
Työttömyys ja työttömien alkoholin käyttö

Jyrkilyrkämä

Ehkäpä keskeisimpiä teemoja viime
vuosien joukkotyöttömyyden aikana
työttömyyden seurausvaikutuksista käy-
dyssä keskustelussa on ollut työttömien
alkoholin käyttö. Tämä on näkynyt esi-
merkiksi nün lehtien otsikoissa ja yleisön-
osastoissa kuin myös jokapäiväisissä kes-
kusteluissa. Etenkin nuoresta työttömäs-
tä on näyttänyt vallitsevan käsitys, että
hän istuu apaattisena linja-autoaseman
baarissa keskikaljaa juoden ja ulkona
ohivirtaavaa elämää katkerana katsellen.

Missä määrin nämä arkikäsitykset, kli-
seet, yleistykset, näyttävät vastaavan
todellisuutta? Johtaako työttömyys väis-
tämättä alkoholin käytön lisääntymiseen
ja vaikeutuviin alkoholiongelmiin? Voi-
daanko ehkä yleistää helposti näkyviin
nousevista ja mieleen jäävistä yksittäis-
tapauksista työttömiin kokonaisuudes-
saan? Ovatko etenkin nuoret työttömät
alttüta lisäämään alkoholin käyttöään?
Mitä työttömyyden vaikutuksista työttö-
mien alkoholin käyttöön ylipäänsä tiede-
tään?

Näihin kysymyksün koetetaan tässä
etsiä vastauksia. Seuraavassa esitetään
katsaus työttömyyden ja alkoholin käy-
tön yhteyksiä kosketelleeseen vanhem-
paan ja osin uudempaankin tutkimukseen
sekä kerrotaan tuloksia nuorten työttö-
mien seurantatutkimuksesta, jonka kir-
joittaja suoritti Tampereella Alkoholitut-
kimussäätiön rahoituksen turrrin. Tutki-
muksen yhtenä keskeisenä kohteena oli
juuri työttömien alkoholin käytön seuraa-
minen (Jyrkämä 1980). Lopuksi tarkastel-
laan työttömien alkoholin käyttöön liitty-
viä tutkimusnäkökohtia.

AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA TYÖT-
TÖMIEN ALKoHoLIN KAYTÖSTA

U lk om ai,si, a tutkimuk s ia

On yllättävää todeta, miten vähän
tutkimustietoa on olemassa työttömyy-
den ja alkoholin käytön yhteyksistä.
Tutkimusten vähäisyyttä kuvaa hyvin se,
miten esimerkiksi M. Frese ja G. Mohr
perusteellisessa työttömyyden psykologi-
sün seurauksiin kohdistuvassa kirjalli-
suuskatsauksessaan kuittaavat työttö-
mien alkoholin käytön kuudella rivillä ja
kolmella viitteellä (Frese & Mohr 1978,
302).

Frese ja Mohr viittaavat yhdysvaltalai-
sen Harry Brennerin tutkimuksün (esim.
Brenner 1973), joissa esitetään työttö-
myysasteella mitatun taloudellisen laman
ja alkoholin käytön sekä muutaman vuo-
den viipeellä maksakirroosikuolleisuuden
välillä vallitseva positüvinen yhteys. Sa-
malla tavalla lisääntyivät myös monet
muut alkoholin käyttöön yhdistyvät sai-
raudet. Brenner perustaa tarkastelunsa
laajoja alueita koskevün tilastosarjoihin
ja niiden analysoimiseen. Hän ei kuiten-
kaan kykene vastaamaan kysymykseen,
lisäävätkö juuri työttömät alkoholin kulu-
tustaan vai millä muulla tavalla lisäänty-
nyt kulutus mahdollisesti jakaantuu.

Brenneriin viittaa työttömyystutki-
muskatsauksessaan myös Klaus-Dieter
Thomann (1978, 222). Thomann katsoo
alkoholin käytön ja työttömyyden yhtey-
den tulleen todennetuksi myös K.W.
Warnbergin ja J.L. Hornin tutkimuksessa
(Warnberg & Horn 1973), jonka mukaan
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alkoholismin yhtenä taustatekijänä on
myös työttömyys tulojen vähyyden, al-
haisen koulutustason, johonkin vähem-
mistöön kuulumisen ja oman perheen
puuttumisen ohella. Kysymykseen alko-
holismin ratkaisevista syistä ei tutkimuk-
sessa Thomannin mukaan kuitenkaan
vastattu. Ongelmana tässä onkin juuri
työttömyyden ja alkoholismin välisen
yhteyden suunta: alkoholismi voi yhtä
hyvin todennäköistää työttömyyden kuin
päinvastoin.

Klassisista 3O-luvun työttömyystutki-
muksista löytyy varsin vähän vütteitä
työttömien alkoholin käytöstä. Tunnetus-
sa Marienthal-tutkimuksessa todetaan ai-
noastaan lakonisesti kylän alkoholistien
löytyvän niiden keskuudesta, joihin työt-
tömyys oli vaikuttanut raskaimmin (Ja-
hoda & al. 1978, 54). Hieman tarkemmin
työttömien alkoholin käytöstä puhuu E.
Wight Bakke englantilaisia työttömiä kos-
keneessa tutkimuksessaan (Bakke 1933 &
1935, 192-194). Bakke toteaa Green-
wichin työttömistä:

"Keskustelut työttömien kanssa tukivat vaikutel-
maa, että he eivät kuluttaneet suurta määrää
vakuutusrahoistaan olueen. 'Minulla ei ole varaa
siihen, veikkonen,' 'Sinun on ensin syötävä.''Kyllä
minä hukkaan iltoja Green Manün mutta et voi
juoda yksin ja se maksaa rahaa kun siellä on
porukka paikalla.' Ei ole mitään syytä, miksi nämä
miehet olisivat halunneet antaa minulle hyvän
kuvan käyttäytymisestään. Lainattujen kaltaiset
kommentit olivat liian yleisiä ollakseen ilmausta
sellaisesta halusta."

Bakken tulosten ongelmana on kuiten-
kin työttömien alkoholin käytön rajaami-
nen ainoastaan pubissa tapahtuvaan. On-
gelmallista on myös ylipäätään tulosten
yleistettävyys Greenwichin ja 3O-luvun
alun pulavuosien ulkopuolelle.

Uudempia tutkimuksia, joissa myös on
kysytty alkoholin käyttöä työttömiltä
itseLtään, ovat norjalaisen Sven Arne
Solbakkenin ja ruotsalaisten Christer
Sandströmin ja Kjell Ledinin tutkimuk-
set. Solbakken on tutkinut oslolaisia
nuoria työttömiä ja esittää työttömyyden

ja sen pitenemisen lisäävän nuorten
alkoholin käyttöä (Solbakken 1977, 194).
Tuloksensa hän tüvistää toteamalla, että
"työttömyys ajan mittaan tuo mukanaan
lisääntyvää alkoholin käyttöä. Tämä ten-
denssi koskee sekä miehiä että naisia". Ei
ole kuitenkaan itsestään selvää, että
olettamus ilman muuta pitää paikkansa.
Kyseeseen saattaa tulla esimerkiksi se,
että pitkäaikaistyöttömiksi valikoituu
enemmän alkoholia käyttäviä, jolloin al-
koholin käyttö ei lisääntyisikään työttö-
myyden seurauksena vaan pikemminkin
päinvastoin. Yksinkertainen selitys ha-
vaituille eroille saattaisi löytyä myös
haastateltujen (42 henkilöä) ikäjakautu-
masta. Lyhytaikaistyöttömät ovat sekä
miesten että naisten ryhmässä keskimää-
rin kaksi vuotta nuorempia kuin pitkäai-
kaistyöttömät. Erot alkoholin käytössä
saattaisivat süs selittyä yhtä hyvin ikä-
eroista kuin työttömyyden kestosta.

Sandström ja Ledin ovat puolestaan
haastatelleet 38:aa pohjoisruotsalaista
työtöntä virkamiestä, joiden alkoholin
käytöstä kysyttiin yksikantaan, mitä
muutoksia sünä on aikaisempaan verrat-
tuna tapahtunut (Sandström & Ledin
1973, 41). Haastatelluista ainoastaan kol-
me kertoi alkoholin käytön lisääntyneen,
kolmentoista osalta käyttö oli entisellään
ja viisitoista ilmoitti vähentäneensä sitä.
Seitsemän jo aiemminkin raitista ilmoitti
pysyneensä raittiina. Alkoholin käyt-
töään vähentäneistä useimmat ilmoittivat
syyksi taloudelliset tekijät tai pelon
alkoholin väärinkäyttöön ajautumisesta,
käyttöään lisänneet puolestaan ilmoitti-
vat sen olevan suoraa seurausta työttö-
myyden mukanaan tuomista ongelmista.
Näyttäisi siis siltä, että työttömät kokevat
itse alkoholin käyttönsä ongelmalliseksi
työttömänä ollessaan, mikä johtaa käytön
vähenemiseen. Seuraus voi olla myös
oman alkoholin käytön näkeminen tai
ilmoittaminen pienempänä kuin se todel-
lisuudessa onkaan, mikä tuo Sandströmin
ja Ledinin tuloksiin epävarmuutta.
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S u om al ai si a tutktmuksia

Suomalaisissa työttömyystutkimuksis-
sa ei ole paljonkaan puututtu työttömyy-
den seurausvaikutuksiin. Tiedot suoma-
laisten työttömien alkoholin käytöstä
ovat myös varsin hajanaisia ja puutteelli-
sia. Jotakin toki on tutkimuksissa selvi-
tetty. Suomalaisen työttömyystutkin:uk-
sen klassikko Eino Kuusi esimerkiksi
toteaa ammattitaidottomuuteen ja sitä
kautta työttömyyteen liittyvän usein "si-
veellisiä puutteita", joiksi hän mainitsee
työhaluttomuuden, säännöttömän elä-
män, juopottelun ja rikollisuuden (Kuusi
1914, 30?). Kuusi ei kuitenkaan mainitse
suoranaisesti mitään asioiden välisistä
mahdollisista syysuhteista.

Raimo Salokangas ja Yrjö Alanen ovat
todenneet työttömyyden näkyvän erityi-
sen selvästi vaikeiden alkoholiongelmien
lisääjänä (Salokangas & Alanen 19?8,

1889-f 89f ; Salokangas 1980, 229-230).
Tutkimuksen kohteena ovat olleet asiak-
kaat, jotka hakeutuivat Turun ja Varsi-
nais-Suomen mielisairaanhoitopürien eri
hoitopisteisün yhden viikon aikana huhti-
kuussa 1978 ja jotka vastasivat heille
tehtyyn kyselyyn. Alkoholiproblematü-
kasta tutkijat toteavat:

"Alkoholiongelmaisten hoitopaikoissa työttömyys
tuli korostuneena esün ja näytti yhdistyvän alkoho-
linkäytön rajuuteen. Näyttäisikin siltä, että psyyk-
kinen häirüntyneisyys johtaa nimenomaan miehet
helposti työttömäksi joutumiseen ja mukana on
usein alkoholin lükakäyttöä. Varsinkin raju alkoho-
linkäyttö ja työttömyys lüttyivät tiukasti toisiinsa.
Osassa tapauksia alkoholin lükakäyttö saattoi olla
seurausta työttömäksi joutumisesta. Alle kuukau-
den työttömänä olleiden osuus A-klinikkasäätiön
hoitopaikoissa käyneistä työttömistä oli suurempi
kuin aineistossa keskimäärin. Työttömäksi jäämistä
seurasi nün runsas alkoholinkäyttö, että se johti
melko pian hoitoon."

On hieman kyseenalaista, missä määrin
tästä voi saada tukea otaksumalle työttö-
myyden alkoholin käyttöä lisäävästä vai-
kutuksesta ainakaan yleisellä tasolla. Esi-
merkiksi Lasse Siurala on todennut,
etteivät psykiatriseen hoitoon hakeutu-
neet työttömät edusta työttömiä yleensä

(Siurala 1979, 59). Näin varrnaan on.
Samoin on epäselvää, missä määrin raju
juominen jo ennen työttömyyttä on ollut
syynä työttömyyteen ja ehkä taas edel-'leen juomisen lisääntymiseen ja sühen,
että ylipäätään on aikaa hakeutua hoi-
toon. On myös muistettava, mitä Sand-
ström ja Ledin edellä totesivat työttö-
mien huolestumisesta työttömyyden ai-
kaisesta alkoholin käytöstä. Vaikka työt-
tömyys ei olisi alkoholiongelmia pahenta-
nutkaan, oltaisiin työttömänä kuitenkin
taipuvaisempia hakeutumaan erilaisün
hoitopaikkoihin. Nämä kysymykset tutki-
muksessa jäävät selvittämättä.

Nuorten työttömien alkoholin käytöstä
ovat tietoja esittäneet Lasse Kannas ja
Mikko Hietaharju tutkittuaan keskisuo-
malaisten poikien terveystapoja (Kannas
& Hietaharju 1979). Tutkimus toteutettün
talvella 1975-76. Kyselylomakkeet lähe-
tettiin 1 265 kutsuntaikäiselle, joista 76 %
palautti lomakkeen. Alkoholiproblematü-
kan kannalta keskeinen tulos oli se, että
työttömien joukosta löytyi työssä oleviin
ja opiskeleviin poikiin verrattuna selvästi
enemmän vähintään kerran viikossa al-
koholia käyttäviä poikia. Prosentteina
näiden "suurkuluttajien" määrät olivat
ryhmittäin 60, 47 ja 33 %. Vastaavat
prosenttimäärät alkoholia humaltumi-
seen asti vähintään kerran viikossa käyt-
tävien osalta olivat ryhmittäin 31, 16 ja 8
%. Nämä tiedot näyttäisivät tukevan sitä,
että työttömät käyttävät enemmän ja
runsaammin alkoholia kuin muut samani-
käiset. Tuloksia on kritisoitu muun muas-
sa sütä, ettei ryhmien taustatekijöitä ole
vakioitu ja että korrelaatio ei sinänsä
vielä oikeuta tekemään päätelmää asioi-
den väIisistä syysuhteista (Siurala l9?9,
58-60). Huomautukset ovat oikeutettuja.
ja tämän takia ei tulosten voida sanoa
kovinkaan vakuuttavasti vielä tukevan
työttömyyden ja alkoholin käytön yh-
teyttä.

Työttömyyteen viittaa myös Jussi Sim-
pura suomalaisten juomatapoja käsitel-
leessä tutkimuksessaan (Simpura 1978,
77-81; Simpura 1979, 191), jossa todetaan
suurkuluttajien joukossa olevan hieman
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enemmän työttömiä kuin muussa käyttä-
jäjoukossa. Erot eivät kuitenkaan Simpu-
ran mukaan ole merkitseviä, ja ne itse
asiassa saattavat selittyä suurkuluttajien
suuremmalla todennäköisyydellä joutua
työttömäksi.

Entä ne suomalaiset tutkimukset, joissa
alkoholin käytöllä ja työttömyydellä esi-
tetään olevan ennemminkin päinvastai-
nen yhteys? Esa Konttisen akateemisia
työttömiä käsitelleessä tutkimuksessa
näyttää ilmenevän taipumusta alkoholin
käytön vähenemiseen työttömyyden ai-
kana (Konttinen 1979). Tutkimuksessa
kyseltün 679 opisto- tai korkeampitasoi-
sen tutkinnon suorittaneelta työttömältä
myös alkoholin käytöstä. Vastanneista 68
% ilmoitti, ettei työttömyys ollut vaikut-
tanut heidän alkoholin käyttöönsä,13 o/o

arvioi käyttönsä lisääntyneen ja 19 %
vähentyneen. Pitempään työttömänä ol-
leista 22 % puolestaan arvioi käyttönsä
vähentyneen. Tulosten ongelmana on
j älleen taustatekij öiden vakioimattomuus
ja ehkä myös vastausten luotettavuus.
Tutkimuksessa ei myöskään pohdita,
miksi jotkut katsovat työttömyyden vä-
hentäneen, toiset taas lisänneen alkoholin
kulutusta.

Työttömyyden ja alkoholin käytön yh-
teyteen on viitattu myös eräissä pro
gradu -tutkimuksissa. Raija Huuskan ja
Anja Metterin mukaan ei heidän tutki-
miensa torniolaisnuorten keskuudessa
työttömänä oleminen ole yhteydessä al-
koholin käyttöön (Huuska & Metteri 1978,
197-198). Ikä väliin tulevana tekijänä
selittää nuorten keskuudessa näkyviin
tulevat erot. Päinvastoin näyttää enem-
mänkin siltä, että työttömyyden uhan
kokeminen olisi positiivisessa yhteydessä
alkoholin käytön vähenemiseen. Tampe-
relaisia huoltoavun saajia on tutkinut
Merja Piispa, joka esittää työttömien
kyllä huvittelevan mutta käyttävän huvi-
tellessaan aikaisempaa vähemmän alko-
holia (Piispa 1978,21). Myös tamperelaisia
aikuistyöttömiä tutkinut Harri Melin esit-
tää tuloksia, jotka näyttävät viittaavan
alkoholin käytön vähenemiseen (Melin
1979, 74-80).

TUTKIMUS TAMPERELAISISTA
AMMATTIKOULUN PAATTANEISTA
NUORISTA

Useimmissa työttömyystutkimuksissa
on tutkittavaksi kohderyhmäksi valittu
eripituisia aikoja työttömänä olleita.
Tämä koskee myös tässä selostettuja
tutkimuksia. Tutkimukset ovat myös ol-
Ieet lähes poikkeuksetta poikkileikkaus-
tutkimuksia, joissa ongelmallista on ollut
selvittää juuri aikaisempaan, työttömyyt-
tä edeltäneeseen tilaan verrattuna tapah-
tuneita muutoksia. Samoin tuskin lain-
kaan on pyritty kontrolloimaan saatuja
tuloksia vertailemalla niitä muutoin ver-
tailukelpoisiin, mutta ei-työttöminä ole-
vista saatuihin tuloksiin.

Tutkimus tamperelaisista ammattikou-
lun käyneistä pojista poikkeaa edellä
kuvatuista. Tutkimuksen kohderyhmäksi
valittün Tampereen ammattikoulusta ke-
väällä 1978 Iähinnä teollisuusammattilin-
joilta valmistuvia poikia, joista suuren
osan arveltiin jäävän ainakin joksikin
aikaa työttömäksi. Näitä lopulta 156:ta
poikaa, iältään 16-18-vuotiasta, seurat-
tün hieman yli vuoden aian kesään 1979.

Tutkittava joukko muodostui süs pieneh-
köstä määrästä tamperelaisia, ammatti-
koulunsa juuri päättäneitä nuoria työttö-
miä. Vertailun vuoksi seurattün myös
niitä poikia, jotka koulun päättymisen
jälkeen sijoittuivat työhön, jatkokoulu-
tukseen tai menivät armeijaan.

Tietoja kohderyhmästä kerättün mo-
nella tavalla. Keväällä 19?8 suoritettün
koulussa ryhmäkysely, jossa selviteltün
taustatietoja, suunnitelmia, odotuksia,
vapaa-ajan viettoa ja alkoholin käyttöä.
Työvoimatoimiston välityksellä seurat-
tün koko seurantajakson ajan poikien
työttömäksi jäämistä ja ohiautumista eri
tahoille. Tiedot kerättün poikien työnha-
kijakorteilta. Kaikkiaan 89 poikaa ilmoit-
tautui seurantajakson aikana kerran tai
useammin työnhakijaksi työvoimatoimis-
toon. Sosiaaliviraston nuorisohuoltotoi-
mistosta ja A-klinikan nuorisoasemalta
saatün tieCot sütä, missä määrin pojat
seurantajakson aikana olivat olleet niiden
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kanssa tekemisissä. Talvella f 978-79
haastateltiin 33:a nuorta, joista osa oli
silloin työttömänä, osa töissä tai jatko-
koulutuksessa. Keväällä 1979 haastatel-
tün vielä viittä kohderyhmän jäsentä.
Seurantajakson lopuksi suoritettün vielä
postikysely, jossa tiedusteltün lähinnä
poikien sijoittumista, arviota omasta ti-
lanteestaan ja odotuksiensa toteutumi-
sesta sekä heidän silloista alkoholin käyt-
töään. Kyselyyn vastasi 75 % kohderyh-
mään kuuluvista. Lisäksi tutkimukseen
sisältyi työvoimaviranomaisten ja nuor-
ten kanssa tekemisün joutuvien sosiaalia-
lan viranomaisten haastatteluja sekä ha-
vainnointijakso viidessä harkitusti vali-
tussa, Alkon paikallisosaston "märäksi"
arvioimassa keskiolutbaarissa.

Alkoholi.n k äy t ön muut oksista

Tässä yhteydessä keskitytään alkoholin
käytön osalta ehkäpä olennaisimpaan,
alkoholin käyttötiheyteen ja sen muutok-
sün seurantajakson aikana ja näiden
muutosten mahdollisiin yhteyksün työt-
tömänä olemiseen.

Käyttötiheyttä selviteltün kysymällä
nuorilta kahden vüme käyttökerran ajan-
kohtaa sekä ryhmäkyselyssä keväällä
1978 että postikyselyssä alkukesästä 1979.

Tiedot saatün ainoastaan 88:1ta. Karsiutu-
misen suurimpina syinä olivat kesän 1979
postikyselyyn vastaamatta jättäminen ja
puutteellinen vastaaminen jompaan-
kumpaan kyselyyn.

Keskeiset alkoholinkäyttötiheyden
muutokset ilmenevät taulukosta l, jossa
esitetään myös muutosryhmittäiset iät ja
työttömyysajat. Vaikka alkoholin käyttö-
tiheyttään lisänneitä on koko joukossa
vähemmän kuin sitä vähentäneitä, käyt-
tötiheys on kuitenkin keskimäärin lisään-
tynyt, mikä ei kuitenkaan taulukosta
ilmene. Käyttötiheyttään vähentäneet
ovat iältään keskimäärin hiukan vanhem-
pia. Työttömyyskeskiarvot näyttävät
puolestaan vüttaavan sühen, että käytön
vähentyminen olisi ehkä yhteydessä työt-
tömyyden pituuteen. Tämä tutkimus ei
siis näytä tukevan arvioita työttömyyden
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Taulukko I. Alkoholinkäyttötiheyden muutokset,
keskimääräiset iät, kokonaistyöttömyysajat ja pi-
simmän yhtäjaksoisen työttömyyskauden pituudet

käyttötiheyden
muutokset

lkm % keskimääräinen
ikä tyött.- pisin
v aika tyött.

kk kk

Iisääntynyt
pysynyt
ennallaan
vähentynyt
yhteensä

18,1 2,5 2,4

18,1

18,5

18,2

2,6
3,0

2,7

2,6
2,9

2,6

liittymisestä alkoholin käytön lisääntymi-
seen.

Käyttötiheyden muutosta, ikää ja työt-
tömyyden pituutta tarkasteltün myös
korrelaatiolaskelmin. Korrelaatiot viit-
taavat samaan suuntaan kuin taulukonkin
antamat tiedot: työttömyyden pituudella
on hyvin lievä negatüvinen yhteys käyt-
tötiheyden muutokseen ja iän eliminointi
vahvistaa vielä hieman tätä yhteyttä.
Korrelaatiokertoimet olivat kuitenkin
hyvin alhaisia, eikä niiden perusteella ole
syytä lähteä esittämään kovin varmoja
päätelmiä. Ongelmana tässä on myös se,
että ryhmä, jolta muutostiedot saatün,
edustaa vain osaa koko kohderyhmästä.

Tietoja tarkentaa hiukan käyttötihey-
den ja työttömyyden pituuden tarkastelu
ryhmittelemällä vastanneet niiden mu-
kaan kolmeen ryhmään (taulukko 2).

Selvimmin käyttötiheys on vähentynyt
kauimmin työttöminä olleiden keskuu-
dessa. Tässä ryhmässä myös ikäkeskiar-
vojen erot ovat suurimmat: vanhimmat
ovat vähentäneet käyttöään keskimäärin
muita enemmän. Käyttötiheys on puoles-
taan lisääntynyt eniten pari kolme kuu-
kautta työttöminä olleiden keskuudessa.
Heidän osaltaan eivät ikäkeskiarvot ryh-
mittäin eroa toisistaan. Tulosta selventää
kuitenkin muutoksen ja iän taulukoimi-
nen (taulukko 3).

Iällä näyttääkin olevan yhteys muutok-
seen, joskaan ei suoraviivaisesti. Käyt-
töään on selvästi eniten lisännyt se
ikäryhmä, joka tutkimusjakson alussa oli
iältään l7-vuotias, mutta joka tutkimus-
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34 39
30 34
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Taulukko 2. Alkoholinkäyttötiheyden muutokset kokonaistyöttömyyden pituuden mukaan sekä keski-iät
ryhmittäin keväällä 1979

kokonais-
työttömyys lisääntynyt

lkm % ikä

käyttötiheys
ennallaan

lkm % ikä
vähentynyt kaikki

lkm % ikä lkm % ikä

alle 1 kk
r-3 kk
3-12 kk

l3
I
8

30

24
35
18

I
L2

3

24

18,7
r7,8
17,7

l5
l3

6

4t
38
35

39

18,4
17,9
18,0

35
27
47

19,1

17,8
18,5

37
34
L7

100

100

100

18,7
17,8
18,1

yhteensä 27 18,1 34 l8,l 34 18,5 88 100 18,2

Toulukko 3. Alkoholinkäyttötiheyden muutokset ikäryhmittäin sekä keskimääräiset kokonaistyöttömyyden
pituudet keväällä 1979

ikäryhmä
lisääntynyt

Ikm % tyött.'

käyttötiheys
ennallaan

lkm % tyött.'
vähentynyt kaikki

Ikm % tyött.' lkm % tyött.'

1?-vuotiaat 6 21 4,3 13 47 2,5 I
l8-vuotiaat 12 43 2,3 I 32 3,0 7

l9-vuotiaat ja sitä
vanhemmat 6 19 1,2 12 37 2,5 14

yhteensä 24 27 2,5 34 39 2,6 30

'tyött. : keskimääräinen kokonaistyöttömyyden pituus kuukausina.

2,7

parempi esittää ainoastaan jatkoselvityk-
siä vaativana kysymyksenä.

Tähän mennessä työttömyyden ja
käyttötiheysmuutoksen yhteydestä on
puhuttu kokonaistyöttömyysajan näkö-
kulmasta riippumatta sütä, onko poika
keväällä 1979 ollut työttömänä vai ei.
Muutosmuuttujaa katsottün myös yhtey-
dessä tilanteeseen toukokuussa: muutos-
tiedot saatün 8:lta toukokuun lopulla
työttömänä olleelta. Tietoien mukaan
heistä kahden alkoholin käyttö oli ennal-
Iaan ja kuusi oli vähentänyt käyttöä, süs
yhdenkään osalta ei ollut tapahtunut
lisääntymistä. Muissa ryhmissä ei käytös-
sä ollut olennaisia eroavuuksia muutok-
sen suunnassa. Tosin kyseessä on siis vain
puolet toukokuussa työttöminä olleista,
mutta tästä huolimatta tiedot viittaavat
sühen, että tässä tutkittavien joukossa
työttömyys näyttäisi vähentävän alkoho-
Iin käyttöä tarkasteltaessa keskimääräi-
siä työttömyysaikoja ja alkoholin käytön
muutosta. Tämä suunta on vielä selvempi,

28
28

32

88

32
25

44

34

3,8
3,6

2,1

3,0

r00
100

100

100

2,L

3,3
2,8

jakson kuluessa täytti 18 vuotta. Tällöin-
hän on entistä paremmin mahdollista
hankkia alkoholia sekä ravintoloista että
kaupasta. Alkoholin käytön lisääntymi-
nen juuri tässä ikävaiheessa ei tietenkään
ole kovin yllättävää. Merkittävää tulosten
näkökulmasta kuitenkin on, että puolet
käyttöään lisänneistä on juuri tämän
ikäryhmän keskimäärin lyhimmän ajan
työttöminä olleita poikia.

Myös työttömyyskeskiarvot ovat taulu-
kossa 3 erityisen kiinnostavia, etenkin
nuorimmassa la vanhimmassa ikäryh-
mässä. Nuorimman ikäryhmän alkoholin
käyttöään lisänneet ovat olleet pisimmän
aikaa työttöminä, vanhimmassa ikäryh-
mässä tilanne on päinvastainen. Tämän
saattaisi tulkita siten, että nuorimpien
osalta työttömyys on lisännyt alkoholin
käyttöä, mutta vanhempien keskuudessa
vähentänyt. Nuorimpien vähentäneiden
keskimääräinen työttömyysaika ei kui-
tenkaan kovin paljon eroa lisänneiden
vastaavasta ajasta, joten tulkinta on
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kun tarkastellaan niitä, jotka tutkimusa-
jankohtana olivat työttöminä.

Molemmat tulokset ovat kyseenalaisia.
Alkoholin käytön selvittämiseen liittyy
runsaasti metodologisia ja sisällöllisiä
ongelmia, tässä esimerkiksi käyttötihey-
den kuvaustavassa. On myös kyseenalais-
ta, missä määrin työttömyyden ja alkoho-
lin käytön yhteydet ovat todennettavissa
osaryhmien ja keskiarvojen tasolla, koska
samankin pituisen työttömyyden saatta-
vat eri yksilöt kokea vaikeusasteeltaan
erilaiseksi, ja tällöin myös alkoholin käy-
tön motüvit saattavat olla erilaisia. JäI-
kimmäisessä tuloksessa ongelmana on
myös, ettei käyttötietoja koko kohderyh-
män tasolta ole aina niiltä ajoilta, jolloin
tutkittava on ollut työttömänä. Touko-
kuussa 1979 työttöminä olleiden tilannet-
ta ei ehkä voi yleistää koskemaan esimer-
kiksi syksyllä 1978 työttöminä olleiden
tilannetta.

TA ött ömien t oimint am alli,t j a alkoholin
köyttö

Tutkimuksessa pyrittiin lähestymään
alkoholiproblematükkaa vankemmin
myös yksilöiden tasolla. Lähtökohtana oli
työttömien toimintamallien - voisi myös
sanoa reaktiomallien etsiminen ja
alkoholin käytön rinnastaminen näihin
toimintamalleihin. Toimintamallien kes-
keisiksi muodostumiskriteereiksi katsot-
tün aktüvisuutta ilmentävä työnhaku,
muut siihen rinnastettavat työttömyysti-
lanteen ratkaisuyritykset, työttömäksi
jääneen ajankäyttö ja sen suuntautumi-
nen mahdollisesti johonkin tiettyyn toi-
mintamuotoon sekä työttömän omaksu-
ma näkemys tilanteestaan ja jatkomah-
dollisuuksistaan. Toimintamallien tyypit-
tely perustuu talvella 1978-79 tehtyihin
haastatteluihin, ja mainitut kriteerit
näyttivät selvimmin erottelevan työttö-
miä toisistaan.

Niistä haastatelluista, joilla haastatte-
luajankohtana oli kokemuksia työttö-
myydestä, näytti erottuvan neljä erilaista
toimintamallityyppiä, joita voidaan luon-
nehtia seuraavasti:

Aktüuiset : Suuntautuminen voimallisesti työnha-
kuun tai koulutuspaikan etsintään, luottamus tämän
onnistumiseen, aktiivinen ajankäyttö, ei julki tuotu-
ja ongelmia.

Työn kompensoijat: Ei nün aktüvinen työnhaku
kuin aktiivisilla, suuntautuminen johonkin ajankäy-
töllisesti merkittävään toimintaan, joka toimü ikään
kuin työssäkäynnin kompensoijana (esimerkkeinä
autojen jobbaus, punk-yhtye, jääkiekon peluu), ei
julki tuotuja ongelmia.

Odotteliiat: Vähemmän aktüvinen tai puuttuva
työnhaku, passüvinen ajankäyttö, tilanteen parane-
misen tai jonkin tilanteessa tapahtuvan olennaisen
muutoksen (esimerkiksi armeijaan lähdön) odottelu,
ajankäyttöongelmia.

Passüuiset: Hyvin passüvinen tai puuttuva työn-
haku, passüvinen ajankäyttö, ei näkymiä eteenpäin,
ajankäyttöongelmia, kotona istuskelua.

Alkoholin käyttötiheyden muutokset
eivät näyttäneet olevan yhteydessä näin
hahmoteltuihin toimintamalleihin. Jokai-
sesta toimintamalliryhmästä löytyi sekä
käyttötiheyttään lisänneitä että vähentä-
neitä. Eroja toimintamalleittain ei ollut
myöskään käyttötiheyksissä: kaikissa
ryhmissä oli sekä harvemmin että ti-
heämmin alkoholia käyttäviä. Selvin ero
löytyi tarkasteltaessa haastateltujen käy-
tettävissä olevia rahamääriä. Työttömistä
työttömyyskorvausta saavat olivat
useammin lisänneet käyttötiheyttään
kuin korvausta paitsi jääneet. Muilla
samaa yhteyttä käytettävissä oleviin ta-
loudellisiin mahdollisuuksiin ei selvästi
voitu havaita.

Myöskään alkoholinkäyttötavoissa ei
eroja voitu havaita toimintamalleittain
eikä työttömien ja työssä olevien välillä.
Tutkittujen nuorten alkoholin käyttö
ajoittuu selvästi viikonloppuihin. Tyypil-
listä on perjantaina tai lauantaina . -tiheämmin käyttävillä kumpanakin iltana

- tapahtuva alkoholin käyttö joko ravin-
tolassa tai kaverijoukossa pihapiirissä tai
kaupungilla. Luonteeltaan alkoholin
käyttö on varsin sosiaalista. Yksin tai
pienessä ryhmässä päivisin juomista -esimerkiksi keskikaljabaarissa tai jonkun
kotona - ei tutkimuksessa havaittu, ei
työttömienkään kohdalla. Mahdollista
tietenkin on, ettei tällaista juomista halu-
ta ilmoittaa, mutta tulosta tukevat aina-
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kin jossain määrin havainnointitiedot
kohteena olleista keskiolutbaareista:
nuoret eivät näytä käyttävän nütä -ainakaan päivisin - keskioluen juomi-
seen.

JULKINEN KESKUSTELU, ARKIKASI.
TYKSET JA TUTKIMUSTARVE

Esitellyt tutkimukset eivät näytä tuke-
van julkisessa keskustelussa ja arkikäsi-
tyksissä vahvana esüntyvää kuvaa työt-
tömien alkoholin käytöstä. Työttömien
leimaaminen ja yleistysten esittäminen
työttömien alkoholin käytöstä eivät pe-
rustunekaan tutkimuksiin. Küntoisa ky-
symys onkin, mistä se saa käyteaineensa.

Osin voi kysymys olla, kuten alussa jo
todettün, yksittäisten näkyvien tapaus-
ten virheellisestä yleistämisestä. Alkoho-
lin väärinkäyttäjät tulevat ainakin jossa-
kin määrin selvemmin näkyviin kuin
alkoholin kulutukseltaan "tavalliset" ih-
miset, olivat he sitten työttömiä tai eivät.
Virheellinen yleistäminen voi tapahtua
myös toisella tavalla. Esimerkiksi Helsin-
gin kauppakamari teetti jäsenyrityksis-
sään kyselyn työvoiman hankintaongel-
mista ja sen saamissa vastauksissa viitat-
tün tutkimusraportin mukaan (Helsingin
kauppakamari 1979) usein työttömien
alkoholin käyttöön etenkin pitkäaikais-
työttömien osalta. Tätä ei kuitenkaan voi
yleistää koskemaan työttömiä yleensä.
Helsingissä, jota kysely koski, työttö-
myysaste on lamavuosienkin aikana ollut
2-3 %:n suuruinen. Tällöin verrattuna
esimerkiksi Tampereeseen, jossa vastaa-
va prosenttiluku pahimmillaan oli noin 10,
helsinkiläiset työttömät ovat ehkä olen-
naisesti erilaista joukkoa: työttömien
joukossa on enemmän alkoholiongelmai-
sia ja sellaisia, joiden on vaikea päästä
työelämään, kuin Tampereella. "Kortis-
tokansaa" - termi, jota tutkimuksessa
käytettün - olisi lähdettävä tarkastele-
maan suhteessa paikkakunnan työttö-
myystilanteeseen kokonaisuudessaan, ei
ainoastaan suhteessa työttömien mää-
rään sinänsä. Avoimeksi tässä jää kysy-
mys siitä, missä määrin työttömien lei-

maamisella tietoisesti pyritään sopeutta-
maan yhteiskunta aikaisempaa huomat-
tavasti suurempaan työttömyyteen.

Vaikka tutkimukset eivät suoranaisesti
tuekaan käsityksiä työttömyyden alkoho-
Iin käyttöä lisäävästä vaikutuksesta, ne
eivät kuitenkaan vielä kerro paljoa todel-
lisista yhteyksistä. Tulokset ovat varsin
puutteellisia. Ne näyttäisivät karkeasti
ottaen osoittavan, että työttömyys, työt-
tömäksi jääminen johtanee alkoholion-
gelmaisilla ongelmien vaikeutumiseen ja
että ei-alkoholiongelmaisten osalta tilan-
ne on epäselvä: vielä ei tiedetä, missä
oloissa, minkälaisessa tilanteessa, millai-
sin taustatekijöin työttömyys johtaa al-
koholin käytön lisääntymiseen. Lisätutki-
musta süs tarvitaan.

Mutta millaista tutkimusta? Yksi mah-
dollisuus on työttömiin kohdistuva laaja
survey-tyyppinen, joko haastatellen tai
postikyselyin suoritettava, tutkimus. Täl-
laisella tutkimuksella on tietenkin samat
haitat, jos edutkin, joita alkoholin käyttö
-tyyppiseen ilmiöön kohdistuvalla sur-
vey-tutkimuksella yleensä on. Erityinen
ongelma tällaisessa tutkimuksessa saat-
taa olla etenkin vastausten epäluotetta-
vuus. Työttömien leimaaminen tehnee
työttömien alkoholin käytön sosiaalisesti
niin tuomittavaksi, että sütä perinteisin
menetelmin saatuun kuvaan lienee syytä
suhtautua varsin varovaisesti. Suomessa
on kyllä tekeillä laajahko työttömyyden
seurausvaikutuksiin suunnattu survey-
tutkimus, jonka tuloksetJullevat alkoho-
lin käytön osalta olemaan mielenkiintoi-
sia (Vähätalo & aL 1978).

Näyttäisi siltä, että enemmän kuin
laajoja survey-tutkimuksia tarvittaisün
nyt sellaisia tutkimuksia, joissa työttö-
myyden ja alkoholin käytön problema-
tükkaa voitaisiin selvittää eri ryhmien ja
työttömyystilanteiden kannalta j a työttö-
myystilanteeseen työttömien elämän
prosessina paneutuen. Esimerkiksi nuor-
ten työttömien osalta on vähän tietoa
siitä, millaisia vaikutuksia pitkään jatku-
neella työkausien ja työttömyyskausien
vuorottelulla, j atkuvalla epävarmuudella,
mahdollisesti kaventuvilla työnsaanti-
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mahdollisuuksilla, tulevaisuudenodotus-
ten kariutumisella ja työttömään kohdis-
tuvien ulkoisten paineiden - aikuistumi-
seen, itsenäistymiseen liittyvien painei-
den - lisääntymisellä pitkällä aikavälillä
on. Tampereella tehty tutkimus näyttäisi
viittaavan sühen, että sinä ikäkautena,
jossa tutkitut pojat yleisemmin olivat,
työttömyydellä ei olisi kovinkaan dra-
maattisia vaikutuksia. Tämä ei tieten-
kään merkitse sitä, että vaikutukset eivät
jatkossa saattaisi muuttua dramaattisiksi.

Tutkimuksen tulisi myös pitäytyä työt-
tömien yksilöllisten erojen, työttömien
aikaisemman elämänhistorian samoin
kuin konkreettisen työttömyys- ja työ-
markkinatilanteen selvittämiseen. Esi-
merkiksi Tampereella tehdyssä tutki-
muksessa työttömyyden avulla ei voitu
selittää toimintamallien muotoutumista
eikä myöskään työttömien alkoholin
käyttöä. Tällöin on vaara, että työttö-
myyden ja alkoholin käytön mahdollisesti
havaittavat yhteydet jäävät ainoastaan
ulkokohtaisiksi, kahden muuttujan väli-
siksi yhteyksiksi, joiden selitysarvo ja
yleistettävyys ovat varsin vähäiset.

TIIVISTELMA

Työttömyyden ja alkoholin käytön yh-
teyksistä käytyyn keskusteluun ja vallit-
sevün arkikäsityksiin verrattuna on ole-
massa yllättävän vähän näitä yhteyksiä
selvittävää tutkimusta. Nekin tutkimuk-
set, jotka aihella sivuavat, ovat usein
hajanaisia ja myös metodologisesti ongel-
mallisia. Tehdyt tutkimukset eivät myös-
kään ole ensisijaisesti kohdistuneet juuri
työttömien alkoholin käyttöön, sitä on
ainoastaan ohimennen sivuttu.

Tässä suhteessa muodostaa poikkeuk-
sen Tampereella tehty tutkimus 156:sta
ammattikoulun käyneestä pojasta, joiden
työllisyystilannetta seurattün noin vuo-
den ajan. Seurannan kohteena olivat
myös poikien alkoholin käyttö ja siinä
tapahtuneet muutokset. Tutkimuksessa
ei havaittu työttömyyden lisäävän alko-
holin käyttöä. Yhteys näytti olevan
enemmänkin päinvastainen. Pidemmän
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aikaa työttöminä olleet näyttivät useam-
min vähentäneen alkoholin käyttöään
verrattuna työttömyyttä kokemattomiin.
Suunta oli sama niillä pojilla, jotka olivat
työttöminä tutkimusajankohtana. SeI-
vimmin käyttöään lisäsivät seurantajak-
son aikana ne pojat, jotka täyttivät 18
vuotta ja saivat näin mahdollisuuden
käydä ravintolassa ja ostaa alkoholia
myymälästä.

Toimintamalleittain ei alkoholinkäyttö-
tiheyksissä ja niiden muutoksissa voitu
havaita eroja. Tulokset näyttävät viittaa-
van sühen, että olennainen tekijä nuorten
alkoholin käytössä ovat taloudelliset re-
surssit.
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English summary

Jyrki Jyrkämä: TEöttömaas ja työttömien alko-
holin köuttö (Unemployment and drinking)

Little research has been performed on the
relationship of unemployment and the use of alcohol
in spite of a growing public awareness and the
prevalence of established popular views. Even
research touching this field is desultory and beset
with methodological problems, and the use of
alcohol by the unemployed has not been the main
objective of research.

An exception to this is a study conducted in
Tampere of 156 boys who have graduated from
vocational school whose record of employment was
followed for a period of about a year along with their
use of alcohol and changes occurring in it. The study
did not reveai that unemployment caused an
increase in the use of aleohol. The relationship
seemed to be in fact the opposite of this, for drinking
evidently declined in many cases among those who

had been unemployed for a prolonged period of time
compared with those who had not experienced
unemployment. Drinking frequently decreased
when boys were unemployed. In the follow-up
phase of the study, drinking most clearly increased
among boys who had reached the legal age of 1B and
were able to drink at restaurants and purchase
spirits.

The unemployed in the study were categorized
into four groups according to activity models: the
active, those compensating for work, the expectant
and the passive. On the basis of the activity models,
no differences were observed in drinking frequency
and related changes. The results indicate that
financial resources are a basic factor in young
persons' drinking.

The relationship between unemployment and
drinking requires further research. Research should
be oriented specifically towards this area to analyse
unemployment as a process and examine factors
pertaining to the unemployed individually and to
conditions on the labour market.Alkoholipoliti.tkka Vol. 45: 102-1 1 1, 1980
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