
TEEMU RANTANEN

AtKOHOLI, TUPAKKA, HUUMEET JA
NUORTEN EtAMÄNTYYItT

Alkoholin kayton ja tupakoinnin yhteyttä
nuorten elamantyyliin on tutkittu melko pal-
jon. Viime vuosien aikana nuorten paihteiden
käytössä on kuitenkin tapahtunut merkittäviä
muutoksia: Nuorten huumeiden käytto on
moninkertaistunut, esimerkiksi Helsingissä
kaksinkertaistunut ensin vuosina 1986-92 ja
uudelleen vuosina 1992-95 (Rimpela & al.
1996). Lisäksi humalajuominen on l98Olu-
vun alkupuolelta alkaen lisääntynyt (Ahl-
ström & al. L994). Muutokset saavatkin kysy-
mään, onko alkoholin kayton merkitys nuoril-
le muuttunut ja liittyvatkö huumeet nykynuor-
ten elämäntyyliin samalla tavoin kuin alkoho-
li ja tupakka.

NUORTEN EIAMANTYYLI JA

NAUTINTOAINEIDEN TAVTTö

Nuorten elamantyyli voidaan ymmärtää koko-
naisuudeksi, jossa on oleellista suhde kotiin
ja kouluun, vapaa-ajan toiminta ja kaveripii-
rin merkitys. Elämäntyyli määrittyy keskei-
seltä osin sen mukaan, onko nuori suuntautu-
nut enemmän vertaisryhmään vai sellaisiin
aikuisten maailman instituutioihin kuin kou-
lu ja perhe. Tämä peruserottelu näkyy eri tut-
kimuksissa hieman eri tavoin muunneltuna.
Esimerkiksi H. Saarikoski-Hyttinen (1989)
puhuu bailaajista ja pingoista. Bailaajille on

Tutkimus on suoritettu Hakunilan sosiaali- ja ter-
veyskeskuksen aloitteesta ja johdolla. Aineiston
keruussa ovat auttaneet Vantaan Ammattikorkea-
koulun sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijat
ja tilastollisesta tietojenkäsittelystä Vantaan kau-
pungin Tilasto ja tutkimus -yksikko.

ominaista raju, humalahakuinen juominen
bailujen yhteydessä sekä mm. hyvien kaverei-
den ja elämän nautintojen merkityksen koros-
taminen. Pingot puolestaan ovat jatkuvasti
lukevia ja heidan suhteensa vanhempiin on
autoritaarinen.

H.-E. Hermansson (l9BB) on löytänyt per-
heeseen ja vertaisryhmään suuntautuneiden
nuorten Iisäksi yhteisöön suuntautuneita nuo-
ria, joille on ominaista tasapainoisuus, dialo-
giin perustuva suhde vanhempiin, koulutyön
araostus ja laajalle ulottuvat kontaktit. Jos
kaveripiiriin suuntautumista ja toisaalta kou-
luun ja perheeseen suuntautumista pidetään
erillisinä ulottuvuuksina. voidaan erottaa toi-
sistaan neljä elämäntyylia. Tata ajatusta mu-
kaillen esimerkiksi L. Pulkkisen (1984) tar-
kastelemat elämantyylit jäsentyvät kaavion 1

mukaisena nel ikenttänä.

Jos halutaan korostaa vapaa-ajan toiminnan
merkitystä osana elämäntyyliä, tarkasteluun
tulee tietysti mukaan uusia ulottuvuuksia.
Esimerkiksi M. Lankinen (1984) on päätynyt
malliin, jossa ulottuvuuksina on kotiin suun-
tautumisen kontra kavereihin suuntautumi-
sen Iisaksi aktiivisuus kontra passiivisuus
sekä liikunta kontra luovat harrastukset. Toki
nuorten harrastuksia on luokiteltu ja jasen-
netty myös monella muulla tavalla. Esimer-
kiksi L. Siurala (199I) muodosti 40 vapaa-
ajanviettotavan pohjalta faktorianaly y ttisesti
kymmenen nuorten harrastekimppua. Toi-
saalta hänjakoi harrastukset kolmeen pääryh-
mään: luovat harrastukset, lukeminen ja lii-
kunta.

Alkoholin kayttti ja tupakointi voivat tukea
nuoren itsenäistymiskehitystä ainakin kah-
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Kaaoio 1. Elamantyylit jäsennettynä nelikenttään ja sijoitettuna taulukkoon sen mukaan, kumpaa ääripäätä

lähempänä ne ovat kunkin ominaisuuden suhteen

ystävlen
saamrnen

hyvä koulumenestys,

har-voin ristiriitoja
vanhempien kanssa

huono koulumenestys,

usein ristiriitoja
vanhempien kanssa

helppoa jäsentyneet lrrottautuneet

vaikeaa vetäytyneet vieraantuneet

della eri tavalla: Toisaalta ne toimivat aikuis-
tumisen symboleina ja toisaalta niiden kautta

erotutaan aikuisista (vrt. Franzkowiak 1987).

Naiden tärkeiden merkitysten takia nuoren

suhde paihteisiin ja tupakkaan voidaan nähdä

myös keskeiseksi elämäntyylin osatekijäksi.

Koska eri nautintoaineiden kaytto kasaantuu

selkeästi samoille nuorille, nautintoaineiden

käyttö voidaan tulkita yhdeksi ulottuvuudeksi
(vrt. esim. Karvonen & Rimpela l9BB; Topo &
al. l9BB; Hallman & al. 1992).

Toisaalta nautintoaineiden kayttoa on mah-

dollista tarkastella muihin elamantyylin piir-
teisiin yhteydessä olevana tekijana. Jo pit-
kään on tiedetty, että nuofien alkoholin kayttti

on yhteydessa sakkikayttaytymiseen (Aalto &
Minkkinen I97l). Lisäksi tutkimukset osoit-

tavat, että tupakointi ja alkoholin käyttö ovat

positiivisessa yhteydessä mm. kouluvaikeuk-
siin, videoiden katseluun ja musiikin kuunte-

luun ja negatiivisessa yhteydessä mm. Iiikun-
taan (esim. Hallman & al. 1992).

TUTKIMUSASEIE tMA

Tässä tutkimuksessa pyritään jäsentämään

tupakan, alkoholin ja erilaisten huumeiden

asema osana nuorten elamantyylia. Erilaisista
huumeista tarkasteluun valitaan mukaan

huumausaineet, lääkkeet, impattavat aineet
ja muut huumeet, tupakoinnin rinnalla tar-

kastellaan nuuskaamista. Elämäntyylia ja-

sennetään erittelemäIlä sen ulottuvuuksia ja

ulottuvuudet muodostetaan aineiston pohjalta

edellä kuvattuja jäsennyksiä mukaillen.

AIKOHOLIPOLIlIIKKA
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Tutkimuksen kohteena on kahden vantaa-

laisen lähiön, Hakunilan ja Länsimäen, pe-

ruskoulujen yläasteen 7.-9. luokkien oppi-
laat, yhteensä kolme yläastetta. Tutkittavat
lahitit sijaitsevat lahella Ita-Helsinkia ja niille
on ominaista runsas Iapsiperheiden ja vuokra-

asuntojen määrä.

Aineisto on kerätty huhtikuussa 1995 pa-

kollisten oppituntien aikana. Kyselyn täyttä-

mistä varten varattiin yhden oppitunnin ver-

ran aikaa. Kaiken kaikkiaan lomakkeen pa-

lautti 967 oppilasta (4BB poikaa j a 47 6 tytoa)
ja vastausprosentti oli 90.

Kaytetyssä lomakkeessa kysyttiin nuorten

tupakoinnista, nuuskaamisesta, alkoholin
kayttista sekä erikseen kunkin huumeen käy-

töstä. Käytön määrää selviteltiin kysymyksil-
1ä, joissa oli 4-5 valmista vastausvaihtoehtoa,

esim. seuraavasti:

I4. Poltatko nykyisin tupakkaa?
1En
2 Kylla, paivittain
3 Kylla, vähintään kerran viikossa
4 Kylla, vähintään kerran kuukaudessa
5 Kylla, harvemmin

Ystävien ja perheen merkitystä kartoitettiin
ajan kayttoa koskevalla kysymyksellä:t

10. Kenen kanssa vietät eniten vapaa-aikaasi?
(Valitse enintaän kolme, 1=tärkein, 2=toiseksi tär-
kein, 3=kolmanneksi tärkein)

- 
Yksin

- 
Ystävän kanssa kahdestaan

- 
Muutaman ystävän kanssa

- 
Suuremmassa nuorisojoukossa
Perheen kanssa
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Nuorten harrastuksia selvitettiin esittamäIlä
valmis kymmenen harrastusten luokkaa sisäl-
tävä lista (11. vaihtoehto oli: Muu harrastus,

mikä?_), josta vastaajien tuli valita tär-
kein, toiseksi tarkein ja kolmanneksi tärkein
vapaa-ajankäyttötapa toisaalta koulupäivinä
ja toisaalta viikonloppuisin. Nuorten suhdetta
kouluun kartoitettiin kysymalla todistuksen
keskiarvoa, poissaolojen yleisyyttä sairas-

poissaolojen lisäksi sekä kouluviihtyvyyttä.
Lisäksi kysyttiin mm. nukkumaanmenoaikaa,
erilaisissa vapaa-ajan tiloissa ja tilaisuuksis-
sa käyntiä, päihteisiin liiuyvia ajatuksia ja
asenteita sekä nuorten vanhempien suhdetta
paihteiden kayuoön.

Aineisto analysoitiin kvantitatiivisesti.
Faktorianalyysi suoritettiin tietokoneella
käyttäen rotaatiomenetelminä varimaxia ja
promaxia. Muuttujiksi valittiin kunkin päih-
teen käytön, tupakoinnin ja nuuskaamisen
määrää kuvaavat muuttujat sekä sukupuolta
luokka-astetta, nuorten ajankayttöä, koulun-
käyntia, huumeiden kokeilua ja huumeasen-

netta kuvaavia muuttujia, kaiken kaikkiaan
54 muuttujaa. Faktorien määrän valinta pe-

rustui aiempien tutkimusten mukaisiin jä-
sennyksiin, faktorien tulkintaan ja keskeisten
muuttuj ien kommunaliteetteihin.

TU LO KS ET

Suurin osa nuorista ilmoitti viettävänsä eniten
vapaa-aikaansa joko ystävän kanssa kahdes-

taan (33 7o) tai muutaman ystävän kanssa
(34 7o). Suuremmassa nuorisojoukossa

Q,0 V;o)taiperheen kanssa(9 Vo) viihtyvät ovat

selvänä vähemmistönä. Nuorten kolme ylivoi-
maisesti tärkeintä harrastusta sekä arkisin

rTässä tutkimuksessa nuorten ajan kaytolla on
keskeinen merkitys elamantyyleja hahmotettaes-
sa. Tämä painotus liittyy osittain Hakunilan ja
Länsimäen alueen nuoria koskevan tutkimushank-
keen kaksijakoiseen kokonaisrakenteeseen. Nuor-
ten omat jäsennykset sekä kavereiden, koulun ja
vanhempien merkitys ovat korostuneessa asemas-
sa toisessa yhteydessä raportoitavassa (Rantanen

Tauluklto 7. Eri nautintoaineita kävttävien osuuk-
sia Hakunilan a Länsimäen alueilla, Vo

luokka-aste
7. B. 9. kaikki

tupakoi 24
tupakoi paivittain 13

kayttaa alkoholia 39
kayuaa alkoholia viikoiuain 5

on kokeillut huumausaineita 3

kayttaa nykyisin huumaus-
aineita t

33 39
t9 25
62 78
5 I1
6 11

32

t9
59

7

7

L4 2

että viikonloppuisin ovat musiikin kuuntelu
(ark. 56 7a, v ükonl. 51 7o)2, li ikunta j a urheilu
(51 ja52 %) seka tv:n ja videoiden katselu (44
ja 48 7o).

Taulukkoon 1 on kerätty joitakin nautinto-
aineiden kayttoa kuvaavia prosenttilukuja.
Alkoholin ja tupakan osalta prosenttiluvut
ovat suunnilleen samaa luokkaa kuin muissa

viimeaikaisissa tutkimuksissa, mutta huu-
mausaineita kokeilleiden osuus ei ole aivan
yhtä suuri kuin helsinkilaisten nuorten kes-
kuudessa (Rimpela & al. f996) tai koko pää-

kaupunkiseudulla (Ahlström & al. 1996).

Ristiintaulukointi osoittaa, että alkoholin
kayttilla ja tupakoinnilla on keskenään varsin
vahva yhteys: Alkoholia viikoittain käyttävis-
tä tupakoi B0 prosenttia, mutta alkoholia ei-
käyttavistä vain B prosenttia. Huumausainei-
den kokeilu puolestaan on selvästi yhteydessä

tupakointiin ja alkoholin kayttitin. Viikoittain
juovista 41 prosenttia oli kokeillut huumaus-
aineita, mutta alkoholia ei-käyttävistä vain
alle I prosentlia. Vastaavasti päivittäin tupa-
koivista 25 prosenttia oli kokeillut huumaus-
aineita, mutta tupakoimattomista vain I pro-
sentti.

1995 & 1996) haastattelututkimuksessa. On kui-
tenkin syytä todeta, että erilaisista painotuksistaja
menetelmistä huolimatta saadut tulokset ovat ol-
leel keskenään varsin yhteensopivia.

2Prosenttiluvut ilmaisevat sitä, kuinka suurella
osalla tämä harrastus on kolmen tärkeimmän har-
rastuksen joukossa arkisin ja viikonloppuisin.
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Taulukko 2. Neljan faktorin faktorianalyysin kun-
kin faktorin kymmenen suurinta faktorilatausta
suluissa faktorien ominaisarvot)

falttori I eli haueripiiriin suuntautuneisuu.s (4.44):

- alkoholin kaytto 0.66

- ajanvietto suuressa nuorisoporukassa 0.60

- tupakointi 0.59

- ajanvietto yksin - 0.58

- ajanvietto muutaman ystävän kanssa 0.49

- kirjojen ja lehtien lukeminen

viikonloppuisin - 0.49

- nuorisotilalla käynti 0.48

- kirjojen ja lehtien lukeminen arkisin - 0.45

- ajanvietto perheen kanssa -0.44
- todistuksen keskiar.ro - 0.38

faktori 2 eli kouluaastainen paihteisün suuntautu-

neisuus (3.55):

- huumausaineiden kokeilu 0.46

- laakkeiden käyttö huumaantumis-

tarkoitukseen 0.46

- muiden huumaavien aineiden kaytto 0.46

- poissaolot koulussa 0.45

- huumausaineiden kayttti 0.44

- muu ajanviettotapa viikonloppuisin 0.44

- tupakointi 0.43

- koulussa viihtyminen - 0.41

- alkoholin kaytto 0.40

- todistuksen keskiarvo - 0.38

- myöhäinen nukkumaanmenoaika 0.38

Alkoholin kayton ja tupakoinnin osalta

nuoret voidaan jakaa kolmeen suunnilleen

yhtä suureen ryhmään:]:

1. raittiit, ts. nuoret, jotka eivät juo eivätkä tupa-
koi (37 1o)

2. alkoholin käyttäjät, ts. nuoret, jotka käyttävat
alkoholia, mutta eivät tupakoi (31 7o)

3. nautintoaineiden kayttajat, ts. nuoret, jotka
käyttävat alkoholia ja fipakoivat (29 Vo)

Vain noin kolme prosenttia kyselyyn vastan-

neista nuorista jää naiden luokkien ulkopuo-

Ielle. Mikali tarkasteluun otetaan mukaan

3Toki luokittelu voidaan tehdä myös muilla tavoil-
la. Monesti on tarkoituksenmukaista kiinnittaa
luokkia muodostettaessa huomiota pelkan kayton
tai ei-käytön sijasta myös käytön määrään (vrt.

- liikunnan harastaminen viikonloppuisin 0.72

- liikunnan harrastaminen arkisin 0.65

- alkoholin kaytto - 0.55

- musiikin kuuntelu arkisin - O.49

- tupakointi - 0.47

- musiikin kuuntelu viikonloppuisin - 0.46

- ei-liikunnallisen ulkoilun harrastaminen

arkisin - O.44

- ei-liikunnallisen ulkoilun harrastaminen

viikonloppuisin - 0.42

- ajanvietto suuressa nuorisoporukassa - 0.39

- myöhäinen nukkumaanmenoaika - 0.34

faktori 4 eli tietokonepeleihin suuntautuneisuus
(2.80):

- sukupuoli (poikia) 0.68

- video- ja tietokonepelien peluu arkisin 0.68

- video- ja tietokonepelien peluu viikon-
loppuisin 0.60

- television ja videoiden katselu arkisin 0.43

- television ja videoiden katselu viikon-
Ioppuisin O.42

- eläinharrastus arkisin - 0.38

- eläinharrastus viikonloppuisin - 0.38

- ajanvietto muunlaisessa seurassa - O.29

- diskoissaja konserteissa kaynti viikon-
loppuisin - 0.25

- todistuksen keskiarvo - 0.25

vaikkapa huumausaineet, luokka 3 jakautuu

viela luokkiin (esim. huumausaineita kokei-
lemattomat, niita kokeilleet ja säännöllisesti

kayttavat).
Faktorianalyysissa päädyttiin neljään fak-

toriin (vrt. taulukko 2), joista kukin tulkitaan
elämäntyylin ulottuvuudeksi. Ensimmäinen

faktoreista selittää 8,2 prosenttia muuttujien
kokonaisvaihtelusta ja liittyy erityisesti alko-
holin kayttoon, lupakointiin ja ajanviettoon

suuressa nuorisoporukassa sekä heikommas-

sa määrin mm. ajanviettoon muutaman ystä-

esim. Hallman & al. 1992). Tässä yhteydessä on

kuitenkin oleellista itse Iuokittelun perusajatus, ei
niinkään parhaan mahdollisen luokituksen muo-
dostaminen.

ALKOHOLIPOLITIIKKA
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vän kanssa ja nuorisotilalla käyntiin. Faktori
I onkin luontevaa nimetä kaveripiiriin suun-
tautuneisuudeksi. Sen vastakohtana on sellai-
nen suuntautuminen aikuisten maailmaan,
jolle on ominaista ajanvietto perheen kanssa,

hyvä koulumenestys seka yksinolo ja lukemi-
nen,

Faktori 2 selittaa 6,6 prosenttia kokonais-
vaihtelusta ja sille latautui eri nautintoainei-
den kayton määrää ja koulunkayntiin liittyvia
ongelmia kuvaavia muuttujia. Faktori nime-
tään kouluvastaiseksi päihteisiin suuntautu-
neisuudeksi. Tällainen nimi on valittu koros-

tamaan nuoren ja koulun välisen konfliktin ja
paihteiden kayton välistä yhteyttä.

Faktori 3 selittaa 7,1 prosenttia kokonais-
vaihtelusta ja se olisi luontevaa nimetä kum-
man tahansa ääripäänsä mukaan. Kahden it-
seisarvoltaan suurimman faktorilatauksen
perusteella sitä kutsutaan liikuntaharrastuk-
seksi. Sen vastakohtana on sellainen passiivi-
nen musiikkiharrastus, jolle on ominaista mu-
siikin kuuntelu, ulkona oleilu, alkoholin kayt-
tö ja tupakointi.

Faktori 4 selittaa 5,2 prosenttia kokonais-
vaihtelusta ja se nimetään tietokonepeleihin
suuntautuneisuudeksi. Sille on ominaista tie-
tokone- ja videopelien pelaaminen sekä tv:n
ja videoiden katselu. Sen vastakohtana ole-
valle elämäntyylille on ominaista eläinharras-
tus, diskoissa ja konserteissa käynti, ajanviet-
to muussa seurassa kuin perheen tai kaverei-
den kanssa sekä hyvä koulumenestys.

Vaikka faktorianalyysin kokonaisselitys-
osuus jäi melko pieneksi (27,1%), alkoholin
kaytOn ja tupakoinnin määrää kuvaavien
muuttujien kommunaliteetit olivat suhteelli-
sen suuria (0,616 ja 0,509). Näin ollen tässä

tutkimuksessa faktorianalyyttisesti muodos-

tettu malli liittyykin nimenomaan nuofien
nautintoaineiden käytön ymmärtämiseen, ei
nuorten elamäntyylin kaikkien vivahteiden
hahmottamiseen.

tSiuralan (1991) Iuovien harrastusten luokittelus-
sa tietokonepelien pelaaminen on niputellu sa-
maan luokkaan ohjelmoinnin kanssa, ja elainhar-

POHDINTAA

töYDETYT ETAMANTYYTT

Monissa aiemmissa tutkimuksissa nuorten
elamantyylejä on jäsennetty kiinnittamalla
erityistä huomiota kavereiden merkityksen
ohella nuoren ja hänen perheensä väliseen
suhteeseen (esim. Hermansson l9BB; Nyqvist
1995). Tässä tutkimuksessa nämä kaksi kes-
keistä elämäntyyliä määrittävää tekij ää jäsen-

tyivät samalle ulottuvuudelle, vastakkaisiksi
ilmiöiksi. Faktori I on selitysosuudeltaan
suurino mikä tukee olettamusta, jonka mu-
kaan kaveripiiriin suuntautuneisuus kontra
aikuisten maailmaan suuntautuminen olisi
keskeinen elämäntyyliä jäsentävä ulottuvuus.
Sitä vastoin tutkimuksessa ei tullut näkyviin
yhteisöOn suuntautuneen tai yhteiskuntaan
jäsentyneen elamäntyylin kaltaista aktiivista
ja tasapainoista elämäntyylia. Toisaalta on

luontevaa olettaa, että tällainen elamantyyli
on siinä määrin monivivahteista, ettei se jä-
senny millekään yksittäiselle ulottuvuudelle.
Kouluvastainen päihdesuuntautuneisuus
puolestaan lienee lahellä Pulkkisen (1984)
kuvaamaa vieraantunutta elämäntyyliä.

Harrastuksia kuvaavat faktorit eivät muo-
toutuneet aivan Lankisen (1984) ulottuvuuk-
sien mukaisiksi. Sita vastoin kaikki kolme
Siuralan (I991) vapaa-ajanviettotapojen
luokista tulivat tutkimuksessa näkyviin, vie-
läpä ne latautuivat eri faktoreille. Lukemis-
harrastus latautui faktorille I kaveripiiriin
suuntautuneen elämäntyylin vastakohdaksi,
faktori 3 nimettiin liikuntaharrastukseksi ja
faktori 4 puolestaan liittyy luovien harrastus-
ten sisältöön.

Luovista harrastuksista tuli faktorianalyy-
sissa esiin tietokonepelien peluu ja eläinhar-
rastus. Niitä kutsutaan tässä luoviksi harras-
tuksiksi Siuralan (1991) kayttamaa luokitusta
seuratena. Sitä vastoin näitä perinteisempiä

rastuksen sijasta hän puhuu yleisemmin luonto-
harrastuksesta.
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luovia harrastuksia kuvaavat muuttujat eivät

selkeästi latautuneet millekaan faktoreista.

Musiikkiharrastusten osalta tämä selittyy sii-
tä, että tässä tutkimuksessa kaytetyt harras-

tusten luokat olivat varsin karkeita. Esimer-

kiksi klassinen musiikkiharrastus ja rock-

musiikin soittaminen on luokiteltu samaan

luokkaan kuuluviksi. Lisäksi tuloksiin ovat

saattaneet vaikuttaa jotkut tutkittavan alueen

paikalliset piirteet, kuten se, että Hakunilan
ja Länsimäen alueella ei ole juuri kulttuuri-
harrastustarj ontaa. Eläinharrastuksen koros-

tunut merkitys voi osittain johtua Hakunilan

alueella sijaitsevasta hevostallista. Toisaalta

faktorin 4 mukainen ulottuvuus saattaa kyt-

keytyä myös syvempiin elämänkatsomuksel-

lisiin virtauksiin: Tietokoneita pelaava nuori

hyödyntää uusinta tekniikkaa, kun taas eläin-
harrastus edustaa - ainakin pintatasolla - sel-

västi vihreämpää orientaatiota.

ALKOHOI.I, TUPAKKA -JA YHTEYDET
e LA,UA Nrvv LttN

Tütkimuksessa tuli esiin monia jo aiemmissa

tutkimuksissa havaittuja tupakkaan ja päih-

teisiin liittyviä yhteyksiä elamantyyliin. Fak-

torianalyysi osoittaa, että alkoholin kayttti ja

tupakointi liittyvät erityisesti kolmeen il-
miöön: l. ajanvietloon suuressa nuorisoporu-

kassa, 2. koulunkäyntivaikeuksiin ja 3. lii-
k u ntaharrastuksen puuttumiseen.

Alkoholin käyton ja tupakoinnin välinen

keskinäinen yhteys tulee näkyviin ristiintau-
lukoinneissa sekä siinä. että niitä kuvaavat

muuttujat latautuvat samoille faktoreille.
Myös yhtenevästi aiempien tutkimusten
(esim. Siurala 1991) kanssa kaveripiiriin
suuntautuneisuus selittää kaikkein voimak-

kaimmin nuorten alkoholin kaytttia. Se, että

tietokonepeleihin suuntautuneisuus ei ole

juuri yhteydessä tupakointiin ja alkoholin
käyttöön, sopii yhteen aikaisempien tulosten

kanssa (Hallman & al.1992).
Tütkimus antaa nuorten kaveripiiriin suun-

tautuneeseen elamantyyliin liittyvästä alko-
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holin kayttistä valoisamman kuvan kuin jotkut

aiemmat tutkimukset. Esimerkiksi T Hoikka-
lan (1983, 22) mukaan kiinteiden nuorisoryh-

mien jäsenistä merkittävä osa keskeyttää kou-

lunkäyntinsä tai heidat siirretään tarkkailu-
luokalle. Lisäksi hänen mukaansa destruktii-
vinen juominen on yleisintä niiden nuorten

keskuudessa, jotka toistuvasti joutuvat tä-

mäntyyppisten uloslyöntien kohteeksi (Hoik-

kala 1983, 39). Ero tämän tutkimuksen poh-
jalta nousevaan kuvaan on ilmeinen: Hoikka-

la liittaa kiinteiden nuorisoryhmien nuoriin
monia ongelmia, kun taas tämän tutkimuksen
mukaan nämä ongelmat liittyvät kouluvastai-

seen päihteisiin suuntautuneisuuteen, eivät

niinkään kaveripiiriin suuntautuneisuuteen.

Toisaalta ero saattaa osittain selittya koko jen-

giytymisilmiöön Iiittyvistä muutoksista. Esi-
merkiksi Siuralan (1991) tulosten mukaan

vuosina l9B2-90 jengeihin tai porukoihin
kuuluvien määrä väheni ja jengien koot sel-

västi pienenivät. Lisäksi nykyisin osa nuorista

sukkuloi ryhmästä toiseen sen sijaan, että

kiinnittyisi vain yhteen jengiin.

Kaveripiiriin suuntautuneen ja kouluvas-

taisen elämäntyylin välinen ero tuli kuitenkin

esiin eräässä Hoikkalan tutkimuksen kanssa

samoihin aikoihin julkaistussa tutkimukses-

sa. Ystävien saaminen liittyy voimakkaimmin
kodista irrottautuneeseen elämäntyyliin, kun

taas heikko koulumenestys, tulevaisuuden

suunnitelmien puuttuminen ja harrastusten

puuttuminen liittyvät voimakkaimmin vie-

raantuneeseen elamäntyyliin (Pulkkinen

I9B4). Naille molemmille elämäntyyleille on

ominaista runsas alkoholin kaytto ja varhai-

nen Iupakoinnin aloittaminen.

HUUMEET JA ELAMANTYYTII

Koska alkoholin kaytttl selittyy ensisijaisesti

kaveripiiriin suuntautumisen kautta ja huu-

meiden käyttö on varsin riippumaton tällai-
sesta suuntautumisesta, alkoholin kaytto ja

huumeiden käyttö ovat varsin erilaisia ilmiöi-
tä. Lisäksi alkoholin kaytöstä ja tupakoinnista
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poiketen huumeiden kaytto ja kokeilu eivät
ole selkeässä negatiivisessa yhteydessä lii-
kuntaharrastuksen kanssa. Siten huumeiden
kokeilullaja käytöllä on vain vähan yhteyksia
nuorten elämäntyylin keskeisiin erotteluihin.
Tätä voidaankin pitaa merkkinä siitä, että
huumeet eivät ole ainakaan vielä löytäneet
tietään nuorten kulttuurin syvärakenteisiin,
vaan nuorten nautintoainekulttuuri on edel-
leen varsin alkoholikeskeinen (vrt. Kontula
leBB).

Kuitenkin huumeiden kayttin ja koulun-
käyntivaikeuksien yhteydessä piilee vaara.
Koulunkäyntivaikeudet saattavat johtaa kou-
lun keskeyttämiseen joko jo peruskoulun ai-
kana tai sen jälkeen. Jos nuoren huumeiden
kayttti tulee ilmi, koulu voi vielä omalla toi-
minnallaan provosoida nuoren vastarintaa ja
siten tehdä koulun loppuun kaymisen viela
hankalammaksi (Heinonen I9B9). Koska
kouluttamattomien on nyky-yhteiskunnassa
vaikea integroitua työelämään, syntyy syrj äyt-
tävä kierre: Yhteiskunnan ulkopuolelle jaa-

minen lisää paihteiden kaytttia ja paihteiden
kaytto ajaa entistä syvemmin yhteiskunnan
ulkopuolelle.

NAUTINTOAINEIDEN KAYTÖN
YKSIUTOTTEINEN MALLI JA PORTTIIEORIA

Koska nautintoaineiden käyttötottumukset
kasaantuvat, eri nautintoaineiden käyttöa voi-
daan jäsentää yksiulotteisten mallien avulla.
Varsinkin alkoholin kayton ja tupakoinnin
määrää kuvaavien muuttujien pohjalta on
usein muodostettu yhdistetty muuttuja, jonka
yhteyttä erilaisiin elämäntyylin piirteisiin on
sitten selvitetty (esim. Karvonen & Rimpela
l9BB; Hallman & al. 1992). Monesti on myös
korostettu huumeiden ja alkoholin kayton voi-
makasta yhteyttä (esim. Kontula & Koskela
1992). Lisäksi joissakin kehitystendenssejä
koskevissa malleissa, esimerkiksi ns. portti-
teoriassa, eri nautintoaineiden kayttOa on ja-
sennetty samalle ulottuvuudelle.

Tämän tutkimuksen tulosten valossa eri

nautintoaineiden kayttOa kuvaavien muuttu-
jien yhdistäminen on siinä mielessä perustel-
tua, että tupakoijat yleensä kayttavat alkoho-
lia ja huumausaineiden kokeilijat lahes poik-
keuksetta tupakoivat ja juovat. Lisäksi kaikki
eri nautintoaineiden kaytOn määrää kuvaavat
muuttujat latautuivat positiivisesti ja ainakin
suhteellisen voimakkaasti faktorille 2. Kun
näkökulmaa laajennetaan ottamalla huo-
mioon päihteiden käyuöon liittyviä keskeisiä
elamantyylillisiä tekijöitä, nautintoaineiden
kaytOn yksioletteinen tarkastelu osoittautuu
kuitenkin liian yksinkertaistavaksi. Nuorilla
alkoholi ja tupakka kytkeytyvät kiinteästi
moniin varsin erilaisiin elämäntyylin keskei-
siin erotteluihin, kun taas huumausaineiden,
lääkkeiden, impattavien aineiden ja muiden
huumeiden käyttö on varsin irrallaan nuoren
elamantyylia määriuävistä tekijoistä. Huu-
meiden kaytOn jäsentäminen samalle jatku-
molle alkoholin kayton ja tupakoinnin kanssa
hamartaa tämän laadullisen eron.

Tämä seikka on otettava huomioon myös
puhuttaessa ns. porttiteoriasta. Toki tupa-
koivien nuorten todennäköisyys kokeilla huu-
mausaineita on moninkertainen tupakoimat-
tomiin nähden, kuten porttiteoria olettaa, mi-
kali todennaköisyys ymmärretään frekvenssi-
tulkinnan mukaisesti. On kuitenkin muistet-
tava, että nuoren tupakointi saattaa liittya ka-
veripiiriin suuntautuneisuuteen, ja se puoles-
taan ei ole yhteydessä huumausaineiden kayt-
töön (r= - 0.0I). Niinpä tupakointi toimiikin
ensimmäisenä "porttina" kohti huumausai-
neiden kayttoa vain, mikäli tupakointi on osa

t ietynlaista elamantyy I ia.

Itse asiassa nautintoaineiden kayton ja yk-
sittäisten elamantyyliin liittyvien piirteiden
välisten empiiristen riippuvuuksien tarkaste-
lu on jo lahtokohdiltaan ongelmallista. Esi-
merkiksi nuoret jaetaan tupakoinnin ja alko-
holin kayton perusteella kolmeen ryhmään -
raittiit, väliryhmä ja tosikayttajat - ja todetaan
mm., että tosikayttajat ystävystyvät helpom-
min kuin raittiit (Hallman & al. 1992). Talltiin
kuitenkin unohdetaano että alkoholi kaytto (fa
tupakointi) liittyy moniin erilaisiin merkityk-
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siin ja että ystävystymisen helppous tai vaike-

us ei riipu alkoholin kaytöstä (tai tupakoinnis-
ta) sinänsä, vaan se on yhteydessa koko ela-

mäntyyliin. Esimerkiksi Pulkkisen (1984) tu-

losten mukaan yhteiskuntaan jäsentyneiden

nuorten on selvästi helpompi saada ystäviä

kuin vieraantuneiden nuorten, vaikka he

kayttavat alkoholia ja tupakoivat selvästi vä-

hemmän kuin vieraantuneet.

TOPUKSI

Kaiken kaikkiaan alkoholin ja tupakoinnin
yhteys nuorten elämäntyylin osatekijoihin on

pysynyt varsin muuttumattomana. Nuorten

alkoholin käytossä tapahtunutta muutosta -
humalajuomisen lisääntymistä - voitaisiin ai-
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ENGLISH SUMMARY
Teemu Rantanen: Alcohol, tobacco, drugs
and ad.ole sc ent lifu styles (Allcoholi, tup akka,
huumeet ja nuorten elömäntyylit)

Based on a questionnaire study carried out in
spring 1995 at three schools for ages 13-16 in Van-
taa, this report is concerned with the connections of
drug use and smoking with lifestyles. A total of 967
adolescents took part. Statistical analysis of the
data was based on the method offactor analysis.

Four lifestyle orientations were identified in the
study: orientation to circle of friends, anti-school
orientation to drugs, orientation to sports and ori-
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entation to computer games. Alcohol use and
smoking are positively associated with the former
two dimensions and negatively associated with
sports. All in all the associations ofalcohol use and
smoking with different aspects of lifestyle have re-
mained relatively constant even though drinking
with the specific purpose of getting drunk has been
increasing again among young people.

Drug use is associated only with an anti-school
orientation to drugs. This means that the use of
drugs among young people is not associated with as
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meanings as is smoking and alcohol
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