ravintoloissa juhlimassa. Normaaliin arkeen kuuluu juhliminen yleensä
vain viikonloppuisin, mutta Levillä siihen on mahdollisuus joka päivä.
Yritykset tukevat liikunnan harrastamista ja päihteettömyyttä esimerkiksi ilmaisilla
hissilipuilla, mutta usein lasketteluunkin miellettiin kuuluvan alkoholi- ja afterski-
kulttuuri. Monet haastateltavat kertoivat päihteiden käytön kuuluvan elämään Le-
villä. Se miellettiin syvälle juurtuneeksi tavaksi, jota jollain tavalla jopa saatetaan
ihannoida. Lisäksi Levillä työntekijät saavat ravintoloissa huomattavia alennuksia
alkoholituotteista, joten sen ajateltiin lisäävän jonkin verran alkoholin kulutusta.

”Se on aina ollut ja tulee aina varmaan olemaan.”

Työ on rankkaa ja töissä on paljon paineita. Kun töissä on kiire, tehdään pitkiä
päiviä ja ollaan fyysisesti ja henkisesti väsyneitä. Muutama esimies toi esiin nä-
kökulmia siitä, että alkoholi saattaa toimia jonkinlaisena palkintona. Alkoholia
käytetään mahdollisesti palkintona hyvin suoriudutun työpäivän päätteeksi, mutta
myös parantamaan mieltä huonon työvuoron jälkeen. Haastateltavat kertoivat
työn fyysisen ja henkisen kuormittavuuden vaikuttavan mahdollisesti henkilökun-
nan päihteiden käyttöön.

”Meillä oli kiire ilta, no palkitaan ittemme bissellä. No meillä oli vielä
kiireisempi ilta, palkitaan ittemme jallulla. Ja nyt meillä oli tosi kiire
ilta palkitaan ittemme prikallisella jallua. Ja se on niin kun et mitä
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parempi työsuoritus on omasta mielestä tehty, nii sitä enemmän ol-
laan ansaittu juoda. Ja sitten kun on hiljaista nii sekin ärsyttää ja
mennään juomaan.”

Halusimme haastatteluissa selvittää, että onko sesonkityö luonteeltaan niin ras-
kasta, että henkilökunta käyttää enemmän päihteitä kuin normaalisti, vai tekeekö
juuri päihteiden käyttö työstä raskaamman tuntuista. Yhtä haastateltavaa lukuun
ottamatta saimme vastaukseksi oravanpyörän. Oravanpyörällä esimiehet tarkoit-
tivat, että molemmat vaikuttavat molempiin, niin sesonkityön luonne ja laatu, kuin
päihteiden käyttö.

”Siis on se (työ) raskasta. Sie joudut tekeen niin paljon, on niin paljon
enempi asiakkaita kun muualla ja on niin paljon pidempiä työvuoroja.
Mutta tietenkin se myös vaikuttaa, jos sie juot joka ikinen päivä, niin
sittehän se työkin tuntuu raskaalta.”

Alan vaikutus päihteiden käyttöön
Suurin osa haastateltavista toi päihteiden käytön syitä selvitettäessä esiin ravin-
tola-alan merkityksen. Haastateltavat kokivat, että tällä alalle hakeutuu helposti
ihmisiä, jotka käyttävät paljon alkoholia tai muita päihteitä. Alkoholin myynti on
osa työtä ja näin ollen myös helpommin osa vapaa-aikaa, alkoholi on niin sano-
tusti saatavilla. Halusimme haastatteluissa myös pohtia onko runsaan päihteiden
käytön taustalla erityisesti ravintola-ala vai sesonkityö. Suurin osa vastanneista
kertoi molempien vaikuttavan päihteiden käyttöön, mutta päihteiden käyttö koros-
tuu erityisesti sesonkitöissä, sillä Levi on pieni paikkakunta. Pieni osa vastaajista
oli sitä mieltä, että nimenomaan sesonkitöissä käytetään enemmän päihteitä ja
pieni osa sitä mieltä, että päihteiden käyttö on yleisesti vain runsaampaa ravin-
tola-alalla.

”Ehkä se on 60 % ravintola ala 40 % sesonkityö, mutta sesonkitöissä
käytetään enemmän.”

”Se vaan liittyy niin vahvasti ravintola-alaan, toi biletyskulttuuri.”
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7.3 Työhyvinvointi
Työhyvinvoinnin edistäminen ja päihteettömyyteen kannustaminen
Halusimme haastatteluissa tutkia myös yleisesti sesonkityöntekijöiden työhyvin-
vointia ja sen edistämistä, koska työhyvinvointiin vaikuttavilla tekijöillä saattaa
olla yhteyksiä sesonkityöntekijöiden päihteiden käyttöön. Haastatteluissa selvi-
timme, kuinka työhyvinvointia edistetään yrityksissä. Lisäksi halusimme perehtyä
yritysten sisäisiin toimintamalleihin ja ohjeisiin liittyen päihteiden käytön hallin-
taan. Haastatteluissa tiedusteltiin myös yritysten ennaltaehkäisevän päihdetyön
toteutusta ja mahdollisia päihdeohjelmia.
Suurin osa haastateltavista kertoi, että työntekijät saavat henkilökuntaetuja yri-
tyksen ruoka- ja juomatuotteista, mukaan lukien alkoholista. Erilaiset henkilökun-
taedut nousivat useimmiten esille, kun keskusteltiin työhyvinvoinnin edistämi-
sestä. Henkilökuntaedut koettiin olevan osa työhyvinvointia. Pääasiassa pienem-
mät toimijat tarjosivat työntekijöilleen lähinnä alennuksia ravintolan tuotteista ja
pieniä alennuksia esimerkiksi hissilipuista. Suuremmilla yrityksillä henkilökunta-
edut olivat laajemmat. Suuret yritykset tarjosivat ruoan ja juoman lisäksi muun
muassa ilmaiset hissiliput, urheiluvälinevuokrauksen sekä kuntosali- ja saunapal-
velut. Henkilökuntaeduilla haluttiin kannustaa työntekijöitä päihteettömyyteen ja
ulkona liikkumiseen. Esimiehet korostivat usein Lapin luonnon merkitystä ja sen
hyödyntämistä vapaa-aikana, koska se on täysin ilmaista. Lisäksi haastatteluissa
mainittiin, että lähes kaikki Levillä työskentelevät pääsevät halvemmalla katso-
maan yökerhoihin esiintyviä artisteja.

”Me annetaan hyvät mahdollisuudet tehdä vapaa-ajalla hyviä asioita.
On paljon hyviä henkilöstöetuja, mitkä on nimenomaan siihen sun
hyvinvointiin. Laskettelu on ilmaista meillä. Meillä annetaan hyvät
edellytykset siihen, että työhyvinvointi säilyy hyvänä. Työterveyspal-
velu on hyvä ja laaja.”
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”Mehän edistetään sillä tavalla että me yritämme ohjata työntekijöitä
ulkona liikkumiseen ja meillä on kuntosali, meillä on hissilippuja, vä-
lineet on ilmasia ottaa päiväksi käyttöön että tämmösillä kaikilla te-
oilla. Sitte on virkistäytymisiltoja, että henkilökunta tiimiytyy.”

Henkilökuntaetujen lisäksi haastatteluissa ilmeni ilmapiirin merkitys ja henkilö-
kunnasta välittäminen sekä huolehtiminen. Henkilökunnalle pyritään järjestä-
mään esimerkiksi hyvä ja edullinen asunto. Asunnon järjestäminen koettiin välillä
hankalaksi huutavan asumispulan takia. Soluasumisen koettiin välillä lisäävän
päihteidenkäyttöä ja ristiriitoja henkilökunnan keskuudessa. Suurin osa esimie-
histä oli sitä mieltä, että henkilökunnasta välitetään ja heidän kanssa keskustel-
laan. Pienempinä teemoina nousivat esiin henkilökuntaruokailun järjestäminen,
henkilökunnan motivointi sekä henkilökunnan vapaa-ajan merkitys. Muutama
haastateltava halusi korostaa, että nimenomaan vapaa-ajalla luodaan yhteishen-
keä ja kohennetaan omaa jaksamista töissä. Lisäksi haastateltavat toivat usein
esiin yhteistyön työterveyshuollon kanssa.

Toimintamallit ja päihdeohjelmat
Haastatteluissa pyrittiin selvittämään, kuinka esimiehet toimivat, jos havaitaan
työntekijällä olevan ongelmia päihteiden käytön kanssa. Halusimme selvittää
onko yrityksillä yhteisiä toimintamalleja tai päihdeohjelmia. Haastatteluissa il-
meni, että suurilla toimijoilla oli käytössä päihdeohjelma. Päihdeohjelma mahdol-
listaa esimerkiksi huumausainetestauksen suorittamisen työtekijöille ja antaa sel-
keät toimintaohjeet päihteiden käytön ehkäisyyn ja hoitoon. Pienemillä toimijoilla
ei ollut päihdeohjelmaa eikä yhteneviä toimintamalleja päihteiden käyttöön puut-
tumiselle. Kuitenkin vallitseva ajatus, niin suurien kuin pienempien yrityksien kes-
kuudessa näytti olevan, että päihteiden käyttöön liittyviä ongelmatilanteita käsi-
tellään tapauskohtaisesti.
Päihteiden käyttöön puututaan pääasiassa siinä kohtaa, kun se vaikuttaa työs-
kentelyyn ja työtovereihin. Suurin osa vastaajista kertoi, että päihteitä runsaasti
käyttävä ohjataan työterveyshuollon piiriin.
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”Mikäli huomattaan, että jollain menee överiksi. Mie pyydän keskus-
telemaan ja jos todetaan, että jollakin on isompikin (päihde) ongelma
niin kyllä me silloin pyydetään työterveyshuolto siihen mukaan.”

Tarkennettuamme, kuuluuko hoitoonohjaus ja työterveyshuollon apu kaikille, il-
meni, että yleensä hoitoon ohjataan ympärivuotiset, vakituiset työntekijät. Seson-
kityöntekijöiden kohdalla yleinen toimintamalli vaikutti olevan keskusteleminen
asiasta työntekijän kanssa sekä varoitusmenettelyt.

”Niitten työntekijöiden kanssa käydään sitä asiaa läpi ja keskustel-
laan, että ymmärtääkö he nyt mikä on ongelmana ja se on monesti
niinku onneksi auttanut. Moni on sanonut että kiitos, tulee sellainen
tunne, että välitetään.”

Työntekijälle saatetaan antaa kirjallinen tai suullinen varoitus. Mikäli keskustelu
tai varoitukset eivät auta, työsuhde yleensä päätetään tai jätetään kyseinen hen-
kilö palkkaamatta seuraavana talvena, mikäli hän haluaa tulla takaisin Leville töi-
hin.

”Koeaikahan tarkoittaa sitä, että työnantajalla kuin työntekijälläkin on
sen koeajan puitteissa mahdollisuus purkaa työsuhde ja näinkin on
valitettavasti (päihteiden käytön takia) käynyt. Elikkä se, että jos en-
simmäisen kuukauden aikana huomataan se, että työnteko ei kiin-
nosta ja työvuoroja jää välistä ja huomataan, että syynä on selkeästi
päihteiden käyttö niin eihän me semmoista työntekijää voida koko
kautta täällä pitää”

 Esimiehet olivat yhtä mieltä siitä, että päihteiden käyttöön lähtökohtaisesti puu-
tutaan aina, kun se alkaa vaikuttaa työskentelyyn. Niin kauan, kun työt hoituvat
ja työvuoroista ei myöhästytä, kaikki on hyvin.



47
7.4 Tutkimuksen luotettavuus
Tutkimusta tehdessä olennainen osa prosessia on arvioida tutkimuksen luotetta-
vuutta. Luotettavuuteen liittyy useita tekijöitä, ja kvantitatiivisessa sekä kvalitatii-
visessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan erilaisin keinoin. Kvantitatiivi-
sessa tutkimuksessa yleisimmät käsitteet luotettavuuden arvioimiseksi ovat reli-
aabelius sekä validius. Näillä käsitteillä mitataan tutkimuksen toistettavuutta tut-
kijasta riippumatta sekä pätevyyttä, eli mittaavatko tutkimusmenetelmät haluttuja
asioita. Reliaabelius ja validius ovat kuitenkin haastavia käsitteitä kun puhutaan
laadullisesta tutkimuksesta, varsinkin kun keskitytään ihmisen ajatteluun, toimin-
taan tai käyttäytymiseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186–187.)
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa keskitytään tarkastelemaan
tutkimusprosessia koko sen ajalta. Tutkimus pyritään aina suorittamaan mahdol-
lisimman tarkasti, huolellisesti sekä rehellisesti. Tutkimuksen luotettavuutta lisää
tarkka prosessin kuvaus, jossa kerrotaan mitä on tehty ja miten on tehty. Tieteel-
lisen tutkimuksen tulisi aina olla myös objektiivista. Haastattelumenetelmässä
tämä on kuitenkin mahdotonta, sillä tutkija havainnoi ja tulkitsee tuloksia aina
omasta näkökulmastaan. Tässä tutkimuksessa luotettavuuteen saattoi vaikuttaa
heikentävästi se, että tutkijat ovat itse olleet Levin matkailukeskuksessa sesonki-
työntekijöinä ja nähneet, millaista sesonkityö on luonteeltaan sekä millainen päih-
teiden käyttökulttuuri Levillä on. Myös esitutkimuksesta saadut tulokset saattoivat
vaikuttaa tutkijoiden objektiivisuuteen ja näin ollen myös luotettavuuteen. Kuiten-
kin luotettavuutta tutkimuksessa lisäsi se, että tutkijoita oli tässä työssä kaksi.
Näin ollen tutkimustuloksia analysoitiin kahden ihmisen näkökulmasta ja se osal-
taan lisää luotettavuutta ja monipuolistaa tulkintaa.
Luotettavuuteen saattoi vaikuttaa heikentävästi osittain myös se, että tutkijat toi-
mivat haastattelijan roolissa ensimmäistä kertaa. Pohdimme, osasimmeko kysyä
oikeita kysymyksiä ja saimmeko haastateltavista kaiken olennaisen tiedon irti.
Käsittelimme teemahaastatteluissa yhteiskunnallisesti arkaluontoisia asioita, ku-
ten huumeiden käyttöä. Haastateltavalla on yleisesti ottaen taipumus antaa sosi-
aalisesti hyväksyttyjä vastauksia. Pohdimme, saimmeko haastateltavilta totuu-
denmukaista tietoa vai onko vastauksia kenties kaunisteltu. Pyrimme kuitenkin
korostamaan haastatteluissa, että olemme vaitiolovelvollisia sekä painottamaan,
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että haastateltavien anonymiteetti säilytetään. Toivomme, että tämä loi haasta-
teltaville tunteen, että he voivat puhua avoimesti ja rehellisesti. Haastattelut to-
teutettiin yksilöhaastatteluina, jotta haastateltavat kertoisivat omia näkemyksiään
mahdollisimman rehellisesti.
Tutkimuksen luotettavuutta tukee esimerkiksi haastatteluiden nauhoittaminen ja
huolellinen litterointi. Haastattelunauhoitukset olivat käytössämme koko tutki-
musprosessin ajan, ja niitä voitiin käyttää hyödyksi aina tarvittaessa. Halusimme
tutkimuksessa tuoda esille myös suoria lainauksia, jotta haastateltavien ääni tulisi
kuulluksi sellaisenaan, kuin he ovat asiat kertoneet. Pyrimme mahdollisimman
tarkasti raportoimaan tulokset niin kuin haastateltavat olivat kertoneet ja minimoi-
maan omat tulkintamme tutkimusten tuloksia käsitellessämme.
Kokonaisuudessaan tutkimusta voidaan pitää luotettavana ja onnistuneena.
Saimme haastateltavilta melko samankaltaisia vastauksia, joten se osaltaan lisää
tutkimuksen luotettavuutta. Haastattelun tulokset linkittyivät myös teorian viiteke-
hykseen, mikä todentaa, että olemme rakentaneet teoriaosuutta oikeasta näkö-
kulmasta. Kaikki esimiehet olivat tiedostaneet päihteiden käyttöä ilmenevän ja
sen vaikuttavan työntekoon. Haastattelimme tutkimukseen kymmentä esimiestä,
jota voidaan pitää suhteellisen pienenä tutkimusjoukkona. Kuitenkin tulokset al-
koivat nopeasti toistaa itseään ja saturaatiopiste täyttyi, joten tutkimusta voidaan
pitää myös tältä osin luotettavana. Lisäksi haastattelut olivat ajallisesti tarpeeksi
pitkiä ja pystyimme käsittelemään aihetta melko laajasti jokaisen haastateltavan
kanssa.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Mielestämme opinnäytetyön kannalta oli tärkeää määritellä sesonkityön laatua
huolellisesti, sillä alan ulkopuolisen olisi sitä muuten ehkä vaikea ymmärtää. Esi-
miehet kuvailivat sesonkityöntekijöiden työtä toisaalta raskaaksi, kuluttavaksi ja
kiireiseksi, mutta toisaalta työtä kuvailtiin myös antoisaksi ja monipuoliseksi. Li-
säksi esimiehet totesivat, että vapaa-aika on melko vähäistä sesonkityössä. Esi-
miehet kertoivat sesonkityöntekijöiden käyttävän runsaasti päihteitä ja tutkimuk-
sessa ilmeni, että runsasta päihteiden käyttöä esiintyy myös esimiesten keskuu-
dessa. Mielestämme oli ensiarvoisen tärkeää, että kaikki esimiehet olivat tunnis-
taneet päihteiden käytön olevan jonkin tasoinen ongelma. Tutkimusta olisi ollut
hankala jatkaa, mikäli esimiehet eivät olisi tunnistaneet kyseistä ongelmaa, toki
sekin olisi ollut tutkimustulos.
Käytetyimmäksi päihteeksi osoittautui alkoholi, josta henkilökunta saa myös huo-
mattavia alennuksia. Alkoholi koettiin olevan merkittävin päihde, sillä sen käyttö
vaikuttaa eniten sesonkityöntekijöiden työskentelyyn sekä työpanokseen. Alko-
holin käytön vaikutukset miellettiin ilmenevän työpaikoilla pääasiassa hitautena,
ärtyisyytenä ja asiakaspalvelun laadun heikentymisenä. Esimiehet kertoivat, että
huumausaineita käytetään alaisten keskuudessa, mutta käyttö ei näy työpaikalla.
Tieto huumausaineiden käytöstä perustui useimmiten kuulopuheisiin ja arvailui-
hin. Kannabiksen tiedostettiin olevan käytetyin huumausaine ja lisäksi haastatte-
luissa ilmeni, että huumausaineiden käyttö on kasvava trendi, niin koko Suo-
messa kuin myös sesonkityöntekijöiden keskuudessa. Erityisesti kannabikseen
suhtautuminen näyttäisi olevan muuttumassa myönteisemmäksi haastatteluiden
sekä teoriatiedon perusteella.
Alkoholin todettiin olevan käytetyin päihde sesonkityöntekijöiden keskuudessa.
Varsinaisesti se ei ole yllättävä tutkimustulos, mutta se osoittaa kuitenkin esimies-
ten olevan tietoisia vallitsevasta tilanteesta. Lisäksi haastatteluissa esille nous-
seet näkökulmat kertovat siitä, että esimiehet ovat todella tietoisia sesonkityön-
tekijöiden päihteiden käytön tilasta. Kuitenkin huumausaineiden kohdalla todet-
tiin, että esimiehillä oli osittain vaikeuksia ja epätietoisuutta siitä, milloin huumei-
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den käyttöön voidaan tai kuuluu puuttua. Mielestämme olisi tärkeää, että esimie-
het perehtyisivät enemmän huumausaineita koskeviin toimintamalleihin ja sää-
döksiin sekä puhuisivat keskenään enemmän aiheesta. Huumausaineiden käyttö
on kuitenkin todettu olevan kasvussa, niin haastatteluiden kuin teoreettisen tie-
donkin perusteella. Huumausaineiden käyttö saattaa tulevaisuudessa näkyä
enemmän myös työelämässä. Esitutkimustyömme tulokset, opinnäytetyön teo-
reettinen osuus sekä esimiesten haastatteluissa esille nousseet näkökulmat oli-
vat selkeässä yhteydessä toisiinsa, mikä lisää mielestämme tutkimuksemme tu-
losten luotettavuutta.
Tulokset osoittivat, että runsaalle päihteiden käytölle on monia erilaisia syitä ja
perusteluja. Esimiehet kokivat yhdeksi merkittävimmäksi syyksi päihteiden käy-
tölle siitä saatavat sosiaaliset hyödyt. Päihteiden käytön miellettiin lisäävän yh-
teen kuuluvuuden tunnetta ja helpottavan uusin ihmisiin sekä omiin työtovereihin
tutustumista. Päihteiden käyttö miellettiin syvälle juurtuneeksi tavaksi. Suurin osa
haastateltavista toi esiin sen, että ravintola-alalla yleensä päihteiden käyttö on
runsasta ja alkoholi on niin sanotusti saatavilla. Merkittävin perustelu päihteiden
käytölle osoittautui tutkimuksessa olevan oravanpyörä. Oravanpyörällä esimiehet
tarkoittivat sitä, että kun työ on niin raskasta, sitä pyritään helpottamaan ja ”nol-
laamaan” päihteiden käytöllä, mutta toisaalta päihteiden käyttö tekee työstä osal-
taan raskaamman tuntuista. Sesonkityön laadulla siis todettiin olevan merkitystä
runsaaseen päihteiden käyttöön.
Tutkimustuloksissa mielestämme oli mielenkiintoista, mutta myös haastavaa
pohtia, onko päihteiden käytöllä enemmän sosiaalisia haittoja kuin hyötyjä. Se
tuntui olevan myös esimiehille vaikeaa. Toisaalta päihteiden käyttö helpottaa so-
peutumista työyhteisöön, mutta toisaalta se heikentää työkykyä ja voi vaikuttaa
myös negatiivisesti ihmissuhteisiin. Oli mielenkiintoista ja yllättävää, että suurin
osa vastaajista otti esiin ravintola-alan yhtenä syynä päihteiden käytölle. Olisi
mielenkiintoista tutkia enemmän ravintola-alan päihteiden käyttöä ja erityisesti
päihteiden käytön syitä. Aikaisemmissa tutkimuksissa sekä esimiesten haastat-
teluissa runsaan päihteiden käytön yhdeksi syyksi näyttäisi muodostuvan ravin-
tola-alan raskas työn laatu. Mielestämme on muitakin aloja, missä työ on raskasta
ja jopa raskaampaa, joten se ei yksinään voi selittää runsasta päihteiden käyttö-
kulttuuria.
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Työhyvinvointia pyrittiin edistämään yritysten tarjoamilla erilaisilla ja eritasoisilla
henkilökuntaeduilla. Pienemmillä yrityksillä edut olivat lähinnä hinnanalennuksia
juoma- ja ruokatuotteista. Suuremmilla yrityksillä todettiin olevan laajemmat hen-
kilökuntaedut. Henkilökuntaetuihin sisältyi ruoan ja juoman lisäksi esimerkiksi lii-
kunta- ja hyvinvointipalveluja, kuten ilmainen kuntosali, sauna sekä hissiliput. Il-
mapiirin merkitys sesonkityössä koettiin erityisen tärkeäksi ja sitä pyrittiin edistä-
mään esimerkiksi virkistysiltojen avulla. Asumisjärjestelyt koettiin hieman puut-
teelliseksi Levillä vallitsevan asuntopulan takia. Työterveyshuollon palvelut koet-
tiin työhyvinvointia edistävänä tekijänä.
Henkilökuntaeduilla on mielestämme ristiriitaisia vaikutuksia päihteiden käyttöön.
Henkilökunta saa huomattavia alennuksia alkoholituotteista, vaikka henkilökun-
nan saamat alennukset miellettiin osaksi työhyvinvointia. Alennukset alkoholituot-
teista koettiin haastatteluissa kannustavan osaltaan henkilökuntaa käyttämään
alkoholia. Mielestämme on ristiriitaista, että siitä huolimatta alennuksia alkoholi-
tuotteista tarjoavat poikkeuksetta kaikki yritykset. Kuitenkin erään yrityksen edus-
taja kertoi, että he ovat poistaneet alennukset väkevistä alkoholituotteista juuri
henkilökunnan runsaan alkoholin käytön takia. Mielestämme se on hyvinvointia
edistävä toimenpide, joka kaikkien yritysten tulisi huomioida.
Tutkimus osoitti, että suuremmilla yrityksillä oli selkeästi yhteneväisemmät toi-
mintamallit päihteiden käyttöön puuttumiselle. Suuremmilla yrityksillä oli käytös-
sään päihdeohjelma, joka sisältää selkeät toimintaohjeet, mikäli työntekijällä ha-
vaitaan ongelmia päihteiden käytön suhteen. Lisäksi päihdeohjelmat tukevat en-
naltaehkäisevää päihdetyötä ja antavat mahdollisuuden alkoholi- ja huumausai-
netestaukselle. Pienemmissä yrityksissä toimittiin enemmän tapauskohtaisesti ja
yhtenevää toimintamallia tai päihdeohjelmaa ei ollut. Yhteistä kaikille yrityksille
oli yhteistyö työterveyshuollon kanssa sekä ensisijaisesti keskustelun omainen
puuttuminen päihteiden käyttöön. Mielestämme erityisesti pienten yritysten tulisi
yhtenäistää toimintatapojaan. Pohdimme, olisiko mahdollista kehittää Levin mat-
kailukeskuksen kaikille ravintola-alan yrityksille yhtenevät toimintamallit ja käy-
tännöt päihteiden käyttöön puuttumiselle.
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Haastatteluissa nousi esille myös soluasumismuodon huonot puolet. Soluasumi-
nen on tällä hetkellä yleisin asumismuoto sesonkityöntekijöillä, joten samassa
asunnossa saattaa asua 2-10 henkilöä. Soluasumisen koettiin häiritsevän ja pai-
nostavan päihteiden käyttöön. Pohdimme, olisiko mahdollista, että Levin yritykset
yhteistyössä keksisivät ratkaisuja asumisjärjestelyihin tulevaisuudessa. Jäimme
pohtimaan myös työterveyshuollon osuutta sesonkityöntekijöiden osalta. Esimie-
het kertoivat, että jos työntekijällä on päihdeongelma, hänet ohjataan työterveys-
huollon pariin, mutta tämä koski kuitenkin lähtökohtaisesti vain vakituisessa työ-
suhteessa olevia henkilöitä. Sesonkityöntekijöiden kohdalla meneteltiin useimmi-
ten keskustelun ja varoitusmenettelyn keinoin.
Kaiken kaikkiaan näyttäisi siltä, että esimiehet olivat todella hyvin tietoisia päih-
teiden käytön runsaudesta ja yrityksissä oli selvästi pohdittu asiaa. Mielenkiin-
toista on myös pohtia, tulisivatko työntekijät töihin sesonkikaudeksi, jos siihen ei
liittyisi mielikuvia juhlimisesta. Haastateltavat kertoivat, että sesonkityöhön ha-
keutuu useimmiten henkilö, joka on yksinelävä nuori ja joka haluaa kokea seson-
kityön huuman. Tutkimus osoitti, että päihteiden käyttö ja juhliminen kuuluvat se-
sonkityöntekijöiden elämään ja lisäävät sesonkityön vetovoimaisuutta.
Mielestämme haastattelujen tulokset ovat selvässä yhteydessä työn teoriaosuu-
teen ja esitutkimustyön tuloksiin. Olemme saaneet mielestämme laajan kuvan
esimiesten näkökulmista. Saimme monipuolisen käsityksen sesonkityöntekijöi-
den ja näin ollen myös ravintola-alan päihteiden käytöstä sekä siitä, miten se vai-
kuttaa työelämässä. Aihetta olisi varsin mielenkiintoista tutkia laajemmin. Aihetta
ei ole juurikaan tutkittu, joten monenlaisten jatkotutkimusten tarve on ilmeinen.
Lisäksi mielenkiintomme herätti se, että esimiesten mukaan päihteiden käyttöä
saatetaan jopa ihannoida sesonkityöntekijöiden keskuudessa ja se on tavallaan
myös osa sesonkityön vetovoimaisuutta. Olisi mielenkiintoista tutkia, miksi näin
on. Mielestämme tutkimuksessamme olisi voitu käsitellä laajemmin nimenomaan
syitä päihteiden käytölle ja sitä olisi mielenkiintoista tutkia haastattelemalla itse
sesonkityöntekijöitä.
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