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Nuorlen alkoholin kaytosta on tehty kolmen-
kymmenen viime vuoden aikana lukuisia tut-
kimuksia. Moni tutkimus on käynnistetty,
koska nuorison kayttaytymisestä on huoles-

tuttu. Silloin kun alkoholin kokonaiskulutus
on voimakkaasti kasvanut, huomio on helposti
kiinnitetty erityisesti nuorisoon. Näin tapah-
tui erityisesti 1970-luvun alussa, kun alkoho-
lin kulutus Iisääntvi hyvin monessa Euroopan

maassa. Nuorisotutkirnusten yleisyys verrat-
tuna koko väestiirin kohdistuviin tutkimuksiin
johtuu myiis siitä. että tutkirnuskohteena nuo-

ret on helplxr tavoittaa kouluj;rjestelmän
kautta. Nuorten alkoholin käytttit;n kohrlistu-
vin pitkittaistutkinruksin taas on yritetty lt;y-
tää tekijiiitä, joirlen perusteella voilaisiin en-

nakoirla nuorten tulevaa alkoholin keyttoli.
Valtaosa nuorison alkoholin kal,ttt;a koske-

vista tutkimr-rksista on poikkileikkaustutki-
muksia. joiden tieclot on kerättv yhtenä vuon-
na. Muutamissa lluroopan maissa nuorten al-
koholin kaytti;a on seurattu samaa tutkimus-
asetelmaa käyttäen tietyin väliajoin. Osa näis-
tä on käynnistetty kansallisten alkoholitutki-
muslaitosten aloitteista (Hollanti, Puola, Nor-
ja. Ranska, Ruotsi. Suomi), osa kansainvälis-
ten järjestöjen aloitteista (Maailman terveys-
jä{estö, Pornpiclou-ryhmä). Kummassakin ta-

pauksessa tavoitteena on oUut seurata nuor'-

ten alkoholin jaltai huumeiden ktyton kehit-
tyrnistä. Joissakin rnaissa on erityisesti halut-
tu seurata lainsäärlännitn muulosten vaiku-
tuksia (lslanti: alkoholil Suomi: tupakka).'l'ie-
dot mahdollisista muutoksista nuorten alko-
holin keivttissä ovat olleet tarpeen, kun on
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suunniteltu ennalta ehkriisevia toimenpiteitä
nuorten alkoholin ka1,tösta aiheutuvien ter-
veydellisten ja sosiaalisten orrgelmien valtta-
miseksi.

Artikkelin tiedot perustuvat julkaistuihin
artikkeleihin seka WHO-koululaistutkimuk-
sen (ks. tutkimusohjehnan esittely: AarO & al.

1986) Suomea. Ruotsia. Norjaa ja Walesia

koskevaan aineistoon (Kannas & Ivnjale,
WHO:n koululaisaineisto vuosilta 1986.

1990ja 1994).

PITKAN AJAN TRENDIT

Val taosa tutkirnuksista, joissa kavtetyt aineis-
toI ovat vertailukelpt-risia, on telrty vuotlen

I970 jalkeen tai huomattavasti myöl'remrnin.

Varhaisemmilta ajoilta tietoa nuorten alkoho-
lin keyttistä on käytettävissä kor,in niukasti.

Asenteiden muuttumista 90 r,iime vuoden

kuluessa kuvaa hvvin lääkärikunnan suosi-

tusten muuttuminen. Nykvään kukaan ei suo-

sittelisi olutta tai viinia lapsille, saati sitten
väkeviä alkoholijuomia kasvaville nuorille
miehille mielen piristykseksi kuterr Wienissä
vuonna 1901. jolloin järjestettiin B. kansain-
välinen kongressi alkoholismia vastaan (Ei-
senbach-Stangl, kasikirjoitus). Sen vuoksi ei

ole i[rrne, että vuonrra 1900 tehrlyn tutkimuk-
sen mukaan (r-14-vuotiaista pojista 132 pro-
senttia joi säännöllisesti olutta (Fri)hlit:h
I 902). Vastaavast i vuosisarlan alussa huomat-
tava osuus Varsovan nuorista kertoi vanhent-

millaan olevan tapana tarjota heille alkoholi-
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juomia. Ja viime vuosisatlan puolella, kun al-

koholin kayttti Puolassa oli runsaimmillaan,

kapakassa asioivaa saattoi kohdata seuraa-

vanlainen näky: "- - hun.raltuneita aiteja - -
äntamassa rintaa ja aina välillä kaatamassa

votkaa lastensa kurkkuihin näirlen itkun vai-

mentamiseksi" (Bielewicz & al., kasikirioi-
tus).

Vuosisadan vaihteessa nuorten, jopa lasten

alkoholin kaytto oli yleisempää kuin nykyään,

koska alkoholijuomat olivat osa päivittäista
ravintoa ja energiavarantoa. Lisäksi alkoholin
uskottiin vahvistavan terveyttä. [,asten ja
nuorten alkoholin kaytto ei kuitenkaan ollut
irrallinen ilmiö. Myös aikuisväestön alkoho-

lin kaytto oli huomattavasti yleisempää ja
runsaampaa kuin rrykyJän.

TYHYEN AJAN TRENDIT

Vuosisadan vaihteessa alkoholin kaytto oli

Euroopassa runsasta. Se väheni vuosisatlan

ensimmäisen puoliskon aikana ja kaantyi jtl-
leen kasvuun toisen maailmansodan jälkeen.

Monissa maissa kasvu ajoittuu 60- ja 70-lu-
vulle. On todennäktiistä. että nuorten alkoho-

lin kayton trentlit tältä ajalta ovat hyvin sa-

mansuuntaisia kuin alkoholin kokonaiskulu-
tuksen. Empiiristä tietoa nuorten alkoholin
käyton kehitystrendeistä on kuitenkin saata-

vissa vasta 70-luvulta lahtien.

ATOITUSIKA

Akritusikaa koskevat tiedot ovat erisuuntaisi a

eri maissa. Hollannissa aloitusika oli vuonna

19BB korkeampi kuin vuonna 19f34 (Plomp &
al. 1991). Norjassa aloitusika on pysynyt lä-
hes ennallaan vuosina 1973-1994 (Skretting

1995). Suomessa aloitusikä nousi aikavälillt
1977-1983, kun alkoholin kulutus oli vakio,
ja laski B0-luvun lopulla, kun alkoholin kulu-

tus lisääntyi (Rahkonen & al. 1987).

]UOMISTIHEYS .]A ]UODUT UAANAT

Hollannissa yli ll}-vuotiairlen nuorten juo-

rnistiheys ja juodut rnäärät lisääntyivät vuo-

desta 1984 vuoteen l9B8 (Pkrmp & al. i99l ).

Puolassa nuorten juominen yleistyi aikavälil-
lä 1984-1992 (Zieliriski & Sieroslawski

f995) ja erityisesti lisääntyi oluen juonti
(Swi4kiewicz 1995). Sveitsissä vähintään ker-

ran viikossa olutta juovien osuudet lisääntyi-
vät huomattavasti 1l-16-vuotiaiden keskuu-

dessa vuodesta l986 vuoteen 1994 (Le Gauf-

fey & al. 1995). Erittain huomattava oli lisäys

paivittäin juovien tyttöjen keskuudessa vuo-

desta l97B vuoteen I994. Islannissa 13-19-
vuotiaiden poikien juomistiheys lisääntyi ai-

kavalilla t9BB-1992, ja samanaikaisesti sekä

tyttöjen että poikien juomat rnäärät lisääntyi-
vät (Gudmundsd6ttir 1994).

Suomessa l4-18-vuotiaiden nuorten juo-

mistiheys seurasi per capita -kulutuksen ke-

hitystä: se pysyi vakiona tasaisen kulutuksen
aikana 1977-1983. lisääntyi vuoclesta 1985

vuoteen 1991, väheni 1991-1993 ja lisääntyi
jalleen 1993-1995 (Ahlstr,tinr 1994). Kehitys

on pääsääntiiisesti ollut Ruotsissa santanlai-

nen 14-IS-vuotiaiden keskuudessa. Juoma-

tavat pysyivät ennallaan poikien keskuudessa

70-luvun puoliväliin, mutta runsaasti juovien

tyttöjen osuus lisääntyi vuoteen 1977 saakka.

Sen jalkeen oli havaittavissa vähenemistä,

mutta lisääntymistä jälleen aikavälilla 1984-
1994 (Andersson & Hibell 1995). WHO- kou-

lulaistutkimuksen tulokset vahvistavat Suo-

men ja Ruotsin nuorten alkoholin kayton ke-

hityksestä saatua kuvaa (Kannas & Tynjälä,

WHO:n koululaisaineisto vuosilta 1986.

1990 ja 1994).

Oslossa niiden IS-20-vuotiaiden poikien
osuus, jotka olivat juoneet alkoholia edellisen

viikon aikana. väheni huomattavasti aikavä-

lillä 197:l-l994, sanroin kuin poikier.r vuosit-

tain juomat alkoholimäärat (Skretting 1995).

Vastaavia vähennyksiä ei tapahtunut tyttöjen

keskuudessa. Espanjan Kataloniassa sään-

nölIisesti alkoholia juovien 13-I -vuotiaiden

osuus väheni aikavalilla l9B7 -1992 (lehtitie-
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to). Englannin nuorten ei ole arvioitu juovan

nykyään enemmän kuin BO-luvulla (May

tee2).

HUMALA]UOMINEN

Walesissa humalajuominen Iisääntyi I 1-15-
vuotiaic.len nuorten keskuudessa aikavalillü
1986-1994 ja aivan erityisesti 90-luvulla
(Kannas & Tynf ala, WHO:n koululaisaineisto
vuosilta 1986, 1990 ja 7994). Hollannissa
edellisella juomiskerralla vähintään 5 annos-
ta juoneiden 15-vuotiaiden poikien'osuus li-
sääntyi huomattavasti aikavälilla l9B4-1988
(Plomp & al. f 991). Sveitsissä humalajuomi-
nen on lisääntynyt vuodesta 1978 lahtien ja
lisäksi kaikilla kolmella eri kielialueella (Le

Gauffey & al. 1995). Espanjan Kataloniassa
humalajuominen yleistyi 13-14-vuotiaiden
keskuurlessa aikavalillä 7987 -1992 (lehtitie-
to).

Suomessa hurnalajuominen yleistyi nuorten
keskuudessa vuodesta 1981 lahtien (Ahl-
strtim I994) lukuun ottamatta ajanjaksoa
1993-1995. jolloin se väheni. Myös WHO-
koululaistutkimuksen mukaan suonralaisten

nuorten humalajuominen väheni ajanjaksona
1990-1994 (Kannas & Tynjälä, WHO:n kou-
lulaisaineisto vuosilta 1986, 1990 ja J99$.
Oslossakin humalajuominen on yleistynyt
vuodesta 1971 saakka, ja erityisesti tyttojen
keskuudessa (Skretting 1995). Islannissa hu-
malajuominen yleistyi aikavalilla lgBB-1992
erityisesti poikien parissa (Cudmundsddttir
1994). Myös Ruotsissa humalajuominen on
yleistynyt, eika tyttojen ja poikien valilla ole
enää lainkaan eroja (Andersson & Hibell
1995). WHO-koululaistutkimuksen mukaan
lisäystä tapahtui tyttöjen keskuudessa erityi-
sesti ajanjaksona 1990-1994 (Kannas & Tyn-
jälä, WHO:n kor-rlulaisaineisto vuosilta 1986,
1990 ja 1994).
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S E KA KAYTTÖ

Alkoholin kayton yleistymisen myötä alkoho-
lin ja erilaisten rnuiclen paihteiden - niin lail-
lislen kuin luitlomien (rnildsta riilrpuerrl- se-

kakäytto on yleistynyt. Vaikka alkoholi on

kiistatta nuorten eniten kävttämä päih<lyttävä

aine kaikissa Euroopan nraissa, varsinkin
runsaaseen alkoholin käyttili;n, johon yhdis-
tyy erilaisia ongelmia, liittyy varsin usein
muiclen paihteiden kayttoa.

SOSIAATISET KYTKENNAI

Muutokset nuorlen alkoholinkayttötavoissa
ovat koskettaneet lähes kaikkia nuorisoryh-
miä. Esimerkiksi Sveitsissä kaikilla kolmella
eri kielialueella muutokset olivat samansuun-

taiset (Le Gauffey & al. 1995), samoin Suo-

men niillä alueilla, joiden tiedetään poikkea-
van juomatapakulttuuriltaan maan muista
osista (Ahlström 1994). On oletettavaa, että

sama pätee nuoriin niin ammattikouluissa
kuin lukiossa. Ja koska vanhernpien sosiaali-
sella asernalla ei ole jr-ruri vaikutusta nuorten
juomatapoihin sen enempää Italiassa (Donato

& al. 1995; Rossi 1994) kuin Suomessakaan
(Ahlstrtim & Rimpela 1991). on todennäköis-
tä, että muutokset ovat tapahtuneet rnyös riip-
pumatta vanhempien sosiaalisesta asemasta.

Nuorten alkoholin käytcin kytkennät perhe-
piiriin vaihtelevat selvästi Euroopan maiden
valilla. Huomattava osuus nuorista Isossa-
Britanniassa, Italiassa, Kreikassa, Belgiassa
ja Tanskassa on juonut viiniä perhepiirissä,
kun taas osuus on huomattavan pieni Portuga-
lissa, Espanjassa, Ranskassa ja Irlannissa
(van Reek & al. 1994). Ensimmäisten juomis-
kokeilujen kannalta perheen merkityksen on

arveltu olevan suuri niin Ranskassa (Weill &
Bourhis 1994) kuin Isossa-Britanniassakin
(May 1992). Sen sijaan Skandinaviassa nuoret
kokeilevat alkoholijuornia ensirnnräisen ker-
ran usein omassil tovelipiirissään (Ahlstriim
& Hu'f<rrd, ktsikirjoitus).

Kun alkoholin kaytto vakiintuu osaksi nuo-
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ren sosiaalista kanssakäymistä, tovereiden

merkitys juomaseurana lisääntyy; ystävien

kanssa vietetään aikaa kaikkialla Euroopassa

niin kotioloissa kuin ravintoloissa ja varsin-

kin diskoissa, heti kun lailliset ikärajat on

saavutettu.

YHTEENVETO

Eurooppalaiset nuoret tutustuvat alkoholijuo-
miin samanikaisinä kuin ennenkin. Sen si-
jaan säännöllinen alkoholin kaytti; aloitetaan

nykyään nuorempana kuin ennen. Juomisti-
heydessä ja juoduissa määrissä trendit ovat

erilaisia eri maissa. Joissakin maissa tilanne
on pysynyt vakaana, useimmissa tiheys ja
määrät ovat lisääntyneet. mutta esimerkiksi
Norjassa on havaittavissa selvää vähenemis-

tä. Lisääntymistä on tapahtunut erityisesti sil-
loin, kun kyseisessä maassa on vallinnut ta-

loudellinen noususuhrlanne jaltai alkoholin
saatavuus on parantunut. Vähenemistä on ta-

pahtunut vastaavasti, kun kyseisessä maassa

on saatavuus huonontunut ja/tai on vallinnut
taloudellinen laskusuhdanne.

Oluen suosio nuoilen keskuudessa on kiis-
taton kaikkialla Euroopassa Välimerenmaista

Skandinaviaan. Nuorten ateriointiin alkoholi-
juomat Iiittyvät joissakin Euroopan maissa,

mutta eivät välttämättä edes kaikissa viinin-
tuottajamaissa. Alkoholijuomat ovat olennai-

nen osa nuorten sosiaalista kanssakäymistä,

nuorempina kotibailuissa, laillisen anniske-
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Although young Fiuropeans have their first taste
of alcohol arountl rnut,h the same age as in the past,
regular drinking begins at a younger age than it
used to. 'D'entls in the Irequency and volume of
drinking vary from ('ountly to country. In some, no
change has o<'r:urrerl. ln most. both the volume and
frequency have lisen. rvhereas in others, such as

Norway, a tle<:line has taken place. Higher fre-
quen(:y anrl volume ofdrinking is often associated
with periods ol economic growth and/or improved
availability ol alcohol, while poor availability and/
or economic ret:ession tend to redur:e consumption.
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young people throughout Europe, from Scandina-
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er-rjov al<:ohol with meals in some European t:oun-
tries, but not in all, not even all wine-growing coun-
tries. Alcohol plays an important role in the social
life of young Eurcpeans, starting with private par-
ties and later, after reaching legal drinking age, at
discos and reslaul'anls (ot er ert ut a ) rlunger age in
some countries).

The gap hetween the sexes has narrowerl in many
countries, although lrovs still tlrink a great cleal
more frequently and heavily than girls. Regional
differences al'e not as rnarke<l as they once were,
nor does so<rial status have as nrarkerl an impact on
drinking as it userl to.

Drinking to get rlrunk has become increasingly
corlnlon amon{a young people in all European
t'ountries Iirr which i:omparable data are available.
This trenrl has spread particularly in the late 'B0s
and early '90s. The same is presumably true of
those F)uropean countries for which no comparable
rlala are available.
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