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"Kaikki juo ja puolet polttaa" mainosti eräs
aikakauslehti viime viikolla nuorisoa käsitte-
Ieviä artikkeleitaan. Otsikko perustuu tutki-
mustuloksiin, mutta on liian yleistävä. Toi-
mittajan olisi pitänyt täydentää sitä seuraa-
vasti: 1) alkuosaa: kaikki helsr,nkiläisi,ssä,
nuori,sodi,skoi,ssa käguäü nuoret juovat ja 2)
Ioppuosaa: turkulaisi,sta gli 73-t:uotiai,sta
kansakoululai,srsta tupakoi runsas puolet,
s äänn ölli s e str, n oin kolm ann e s.

Liian laajoja yleistyksiä tehdään helposti.
Yhtä helposti ellei vielä helpommin erilaiset
julkisuudessa esitetyt väitteet muuntuvat
mielessämme totuudeksi. Nuorten alkoholin
käyttöä on luonnehdittu huolestuttavan ra-
juksi, mutta toisaalta on taas oltu vakuuttu-
neita terveen nuorison kyvystä vastustaa epä-
terveitä elämäntapoja. Kun eduskunnassa
käydyissä keskusteluissa todettiin tarve saa-
da tietoja nuorison alkoholin käytöstä, Alko-
holitutkimussäätiö otti tutkimusohjelmaansa
nuorisotutkimuksen, jonka tavoitteena on
kartoittaa nuorison alkoholin käytön ny-
kytiianne ja verrata nuorison alkoholin käyt-
töä 1960- ja 1970-luvuil1a.

Parhaillaan kerätään nuorisotutkimuksen
aineistoa kyselynä. Tutkimuksen suorittaj ana
olin syyskuussa selostamassa eduskunnan ta-
Iousvaliokunnalle nuorison alkoholin käyttöä
nüden tietojen perusteella, jotka ovat saata-
vissa syksyllä 1972 suoritetusta esitutkimuk-
sesta sekä muista käytettävissä olleista tutki-
muksista. Tämä artikkelini perustuu näihin
talousvaliokunnalle antamiini tietoihin.
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Helsinkiiäispoikien alkoholin käytössä tapah-
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tuneista muutoksista on mahdollista saada
tietoja vertaamalla yhteispohjoismaisen nuo-
risotutkimuksen helsinkiläisaineistoa (Bruun
& Hauge 1963) nuorisotutkimuksen esitutki-
muksen aineistoon. Yhteispohjoismaisen nuo-
risotutkimuksen tiedot kerättiin kevääIlä
1960. Kohteena olivat l4-, L6- ja l8-vuotiaat
pojat. Esitutkimus suoritettiin syksyllä 1972.

Tarkoituksena oli kehittää tutkimusmenetel-
miä vuoden 1973 nuorisotutkimusta varten.
Kohteena olivat vastaavat ikäryhmät Helsin-
gin neljäItä asuinalueelta.

Esitutkimus oli Iuonteensa mukaisesti sup-
pea, joten seuraavana esitettäviä aikavertai-
luja on pidettävä ainoastaan suuntaa antavi-
na. Varsinainen tutkimus tulee antamaan
vertailulle luotettavamman pohjan.

1. Täysin raittiiden osuus on vähentynyt
nuorten parissa jyrkästi kuten seuraavasta
asetelmasta käy ilmi:

aikoholiin tutustuneitten osuus, /o
1960 L972

n%n%
l4-vuotiaat 186 59 34 72

16-vuotiaat 151 77 27 96

18-vuotiaat 108 94 45 96

Alkoholiin tutustutaan yhä varhemmin;
3/4 pojista oli vuonna 1972 tutustunut alkoho-
Iiin jo L4-vuotiaina, vuonna 1960 vasta 16-

vuotiaina.
2. Huomattavaa on, että vain 4 /o pojista

on tutustunut alkoholiin laillisen alkoholin
osto- ja anniskeluikärajan saavuttamisen jäI-
keen. Koska helsinkiläisistä koululaisista on
arvioitu noin 6 500:n käyttävän alkoholia run-
saasti (Koululaisten huumeiden ja alkoholin
käytöstä 1973), Mauno Merilinna on arvellut
alaikäisten saavan alkoholijuomansa nimen-
omaan suoran myynnin kautta. Asianomai-
sessa tutkimuksessa käytetty runsaan käytön
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määritelmä on kuitenkin hyvin väljä. Run-
saaksi alkoholin käyttö katsotaan silloin, "jos
oppilas on ilmoittanut juoneensa itsensä use-
astr, humalaan jaltai käyttävänsä säännölli-
sestt, alkoholia ja juovansa vähintään kerran
uitkossa usearnnlon pullon alkoholiiuomi,a".
Määritelmä sisältää paljon subjektiivisia ai-
neksia. Niinpä usein humaltuminen ooi tar-
koittaa kolmea humalaa koko elinaikana, har-
voin toistuva käyttö uoi olla säännöllistä, eikä
monikaan nuori kyenne kerran viikossa juo-
maan usea.rrlpaa pulloa muuta alkoholijuomaa
kuin keskiolutta. Esitutkimuksen mukaan
alaikäiset hankkivat aikoholijuomans€r pää-
asiassa väIikäsien kautta; tovereilta, tuttavil-
ta tai vanhemmiltaan. Vasta 16-vuotiaitten
poikien parissa esiintyi suoran myynnin hy-
väksikäyttöä seuraavasti: viimeisen käyttö-
kertansa juomat oli 1/5 hankkinut itse elin-
tarvikeliikkeestä, 1/10 baarista. On tietysti
mahdollista, että osa välikäsistä on alaikäisiä,
ilmeisesti eivät kuitenkaan kaikki.

3. Erityisesti väkeviin juomiin tutustutaan
nykyään nuoremp€ula kuin vuonna 1960; 14-

vuotiaista niitä oli vuonna 1960 käyttänyt 17

/o,vuonna 1972 vastaavasti 40 /o.
4. Juomistiheys, e1i miten usein käytetään

alkoholia, on lisääntynyt kaikissa ikäryhmis-
sä. Se lisääntyy yhä edelleen iän mukana sa-

moin kuin \ruonna 1960. Huomattavin ero juo-
mistiheydessä on nykyään kuitenkin ikäIuok-
kien 14 ja 16 välitlä, kun se vielä vuonna 1960

oli ikäluokkien 16 ja 18 väli[ä. Taulukosta 1

näkyy, että viimeksi kuluneiden neljäin vii-
kon aikana:

- 14-vuotiaista oli vuonna 1960 käyttänyt
alkoholia ani harva,vuonna1972 yli puolet-
kuitenkin enintään 4 kertaa

- 16-vuotiaista o1i vuonna 1960 käyttänyt
alkoholia vajaat 20 %, vuolura 1972 yli B0 %,
joista pääosa vähintään 2 kertaa

- 18-vuotiaista oli vuonna 1960 käyttänyt
alkoholia vajaa puolet, vuonna 1972 samoin
kuin 16-vuotiaistakin B0 %, joista pääosa vä-
hintään 5 kertaa.

5. "Puhtaat" oluttilanteet, tilanteet, joiden
aikana on juotu yksinomaan olutta, ovat Ii-
sääntyneet 16- ja erikoisesti l8-vuotiailla po-
jilla (Taulukko 2). Kysymyksessä ei kuiten-
kaan ole pelkkä keskiolut, vaan myös A-oluen
ku-lutus on huomattavaa.
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6. Juodut määrät kertaa kohti näyttävät
hieman lisääntyneen, etenkin 14- ja 16-vuo-
tiaitten parissa.

7. Juomapaikassa on tapahtunut muutok-
sia:

- l4-vuotiailla painopiste on siirtynyt
omasta kodista tovereitten kotiin

- 16- ja L8-vuotiailla omasta kodista ravin-
tolaan ja baariin.

B. Vanhempien läsnäolo nuorten juomisti-
Ianteissa on nykyään huomattavasti harvinai-
sempaa kuin aikaisemmin (Taulukko 3).
Vuonna 1960 vanhemmat olivat olleet läsnä
erittäin usein, kun 14-vuotiaat olivat viimeksi
käyttäneet alkoholia, ja vielä melko usein 18-

vuotiaitten j uomistilanteissakin. Vuonna 1972

14-vuotiaat olivat käyttäneet alkoholia yhtä
usein ilman vanhempiaan kuin l8-vuotiaat 12

vuotta aikaisemmin, kun taas l8-vuotiaitten
parissa vanhempien läsnäolo oli nyt erittäin
n-arvinaista.

Taulukko 1. Helsinkiläispoikien juomistiheys vii-
rnei,sten ,neljän vükon aikanra vuosina 1960 ia
1972, iän mukaan %

14-vuotiaat 16-vuotiaat 18-vuotiaat
1960 19?2 1960 1972 1960 1972

parvla (186) (34) ( 151) (27) (108) (45)

ei Lai,nkaan
1

2-4
5-10

11-28

82 18
13 19
541

18
4

95
4j

44
24
29

3

61
26
10
2
1

16
2

36
33
13

yhteensä 100 100 100 100 100 100

Taulukko 2. Helsinkitäspoikien putr,taat olutker-
r,at vi,imei"sben neljän viikon aikana vuosina 1960
ja L972, iän mukaan %

l4-wuotiaat 16-vuotiaat l8-vuotiaat
1960 19?2 1960 1972 1960 1972

parvra (186) (35) (151) (27) (108) (41)

ei lainkaan
1

2-4
5-10
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96 74
314
19
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11
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4
4

37
20

85
I
4
1
1

19
7

Taulukko 3. !-anhempien läsnäolo helsinkiläispoi-
kien vümei,sen juornistilanteen aikana vuosina
1960 j,a 19?2, iän rmtkaan Vo

yhteensä 100 100 100 100 100 100

l4-vuotiaat 16-vuotiaat l8-vuotiaat
n%n%n%

23
5

75
24

106
2t

1960
t972

116
20
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15
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9. Sukupuolten väliset erot ovat ainakin
Helsingissä voimakkaasti kaventumassa.
Vuonna 1960 tyttöjen alkoholin käyttö oli vie-
Iä niin harvinaista, että yhteispohjoismainen
tutkimus rajattiin koskemaan ainoastaan poi-
kia. Viime syksyn esitutkimuksessa olivat
molemmat sukupuolet mukana. Aikavertailua
tyttöjen osalta ei siis ole mahdollista suorit-
taa. Esitutkimuksen alustavien tulosten pe-
rusteella tyttöjen alkoholin käyttö alkaa olla
siksi yleistä, että oli perusteltua ottaa heidät
mukaan myös varsinaiseen nuorisotutkimuk-
seen.

Kehi,tys neljän oi,ime uuoden ar.kana

1. Kemin koulunuorison alkoholinkäyttö-
tutkimus (Peltoniemi), jossa verrattiin vuosia
1968 ja 19?2, osoittaa, että edellä esitetyt ke-
hityssuunnat nuorten alkoholin käytössä
näyttävät sijoittuvan vuoden 1968 jälkeiseen
aikaan. Uusi alkoholilainsäädäntö on ilmei-
sesti vauhdittanut nuorten alkoholin käytössä
tapahtuneita muutoksia.

2. Kotkan nuorisotutkimus (Aalto et al.
1973) antaa mahdollisuuden tarkastella aivan
Iähimenneisyydessä tapahtuneita muutoksia.
Siinä vertailuajankohtina olivat vuodet 1970
ja 1972.

Seuraavat kehityssuunnat näyttävät jatku-
neen voimakkaina kahden viimeksi kuluneen
vuoden aikana:

- raittiiden määrän väheneminen

- tutustumisiän aleneminen

- väkevien käytön yleistyminen. Lisäyk-
set ovat kuitenkin tulleet pääasiassa satun-
naiskäytön osalle.

Tutustumisiän aleneminen lienee yhteydes-
sä siihen alkoholiasenteiden vapautumiseen,
joka tapahtui alkoholilain muutosten myötä.
Toisaalta kyseessä on yleismaailmallinen ke-
hitys. Esimerkiksi Ruotsissa 3/4 pojista tutus-
tuu alkoholiin 12-13-vuotiaina, vastaava
osuus helsinkiläispojista (jotka varmasti ovat
maaseudun ja muiden kaupunkien poikia
edellä) 14-vuotiaina.

H ei.j a stumi. a p äi,h d ehuo IIo sso

Edellä selostetut muutokset nuorten alkoho-
Iin käytössä heijastuvat myös päihdehuol-
toon.

1. Nuorimpien ikäryhmien suhteellinen
osuus päihdehuollossa on lisääntynyt; vuonna
1972 oli alle 20-vuotiaitten osuus 8,6 %, vuon-
na 1973 jo 11,0 /o kaikista hoitoon hakeutu-
neista (Sosiaali- ja lääkintöhallituksen päih-
detapauslaskennat vuosina 1972 ja 1973).

2. Erikoisesti tyttöjen lisäys oli huomatta-
va. Vuonna 7972 alle 20-vuotiaitten naisten
osuus oli25 /o, seuraavanavuonna 38 /o.

3. Alkoholi on yhä edelleen päihteistä etu-
alalIa. Se oli ensisijaisesti aiheuttanut hoitoon
hakeutumisen 86 /o:ssa tapauksia, lääkeai-
neitten osuus oli 8,6 /o ja furumausaineitten
osuus 2,6 %.

4. Erikoisesti nuorten naisten parissa hoi-
toon hakeutumisen syynä on useammin kuin
aikaisemmin alkoholi ja harvemmin huu-
meet.

5. Huumeaallon kärki, mitattuna hoitoon
hakeutumisella, näyttää olevan ohi; alkoho-
liryhmä kasvoi lääke- ja huumausaineryh-
män kustannuksella. Myös USA:sta ja Kana-
dasta kantautuneet tiedot ovat samansuun-
taisia.

Kotkantutkimuksessa kartoitettiin myös
huumeitten käyttöä. Tulokset käyvät yksiin
päihdehuollon antaman kuvan kanssa; kotka-
laisista koululaisista 10 % oli kokeillut huu-
meita ja heidänkin kohdallaan kokeilu oli
vleensä jäänyt pariin kertaan, kun sen sijaan
alkoholia oli koululaisista kokeilhfi 75 /o ja
vajaa puolet käyttää alkoholia keman kuu-
kaudessa tai useammin (Aalto et al. 1973).

Vastaavasti Nuorisopoliisin ja Helsingin ter-
veydenhoitoviraston suorittaman tutkimuk-
sen mukaan Helsingin koululaisista oli syk-
syltä 1972 77 /o ttttustunut huumeisiin ja 87

% alkoholiin (Koululaisten huumeiden ja al-
koholin käytöstä 1973). On siis ilmeistä, että
kouluihin suunnattavan päihdeinformaation
painottamisessa on tarkistamisen varaa. Huu-
mekeskeisyydestä olisi luovuttava ja valokei-
laan otettava alkoholi.

SisöIIöIIisid pürtei.tä

Tarvitsemme yksilöityjä kvantitatiivisia tie-
toja nuorten alkoholin käytöstä, kuten esi-
merkiksi mitkä nuorisoryhmät käyttävät al-
koholia, kuinka usein ja mitä lajeja he juo-
vat sekä minkälaisiin sosiaalisiin tilanteisiin
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heidän alkoholin käyttönsä liittyy. Mutta tar-
vitsemme myös vivahteikasta tietoa nuorten
tavanomaisimmista alkoholinkäyttötilanteis-
ta. Havainnoinnin avulla on mahdollista kar-
toittaa nimenomaan näiden tilanteiden sisäl-
löllisiä piirteitä. Seuraavaksi esitän alustavia
tuloksia neljästä haväinnointi- ja haastatte-
lututkimuksesta, joiden kohteena on ollut
nuorten alkoholinkäyttö nuorisodiskoissa
(Kruse 19?3), tanssilavoilla (Saraste 1973),
kotihipoissa (Kruse) ja maaseudulla (Liikka-
nen):

1. Alkoholin käyttö on nuorilla harvoin tar-
koitus sinänsä. Se näyttää olevan nimen-
omaan keino kontaktien solmimiseen vas-
takkaiseen sukupuoleen. Se toimii a) estojen
poistajana, b) tekee hyväksytyksi rohkean-
kin käyttäytymisen, esimerkiksi vastakkaista
sukupuolta lähestyttäessä ja c) antaa näen-
näistoimintana esimerkiksi syyn oleskeluun
diskoissa tai yhdessäoloon kotihipoissa.

2. Nuorilla on melko selkeä normisto alko-
holin käyttöä varten sekä oma epävirallinen
kontrollinsa. Tavoitteena on, että alkoholi ei
saa häiritä keskinäistä seurustelua. Epäviral-
Iisena sanktiona käytetään mm. ulkopuolelle
sulkemista, joko kuvaannollisesti tai konk-
reettisesti. Esimerkiksi tanssipaikkojen rähi-
nöitsijät ovat pääasiassa yksinäisiä juopunei-
ta, vanhempia poikia tai oman poikkeavan
normistonsa kehittäneitä i engej ä.

3. Maaseudun kuva poikkeaa helsinkiläi-
sestä: Tutustuminen alkoholiin näyttää ta-
pahtuvan mvöhemmin kuin Helsingissä, mah-
dollisuuksia käyttää alkoholia on vähemmän
kuin pääkaupungissa. Maaseudulla juomisen
varsinaisina näyttämöinä ovat tanssipaikat.
Keskiohrtbaarien asiakaspiiri on maaseudul-
la raioittunut noin 20-vuotiaisiin poikiin ja
keski-ikäisiin miehiin.

Loouksi,

Olen edellä pvrkinyt jäsentämään nuorten al-
koholin käytöstä saatavissa olevia tietoja.
Paikallistutkimusten perusteella vleistämi-
nen on kuitenkin aina hivenen vaarallista.
Alueelliset erot saattavat olla suuret. jo kau-
punkien ia maalaiskuntien nuorten välillä on
suuria eroia. Ongelmallisia ovat myös yleis-
tykset, jotka tehdään sellaisten tutkimusten
230

perusteella, joiden tutkimuskohde on jollakin
muulla tavoin rajattu käsittäen esimerkiksi
vain koululaitoksen piirissä olevat nuoret. On
ilmeistä, että yleensäkään ei pitäisi puhua yk-
siselitteisesti nuorten alkoholin käytöstä, yhtä
vähän kuin uusmaalaisten luonteenpiirteistä.
Nuoret eivät ole yhtenäinen luokka, joka on
erillään sosiaalisesta taustastaan.

Käynnissä olevan koko maan käsittävän
nuorisotutkimuksen tavoitteena on saada
ajan tasalla olevaa tietoa nuorten alkoholin
käytöstä. Tutkimusta on jo ehditty arvostel-
la 1) johdattelevaksi, 2) opettavaksi ja 3) tur-
hauttavaksi. Alkoholin käytöstä ei pitäisi ky-
syä, koska jo kysyminen saattaa koitua nuo-
relle tuhoisaksi. Päätöksenteon pitäisi kuiten-
kin perustua tietoihin, ei oletuksiin. Yhden
kyselylomakkeen mahdollista vaikutusta ei
liioin voine edes rinnastaa päivittäiseen alko-
holimainostulvaan.
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