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Ai,neistot

Tämä artikkeli pohjautuu kahden Kemin
koululaisista kerätyn §selyaineiston tulok-
siin. Ensimmäinen aineisto kerättün kevääIlä
ja osaksi syksyllä 1968, toinen kevääIlä 1972.

Aineistot koottiin jou'kkokyselynä luokissa.
Koska kyselyjen otanta on ollut erilainen, on
j älkimmäistä mu,okattu vertailukelpoizuuden
saavuttamiseksi. Aineistot edustavat kemiläi-
siä yli 16-vuotiaita keskiasteen koululaisia.
Aineistojen koko on \ruonna 1972 kerätyn ai-
neiston painotuksen jälkeen 602 (1968) ja 581

(1972). Kato oli päiväkirjojen poissaolomer-
kintöjen mukaan vuonna 1968 noin 6 % ja
vuonna 1972 vastaavasti$ 7o.

Kemin koululaisten todellisesta ikäjakau-
masta ei ollut valmiita tilastotietoja, mutta
aineisto edustaa eri kouluja taulukon 1 osoit-
tamalla tavalla. Koulujakaumat eivät oikein
hyvin vastaa todellista jakaumaa. Näyttää
kuitenkin siltä, ettei koulumuodolla ja alko-
holin käytöIlä ole merkittävää riippuvuutta.
Vuoderr 1972 painotetussa aineistossa eivät
ole mukana kauppakoululaiset kuten eivät o[-
leet vuoden 1968 aineistossakaan. Samoin
poistettiin alle 16-vuotiaiden vastaukset, jol-
loin koulujakaumat tulivat vertailukelpoi-
semrniksi. Koulujakaumia tarkasrteltaessa on
lisäksi n-uomattava, että tutkimusaikana on
Kemissä tapahtunut yleistä koulutuskehitys-
tä: koulutusikäluokassa on oppikouluun me-
nevien osuus kasvanut.

Tämän artikkelin pohjana on kirjoittajan raportti:
Kemin koululaisten päihteiden käyttö 1968 ja 1972.
Tampereen yliooiston sosiaalipolitiikan laitoksen
tutkimuksia 33, Tampere 1973.

Tyttöjen osalta vertailuaineistojen ikäja-
kaumat vastaavat toisiaan melko tarkasti.
Poikien ryhmiä jouduttiin sen sijaan painot-
tamaan ikäjakauman samanlaistamiseksi.
Painotus suoritettiin kolrninkertaistamalla
1?-vuotiaiden ja sitä nuorempien ryhmän ha-
vainnot. Keskimmäisen ikäryhmän, 18-19
-vuotiaiden havaintoja lisättün kolmasosalla
ja 20-vuotiaiden ja sitä vanhempien havain-
noista otettiin mukaan noin puolet. Painote-
tut havaintoyksiköt valittiin umpimähkään
syntymävuoden mukaan järjestetyistä ryh-
mistä. Painotetut aineistot vastaavat suku-
puoli- ja ikäjakaumiltaan varsin hyvin toi-
siaan, kuten taulu[rosta 2 käy ilmi. Vaikka
poikien ja tyttöjen ikäjakaumat vastaavatkin
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melko tarkasti toisiaan, ovat tytöt keskimää-
rin vanhempia kuin pojat. Aikaisempien tut-
kimusten tuloksiin nojautuen voitaisiin ar-
vella, että tämä tasoittaisi tyttöjen ja poikien
alkoholin käytön eroja.

Alk oh olink tig tt öti.h eg s

Alkoholijuomiin tutustumisessa on havaitta-
vissa kaksi tendenssiä: juomalajien erot ovat
pienentyneet ja eri alkoholijuomiin tutustu-
misen yleisyys on lisääntynyt (taulukko 3).
Voimakkainta kasvu on ollut väkevien juo-
mien kohdalla, pojilia 13 ja tytöiiIä 22 pro-
senttiyksikköä.

Eri juomalajien kasvuprosentteja vertail-
taessa on kuitenkin otettava huomioon se, mi-
ten suuria prosenttimäärät ovat olleet jo
edellisellä mittauskerralla (1968). Vaikka
kaikkien poikien olisi vuonna1972 todettu tu-
tustuneen olueen, olisi kawuprosentti täl-
Iöinkin vain B.

Voidaan kuitenkin todeta, että pojat olivat
vuonna 1972 edelleenkin tutumpia varsinkin
oluen ja väkevien juomien kanssa kuin tytöt.

Erityisen jyrkkää on ollut absolutistien
määrän väheneminel. Vuonna 1972 oli täysin
raittiita poikia vain 5 %, vuonna 1968 vielä
13 %.Samoin kuin alkoholinkäyttötavan va-
kiintuminen myös absolutismista luopuminen
näyttää liittyvän 18 vuoden iän saavuttami-
seen (taulukko 4). Juuri tässä vaiheessa ab-
solutistieri määrä laskee eniten. Nuorimmassa
ikäryhmässä täysin raittiita on vielä kym-
menkunta prosenttia, seuraavissa ikäryhmis-
sä rnäärä vähenee huomattavasti. §töistä 20-

vuotiaiden ja sitä vanhempien ryhmässd on
hieman enemrnän absolutisteja kuin 18-19
-vuotiaissa.

Juomistiheyden osalta todettakoon, ettei jo-
ka viikko juovien määrä ole paljon kasvanut.
Sen sijaan lisäys on suurin pari kertaa kuu-
kaudessa juovien ryhmässä. Siihen kuuluu jo
lähes puolet kaikista vastaajista. Tämän pe-
rusteella voitaisiinkin väittää, että koululai-
nen tarttuu pulloon keskimäärin joka toinen
viikonloppu. Suuri määrä, yIi kolmasosa, on
vieiä niitäkin, joilla alkoholin käytössä on vä-
liä yli kuukausi. (Kuvio 1)

Pojat juovat useammin kuin tytöt. Poikien
juomiskerrat ovat iisääntyneet niin, että etu-
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Taulukko 3. Eri alkoholijuomiin tutustuneet zuku-
puolen mukaan 1968 ja L972, Eo
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Taulukko 4. Raittiiden määrä sukupuolen ja iän
mukaan 1968 ja 1972, Vo
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Kutsio 7. Alkoholinkäyttötiheys 1968 ja 1972, Vo
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matka on säilynyt. Ikäryhmittäin tarkastel-
taessa pojilla juominen yleistyy voimakkaas-
ti 17. ja l"B. ikävuoden vä1i11ä. Lähes kolme
neljäsosaa 18-19 -vuotiaista juo vähintään
kerran kuussa. Tytöistä vasta yli 2O-vuotiai-
den ryhmässä on saman verran kerran kuus-
sa juojia kuin poikien nuorimmassa ikäryh-
mässä. Vuodesta 1968 on lisäystä kaikissa ikä-
ja sukupuoliryhmissä melko paljon. Eniten li-
säys näkyy keskimmäisessä ikäryhmässä, 18

-19 -vuotiaissa, e1i suurin piirtein samassa
ikävaiheessa kuin virallisestikin alkoholin
nauttiminen mvetaan sallimaan. Aikaisem-
paan mittauskertaan vemattuna tapamuodos-
tus näyttää siirtyneen vuoden tai pari aikai-
semmaksi, siltä 1968 muutos oli suurin kes-
ki,mmäisestä vanhimpaan ikäryhmään siirryt-
täessä.



Aloi,tusikti

Yleissilmäys kuvioon 2 kertoo aloittamisiän
selvästä alenemisesta. Kun vielä 1968 kes-
kimääräinen aloittamisikä näytti poikien ryh-
mässä liikkuvan 14t-15 vuoden tienoilla, se

on neljä vuotta myöhemmin 13-14 vuotta.
Kumulatiivisista prosenttiluvuista päätellen
aloittamisikä on pojilla siis laskenut noin
vuodelIa. Suurin on kasvu ollut 12-13 vuo-
den ikäisinä aloittavien ryhmässä. Erityisesti
on syytä huomata, että ennen 18 ikävuotta
on lähes jokainen jo käyttänyt alkoholia.
Laillisen alkoholin tarjoilu- ja ostoikärajan
saavuttamisen jälkeen alkoholiin on tutustu-
nut enää vain 5 /o nuofista, muut ovat hank-
kineet ryyppynsä eri tavoin jo aikaisemmin.

Humalassaolo

Valitettavasti lomakkeissa ei ollut §symyk-
siä, jotka olisivat suoraan mitanneet nautit-
tua alkoholimäärää. Ainoastaan oluesta saa-

tiin tietoja määristä. Sen sijaan tiedusteltiin
epäsuorasti, olivatko nuoret olieet koskaan
jonkin verran humal.assa tai kunnolla päis-
sään. Humalan kokeminen on tietysti hyvin
henkilökohtainen, subjektiivinen tuntemus.
Lähes yhdeksän kymmenestä kouluiaisesta
on joskus tuntenut alkoholin vaikutuksen lie-
vänä humalatilana (taulukko 5). Vielä enem-
män ovat lisääntyneet kovasti päissään olleet.
Kun puolet pojista oli 1968 ollut todella päis-
sään, on vastaava rnäärä neljä vuotta myö-
hemmin jo kolme neljäsosaa. Näyttää siis sil-
tä, ettei käyttökertojen lisääntyminen ole o1-

lut pelkästään pienien juomiskertojen lisään-
tymistä.

Taulukko 5 viittaa myös siihen, että tytöil-
läkin on yhä usearnmin alkoholin käytössä
päämääränä humalan hankkiminen; onhan
heistä 62 /o olJttt joskus todeila humalassa
ja yli B0 % hieman päihtyneenä. Vuoteen
1968 verrattuna on lisäystä yti 30 prosentti-

5rksikköä.
Tytöi1lä muutos on ollut todella suuri. Ta-

soittumistendenssistä huolimatta pojat vielä
johtavat. Eroa lievän humalan kokemisessa
on enää 6 %, todella humalassa olemisessa
vielä14 %.

Taulukko 5. Humalassa olleiden määrä sukupuolen
mukaan 1968 ja L972,7o
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Kuoio 2. Aloitusikä 1968 ia 1972, kumulatiiviset
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Oluen kertamäörät

Pienet juomiskerrat, joiden aikana nautitaan
vain pullollinen olutta tai jaetaan se muiden
kanssa, ovat vähentyneet (taulukko 6). Huo-
mattavaa kasvua on yli kolmen pullollisen
nauttimiskerroissa, joita pojilla on 42 % kai-
kista kerroista. Näyttääkin siltä, että poikien
olutkerroista humalakulutuksen osuus olisi
kasvanut.

Tytöiilä on 17 prosenttiyksikön nousu yli
kolmen pullon käyttökerroissa. Jos kolmea
olutpulloa pidetään humalajuomisen rajana,
on kolmannes käyttökerroista tytöillä huma-
lakäyttöä. Vuonna 1968 näitä oli vain 74 %.
Alle pullon käyttökerrat ovat ratkaisevasti
vähentyneet ja yhden pullon lisääntyneet;
kuvasteleeko tämä sitten janon vai elintas'on
kasvamista. Toisin sanoen myös tyttöjen ker-
ralla nauttimat alkoholimäärät ovat selvästi
kasvaneet.
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Taulukko 6. Kerralla nautittu olutmäärä sukupuolen mukaan 1968 ja 1972, Eo

1968

pojat
L972 1968

tytät
7972rnuutos %-

yksikrköä
rrnu,ute %-
yksikköä

vajaa pullo
yksi pu,llo
kaksi pulloa
kolme puUoa
enernrnän
ei tiieüoa

-29
+11
+1
+2
+17

0

56
15

L4
t2
2

1

-9
-4+4
-2
+11
J-,

74

23
13

19

31

5

19

L4

t7
42

2

27
26
15

t4
19

1

yhteensä
(N)

100
(287)

99
(228)

100
(169)

102
(200)

Kuoi.o 3. Suosituin alkoholijuoma 1968 ja L972, Vo§ttöjen oluen kertakulutus on kuitenkin
vähäisempää kuin poikien, pultron tai kahden
juomiskerrat ovat edelLeenkin yleisimmät.
Pojitla yleisin juomistilanne vaatii yli kolme
pulloa olutta. Mutta myös tytöillä yli kolmen
pullon ju,omiskerrat ovat lisääntyneet
nopeimmin, jopa huomattavasti enemmän
kuin pojilla. Tasoittumispyrkimystä siis esiin-
trv.

Eri juomt en suo situinxn'Lu'u,s

Oiuen suosio näyttää keskioluen vapauttami-
sesta huolimatta laskeneen (kuvio 3). O1uen
osalta vähennystä on pojilla 19 prosenttiyk-
sikköä. Väkevien suosio on kawanut lähes yh-
tä monta prosenttiyksikköä. Myös viini,en
käyttö on lisääntynyt. Kun olut oli 1968 po-
jilla ylivoimaisesti suosituin juoma (55 %),
niin 19?2 ovat väkevät suosituimpia (40 %).
Oluen osuus on hieman pienempi eli 36 % ja
väninL9 /o.

Suosituin juoma tytöi[ä on edelleenkin vii-
ni. Oluen suosio näyttää voimakkaasüi vähen-
tyneen ja väkevien li,sääntyneen. Tytöistä 32

/o ilrnoitfraa tavallisimmaksi juomakseen vä-
kevät; kawua on vuoteen 1968 verrattuna 14

prosenttiyksikköä.

Juomi.spai,kka

Ju omispaikoista vaihtoehto kotona tarkoittaa
tilannefüa, jossa vanhemmat ovat läsnä, toisin
sanoen alkoholin käyttöä vanhempierr kont-
rollin alaisena. Kylässä-vaihtoehtoon on yh-
distetty kotona juominen, kun vanhemmat ei-
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vät ole mukana eivätkä ehkä tiedäkään
asiasta, lisäksi siihen kuuluu muiden kotona
juominen sekä kotihipat. Ravintola tarkoit-
taa anniskeluravintoloita. Anniskeluoi-
keuksia vailla olevat kahvilat, baarit ja tans-
sipaikat sehä autossa ja ulkona juominen on
sisällytetty muualla-vaihtoehtoon.

PojiIIa kodin osuus ju,omispaikkana on suu-
rin oluen kohdalla. Yli kolmasosa nauttii ta-
vallisirnmin olu,tta kotona vanhernpien läsnä-
ollessa. Vertailuaikana kodin osuus on vieiä
iievästi lisääntynyt. Huomiota herättävintä
on kuitenkin ravintolan osuuden vähenemi-
nen sekä oluen että viinien osalta. Oluen ra-
vintolakäytön osuus on vähentynyt koko-
naista 20 prosenttiyksikköä. Viinin tavalli-
simpana ju,omispaikkana ravintolan osuus on
vähentynyt 14 prosenttilksikköä ja muualla-
ryhmän osuus on noussut 11 prosenttiyksik-
köä. Tämän samoin kuin olutryhmänkin osa-

OLU?
.12-19 .5



Taulukko 7. Tavallisin juomispaikka pojilla juornaryhmän mukaan 1968 ja 7972, %
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Taulukko 8. Tavallisin juomispaikka tytöi,llä juomaryhmän mukaan 1968 ja L972, 7o
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selityksenä lienee yksinkertaisesti se, että al-
koholin käyttö on sürtynyt nuorempiin ikä-
ryhmün, jotka eivät vielä pääse ravintoloi-
hin. Viini joudu,taan nyt juomaan uiseamrnin
porttikäytävissä .tai vessassa kouluhippojen
aikana. Väkevien juomien nauttimisp,aikat
ova,t pysyneet suurin pürtein ennallaan. Vain
muualla-ryhmä on merkitsevämrrnin kawanut
ja tämä kuvastelee juuri edellä mainittua
käyttöitin alenemisesta johtuvaa juomispai-
kan löytämisen vaikeutta. (Taulukko 7)

Lähes puolet tytöistä on juonut olutta van-
hempiensa seurassa, joten oluen yleisin juo-
mispaikka on koti. Myös viiniä brtdt nautrti-
vat varsin usein kotona vanhempien kanssa.
Sen sijaan väkeviä käytetääin etupäässä kodin
ulkopuolella. Viiniä nautitaan yleisimmin
toisten kotona tai kotihipoissa (32 %), v'dke-
viä eni,ten ravfultoloissa Ga %). Muutosta
vuoteen 1968 verrattuna on väkevien osalta
17 prrosenttiyksikköä, mikä heijasrtellee tyttri-
jen ravintolakäyntien lisääntymistä tutki-
musaikana. Myös muualla juooninen on

100
(237)

100
(179)

101
(229)

Iisään-tynyt melkoisesti kaikkien j uomalaj ien
osalta. T:imä kuvastelee mm. kouluhippojen
Iisääntynyütä alkoholin käyttöä. (Tauluk-
ko B)

Eri j uomien roolij akoa voitaisiin karkeistaa.
OIut on kotipiirin juoma, viiniä nautitaan se-
kä kotona että §lässä, kun taas ravintoloissa,
kotihipoissa ja rnuissa varsinaisissa juhtinta-
tilanteissa nautitaan väkeviä. Tästä kuvastuu
myös kontrollin vaikutw eri juomien käyt-
töön. Olut erityisesti sekä vüni ovat vanhern-
pien hyväksymiä juomia, väkeviä nautitaan
taas tilanteissa, joissa vanhempien kontrolli
on vähäistä. Sitti myös olut- ja viinikerüoi-
hin näyttää lüttyvän varsinaista humalakäyt-
töä ravintoloi*sa, kotihipoissa ja muualla.
Sosiaalisesti kontrolloiduissa tilanteissa eli
joko vanhempien tai ravintolan kontrollin
alaisena tytöt käyttävät kaikkia juomalaatu-
ja useammin kuin pojat. Pojilla taas kontrol-
lin uJ.kopuolista alkoholin käyttöä on varsin
ru,nsaasti, joskin kontrollin alaiset tilanteet
ovat yleisernpiä.

65

100
(200)



Taulukko 9. Alkoholijuomien tavallisin hankkimistapa sukupuolen mukaan 1968 ia t972, %
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luomten hankinta

Alkoholijuomien hankkimisessa ravintolan
osuus on pojilla hieman pienerntynyt (tauluk-
ko 9). Tämä liittynee jo aikaisemmissa tau-
lukoissa havai'ttuun lisäselittäj ään, alkoholin-
käyttöiän alenemiseen, sekä ravintolakäyn-
tien suhteelliseen vähenemiseen. Pimeästi
hankitun alkoholin osuus on entisestäänkin
pienentynyt, vain 6 % pojista on laittoman
kaupan varassa. Alkon osuus hankkimispaik-
kana on odotetusti lisääntynyt iähes viiden-
nekseen. Saman verran ostetaan myös tutta-
vilta; kasvua on 10 prosenttiyksikköä.

Tyttöjen ryhmässä ,on havaittavissa useita-
kin kehityskulkuja. Ravintolassa juominen
on lisääntynyt niin, että kolmasosa hankkii
juomansa ravintolasta. Samanaikaisesti on
tarjoaminen saantitapana jyrkästi vähenty-
nyt. Vuonna 1968 vielä 60 % sai alkoholijuo-
mansa tarjottuna, nyt enää kolmasosa. Tämä
lienee osoitus sukupuolten tasa-arvoon täh-
täävästä prosessista. Tarjoamisessa saattaa
olla kysymys myös vanheonpien kotona anta-
masta viinilasillisesta tai olutpullosta. TäIlöin
tarjoamisen väheneminen merkitsisi juomis-
ti,Ianteiden pääosan sürtymistä muualle ko-
din piiristä. Kodin osuudessa juomispaikkana
ei ole kuitenkaan tapahtunut suuria muutok-
sia ja alkoholiasenteiden vapaammiksi muut-
tumisen saa,ttai§ aj atella vaikuttavan vastak-
kaiseenkin suuntaan. Tarjoamisen vähenemi-
nen liittyy ilmeisesti paitsi tasa-arvotendens-
seihin yleensä myös tyttöj en alkoholinkäyttö-
tiheyden ja kertamäärien lisääntymiseen. Jos
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99
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99
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poikatoverit aikaisemmin antoivat pullostaan
parit ryypyt, on tilanne nyt erilainen; tytöis-
täkin kolmasosa sanoo juovansa tavallisella
olutkerralla vähintään kolme pulloa, ja sekä
tyttöjen että poikien rahankäyttömahdolli-
suudert ovat suurin piirtein samanlaiset. Sen
sijaan on ongelmallisempaa kuvi'tella, mitä
vastausvaihtoehdon muuafta taakse kätkey-
tyy. Tytöistä 17 % eli aikaisempaa lähes kol-
me kertaa useampi on saanut alkoholijuo-
mansa muualta. Muutamista lomakkeisiin
kirjoitetuista huomautuksista ja tarkennuk-
sista päätellen tähän kohtaan sisältyy ainakin
pontikkaa, kiljua ja muuta laitonta alkoholia.

Pojilla Alkon osuus alkoholin hankkimis-
paikkana on kasvanut huomattavasti, tytöil-
1ä ei juuri lainkaan. Pojista lB % ia tytöistä
5 % käy itse halemassa juomansa Alkosta.
Perinteinen roolijako näkyy siis tässä vielä
selvästi. Tytöt saavat ilmeisesti alkoholijuo-
mansa pojilta, jotka käyvät ne ostamassa.

Yhteeruseto

Tutkimuksessa on kuvailtu kemiläisten kes-
kiasteen koululaisten alkoholinkäyttötapojen
muutoksia vuodesta 1968 vuoteen 1972. Alko-
holin käyttö on Iisääntynyt melkoisesti ja
muutoksia on tap,ahtunut mrn. seuraavissa
suhteissa:

1. Alkohoiijuomün tutustuminen on yleis.
tynyt. Pojista on 97 /o joskus nauttinut olut-
ta ja tytöistä 9L % viiniä. Muihin juomün on
tutustunut hieman harvempi.

2. Raittiiden määrä on vähentynyt pojilla



73 /o:sta 5:een ja tytöillä 2ts /o:sta 7:ään.
3. Käyttötiheys on kasvanut. Erityisesti pa-

ri kertaa kuukaudessa juovien määrä on Ii-
sääntynyt; 59 /o pojista ja 32 /o tytöistä juo
vähintään pari kertaa kuukaudessa.

4. Aloitusikä on lashenut parilla vuodella.
Keskimääräinen aloitusikä on vuonna 797213

-14 vuotta.
5. Sukupuolten väliset erot alkoholin käy-

tössä ovat pienentyneet nauttimistiheyttä lu-
kuun ottamatta, mutta eroja on yhä.

6. Humalakäyttökerrat ovat lisääntyneet.
Poikien olutkerroista 59 % ja ffitöjen 33 %
on humalakäyttökertoja, jos kolmen olutpul-
lon arvioidaan riittävän humalan rajaksi. Ai-
nakin kerran eIämässään on pojista ollut kun-
no1la päissään 76 /o ja tytörstä 62 %.

7. Kertakäyttömäärät ovat kasvaneet aina-

kin oluen osalta. Huomattavin kawu on yli
kolmen pullon olutkerroissa, jo,tka ovat ti-
sääntyneet pojilla 11 prosenttiyksiköIIä ja ty-
töiltä 1 7 prosenttiyksiköIlä.

8. Olut on menettänyt asemansa suosituim-
pana juomana. Suosituin juoma pojilla on
väkevät ja tytöiliä viini, rnutta sukupuolten
väliset erot eri juomien suosimisessa ovat
pienentyneet.

9. Ravintolan osuus on pojilla vähentynyt
oluen ja viinin juomispaikkana. Tytöillä ra-
vintolan osuus on väkevien nauttimispaikka-
na iisääntynyt. Yleensäkin näyttää siltä, että
alkoholin käyttö on siirtynyt pois vanhem-
pien kontrollin alaisuudesta.

10. Alkoholin saantitavoissa on tarjoamisen
osuus vähentynyt erityisesti tytöillä. Pojilla
Alkosta hankkimisen ,osuus on kasvanut.
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