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I 5.VUOTIAIDEN KESKUUDESSA

Suomi liittyi Euroopan unioniin tammikuun
1. päivänä 1995. Tama mahdollisti ihmisten
ja tavaroiden entistä vapaamman liikkumisen
Suomen ja muiden jasenvaltioiden välilla.
Vapaampi liikkuminen saattaa lisätä myös

paihteiden saatavuutta.

Suomalaisten nuorten paihteiden kaytosta
on käytettävissä koko maata edustavalla
otannalla suoritettuja tutkimuksia vain alko-
holin osalta (Ahlström & al. 1994). Muiden
päihteiden kaytttia kartoittaneet tutkimukset
ovat kohdistuneet joko paikallisesti rajattui-
hin nuorisoryhmiin (esim. Kontula 1992;
Mieskolainen 1992; Haavisto 1993) tai varus-
miehiin (Jormanainen & al. 1994).

Suomen osallistuminen vuonna 1994 keyn-
nistettyyn Espad-projektiin (the European
School Survey Project on Alcohol and Drugs)

on tarjonnut mahdollisuuden luoda suoma-

laisten nuorten paihteiden käyttin seuranta-
järjestelmä ja samalla osallistua kansainväli-
seen vertailevaan tutkimukseen. Kansainvä-
liset vertailut ovat tehokas keino ymmärtää
paremmin myös Suomen alkoholioloissa ta-
pahtuvia muutoksia (Simpura 1995).

Pompidou-ryhmä kerää eri Euroopan mais-
ta käytettävissä olevia tutkimustuloksia huu-
metilanteen ar-vioimiseksi. Tämä ryhmä on

myos kehittanyt kyselylomakkeen kaytetta-
väksi nuorison paihteiden kaytttia kartoitta-
vissa tutkimuksissa. Tämä lomake oli tyos-

kentelyn pohjana, kun tutkijat Euroopan eri
maista kokoontuivat kevaalla 1993 Strasbour-

giin suunnittelemaan vertailevaa kansainvä-
listä nuorisoprojektia. Kokouksessa sovittiin
pääosin lomakkeen sisältö ja tutkimusasetel-
man yksityiskohdat.

Kevaalla 1995 kerättiin Espad-projektin
aineistot kaiken kaikkiaan 22 Etroopan
maassa. Usea maa on lisäksi ilmoittanut ha-
lukkuutensa osallistua seuraavaan mahdolli-
seen tiedonkeruuseen.

Tutkimus tehtiin kaikissa maissa käyttäen
samaa Ruotsissa pitkään kaytettya tutkimus-
asetelmaa. Kyselylomake sisälsi samat pakol-
liset ydinkysymykset, joihin kukin maa sai li-
sätä rajoitetun määrän omia kysymyksiään.
Espadin peruslomakkeen kysymysten lisäksi
Suomessa käytetyssä lomakkeessa oli muuta-
ma nuorten alkoholin hankintaa koskeva ky-
symys. Kysely kohdistettiin kaikissa maissa

vuonna 1979 syntyneeseen ikaluokkaan ja
aineisto kerättiin koulujen valityksella.

Suomessa Espadin aineistonkeruusta vas-

tasi Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen
henkilokunnasta muodostettu proj ektiryhmä.
Otannan perusjoukkona olivat koko maan pe-

ruskoulujen yhdeksännet luokat, joiden oppi-
laista vuonna 1979 syntyneet nuoret kuuluvat
tutkimusaineistoon. Tasta ikaryhmästä 99
prosenttia on peruskoulussa ja yli 90 prosent-
tia peruskoulun yhdeksänsilla luokilla. Varsi-
nainen otanta poimittiin siten, että poiminta
oli pääkaupunkiseudulla ja ruotsinkielisissä
kouluissa tiheämpää kuin muualla maassa.

Tällä varmistettiin kaksi vertailuasetelmaa:
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Kuaio l, Alkoholia käyttaneiden osuus alueen, sukupuolen ja kayttotiheyden mukaan, Vo

koko maa Heisingin seutu

polat

elinaikana

12 viime kk:n
aikana

30 viime pv:n
aikana

00

tytöt tytttt

mahdollisuus vertailla sekä suomen- ja ruot-

sinkielisia koululaisia keskenään että pää-

kaupunkiseudulla asuvia koululaisia muualla

Suomessa asuviin koululaisiin. Aikaisem-
missa tutkimuksissa on todettu, että huumei-

den kaytto on yleisempää pääkaupunkiseu-

dulla kuin muualla Suomessa (Kontula &
Koskela 1992; Partanen 1994). Suomen- ja

ruotsinkielisten nuorten alkoholin kayton

mahdollisista eroista taasen ei ole aikaisem-

pia koko maata kattavia tutkimuksia.
Aineistonkeruun valmistelussa oltiin yhte-

ydessä Opetusalan Ammattijarjestöön (OAJ).

OAJ suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja

suositteli opettajille osallistumista aineiston-

keruutyöhön.

Vuoden 1995 alussa lahetettiin ensimmäi-

set kirjeet otokseen kuuluville kouluille. Tas-

sä vaiheessa kieltaytyi kymmenen koulua, jot-
ka korvattiin lisäotokseen kuuluvilla kouluil-
la. Maaliskuussa 1995 lähetettiin kouluille

pojat

3-5 kertaa
30 viime pv:n aikana

vähintään 6 kertaa
30 viime pv:n aikana

Iomakkeet ja lopulliset aineistonkemuohjeet.

Varsinainen aineistonkeruu tapahtui maalis-

kuun viimeisella viikolla.
Aineistonkeruuseen osallistui 121 luokkaa

ja 2 300 oppilasta. Kaikista otokseen poimit-
tujen luokkien oppilaista vastasi kyselyyn 92

prosenttia; se on tämäntapaisissa tutkimuk-
sissa poikkeuksellisen korkea vastauspro-

sentti. Otosryhmittain vastausprosentit olivat
seuraavat: Helsingin seutu 86 prosenttia,

muun Suomen suomenkieliset luokat 94 pro-

senttia ja koko maan ruotsinkieliset luokat 94

prosenttia.
Tassa artikkelissa kuvataan eri päihteiden

käytön yleisyyttä peruskoulun vuonna 1979

syntyneiden yhdeksäsluokkalaisten keskuu-

dessa suhteessa nuorten itsensä ilmoittamaan

paihteiden saatavuuteen sekä kiinnittäen
huomiota pääkaupunkiseudun ja muun maan

välisiin eroihin (Ahlström & al. 1995).
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Kuuio 2. Humalassa olleiden osuus alueen, sukupuolen ja kayttotiheyden mukaan, Vo

koko maa
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AtKOHOtIN KAYTTO

Lähes 90 prosenttia lS-vuotiaista on elinaika-
naan käyttänyt alkoholia, ja näistä lahes jo-
kainen l2 viimeksi kuluneen kuukauden ai-
kana (kuvio 1). Kolmenkymmenen viime päi-
vän aikana alkoholia oli juonut tytöistä 6l
prosenttia ja pojista 55 prosenttia. Nuorista
21 prosenttia oli juonut viikoittain.

Paakaupunkiseudulla alkoholijuomiin tu-
tustutaan hieman aikaisemmin kuin maassa

keskimäärin, mutta itse juomistiheyksissä ei
ole eroja.

HUMAI.A

Nuoria pyydettiin arvioimaan, kuinka usein
he ovat olleet humalassa. Hyvin suuri osa

seutu

I

Dorat
3-5 kärtäa
30 viime pv:n aikana

vähintään 6 kertaa
30 viime pv:n aikana

niistä nuorista, jotka ovat elinaikanaan ja 12

viimeksi kuluneen kuukauden aikana kaytta-
neet alkoholia, oli myös ollut humalassa vas-

taavana aikana. Lahes kaikki nuorten juomis-
ker:rat 30 viime päivän juomiskerroista olivat
humalakertoja.

Kolme neljästa lS-vuotiaasta on ollut elä-
mänsä aikana humalassa vähintään kerran
(kuvio 2). Viimeksi kuluneiden l2 kuukauden
aikana ja elinaikana humalassa olleiden välil-
la ei ole suurta eroa. \ästaajat ovat niin nuo-
ria, että moni on kokenut ensimmäisen huma-
lansa vasta viimeksi kuluneen vuoden aikana
(13-14-vuotiaana).

Noin viidesosa koko maan nuorista on ollut
humalassa kerran viikossa tai useammin vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. Tytttijen ja
poikien välilla ei humalatiheydessä ole eroja.

Myoskaan pääkaupunkiseudun pojat eivät

20 ATKOHOLIPOLITIIKKA
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Kmio 3. Viime kerralla juotu alkoholimäärä annoksina sukupuolen ja alueen mukaan, Vo

koko maa Helsingin seutu
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humalatiheyden osalta eroa muun maan pojis-
ta. Sen sijaan pääkaupunkiseudun tyttöjen
humalatiheys on suurempi kuin koko maan

tyttöjen. Nuorten terveystapatutkimuksen

seurantaraportissa (Ahlström & aI. I99$ pi-
dettiin alkoholipoliittisesti tärkeimpänä ha-

vaintona humalakäytön selkeää lisääntymistä

nuorten keskuudessa viime vuosiin saakka:

humalakäytön esiintyvyys on kasvanut kah-

dentoista seurantavuoden aikana kaksinker-
taiseksi. Vuodesta 1993 vuoteen 1995 huma-

Iatiheys on vähentynyt nuorten, erityisesti
poikien keskuudessa (Ahlström 1996).

JUOTU ATKOHOI.IMAARA

Vastaajia pyydettiin kirjaamaan edellisenä

alkoholinkayttökertanaan nauttimansa alko-

holijuomat lajeittain. Määrät muutettiin abso-

annosta

tytöt polat

luuttialkoholiksi ja sen jälkeen alkoholian-
noksiksi siten, että 1,5 cl absoluuttialkoholia
on yksi annos. Se vastaa esimerkiksi yhta kes-

kiolutpullollista.
Noin neljäsosa nuorista oli viimeksi alkoho-

lia juodessaan juonut 1-3 annosta (kuvio 3).

Pojista yli puolet ja tytöistä vähän alle puolet

oli juonut viime kerralla vähintään 7 annosta.

Poikien keskuudessa juodut määrät olivat
suurempia kuin tyttöjen keskuudessa; esi-

merkiksi 13 annosta tai enemmän oli pojista
juonut 16 prosenttia ja tytöistä 5 prosenttia.

Todella suuria määriä juovia nuoria on pää-

kaupunkiseudulla hieman enemmän kuin
muualla maassa keskimäärin.

Marja Holmila (1994) toteaa tutkiessaan

alkoholin riskikulutusta, että nuonen alkoho-

lin kayttti on erityisen humalakeskeistä: alko-
holia kayttavistä tytöistä 12 prosenttia ja po-

jista42 prosenttia juo yleensä vähintään seit-
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Taulukko 1. Eri päihteiden kaytto elinaikana alueen ja sukupuolen mukaan, To

koko maa Helsingin seutu
tytöt pojat
7o 4o

käyttö elinaikana tytöt poJat

Vo7o

Tupakoinut

Ollut humalassa

Tupakoinut ja ollut humalassa

75

77

67

JJ

73

67

75

BI

la

/o
ao

66

Käyttänytalkoholiajapillereitäyhdessä 24,6

Käyttänyt laakkeita* 6,3

Käyttänytlaakkeita,alkoholiajapillereita 5,0

I 1,2

3,5

3,0

32,4

13,9

L2,t

t3,2

6,0

15,1

Käyttänyt huumeita

Käyttänyt hasista ja marihuanaa

Käyttänyt kovia huumeita

Käyttänyt hasista ja kovia huumeita

Käyttänyt huumeita, alkoholia ja pillereita

Käyttänyt huumeita ja laakkeita

Käyttanyt huumeita, laakkeita, alkoholia ja
pillereita

5,9

5,5

l,I
1,0

4,9

,,

,,

5,1

4,9

1,0

I,O

,'7

2,0

I,B

13,8

13,5

3,1

2,8

10,4

5,5

5,5

13,9

13,9

t,6

L,6

7,6

4,4

4,0

Käyttänyt liimoja**

Käyttänyt Iiimoja, alkoholia ja pillereita

Käyttänyt liimoja ja laakkeita

Käyttänyt liimoja ja huumeita

Käyttänyt liimoja, huumeita ja laakkeita

Käyttänyt liimoja, huumeita, laakkeita,
alkoholia ja pillereitä yhdessä

4,8

2,4

1,8

1,3

0,9

3,9

3,9

2,6

3,0

I,B

4,5

D,J

1,6

1,7

0,9

0,9 0,7 1,8

J'ö

2,6

2,3

2,7

t,4

1.1

* Uni- tai rauhoittavia laakkeita
** Liimoja. tinneriä, liuollimia yms.

semän annosta kerralla ja osa haruoin juovis-

takin hankkiutuu juomaan ryhtyessään huma-
laan.

MUUT PAIHIEET

Yhtä suuri osa nuorista on tupakoinut ja ollut
humalassa (taulukko 1). Neljasosa koko maan

tytöistä oli elämänsä aikana ainakin joskus

kokeillut alkoholia yhdessä pillereiden kans-
sa. Pääkaupunkiseudulla osuus oli vielä suu-
rempi eli yksi kolmasosa. Uni- tai rauhoitta-
vaa lääkettä huumaustarkoituksessa oli ty-
töistä käyttänyt elinaikanaan 6,3 prosenttia ja
pojista 3,5 prosenttia. Vastaavasti jotain huu-
metta oli kokeillut tytöistä 5,9 prosenttia ja
pojista 5,1 prosenttia.

ALKOHOTIPOTITIIKKA22 61 11996): l



Ktnio 4. Paihteiden käyttökertojen lukumäärä alueen ja sukupuolen mlkaan, To

koko maa
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Paakaupunkiseudulla alkoholin kayttti yh-

dessä pillereiden kanssa, uni- ja rauhoittavi-
en laakkeiden käyttö, huumeiden kaytto seka

kaikkien edellä mainittujen käyttö joko yh-

dessä tai erikseen oli yleisempää kuin muual-
la Suomessa. Sen sijaan Iiimoja kaytettiin hie-
man vähemmän pääkaupunkiseudulla kuin
maassa keskimäärin.

Tupakointi ja humalakokemukset liittyvät
erittäin läheisesti toisiinsa. Vastaavasti mui-
den paihteiden kokeilu liittyy tupakointiin ja
humalaan. Kaikki muita päihteitä kuin vain
alkoholia tai tupakkaa käyttäneet olivat myös

olleet humalassa ja paria poikkeusta lukuun
ottamatta myös tupakoineet. Uni- ja rauhoitta-
vien lääkkeiden kayttajistä suurin osa on

käyttänyt myös alkoholia ja pillereitä yhdes-
sä. Kovien huumeiden käyttäjistä melkein
kaikki ovat myös käyttäneet hasista tai mari-
huanaa. Lahes kaikki sekä huumeita että uni-
ja rauhoittavia laakkeita käyttäneet ovat myös

käyttäneet alkoholia ja pillereita yhdessä ja
tietysti myös olleet humalassa ja tupakoineet.
Liimoja kokeilee erityisesti se joukko nuoria,
joka kokeilee alkoholia ja pillereita yhdessä.

Paihteiden kayttokertojen lukumäärät alu-

eittain ja sukupuolen mukaan ovat kuviossa 4.

I(un tarkastellaan 1-2 kertaa eri päihteitä
käyttäneitä, alkoholin ja pillereiden kayttajia
on eniten aivan samoin kuin tarkasteltaessa
elinajan käyttöosuuksia. Alkoholin ja pille-
reiden käyttökerrat ovat tytöillä suuremmat
myös säännöllisemmän (3-9 kertaa) ja sään-

nöllisen (vähintään 10 kertaa) käytön osalta

kuin laakkeiden, huumeiden ja liimojen kayt-

tökerrat. Liimat erottuvat muista kaytetyista
paihteista siinä, että niiden käyttö on yleensä

kokeilua, mutta säännollista kaytttiä on vä-

han. Tyttojen keskuudessa alkoholin ja pille-
reiden käyttö on ollut säännöllisempää kuin
poikien keskuudessa.

Helsingin seudulla tyttöjen keskuudessa 1-
2 keftaa alkoholia ja pillereita kayttaneita

seka laakkeitä käyttäneitä on huomattavasti

enemmän kuin maassa keskimäärin. Pääkau-
punkiseudulla marihuanan ja hasiksen kaytto

on yleisempää kuin maassa keskimäärin; eri-

tyisesti marihuanan ja hasiksen säännöllinen
käyttti on moninkertaista koko maahan verrat-
tuna.

SAAIAVU U S

Alkoholin saatavuuden tiedetään vaikuttavan
sen käytön yleisyyteen (Edwards & al. 1996).

Tässä tutkimuksessa haluttiin erityisesti sel-
vittää, miten saatavuus vaikuttaa nuorten al-
koholin ja muiden päihteiden käyttöön. Nuo-
rilta itseltään tiedusteltiin eri alkoholilajien
ja eri paihteiden saatavuuden helppoutta,/vai-
keutta. Kuviossa 5 ovat alkoholia 30 viime
päivän aikana käyttäneiden osuudet seka hy-
vän tai erittäin hyvän saatavuuden osuudet

alkoholilajeittain.
Suomessa yli 4,7 tilavuusprosenttia alkoho-

lia sisältävien juomien myynti ja anniskelu on

kielletty alle 1B-vuotiaille seka väkevien juo-

mien (yli 22 tilavuusprosenttia alkoholia)
myynti alle 20-vuotiaille. Lainsäätäjän tar-
koitus on ollut, että alaikäiset eivät saisi käyt-
tää alkoholijuomia. Tästä huolimatta yli 90
prosenttia lS-vuotiaista on sitä mieltä, että
olutta saa helposti tai erittäin helposti, 85 pro-

senttia pitaa viinin saatavuutta hyvänä ja 65
prosenttia väkevien juomien saatavuutta hy-
vänä.

Ikarajoilla ja jakelujarjestelmällä näyttää

olevan vaikutusta nuorten saatavuusarvioi-
hin. Oluthan on parhaiten saatavilla, koska

ikaraja on 18 vuotta ja jakeluverkostona ovat

niin elintarvikeliikkeet, kioskit kuin keski-
olutbaaritkin. Seuraavaksi helpoiten saatavil-
la ovat viinit: ikaraja 18 vuotta ja jakeluver-

kostona Alkon myymalat ja ravintolat. Vai-
keimmin saatavissa ovat väkevät juomat: ikä-
raja 20 vuotta ja jakeluverkostona Alkon myy-
mälät ja ravintolat.

Nuorista 72 prosenttia arvioi kotiviinin saa-

tavuuden hyväksi ja 32 prosenttia pontikan.

Kotiviinin valmistus on laillista ja ilmeisen
yleistä. koska saatavuus on arvioitu esimer-

kiksi paremmaksi kuin Alkon myymalöissä

myytävien väkevien juomien.

ALKOHOIIPOLITIIKKA
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Kuuio 5. Alkoholin kayttti 30 viime päivän aikana ja saatavuus (hyvä tai erittäin hyva) alueittain ja lajeittain
sukupuolen mrtkaan, Vo

poJat
koko maa

olut

tytöt

vllnl

väkevät

kotiviini

pontikka

I00 B0 60 40 20 0 20 40 60 B0 100

pojat

Helsingin seutu

vllnl

väkevät

kotiviini

pontikka

tytöt

olut

100 B0 60 40 20 0
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Kwio 6. Muiden päihteiden kaytto elinaikana ja saatavuus (hyvä tai erittäin hyva) alueittain ja lajeittain
sukupuolen mttkaan, Vo

koko maa

pojat tytöt

marihuana tai hasis

amfetamiini

lsd

crack

kokaiini

ecstasy

heroiini

Iaakkeet*

Iiimat yms.

6050403020100 0102030405060

poJat

Helsingin seutu

marihuana tai hasis

amfetamiini

lsd

crack

kokaiini

ecstasY

heroiini

laakkeet*

liimat yms.

tyiöt

60s0403020100 0102030405060

x Rauhoiltaval ja unilääkkeet

Muista päihteistä helpoimmin saataviksi

arvioidaan liimat (50 7o), toiseksi helpoimmin
saataviksi uni- ia rauhoittavat lääkke er (21 7o)

ja kolmanneksi marihuana tai hasis Qa Vo)

! layrto saatavuus

(kuvio 6). Tytöt arvioivat uni- ja rauhoittavien

Iaakkeiden ja marihuanan saatavuuden pa-

remmaksi kuin pojat, mutta ero oli tuntuva

myös muiden huumeiden osalta.

I
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Parhaiten saataviksi arvioituja muita päih-
teitä myös kaytettiin useimmiten: poikien
keskuudessa suuruusj ärjestyksessä marihua-

naa tai hasista, liimoja sekä uni- ja rauhoitta-

via laakkeita, tyttöjen keskuudessa uni- ja
rauhoittavia lääkkeitä, marihuanaa j a liimoja.

Alkoholin saatavuudessa ja käytössä ei ole

suuria eroja pääkaupunkiseudun ja muun

Suomen valilla. Vakeviä alkoholijuomia on

ehka viela vahan helpompi saada pääkaupun-

kiseudulla kuin muualla, mutta missään alko-

holin saanti ei ole suurimmalle osalle nuorista

mikään ongelma.

Huumeiden seka uni- ja rauhoittavien lääk-

keiden saatavuus on parempi ja kayttti ylei-
sempää pääkaupunkiseudulla kuin koko

maassa. Liimojen saanti on pääkaupunkiseu-

dulla hieman helpompaa kuin koko maassa,

mutta käyttö vähäisempää kuin maassa keski-
määrin.

YHTEENVETO

Alkoholi on edelleen suomalaisnuorten valta-

päihde. Peruskoulun yhdeksannellä olevista

lS-vuotiaista yhdeksän kymmenestä on aina-

kin kokeillut alkoholia elämänsä aikana ja

useampi kuin joka toinen viimeksi kuluneen

kuukauden aikana. Humalakokemukset ovat

miltei yhta yleisiä, joten kyse ei ole sievästä

maistelusta. Nuorten 30 viime päivän juomis-

kerroista valtaosa on ollut humalakertoja. Poi-

kien viime juomiskerran aikana juodut mää-

rät olivat suurempia kuin tyttöjen.
Muiden päihteiden kohdalla alkoholin ja

pillereiden yhteiskaytttia on kokeillut joka

viides yhdeksäsluokkalainen ja marihuanaa

tai hasista joka kahdeskymmenes, pääkau-

punkiseudulla joka seitsemäs. Muiden huu-

meiden käyttö on tässä ikaluokassa vähäistä.

Alkoholin ja pillereiden yhteiskayttti on ylei-
sintä tyttöjen keskuudessa: joka neljas tyttti
on käyttänyt niitä yhdessä.

Tüpakointi ja humalakokemukset liittyvät
erittäin läheisesti toisiinsa. Vastaavasti mui-
den paihteiden kokeilu liittyy tupakointiin ja
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humalaan. Kaikki muita päihteitä kuin vain

alkoholia tai tupakkaa käyttäneet olivat myös

olleet humalassa ja paria poikkeusta lukuun
ottamatta myös tupakoineet. Liimat erottuvat

muista käytetyistä päihteistä siinä, että niiden
käyttö on yleensä kokeilua, mutta säännöllistä
käyttoä on vähän, vaikka liimojen saatavuutta

pidetään hyvänä.

Pääkaupunkiseudun pojat eivät humalati-
heyden osalta eroa muun maan pojista, mutta

pääkaupunkiseudun tyttöj en humalatiheys on

suurempi kuin koko maan tyttöjen. Todella

suuria määriä juoneita on pääkaupunkiseu-

dulla hieman enemmän kuin muualla maassa.

Tytöt ovat erityisesti Helsingin seudulla alttii-
ta kokeilemaan pillereitä ja alkoholia seka

uni- ia rauhoittavia laakkeita. Samanlaisia

tuloksia on saatu muissakin tuoreissa suoma-

laisissa nuorisotutkimuksissa.
Turkulaisista tytöistä joka neljannen on to-

dettu käyttäneen laakkeita (ei pelkastaan uni-
j a rauhoittavia laakkeita) päihdytystarkoituk-
seen joko yksinään tai yhdessä alkoholin
kanssa, pojista joka kymmenennen. Keski-
Suomessa asuvista tytöistä 17 prosenttia ja
pojista 6 prosenttia oli kayttanyt laakkeita tai
alkoholia ja laakkeita paihtyakseen (Rimpela

& al. 1995). Marihuananjahasiksen säännöl-

linen kaytto on yleisempää pääkaupunkiseu-

dulla kuin muualla maassa.

Alkoholin saatavuuden nuoret arvioivat

erittäin hyväksi, vaikka lS-vuotiaan ei lain
mukaan oleteta ostavan alkoholijuomia eikä
juovan niita keskiolutbaareissa tai anniskelu-

ravintoloissa. Juoman saatavuuden nuoret ar-

vioivat sitä paremmaksi, mitä laajempi sen

jakeluverkosto on ja mitä matalampi sen osto-

ikäraja on. Oluen saatavuus oli paras ja väke-

vien juomien huonoin. Nuorten mielestä koti-
viinin saatavuus on parempi kuin väkevien
juomien, joten ilmeisesti nuorten lähipiirissa
sitä valmistetaan melko runsaasti.

Alkoholijuomien saatavuuden jälkeen par-

haana pidettiin liimojen saatavuutta ja seu-

raavana olivat uni- ja rauhoittavat laakkeet -
ennen huumeita. Pääkaupunkiseudun pojat

pitavat kuitenkin huumeiden saatavuutta pa-
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rempana kuin uni- ja rauhoittavien laakkei-
den saatavuutta.

Uni- ja rauhoittavien laakkeiden helpohko
saatavuus saattaa siis osittain selittaa niiden
kayton yleisyyttä. Ongelmana laakkeiden
käytössä huumaavaan tarkoitukseen nuorten
keskuudessa on Lahdessa tehtyjen havainto-
jen mukaan ensinnäkin se, että kokeilijat ei-
vät edes tiedä, mitä pillereita he kokeilevat, ja
toiseksi se, että heilla ei ole aavistustakaan
siitä, minkälaisia yhteisvaikutuksia pillerei-
den ja alkoholin yhteiskaytollä saattaa olla.

Jaana Lähteenmaa (1992) on kuvannut tyttö-
jen "järjettömiä tempauksia". On mahdollis-
ta, että pillerikokeilut yhdessä alkoholin
kanssa ovat juuri näitä.

Myös muiden päihteiden saatavuus on arvi-
oitu niin hyväksi, että niiden kaytto voisi li-
sääntyä saatavuuden säilyessä ennallaan. Ty-

töt väittävät saavansa kaikkia muita paihteita
paitsi alkoholijuomia helpommin kuin pojat.
Parhaiten saataviksi arvioituja paihteita, lu-
kuun ottamatta liimoja, myös käytettiin muita
useammin.

Vakevia alkoholijuomia arvellaan saatavan

helpommin pääkaupunkiseudulla kuin muu-

alla maassa. Huumeiden, laakkeiden jaliimo-
jen saatavuus on myös nuorten mielestä pa-

rempi pääkaupunkiseudulla kuin maassa
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ENCLISH SUMMARY
Salrne Ahlström & Kari Haauisto & Leena
Metso & ßet:a Lißa, Tuoainen: The use and
aaailability of legal and. illegal d.ru.gs among
Finnßh 7 S-year-old schoolchild,ren ( P äihtei-
d,en käyttö ja saata'üuus 7S-auotiai.den kesk-
uud,essa)

Data for the Espad or European School Survey
Project were collected in spring 1995 in 22Euro-
pean countries. In Finland the population consist-
ed of all ninth-grade comprehensive school pupils
born in 1979.The response rate among those se-
lected to take part was 92 per cent.

Alcohol is still the most favoured intoxicating
substance among Finnish schoolchildren. Nine out
often respondents said they had at least tried alco-
hol and more than one in two had drunk during the
past month. The majority of these drinking occa-
sions during the past 30 days had led to intoxir:a-
tion. Boys had consumed larger quantities during
the last drinking occasion than girls.

As for other suhstances, one in five respondents
had tried alcohol and tablets together, and one in
twenty (in the greater Helsinki region one in seven)
had tried marijuana or hashish. The use of other
drugs in this age group is uncommon. Mixing alco-
hol and tablets is most common among girls. Smok-
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ing and intoxication are closely related to each oth-
er, and trying other substances is accordingly asso-
ciated with smoking and intoxication.

Boys in the Helsinki region do not differ from
boys elsewhere in the country in terms ofhow often
they are drunk, but the figure for girls in Helsinki
is higher than for girls in the whole country. In the
Helsinki region girls are more liable to try tablets
and alcohol as well as sleeping pills and tranquil-
lizers. Regular use of marijuana and hashish is
more common in the Helsinki region than else-
where in the counlry.

The l5-year-old respondents said it was very
easy for them to buy alcohol, especially beer and
wine. Glues ranked second after alcoholic bever-
ages in terms of availability, followed by sleeping
pills and tranquillizers, and finally by drugs. AII
other substances except alcoholic beverages were
more easily available for girls than boys. With the
exception of glues, substances that were more
readily available were also consumed more often. It
was thought that spirits are more readily available
in the Helsinki region than elsewhere in the coun-
try. The respondents also felt that it is easier to buy
drugs, tablets and glues in Helsinki than else-
where.

KEY WORDS:
Youth, drinking habits, drug use, aaailability, Finland' Espad
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