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Nuorten tupakointia ja alkoholin käyttöä
koskeva tutkimus on keskittynyt enimmäk-
seen kulutuksen määrää koskeviin kysymyk-
siin mm. siksi, että poikkileikkaustutkimukset
jonakin ajankohtana ovat käytännössä yksin-
kertaisempia suorittaa kuin tottumusten seu-
rantaa koskevat pitkittäistutkimukset. Toinen
tutkimusten painotuksiin mahdollisesti vai-
kuttanut seikka lienee se, että tupakointia ja
alkoholin käyttöä ei ole järin paljon tarkastel-
tu kasvatuspsykologisesta perspektiivistä.
Tutkimus on ollut enemmän sosiologisesti
kuin psykologisesti suuntautunutta.

Pitkittäistutkimus (pulkkinen 1982 a), jota
seuraavassa selostetaan, ei myöskään ollut
alun perin suunniteltu päihteiden käytön tut-
kimukseksi, vaan tupakointia ja alkoholin
käyttöä koskevat tulokset ovat tulleet sosiaa-
lista kehitystä koskevien tulosten sivutuottee-
na (Pulkkinen 1977, 1981, 19B2 b-c). Tutki_
muksessa seurattiin lasten kehitystä nuoriksi
aikuisiksi tekemällä tutkimukset g, 14 ja 20
vuoden iässä. Tutkimusta (pitkänen 1969)
aloittaessani päähuomioni oli siinä, miten lap-
set voivat ilmaista epäaggressiivisuuttaan,
rauhantahtoisuuttaan, sosiaalisissa tilanteissa
aggressiivisuuden asemesta. Tämä ongelma
määräsi sen, että tutkimusmenetelminä käy-
tettyjen toveri- ja opettaja-arviointien sisällöt
keskittyivät sosiaalisen käyttäytymisen eri
puoliin, kuten "Kuka luokan oppilaista yrit-
tää käyttäytyä järkevästi harmillisissakin ti-
lanteissa?" "Kuka on rauhallinen ja kärsiväl-
linen?" "Kuka itkee herkästi?,, ,,Kuka hyök-
kää aiheettomasti toisten kimppuun?,, ,,Kuka
kiusaa pienempiä ja heikompia tovereita?,,

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia
ja lääkintöhallitus. Tämä artikkeli perustuu tutki-
musselosteeseeni Nuorten tupakointi ja alkoholin-
käyttö pitkittäistutkimuksen valossa, joka julkais-
taan Lääkintöhallituksen tutkimuksia _sarjassa.

"Kuka ei tottele opettajaa?".
Koehenkilöt, yhteensä 196 poikaa ja 1?3

tyttöä, poimittiin 12 koululuokan otoksena
Jyväskylästä vuonna 1968. Heistä tavoitettiin
l4-vuotiaana 96 "/" seuruututkimukseen, jol-
loin hankittiin uudet toveri- ja opettaja-arvi-
oinnit. Lisäksi 154:ää oppilasta ja jompaa-
kumpaa heidän vanhemmistaan haastateltiin
teemahaastattelun (Hirsjärvi & Hurme 1980)
menetelmäIlä. 20-vuotiaana haastateltiin jäl-
leen 135:tä nuorta. Haastattelujen määrää
jouduttiin varojen niukkuuden takia rajoitta-
maan. Haastattelut koskettelivat niin 14- kuin
20-vuotiaana perhe-elämän ja kasvatuksen eri
puolia ja mm. vapaa-aikaa, johon päihteiden
käyttö sisäItyi.

Tup akointi- j a alkoholitottumusten
muotoutuminen

Tutkimuksen ensimmäisenä ongelmana oli
päihteiden käytön määrällinen vertailu lähin-
nä lääkintöhallituksen toimesta suoritetun
Nuorten terveystapa -tutkimuksen tuloksiin.
Pitkittäistutkimushan sattumoisin ajoittui si-
ten, että tutkittavat olivat l4-vuotiaita juuri
siihen aikaan (1973-1974), jolloin päihteiden
käyttö saavutti nuorten keskuudessa määräI-
lisen huippunsa. Sen jälkeen tupakointi niin
14- kuin 18-vuotiaiden keskuudessa on koko
maassa vähentynyt n. 10 % (Rimpelä 1980) ja
raittiiden 14-vuotiaiden osuus on lisääntynyt
n.20 "/" (Ahlström 1982). Mahdollisesti tupa-
koinnin rajoittamiseen tähtäävät toimet ovat
vaikuttaneet siihen, että nuoret tutustuivat al-
koholiinkin myöhemmin; tupakointi ja alko-
holin käyttö korreloivat keskenään vahvasti
varsinkin murrosiässä.

Kuten taulukosta 1 ilmenee, pitkittäistutki-
muksen jyväskyläläisotoksessa päihteiden
käyttäjien prosenttinen osuus vastasi koko
maata koskeneista otoksista tehtyjä havainto-
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Taulukko I. Säännöltisesti tupakoivien ja raittiiden prosenttiosuudet pitkittäistutkimuksessa ja vastaaviin

aikoihin tehdyissä poikkileikkaustutkimuksissa
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ja. l4-vuotiaista tupakoi vuonna 1974 sään-
nöllisesti n.20 o/o ja 2O-vuotiaista vuonna 1980

n. 30 %. Raittiita oli l4-vuotiaista vuonna
19?4 neljännes ja 20-vuotiaista vuonna 1980

n. 10 %. §ttöjen ja poikien kesken tupakoin-
nissa tai raittiudessa ei ollut suuria eroja. To-

sin 14-vuotiaat tytöt näyttivät olevan hiukan
varhaisempia kuin pojat, varsinkin tupakoin-
nissa, mikä selittynee tyttöjen ja poikien väli-
sestä erosta puberteetin kehityksessä. 20-vuo-
tiaana poikien päihteiden käyttö oli kuitenkin
määrällisesti runsaampaa kuin tyttöjen: he

polttivat useampia savukkeita päivässä ja joi-
vat itsensä useammin humalaan kuin tytöt.
Käytön määrää koskevat havainnot vastaavat
Lasse Kannaksen (19?8) ja Salme Ah1strömin
(1982) saamia tuloksia, mutta Kannas on to-
dennut poikien aloittavan tupakoinnin aikai-
semmin kuin tytöt. Ero selittynee siitä, että
Kannaksen aineisto on koottu tupakkalain
voimaantulOn jälkeen; tämä laki nosti tupa-
koinnin aloittamisikää ja vaikeutti tupakan
saantia. Ehkäpä pojille on toveriryhmässä tar-
joutunut enemmän tupakointimahdollisuuk-
sia kuin tytöille; l0-13-vuotiaiden tyttöjen ja

poikien toveriryhmät eroavat kokonsa ja ra-
kenteensa puolesta toisistaan.

Pitkittäistutkimusaineisto teki mahdolli-
seksi vertailla eri aikoina päihteiden käytöstä
saadun tiedon vastaavuutta, joka oli tutki-
muksen toisena ongelmana. Tässä yhteydessä
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todettakoon vain lyhyesti, että 20-vuotiaiden
poikien tiedot päihteiden käytön aloittamises-
ta vastasivat paremmin 14-vuotiaana vallin-
nutta tilannetta kuin 20-vuotiaiden tyttöjen
antamat tiedot; tytöt muistelivat aloittaneen-
sa päihteiden käytön vähän myöhemmin kuin
he 14-vuotiaina ilmoittivat. Yleensä aloitta-
misajankohtaa koskevat tulokset osoittivat
Matti Rimpelän (1980) tuloksia vastaten, että
tupakointialttius Iisääntyy 12. ikävuoden jäI-
keen. Alkoholin käytön alttius lisääntyy vuot-
ta tai kahta myöhemmin, mihin myös Ahlströ-
min (1982) tulokset viittaavat.

Kolmas ongelma koski päihteiden käytön
jatkumista ja keskinäistä riippuvuutta. Tu-
lokset osoittivat, että tupakoinnin ja alkoholin
käytön varhainen aloittaminen - mutta ei
vielä kokeilu - oli yhteydessä säännöIliseen
tupakointiin ja runsaaseen juomiseen. Tottu-
musten jatkuvuus 14 vuoden iästä 20-vuoti-
aaksi oli huomattavampaa tupakoinnissa kuin
alkoholin käytössä. Ne, jotka murrosiässä

ryhtyivät polttamaan säännöIlisesti, pyrkivät
myös jatkamaan tupakointia. SäännöIlisiä tu-
pakoijia tuli vain vähän niistä 50-60 7":sta
nuoria, jotka eivät 14-vuotiaana olleet edes

kokeilleet tupakointia.
Sitä vastoin alkoholin käyttö yleistyi iän

myötä nuorten keskuudessa enemmän kuin
tupakointi. Suurin osa niistä, jotka eivät 14-

vuotiaana olleet vielä maistaneetkaan alkoho-



lia, käytti alkoholia jonkin verran 20-vuotiaa-
na. Jatkuvuutta osoittava korrelaatio jäi näin
ollen alhaiseksi (. 0 7 ), tupakoinnin jatkuvuutta
osoittava korrelaatio oli erittäin merkitsevä
(.58). Alkoholin käytön jatkuvuutta oli ainoas-
taan humalakäytössä; humalassaoloa koske-
vat ilmoitukset 14- ja 2O-vuotiaana korreloi-
vat merkitsevästi (.37). Tietoa siitä, siirtyvät-
kö alkoholin varhaiset nauttijat väkevien juo-
mien käyttöön R. Z. Marguliesin, R. C. Kessle-
rin ja D. B. Kandelin (1977) tekemien havain-
tojen tavoin, ei tässä tutkimuksessa saatu. Ai-
nakaan tulokset eivät antaneet selvää tukea
sille käsitykselle, että alkoholin käyttö asteit-
tain lisääntyisi "jos antaa pahalle pikkusor-
men, niin se vie pian koko käden" -tyyliin.
Vain osa niistä l4-vuotiaista, jotka joskus
käyttivät alkoholia, tihensi juomistaan iän li-
sääntyessä. Vastaavasti monet luopuivat mur-
rosiän jäIkeen alkoholin runsaasta käytöstä
"järkiinnyttyään", kuten he itse asian ilmaisi-
vat. Kuitenkin alkoholin runsas käyttö 14-
vuotiaana on oire alkohoiin runsaan käytön
jatkumisesta myöhemminkin. Ongelmat liitty-
vät nuorten juomatapoihin tai oikeastaan nii-
den puutteeseen. Kodissaan silloin täIlöin al-
koholiin tutustuneet nuoret pysyivät kohtuul-
lisessa käytössä paremmin kuin toveripiirissä
alkoholia nauttivat.

Aikaisempien tutkimustulosten mukaisesti
nuorten tupakoinnin säännöllisyys ja alkoho-
lin käytön useus liittyivät toisiinsa varsinkin
murrosiässä. Korrelaatio oli 14-vuotiaana .64
ja 20-vuotiaana .37; humalakäytön ja tupa-
koinnin välillä vähän suurempi (.45). Lähempi
tarkastelu osoitti, että raittiit eivät tupakoi-
neet ja että runsaasti juovat yleensä tupakoi-
vat. Sitä vastoin kohtuullisesti alkoholia
nauttivissa oli paljon niitä, jotka eivät tupa-
koineet. Tupakointi silloin tällöin liittyi haas-
tattelutietojen mukaan usein alkoholin käyt-
töön.

Neljd.ntenä ongelmana olleiden mallivaiku-
tusten osalta todettiin, että 14-vuotiaan nuo-
ren tupakointi korreloi vahvemmin (.?3) käsi-
tykseen parhaiden tovereiden tupakoinnista
kuin vanhempien tupakointiin (n. .30). Vas-
taavasti 14-vuotiaan alkoholin käyttö korreloi
käsitykseen tovereiden alkoholin käytöstä
(.70), mutta ei vanhempien alkoholin käyt-
töön. Nuoren alkoholin käytön yhteys van-

hempien alkoholin nauttimiseen näkyi vasta
20-vuotiaana, jolloin isän kuuden vuoden ta-
kainen alkoholin käyttö korreloi pojan huma-
Iakäyttöön (.36, p < .001) ja äidin alkoholin
käyttö tytön alkoholin käytön tiheyteen (.42,p
< .001).

Alkoholin käytön mallivaikutuksia koskeva
tulos vahvisti B. J. Biddlen, B. J. Bankin ja M.
M. Marlinin (1980) käsitystä siitä, että nuoret
kääntyvät murrosiässä pois vanhemmistaan ja
ottavat mallia tovereista, mutta palaavat
myöhemmin vanhempien normeihin. Tosin
Ahlström (1982) on todennut, että vaikka van-
hempien ja lasten juomisen tiheys ei korreloi-
nut l4-vuotiaana, niin raittiiden vanhempien
lapset olivat raittiimpia kuin alkoholia nautti-
vien. Jos alkoholi sitä vastoin kuuluu perheen
elämäntapaan, nuori voi aluksi juoda enem-
män tai vähemmän tovereiden vaikutteista ja
omista mieltymyksistään riippuen. Vasta
myöhemmin alkoholitottumukset vakiintuvat
vanhempien esimerkin suuntaisiksi.

Tulokset ovat olleet ristiriitaisia sen suh-
teen, kumpaan sukupuoleen mallit vaikutta-
vat voimakkaammin. Tässä tutkimuksessa
tyttöjen alttius mallivaikutuksille osoittautui
suuremmaksi: heidän päihteiden käyttönsä
korreloi voimakkaammin tovereiden, sisarus-
ten ja vanhempien vastaaviin tottumuksiin.
Esim. poikien päihteiden käyttö korreloi vain
isän vastaaviin tottumuksiin, kun taas tyttö-
jen päihteiden käyttö korreloi sekä äidin että
isän päihteiden käyttöön.

Nuorten päihteiden käytön vahva yhteys
käsitykseen tovereiden päihteiden käytöstä
voi olla seurausta joukkoharhasta: nuoret
pyrkivät arvioimaan tovereidensa normit Iöy-
hemmiksi kuin omansa (Takala 1965; Mag-
nusson & Dun6r & Zetterblom 1975). Tämän
kanssa yhdensuuntaisesti niin tässä tutki-
muksessa kuin Kettil Bruunin ja Ragnar Hau-
gen (1963)ja Ahlströmin (1980) tutkimuksissa
nuoret pitivät tovereidensa päihteiden käyt-
töä omaa käyttöään runsaampana.

Tupakoinnin ja alkoholi.n kägtön
ennustettaDuus

Vüdentenä ongelmana olivat tupakointi- ja
alkoholitottumusten ennustettavuus ja kyt-
kökset elämisen tyyliin. Tupakoinnin yhteys
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Kuoio 7. Sosiaalisen käyttäytymisen jatkuvuus 8-vuotiaasta 2O-vuotiaaksi. 20-vuotiaan käyttäytymistä
kuvaavat muuttujat on sijoitettu kaavioon painokertoimien perusteella
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sosiaaliseen aktiivisuuteen vastasi K. Heinilän
(1962)ja monien ulkomaisten tutkimusten tu-
loksia (mm. Eysenck 1965; Cherry & Kiernan
1976). Vastaavasti sosiaalisen aktiivisuuden ja
alkoholin käytön yhteydet olivat samansuun-
taiset kuin aikaisemmissa tutkimuksissa
(esim. Allardt & Jartti & Jyrkilä & Littunen
1958). On arveltu, että nämä yhteydet heijas-
taisivat aktiivisuuden kasautumista. Tulokset
kuitenkin viittasivat siihen, että kasautumi-
nen koski vain laadullisesti tietynkaltaista ak-
tiivisuutta, ei sosiaalista aktiivisuutta yleensä,
kuten kuviosta 1 ilmenee.

Tutkimuksessa selviteltiin yksilöiden väIi-
siä eroja sosiaalisessa käyttäytymisessä kulla-
kin ikätasolla faktorianalyysia hyväksi käyt-
täen (kuvio 1). Kaksi ensimmäistä faktoria 8

vuoden iässä nimettiin seuraavasti: aggressii-
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vinen, lyhytjännitteinen vastaan mukautuva,
rauhallinen ja harkitseva, konstruktiivinen
vastaan sosiaalisesti avuton, ahdistunut. 14-
vuotiaana eristetyt faktorit nimettiin seuraa-
vasti: tovereihin suuntautunut vastaan van-
hemmistaan riippuva ja vastuuta ottava vas-
taan negativistinen. 20-vuotiaana eristetyt
faktorit nimettiin elämäntavan mukaan: hu-
vittelija vastaan vetäytyjä ja yritteliäs vastaan
vieraantunut. Niin tupakointi kuin alkoholin
käyttökin olivat yhteydessä aggressiivisuu-
teen, tovereihin suuntautumiseen ja huvittelu-
vuuteen, kun ryhmien väiisiä eroja tutkittiin
faktoripistemääriä käyttäen. Nämä faktorit,
joiden kesken oli merkitsevää jatkuvuutta 8-
vuotiaasta 20-vuotiaaksi (faktoripistemäärien
korrelaatiot olivat .43-.53), edustavat tutki-
muksen teoreettisen viitekehysmallin (Pulkki-
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nen 1982 a & c) mukaan impulssien kontrol-
loimatonta ilmaisua.

Ne nuoret, jotka eivät tupakoineet, olivat
lapsena olleet vahvan itsehallinnan omaavia
eli mukautuvia tai rakentavasti käyttäytyviä,
murrosiässä vanhemmista riippuvia tai vas-
tuuta ottavia ja 20-vuotiaina vetäytyviä tai
yritteliäitä. Alkoholista pidättyminen oli sa-
mansuuntaisesti yhteydessä vahvaan itsehal-
lintaan, varsinkin mukautuvuuteen, vanhem-
mista riippuvuuteen ja vetäytyrr5ryteen.

Tulokset vastasivat havaintoja tupakoinnin
ja alkoholin käytön yhteyksistä nuorten elä-
mäntyyliin Nuoret tänään -tutkimuksessa
(Aalto & Minkkinen 1971), jossa tyttöjen käyt-
täytymisestä muodostui ns. sakkikäyttäytymi-
sen harrastusfaktori ja poikien käyttäytymi-
sestä ns. makean elämän faktori. Tovereihin
suuntautuneisuus sisäIsi nimittäin pitkittäis-
tutkimuksessa seurallisuuden ohella vapaa-
ajan viettoa kaduilla ja diskoissa, tupakoinnin
ja alkoholin käytön ja seurustelun varhaisen
aloittamisen, Iyhytjännitteisyyden, taskura-
hojen käytön huvituksiin, ristiriitoja toverei-
den ja vanhempien kanssa sekä sopeutumis-
vaikeuksia koulussa. Tulokset olivat rinnas-
tettavissa myös Ahlströmin (1982) havaintoi-
hin siitä, että sellainen jengiin kuuluminen,
joka määräytyi asuinalueen eikä harrastusten
mukaan, oli varsinkin nuoremmissa ikäryh-
missä yhteydessä alkoholin nauttimiseen.

Myös rikoksiin syyllistyminen 20 vuoden
ikään mennessä osoittautui olevan yhteydessä
aggressiivisesta huvittelijaksi etenevään kehi-
tykseen (Pulkkinen 1982 b). Näin ollen poi-
kien alkoholirikosten määrä (juopumuspidä-
tykset, alkoholin luvaton hallussapito ja
myynti, rattijuoppous) oli yhteydessä samoi-
hin heikkoa itsehallintaa osoittaviin käyttäy-
tymisfaktoreihin kuin alkoholin runsas käyt-
tökin. Koko alkuperäisessä otoksessa (369
henkilöä) oli 20 vuoden ikään mennessä kir-
jattu 148 alkoholirikosta 57 pojan ja 11 tytön
tekemänä. Pojan tiheä alkoholin käyttö 14-
vuotiaana ennusti alkoholirikosten määrää;
erityisesti vanhempien käsitys pojan aikoho-
lin käytöstä 14-vuotiaana ennusti alkoholiri-
koksia (korrelaatio .43, p < .001). Alkoholiri-
koksia tehneiden tyttöjen vähäinen määrä
vaikeutti korrelaatioiden laskemista, mutta
tulokset viittaavat siihen, että alkoholin saan-

nin helppous l4-vuotiaana oli yhteydessä tyt-
töjen alkoholirikoksiin (.38, p < .01).

Päihteiden käytön ja koulumenestyksen vä-
lisistä yhteyksistä todettiin, että tupakoivien
nuorten koulumenestys oli heikompi kuin tu-
pakoimattomien. Sama näkyi niin opettajan
arvioimassa kuin nuorten itsensäkin ilmoitta-
massa kiinnostuksessa koulutyötä kohtaan.
Säännöllisesti tupakoivat pojat ja tytöt olivat
myös olleet eniten luvatta pois koulusta. Tu-
pakoivien nuorten koulutustie oli lyhyempi, ja
heidän vanhempansa suhtautuivat koulun-
käyntiin välinpitämättömämmin kuin tupa-
koimattomien nuorten vanhemmat. Sitä vas-
toin alkoholin käyttö ei ollut yhteydessä kou-
lumenestykseen muutoin kuin, että alkoholia
runsaasti käyttävien koulutustie oli jäänyt
keskimäärin lyhyemmäksi kuin muiden.
Yleensäkin alkoholin käyttö Ieimasi nuorten
elämäntapaa vähemmän kuin tupakoihti siitä
syystä, että alkoholin käyttö oli paljon ylei-
sempää kuin tupakointi. Ainoastaan alkoholin
runsas käyttö erotteli nuoria muista samaan
tapaan kuin tupakointi.

Tupakoijien heikompi koulumenestys tai ly-
hyempi opiskelu-ura on todettu muissakin
tutkimuksissa (mm. Bewley & Bland 1977;
McAlister & Perry & Maccoby 1979; Rimpelä
1980). Alkoholin käytön osalta on Ahlström
(1982) todennut, että mitä parempi oli nuoren
koulumenestys, sitä todennäköisemmin hän
oli raitis tai ainakin varoi juomasta itseään
humalaan. Vastaavasti R. Jessorin ja S. L.
Jessorin (1975 & 1977) pitkittäistutkimukses-
sa alkoholista pidättyvät nuoret arvostivat
enemmän koulumenestystä kuin alkoholia
käyttävät. Ahlströmin tulokset osoittivat
myös, että lukiossa olleet 16-vuotiaat käytti-
vät alkoholia harvemmin kuin muut saman-
ikäiset. Koulumuoto ei siis ollut vuonna 1979
yhteydessä nuorten raittiuteen, vaan juomisen
tiheyteen.

Sukupuolten kesken ei ollut suuria eroja
persoonallisuuden piirteiden ja elämäntyylin
yhteyksissä tupakointiin. Varsinkin 14-vuoti-
asta koskevat toveri- ja opettaja-arvioinnit
ennustivat lähes yhtä hyvin poikien ja tyttöjen
tupakointitottumuksia 20 vuoden iässä. Sitä
vastoin alkoholin käyttö oli vahvemmin yh-
teydessä poikien persoonallisuuden ominai-
suuksiin kuin tyttöjen. Tyttöjen alkoholin
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käyttö oli heikommin ennustettavissa myös
kasvatuksen ja ulkoisten elämänolojen perus-
teella; vain ympäristön mallivaikutukset oli-
vat merkitseviä ennustajia. Mahdollisesti tyt-
töjen alkoholin käyttö oli l9?0-luvulla vielä
yleistymässä, niin että alkoholin nauttimiseen
ohjasivat mallivaikutukset enemmän kuin
persoonallisuuden sisäinen dynamiikka.

Tottumusten muodostumisen taustatekij öitä

Kuudes ongelma koski tupakointi- ja alko-
holitottumusten yhteyksiä kasvuoloihin. Ai-
kaisemmat tutkimukset näistä yhteyksistä
ovat olleet niukkoja, mutta tulokset (mm.
Mercer & Hundleby & Carpenter 1978;Mercer
& Kohn 1980) ovat viitanneet siihen, että van-
hempien tuen ja ohjauksen vähäisyys on yh-
teydessä sellaisen persoonallisuuden kehitty-
miseen, jolla on taipumus tupakointiin ja al-
koholin käyttöön. Vastaavasti paljon juovat
tuntevat vanhempansa etäisemmiksi ja heillä
on vähemmän mahdollisuuksia kuin muilla
keskustella näiden kanssa mm. päihteisiin
liittyvistä kysymyksistä (Wechsler & Thum
1973). Onkin havaittu (Margulies & Kessler &
Kandel 1977), että nuoret, jotka ilmoittivat
tuntevansa suhteellisesti enemmän läheisyyt-
tä tovereita kuin vanhempia kohtaan, rupesi-
vat muita todennäköisemmin nauttimaan aI-
koholia.

Näiden tulosten kanssa yhdensuuntaisesti
päihteiden käyttö liittyi pitkittäistutkimuk-
sen tulosten mukaan tovereihin suuntautumi-
seen enemmän kuin vanhemmista riippuvuu-
teen. Tovereihin suuntautumisen taustalla oli
itsekäs, aikuiskeskeinen kohtelu, joka sisälsi
vanhempien mielialoista riippuvan välinpitä-
mättömyyden ja ankaruuden lasta kohtaan.
TäIlainen kohtelu oli myös säännöIlisen tupa-
koinnin ja runsaan alkoholin käytön taustalla.
Vanhempien mielivalta, ruumiillinen rankai-
seminen, vähäinen lapsen omaan arviointiin
vetoaminen ja tuen puute eivät kehitä lapsessa
vahvaa itsehallintaa. Sitä vastoin ohjaava,
lapsikeskeinen kasvatus, joka oli tyypillistä
tupakoimattomille ja alkoholia kohtuullisesti
tai ei lainkaan nauttiville, vahvistaa lapsen
itsehallintaa. Se ottaa lapsen näkökulman
huomioon, osoittaa luottamusta ja kunnioi-
tusta lasta kohtaan ja antaa lapselle turvalli-
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suutta ja tarvittavaa ohjausta. Vanhempien
mielenkiinnon ja kannustuksen puuttuessa
Iapsi ei motivoidu koulunkäyntiin eikä tavoit-
teellisiin harrastuksiin. Ristiriidat kodissa
ajavat lapset kadulle, jossa hakeudutaan tove-
ripiiriin ja sen parissa nautintoaineiden ko-
keiluun.

Kasvatusnäkökohtien yhteys nuorten käyt-
täytymiseen oli vahvin tyttöjen tupakoinnin ja
poikien alkoholin käytön osalta. Näihin liittyi
myös kasvuolojen epävakaisuus, esim. monet
asunnon ja koulun vaihdokset sekä muutokset
perherakenteessa. Elämänmuutokset vaativat
uudelleen sopeutumista, jossa lapsi tarvitsee
vanhempien tukea. Kasvatuksen vahva yhteys
nuorten päihteiden käyttöön merkitsee sitä,
että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä van-
hempien tukemiseen ja ohjaukseen lasten ja
nuorten kasvatus§symyksissä yleensä ja sa-
malla myös terveyskasvatuksessa.
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Englßh Summary

Lea Pulkkinen: Nuorten tupakoinnin ja alkoho-
lin käytön ennustettaouus ja jatkuuuus (Smoki.ng

and Dri,nking Among Youth. A Longitud,inal StudE)
Social behaviour of a sample of 135 subjects was

studied at the ages of 8,14, and 20. The main study
methods used were peer nominätion, teacher ra-
tings, and interviews. The results showed that
about 20 % of the subjects smoked at the age of 14

and about 30 % at the age of 20. The proportion of
abstainers was about 25 o/" at 14 years of age and 10

"/" at 20.
The differences between the sexes were negligib-

le. Smoking and heavy drinking were highly inter-
dependent. The continuity in smoking habits was
higher than in drinking; however, heavy drinking
in males also correlated between the ages of 14 and
20. Smoking was somewhat related to parental
smoking but drinking was not related to parental
drinking at the age of 14. OnIy at the age of 20 did
youth and parental drinking correlate significantly.

145



Girls seemed to be more susceptible to the model-
ling effects of peers, sisters, and parents than boys.
The developmental precursor of smoking and heavy
drinking was weak self-control (an indicator of
which was aggression at the age of 8), orientation
towards peers at age 14, and a reveller's way of life
at age 20. The subjects who did not smoke or drank
only a little had more self-control at the age of 8.

Child-rearing was more highly related to smoking
and drinking than environmental conditions. The

Alkoholipolitükka Vol. 47 : 1 3 9-7 46, 1. I 82

selfish, parent-centered atmosphere which invol-
ved dealing with children in a short-sighted way -
showing little interest in the child's activities, opi-
nions, and feelings; and spanking instead of offe-
ring advice in cases of misbehaviour, correlated
with girls' smoking and boys' drinking and alcohol
offences. The opposite of selfish treatment, i.e.

child-centered guidance, promoted the develop-
ment of self-control and refraint from the abuse of
intoxicants.
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