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Yksiltille alkoholista koituvien haittojen ja

vuosikulutuksen välillä on selvä yhteys. Hait-

tojen määrä kasvaa kulutuksen kasvun myötä

(Makela & Simpura 1985; Makelä & Musto-

nen 19BB). Alkoholin kaytöstä aiheutuvat hai-

tat muodostuvat kovin monenlaisista asioista.

Hyvin runsas juominen tuottaa suurimmat ja

näkyvimmät kärsimykset, mutta myös muun-

lainen alkoholin kayttti tuo mukanaan haittoja

niin yksilölle kuin ympäristöllekin.
Viime vuosina onkin alettu kiinnittää entis-

tä enemmän huomiota alkoholin riskikulutuk-
seen ja varhaisvaiheen alkoholiongelmiin.
Riski- tai suurkuluttajat ovat melkoisen suu-

rilukuinen joukko, jaheihin vaikuttaminen on

jo sen vuoksi kansanterveyden parantamisek-

si ja sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi

tärkeää. Riskikuluttajiin vaikuttamalla pyri-

tään myös ennalta ehkäisemään pahempia

ongelmia ja alkoholiriippuvuutta (Anderson

1990; Broadening..., 1990; Saunders & al.

1ee3).

Varhaisvaiheen alkoholiongelmien ehkai-

syä on kehitetty erityisesti kaytettavaksi ylei-

sen terveydenhoidon vastaanotoilla. Päamää-

ränä on kevyen intervention avulla auttaa ih-

misiä vähentämään alkoholin kaytttiaan jo

ennen kuin he ovat joutuneet kokemaan vaka-

via terveysongelmia tai sosiaalisia menetyk-

siä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että

täten voidaan saavuttaa tuloksia (Anderson

1993; Saunders & al. L993, 792; Suokas

tee2).

RISKIKUTUTUKSEN MITIAAMINEN

Alkoholin haittakayton määrittelyä varten on

kehitetty useita mittareita. Useimmat, kuten

hyvin tunnetut Mast ja Cage, on kehitetty ha-

vaitsemaan alkoholismia tai kroonisia alkoho-

liongelmia. Erityisesti varhaisvaiheen ongel-

mien havaitsemiseen on kehitetty mittari, jos-

ta käytetään nimeä Audit (Alcohol Use Disor-

ders Identification Test).

Mittari muodostuu 10 kysymyksestä, jotka

mittaavat juomisen tiheyttä, kerralla kaytetty-
jä määriä ja koettuja haittoja. Alkoholin kulu-
tuksen laskemiseksi liitetaan mukaan ohieet

siitä, mitä yksi annos puhdasta alkoholia eri-

laisissa juomissa merkitsee. Mittarin osioille

annetaan arvot nollasta neliään, ja nämä yh-

teen laskien päästään kutakin henkiltia ku-

vaavaan tunnuslukuun, "alkoholipistemää-
rään". Pistemäärä voi vaihdella nollasta nel-
jäänkymmeneen. Riskikäytön alarajana John

Saunders ja OIaf Aasland kayttavat B:aa tai

1 l:tä pistetta (Saunders & Aasland I9B7 ,57).
Kayttamalla alempaa alarajaa (B pistettä) saa-

vutetaan suurempi herkkyys mutta alempi

spesifisyys verrattaessa mittarin antamia lu-
kuja I BBB alkoholin kayttajan diagnostisoin-

tiin muilla menetelmillä (Saunders & al.

1993,796-797).
Auditin erityinen piirre verrattuna muihin

alkoholin kayttin seulontamittareihin on, että

se perustuu kansainväliseen aineistoon. Mit-
tarin kehittelyssä ja testauksessa oli mukana
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Taulukko 1. Alkoholin riskikavtto Norjalaisessa terveystarkastukseen perustu-
vassa tutkimuksessa Audit todettiin hyodylli-
seksi epidemiologisen tutkimuksen väIineek-
si (Claussen & Aasland 1993, 363-368).

Suomessa tehdyssä naisten alkoholin kayt-
töä tarkastelevassa tutkimuksessa Audit si-
sältyi postikyselyyn, jolla haluuiin selvittää
riskikäytön yleisyyttä pääkaupunkiseudun
naisten keskuudessaja samalla "seuloa" kva-
litatiivisen tutkimuksen haastateltaviksi al-
koholia runsaasti kayttavia naisia. Mittari
osoittautui hyödylliseksi tutkimuksen väli-
neeksi tässä yhteydessä (Holmila I992a &
teezb).

Alkoholitutkimussäätiön vuoden 1992 jw-
matapatutkimuksen Iiitteeksi sisällytettiin
Audit-patteristo. Tässä artikkelissa esitetyt
tiedot perustuvat tähän aineistoon. Tutkimus
kohdistui koko maan l5 vuotta täyttäneeseen
väestöön, ja siihen vastasi yhteensä 3 446
henkiloä, joista 1 737 oli naisia ja l709mie-
hiä. Vastausprosentti oli 87. Juomatapatutki-
muksen aineistoa on selostettu tarkemmin
Jussi Simpuran, Heli Mustosen ja Pirjo Paak-
kasen artikkelissa (1993).

Haastattelututkimuksen liitelomake sisälsi
paitsi Audit-patteriston myös kysymyksiä
huumeiden ja laakkeiden kaytöstä. Juomata-
patutkimuksen haastattelijat antoivat haas-
tattelun päätyttyä lisäkyselyn haastateltaval-
le. Vastaaja täytti sen itse ja sulki sen sitten
erilliseen kirjekuoreen. Liitelomakkeen täytti
yhteensä 3 369 vastaajaa.

RISKIKAYTÖN ESIINTYMINEN

Alkoholin riskikayttajia on tämän aineiston
perusteella 22 prosenttia miehistä ja 5 pro-
senttia naisista. Riskikayttin rajana on tässä

kaytetty ll:tä pistettä. Jos Ieikkauspisteeksi
olisi valittu B, olisivat osuudet olleet huomat-
tavasti suurempia. Riskikaytto on merkitse-
västi yleisempää nuorissa ikäluokissa kuin
vanhemmissa. Naimatlomissa on myös enem-
män riskikayttäjiä kuin naimisissa olevien tai
eronneiden keskuudessa (taulukko l). Yksin
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11 rai vli

narset miehet
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Riskikayttti on merkitsevästi (p < 0.001) yleisem-
pää nuorissa ikaluokissa kuin vanhemmissa (mie-
hilla 1'= 46.75, df = 3; naisilla tr2= 31.95, df = 3)
sekä naimattomilla kuin naimisissa olevilla tai
eronneilla (miehilla 1' = 45.41, df = 2; naisilla f,2=
17.28, df = 2). Yksin asuvien miesten riskikaytto
on myös merkitsevästi yleisempää kuin jonkun
kanssa yhdessä asuvien miesten riskikaytto (1r=
16.69, df = I). Naisten kohdalla yksin tai yhdessä
asuminen ei liity merkitsevästi riskikäytön esiintv-
miseen.

kuusi hyvin erilaista maata, ja lukuisista osi-
oista kelpuutettiin mukaan vain ne, jotka oli-
vat käännettävissä eri kielille ja soveltuivat
kaikkiin tutkittuihin ryhmiin.

Audit kehitettiin perusterveydenhuollon
vastaanotoilla käytettäväksi. Se on osoittautu-
nut herkäksi havaitsemaan tämänhetkistä
juomista ja sen seuraamuksia, kun taas sellai-
set mittarit kuten Mast tuovat paremmin esille
pitkaaikaisia ja jo aiemmin esiintyneirä on-
gelmia (Barry & Fleming 1993,3342). Audi-
tin kayttokelpoisuutta riskikulutuksen mit-
taamiseen koko väestössä ei ole juuri testattu.
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Taulukko 2. Juomistyyli sukupuolen ja iän mukaan, 7o

kerran/kk tai harv.

kerralla annoksia

t4 5-6 >6

kayuaa alkoholia
2-4 kertaa./kk

kerralla annoksia

1-4 54 >6

2 kertaa/vk tai us.
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Iän vaikutus runsaan kertakäyton esiintymiseen juomistyylinä on merkitsevä sekä naisilla että miehilla (mie-

hilla 1'z = 163.07, df = 24, p<0.001; naisilla X2 = 177 '82, rlf = 24, p< 0'001)'

asuvien miesten riskikayttti on merkitsevästi

yleisempää kuin jonkun kanssa yhdessä asu-

vien miesten. Täma tulos selittyy yksin asuvi-

en 2O-29-vtotiaitten miesten korkeasta riski-

kulutuksen osuudesta. Noin puolet tämän ikä-

luokan yksin asujista on alkoholin riskikäyt-

täjiä. Naisten riskikäytön yleisyyteen yksin

tai yhdessä asuminen ei liitY.

Tässä saatu riskikäyttäjien osuus naisten

keskuudessa vastaa hyvin aiemmassa posti-

kyselylla tehdyssä tutkimuksessa (Holmila

1992b) saatua tulosta. Postikyselyssä sai 20-

64-vuotiaista pääkaupunkiseudun naisista 9

prosenttia vähintään 10 pistettä. Nyt vastaava

Iuku samanikäisillä pääkaupunkiseudulla

asuvilla naisilla oli I0 prosenttia.

Kiinnostava tulos on, että nuorimman ikä-

Iuokan" l5-I9-vuotiaiden, keskuudessa al-

koholin riskikäyttö on näiden tulosten perus-

teella erityisen yleistä. Miten lähes kolman-

nes alle l8-vuotiaista pojista (oille laki kiel-

tää alkoholiiuomien myynnin) voi kayttaa al-

koholia tavalla, joka luokitellaan terveyden-

huollon interventiota edellyttäväksi riskikay-
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töksi? Tämän selvittämiseksi on tarkasteltava

tarkemmin humalan osuutta Auditiin perus-

tuvan riskikäytön käsitteessa ja alkoholihait-

tojen liittymistä eri juomistyyleihin.

ONKO HUMATASSA RISKIN YDIN?

Suomalaisten juomatapa on humalahakuinen

(Simpura 1993). Myös nuoret kayttävät alko-

holia ennen kaikkea humaltuakseen' Tämä

kulttuurinen piirre ei ole kulutuksen kasvaes-

sa lainkaan heikentynyt, vaan pikemminkin

vahvistunut. Nuorten terveystapatutkimuk-

sen mukaan vähintään kerran kuukaudessa

tosi humalaan juoneiden osuus 14-18-vuoti-

aista tytöistä oli vuonna 1993 kolme kertaa

suurempi ja samanikäisistä pojista lähes kak-

si kertaa suurempi kuin 1980-luvun alussa

(Ahlström & aI. 1994).

Juomatapatutkimuksen lisäkyselyn kahden

kysymyksen, "Kuinka usein juotte alkoholia

sisältäviä juomia?" ja "Kuinka monta annosta

alkoholia yleensä juotte niinä päivinä joina
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Taulukko 3: Alkoholin vuosikulutus ja riskikaytto

vuosikulutuksen
mediaani

alkoholipisteiden
mediaani

naiset ikä-

ryhmiuain
15-I9
20-29
3049
50-
kaikki

5,0
4,O

2,0
1,0
2,O

miehet ika-

ryhmittain
15-t9
20-29
3049
50_
kaikki

kaytatte alkoholia?", ristiintaulukointina
muodostettiin yhdeksän juomistyyliä (tauluk-
ko 2). Raittiit eivät ole mukana taulukon lu-
vuissa.

Alkoholia käyttävistä tytöistä l2 prosenttia
ja pojista 42 prosenrtiajuo yleensä vähintään
seitsemän annosta kerralla. Osa sellaisistakin
nuorista, jotka kayttavät alkoholia harvoin,
vähemmän kuin kerran kuussa, hankkiutuu
juomaan ryhtyessään humalaan. yhdeksän
prosenttia pojista ja nuorista miehistä juopuu
vähintään kaksi kertaa viikossa. Joka neljäs
l5-19-vuotias poika juopuu 2-4 kertaa kuu-
kaudessa. Naisten keskuudessa humalatyyli
on huomattavasti harvinaisempaa kuin mies-
ten keskuudessa. Nuoret naisetjuovat itsensä
humalaan useammin kuin vanhemmat naiset.

Humalan keskeisyys nuorille tulee esiin
myös Simpuran anikkelissa, jossa tarkastel-
laan humalakertojen osuuksia tyypillisen
syysviikon juomiskertojen lukumäärästä.
Sekä pojat että tytöt ikäryhmässä l5-19-vuo-
tiaat olivat juoneet itsensä yhden promillen
humalaan noin puolessa kaikista juomisker-
roista. Veren alkoholipitoisuus on laskettu

vastaajan painon, juomiskerran keston ja ker-
ralla nautitun alkoholimäärän perusteella
(Simpura 1993,2070).

Kun verrataan Auditilla saatujen riskikulu-
tuksen arvojen ja vuosittaisen kokonaiskulu-
tuksen määriä toisiinsa, nähdään, miten kes-
keisesti ikä vaikuttaa haittakäyttin määritty-
miseen (taulukko 3) (vuosikulutuksen määrän
laskemisen menetelmästä ks. Simpura 1985).
Nuorilla miehilla vuosittaisen kokonaiskulu-
tuksen mediaanit ovat selvästi alempia kuin
keski-ikaisilla miehilla, ja kuitenkin heidan
saamansa haittakulutuksen arvojen mediaani
on korkeampi. Naisilla kokonaiskulutuksen
ja haittakaytön mediaanit ovat yhdenmukai-
sempia.

Humalahakuisuus liittyy siis niin olennai-
sesti nuoruuteen, että sen voisi epäillä olevan
syynä riskijuomisen suuriin osuuksiin nuo-
remmissa ikaluokissa. Mutta onko syytä kut-
sua suomalaiskansallista irrottelua riski-
juomiseksi? Tähän voi etsiä vastausta katso-
malla, millaiset haitat liittyvät eri juomistyy-
leihin.

JUOMISTYYTI JA KOETUT HAITA T

Juomistyylin ja juomisesta koituneiden hait-
tojen yleisyyden välistä yhteyrtä kuvaa tau-
lukko 4.

On mahdollista, että nuoret ja nuoret aikui-
set, joiden keskuudessa humalajuominen on
tavallisinta, ymmärtävät kysymysten sana-
muodon hieman toisin kuin vanhemmat. Esi-
merkiksi juomisen kontrollin menetys (,,ei
pysty lopettamaan juomista kerran aloitettu-
aan") saattaa tälle ryhmälle tarkoittaa eri asi-
aa kuin alkoholistille, joka juo viikkokausia
putkeen. Mutta esimerkiksi fyysisen louk-
kaantumisen käsite on melko yksiselitteinen.
Humalajuojien keskuudessa tällainen tapah-
tuma oli paljon yleisempi kuin vähän kerralla
alkoholia käyttävien keskuudessa.

Kaikenlaiset haitat ovat yleisimpiä niiden
keskuudessa, jotka kayttavät alkoholia usein
ja kerralla paljon. Kuitenkin myös ne henki-
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Taulukko 4. Juomistyyli ja koetut seuraamukset, 7a

kerran/kk tai harv

kenalla annoksia

t4 5-6 >6

(Bss) (lls) (63)

kayttaa alkoholia
2-4 kertaa/kk

kerralla annoksia

t4 54 >6

(803) (1e1) (lee)

2 kertaa/vk tai

useamm.

kerralla annoksia

t4 54 >6

(47e) (e2) (11e)

kaikki

(3 431)

Kokenut
ainakin kerran

kuussa
ei pysty

lopettamaan
laiminlyö
tehtäviään

tarvitsee
aamuryypyn
syyllisyyttä
ei muista

illan tapah-

tumia

Viime vuoden

aikana
vahingoittanut
ruumiillisesti
itseään tai
jotakin toista
joku on ollut
huolissaan ja

ehdottanut
juomisen
vähentämistä
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717
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lot, jotka kayttavat alkoholia harvoin, mutta

juovat silloin humalaan, olivat kokeneet sel-

laisia melko tuntuvia haittoja, kuin "ei pysty

Iopettamaan juomista keran aloitettuaan"o

"ei pysty muistamaan edellisillan tapahtu-

mia" tai "on vahingoittanut ruumiillisesti it-

seään tai jotakin toista".
Humalaa vaikka vain kerran viikossa har-

rastavien ryhmässä olivat Iähes kaikki Audi-

tin mittaamat haitat yleisempiä kuin tiheään

pienia määriä käyttävien ryhmässä.

Tarkasteltaessa haittoja iän mukaan vahvis-

tuu käsitys siitä, että riskijuominen on ylei-

sintä nuorten naisten sekä nuorten ja keski-

ikäisten miesten keskuudessa. Esimerkiksi

alle 2O-vuotiaiden ryhmässä puolet pojista ja

4l prosenttia tytöistä oli viimeksi kuluneen

vuoden aikana juonut kerralla niin paljon, et-

tei seuraavana päivänä muistanut, mitä oli ta-

pahtunut. Vastaava luku kaikenikaisille mie-

hille oli 36 prosenttia ja kaikille naisille l5
prosenttia. Nuorimman ikaryhman naisista B
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Taulultko 5. Arviot omasta alkoholin käytöstä,7o

alkoholipisteet 11 tai yli
naiset miehet
(e0) (372)

muut kayttajät
naiset miehet
(1 3r3) (1 t30)

Kayttaa alkoholia useammin
kuin itse asiassa haluaisi

usein
silloin talloin
harvoin
ei koskaan
yhteensä

Kayttaa suurempia määriä
alkoholia kuin itse asiassa
haluaisi

usein
silloin tällöin
harvoin
ei koskaan
yhteensä

1.3

46
2l
20

100

ll
47
27
l6

100

1

t2
1B

70

100

24

58
100

I

t7

l0
44
2t
24

r00

t0
4T

32
17

I00

0
ö

2t
77

100

I
t3
29
5B

100

prosenttia ja miehista l4 prosenttia oli louk-
kaantunut fyysisesti tai aiheuttanut jonkun
toisen loukkaantumisen; vastaavat luvut kai-
kille vastaajille olivat 2 prosenttia ja 5 pro-
senttia. Näitä tapahtumia ei välttämättä ollut
kovin useita vuoden aikana. mutta kieltämätta
ne harvoinkin sattuvina muodostavat merkit-
tävän riskin nuoren ihmisen tervevdelle.

OMA HUOTESTUMINEN

Mikäli riskijuomista kuvaavalla mittarilla
saadut lukemat vastaavat iollain tavalla ih-
misten omaa subjektiivista huolestuneisuutta
alkoholin kaytöstään, on entistä parempia syi-
tä luottaa mittarin antamaan kuvaan.

Juomatapahaastattelun perusosassa haasta-
teltavilta kysyttiin, onko vastaajalla ollut l2
viime kuukauden aikana terveysongelmia,
joiden hän uskoo voineen aiheutua alkoholin
kaytosta. Vastaajisra, joiden alkoholipiste-
määrä oli yli riskirajan (11 pistettä), selvästi

keskimääräistä suurempi osa oli rekisteröinyt
joitakin terveyshaittoja. Riskijuoja-naisista
17 prosenttia ja -miehistä 12 prosenttia oli
havainnut joitakin alkoholiin liittyvia terveys-
haittoja, kun vastaava luku muilla vastaajilla,
seka naisilla että miehillä, oli I prosentti.

Terveyshaittojen rekisteröinti oli kuitenkin
harvinaisempaa kuin yleisempi huolestunei-
suus omasta juomisesta. Juomatapahaastatte-
lussa kysyttiin, kokeeko vastaaja kayttävänsä
alkoholia useammin tai suurempia määriä
kuin itse asiassa haluaisi kayttaa. Tällainen
kokemus oli riskijuojilla selvästi yleisempi
kuin muilla (taulukko 5).

Melko moni, etenkin mies, kokee silloin täl-
loin kayttavänsä useammin tai suurempia
määriä alkoholia kuin itse asiassa haluaa.
Riskijuojien keskuudessa tämä on kuitenkin
selvästi yleisempää; vain noin viidesosa nai-
sistaja kuudesosa miehistä ei koe käyttävän-
sä enempää kuin itse asiassa haluaakaan. AI-
koholipistemäärän mukainen kuva riski-
juomisesta vastaa siis melko hyvin ihmisten
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omaa ar-viota juomisensa sopivuudesta, joskin

aivan kaikkien kohdalla oma käsitys ja mitta-

rin antama "luokittelu" eivät käy täysin yk-

siin. Naisten ja miesten valilla ei tässä suh-

teessa yllätläen ole mitään eroja.

Kiinnostavaa on. että itsekritiikki kohdis-

tuu yhtä usein juomisen useuteen kuin juotui-

hin määriinkin: humalahakuisuus ei siis tä-

män perusteella nayttaisi olevan erityisen tie-

dostettu huoli.

YMPARISIÖN REAKTIOT

Riskijuominen synnyttää käyttäjässä itses-

sään kriittisyyttä omaa juomistyylia kohtaan.

On oletettavaa, että ympäristön reaktiot tuke-

vat kunkin omaa huolestuneisuutta. Kuten

taulukosta 6 näkyy, läheiset ihmiset ovat

kaikkein tärkein riskijuojan juomistyylin

kriitikko. Perheenjäsenet ja ystävät ovat usein

moittineet vastaajaa tai kehottaneet häntä

juomaan vähemmän.

Erityisen kiinnostavaa taulukossa 6 on se,

että samalla kun juopumuksesta pidätettyjen

miesten määrä on melko suuri, Iääkäri on va-

roittanut vain hyvin harvaa ja työpaikalla rea-

goiminen on sekin harvinaista. Riskijuomi-

seen puuttuu siis meilla todennäköisemmin

poliisi kuin terveysalan ammattilainen. Tytln-

antajat tai työtoverit eivät hekään ole usein

Toulukko 6. Ympäristön reaktiot riskijuomiseen, o/a

kiinnittäneet asiaan huomiota. Riskijuomi-

nen onjuojan kokemuksissa perheen tai polii-

sin asia, ei terveydenhuollon tai tuotantoelä-

män.

YHTE ENVETO

Audit-niminen riskikäytön mittari suunnitel-

tiin avoterveydenhuollon piirissä tehtäviä in-

terventioita varten. Mittaria ei ole juuri käy-

tetty juomisen kuvaamiseen koko väestössä

kuten tässä arlikkelissa, joka perustuu vuo-

den lgg2juomatapatutkimuksen Iiitteena ol-

leeseen kyselyyn.

Mittarin antama kuva suomalaisten juomi-

sesta ei ole mitenkään uusi. Juomisen haitat

liittyvät kulutettuun alkoholimäärään, mutta

myös juomisen humalahakuisuuteen. Riski-
juominen ei muodosta yhtä ainoaa juomisen

mallia, vaan kohtuullisen juomisen rajat voi

ylittaa eri tavoin. Haitat eivät synny vain jat-

kuvasta runsaasta juomisesta, vaan harvem-

minkin tapahtuva humaltuminen voi aiheut-

taa terveydellisen tai sosiaalisen riskin.

Miesten keskuudessa riskijuominen on sel-

västi yleisempää kuin naisten keskuudessa.

Nuorten alkoholin kaytto on luonteeltaan toi-

senlaista kuin vanhempien, ja heidan juomis-

tyylinsä on erityisen humalakeskeista. Erityi-

sesti nuorten ja aikuisten naisten ero on selvä'

alkoholipisteet l1 tai yli
naiset miehet

(8e) (373)

Poliisi pidattanyt juopumuksesta

Joku laheinen moittinut alkoholin käyttöänne

Lääkäri varoittanut, koska juotte liikaa

Joku työpaikalla anostellut alkoholin käyttöänne

Joku ystävä ollut sitä mieltä, että teidan pitaisi

juoda vähemmän tai varovaisemmin

9

64
4

9

47

27

67
9
ö
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Miesten riskijuominen on tavallisempaa myös
vanhemmissa ikäluokissa.

Riskikäytön mittarilla saadut lukemat vas-
taavat hyvin ihmisten omaa subjektiivista
huolestuneisuutta alkoholin käytostään. Huo-
lestuneisuus ilmeni enemmän yleisenä mää-
rään ja tiheyteen liittyvänä huolena kuin var-
sinaisten terveyshaittojen rekisteröimisenä.
Ympäristön reaktioista tavallisimpia ovat lä-
heisten ihmisten varoittelut tai moitteet ja
poliisin suorittamat pidatykset. Se, ertä riski-
juominen tuottaa työelämalle taloudellisia
kustannuksia tai terveydenhuollolle lisäänty-
vää palvelujen käyttöä, ei heijastu kovin
konkreettisella tavalla yksittäisen juojan elä-
mässä. Työnantajat, työtoverit rai lääkäri oli-
vat vain melko harvoin puuttuneet riskijuoji-
en alkoholin kaytttion.

Riskijuomisen käsite ja sen kuvaamiseksi
Iuotu mittari ovat syntyneet käytännön tar-
peista. On etsitty työvälineitä ihmisten neuvo-
miseen jo ennen kuin alkoholista koituvat
haitat ovat tulleet liian suuriksi tai pysyviksi.
Koko väestöön kohdistuvassa tutkimuksessa
mittarin antama kuva on sopusoinnussa aiem-
man tietämyksen kanssa. Kuitenkin se, että
niin suuri osa ala-ikäisistä voidaan luokitella
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ENGLISH SUMMARY
MarjaHolmila: Rßlty d,rinking. Resuhs of the
7992 Finnish Drinking Hobits Study (ALko-

holin riskikulutus. Tuloksia ouoden 7992
.i u o ma t a p a t utkimuk s e s t a )

The risky use of alcohol is being studied on the

basis ofdata gathered in a national survey. Harmful
drinking is measured using the Alcohol Use Disor-

ders Identification Test (AUDIT).
Within the I'innish population, the harmful con-

sequences of drinking result not only from the

quantities consumed but also from the intoxica-

tion-seeking nature of the drinking. Continued

heavy drinking is not the only cause of harmful
consequences; less frequent intoxication r:an also

result in health hazards or social problems.

Those who drink often and in large amounts on
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Suokas, A.: Brief inter.rention of heavy drinking
in primary health care: Hämeenlinna study. Dis-

sertation. Helsinki: University Printing House,
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single occasions experience the most harm related

to drinking. However, those who drink seldom but

more than seven units on a single occasion also

experience harmful consequences fairly often, and

thus can have high Audit scores.

Youth and family relations are related positively
to the prevalence of risky drinking. High scores in

the youngest age group (15 to 19-year-olds) are

related to their intoxication-seeking drinking style

rather than to their high level oftotal consumption.

The Audit scores correlate to a high degree with

people's own concern about their drinking and with

ihe reactions of other people of importance to them.

A third of the men in the risky-drinking class had

been arrested for drunkenness. Even so, neither

their doctors nor their employer had paid any at-

tention to their drinking.

KEY WORDS:
Hearsy use, d,rtnking habits, Finland, sur'üey) consumptiott', risk groups, Audit
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