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Stakes julkaisi äskettäin peruskoulujen B. ja 9. luokkien oppilaita koskevia tuloksia koulu-
terveystutkimuksesta, jolla pyritään selvittämään 14-lB-vuotiaiden nuorten terveydentilaa,
terveystottumuksiaja koulukokemuksia. Toisaalla tässä lehdessäjulkaistaan artikkeli,joka
perustuu l5-16-vuotiaisiin kohdistuvan kansainvälisen koululaistutkimuksen Suomen ai-
neistoon. Molemmissa tutkimuksissa karloitetaan myös nuorten paihteidenkayttöä ja suh-
tautumista päihteisiin.

Tutkitun tiedon julkaiseminen koululaisten paihteidenkaytöstä ei ajankohdaltaan juuri-
kaan voisi olla osuvampi. Julkisuudessa on viime aikoina tuon tuostakin kasitelty aihetta,
eikä aina kovin asiantuntevasti. Yleistäminen ja leimaaminen ovat usein sävyttäneet rapor-
tointia. Asia on toki vakava, sen molemmat tutkimukset osoittavat.

Tutkimusrapofiit eivät, valitettavasti, sisäIlä aikaisempia tutkimuksia koskevaa vertaile-
vaa tietoa. Tuloksista on kuitenkin tehtävissä eräitä olennaisia johtopäätöksia.

Ensinnäkin suomalainen kaupunkilaisnuoriso elää siina mielessä varsin selkeässä yhte-
näiskulttuurissa, että 11 perinteisen kaupungin peruskoulun yläasteen oppilaiden suhtau-
tumisessa päihteisiin ei ole paikkakuntien välilla olennaisia eroja. Kiinnostavaa on nähdä,

tuoko terueystutkimuksen laajentaminen mm. uusiin, varsin äsken maalaiskunnista synty-
neisiin kaupunkeihin tullessaan suurempia eroavaisuuksia. Vähintään yhta kiinnostavia
ovat lahiaikoina saatavat tiedot siitä, millä tavalla suomalaisten nuorten kayttäytyminen
eroaa muiden kansainvälisessä vertailututkimuksessa mukana olevien maiden nuorten
käyttäytymisestä.

Toiseksi erot tyttöjen ja poikien valilla pienenevät, sillä tytöt ovat alkaneet kayttaa paih-
teitä miltei siinä missä pojatkin. Alkoholin ja laakkeiden sekakäyttö jopa näyuää tytöillä
olevan yleisempää kuin pojilla. Seka poikien että tyttöjen päihteidenkayttö alkaa entistä
nuorempana.

Kolmanneksi peruskoulun B. ja 9. luokkien oppilaista alkaa hahmottua ryhmä, tosin var-
sin suppea, jolle suoranainen juopottelu on muodostumassa elämäntavaksi.

Neljanneksi huumeet ovat tulleet myös peruskoulun yläasteen oppilaiden ulottuville. Jot-
kut ovat käyttäneet huumeita, ja varsin monet kertovat heille tarjotun niita tai tuntevansa
lähipiirissään nuoria, jotka ovat kokeilleet huumeita.

Edelleen peruskoulun B. ja 9. Iuokkien oppilaiden asenteet alkoholin viikoittaista käyttoä
ja humalajuomista kohtaan ovat varsin hyväksyvät. Raittiit ja alkoholia kokeilleet nuoret
suhtautuvat siihen kielteisesti, tytöt useammin kuin pojat. Itse useampia paihteita kayttavat
hyväksyvät myös kannabistuotteiden kaytön silloin talloin.
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Yhteiskunnassa edellytetään yleisesti koulunuorilta pidättyväistä tai täysin torjuvaa suh-

tautumista päihteidenkayttöön. Kuitenkin vain noin neljännes peruskoulun B. ja 9. luokkien
oppilaista kayttaytyy suhteessa päihteisiin tämän mukaisesti. Odotusten ja todellisuuden

valilla on siis melkoinen ristiriita.
Mutta myös itse yhteiskunta ja sen instituutiot toimivat ristiriitaisesti. Alkoholia ja tupak-

kaa, niiden kaytttiaja kayton seurauksia ei tietystikään voi täysin rinnastaa toisiinsa. Kui-
tenkin alkoholi ja tupakka ovat molemmat aineita, jotka aiheuttavat käyttäjässään riippu-
vuutta ja joiden käytöstä on haitallisia terveysvaikutuksia; seurauksena voi olla jopa kuole-

ma. Suhteessa tupakkaan linja on varsin tiukka. Sen saatavuutta, mainontaa ja eritoten

kaytttia on lainsäädännöllä ja hallinnollisin päätöksin rajoitettu. Rajoittava politiikka saa

tukea varsin yleisesti sekä tiedotusvälineissä että kansalaisten keskuudessa. Alkoholin
suhteen linja on täysin päinvastainen. Tämä koskee niin lainsäätäjää, julkista sanaa kuin
yleistä mieli pidettäkin.

Tiedotusvälineissäja osin myös poliittisten päättäjien keskuudessa on varsin laajasti val-

lalla yltiöliberalistinen asenne alkoholiin, ja rajoitukset nahdaan tarpeettomana holhoukse-

na. Niinpä laista yltitiliberalismin hengessä poistettiin kielto juoda alkoholia yleisella pai-

kalla. Sita perusteltiin mm. mahdollisuudella nauttia luonnonhelmassa patonkia, juustoa ja

punaviiniä - ikaan kuin siita tähän saakka erityisesti olisi rangaistu. Lainmuutos tehtiin
tilanteessa, jossa alkoholin saätavuutta oli tuntuvasti helpotettu ja jossa kaikki hanat auki
-asenteella oli melkoista kantavuutta. Seurauksena oli kadulla juopottelu, jonka vertaista

tuskin löytyy mistään muusta Euroopan maasta.

Yksi esimerkki julkisen vallan ristiriitaisesta toiminnasta on Helsingin nuorisolautakun-

nan käsittelyyn tuotu esitys, jonka mukaan kannabistuotteet olisi vapautettava. Lautakunta

kyllakin hylkasi esityksen selvin numeroin.

Molempien nuorisotutkimusten tulokset osoittavat, että peruskoulun yläasteelta on löyty-

nyt otollista maaperää mm. monien nuorison kuuntelemien radiokanavien viljelemille yltiti-
liberalistisille alkoholiasenteille. Nahtavaksi jää, missä määrin tutkitun tiedon julkistami-

nen vaikuttaa näiden radiokanavien niin kuin yleensäkin tiedotusvälineiden asenteisiin.

Vaikka tutkimusten tuloksista ei ole luettavissa mitään katastrofaalisen hälyttävää, ne

antavat kuitenkin vakavaa miettimisen aihetta niin koululle, kodeille kuin nuorten tulevai-

suuteen vaikuttavia ratkaisuja tekeville poliittisille päättäjille ja viranomaisille.
Vakavinta huolta aiheuttaa seo että osaa nuoria uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen jo siinä

vaiheessa, jossa he eivät ole vielä edes kunnolla päässeet itsenäisen elämän alkuun. Sään-

nölliseksi muodostunut paihteidenkayttö sekä vaikeudet koulussa ja kotona ja ylipäänsä

sosiaalisissa suhteissa saattavat kietoutua ongelmavyyhdeksi, joka on nuoren tulevaisuu-

delle kohtalokas.
Asioihin puuttuminen vakavien ongelmien jo synnyttyä ei ole mitenkään yksinkertaista.

Siksi ennalta ehkaisevalle työlle on pantava erityistä painoa. Se ei kuitenkaan saa rajoittua

koskemaan vain nuoria itseään, vaan ongelmien syntymistä ehkäisevän työn tulee kohdistua

yhteiskunnassa kaikkiin niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat nuorten elämään. Viime kades-

sä on kysymys hyvinvointiyhteiskunnan perustan säilyttämisestä.
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