
HEtI MUSTONEN. PIRJO PAAKKANEN.
JUSSI SIMPURA

TYOTTISTEN JA TYOTTOMIEN
JUOIYTATAVAT

"Olemme menossa kohti yhteiskuntaa, jossa

on nykyistä paljon enemmän alkoholismia,

väkivaltaa, huumeita ja rikollisuutta - -
Voimme olla melko varmoja siitä, että Ruot-

sissa ja Suomessa alkoholismi kasvaa huo-

mattavasti pitkaaikaistyöttömien keskuudes-

sa." Näiden synkkien ennusteiden takana on

ruotsalainen professori Göran Therborn (Vii-
alainen 1993). Han perustelee tulevaisuuden
kasityksiaan pysyvällä joukkotyöttömyydellä,
josta hän povaa pitkäaikaista koettelemusta.

Joukkotyöttömyyden vakavin seuraus on

Therbornin mukaan sosiaalisen koyhyyden ja
epätoivon kasvu ja leviäminen. Sosiaalinen
koyhyys ja epätoivo toimivat sitten muun mu-

assa lisääntyvan alkoholismin kasvualustana.

Jos Therborn on oikeassa, tilanne näyttää

vakavalta. Suomessa oli lokakuussa 1993

noin 500 000 tytitonta. Kolme vuotta aiemmin

työttömiä oli vajaat 90 000. Elämme Suomes-

sa jättityöttömyyden aikaa (Parkkinen 1993).

Samalla kun työttömien joukko on kasvanut,

on kasvanut mytis pitkaaikaistyöttömien nais-

ten ja miesten osuus (Kiiski 1993a). Nuoriso-

työttömyys on Suomessa lisääntynyt samaa

tahtia kuin muu työttömyys, ja nuorten työttö-

myysaste on noin kaksinkertainen verrattuna

muihin ikaryhmiin. Aikaisemmin nuorten

työttömyys oli lyhytkestoista, normaali väli-
vaihe siirryttäessä koulusta työelämään. Ny-
kyään yhä useampi nuori syrjäytyy työelämäs-

tä pitkäksi aikaa (Kiiski 1993b). Useiden en-

nusteiden mukaan suurtyöttömyys jatkuu

Suomessa koko tämän vuosikymmenen. Tä-
män myötä voi odottaa, että pitkäaikaistyöttö-

myydestä tulee l99O-luvun suuri sosiaalinen

ongelma.

Useimmille työttömyys on ensisijaisesti ta-
loudellinen ongelma. Jo työttömäksi jaaminen
ja lyhyt työttömyysjakso voi kuitenkin vaikut-
taa epäedullisesti myös henkiseen hyvinvoin-
tiin. Työttömyyden pitkittyminen merkitsee

tavallisesti ongelmien lisääntymistä, vaikka
tilanteen pitkittyessä henkinen hyvinvointi
saattaa jonkin verran kohentuakin (Heikkila
1992, 506; Lahelma 1989, I2l-I23; Vahata-
lo 1983, L49-152; Viinamäki & al. 1993;
Warr & al. f9BB). Jääminen työelämän ulko-
puolelle laukaisee usein myös muita syrjayty-
mismekanismeja. Tytittin jaä tai jättäytyy hel-
posti erilaisten sosiaalisten verkostojen ulko-
puolelle. Tytitttimyys voi siten johtaa sosiaali-
seen eristyneisyyteen, jota työttömyyden pit-
kittyessä mahdollinen leimaantuminen voi
edelleen pahentaa (Vahatalo 1983, 150).

Työttömyyteen joutuu jotenkin sopeutu-
maan. Sopeutumiseen vaikuttavat yksiltin
henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella

kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät (Helne &
Karisto 1992,525-527). Sopeutumisen on to-
dettu olevan sitä vaikeampaa. mitä sitoulu-
neempi henkilti on ollut työhön. Sopeutumi-
nen työttömyyteen koettelee usein keskimää-
räistä enemmän miehiä kuin naisia, sillä
miesten elämässä työ on keskeisemmässä

asemassa kuin naisten elämässä. Naiset löytä-

vät helpommin korvaavia tehtäviä ja voivat
keskittya muun muassa kodista ja perheestä

huolehtimiseen (Penttila 1993; Julkunen
1ee3).
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Miten työttömyys sitten vaikuttaa alkoholin
kaytttitin? Tytittomyyden vaikutuksia pohdit-
taessa on helppo todeta, että erilaiset vaiku-
tusmekanismit voivat olla osittain jopa vas-

takkaisia. Alkoholin kayttin lisääminen voi
toimia yhtenä keinona sopeutua työttömyyden
aiheuttamaan tilanteeseen. Tälloin jouduttai-

siin vastatusten Therbornin maalaileman
kauhukuvan kanssa. Toisaalta työttömyyden
tuomat taloudelliset ongelmat voivat johtaa

alkoholin kayton vähenemiseen.

Juomatapoja ei ole päästy nyky-yhteiskun-
nassa tutkimaan suurtyöttömyyden vallitessa.
Tässä mielessä Suomessa syyskuussa 1992

kerätyn juomatapatutkimuksen aineisto antaa

harvinaisen tilaisuuden tarkastella työttö-
myyden yhteyksia juomatapoihin. Vaikka tut-
kimusta suunniteltaessa tähän seikkaan ei
osattu erityisesti kiinnittaä huomiota, merkit-
si haastattelujen ajoittuminen sitä, että samal-

la saatiin tietoja suuren työttömien joukon al-
koholin kayttista tilanteessa, jossa Suomen

väestö oli joutunut suurtyöttömyyden kuri-
mukseen.

AIKAISEMMISTA TUIKIMUKSISTA

Suomen alkoholin kulutukseen lama on jo
vaikuttanut. Nousukaudella alkanut kulutus-
kasvu taittuija kaantyi Iaskuun vuonna I992.
Kulutukseen käytettävissä olevien varojen
väheneminen vaikuttaa alkoholijuomien
kaytttitin kokonaisuudessaan. Tüoreen tutki-
muksen mukaan työttömyyden nousu on mer-

kinnyt siirtymistä kalliista juomaryhmistä

halpoihin (Salomaa 1993).

Lukuisat eri maissa tehdyt tutkimukset ei-
vät anna yksilötasolla yksiselitteistä kuvaa
työttömyyden ja juomatapojen välisestä yhte-
ydestä. Seuraavat johtopäätökset ovat saaneet

tutkimuksissa tukea: 1) tytitttimyys lisää alko-
holin kulutusta ja ongelmakäyttöä, 2) tyottti-
myys vähentää alkoholin kulutusta ja ongel-
makäyttöa ja 3) tyotttimyys ei muuta juomis-

kayttaytymistä. Neljantenä vaihtoehtona on

esitetty, että työttömyys vaikuttaa juomiseen

kaikilla edellä mainituilla tavoilla. Tyottti-
myys saa jotkut juomaan enemmän, jotkut
vähemmän ja joidenkin juomiseen se ei vai-
kuta ollenkaan (Crawford & al. l9B7; vrt.
myös Hammer L992; Janlert & Hammarström
1992; Warr I9B7).

Niin pitkittais- kuin poikkileikkaustutki-
musten antama ristiriitainen kuva voi johtua

kohdejoukon ja kaytettyjen muuttujien erilai-
suuden lisäksi lukuisista välittävistä tekijois-
tä, jotka vaikuttavat työttömyyden ja juomata-

pojen väliseen suhteeseen. On mahdollista,
että joissakin olosuhteissa joillakin yksiloilla
työttömyyteen todennäköisemmin liittyy al-
koholin kululuksen lisääntyminen. mutta
yleisesti näin ei tapahdu (Lahelma 1993).

Vahvimmin tutkimukset tukevat sitä, että
työttömyys lisää suurkuluttajien alkoholin
kaytttia ja alkoholiongelmia (Crawford & al.

l9B7; Dooley & al. 1992; Lahelma 1993;

Winton 1986).

Koska tutkimukset ovat osoittaneet, että
tyoilomyys seKa lrsaa etta vanentaa Juomlsta.
on esitetty, että työttömyys vaikuttaa eri tavoin
vahan ja paljon juoviin. Suurkuluttajat saatta-

vat lisätä ja kohtuujuojat vähentää alkoholin
kulutustaan jouduttuaan työttömäksi (Craw-

ford & al. l9B7: Janlert & Hammarström
te92).

Useimmissa työttömyystutkimuksissa nais-

ten alkoholin käyttö on jatetty tarkastelun ul-
kopuolelle. Tavallisesti näin on tehty siksi,
että naisten kulutustaso on alhainen. Naisilla
työttömyyden ja juomatapojen välinen yhteys

voi kuitenkin olla erilainen kuin miehilla
(Plant 1979). Torild Hammer havaitsi, että
työttömät miehet kayttivat enemmän alkoho-
lia kuin työssä olevat. Naisilla vastaavaa yh-

teyttä ei ollut (Hammer L992, 1575). Eero

Lahelman työttömiä koskeneessa tutkimuk-
sessa alkoholin kayttista aiheutuneet terveys-
ongelmat olivat yleisempia tyotttimilla kuin
tytillisilla miehilla (Lahelma 1993). Naisilla
suhde oli päinvastainen. Kun tutkitaan työttö-
myyden yhteyttä juomatapoihin ja alkoholion-
gelmien esiintymiseen on tärkeää tarkastella
naisia ja miehia erillisinä ryhminä. Työttö-
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myyden ja juomatapojen väliseen yhteyteen

vaikuttavat naisilla eri tekijät kuin miehilla
(Janlert & Hammarström 1992,711).

Tutkimuksissa on tarjottu lukuisia selityk-
siä sille, miksi tytitttimänä olo vaikuttaa alko-
holin kayttoon (Lahelma 1993). Yhtaalta ta-

loudellinen tilanne ja mahdollisuus hoitaa

kuntoa ja terveyttä voivat rajoittaa alkoholin
kaytttia (Warr I9B7; Plant 1979; Hiil f977).
Toisaalta vapaa-ajan lisääntyminen ja siita
johtuva kyllastyminen, kontrollin puute ja
ajankayton hajoaminen voivat johtaa alkoho-

lin kayttin lisääntymiseen (Janlert & Ham-

marström 1992; Plant 197 9).

Mika sitten on syy ja mika seuraus? Onko

työttömyys seurausta alkoholin ongelmakäy-

töstä, vai onko alkoholin (ongelma)käyttö seu-

rausta työttömyydestä? Tytitttimyyden ja alko-
holin kayton vaikutussuhteen suunnasta on

esitetty kolme erilaista hypoteesia (Dooley &
al. L992; Forcier 1988, 250):

I. Alkoholin (ongelma)kayttö johtaa työttö-

myyteen. Tämän valikoitumis- eli drift-hypo-
teesin mukaan alkoholin ongelmakäyttäjä

ajautuu työmarkkinoilla marginaaliryhmään,
jonka työnsaantimahdollisuudet ovat heikot
myös alhaisen työttömyyden aikoina. Teorian

perustana on työmarkkinoilla tapahtuva vali-
koituminen. Valikoitumishypoteesi on saanut

tukea pitkittäistutkimuksissa (Dooley & al.

tee2).
2. Tytitttimyydestä seuraa alkoholin kayti;n

lisääntyminen. Tämän syy- eli cause-hypo-

teesin mukaan työttömyys luo tilanteen, johon

sopeutuminen johtaa alkoholin kayttin lisään-

tymiseen ja ongelmakäyttöön. Hypoteesi on

saanut tukea useissa tutkimuksissa (Crau{ord

& al. l9B7; Dooley & al. 1992; Heather & al.

l9B7; Janlert & Hammarström1992).

3. Tytittomyyden ja alkoholin kayton suhde

on vuorovaikutteinen prosessi, joka voi alkaa
yhta hyvin juomisesta kuin työttömyydestä.

Tämän hypoteesin esittämiseen päädyttiin
tutkimuksissa, joissa molemmat edelliset hy-

poteesit saivat tukea (Dooley & al. f992).
Ristiriitaiset tutkimustulokset työttömyy-

den ja juomatapojen välisestä suhteesta viit-

taavat yleisemminkin siihen, että vuorovai-

kutteinen teoria vastaa parhaiten todellisuut-
ta.

TUTKIMUSTEHTAVAN TARKENNUS

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten työvoi-

ma-asema liittyy juomatapoihin ja alkoholin
kayttin seurauksiin. Työvoima-asemalla viita-
taan työvoimaan kuuluviin ryhmiin: työllisiin
ja työttömiin. Aikaisempien tutkimusten pe-

rusteella oletamme, että työvoima-aseman

yhteys juomatapoihin on erilainen naisilla ja
miehilla.

TyOtttimyyden kestoa pidetään yhtenä tär-

keimmistä työttömyystilannetta määrittele-

vistä tekijöistä. Aika ilman työtä heijastaa

työmarkkinoilla tapahtuvaa valikoitumista ja
yksilön syrjäytymistä. Lahttiajatuksemme on,

että työelämästä syrj äytyessä j a syrjäytymisen

pitkittyessä alkoholin kayttti ja alkoholin
kaytttitin liittyvät ongelmat yleistyvät.

Juomatapatutkimuksen alkoholin kayttoa

sekä työssäja työttömänä oloa koskevat tiedot
kattavat haastattelua edeltäneet 12 kuukaut-
ta. Työvoima-aseman yhteyttä alkoholin kayt-

töön tarkastellaan vertailemalla työssä ja työt-

tömänä olleiden juomatapoja. Tyollisiksi
määritellyt eivät ole olleet päivääkaan tytittti-
mänä 12 kuukauden aikana. TytittOmäna ol-
leet on jaettu työttömänäoloajan mukaan kol-
meen ryhmään: alle 9 viikkoa,9-26 viikkoa ja
27-52 viikkoa työttömänä olleet. Lopuksi tar-

kastelemme, miten työlliset ja eripituisia jak-

soja työttömänä olleet ovat elämänsä aikana

hallinneet alkoholin kaytttiaan ja millaisia al-
koholin kayttoon liittyviä sosiaalisia haittoja
he ovat elinaikanaan kokeneet.

TUTKIMUSAINEISIO JA -MENETEIMAT

Vuoden 1992 jtomatapatutkimusta varten

haastateltiin 3 446 satunnaisesti poimittua
I5-69-vuotiasta suomalaista, joista oli naisia

I 737 ja miehia I 709. Haastattelut tehtiin
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pääosin syyskuun kolmen ensimmäisen vii-
kon aikana. Vastausprosentti oli 87. Haastat-

telua tehtäessä kuului työvoimaan 62 prosent-

tia naisista (1 090)ja 7I prosenttia miehistä (l
200). Tytitttimänä oli työvoimaan kuuluneista
naisista I0 prosenttiaja miehistä 14 prosent-

tia.

Juomatapatutkimuksen työssäololuvut vas-

taavat hyvin Tilastokeskuksen työvoimatutki-
muksessa saatuj a lukuj a. Työvoimatutkimuk-

sen mukaan syyskuussa 1992 naisten työvoi-

maosuus oli 60 prosenttia ja työttömyysaste

I I prosenttia. Miesten vastaavat luvut olivat
70 ja 15 prosenttia (Tytimarkkinat 1992:21|
Juomatapatutkimuksen alhaisemmat työttö-

mien osuudet voivat johtua kadosta, joka on

suurempi kuin työvoimatutkimuksessa. Kato

on todennäköisesti ollut työttömyyden suh-

teen valikoivaa. Työttömästä on voinut tuntua

turhauttavalta ryhtya vastaamaan alkoholin
kayttoa koskeviin kysymyksiin. Juomatapa-
tutkimuksen aihe on voinut myös herättää

työttömissä syyllisyyden tuntoja, vaikka alko-
holin kayttti olisi ollut vähäistä.

Työvoimaan kuulumista koskevan tiedon li-
säksi vastaajalta kysyttiin, oliko han ollut
haastattelua edeltäneiden 12 kuukauden ai-
kana työttömänä. Myönteisessä tapauksessa

kysyttiin lisäksi, kuinka monta viikkoa hän oli
tänä aikana ollut työttömänä. Haastattelu-

ajankohtana työvoimaan kuuluneista naisista

22 prosentilla ja miehistä 30 prosentilla on

ollut jonkin pituinen työttömyysjakso tai -jak-
soja. Valitettavasti tutkimuksessa ei ole tietoa

siitä, onko työttömyys ollut yhtajaksoista vai
jakautunut eripituisiin osiin. Samoin puuttuu

tieto siitä, kuuluivatko työttömänä olleet työ-

voimaan ennen työttömyyttä.

Artikkelin tutkimusaineisto on rajattu työ-

voimaan kuuluneisiin vastaajiin (kuvio 1).

EIäkeläiset, opiskelijat, kotiaidit ja -isät sekä

muut työvoimaan kuulumattomat jäävät tar-

kastelun ulkopuolelle. Taulukossa I esitetään

tutkimusaineisto työvoima-aseman (tytilli-
nen/työtön), työttömyyden keston ja iän mu-

kaan. Työlliset ja työttömät eroavat toisistaan

iän suhteen tilastollisesti erittäin merkitse-

Ktnio l. Vuoden 1992 juomatapatutkimuksen vas-
taajien jakautuminen työvoimaan kuulumisent ja
työttömänäoloajan2 mukaan

TYÖVOIMAAN KUULUVAT
(N=2 2e0)

työlliset (4B,BVo)

työttömänä alle 9 viikkoa (5,1 7o)

työttömänä 9-26 vükkoa (6,0 7o)

työttömänä 27-52 vükkoa (5,0 7o)

työttömänäoloaika tuntematon (1,6 7o)

TYÖVOIMA AN KUU LU MATTOMAT
(N=l t56)

ammatissa toimimattomat (33,5 7o)

rTyövoimaan kuuluminen haastatteluajankohta-
na.

2Työttömänäoloaika haastattelua edeltäneiden 12

kuukauden aikana

vasti. Tytittomyys kohdistuu voimakkaasti

nuoriin. Tämä on pidettävä mielessä tutki-
muksen tuloksia tulkittaessa.

Työvoima-aseman ja juomatapojen yhteyk-
siä tarkastellaan seuraavien alkoholin kaytttia

kuvaavien tietojen varassa:

- raittiiden osuus

- absoluuttialkoholin vuosikulutus

- juomistiheys

- humalatiheys

- ympäristön reaktiot alkoholin kaytttiän

- yksittäisen käyttökerran seuraukset

- alkoholin kayton muuttuminen

- alkoholin kayttista aiheutuneiden ter-

veysongelmien esiintyminen.
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Taulukko 1. Työvoima-asemaryhmät iän mukaan, 7o

työllinen työtön
alle 9 vk

työvoima-asema
työtön

9-26 vk
työtön

27-52 vk
p-arvo

lka

narset

r5-24
2549
50-69
kaikki
(N)

o()

74

1B

100

(850)

6
l;\

20
r00

(830)

26
5B

15

I00
( 7r)

zo
5B

13

r00
( 82)

24

70

6
100

(12s)

I6
62
2I

100
( 66)

22

64
t4

I00
(107)

.000***

.000***
miehet

r5-24
2y"9
50-69
kaikki
(N)

19

70
11

100
(10s)

*** p<0.001, ryhmät eroavat ao. ominaisuuden suhteen tilastollisesti erittäin merkitsevästi
** 0.001<p<0.0I, ryhmät eroavat ao. ominaisuuden suhteen tilastollisesti merkitsevästi
* 0.01<p<0.05, ryhmät eroavat ao. ominaisuuden suhteen tilastollisesti melkein merkitsevästi

Edella luetellut tiedot koskevat haastatte-

lua edeltäneitä l2:ta kuukautta. Lisäksi tar-

kastellaan alkoholin kayton hallintaa ja alko-

holin kaytostä aiheutuneiden sosiaalisten
haittojen kokemista, joita koskevat tiedot kat-

tavat koko elinajan.
Tutkimusmenetelmänä on ristiintaulukoin-

ti. Tarkasteluissa kiinnitetään enemmän huo-

miota ryhmien välisten erojen tai yhtalaisyyk-
sien säännönmukaisuuteen ja toistuvuuteen

kuin parittaisten ryhmäerojen merkitsevyy-

teen. 12-testia kaytetaan osoittamaan, onko

ryhmien välillä ylipäätään tilastollisesti mer-

kitsevää eroa.

Suomalaisten juomatapojen muutoksen

yleiskuvaus on esitetty juomatapatutkimuk-

sen muissa artikkeleissa (ks. esim. Simpura &
al. 1993). Tässä tarkastelussa käytetään vain

vuoden 1992 poikkileikkaustietoja. Tutki-
musaineisto ei anna mahdollisuutta selvittää

työvoima-aseman ja juomatapojen välisen yh-

teyden muutoksia I980-luvun jalkeen.

TYOTTISTEN JA TYOTTOMIEN JUOMATAVAT

RAITTIIDEN OSUUS

Väestöryhmien juomatapoja vertailtaessa
raittiiden osuuden tarkastelu on yksi pems-

mittari. Taulukossa 2 esitetään työllisten ja
työttömien jakautuminen raittiisiin ja kaytta-
jiin. Raittiilla tarkoitetaan vastaajaa, joka

oman ilmoituksensa mukaan ei ole nauttinut
alkoholia haastattelua edeltäneiden 12 kuu-
kauden aikana. Raittiiden osuudet eivät vaih-
tele merkittävästi työvoima-aseman mukaan.

27-52 viikkoa työttömänä olleista miehistä

ilmoittautuu raittiiksi suurempi osa kuin
muista ryhmistä, mutta ero ei ole tilastollisesti
merkitsevä.

JUOMISTIHEYS JA HUMALATIHEYS

Alkoholia käyttävien työllisten ja työttömien
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Taulukko 2. Raittiiden ja alkoholin kayttajien osuudet työvoima-aseman, työttömänäoloajan ja sukupuolen

mukaan,Vo

alkoholin kayttti

työllinen

Vo (")

työvoima-asema
työtön työtön

alle 9 vk 9-26vk
Vo (") Vo (n)

työtön
27-52 vk
7o (")

p-arvo

narset

kayuaja
raitis
kaikki

miehet
käyuäjä
raitis
kaikki

87 (737)
13 (r13)

r00 (8s0)

e2 ( 6s)
8(6)

r00 ( 71)

85
I4

100

5e)

7)

66)

70)

12)

82)

88 ( e4)
L2 ( 13)

00 (r07)I

89
It

r00

.594

q10
.alo

e3 (773) e2
7 (s7) 8

100 (830) 100

( e7) e3 (116)

( 8) 7 ( e)
(r0s) r00 (12s)

ryhmien valilla ei ole merkittäviä eroja juo-
mistiheydessä. Tulokset, joita ei tässä esitetä"

kuitenkin osoittavat, että sekä naisilla että

miehilla 27-52 viikkoa työttömänä olleiden

ryhmässä alkoholia vähintään neljä kertaa

viikossa nauttivien osuus on muita ryhmiä
suurempi.

Miehilla työvoima-aseman mukaiset erot

humalatiheydessä ovat tilastollisesti erittäin
merkitseviä (taulukko 3). Kaikissa työttömien

ryhmissä on enemmän kuin työllisissä niitä,
jotka juovat vähintään kerran viikossa siten,

että "se tuntuu oikein toden teolla". Viikoit-
tainen humalajuominen on yleisintä 27-52
viikkoa työttömänä olleiden ryhmässä. Tämän

ryhmän vastaajista 16 prosenttia on humalas-

sa vähintään kerran viikossa. Tyollisista ker-

ran viikossa humaltuu vain 6 prosenttia. Tyol-

listen ja alle 9 viikkoa työttömänä olleiden

ryhmissä on muita enemmän sellaisia vastaa-
jia, jotka eivät ole koskaan humaltuneet.

Kerran viikossa humaltuvien osuus on myös

naisilla kaikissa työttömien ryhmissä suurem-

pi kuin työllisten ryhmässä. Ero ryhmien vä-

lilla ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitse-

va (taulukko 3).

ATKOHOLIN VUOSIKUTUTUS

Tyollisten ja työttömänä olleiden alkoholin-
kulutusmääriä verrataan tarkastelemalla al-

koholin vuosikulutusjakaumia (taulukko 4;

ks. vuosikulutuksen mittaaminen Simpura

1985,225). TyöIlisten ja alle 9 viikkoa työttö-

mänä olleiden miesten vuosikulutusmäärät

ovat jokseenkin samaa suuruusluokkaa. Mie-
hilla kulutustaso nousee työttömyyden keston

mukaan. Kulutustaso on korkein 27-52 v11k-

koa työttömänä olleilla, joilla eniten kulutta-
van kymmenesosan kulutustaso on kaksin-
kertainen verrattuna työllisten ja alle 9 viik-
koa työttömänä olleiden vastaavan kymme-

nesosan kulutustasoon. Toisaalta 27-52 väk-
koa työttömänä olleiden ryhmässä on myös

paljon raittiita ja niita, jotka kuluttavat vähän

alkoholia. Tätä voidaan pitää osoituksena sii-
tä, että eri tavalla alkoholia kayttävien kaytto-

erot kasvavat työttömyyden aikana. Kohtuu-

käyttäjät kuluttavat entistä vähemmän ja
suurkuluttajat kuluttavat entiseen tapaan tai

entistä enemmän. Toisaalta tulos voi olla myös

seuraus työmarkkinoilla tapahtuvasta vali-
koitumisesta.
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TauLukko 3. Humalatiheys työvoima-aseman, työttömänäoloajan ja sukupuolen mukaan(Vo ao. väestöryhmän

alkoholin kayttajista)

humalatiheys
työllinen työtön

alle 9 vk

työvoima-asema
työtön

9-26 vk
työtön

27-52 vk
p-arvo

naiset

vähint. kerran/viikko
kerran pari/kuukausi
3-6 kertaa/vuosi
harvemmin
ei koskaan
(r)

miehet
vähint. kerraniviikko
kerran pari/kuukausi
3-6 kertaa/vuosi
harvemmin

ei koskaan
(")

0
6

t4
40
JO

(71s)

2

o

L9

JJ

JÖ

( 63)

2

o

22
43
,2

( 6e)

4
7

I8
32
40
s7)

t6
29
26
24

2

.242

000**x

( Be)

12

25
18

25
18

e6)

6
2t
24
;);'

T4

(7s8)

t2
30
ZO

20
oo

(rrs)

Taulultko 4. Vuosikulutusjakauman muotoa kuvaavia tunnuslukuja työvoima-asemän, työttömänäoloajan ja

sukupuolen mukaan, cl absoluuttialkoholia

tvövorma-asema P10 Q1

fraktiili'
Md Q3 P90

keski-
kulutus

narset

työllinen
työtön

alle 9 vk
9-26 vk
27-52 vk

miehet

työllinen
työtön

alle 9 vk
9-26 vk
27-52 vk

oo0

0
0
0

t2
12

L2

66

62 2t0 442 t72

69
74
66

257
267
2t6

784

t96
230
473

562
54t
936

7 296 I 413 574

9
12

0

62
tt2
35

208
3r6
408

764
797

r 389

I 559
2 4L8
3 lB5

556
863

I 094

rPl0: Arvo, jonka alle jää l0 prosenttia ao. väestöryhmän kaikista vastaajista (alin desiili)

QI: Arvo, jonka alle jaa 25 prosenttia ao. väestöryhmän kaikista vastaajista (alakvartiili)
Md: Arvo, jonka alle jää 50 prosenttia ao. väestöryhmän kaikista vastaajista (mediaani)

Q3: Arvo, jonka ylittaa 25 prosenttia ao väestöryhmän kaikista vastaajista (ylakvartiili)
P90: Arvo, jonka ylittaa 10 prosenttia ao. väestöryhmän kaikista vastaajista (ylin desiili)
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Taulukko 5. Alkoholin käytön muuttaminen haastattelua edeltäneiden l2 kuukauden aikana työvoima-ase-
man, työttömänäoloajan ja sukupuolen mukaan (Vo ao. väeslöryhmän kaikista vastaajista)

alkoholin käytön muuttaminen

työvoima-asema
työtön työtön

alle 9 vk 9-26vk
tvöllinen työtön

27-52 vk
p-arvo

na1 set

vähentänyt tai lopettanut
lisännyt
pitänyt ennallaan
(kayttäjät ja raittiit)
(N)

miehet
vähentänyt tai lopettanut
Iisännyt
pitänyt ennallaan
(kayttajat ja raiuiit)
(N)

84

1.3

2

(846)

12

ao/ ()

(105)

20
2

L4

2

oo

( 71)

84
( 82)

13

1

27
2

ao
I ()

( 66)

79
(107)

917

.000r<**

1B

i

IB
2I

B6

(B2B)

70
(r2s)

Naisten ryhmissä kulutusjakaumat ovat Iä-
hes samanlaisia. 27-52 viikkoa työttömänä

olleiden naisten keskuudessa alkoholin kes-

kikulutus on tosin suurempi kuin muissa ryh-
missä. Tämä johtuu siitä, että myös naisilla
tämän ryhmän eniten kuluttava kymmenesosa

kayttaa alkoholia noin kaksi kertaa enemmän

kuin muiden ryhmien vastaava kymmenes-
osa.

I UOMATAPOJE N MUUTOKSET

Juomatapatutkimuksessa vastaajalta kysyt-
tiin, oliko hän viimeksi kuluneiden 12 kuu-
kauden aikana vähentänyt, lisännyt vai pita-
nyt ennallaan alkoholin käyttönsä vai mah-

dollisesti lopettanut kayton kokonaan. Alko-
holin kayttin lisääminen on harvinaista. Suu-

rimmalla osalla kaikkien ryhmien vastaajista

alkoholin kayttti pysyy ennallaan (taulukko

5). Juomatapansa ennallaan pitäneiden osuus

on naisilla 78-84 prosenttia ja miehilla 70-
86 prosenttia. Naisilla työssä tai työttömänä

ALKOHOL]POLIT IKKA

olo ei liity alkoholin kayttin muutokseen. Mie-
hilla tyollisten ja työttömänä olleiden valilla
on alkoholin kayton muutoksessa tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä ero. Työllisten mies-
ten joukossa on vähiten alkoholin kayttoaan
vähentäneitä (12 %)ja eniten ennallaan pitä-
neita (86 7o). TyOttOmien joukossa vähentä-
neitä on enilen9-26 viikkoa työttömänä ollei-
den ryhmässä (27 Ea)- Ero työttömänä olleiden

ryhmien valilla ei kuitenkaan ole tilastollises-
ti merkitsevä.

TI IVISIETMA J UOMATAVOISTA

- Naisten juomatavat eivät vaihtele työvoima-
aseman eivätkä työttömänäoloajan mukaan.

- Tyollisten ja työttömien miesten valilla ei

ole eroja raittiiden osuuksissa ja juomistihe-

yksissä.

- Tyotttimat miehet kayttavat työssä olevia
useammin alkoholia humaltumiseen saakka.

Humaltuminen yleistyy työttömänäoloajan
pidentyessä.
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Taulukko 6. Yksittaiseen alkoholin käyttökertaan Iiittyvät haitat työvoima-aseman, työttömänäoloajan ja su-

kupuolen mukaan (ainakin kerran haastattelua edeltäneiden 12 kuukauden aikana seurauksia kokeneita 7o

ao. väestöryhmän alkoholin kayttajista)

seurauksen laatu

naiset miehet

työvoima-asema työvoima-asema

työllinen työtön työtön työtön p-arvo työllinen työtön työtön työtön p-arvo

alle9 9-26 27-52 alle9 9-26 27-52
vk vk vk vk vk vk

Joutunut riitaan

Joutunut käsikähmään
tai tappeluun

Joutunut tapaturmaan tai
loukkaantunut
Kadottanut rahaa

tai arvoesineitä
Esineitä tai vaatteita

vahingoittunut
Joutunut petkutuksen

tai huijauksen uhriksi
Ajanut autoa alkoholin
vaikutuksen alaisena

Joutunut ryöstön tai

varkauden kohteeksi
Katunut puheitaan

tai tekojaan

t4 20 26 16

362

.066 15

.L66 4

.374 2

.0tB' 5

.033' 8

.369 I

.551 4

.396 0

.004** 24

.000*i<*

.000*{<r.

.000'

.000*x'r

.007**

.000t

.001**

.684

.000{<{<x

1B

oo

4

3

8

I

o

2

26

26

t2

4

5

L4

5

5

2

32

20

t0

20

16

7

t4

I

44

3

o

6

2

2

0

4

7

o

I

1

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

0

I

I

20373120

rKäytetty 
12-testi saattaa olla epäluotettava pienien tapausmäärien takia

- Tytillisten ja alle 9 viikkoa työttömänä ol-
leiden miesten vuosikulutus on samaa tasoa.

Keskimääräinen vuosikulutus nousee työttö-

mänäoloajan pitkittyessä. Nousu johtuu siitä,
että pidempään työttömänä olleiden ryhmissä
eniten alkoholia kuluttavien kulutusmäärät

nousevat. 27-52 viikkoa työttömänä olleiden

ryhmä jakautuu kahteen ääripäähän: raittiita
ja alkoholia vähän kuluttavia on enemmän

kuin muissa ryhmissä, mutta toisaalta eniten

kuluttavan osan kulutusmäärät ovat kaksin-
kertaisia verrattuna muiden ryhmien vastaa-

van osan kulutusmääriin.

- TytittOmat miehet vähentävät alkoholin
kaytttiaan useammin kuin tyolliset miehet.

Vähentäneiden osuus ei ole yhteydessä työt-

tömänäoloajan pituuteen.

ALKOHOtIN TAYTöru SEURAUKSEI

IYÖTtIStItA JA TYöIIöMIttÄ

Alkoholin käyttötin liittyvät ongelmat voidaan
jakaa yksittaisen rajun käyttökerran seurauk-

siin ja pitempiaikaisen runsaan juomisen ai-
heuttamiin haittoihin.

KAYTTÖKERTAAN II ITTYVAT HAITAT

Alkoholia kayttavalle vastaajalle esitettiin lu-
ettelo erilaisista yksittäiseen alkoholinkäytto-
kertaan liittyvistä haitoista j a hanta pyydettiin
vastaamaan, oliko hanelle sattunut mainittua
haittaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden

aikana. Miehilla työllisten ja työttömien ryh-
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Taulukko 7. Alkoholin käytön kontrollin kohteeksi joutuminen työvoima-aseman, työttömänäoloajan ja suku-
puolen mukaan (ainakin kerran haastattelua edeltäneiden 12 kuukauden aikana kontrollin kohteeksi joutu-
neita Vo ao. väestöryhman alkoholin kayttajista)

kontrollin laatu

naiset miehet
työvoima-asema työvoima-asema

työllinen työtön työtön työtön p-arvo työllinen työtön työtön työtön p-arvo
alle9 9-26 27-52 alle9 9-26 27-52
vk vk vk vk vk vk

Juopumuspidätys
Läheinen moittinut
Lääkäri varoittanut
Tytipaikalla arvosteltu
Tuntunut, ettäjonkun
ystävän mielestä pitäisi
juoda vähemmän ja
varovaisemmin

.009' tt

.007** 27

.014' 2

.608 2

28 .000***
42 .008**
7 .0101

5 .150

1

ö
0
0

4
13

0
I

0
22

0
0

J

15

2

2

17

36
J

4

9
30
4
4

4 I1 ti 5 .035' t2 t6 t9 27 .001x{<,ß

tKaytetty 
12-testi saattaa olla epäluotettava pienien tapausmäärien takia

mien valilla on tilastollisesti merkitsevä ero

lahes kaikkien mainittujen haittojen kokemi-
sessa (taulukko 6). Pitempään työttömänä ol-
leilla haittojen kokeminen on yleisempää
kuin lyhyemmän aikaa työttömänä olleilla.
Tapaturmaan joutuminen, rahan kadottami-
nen ja rattijuoppous ovat muita yleisempia
27-52 viikkoa työttömänä olleilla. Kahdessa

pisimpään työttömänä olleiden ryhmässä jou-

tuminen riitaan ja tappeluun, esineiden ja
vaatteiden vahingoittuminen, huijauksen tai
petkutuksen kohteeksi joutuminen ja puhei-
den katuminen on yleisempää kuin muissa

ryhmissä. Työlliset ja alle 9 viikkoa työttömä-
nä olleet eivät juuri eroa toisistaan käyttöker-
ran haittojen kokemisessa.

Käyttökertaan liittyvät seuraukset ovat nai-
silla harvinaisia, eikä ryhmien välillä juuri ole

eroja. Ainoa tilastollisesti merkitsevä ero

naisten ryhmien valilla on käyttökerran aika-
na puhutun ja tehdyn jälkikäteen tapahtu-
neessa katumisessa. Puheitaan ja tekojaan
katuneita on vähiten työllisten ja27-52 väk-
koa työttömänä olleiden ryhmässä. Miehilla

seurausten kokeminen yleistyy työttömänä-
oloajan pidetessä. Naisilla samantapainen

suuntaus on havaittavissa vain kahdessa seu-

rauksessa: rahan ja esineiden kadottaminen
ja vaatteiden vahingoittuminen.

ALKOHOTIN KONTROLLI

Joutuminen alkoholin kayttista aiheutuneiden
kontrollitoimenpiteiden kohteeksi on ylei-
sempää työttömien ryhmissä kuin tytillisillä
(taulukko 7). Kontrollin kohteeksi joutunei-

den osuus kasvaa työttömänäoloajan pidetes-
sä. Ryhmät eroavat tilastollisesti merkitseväs-
ti juopumuspidätyksessä, läheisten moittei-
den saamisessa ja ystävän huolestumisessa.

Naisilla tapausten vähäisyys häiritsee luo-
tettavaa tarkastelua. Ainoa tilastollisesti mer-

kitsevä ero on läheisen moitteen kohteeksi
joutumisessa. Samoin kuin miehilla on naisil-
la työttömien ryhmissä enemmän kuin työllis-
ten ryhmässä niitä, joiden alkoholin kaytttia
joku laheinen on moittinut. Toisin kuin mie-
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Taulukko B. Alkoholin kaytön aiheuttamien sosiaa-

listen haittojen esiintyminen työvoima-aseman,
työttömyyden keston ja sukupuolen mukaan (aina-
kin kerran elinaikanaan haittoja kokeneita 7o ao.

väestöryhmän alkoholin kayttajista) miehet

IERVEYSONGELMAT

Terveysongelmien esiintymistä tiedusteltiin
kysymalla: "Onko Teilla ollut viimeksi kulu-
neiden 12 kuukauden aikana terveysongel-
mia, joiden uskotte voineen aiheutua alkoho-
lin kayttista?" 27-52 viikkoa työttömänä ol-
leiden miesten ryhmässä 14 prosenttia vastaa

kysymykseen myöntävästi. Tulos on tilastolli-
sesti merkitsevä. Muissa ryhmissä myöntä-
västi vastanneiden osuus on vain muutama

prosentti. Kaikissa naisten ryhmissä alkoho-
lin kayttotin liittyvien terveysongelmien esiin-
tyminen on harvinaista.

SOSIAAI.ISET HAITAT KOKO EI.INAIKANA

Sosiaalisten haittojen esiintymistä kysyttiin
tiedustelemalla, oliko vastaaja joskus elinai-
kanaan joutunut alkoholin kayttin takia raha-

vaikeuksiin, jäänyt pois töistä, joutunut vaih-
tamaan työpaikkaa, joutunut tekemisiin huol-
toviranomaisten kanssa tai oliko hanet pida-
tetty juopumuksesta. Naisilla nämä ongelmat

ovat niin harvinaisia, että he jäävät analyysin
ulkopuolelle. Miehilla haittoja kokeneita on

enemmän työttömien ryhmissä kuin työllisten

ryhmässä (taulukko B).27-52 viikkoa työttö-
mänä olleista 37-39 prosenttia ilmoittaa alko-
holin kaytön aiheuttaneen rahavaikeuksia,
juopumuspidätyksen ja töistä poissaolon.

Vastaavat prosenttiluvut tytillisilla ovat 6, 16
ja 14. Ryhmät poikkeavat tilastollisesti erit-
täin merkitsevästi toisistaan.

ALKOHOTIN KAYTÖN HALLINTA KOKO
ETINAIKANA

Elinaikaista juomisen hallintaa kysyttiin nel-
jalla kysymyksella: onko tuntunut siltä, etta l)
kayttaa alkoholia useammin kuin haluaisi, 2)

kayttaa suurempia määriä alkoholia kuin ha-

luaisi, 3) tulee juoneeksi enemmän kuin
suunnitteli ja 4) on vaikea lopettaa yhteen

ryyppyyn. Vastausvaihtoehdot olivat usein,

AIKOHOTIPOLITIIKKA

miehet (7o) p-aryo

työpaikan vaihto
työllinen . I
työtön alle 9 vk ..2
työtön 9-26 vk .......7
ryöfin27-52 vk .......... t0

joutunut tekemisiin huolto-
viranomaisten kanssa

työllinen ...3
työtön alle 9 vk ..2
työtön 9-26 vk ..... 5

työtön 27-52 vk ............ I2

.000**r<

.0001

.000,k*:ßrahavaikeudet
työllinen
työtön alle 9 vk
työtön 9-26 vk
työtön 27-52 vk

töistä poissaolot
työllinen
työtön alle 9 vk
työtön 9-26 vk
työtön 27-52 vk

......6

.........9

................. I7
37

000***pidatetty juopumuksesta

työllinen ................ I6
tvötön alle 9 vk

lyötön 9-26 vk .................. l8
työtön 27-52 vk

20

,o.)()

.000{<*,k

.............. l4
20
20

39

I Käytetty 12-testi saattaa olla epäluotettava pieni-
en tapausmäärien takia

hilla ei naisilla Iaheisten moitteiden kohteek-
si joutuminen ole yhteydessä työttömänäolo-
ajan pituuteen. Moitteiden kohteeksi joutu-
neita on eniten alle 9 viikkoa työttömänä ol-
leissa. Ero työttömien ryhmien valilla ei kui-
tenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.
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silloin tällöin, harvoin ja ei koskaan. Kysy-
myksiin saadut vastaukset summaamalla
muodostettiin alkoholin kayton hallintaa elin-
aikana kuvaava pistemäärä. Summatessa vas-

tausvaihtoehdot pisteytettiin seuraavasti: ei

koskaan = 0, harvoin = 1, silloin talloin = 2 ja
usein = 3. Mita suurempi pistemäärä on, sitä
ongelmallisemmaksi vastaaja on kokenut al-
koholin käyttönsä.

Naisilla alkoholin hallintaongelmien esiin-

tyminen on harvinaista, eivätkä työvoima-

aseman mukaiset ryhmät eroa toisistaan tilas-
tollisesti merkitsevästi.

Miesten työvoima-aseman mukaiset ryhmät
eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi
jokaisessa hallinta-ongelmia koskevassa ky-
symyksessä. Hallintaongelmat ovat työttömil-
la yleisempia kuin työllisillä. Usein tai silloin
talltiin ongelmia kokeneiden osuus kasvaa

työttömyyden keston mukaan. Hallintaongel-
mien summapistemäärä tiivistää kuvan (tau-

lukko 9). 27-52 viikkoa työttömänä olleiden

ryhmässä 19 prosentilla pistemäärä on9-12.
Työllisten ja alle 9 viikkoa työttömänä ollei-
den ryhmässä vastaavat pistemäärät saavutta-

neita on neljä prosenttia. Pidempään työttö-
mänä olleet ovat useammin kokeneet jotain

kysytyistä hallintaongelmista. Työllisten ja
alle 9 viikkoa työttömänä olleiden ryhmät ei-
vät eroa toisistaan hallintaongelmien kokemi-

SCSSA.

TIIVISTELMA AIKOHOLIN TAYTTÖÖN
LIITTYVIEN HAITTOJEN ESIINTYMISESTA

- Yksittäisen käyttökerran haittojen kokemi-

nen ja alkoholin kayttin takia kontrollitoimen-
piteiden kohteeksi joutuminen on yleisempää

työttömillä kuin työllisillä miehillä. Haittojen
kokeminen ja kontrollitoimenpiteiden koh-

teeksi j outuminen yleistyy työttömänäoloajan
pidetessä. Työllisetja alle 9 viikkoa työttömä-
nä olleet eivät juuri eroa toisistaan seurausten

kokemisessa.

-27-52 viikkoa työttömänä olleista mie-

histä 14 prosentilla on alkoholin kaytosta ai-

Taulukko 9. Alkoholin kayttin hallintaongelmien
summapistemäärä työvoima-aseman ja työttömä-
näoloajan mukaan (7o ao. väeslöryhman alkoholin
kayttajista), miehet

hallintaongelmien pistemäärä
työvoima-asema 0 L4 5-A 9-12 (n)

työllinen
työtön

alle 9 vk
9-26 vk
27-52 vk

4 (8e)
11 (11r)
le ( eI)

L7 s0 29 4 (737)

20
t1
r5

27
fo

.31

48
45
35

p=0.000, ryhmät eroavat hallintaongelmien suh-
teen tilastollisesti erittäin merkitsevästi

heutuvia terveydellisia ongelmia, kun vastaa-

va osuus muissa ryhmissä on muutama pro-

sentti.

- Alkoholin kayttista johtuneiden sosiaalis-
ten haittojen esiintyminen on yleisempää
työttömillä kuin työllisillä miehillä. 27-52
viikkoa työttömänä olleista 37-39 prosenttia
ilmoittaa alkoholin käyttin aiheuttaneen jos-

kus elinaikana rahavaikeuksia, juopumuspi-

dätyksen ja töistä poissaolon. Vastaavat pro-
senttiluvut työllisillä ovat 6,16 ja L4.

- Elinaikana esiintyneet alkoholin kayton
hallintaongelmat ovat yleisempiä työttömillä
kuin työllisillä miehillä. Ongelmien esiinty-
minen on merkittävästi yleisempää pidem-
pään työttömänä olleiden ryhmissä.

- Alkoholin kayton seurausten esiintymi-
nen ei liity naisilla yhta selvästi kuin miehilla
työvoima-asemaan.

YHIEENVETO JA JOHTOPAATOKSET

Artikkelissa on tarkasteltu vuoden L992 juo-

matapatutkimuksen valossa työvoima-ase-
man yhteyttä juomatapoihin ja alkoholin kay-
tön seurauksiin. Työvoima-aseman merkitys-
tä katsottiin vertaamalla työllisten ja työttömi-
en juomatapoja ja alkoholin kayton seurauk-
sia. TyOttOmät jaettiin kolmeen ryhmään.
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Miehilla juomatavat ja alkoholin kayttin

seuraukset vaihtelevat johdonmukaisesti työ-

voima-aseman mukaan. Naisilla vastaavaa

yhteyttä ei ole. TyOtttimien naisten juomatavat

eivät eroa työllisten naisten ryhmästä, ja työt-

tömyyden pidentyminen ei muuta juomatapo-

ja. Koska mitään riippuvuuksia ei ole havait-

tavissa, aineisto ei tue olettamusta, että suur-

työttömyyden jatkuminen johtaisi naisten

osalta alkoholin kayton tai alkoholismin li-
sääntymiseen. Saadut tulokset vahvistavat sa-

malla aiemmissa tutkimuksissa esitetyn joh-

topäätöksen, että naiset ja miehet on nähtävä

erillisinä ryhminä tarkasteltaessa työvoima-

aseman yhteyttä juomatapoihin (Janlert &
Hammarström 1992; Lahelma 1 993).

Naisten osalta tehtyä johtopäätöstä voi tu-
kea myös muilla huomioilla. Näyttää siltä,
että alkoholilla ei ole sijaa naisten elämässä

heidan ollessaan työssä eikä alkoholi saa

myöskään lisää tilaa naisten elämässä työttö-

myyden myötä. TyOtttimilla naisilla riittää te-

kemistä ja heidan arkensa on paremmin jär-
jestyksessä kuin miesten. Tahan viittaavat
niin ne klassiset tulokset, jotka saatiin 1930-

luvulla täystyöttömyyden kouriin joutuneesta

itävaltalaisesta Marienthalin kylasta, kuin
myös tämän päivän Suomessa tehdyt ajan-

kayttötutkimukset. Raija Julkusen (1993)

kommentti Marienthal-tutkimuksen kirjan
kannen kuvituksesta sopii myös nykypäivään:

"Kirjan kansikuvassa kuusi miestä, ei mitään

poikasta vaan aikuista, nojailee sillan kaitee-

seen ja katselee veteen. He eivät voisi olla
naisia, tänäkään päivänä ei voi kuvitella kuut-
ta vaimoao perheenemäntää tekemässä näin."
Nykypäivän ajankaytttitutkimuksissa työttö-

mät naiset ilmoittavat tekevänsä useampia

asioita kuin työttömät miehet. Naiset kiinnit-
tävät työttömäksi jouduttuaan enemmän huo-

miota kodinhoitoon tai lisäävät harrastus- ja

opiskelutoimintaansa yleisemmin kuin mie-

het. Naiset ovat jo työssä ollessaan jakaneet

aikaansa useampiin asioihin eikä heidan

ajankäyttonsä ole välttämättä yhtä tiukasti
työn ja vapaa-ajan lokeroimaa (Penttilä

lee3).

Miehia koskevista tuloksista voi ensinnäkin

todeta, että kuten naisilla raittiiden osuus ja
kayttajien juomistiheys eivät ole yhteydessa

työssä- tai työttömänäoloon. Tytittomat miehet

kayttavat kuitenkin useammin alkoholia hu-

maltumiseen saakka ja kuluttavat alkoholia
keskimäärin enemmän kuin heidan tytissa

olevat kumppaninsa. Myös erilaiset alkoholin
kaytön kielteiset seuraukset ovat yleisempiä

työttömillä kuin työllisillä miehilla. Työllisten
ja työttömien välinen ero kasvaa työttömänä-

oloajan pidetessä.

Juomatapatutkimus ei poikkileikkaustutki-
muksena voi antaa varmaa vastausta siihen,

onko työllisten ja työttömien miesten välinen

ero seurausta alkoholin kaytön lisaäntymises-

tä työttömänäoloaikana vai onko kyse työ-

markkinoilla tapahtuneesta valikoitumisesta.

Alkoholin kAytöru Lisääntyrnistä Dastao.n pu-
huu se, että työttömät ilmoittivat tytillisia ylei-
semmin vähentäneensä alkoholin kayttoaan.

Valikoitumisen puolesta taas puhuu vahvasti

se, että pidempään työttömänä olleilla alkoho-

Iin kaytttitin liittyvien sosiaalisten haittojen ja
alkoholin hallintaongelmien esiintyminen

elinaikana on selvästi yleisempää kuin työlli-
silla ja lyhyen aikaa (alle 9 viikkoa) tytittäma-

nä olleilla. Pitempään työttömänä olleiden
joukkoon on selvästi valikoitunut alkoholin
ongelmakäyttäjiä. Kyseiseen ryhmään saattaa

kuulua eräänlainen työttömien "ydinjoukko",

ryhmä, joka ltiytyy työttömien joukosta myös

taloudellisesti parempina aikoina (vrt. Vaha-

talo I9B2; Winton 1986).

Tyottomien joukkoon valikoituu myös suur-

työttömyyden aikana henkilöitä, jotka juovat

humalahakuisemmin ja kuluttavat alkoholia
enemmän kuin väestö keskimäärin. TyOtttimi-

en joukkoon valikoituminen ei liity pelkas-

tään juomatapoihin, vaan taustalla on myös

muita tekijöitä, kuten ikä ja koulutus. Tytittti-

mien joukossa on enemmän nuoria kuin työl-
listen joukossa. Lisäksi työttömien joukkoon
joutuvat muita helpommin ammattitaidotto-

mat työntekijät. Siitä huolimatta, että tutki-
mus tehtiin suurtyöttömyyden aikana, työttö-

mien määrä aineistossa on niin pieni, että ryh-
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mien taustaeroja ei kyetä vakioimaan.
Selvää kuitenkin on, että saadut tulokset

eivät sellaisenaan tue Therbornin näkemyk-
siä alkoholismin lisääntymisestä. Edella jo
todettiin työttömien miesten vähentäneen

työllisiä yleisemmin alkoholin kayttoaan.

Tämä saattaa liittya työttömyyden aiheutta-
miin taloudellisiin rajoitteisiin. Vahentämi-
nen ei kuitenkaan yleisty työttömänäoloajan
pidetessä, kuten olisi odottanut. Voi olla, että

työttömänäoloajan pidetessä taloudellisten
tekijtiiden rajoittavaa merkitystä pienenne-
tään ohjaamalla kulutusta halvempiin tuottei-
siin.

On kuitenkin huomattava, että tutkimuksen
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ENGLISH SUMMARY
Heli Mustonen - Pirjo Paakltanen - lussi
Simpura: Drinking habits among the em-
ployed and the unemployed (Työllisten ja
ty öttömien j uomatut: at )

It has been suggested that prolonged economic
recession and unemploymenl increase poverty.
drug use and alcoholism. In Finland the unemploy-
ment rate has snowballed since 1990. The most
recent survey of drinking habits performed in Fin-
land was in September 1992. By that time, the un-
employment rate had risen to 13 per cent. The data
from the 1992 survey are used to compare differ-
ences in the drinking habits of the employed and
the unemployed and the consequences thereof.
The survey covers information regarding the em-
ployment status and alcohol consumption of the
respondents over a period of 12 months preceding
the interviews. The unemployed were divided into
three categories according to the total duration of
unemployment over the I2-month period: less than
9 weeks, 9-26 weeks, anrl 27-52 weeks. Among
the male respondents, drinking habits varied with
different employment status categories, whereas
no consistent differences were found among the
women. Even among the men, the proportion of
abstainers and the drinking frequency distribu-
tions did not vary significantly from one employ-
ment status group to another. However, unem-
ployed men more frequently drank to intoxication
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and they also showed higher than average con-
sumption figures when compared with the em-
ployed respondents. Furthermore, the negative
consequences of alcohol consumplion were more
common among the former than the latter group.
The differences between those employed and un-
employed were more pronounced the longer the
total duration of unemployment. The findings may
either indicate that the unemployed have in-
creased their alcohol consumption, or that those
with higher alcohol consumption are more fre-
quently unemployed. The latter hypothesis is sup-
ported by the fact that a larger proportion of the
unemployed than of the employed reportedly de-
creased their alcohol consumption. Another fact
lends further support to this theory: an analysis of
the lifelong experiences of the respondents re-
vealed that those who had been unemployed the
longest showed exceptionally high frequencies of
alcohol-related social problems, as well as difficul-
ties in controlling their alcohol consumption. Prob-
lem drinkers formed a clearly select group among
the long-term unemployed. These findings do not
support the suggestion that large-scale unemploy-
ment leads to increased alcoholism. It should be
realized, however, that in September1992 massive
unemployment had not yet prevailed for very long.
If prolonged, unemployment may eventually have
detrimental effects on society, which also applies to
patterns of alcohol consumption.
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