
nenkin tutustuminen sveitsiläi-
seen yhteiskuntaan paljastaa, et-
tä alkoholilla on moninaisia roole-
ja ihmisten kanssakäymisessä ja
että mm. rattijuoppouteen suh-
taudutaan hyvin vähättelevästi.
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Teuuo Peltoni,emi,

Lasten käsityksiä
alkoholista

Alkoholitutkimussäätiön aloit-
teesta tehtiin Suomessa vuosina
f973-1975 tutkimus, joka kohdis-
tui lasten käsityksiin alkoholista
(Pessa 1976; Pessa & Nummen-
maa 1978). Kun tutkimustyöhön
ryhdyttiin, ei aikaisempia aihetta
käsitteleviä tutkimuksia löytynyt

- paitsi sellaisia, joissa aihe oli
jotenkin sivuteemana. Ainakin
yksi tätä aihetta käsittelevä mo-
nografia olisi kumminkin ollut,
nimittäin G. Jahodan ja J. Cra-
mondin (1972) Glasgowissa suo-
rittamaan tutkimukseen pohjaa-
va. Se tuli käsiini vasta nyt.
Seuraavassa esittelen hieman
näitä molempia tutkimuksia ja
vertailen myös metodisia ratkai-
suja.

Yleinen tutkimuskehys on
kummassakin kehityspsykologi-
nen. Skotlantilaisessa tutkimuk-
sessa lapset olivat 6, 8 ja 10

vuoden ikäisiä, suomalaisessa
ikäryhmät olivat 5-6, 8-9 ja
12-13 vuotta. Kaikissa ryhmissä
oli yhtä paljon tyttöjä ja poikia.
Kummassakin tutkimuksessa oli
vielä käytetty jakoa ryhmiin
taustatekijöiden perusteella.
Glasgowin tutkimuksessa tausta-
tekijät olivat sosiaaliryhmä ja
perheen uskonnollinen kanta. Tä-
käläisessäkin tutkimuksessa oli
kaksi taustamuuttujaa ja myös
näistä toinen oli sosiaaliryhmä.
Mutta toinen muuttuja oli kodin
alkoholin käytön määrä, joka sel-
vitettiin etukäteiskyselyllä. Voi-

daan todeta, että Jahodan ja
Cramondin tutkimuksessakin vü-
meksi mainittu tekijä tuli esille,
joskin eri tavoin. Tutkimuksen
aikana lapsilta saatujen tietojen
perusteella muodostettiin nimit-
täin pienet ryhmät sen mukaan,
miten paljon perheessä alkoholia
nautittiin, ja näitä ryhmiä sitten
vertailtiin.

Tiedonhankintametodit olivat
erilaisia. Jahodan ja Cramondin
työssä käytettiin korostetusti,
joskaan ei yksinomaan, kokeelli-
sia, suhteellisen tarkoinkin hallit-
tuja mittaamistapoja. Selvitet-
täessä, miten lapset osasivat tun-
nistaa alkoholijuomia, käytettün
esimerkiksi tuoksuun perustuvia
tunnistamistehtäviä. Käsitteelli-
sellä puolella käytettiin tavallis-
ten käsitteenmuodostustehtävien
tapaisia luokittelutehtäviä. Lap-
sen suhtautumista alkoholiin ja
sen juomiseen tutkittaessa käy-
tettiin ärsykkeinä kuvia taikka
filmiäkin. Suomalaisessa tutki-
muksessa ei menetelty näin, jos-
kin pienimmille lapsille näytettiin
joitakin kuvia. Yleensä menetel-
mänä oli suhteellisen perusteelli-
nen haastattelu. Sen kulku oli
ennalta määrätty, mutta sen
muoto oli vapaa, jolloin siis haas-
tattelija saattoi ottaa jossakin
määrin huomioon sen, miten
haastattelu eteni. Mutta vaikka
skotlantilaisessa tutkimuksessa
siis tavallaan painotettiin mittaa-
vaa menetelmää, siinäkin kyllä
keskusteltiin lasten kanssa ja
otettiin huomioon heidän spon-
taanit puheenvuoronsa. Tätä ai-
neistoa on siinä käytetty keskei-
sestikin.

Tutkimusten asetelmat ja me-
netelmät siis eroavat toisistaan.
Mutta tietoja on kyllä pyritty
saamaan samantapaisista asiois-
ta. Kummassakin tutkimuksessa
on pyritty selvittämään, mitä
alkoholijuomia lapset tuntevat ja
mitä he niistä tietävät. Edelleen
on pyritty saamaan tietoa siitä,
millaista kokemusta lapsilla on
alkoholista. Tällöin lapsia on ha-
vainnoitu epäsuorasti tai tilan-
teissa, joissa lapset ovat olleet
paikalla alkoholia nautittaessa -luonnollisesti yleensä kotona pi-
detyissä juhlissa. Aika epätarkal-



la tavalla tosin, mutta jollakin
tavalla kuitenkin saadaan tietoa
siitä, ovatko lapset iise joskus
maistaneet jotakin alkoholijuo-
maa. Erojakin on. Suomalaisessa
tutkimuksessa on kyselty enem-
män alkoholin nauttimisen mah-
dollisia syitä kuin skotlantilaises-
sa tutkimuksessa, siinä on myös
enemmän tietoja siitä, millä ta-
voin alkoholin saantia ja käyttöä
on pyritty rajoittamaan.

Mihinkään aivan yksityiskoh-
taisiin tulosten esittelyihin tai
vertailuihin ei näin lyhyessä tar-
kastelussa liene aihetta ryhtyä,
kun menetelmätkin ovat olleet
erilaisia. Ottakaamme tästä vielä
havainnollistava esimerkki.
Kummassakin tutkimuksessa oli
esillä kysymys siitä, arveliko lapsi
myöhemmin itse käyttävänsä al-
koholia. Jahoda ja Cramond pyr-
kivät suhteuttamaan tämän ky-
symyksen vastauksen siihen, mi-
tä lapsi oli vastannut muihin esille
tulleisiin asioihin (esim. arveliko
lapsi aikuisten pitävän juomises-
ta, miten hän asennoitui aikuisten
juomiseen ja oliko itse koskaan
maistanut alkoholia). Suomessa
tehdyssä tutkimuksessa kyseisen
kysymyksen vastaus taasen suh-
teutettiin suoraan siihen tausta-
muuttujaan, joka pyrki kuvaa-
maan perheen alkoholin käyttöä.
Viimeksi mainitussa tutkimuk-
sessa havaittiin, että raittiiden
kotien lapset arvelivat muita
useammin pysyttelevänsä raittii-
na itsekin, mutta myös kodin
kovin runsas alkoholin käyttö
aiheutti samaa arviointia. Vertai-
lua ei siis täsmällisesti voida
tehdä, mutta Glasgowin tutkimus
antaa samantapaisen tuloksen.

Joitakin tulosten yleisiä piirtei-
tä voidaan toki mainita. Kun
tutkimuksen puitteet ovat kehi-
tyspsykologisia, tämä heijastuu
eräällä tavalla samansukuisina
tuloksina taikka niiden kuvauk-
sena. Ikäryhmien väliset eröt
alkoholikäsityksissä heijastavat
luonnollisesti yleisen ajattelun
rakenteen kehitystä - mikäli
tutkimus on niin rakennettu, että
tämä pääsee esille. Nuorimmat-
kin tietävät jo jotakin, mutta
tiedot ovat suhteellisen raken-
teettomia. Iän karttuessa alkaa

lapsen ajattelun rakenteellisuus
näkyä. Toinen seikka on se, että
havaittujen mallien, erityisesti
kotona havaittujen, vaikutus las-
ten käsityksiin tulee kyllä esille,
joskaan ei kovinkaan suurena.

Kummassakin tutkimuksessa
käsitellään myös alkoholin käyt-
töön liittyvän kasvatustyön on-
gelmia ja vaikeuksia, mikä ei ole
kovin hämmästyttävää. Nämä
seikat ovat kaiketi osaltaan moti-
voineet näitä tutkimuksia. Näi-
den seikkojen käsittely vaatisi
oman artikkelinsa, mikä ei ole
tässä mahdollista. Mutta on ai-
heellista todeta, että kummassa-
kin tutkimuksessa tulee kyllä
esille se, että kelvollinen ennuste-
tutkimus siitä, alkaako lapsi myö-
hemmin käyttää alkoholia ja mi-
ten, vaatisi usean vuoden pituista
seurannantyyppistä tutkimusta,
jolloin nähtäisiin todellisen käyt-
täytymisen(kin) kehitys. Tällöin
saataisiin käsitteitä koskevaa tut-
kimusta parempi kuva siitä, mil-
Iaiset tapahtumasarjat johtavat
alkoholin käytön omaksumiseen
ja millaiset eivät siihen johda.
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TapioNummenrnaa

Uusi myymäläohjelma

Alkon myymäläverkostoa laajen-
netaan lähivuosina erittäin pidät-
tyvästi. Alkon hallintoneuvoston
18. 10. 19?9 hyväksymän uuden
myymäläohjelman mukaan myy-
mälöiden lukumäärä tulee vuosi-
na 1980-82 kasvamaan kahdek-
salla. Mukana on kuusi uutta
myymäläpaikkakuntaa ja lisäksi
kolme kaupunkien lisämyymälää,
joista on päätetty jo aiemmissa
myymäläohjelmissa. Lisäksi yksi
vanha myymälä lopetetaan ja
yksi aiemmin tehty perustamis-
päätös puretaan.

Uuden alkoholilain aikana on
laadittu tähän mennessä neljä
myymäläohjelmaa, joista viimei-
sin hyväksyttiin vuonna L977.
Myymälöiden lukumäärä on tällä
hetkellä 204, vuonna 1968 - en-
nen uutta alkoholilakia - se oli
132.

Ohjelman perustelujen mukaan
alkoholin kulutuksen kasvu on
pysähtynyt, joten siitä aiheutu-
vaa Iisämyymälöiden tarvetta
tuskin esiintyy 1980-luvulla. Sen
sijaan muuttoliike on ?0-luvulla
aiheuttanut painetta myymälöi-
den lisäämiseen varsinkin eräissä
nopeasti kasvaneissa ja teollistu-
neissa kunnissa. Myymälätarvet-
ta on ohjelmassa arvioitu monien
tekijöiden perusteella, joista kes-
keisimmät ovat väestömäärä ja
etäisyys lähimpään alkoholimyy-
mälään: kunnan taajaman on ol-
tava vähintään keskitason kunta-
keskus, jonka vaikutusalueen
asukasmäärä on yli 10 000. Väes-
tömäärän kehitysennusteisiin on
kiinnitetty erityistä huomiota.
Etäisyyden perusteella on karsit-
tu ne kunnat, joista on lyhyt
matka lähimpään alkoholimyy-
mälään; etäisyyden on oltava
pääsääntöisesti yli 20 km.

Näiden arvioiden perusteella
myymälä tullaan perustamaan
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