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NUORTEN ATKOHOTIJUOMIEN HANKINTA

Nuorten alkoholin kaytto lisaäntyi voimak-

kaasti l97O-luvun alussa, kääntyi laskuun

vuosikymmenen puolivälissä ja tasaantui tul-
taessa l980-luvulle. Vuoden l9B5jalkeen al-
koholin kokonaiskulutus kääntyi selvään kas-

vuun, ja samanaikaisesti myös nuorten alko-
holin kayttti alkoi lisääntyä. Merkittävää on,

että alkoholin kayttO ei vain tihentynyt, vaan

myös humalajuominen yleistyi nuorten kes-

kuudessa; vuonna l9B9 vähintään kerran

kuukaudessa tosi humalaan itsensä juoneiden

osuus 14-lB-vuotiaista oli noin kaksi kertaa

suurempi kuin l98O-luvun alussa (Ahlstrom

& al. l9B9).
Vuonna I 989 nuorten terveystapatutkimuk-

sessa haluttiin myös selvittää, millä tavoin

nuoret hankkivat alkoholijuomansa. Kerätty-
jen tietojen avulla voidaan päätellä, miten

alkoholikontrolli 
- 

lahinnä ikärajat 
- 

toimii
nuorten keskuudessa. Nuorten alkoholijuo-
mien hankintaa koskevia tietoja voidaan myös

kayttaa suunniteltaessa alkoholipoliittisia toi-
menpiteitä ja valistuskampanjoita.

NYKYISET SAAOöTSET

JA NIIDEN TAUSTAA

Lahes kaikissa maissa on säännöksiä alkoho-

lijuomien ostoon oikeuttavista ikärajoista (ks.

esim. Spanow & al. f 9B9). Ikarajoilla on tär-

keä symboliarvo, joka valittaa nuorille ja hei-

dän vanhemmilleen tiedon siitä, mita pide-

tään hyväksyttynä ikäna aloittaa eri alkoholi-
juomiin tutustuminen. Tutkimusten mukaan

mitä helpommin alkoholia on saatavilla, sitä

useammin ja enemmän sitä juodaan (Öster-

berg 1991).

Suomessa lB-vuotias voi ostaa olutta ja vii-
niä ja 2O-vuotias väkeviä alkoholijuomia. Ra-

vintolassa kaikkien alkoholijuomien annis-

kelu on sallittu lB vuotta täyttäneille. Nykyi-
set ikärajat vastaavat aikuisväestön näke-

myksiä siitä, minkä ikäisenä alkoholijuomiin
tutustuminen pitaisi aloittaa (Makela 1984).

Verrattaessa Pohjoismaita keskenään ei

Suomen lainsäädäntö ikarajojen osalta ole

erityisen tiukka. Ruotsissa täytyy olla 20-

vuotias voidakseen ostaa alkoholiliikkeesta
alkoholijuomia, mukaan lukien viinit ja oluet;

ravintoloissa tarjoillaan kaikkia alkoholijuo-
mia Suomen tavoin l8-vuotiaille. Norjassa

muut ikärajat ovat samat kuin Suomessa,

mutta ravintoloissa väkeviä alkoholijuomia
tarjoillaan vasta 20 vuotta täyttäneille. Thns-

kan ikäraja ravintoloissa on lB vuotta; vähit-
täismyynnissä lain säätämää ikärajaa ei ole

lainkaan. Englannissa vahittäismyynnin ala-

ikäraja on lB vuotta. Myös Ranskassa 18

ikävuotta on edellytys väkevien juomien osta-

miselle. Yhdysvalloissa taas kaikki osavaltiot

nostivat liittovaltion painostuksesta ostoikä-

ralan 2l vuoteen l980-luvun loppupuolella.
Alkoholijuomien välittäminen palkkiota

vastaan on ollut Suomessa kiellettyä kielto-
lain kumoamisesta lähtien. Kun eduskunta

muutti alkoholilakia vuonna 1981, kiellettiin
myös ilman palkkiota tapahtuva alaikaiselle
välittäminen. Esimerkiksi vanhemmat, jotka

ostavat alkoholijuomia lapsilleen tai näiden
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kavereille, rikkovat lakia. Alkoholin tarjo-

aminen lapsille ja nuorille ei kuitenkaan ole

laitonta.
Alkoholijuomien välittämisen kriminali-

soinnilla on haluttu vähentää nuorten humal-

tumisesta aiheutuvia vaaroja. Thppelut, tapa-

turmat ym. mahdolliset rajun humalan seu-

raukset ovat yleisia juuri 15-I9-vuotiailla
alkoholin kayttajilla (ks. Simpura 1985).

AINE ISTO

Nuorten terveystapatutkimus on vuonna 1977

aloitettu tutkimusohjelma, jossa nuorten tu-
pakointia, alkoholin käyttöä, ravitsemusta ja
useita muita terveystapoja on seurattu joka

toinen vuosi tehdyin postikyselyin (ks. Rim-
pela & al. 1987). Vuoden 1989 aineisto kerät-

tiin aikaisempien vuosien tapaan postikyse-

Iynä helmi-huhtikuussa. Otos edusti koko

maan l2-, l4-, 16- ja l8-vuotiaita nuoria.

Vuonna 1989 vastanneiden lukumäärät ja

vastausprosentit on esitetty taulukossa 1.

Koko aineiston osalta vastausprosentti oli 80.

Nuoremmissa ikaryhmissä vastausprosentit

olivat korkeampia kuin vanhemmissa mm.

siksi, että sen ikäiset liikkuvat vähemmän ja
ovat helpommin tavoitettavissa. Kaiken kaik-
kiaan vastausprosentit ovat huomattavasti

korkeampia kuin vastaavissa muissa kysely-
tutkimuksissa.

Taulukko,l. Vastanneiden lukumäärät ja vastaus-

prosentit ikäryhmittäin vuonna 1989
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Taulukko 2. Viimeksi juodun alkoholijuoman saantitapa alkoholia kayttaneilla nuorilla iän ja sukupuolen

mukaan vuonna 1989,7o

saantltapa

l2-vuotiaat
tytöt pojat
(48) (61)

l4-vuotiaat
tytöt pojat
(242) (200)

16-vuotiaat
tytöt pojat
(337) (308)

lB-vuotiaat
tytöt pojat
(303) (327)

Hankki itse

Vanhemmat tarjosivat

Kaveri tai tuttava tarjosi

Joku muu tarjosi

Joi ravintolassa

Joi baarissa tai kahvilassa

Yhteensä
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Vuoden 1989 kyselyssä oli mukana kaksi

alkoholijuomien hankintaa koskevaa kysy-

mystä. Nuorelta kysyttiin ensin, mistä hän sai

alkoholijuomansa viimeksi juodessaan. Tä-

män jälkeen kysyttiin niiltä, jotka olivat hank-

kineet alkoholijuomansa itse, millä tavalla he

olivat juomansa saaneet.

HANKI NTATAVAI

IAN JA SUKUPUotEN MUKAAN

Alkoholijuomien hankintatavat riippuivat voi-
makkaasti iasta (taulukko 2). Vanhimmassa

ikäryhmässä jo puolet alkoholia käyttäneista

oli viimeksi juonut juomansa ravintolassa.

Tytöt olivat poikia useammin juoneet ravinto-
lassa. Pojista lähes puolet ja tytöistä yksi nel-
jäsosa oli hankkinut alkoholijuomansa itse
jollain muulla tavoin.

l6-vuotiaista alkoholia käyttäneistä nuoris-

ta noin joka kolmas oli hankkinut juomansa

itse. Poj at olivat hankkineet alkoholijuomansa
itse useammin kuin tytöt. Kolmasosalle - ty-
töistä hieman useammalle kuin pojista 

- al-
koholin oli tarjonnut kaveri tai tuttava.

16-vuotiaista alkoholia käyttäneistä nuorista

5--{ prosenttia ilmoitti juoneensa alkoholia
ravintolassa viimeksi alkoholia käyttäessään.

I4-vuotiasta alkoholia käyttäneistä tytöistä
puolelle kaveri tai tuttava oli tarjonnut alko-
holijuoman, pojista joka kolmannelle. Van-

hemmat olivat tässä ikäryhmässä tarjonneet
alkoholijuomia joka neljännelle nuorelle hei-

dän viimeksi juodessaan.

Runsas puolet l2-vuotiaista alkoholia kay-

täneistä nuorista oli saanut alkoholijuomansa
vanhempiensa tarjoamana, noin neljäsosalle

sen oli tarjonnut kaveri tai tuttava. Tässä on

korostettava, että taulukon 2 luvut on lasket-

tu alkoholin kayttajistä ja että esimerkiksi
I 2-vuotiaiden keskuudessa alkoholin kaytta-
jiä oli koko ikäluokasta vain 13 prosenttia.

Alkoholin hankkimisessa vanhempien tar-
joamisella oli sita suurempi merkitys, mitä
nuoremmista vastaajista oli kyse: kahdessa

vanhimmassa ikäryhmässä vanhemmat tarjo-
sivat alle kymmenesosalle alkoholia käytta-

neistä, nuorimmassa taas runsaalle puolelle.

Tytttijen ja poikien valilla ei vanhempien tar-
joamisessa ole eroa.

Kaveri tai tuttava tarjosi viime kerran juota-

Taulukko3.ltse hankitun alkoholijuoman saantitapaalkoholia kayttaneillanuorillaianja sukupuolen mukaan

vuonna L989,7o

saantltapa

14-vuotiaat
tytöt pojat
(53) (@)

I6-vuotiaat
tytöt pojat
(104) (180)

18-vuotiaat
tytöt pojat
(e2) (138)

Osti itse Alkosta

Joku muu osti Alkosta

Osti itse kaupasta

Joku muu osti kaupasta

Kotoa
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vat lähes puolelle I4-vuotiaista, kolmasosalle
l6-vuotiaista, neljäsosalle 12-vuotiaista,
mutta vain vajaalle kymmenesosalle lB-vuo-
tiaista. Tyttiille kaveri tai tuttava tarjosi alko-
holia useammin kuin pojille.

Kahvilassa tai baarissa oli alkoholia vii-
meksi juonut vain muutama prosentti.

Alkoholia käyttäneista ja alkoholinsa itse
hankkineista l8-vuotiaista nuorista 40 pro-

senttia oli ostanut juotavansa Alkosta (tauluk-
ko 3). Sen sijaan vain yksi prosentti l6-vuoti-
aista oli itse ostanut juomansa Alkosta. Kol-
masosalle niistä 14- ja 16-vuotiaista nuorista,
jotka vastasivat itse hankkineensa alkoholi-
juomansa, oli joku muu henkilö hankkinut
juomat Alkosta.

Viimeksi alkoholia juoneista ja juomansa

itse hankkineista nuorista suhteellisen harva
oli hankkinut keskiolutta elintarvikeliikkeis-
tä. Sen sijaan joku muu oli hakenut keskiolut-
ta runsaalle kymmenesosalle 14-vuotiaista ja

lähes viidesosalle l6-vuotiaista. On kuiten-
kin huomattava, että kyseessä olevat tiedot
koskevat kertaa, jolloin viimeksi oli käytetty
alkoholia, eivätkä sen vuoksi kerro mitään
nuorten keskioluen ostokertojen tiheydestä.

Juomien saaminen kotoa (kyseessä ei siis
ole vanhempien tarjoaminen) oli yleisintä
nuorimmalla ikaryhmalla: viidesosa tytöistä
ja neljäsosa pojista oli saanut juomat vanhem-
miltaan (tai ottanut ne luvatta kotoa).

HAN KINTATAVAT

JUOMATAPOJEN MUKAAN

Nuorten alkoholijuomien hankintatapojen

voisi olettaa olevan yhteydessä nuorten juo-
matapoihin esimerkiksi siten, että hyvin usein
juovat nuoret olisivat aktiivisempia hankki-
maan alkoholijuomansa itse, kun taas harvoin
juoville tarjottaisiin juotavat useammin kuin

Tauluhko 4. Viimeksi juodun alkoholijuoman saantitapa juomistiheyden mukaan ikaryhmittain vuonna
I9B9.7o

saantltapa

14!-1 6-vuotiaat
viikoittain kuukausittain
juovat juovat
(166) (3e2)

IB-vuotiaat
viikoittain kuukausittain
juovat juovat
(227) (307)

harvemmin
juovat

(sro)

harvemmin
juovat
(r72)

Hankki itse 54

Vanhemmat tarjosivat 8

Kaveri tai tuttava
tarjosi 28

Joku muu tarjosi 3

.loi ravintolassa 6

Joi baarissa tai
kahvilassa I

Yhteensä 100
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muille. Täma näyttää olevan vallitseva tilanne
erityisesti 14.-16-vuotiaiden kohdalla (tau-

lukko 4). I8-vuotiaat harvoin juovat nuoret

erottuvat ikätovereistaanensinnäkin siinä, että

viimeksi juotu alkoholijuoma on muita toden-

näköisemmin omien vanhempien tarjoama, ja
toiseksi siinä, että heistä harvempi kuin muis-

ta nuorista on viimeksi juonut ravintolassa.

Juomistiheys oli myös yhteydessä itse han-

kitun alkoholijuoman saantitapaan: 14-16-
vuotiaista viikoittain alkoholia juovat ostivat
keskiolutta elintarvikeliikkeestä kolme ker-

taa todennäköisemmin kuin hyvin harvoin al-
koholia juovat. Viimeksi mainitut taas olivat
muita yleisemmin saaneet tai ottaneet juomat

kotoaan.

Myös humalatiheys oli yhteydessä alkoholi-
juomien saantitapaan. Vähintään kerran vii-
kossa itsensä todella humalaan juovat nuoret

hankkivat juomansa itse huomattavasti to-

dennäköisemmin kuin ne, jotka todella hu-
maltuvat harvemmin tai eivät koskaan. Vä-
hintään kerran viikossa itsensä todella huma-

laan juovista 1B-vuotiaista nuorista puolet oli
viimeksi juodessaan ollut anniskeluravinto-
lassa (taulukko 5).

HANKINTATAVAT JA

NUOREN SOSIAAIINEN TAUSTA

Pääkaupunkiseutu. Paakaupunkiseudun

nuorel oval muun maan nuorisoa paremmas-

sa asemassa alkoholijuomien saannin suh-
teen. Ensinnäkin pääkaupunkiseudulla on

suhteessa väkilukuun useampia Alkon myy-

maloita ja ravintoloita kuin muualla Suomes-

sa. Toiseksi väenpaljouden vuoksi epäviralli-

Taulukko 5. Viimeksi juodun alkoholijuoman saantitapa humalatiheyden mukaan ikäryhmittäin vuon-

naI9B9,1o

saantitapa

vähintään
kerran

kuukaudessa
humaltuvat

(23e) (470) (373)

14-16-vuotiaat
harvemmin ei koskaan
humaltuvat humaltuvat

vähintään

kerran
viikossa

humaltuvat
(e2)

18-vuotiaat
harvemmin
humaltuvat

ei koskaan
humaltuvat

(3sB) (ls8)

Hankki itse

Vanhemmat tarjosivat

Kaveri tai tuttava

tarjosi

Joku muu tarjosi

Joi ravintolassa

Joi baarissa tai
kahvilassa

Yhteensä
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0
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3

0
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46

JÖ 34

I00

4

23

l6

15

0

44

3

0

I00

ll 225

100 loo

IB2

100 I00

ALKOHOLIPOLITIIKKA
5ö(1991): 3



sen sosiaalisen kontrollin v<lisi arvella toimi-
van huonommin kuin paikkakunnilla, joissa

sosiaaliset verkostot ovat kiinteämpia ja vä-

keä on vähemmän.

Vastoin odotuksia pääkaupunkiseudulla

asuvien nuorten ja muualla asuvien nuorten

viimeksi juodun alkoholijuoman saantitavois-

sa ei ole juuri lainkaan eroja. Edes nuorlen

ravintolajuomisen yleisyyteen ei asuminen

pääkaupunkiseudulla näytä vaikuttavan. Sen

sijaan pääkaupunkiseudulla asuvalle IB-vuo-
tiaalle nuorelle ovat vanhemmat todennäköi-

semmin kuin muualla Suomessa asuvan nuo-

ren kohdalla tarjonneet alkoholijuoman hä-

nen viimeksi juodessaan.

Vanhempien sosiaa,linen aserza. Nuor-

ten alkoholijuomien saantitaval eivät juuri rii-
pu vanhempien sosiaalisesta asemasta. Poik-

keuksena ovat maanviljelijavaeston nuoret,
jotka muita harvemmin hankkivat juomansa

itse, joille muita useammin kaverit tarjoavat
ja jotka muita useammin ovat viimeksi alko-

holia juodessaan olleet anniskeluravintolas-

sa.

Nuorten käyttöaarat. Juomien hankkimi-
nen itse yleistyi nuoren käytettävissä olevien

varojen myötä, vastaavasti yleistyi ravintolas-

sa juominen, mutta vain l4--16-vuotiaiden
keskuudessa. Runsaat käyttövarat myös lisä-
sivät todennäköisyyttä, että nuori oli ostanut

keskiolutta kaupasta (taulukko 6).

Nuorten työssäkäynti. Ravintolassa juo-

minen oli yleisintä seka kesalla että joululo-
malla työssä olleiden nuorten keskuudessa,

seuraavaksi yleisintä vain kesällä työssä ol-
leiden keskuudessa ja harvinaisinta niiden
nuorten keskuudessa, jotka eivät olleet olleet

lainkaan ansiotyössä.

Nuorten aapaa-ajan aietto. Perheen

kanssa tavallisesti vapaa-aikaansa viettävistä

14-16-vuotiaista oli puolet vähemmän kuin
tovereiden kanssa aikaansa vi ettävistä jayksin

aikaansa viettävistä hankkinut viimekertaiset

alkoholijuomansa itse. Samanikäisistä yksin

Taulukko 6. Viimeksi juodun alkoholijuoman saantitapa käyttövarojen mukaan ikaryhmittain vuonna

t989,70

saantrtapa

l4-16-vuotiaat
alle 40 mk 40-200 mk yli 200 mk

(466) (s47) (sl)
alle 40 mk

(85)

I [J-vrrotiaat

40-200 mk
(455)

yli 200 mk
(r5l)

Hankki itse 27

Vanhemmattarjosivat 19

Kaveri tai tuttava
tarjosi 44

Joku muu tarjosi 6

Joi ravintolassa 3

Joi baarissa tai
kahvilassa I

Yhteensä 100
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47

14
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4
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aikaansa viettävät olivat muita huomattavasti
useammin juoneet viimeksi anniskeluravinto-
lassa. IB-vuotiaiden ryhmästä perheen kanssa

aikaansa viettäville olivat vanhemmat tarjon-
neet useammin kuin muille. Vastaavasti nämä

nuoret olivat juoneet ravintolassa harvemmin
kuin muut nuoret. Mutta toisaalta perheen

parissa aikaansa viettävistä nuorista, jotka
olivat viimeksi juodessaan hankkineet
juomansa itse, oli pienempi osuus ostanut juo-
mansa Alkosta kuin isomman joukon kanssa

tavallisesti vapaa-aikaansa vieltävistä nuoris-
ta. Isommassa joukossa parhaiten viihtyvät
olivat myös muita useammin ostaneet viime-
kertaiset keskioluensa elintarvikekaupasta.

YHTEENVETO JA KESKUSTETU

Tässä tutkimuksessa on ensimmäisen kerran
tietoja nuorten alkoholijuomien hankintata-
voista. Tulokset osoittavat, että alkoholin osto-
ja anniskeluikarajoilla on edelleen tärkeä
merkitys:

1. Noin puolet l8-vuotiaista oli viimeksi
alkoholia juodessaan juonut ravintolassa,
mutta l6-vuotiaista vain neljä prosenttia.

2. Viimeksi itse alkoholinsa hankkineista
I8-vuotiaista 40 prosenttia oli hankkinut juo-
mat Alkosta, mutta l6-vuotiaista vain yksi
prosentti.

Kun nuoret alaikaisina kayttavat erityyppi-
siä keinoja hankkiakseen alkoholijuomia, he

välittomästi lailliset ikarajat saavutettuaan

ostavat alkoholijuomansa itse tai juovat ravin-
tolassa.

Vanhempien merkitys alkoholijuomien tar-
joajina on suuri erityisesti nuorimmissa ikä-

ryhmissä:
I. Kun 13 prosenttia kaikkein nuorimman

ikäryhmän, l2-vuotiaiden, nuorista oli käyttä-
nyt alkoholia, oli heistä puolelle alkoholin
tarjonnut viime juomiskertana nuoren omat

vanhemmat.

2. Kun 55 prosenttia seuraavan ikäryhmän,
l4-vuotiaiden, nuorista oli kayttanyt alkoho-
lia, oli heistä joka neljännelle alkoholin tar-

jonnut viime juomiskertana nuoren omat van-
hemmat.

On vaikea kuvitella. että valtaosa niistä
vanhemmista, jotka ovat antaneet 12- tai 14-
vuotiaalle nuorelle jotain alkoholijuomaa, oli-
si todella tarjonnut sen. Pikemminkin voisi
kuvitella, että kysymyksessä on ollut tilanne,
jossa alkoholia on ollut tarjollaja nuori itse on

pyytänyt saada maistaa. Perhejuhlissa tai
saunailloissa tuskin alkoholijuomia nuorille
varta vasten tarjotaan.

Myös muiden aikuisten ja IB vuotta täyttä-
neiden nuorten merkitys on suuri alaikaisten
nuorten alkohol ijuom ien saannissa:

1. Noin joka neljannelle itse alkoholijuo-
mansa hankkineelle I4-vuotiaalle juoman oli
ostanut joku muu henkilö Alkosta ja runsaalle
10 prosentille kaupasta.

2. Noin kolmasosalle itse alkoholijuomansa
hankkineelle 16-vuotiaalle juoman oli osta-

nut joku muu henkilö Alkosta ja lahes joka
viidennelle kaupasta.

On ilmeistä, että valtaosa aikuisista ja nuo-
rista, jotka alaikaisille ovat alkoholijuomia
välittäneet, ei ole mieltänyt tekoaan lainvas-
taiseksi.

Edella mainitut tulokset heijastavat paljolti
alkoholipoliittisen mielipideilmaston Iibera-
lisoitumista. Toinen tärkeä tekijä on nuorten
ostovoiman suhde alkoholin hintaan. l9B0-
luvun alkuvuosista lähtien taloudellinen kas-

vu on ollut nopeaa ja kehitys on ollut parempi
kuin vuosikymmeneen, ja tämä on näkynyt
myös selvästi nuorten käyttövaroissa. Mita
enemmän nuorilla on rahaa käytössään, sitä
useammin he juovat ja sita useammin he

humaltuvat. Tämä pätee edelleen. Vastaava

yhteys on havaittu myös aikuisilla. Itse asias-

sa useimmiten mainittu syy alkoholin juomi-

sen rajoittamiseen on juuri rahan puute (Par-

tanen I9B5).
Ti-rlokset nuorten alkoholijuomien saantita-

voista osoittavat alkoholijuomien osto- ja an-

niskeluikarajojen toimivan. Vaikka ikärajat
eivät estä alle 1B-vuotiaita juomasta alkoholi-
juomia, niillä on tärkeä valvova ja symbolinen
merkitys. Se, että alle l8-vuotiaat nuoretjou-
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tuvat turvautumaan huomattavassa määrin

valikasiin ja vanhempiinsa alkoholin hankin-
nassa, osoittaa jo sinänsä myyntiverkostossa

valvottavan ikärajoja. Toisaalta se myös osoit-

taa, etteivät nuoret kovin herkästi edes yrita
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ENGLISH SUMMARY
Sahne Ahlström: How minors obtain alcohol
in Finland, (Nuorten alkoholijuomien han-
kinta)

The aim of this study was to learn how Finnish
minors obtain their alcoholic beverages. The study
was based on a questionnaire sent to representätive
nationwide samples of 12 to 18 year-olds in Fin-
land in 1989. The response ratewasB0To.

In Finland, an 18 year-old person may buy beer
and wine, and a 20 year-old strong alcoholic bev-
erages. In restaurants, sales ofalcoholic beverages
ofall kinds are permitted to all those aged IB and
above.

Methods of obtaining alcoholic beverages were
strongly age-dependent. In the older age group,
half of those who had used alcohol had had their
last drink in a restaurant. Girls drank in restau-
rants more often than boys. Almost half of the boys
and one-fourth of the girls had obtained their
alcohol themselves in other ways. Of the 16 year-
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hankkia alkoholijuomiaan esimerkiksi Alkon
myymälöistä. Tarkeinta tässä tilanteessa oli-
sikin, että alaikaisten nuorten vanhemmat ja
muu lahipiiri noudattaisivat lakia, joka kos-
kee alkoholijuomien välittämistä alaikaisille.
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olds who had used alcohol, about one+hird had
obtained it themselves: boys had obtained their
alcoholic beverages themselves more often than
girls. One-third of this age-group had been offered
drinks by friends or acquaintances. For the 14
year-olds who had used alcohol, half of the girls
and one-third of the boys had been offered drinks
by a friend or acquaintance. Parents had offered an
alcoholic beverage to every fourth young person in
this age group the last time they had had a drink.
The younger the age ofthe respondent in questinn,
the greater the role of alcohol offered by parents.

Frequent 14 to 16 year-old drinkers were more
active in obtaining their alcoholic beverages them-
selves, while those who drank infrequently were
more often offered a drink. Among the 18 year-
olds, infrequent drinkers differed from their peers
in that the last drink they had had was more likely
to have been offered by their parents, and in that
they were less likely than other teenägers to have
last had a drink in a restaurant. The frequency of
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being drunk was also related to the method of
obtaining alcoholic beverages: those who were
most often drunk were more likely to have obtained
their alcohol themselves than were those who were
seldom ifever dnrnk.

There were almost no differences in methods of
obtaining alcoholic beverages between teenagers
who live in the Greater Helsinki area and those who
Iive elsewhere in Finland. Not even the frequency
with which minors drank in restaurants was affect-
ed by their living in the Greater Helsinki area. The
method by which minors obtained alcohol was
hardly at all affected by the social status of their
parents. Large amounts of spending money in-
creased the likelihood that teenagers would obtain
alcoholic beverages themselves.

The results indicate that the age-limits on the
purchase or restaurant serving ofalcohol are still of
great significance. While minors use a wide variety

ofdifferent methods to obtain alcoholic beverages,
immediately upon attaining the legal age they
begin buying their alcohol themselves or drinking
in restaurants. The significance ofparents in offer-
ing alcoholic beverages was great, particularly
among the younger age groups. The significance of
other adults and young people of 18 and over as a
means by which minors obtain alcoholic beverages
was also great. It is clear that the majority of adults
and young people who provided minors with alco-
holic beverages did not think that what they were
doing was against the law.

The findings on the methods by which minors
obtain alcoholic beverages show that the age limits
on sales and serving of alcohol do in fact work.
Although the age limits do not prevent those under
lB from drinking alcohol, they have an important
supervisory and symbolic significance.
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