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KETTIL BRUUN

POHJOISMAIDEN TEINI.
IKAISTEN ALKoHoLINxAyTÖsrA

Miespuolisten l8-vuotiaiden alkoholinkäyt-
tö Pohjoismaiden pääkaupungeissa vuosi-
na 1960 ia 196l

Kysymyksen asettelu

Pohjoismainen alkoholitutkimuslautakun-
ta teki v. 1959 aloitteen teini-ikäisten poi-
kien alkoholinkäytön kartoittamiseksi nel-
jässä pohjoismaisessa pääkaupungissa.
V. 1963 julkaistiin tulokset, joika valaisivat
osaksi nuorison tosiasiallista alkoholinkäyt-
töä, osaksi nuorten alkoholinkäyttöä koske-
via muodollisia rajoitusmääräyksiä ja nii-
den faktillista sovellutusta. (1) Tutkimus
osoitti teini-ikäisten poikien alkoholinkäy-
tön olevan varsin yhdenmukaista neljässä
pääkaupungissa, joskin ao. muodolliset
säännöt ja niiden soveltaminen olivat mel-
ko erilaiset. Tutkittujen ikäryhmien (14-,
16- ja '18-vuotiaat) alkoholinkäytön välillä
voitiin todeta olennaisia eroja: täysraittii-
den osuus väheni iän karttuessa, nauttimis-
tiheys ja nauttimistilannetta kohden juodut
määrät lisääntyivät ja sellaisten nauttimis-
tilanteiden osuus, joissa poikien vanhem-
mat olivat mukana, vähenivät.

Tutkimustulosten tulkinta ei suinkaan ole
yksiselitteinen. Merkitsevätkö ikäryhmien

väliset erot, että juomatapa teini-iässä 'nor-
maalisti' kehittyy tutkimuksen osoittamalla
tavalla tai että nuorison alkoholinkäyttö on
muuttunut? Ongelmaa voidaan valaista esi-
merkillä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että huo-
mattava osa alkoholia käyttäneistä 14-vuo-
tiaista oli nauttinut yksinomaan olutta ja/
tai viiniä, väkevien juomien muodostaessa
tärkeän osan 1B-vuotiaiden alkoholinkulu-
tuksesta. Jos 14- ja 1B- vuotiaiden väliset
erot ovat pysyneet samanlaisina, pitäisi 14-
vuotiaiden vähitellen siirtyä väkeviin juo-
miin, mutta jos varsinaisia muutoksia juo-
matyypin suosimisessa todella on tapahtu-
nut, täytyisi 14-vuotiaiden vielä 18 vuoden
iän saavutettuaan pitää kiinni miedoista al-
koholijuomista.

Tutkimustulosten tulkinnassa ilmenevien
vaikeuksien johdosta Pohjoismainen alko-
holitutkimuslautakunta päätti v. 1963 seura-
ta v. 1960 tutkittujen 14-vuotiaiden kehitys-
tä ja haastatella heitä v. 1964 uudestaan
heidän ollessaan 18-vuotiaita. Tällaisen ai-
neiston perusteella kävisi mahdolliseksi
suorittaa vertailuja vuoden 1960 18-vuotiai-
siin ja täten selvittää, onko alkoholinkäyttö
pohjoismaisissa pääkaupungeissa muuttu-
nut ja miltä osin. Edelleen olisi mahdollista

Tutkimus on suoritettu yhteistyössä seuraavien tut-
kiloiden kanssa: Ragnar Hauge, Kriminologian ja ri-
kosoikeuden laitos, Oslon yliopisto, Erland Jonsson,
Tukholman yliopiston soslologian laitos ja Svend
Skyum-Nielsen, Sosiaalitutkimuslaitos, Kööpenhamina.
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tutkia, mitkä 14-vuotiaiden ryhmät ovat
muuttuneet. Koetamme siis valaista seu-

raavia kysymyksiä:

1. Eroavatko vv. 1945 ja 1941 syntyneet
18-vuotiaina toisistaan alkoholinkäyttönsä
suhteen?

2. Eroavatko täysraittiit 14-vuotiaat alko-
holia käyttäneistä'14-vuotiaista 1B-vuotiai-

na alkoholinkäyttönsä suhteen?
3. Eroavatko yksinomaan mietoja alko-

holijuomia nauttineet 14-vuotiaat väkeviä
juomia käyttäneistä 14-vuotiaista I8-vuoti-
aina alkoholinkäyttönsä suhteen?

Havainnollistaaksemme vertailujen suo-
ritustapaa esitämme kysymykset seuraa-
vassa kaavamaisesti; paksut nuolet osoit-
tavat verrattuja ryhmiä.

1 960
1 8-vuotiaat

(-+ 1 964
1 8-vuotiaat

ja joitakin uusia kysymyksiä lisättiin. Köö-
penhaminassa ja Helsingissä haastattelijat
olivat pääasiassa samat kuin v. '1960, kun

taas Oslossa ja Tukholmassa käytettiin
toista haastattelujärjestöä. Kenttätyö suori-
tettiin v. 1964 suurin piirtein samaan vuo-

denaikaan kuin v. 1960, ts. helmikuun kes-

kivaiheesta maaliskuun loppuun' Haastatte-

luaineiston koodaus tapahtui Helsingissä'
paitsi tanskalaisen aineiston osalta, joka

koodattiin Kööpenhaminassa. Aineiston
analyysi keskitettiin Helsinkiin. Johtavana

periaatteena oli siis, että aikaisemman tut-

kimuksen suunnittelua seurattaisiin mahdol-

lisimman pitkälle, jotta saataisiin vertailu-
kelpoista uutta aineistoa.

Lahdimme alkuperäisestä 14-vuotiaiden

näytteestä vuodelta 1960; pyrimme siis

kaikkien haastattelemiseen riippumatta sii-
tä, oliko heitä haastateltu v' 1960 vai ei'

Populaatio määriteltiin v. 1960 seuraavasti:

naimattomat v. 1945 syntyneet pojat, jotka

asuvat kotiympäristössä ja ovat asuneet
pääkaupungissa kahden viime vuoden ajan.

Rajoittamalla populaatio kotiympäristössä
asuviin eliminoitiin ne, jotka eivät olleet voi-
neet nauttia alkoholia laitoksessa- tai me-

rilläolon tai sotapalveluksen takia. Niinpä
joku henkilö on v. 1960 saattanut kuulua

ryhmään, joka ei sisäl§nyt populaatioon,

mutta v. 1964 taas ryhmään, jota pitäisi

haastatella. Seuraavassa yhdistelmässä

havainnollistetaan kenttätyÖn tuloksia't)

2. 1 960
Täysraittiit
1 4-vuotiaat

1 960
Alkoholiiuomia

käyttäneet
I 4-vuotiaat

1 960
Vain mietoja juomia

käyttäneet
I 4-vuotiaat

1S0
Väkeviä juomia

käyttäneet
1 4-vuotiaat

1 964
Alkoholinkäyttö?

1 964
Alkoholinkäyttö?

1 964
Alkoholinkäyttö?

-)

-)

3.

->

Tietojen kerääminen

Tutkimus suoritettiin mikäli mahdollista

samoja periaatteita noudattaen kuin aikai-

sempi tutkimus. Samat henkilöt johtivat tut-
kimuksia kansallisella tasolla' Haastattelu-

lomakkeita korjattiin vain muutamissa koh-

din; tietyt epäselvät kysymykset poistettiin

1) Populaation rajoittaminen vaihtelee jo§sain mää-
rin eri kaupungeissa. Lähtökohtana on siis vuoden
1960 näyte, mütta 1o tätä poimintaa..suoritettaes§a
vaihtelivät iekniset 

-mahdollisuudet 
sellaieten henki-

löiden automaattiseksi eliminoimiseksi, joita ei pitänyt
haastatella. Kun on mahdotonta tietää, paljonko oli
v. 1960 automaattisesti eliminoituja, joita v. '1964 oli§i
pitänyt haastatella, syntyy tiettyä epäselvyyttä popu-
iaation määrittelyssä. Sarake haastatellut pro§entteina
alkuperäisestä näytteestä ei sen vuoksi ole vertailu-
kelp'oinen kaupunkien välisissä vertailuissa. Lisäksi on
huomattava, että Oslossa v. 1964 pyrittiin haastatte-
lemaan vain sellaisia poikia, joita olisi pitänyt haasta-
tella v. 1960, kun taas Kööpenhaminas§a on lisätty
näytteeseen 13 tapausta, joita ei edes koetettu haas-
tatella v. 1960 mutta jotka sisältyivät silloin laadittui-
hin luetteloihin.

-) 1gil
Alkoholinkäyttö?



1964 haastateltuja joita
oli haastateltu myös 1960

Vain 1964 haastateltuja ..
1964 haastatellut yhteensä
Haastatellut o/s alkuperäi-
sestä näytteestä 1960 ..

Haastatellut o/s niistä, joita
olisi pitänyt haastatella
1964 ..

l4-vuotiaat 1960
18-vuotiaat ,l960

18-vuotiaat 1964

Helsin- Kööpen- Oslo Tuk-
ki hamina holma

175 148
520

172
18

169
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Taulukko I esittää siis tuloksen, joka on
saatu vertaamalla 18-vuotiaiden jakaumia
vv. 1960 ja 1964; vasemmanpuoleisista sa-
rakkeista ilmenee muuttujan sisällys ja
kuinka moneen luokkaan muuttuja on jaet-
tu, minkä jälkeen ilmoitetaan tilastollisen
analyysin tulos. Tietojen testaus on suori-
tettu erikseen jokaisen kaupungin osalta.
Merkitsevät erot (P<,05) on varustettu
tekstillä, joka osoittaa muutoksen suunnan;
melkein merkitsevien erojen kohdalla
(P<,,l0) käytetään sanaa vähän.

Taulukkoa pohdittaessa lähdemme itse
alkoholinkäyttöä koskevista muuttujista,
jotka sisältyvät ryhmään A. Koetamme mi-
tata täydellisen ja osittaisen pidättyvyyderr,
nauttimistiheyden ja nauttimistilannetta koh-
den kulutetun määrän sekä käytettyjen al-
koholijuomien tyypin. Ainakin jossain kau-
pungissa on havaittavissa eroja täysraittii-
den osuudessa, nauttimistiheydessä ja juo-
man laadussa. Eroja ei sitä vastoin esiinny
"osittain" raittiiden, ts. vain mietoja alko-
holijuomia nauttineiden, suhteen eikä liioin
kulutetuissa juomamäärissä. Analysoimme
lähemmin niitä muuttujia, joissa eroja on
todettu. Täysraittiiden osuus on muuttunut
kaikissa kaupungeissa paitsi Helsingissä.
Tiedot ilmenevät alla olevasta yhdistel-
mästä, johon vertailupohjan laajentamiseksi
on otettu mukaan vuoden 1960 14-vuotiaat.

Varmuuden vuoksi tähdennämme vielä,
että vuoden 1960 14-vuotiaat ja vuoden
1964 18-vuotiaat suurin piirtein ovat sama
populaatio; aineistoon sisältyy kuitenkin
osa vain kerran haastateltuja. Luvut osoit-
tavat, että suurin osa vuoden 1960 täys-
raittiista 14-vuotiaista on v. I964 1B-

vuotiaina luokiteltu alkoholinkäyttäjiksi.
18-vuotiaiden kohdalla täysraittiiden pro-

6

180 175

85

168 190

80 8594

Helsinki
Haasta- Täys-
teltujen raittii-
lukum. ta oÄ

186 41 ,4
108 5,6
r 80 4,4

96 90 92 96

Kuten yhdistelmästä ilmenee, kato on
voitu pitää kohtuullisissa rajoissa. Popu.
laation rajoittamisessa todetut heikkoudet
eivät myöskään liene merkitseviä, kun ver-
tailun kohteina ovat kahdesti haastatellut
henkilöt. Mutta verrattaessa toisiinsa vuo-
sien 1960 ja 1964 l8-vuotiaita on muistet-
tava, että v. 1960 haastatellut muodostivat,
katoa ja populaation rajoitusta huomioon ot-
tamatta, satunnaisnäytteen pääkaupunkien
18-vuotiaista. V. 1964 haastatellut eivät sitä
vastoin ole mikään satunnaisnäyte - muut-
to paikkakunnalle ja sieltä pois vaikuttaa
jossain määrin tilanteeseen.

Aineiston luotettavuuden suhteen viit-
taamme aikaisempaan tutkimusraporttiin.
Tulosten esittämisen yhteydessä meillä on
kuitenkin syytä palata tiettyihin luotetta-
vuusongelmiin.

l8-vuotiaiden alkoholinkäyttö w. 1960 ja
r964

Ensimmäinen tehtävämme on verrata 18-
vuotiaiden alkoholinkäyttöä w. 1960 ja
1964. Taulukossa I ilmoitamme jokaisen
muuttujan kohdalla, onko olemassa tilas-
tollisesti merkitseviä eroja 18-vuotiaiden
välillä w. 1960 ja 1964. Tarkoituksemme on
antaa ensin kokonaiskuva tulokslsta poh-
tiaksemme sitten muutoksia yksityiskohtai-
semmin.

Kööpenhamina
Haasta- Tays-
teltujen raittii-
lukum. ta o/o

185 37,8
114 10,5
168 0,6

Oslo
Haasta- Täys-
teltujen raittii-
lukum. ta oÄ

202 40,1
135 3,0
r 90 12,6

Tukholma
Haasta- Tays-
teltujen raittii-
lukum. ta oÄ

199 34,7
109 11,9
175 2,8
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t. Tuloksia ll-vuotiaiden alkoholinkäytön ia asettteiden vertailusta vv. 1960 ja 1964

A Täysraittiit - alkoholinkäyttäjät

Vain mietoja juomia käyttävät -muut käyttäjät

Nauttimistilanteet yhteensä rreljän
viime viikon aikana

Moneenko Helsinki
luokkaan
aineisto
on jaettu

2

2

4

Kööpen- Oslo
hamina

Vähemmän
täysraittiita

Enemmän
täysraittiita

Tukholma

Vähemmän
täysraittiita

Puhtaat oluttilanteet neljän viime
viikon aikana

Muut" nauttimistilanteet neljän vii-
me viikon aikana

Kulutettu alkoholimäärä puhtaana 4
alkoholina kahdessa viime
mistilanteessa

Juomalaji kahdessa viime
mistilanteessa

nautti-

nautti-

paikka:

3

B Viime nauttimistilanteen
ravintola - muu

Seuran suuruus viime nauttimis-
ti lanteessa

Seuran kokoonpano viime naut-
timistiianteessa: naisia - ei naisia

Vanhempien läsnäolo viime nautti-
mistilanteessa

C Poikien käsitys vanhempiensa suh-
tautumisesta heidän

oluen käyttöönsä

viinien käyttöönsä

väkevien juomien käyttöönsä

senttinen osuus on supistunut varsin dra-
maattisesti sekä Kööpenhaminassa että
Tukholmassa, kun taas Oslossa on tapahtu-
nut kasvua. Kysyttäneen, olemmeko teke-
misissä mittavirheiden vai tosiasiallisten
muutosten kanssa.

Aikaisemmassa tutkimuksessa osoittau-
tui vaikeaksi vetää selvä raia alkoholinkäyt-

täjien ja täysraittiiden välille. Helsinkiläiset
haastattelijat totesivat tämän koskevan eri-
koisesti l4-vuotiaita, jotka eivät aina itse
tietäneet mitä heille oli tarjottu esim. suu-

rehkoissa juhlissa. Ja vuoden 1960 ruotsa-
laisessa tutkimusselostuksessa voitiin to-
deta merkltseviä eroja täysraittiiden osuu-
den suhteen miespuolisilla ja naispuolisilla

4

4

Nauttimis-
tiheys
vähän
kasvanut

Nauttimis-
tiheys
kasvanut

Nauttimis
tiheys
kasvanut

Nauttimis-
liheys
kasvanut

Nauttimis-
tiheys
vähän
kasvanut

Nauttimis-
tiheys
kasvanut

Nauttimis-
tiheys
kasvanut

Nauttimis-
ti heys
kasvanut

Oluttilan-
teet lisään-
tyneet

Enemmän
vapaamie-
lisempiä

Enemmän
vapaamieli-
sempiä

2

4

Enemmän
muita

Enemmän
pieniä
seuroja

Vähän
enemmän
naisia

Vähän
enemmän
läsnäolo-
tilanteita

Oluttilanteet
lisääntyneet

Vähän
enemmän
läsnäolo-
tilanteita

Enemmän
vapaamie-
lisempiä

Enemmän
vapaamie-
lisempiä

Enemmän
vapaamieli-
sempiä

2

2

4

4
Enemmän
ankarampia

Enemmän
ankarampia



haastattelijoilla haastattelukohteiden jaon
ollessa umpimähkäinen.(2) Olemme
sen vuoksi katsoneet aiheelliseksi tut-
kia lähemmin vuoden '1g64 tutkimusaineis-
toa tästä näkökulmasta. Oslon suhteen tun-
tuu ilmeiseltä, että vuosien 1g60 ja 1964
välinen ero johtuu haastattelijan vaikutuk-
sesta. Osoittautuu nimittäin, että Oslossa
v. 1964 24:stä täysraittiista 18 (75 oÄ) oir
saman henkilön haastattelemia ja että tämä
henkilö oli suorittanut kaikkiaan 27 o/s haas-
tatteluista. Jos tämän toteamuksen lisäksi
vielä otamme huomioon, että kahdeksan
v. 1964 täysraittiista oli v. 1960 luokiteltu
alkoholinkäyttäjiksi, on ilmeistä, että Osloa
koskeva aineisto tässä kohdin on epäluo-
tettavaa. Sitä vastoin emme Kööpenhami-
nan ja Tukholman osalta ole löytäneet mi-
tään haastattelijan vaikutukseen viittaavaa,
minkä vuoksi oletamme täysraittiiden osuu-
den vähenemisen näissä kaupungeissa
merkitsevän tosiasiallista muutosta.

Taulukko I osoittaa edelleen huomattavan
useita merkitseviä eroja nauttimistihey-
dessä. Olemme taulukossa mitanneet naut-
timistiheyttä kolmella eri tavalla: nauttimis-
tilanteiden kokonaismäärä neljän viimeksi
kuluneen viikon aikana ja nämä tilanteet
jaettuina puhtaisiin oluttilanteisiin ja muihin
tilanteisiin. Kehityksen havainnollistamisek-
si esitämme kuviossa 'l jakautumisen naut-
timistilanteiden kokonaisluvun ja puhtaidert
oluttilanteiden määrän mukaan. Taulukon ja
kuvion perusteella toteamme seuraavaa.

Oslon kohdalla emme voi löytää eroja IB-
vuotiaiden nauttimistiheydessä vv. 1960 ja
1964, kun taas kaikissa muissa kaupungeis-
sa on merkitseviä eroja, jotka kauttaaltaan
osoittavat nauttimistiheyden kasvua. Sel_
vimpiä erot ovat Tukholmassa, jossa on to-
dettavissa lisääntymistä nauttimistiheyden
jokaisen kolmen mitan mukaan. Kööpenha-
minassa kasvu ilmenee selvimmin puhtai-
den oluttilanteiden osalta ja koko nauttimis-
tiheyden nousu johtuu lähinnä juuri tästä
Jisääntymisestä. Helsingissä ei puhtaiden
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oluttilanteiden lukumäärä osoita kasvua;
muut nauttimistilanteet ovat sitä vastoin
lisääntyneet aiheuttaen nauttimistiheyden
kohdalla yleisen nousutendenssin.

Loput taulukko l:n ryhmässä A esiinty-
vistä muuttujista on lyhyesti kommentoita-
vissa. Kerrallaan nautittujen määrien suh-
teen emme voi todeta eroa vuosien 1960 ja
1964 välillä, mutta sen sijaan havaitsemme
kahdessa viime nauttimistilanteessa käytet-
tyjen juomien laadun muuttuneen. Merkit-
seviä nämä erot ovat Tukholman ja Kööpen-
haminan kohdalla viitaten oluttilanteiden
suhteelliseen lisäykseen. Tämähän käy hy-
vin yhteen aikaisempien tietojen kanssa.
joiden mukaan oluen nauttimistiheys on
noussut.

Muuttujaryhmä B taulukossa I valaisee
nauttimistilanteen paikkaa ja seuran suu-
ruutta ja laatua. Voimme todeta, etteivät
Kööpenhamina, Oslo ja Tukholma osoita
ainoaakaan merkitsevää eroa, kun taas
meillä Helsingissä ilmenee jokaisen neljän
muuttujan kohdalla joko tilastollisesti var-
moja eroja tai selvä suunta.

Helsingissä tapahtunut kehitys viittaa ra-
vintolatilanteiden osuuden selvään vähene-
miseen ja 2-5 henkilöä käsittävien seuro-
jen lisääntymiseen; edelleen voimme tode-
ta kehitystä siihen suuntaan, että naisia ja
poikien vanhempia on Iäsnä nauttimisti-
lanteissa. Muutokset eivät ole toisistaan
riippumattomia vaan vanhempien läsnäolon
lisääntyminen johtaa useampiin tilanteisiin,
joissa on naisia ja joissa seuralla on pien-
ryhmän luonne. Muutosten voidaan näin ol-
len sanoa merkitsevän heikkenevää ten-
denssiä vanhempien harjoittaman valvon-
nan ja kotiympäristön pakenemiseen.

C-ryhmän muuttujat (taulukko l) mittaa-
vat haastateltujen käsitystä vanhempien
suhtautumisesta poikiensa alkoholinkäyt-
töön. Mielipidekysymykset, jotka koskivat
poikien käsitystä tovereidensa ja yleensä
samanikäisten juomisesta, olemme jättä-
neet pois, ne joutuvat eri analyysin koh-



Kuvio l. 1}-vuotiaiden alkoholinkäyttäjien prosenttinen jakautuminen nauttimistilanteiden lukumäärän mu'

kaan haastattelupäivää edeltäneen neliän viime viikon aikana vv. 196O ia 1964

Nauttimistilanteiden kokonaismäärä Nauttimistilanteita, joissa on käytetty pelkästään olutta

Helsinki
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1960

n 102

n 101

n 131

1964

n 17 2

h 158

n 166

n170

2-4 kertaa

2

Kööpenhamina

Oslo

l1

Tukholma

11

1 960

n 102

n lol

n 131

1 964

n 172

n 158

n 166

3

7

h 95

0 kertaa

1 kerta 5- kertaa

n95 n 170



teiksi. Olemme sen vuoksi keskittyneet
poikien käsitykseen vanhempiensa asen-
teista ja voimme todeta kaikkien kaupun-
kien Helsinkiä lukuun ottamatta osoittavan
merkitseviä eroja vuosien 1960 ja Ig64 vä-
lillä.

Eroja lähemmin tarkasteltaessa ilmenee
vastakkaisia suuntauksia toisaalta Oslossa
ja toisaalta Kööpenhaminassa ja Tukhol-
massa. Viimeksi mainituissa kaupungeissa
on kautta linjan todettavissa lisäystä alko-
holinkäyttöön vapaamielisimmin suhtautu-
vassa ryhmässä, kun taas Oslossa voimme
havaita vähennystä samassa ryhmässä.

Yhteenvetona mainittakoon :

Oslossa ei alkoholinkäytön suhteen ole
tapahtunut muutoksia mutta tuntuu siltä
kuin vanhemmat entistä vähemmän hyväk_
syisivät poikiensa alkoholinkäyttöä. Helsin_
gissä alkoholinkäyttö osoittaa kasvusuun_
taa, mutta etupäässä nauttimistilanteiden
luonne on muuttunut. Kööpenhaminan ja
Tukholman kohdalla on tapahtunut huomat-
tavampia muutoksia; täysraittius on vähen-
tynyt, nauttimistiheys on kasvanut ja van_
hempien asenteet ovat muuttuneet vapaa-
mielisemmiksi.

Voidaanko l8-vuotiaiden alkoholinkäytön
muutokset paikallistaa?

Olisi luonnollisesti varsin mielenkiintoista
paikallistaa Kööpenhaminassa ja Tukhol_
massa todetut muutokset, ts. selvittää ovat_
ko tietyt alaryhmät muuttuneet erikoisen
paljon. Tietomme antavat vain rajoitettuja
mahdollisuuksia ongelman analysoimiseksi,
ja tyydymmekin tutkimaan keskeisintä muu-
tosta: nauttimistiheyden lisääntymistä. Ku-
viossa 2 on yhteenveto tuloksista; esitäm_
me tulokset vain Tukholman osalta, koska
Kööpenhaminassa ei ole todettu eroja.

Kuvio osoittaa niiden kuluttajien prosent_
tisen osuuden, joilla neljän viime viikon ai_
kana on ollut vain harvoja nauttimistilantei_
ta. Puhdasta oluenkulutusta ja alkoholijuo_
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mien kokonaiskulutusta valaiseva osa ku-
viosta antaa selviä ja yksiselitteisiä tulok-
sia; ruumiillisen työn tekijöiden pojilla ja
vain kansakoulun käyneillä pojilla esiintyi
v. 1960 alhaista nauttimisiiheyttä suhteelli-
sesti enemmän kuin muissa ryhmissä, mut-
ta v. 1964 erot ovat tasaantuneet. Muun ku-
lutuksen osalta suunta ei ole selvä. Voimme
siis sanoa, että oluen kulutustiheyden ja
sen mukaisesti myös suuri osa koko kulu-
tustiheyden kasvusta on paikallistettavissa
ruumiillisen työn tekijöiden poikiin, joiden
koulutus on ollut vähäistä.

On mielenkiintoista todeta, että Ruotsissa
oluen kulutustiheyden kasvaminen käy yh-
teen oluenkulutuksen yleisen kasvusuunnan
kanssa. Tämä nousu oli huomattavin vuo-
den I963 viinalakon aikana, mikä ilmeisesti
merkitsi sitä, että väkevää olutta ruvettiin
käyttämään useissa kodeissa 

- Iisäys oli
nimittäin suurempi vähittäismyynnissä kuin
anniskelussa. Viinalakon päätyttyä oluen-
kulutus tosin väheni, mutta lasku ei ollut
läheskään niin voimakas, että olisi palattu
ennen lakkoa vallinneeseen tilanteeseen.(3)
On siis mahdollista, että Ruotsissa tapah-
tuneella 18-vuotiaiden oluenkulutuksen ii-
sääntymisellä on yhteyttä viinalakkoon, mut-
ta kasvu saattaa johtua myös taloudellisen
tilan muuttumisesta. Kun Tukholma poik-
keaa kaikista muista kaupungeista, lienee
edellinen tulkinta jossain määrin uskotta_
vampi.

Onko l4-vuotiaiden eri ryhmissä
todettavissa erilaista kehitystä?

Käymme nyt käsiksi ongelmiin 2 ja 3.
(Vrt. s. 332) Haluamme a) tutkia, eroavat_
ko vuoden 1960 täysraittiit v. 1964 alkoho_
linkäyttönsä puolesta niistä, jotka eivät v.
1960 olleet täysraittiita ja b) eroavatko v-
1960 vain mietoja alkoholijuomia käyttäneet
samana vuonna väkeviä juomia käyttäneis_
tä. Täysraittiuskäsitteen määrittelemisen
tuottama vaikeus heikentää tietenkin eritte_
lyämme tässä kohden.
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Kuvio 2a. Harvoin alkoholia käyttäneiden l8-vuotiaiden prosenttinen osuus vv. 1960 ia 1964Tukholmassa

sosiaaliryhmän mukaan

olo Puhtaat oluttilanteet Muut nauttimistilanteet Kaikki nauttimistilanteet ob

'roo

90
80
70
60
50
40
30
20
10

o 1960

Ruumiillinen tYÖ

Muut ammatit

Ongelma on keskeinen ottaen huomioon

alkoholipoliittisen keskustelun. Raittiusliike
kiinnittää perinteellisesti suurta huomiota

ensimmäisen alkoholinkäytön ajankohtaan
ja väittää väärinkäytön mahdollisuuden li-

sääntyvän, mitä aikaisemmin alkoholia ale-

taan käyttää. Tämän mukaan pitäisi vuoden

1960 täysraittiiden v. 19M käyttää vähem-

män alkoholia kuin ne, jotka jo v. 1960 oli-

vat alkoholinkäyttäjiä. Fluotsin systeemiyh-

tiöt ja Suomen Alko tähdentävät usein ku-

lutuksen siirtämisen mietoihin alkoholijuo-

1960 1964

50
40
30
20

10

o
1 960 1964

1960 n 27 1964 n 43

1960 n 64 1964 n 127

miin koituvan hyödyksi. Flaittiusliike taas

korostaa, ettei siitä olisi hyötyä, vaan että

sellainen käyttö helposti johtaa väkevien
juomien kulutukseen. Alkoholiyhtiöiden kä-

sitys voitaisiin ehkä tulkita otaksumana,

että v. 1960 vain mietoja alkoholijuomia
käyttäneiden v. 1964 pitäisi nauttia vähem-

män alkoholia kuin jo v. 1960 väkeviä juo-

mia käyttäneet.
Aineistomme koostuu siis nyt v. 1960 ja

v. 1964 haastatelluista, ja eri ryhmien suu-

ruus ilmenee alla olevasta yhdistelmästä:

Helsin- KööPen- Oslo Tukholma
ki hamina

67 55 50 56
97 92 91 104

100

90
80
70

A Täysraittiita
B AlkoholinkäYttäjiä

Alkoholinkäyttäjiä
Alkoholinkäyttäjiä

c vain mietojen alkoholijuomien käyt- vain mietojen alkoholijuomien
täjiä käYttäjiä I 3 11 10

D üäin mietoien alkoholijuomien käyt- Vai"uien juomien käytiäjiä ' ' ' ' 73 61 44 62

täjiä
f Välevien juomien käyttäjiä Väkevien juomien käyttäjiä .. 15 28 42 32

Asian yksinkertaistamiseksi olemme tau- ja/tai viininjuojista) vielä v. 1964 nauttivat

lukossa vasemmalla esittärleet ryhmien ni- yksinomaan mietoja alkoholijuomia

mitykset. Ryhmä B on identtinen ryhmien useimmat ovat ainakin joskus käyttäneet

C+D+E kanssa. väkeviä juomia'

Taulukko osoittaa selvästi, että vain har'- Haluamme siis verrata, löytyykö eroja

vat vuoden 1960 "osittain" raittiista (oluen- osaksi A:n ja B:n, osaksi c:n, D:n ja E:n
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Kuvio 2b. Harvoin alkoholia käyttäneiden \B-vuotiaiden prosenttinen osuus vy. 1g60 ja lg64Tukhotmassa
koulutuksen mukaan

olo Puhtaat oluttilanteet Muut nauttimistilanteet Kaikki nauttimistilanteet

'roo

90
80
70
60
50
40
30
20

ro
o

19 1964 1960

Vain kansakoulu ... 1960 n 29

Kansakoulu sekä muu koulu 1960 n 35

- 

Vähintään keskikoulu ...... 1960 n 3l

olo
100

90
80

70

50

40
30
20
10

o
r964.

1964 n 53

1964 n 43

1964 n 73

'r960 1964

vammin ja jossa siis ratkaisu - juodako vai
ei - on vailla rnainittavaa merkitsevyyttä.

Tutkiessamme sitten ryhmiä C, D ja E

meidän on muistettava, että ryhmä C on
erittäin pieni (esim. Kööpenhaminassa 3
henkilöä). Siitä huolimatta tulokset ovat
täälläkin yksiselitteisiä 

- nauttimistiheys
on pienin niiden kohdalla, jotka vielä v. 1964
olivat maistaneet vain mietoja juomia, lä-
hinnä suurin se on myös väkeviä juomia
maistaneilla ja korkein jo v. 1960 väkeviä
juomia maistaneilla. Suunta on selvä kai-
kissa kaupungeissa.

Seuraavassa yhdistelmässä esitämme
ryhmien ja kulutettujen määrien (senttilitraa
absoluuttista alkoholia) keskiarvot ja va-
rianssin nauttimistilannetta kohden. Kautta
linjan on taas havaittavissa sama tendenssi

- A kuluttaa kerrallaan vähemmän kuin
B, C vähemmän kuin D ja D vähemmän kuin
E. On olemassa yksi poikkeus: Kööpenha-
minassa ryhmien D ja E välinen ero osoit-
taa vastakkaista suuntaa.

välillä vuoden 1964 alkoholinkäytön suh-
teen. Lähdemme nauttimistiheyden mitois-
ta ja nauttimistilannetta kohden kulutetusta
määrästä. Seuraavassa yhdistelmässä esi-
tetään neljän viime viikon aikana tapahtu-
neiden nauttimistilanteiden keskimäärät ja
varianssi eri ryhmissä.

Helsinki

2M3
A 1,0 3,3
B 1,5 5,8
c 0,2 0,2
D 't,5 4,6
E 2,5 13,7

Kööpenhamina

Mä
7,4 62,4
7,s 66,3
0,s 0,3
6,9 52,0
8,8 49,3

öM
3,4 4,5
7,7 7,0
2,9 5,2
7,4 7,0
8,2 7,5

Tukholma

I
49,6
72,0
92,6
58,2
96,5

Oslo

M
1,6
3,0
1,5
2,6
3,7

Taulukko osoittaa ryhmien A ja B välillä
todettujen erojen olevan kautta linjan sa-
mansuuntaisia; B-ryhmä (jo v. 1960 alkoho-
lia käyttäneet) on taipuvainen juomaan
useammin v. 1964. Kööpenhaminan kohdai-
la ei kuitenkaan ole todettavissa eroa, ja
tämän tuloksen katsoisimme viittaavan sii-
hen, että ensimmäisen alkoholinkäytön ajan-
kohta merkitsee vähemmän ympäristössä,
jossa juomiseen suhtaudutaan suvaitse-
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Helsinki Kööpenhamina Oslo
2M6

r,5 2,7
2,2 2,8
0,6 0,8
1,8 3,r
2,5 2,4

M
2,2
2,6
1,3
2,7
2,5

2
ö
3,5
3,2
0,3
3,3
3,1

Yhteenvetona mainittakoon, että myöhem-
pään alkoholinkäyttöön ilmeisesti vaikut-
taa, milloin alkoholijuomia, vast. väkeviä al-
koholijuomia aletaan käyttää. Tämä vaiku-
tus on havaittavissa niin nauttimistiheydes-
sä kuin kerrallaan nautitussa määrässä. Se
seikka, että erot tuntuvat olevan pienimmät
Kööpenhaminassa, viittaa siihen, ettei Köö-
penhaminassa ole psykologisesti yhtä mer-
kitsevää kuin muissa kaupungeissa, juo-
daanko ja mitä juodaan, ja että tämä lähin-
nä heijastaa yleistä suhtautumista alkoholin-
käyttöön. Alkoholipoliittiseen keskusteluun
viitaten voimme todeta niin raittiusliikkeen
kuin alkoholiyhtiöidenkin saaneen tiettyä
vahvistusta mielipiteilleen.

Yllä esitetyt tiedot ovat osoittaneet en-
simmäisen nauttimistilanteen ajankohdan
tiettyjen olosuhteiden val litessa vaikuttavan
myöhempään alkoholinkäyttöön (tiedot
Kööpenhaminasta viittaavaat siihen, ettei
ole kysymys aina vallitsevasta yhteydes-
tä). Kysyttäneen kuitenkin, onko mo-
lempien muuttujien ajankohdan ja

myöhemmän käytön variaatio riippu-
vainen kolmannesta tekijästä. Voimme
ajatella kehitysbiologisia, psykologisia
ja sosiologisia tekijöitä, jotka saattavat
vaikuttaa ratkaisevasti sekä ensimmäi-
sen alkoholinkäytön ajankohtaan että
myöhempään käyttöön. Sosiologisista
muuttujista mainittakoon, että tietoja on ke-
rätty perheen sosiaalisesta taustasta, siitä
miten haastateltu on kokenut vanhempiensa
asennoitumisen alkoholinkäyttöön sekä
haastateltujen käsityksistä samanikäisten
alkoholinkäytöstä; viimeksi mainittu muut-
tuja voidaan tulkita samanikäisten harjoit-
tamana painostuksena. Olemme koettaneet

saada selville, voivatko nämä sosiologiset
muuttujat selittää sekä ajankohdan että
myöhemmän käytön. llmenee kuitenkin, ettei
vuoden 1960 käyttäjien ja ei-käyttäjien vä-
linen ero v. 1964 tapahtuneen alkoholinkäy-
tön suhteen eliminoidu, jos nämä muuttujat
otetaan huomioon. Tämä ei luonnollisesti-
kaan merkitse sitä, että ajankohta olisi lo-
pullinen kausaalitekijä, mutta sitä on kui-
tenkin pidettävä slksi merkittävänä, että on
syytä yksityiskohtaisempiin erikoistutkimuk-
siin.

Ver.tailuja vuoden t960 tutkimustuloksiin

Olemme tähän asti suorittaneet vertailuja
saman kaupungin populaatioiden välillä. Ai-
kaisemmassa tutkimuksessa päädyttiin kui-
tenkin tiettyihin tuloksiin, jotka viittasivat
kaupunkien välisiin eroavuuksiin ja kat-
somme nyt, pätevätkö nämä erot myös uu-
dessa aineistossamme.

Kaikki viime tiedotuksessamme mainitut
keskeiset erot 1B- vuotiaiden alkoholinkäy-
tössä esiintyvät nytkin. Nauttimistiheyden
suhteen havaitsemamme eri kaupunkien
välinen ero on edelleen todettavissa, kuten
kuviosta 1 ilmenee - nauttimistiheys on
korkein Kööpenhaminassa ja pienin Helsin-
gissä. Edelleen voimme todeta vanhempien
olleen vähemmässä määrin tietoisia 18-vuo-
tiaiden alkoholinkäytöstä Helsingissä ja Os-
lossa kuin Kööpenhaminassa ja Tukholmas-
sa, mikä ilmenee myös jatkotutkimuksesta.
la lopuksi useiden mielipidekysymysten
analyysi osoittaa haastateltujen omien asen-
teiden ja nuorten käsityksen vanhempiensa
asenteista olevan vapaamielisempiä Köö-
penhaminassa ja vähemmän vapaamielisiä
Helsingissä Osloon ja Tukholmaan verrat-
taessa. Näitä tuloksia tukee myös uusi ai-
neistomme. Emme ole yrittäneet tutkia jär-
jestelmällisesti, olisivatko ehkä sellaiset
erot nyt merkitseviä, jotka eivät aikaisem-
min olleet sitä.

Sen sijaan olemme kiinnittäneet huomio-
ta ongelmaan, jota koskettelimme aikaisem-

Tukholma

M
2M8

1,9 5,0
3,t 4,9
1,2 3,9
3,2 4,5
3,8 5,0

A
B
c
D
E

,2
,6
,2
,5
,8

2I
2,4
3,3
2,0
3,0
4,3
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Vanhemmat Viime puhdas Viime ti-
lanne jos-

sa erilaisia
alkoholi-
juomia Yhteensa /s

Nauttimis-
tilanteiden
kokonais-

määräoluttilanne

läsnä
poissa

läsnä
poissa

läsnä
)oissa

läsnä
poissa

massakin tutkimuksessa: olemme halun-
neet tutkia vanhempien läsnäolon vaiku-
tusta alkohol inkäyttöön.

Vuoden 1960 tutkimus osoitti:
1. Kulutetut määrät absoluuttisena alko-

holina mitattuina ovat suuremmat väkeviä
juomia nautittaessa kuin viinin/oluen ollessa
kysymyksessä.

2. Samat henkilöt juovat enemmän abso-
luuttisena alkoholina nauttiessaan ainoas-
taan väkeviä juomia kuin juodessaan pel-
kästään olutta tai viiniä.

3. Kulutetut määrät absoluuttisena alko-
holina ovat suuremmat, kun vanhemmat ei-
vät ole läsnä kuin heidän ollessaan läsnä.

4. Jos alkoholityyppi pidetään vakiona,
on todettavissa heikko tendenssi suurem-
pien kertamäärien nauttimiseen, kun van-
hemmat eivät ole läsnä kuin heidän olles-
saan läsnä.

Näiden tulosten perustana .olevat tiedot
tulkittiin siten, että vanhempien läsnäolo
primäärisesti vaikuttaa alkoholityypin valin-
taan ja sekundäärisesti kulutettuihin mää-
riin.

Tiedot vanhempien läsnäolosta perustui-
vat v. 1960 vain viime nauttimistilanteeseen.
V. 1964 kerättiin tietoja vanhempien läsnä-
olosta erikseen viime oluen, viinin ja väke-
vien juomien nauttimistilanteesta; yllä ole-
vassa yhdistelmässä esitetään tulokset.

Yhdistelmän tarkoituksena on kaupun-
geittain vertailla vanhempien valvomien ja

t6
25

100
100

14
11

100
100

87
261

145
272

134
227

101
100

vanhemmista vapaiden tilanteiden jakautu-
mista kulutetun juomalajin mukaan. Jokai-
sessa kaupungissa on todettavissa eroja;
saamme siis vahvistusta aikaisemman tutki-
muksen tuloksille, että vanhempien läsnäolo
vaikuttaa kulutetun alkoholijuoman tyyppiin.
Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Oslossa
on suhteellisesti enemmän viinitilanteita
vanhempien ollessa läsnä kuin näiden ol-
lessa poissa; kun vanhemmat ovat poissa,
juodaan Kööpenhaminassa olutta, Oslossa
vähintään kahta lajia alkoholijuomia sekä
Helsingissä ja Tukholmassa väkeviä juo-
mia.

Voimme sitten siirtyä selvittämään van-
hempien läsnäolon vaikutusta. Seuraavassa
yhdistelmässä olemme tutkineet miten ku-
lutetut määrät vaihtelevat vanhempien ol-
lessa läsnä, vast. poissa.

Taulukko osoittaa selvästi ja yksiselittei-
sesti, että on olemassa järjestelmällinen
taipumus juoda vähemmän vanhempien ol-
lessa läsnä kuin näiden ollessa poissa, ja

tämä koskee kaikkia alkoholityyppejä; ainoa
poikkeus yleisestä suunnasta on, ettei ku-
lutettuun viinimäärään Kööpenhaminassa
vaikuta vanhempien läsnäolo.

Tulos tietää sitä, ettei vanhempien läs-
näolo vaikuta yksinomaan juoman valin-
taan, vaan tästä valinnasta riippumatta
myös kulutettuihin määriin. On tietenkin
mahdollista, että yhdessä vanhempiensa
kanssa alkoholia nauttivat pojat eroavat

0
0

31
28

16
29

34
27

21
39

29
38

39
31

viini- viina-
tilanne tilanne

Helsinki
36 14
22 26

Kööpenhamina
31 17
17 16

Oslo
36 20
15 18

Tukholma
32 16
28 31

96
263
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Helsinki Kööpen- Oslo Tukholma
hamina

Viime
puhdas oluttilanne

puhdas viinitilanne

puhdas väkevien juomien
nauttim istilanne

tilanne jossa nautittu eri
juomia

Helsinki
Kööpenhamina
Oslo
Tukholma . . .

Henkilöitä, joista
tietoja on saatu

Vanhemmat
läsnä.....
poissa

läsnä.....
poissa

läsnä
poissa

läsnä.....
poissa
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4
B

1

21

t0
69

2
32

11

10

3
10

30
58

26
57

29
28

20
26

1t
6

1

23

5
23

2
46

5
61

32
48

30
35

25
86

27
31

16
24

3
7

55
70

35
44

1B
34

5
2

1

11

11

30

3
48

15
28

11

22

10
5

muista ja että tulokset lähinnä kuvaavat
selektioprosessia. Tarkastamme sen vuok-
si edelleen, miten samat henkilöt juovat
vanhempiensa ollessa läsnä ja näiden ol-
lessa poissa. Vertaamme tällöin eri tilan-

teissa kulutettuja määriä ja esitämme seu-
raavassa yhdistelmässä miten monessa ta-
pauksessa henkilö on juonut enemmän, yh-
tä paljon tai vähemmän vanhempien ollessa
Iäsnä.

Tilanteita, joissa kulutetut määräl
vanhempien ollessa läsnä olivat

pienemmät yhtä suuret suuremmat
45 25 13
41 31 37
28 18 17
57 37 30

daan ajatella heijastavan tätä seikkaa. On
kuitenkin mahdotonta pitää juomalaji va-
kiona, kun tiedossamme on vain viime naut-
timistilanne erikseen oluen, viinin ja väke-
vien juomien osalta.
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Verrattujen henkilöiden ja verrattujen ti-
lanteiden lukumäärien väliset erot johtuvat
siitä, että meillä tietyissä tapauksissa on
kolme nauttimistilannetta, joista esim. kak-
si on tapahtunut vanhempien valvonnan
alaisina ja yksi ilman tätä valvontaa. Sil-
loin vertaamme molempia vanhempien val-
vomia nauttimistilanteita erikseen siihen ti-
lanteeseen, jossa vanhemmat eivät olleet
läsnä. Näiden vertailujen tulokset osoitta-
vat, että kaikissa kaupungeissa paitsi Köö-
penhaminassa on olemassa taipumus juo-
da vähemmän vanhempien valvonnan alai-
sena, mutta että tämä taipumus on voimak-
kain Helsingissä. Tämäkään taulukko ei
muodosta sitovaa todistusta siitä, että van-
hempien läsnäoloa voitaisiin tulkita kausaa-
lisena tekijänä; tiedämmehän aikaisempien
taulukoiden perusteella vanhempien olevan
useammin läsnä mietoja alkoholijuomia nau-
tittaessa, joten yllä esitetyn taulukon voi-




