
Suomalaisten, englantilaistenja Onni Halminen
skotlantilaist e n koululai s t e n
alkoholin käyttö

TUTKIMUKSEN AINEISTO JA
TAVOITTEET

Tutkin Etelä-Suomen ja Etelä-Englan-
nin kolmen eri kaupungin koulujen
15-16-vuotiaiden oppilaiden alkoholin
käyttöä vuosina 1975-76. Tutkimus to-
teutettiin kyselytutkimuksena. Tässä ar-
tikkelissa tämän kyselytutkimuksen tu-
loksia verrataan 1970-luvun alkupuolella
suomalaisten ja skotlantilaisten koulu-
laisten keskuudessa tehtyjen alkoholitut-
kimusten tuloksiin.

Tutkimuskaupungit olivat suomalaiset Turku,
Hämeenlinna ja Salo sekä englantilaiset Reading,
Bracknell ja Sandhurst BerksNren Countyssa.
Kaupungit vastasivat toisiaan sekä elinkeino- ja
koulurakenteeltaan että asukasluvultaan. Tutki-
muksissa oli mukana Turusta ja Readingistä kaksi
yhteiskoulua sekä poika- ja tyttökoulu, Hämeenlin-
nasta, Bracknellistä, Salosta ja Sandhurstistä kusta-
kin yksi yhteiskoulu.

Kyselyn suorittamishetkellä ei peruskoulua ollut
vielä toteutettu kyseisissä suomalaisissa kaupun-
geissa, joten vertailun tarkoituksenmukaisuuden
vuoksi tutkimukseen otettiin mukaan Suomesta
sekä oppi- että kansalaiskoulut. Kyselyyn vastasi-
vat siis Englannissa koulujen viidesluokkalaiset ja
Suomessa sekä oppikoulujen viidensien että kansa-
Iaiskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat. Suurin osa
oppilaista (91 %) oli l5-16-vuotiaita, mutta ko.
luokilla oli myös muutamia vanhempia ja nuorempia
(9 %). Näytteen suuruus oli 1 649 (Englannissa oli
poikia 12 7o enemmän kuin tyttöjä, Suomessa tyttöjä
4 7o enemmän kuin poikia). Puutteellisten vastaus-
ten vuoksi hylättiin l? lomaketta (n. I %).

Tutkimustiedot 1970-luvun alkupuolelta on Suo-
messa poimittu maan eri osia kartoittavista koulu-
laisten alkoholin käyttöä koskevista tärkeimpinä
pidetyistä raporteista.

Skotlannissa nuorten alkoholistien lukumäärän
kasvun vuoksi katsottiin tarpeelliseksi suorittaa
tutkimus Glasgowin koululaisten alkoholin käytöstä
(Davies & Stacey 1972, VI[). Englannissa ei
vastaavanlaista tutkimusta ole tehty (Grant 1976).

Jotta tarkoituksenmukainen vertailu
näiden eri tutkimusten välillä olisi mah-
dollinen, otetaan tarkasteltaviksi saman-
laiset kysymykset eri tutkimuksissa, ja
koska pyrkimyksenä on antaa mahdolli-
simman tarkka kuva koululaisten alkoho-
lin käytöstä, tarkastellaan tämänikäisten
alkoholin käytön keskeisiä seikkoja. Vas-
tausta etsitään seuraaviin kysymyksiin:

1) Paljonko tutkimuksessa mukana ol-
leista oli raittiita?

2) Minkä ikäisenä alkoholijuomia ensi
kerran maistettiin?

3) Miten usein alkoholia käytettiin?
4) Kuinka paljon alkoholia kerralla

käytettiin?
5) Miten usein päihdyttiin?
6) Millainen oli nuorten seura juomisti-

lanteen aikana ja missä alkoholia käytet-
tiin?

7) Mistä alkoholijuomat hankittiin?
B) Käyttivätkö vastaajien vanhemmat

alkoholia ja miten he suhtautuivat lasten-
sa alkoholin käyttöön?

9) Mikä oli taskurahan ja alkoholin
käytön välinen yhteys?

10) Millaisia asenteita koululaisilla oli
alkoholin käyttöä kohtaan ja mitkä teki-
jät "selittivät" heidän alkoholin käyt-
töään?

Suomi kuului 1960-luvulla sellaisten
maiden joukkoon, joissa alkoholin kulutus
henkeä kohden oli hyvin pieni (Everett &
al. 1976, 334). Sen sijaan vuonna L972
olimme oluen kulutuksessa jo lähellä
Euroopan keskitasoa. Ja samana aikana,
jolloin tislattujen juomien kulutus on
Suomessa ollut keskimäärin samansuu-
ruista kuin muuallakin maailmassa, oluen
ja viinin kulutus on väestönkehitykseen
suhteutettuna kasvanut meillä huomatta-
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vasti nopeammin kuin muissa maailman
maissa. Kasvusta huolimatta käytetään
kuitenkin viiniä muualla Euroopassa noin
kymmenen kertaa enemmän kuin meillä
eikä alkoholin kulutus ollut Suomessa
saavuttanut vuoteen 19?6 mennessä Eu-
roopassa vuonna 1960 vallinnutta keskita-
soa (Sulkunen 1977, 74-76).

TULOSTEN VERTAILUA

Palj onko tutkimuksessa mukana olleista
oli raittüta?

Suomessa katsottiin raittiiksi 1970-luvun
alkupuolella 16-vuotiaista pojista noin 15

% ia tytöistä noin 10 %.' Tämänikäisten
tyttöjen joukossa oli siis vähemmän
raittiita kuin poikien. I(uitenkin l8-vuo-
tiaiden joukossa oli raittiita tyttöjä hie-
man enemmän kuin raittüta poikia (Murto
1975, 23-25; Halminen 1971, 38-40; Pelto-
niemi 1975, 66).

Vuonna 1970 oli Skotlannissa 14-vuo-
tiaista koulupojista raittiita B % ia koulu-
tytöistä 16 o/", l?-vuotiaista koulupojista
oli raittiita 2 % ia koulutytöistä 4 %
(Davies & Stacey 1972, IX, 14).

Vuosina 1975-76 suorittamani tutki-
muksen mukaan oli 15-16-vuotiaita rait-
tiita Suomessa 16 % ja Englannissa 7 7o.

Englannissa oli hieman vähemmän kuin
Skotlannissa tämänikäisiä raittiita koulu-
laisia. Suomessa teini-ikäisten raittiiden
koululaisten määrä, ioka oli noin kaksi
kertaa suurempi kuin Britanniassa, ei ole
juuri muuttunut 1970-Iuvulla.

Minkä ikäisenä alkoholiiuomia ensi ker-
ran maistettün?

Suomi, Englanti ja Skotlanti olivat melko
tasaveroisia siinä, minkä ikäisinä koulu-
laiset ovat ensi kerran maistaneet alkoho-
lia. Ikä oli pääasiassa 13-14 vuotta.

'suomessa on yleisimmin luokiteltu raittiiksi henki-
lö, joka ei ole käyttänyt alkoholia tiedustelua
edeltäneen vuoden aikana. Skotlannissa oli raittiiksi
laskettujen joukossa myös kerran vuodessa alkoho-
lia maistaneita, esim. jouluna tai uudenvuoden
alkaessa (Davies & Stacey l9?2, IX, 14).
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Skotlantilaiset olivat kuitenkin vuodenj-

tai pari englantilaisia edellä, ja suomalai-
set olivat lähempänä englantilaisia kuin
skotteja.'

Miten usein alkohotio käAtettün?

1970-Iuvun alkupuolen suomalaisten tut-
kimusten mukaan koululaisten juontiti-
heys riippui juomalajista ja vaihteli muu-
tamasta kerrasta viikossa satunnaiseen
ryyppäämiseen (Aalto & al. 1973, 45-46;
Ahlström-Laakso L975, 7 l-72; Peltonie-
mi 1974, 145 & 147).

Skotlannissa ei ole selvitelty sitä, miten
usein koululaiset olivat yleensä käyttä-
neet alkoholia, vaan alkoholin käyttöti-
heyttä on tarkasteltu erikseen 1) omassa
tai sukulaisen kodissa, 2) kaverin luona ja
3) muualla. Alkoholin käyttö muualla kuin
omassa kodissa ei liittynyt yhtä usein
kuin Suomessa johonkin erityistilantee-
seen, ja alkoholijuomien käyttö muuten
kuin joissakin erityistilanteissa kasvoi iän
lisääntyessä (Davies & Stacey 1972,
17-r9).

Vuosina 1975-76 suorittamissani tutki-
muksissa selvisi, että Englannissa pojista
ja tytöistä joka kolmas käytti alkoholia
2-3 kertaa viikossa. Suomessa koulupo-
jat ja -tytöt käyttivät alkoholia pääasias-
sa 2-3 kertaa kuukaudessa, joten juonti-
tiheyden ero Englannin ja Suomen välillä
oli huomattavan suuri. Koululaisten juon-
titiheydessä ei viime vuosina ole Suomes-
sa tapahtunut sanottavia muutoksia.

Kuinka paljon alkoholia kerralla kdgtet-
tizn?

1970-luvun alkupuolen tutkimusten mu-
kaan suomalaiset 15-I7-vuotiaat pojat
käyttivät kerralla 3-5 pulloa ja tytöt 1-5
pulloa keskiolutta. Keskiolut oli tavallisin
nuorten aloitusjuoma (Meckelborg 1972,
269). Kuitenkin Salme Ahlström-Laak-
son (1975, 69-70) mukaan puolet
16-18-vuotiaista helsinkiläispojista olisi

,Tosin tutkijat Jahoda ja Cramond (1972, 22)

väittävät, että suurin osa skotlantiiaisista olisi
maistanut alkoholia jo 6-8-vuotiaana.



valinnut juomakseen mieluiten väkevät
juomat, jos heillä hinnasta ja hankintavai-
keuksista rüppumatta olisi ollut mahdolli-
suus valita juomansa.

Viiniä Suomen 15-l?-vuotiaat koulu-
laiset käyttivät tämän vuosikymmenen
alkupuolella yhdellä juomiskerralla puo-
lesta pullosta koko pulloon ja väkeviä
juomia 4 cl:n grogeja 3-6. Väkevien
juomien ja viinin käyttö lisääntyi tuona
aikana nuorten keskuudessa (Peltoniemi
1975, 64; Ahlström-Laakso 1975, 73-7 4).

Skotlannissa oli sekä poikien että tyttö-
jen kohdalla alkoholijuomalajeista etusi-
jalla olut, vaikka tytöt joivat sitä miedom-
pana kuin pojat. Myös Suomessa oli olut
ensimmäisellä sijalla.Tosin oluen käyttö
väkeviin juomiin verrattuna oli vähenty-
nyt (Peltoniemi 1975, 64 & 67; Ahlström

-Laakso 1975, 70). Glasgowissa oli poiitla
juomalajeista toisella sijalla viski ia ty-
töilIä viini. John Daviesin ja Barrie
Staceyn (1972, 39) mukaan väkevien
juomien käyttö näytti tyttöjen keskuu-
dessa kuitenkin lisääntyneen viinien kus-
tannuksella. Samanlainen suunta oli to-
dettavissa myös meillä (Peltoniemi 1975,

6tt--65; ks. myös Ahlström-Laakso 1975,

69).
Skotlantilaisen tutkimuksen mukaan

15-17-vuotiaat pojat käyttivät alkoholia
kotonaan vähemmän kuin kaverin luona
tai muualla. Kotona yhdellä kerralla juotu
olutmäärä oli sekä pojilla että tytöillä
vähemmän kuin yksi pullo (half a pint) tai
1-2 pulloa (1-2 pints).'

Vuosina 1975-76 suorittamani tutki-
muksen mukaan englantilaiset tytöt joi-
,'at olutta kerralla saman verran kuin
skotlantilaisetkin (half a pint tai 1 pint).
Suomalaiset tytöt joivat olutta muuten
saman verran kuin englantilaiset, paitsi
että he joivat huomattavasti useammin
myös monta pullollista. Englantilaiset
pojat käyttivät olutta vähemmän kuin
yhden pullon (half a pint) tai l-4
'Pint (0,57 litraa) on oluen yleinen mitta Isossa-
Britanniassa. Koska Suomessa pullo olutta (0,33 I) on
enemmän kuin half a pint ja vähemmän kuin I pint,
on tässä esitetty määräIlinen vertailu käsitettävä
vain ohjeelliseksi.

pullollista (1-4 pints). Meillä pojat joivat
muuten samoin, paitsi että joukossa oli
myös seitsemän pullollista tai enemmän-
kin olutta käyttäneitä.

Viiniä englantilaiset tytöt ja poiat
käyttivät pienempiä annoksia kuin mei-
käläiset. Englannissa tytöt keskittyivät
poikia useammin ainoastaan yhteen lasil-
Iiseen.

Väkeviä juomia suomalaiset pojat ja
tytöt nauttivat yhdellä juomiskerralla
pääasiassa puoli pulloa, mikä on huomat-
tavasti enemmän kuin Englannissa, jossa
pojat ja tytöt tyytyivät yleisesti vähem-
pään kuin 4 cl:aan. Britanniassa oli myös
noin kolmannes enemmän väkeviä käyt-
täviä tyttöjä kuin poikia.

Mtten usein pöihdattiin?

Lievästi päihtyneitä poikia ja tyttöjä oli
Skotlannissa huomattavasti enemmän
kuin Englannissa ja tosi humalassa olleita
poikiakin noin kaksi kertaa runsaammin
kuin englantilaisia poikia.' Skottitytöt sen
sijaan olivat melkein tasoissa tosi huma-
lan kokeneiden englantilaistyttöjen kans-
sa. Koska suomalaiset koulupojat ja
-tytöt kokivat kummatkin lievän päihty-
myksen kolmanneksen useammin ja oli-
vat tosi humalassa kolme ja puoli kertaa
useammin kuin Englannin koululaiset,
olivat Suomi ja Skotlanti huomattavasti
lähempänä toisiaan kuin Suomi ja Eng-
lanti.

Milloinen oli nuorten seura juomistilan-
teen aikana j a mis s ä alkoholia köyt ettün?

1970-luvun alkupuoleen kohdistuneen
suomalaisen tutkimuksen mukaan kave-
rin koti poika- tai tyttöystävän seurassa
oli koululaisten tärkein alkoholinkäyttö-
paikka.

Skotlannissa oli eniten vanhempiensa
tai sukulaistensa kanssa alkoholia käyttä-
neitä koululaisia.

Suomessa ja Englannissa vuosina
1975-?6 suoritettu tutkimus vahvisti sekä

'Koska alkoholin käyttömääriä ei ollut rajattu,
päihtyminen on käsiteltävä subjektiivisena koke-
muksena.
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aikaisemman suomalaisen että skotlanti-
laisen tutkimuksen tulokset: Suomessa
kaverit ja Isossa-Britanniassa vanhem-
mat olivat hallitsevassa asemassa teini-
ikäisten juomaseurana.

Mr,stä alkoholijuomat hankittün?

I(oska Suomessa kaveri oli juomaseurana
tärkeimmässä asemassa, hän oli myös
yleisimmin hankkinut juomat Alkosta tai
elintarrikeliikkeestä. Skotlannissa olivat
vanhemmat hankkineet juomat, paitsi
silloin, kun alkoholia oli käytetty muualla
kuin omassa kodissa; täIlöin juoman
hankkijana oli ollut kaveri.

Suomalaisten ja englantilaisten koulu-
laisten keskuudessa vuosina 1975-76 te-
kemäni alkoholitutkimuksen mukaan se-
kä poikien että tyttöjen kohdalla oli
vanhempien osuus juomie., hankkijana
Englannissa yhtä suuri kuin Suomessa
kaverin osuus.

I{äg ttiu ätkö u astaajien u anhemmat alko -
holia ia miten he suhtautuiuat lastensa
alkoholin käyttöön?

1970-luvun alkupuolen tutkimuksista kävi
ilmi, että kun isän ja äidin alkoholin
käyttö oli runsasta, niin tavallisesti lap-
setkin alkoivat käyttää runsaasti alkoho-
Iia (Peltoniemi L97 4, 22).

Skotlannissa vanhemmat ensimmäisek-
si tarjosivat lapsilleen alkoholia (Davies &
Stacey 1972, X). Suomessa oli sellaisia
perheitä, joissa vain isä käytti alkoholia,
kaksi kertaa niin paljon kuin Englannissa.
Sellaisia tapauksia, joissa molemmat van-
hemmat käyttivät alkoholijuomia, oli
Englannissa kolmanneksen enemmän
kuin Suomessa.

Suomalaisten vanhempien asennoitu-
minen lastensa alkoholin käyttöön todet-
tiin 1970-luvun alkupuolen alkoholitutki-
muksissa entistä hyväksyvämmäksi (Pel-
toniemi 1973, 5 & 1974,22; Murto 1973, 22).

Skotlannissa sekä raittiit että paljon
alkoholia käyttävät koululaisten vanhem-
mat eivät hyväksyneet lastensa alkoholin
käyttöä (Davies & Stacey 1972, IX).

Koululaisten ilmoituksen mukaan eng-
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lantilaisista vanhemmista yli kaksi kol-
masosaa ja suomalaisista yksi viidesosa
hyväksyi lastensa oluen ja viinin käytön.
Väkevien juomien nauttimisen hyväksyi
puolet englantilaisista ja vajaa kymme-
nesosa suomalaisista vanhemmista.r

Mikä oli taskurahan ja olkoholin käAtön
uölinen yhteys?

Sekä suomalainen että skotlantilainen
tutkimus osoitti, että alkoholia käyttä-
neillä koululaisilla oli enemmän taskura-
haa kuin raittiilla. Skotlantilainen tutki-
mus paljasti niin ikään, että alkoholin
kulutus oli sitä runsaampaa, mitä enem-
män nuorilla oli rahaa käytettävissään
(Lahti L972, 83; Peltoniemi 7973,32; Fossi
1970, 37-38; Davies & Stacey 1972,41 8.
B7). Suomen koululaiset kuluttivat rahaa
alkoholiin enemmän kuin heidän englan-
tilaiset koulutoverinsa, vaikka englanti-
laisilla oli enemmän taskurahaa kuin
suomalaisilla.

Milloisia asenteita koululaisilla oli olko-
holin käAttöä kohtaan ja mitkä tekijät
"selittiuöt" heidün alkoholin käattöään?

Vastaukset väitteeseen, että vähäinenkin
alkoholimäärä jatkuvasti käytettynä on
vaaraksi terveydelle, osoittivat, että Eng-
lanti ja Skotlanti muistuttivat toisiaan.'?
Näissä molemmissa maissa oli yhteensä
eniten sekä niitä, joiden oli vaikea ottaa
asiaan kantaa, että sellaisia, jotka näkivät
alkoholijuomat osapuilleen epäterveelli-
siksi (tai vaaraksi teini-ikäisille, kuten
skotlantilaisessa tutkimuksessa sanot-
tiin). Suomalaisista koululaisista enem-
mistö oli väitteen kanssa ehdottomasti
samaa mieltä.

Selviteltäessä, miksi kyseiset koululai-

'Vuosina 1975-76 suomalaisten ja englantilaisten
koululaisten keskuudessa suoritetussa alkoholitut-
kimuksessa tiedusteltiin vanhempien suhtautumista
erikseen lastensa oluen, viinin ja väkevien juomien
käyttöön.
'Vastaamista varten väitteessä oli viisi luokkaa:
ehdottomasti samaa mieltä, osapuilleen samaa
mieltä, vaikea sanoa, hieman eri mieltä ja ehdotto-
masti eri mieltä.



set käyttivät alkoholia, alkoholijuomien
maku osoittautui tärkeäksi perusteeksi
kaikissa kolmessa maassa.'

Perusteella "kun käytän alkoholia,
unohdan hetkeksi arkiharmit ja ikävyy-
det" (tai Skotlannissa: "Alkoholi rauhoit-
taa hermojani sekä auttaa minua rentou-
tumaan ja olemaan murehtimatta") ei
ollut merkitystä skotlantilaisille eikä eng-
Iantilaisille pojille ja tytöille. Tosin Skot-
Ianti oli Englantia jyrkemmin kielteisellä
kannalla. Suomalaiset koululaiset sen
sijaan ottivat "rySrpyn murheeseen" kaksi
kertaa useammin kuin englantilaiset.

Perusteella "alkoholi auttaa minua saa-
maan helpommin kosketusta vastakkai-
seen sukupuoleen" oli sekä poikien että
tyttöjen kohdalla Skotlannissa suurempi
osuus kuin Suomessa ja Englannissa.
Perustetta tärkeänä pitäviä poikia oli
Suomessa ja Englannissa suunnilleen yh-
tä paljon, kun sen sijaan näin ajattelevia
tyttöjä oli meillä kaksi kertaa runsaam-
min kuin Englannissa. Perustetta tärkeä-
nä pitäviä tyttöjä oli Suomessa runsaat 10

7o enemmän kuin poikia, kun taas Englan-
nissa heitä oli runsas kolmannes vähem-
män kuin poikia.

TIIVISTELMA

1) Raittiiden 15-16-vuotiaiden koulu-
laisten määrä oli Suomessa noin kaksi
kertaa suurempi kuin Englannissa ja
Skotlannissa.

2) Kaikissa kolmessa maassa alkoholia
oli ensi kerran maisteltu pääasiassa
13-14-vuotiaana.

3) Suomen koululaiset käyttivät alko-
holia keskimäärin 2-3 kertaa kuukaudes-
sä, englantilaiset vastaavasti noin 2-3
kertaa viikossa. Skotlannissa selviteltiin
alkoholin käyttötiheys erikseen omassa
sekä kaverin kodissa ja muualla.

4) Suomalaiset tytöt ja pojat joivat
kerralla sekä olutta, viiniä että väkeviä

'Perusteita mitattiin neljällä luokalla: erittäin tär-
keä, verraten tärkeä, jokseenkin merkityksetön,
täysin merkityksetön.

juomia määrällisesti enemmän kuin Eng-
lannin ja Skotlannin koululaiset.

5) Suomalaiset olivat päihdyksissä huo-
mattavasti useammin kuin englantilaiset
ja myös useammin kuin skotlantilaiset;
tässä he olivatkin lähempänä skotlantilai-
sia kuin englantilaisia.

6) Suomessa kaveri ja Isossa-Britan-
niassa vanhemmat olivat useimmiten
nuorten juomaseurana.

7) Suomessa kaveri ja Englannissa sa-
moin kuin Skotlannissa vanhemmat olivat
pääasialliset juomien hankkijat.

8) Englannissa yleensä molemmat van-
hemmat käyttivät alkoholia, kun taas
Suomessa useimmiten vain isä käytti
alkoholia.

9) Skotlannissa eivät raittiit eivätkä
paljon alkoholia käyttävät vanhemmat
hyväksyneet lastensa alkoholin käyttöä.

Koululaisten ilmoituksen mukaan suo-
malaisten vanhempien enemmistö vas-
tusti kaikkien alkoholijuomien käyttöä ja
Englannissa enemmistö vanhemmista hy-
väksyi lastensa alkoholin käytön, paitsi
että väkevien juomien käytön hyväksyi
vain joka toinen.

10) Kaikissa kolmessa maassa koulu-
laisten alkoholin kulutus oli sitä runsaam-
paa, mitä enemmän heillä oli taskurahaa.

ll) Suomalaisilla oli ehdottoman jyrk-
kä näkemys alkoholin haitallisuudesta
terveydelle, kun taas Englannissa ja
Skotlannissa oli paljon sellaisia koululai-
sia, joiden oli vaikea ottaa kantaa alkoho-
lin haitallisuuteen.

Suomalaiset ottivat "ryypyn murhee-
seen" kaksi kertaa useammin kuin eng-
lantilaiset. Sen sijaan englantilaiset ja
skotlantilaiset olivat tässä lähellä toisi-
aan. Suomalaisille ja skotlantilaisille alko-
holin käyttö jutun irrottajana oli tär-
keämpää kuin englantilaisille (suomalai-
sille vielä neljänneksen tärkeämpää kuin
skotlantilaisille), ja kosketuksen hankki-
minen vastakkaiseen sukupuoleen alko-
holin rohkaisemana oli Skotlannissa ta-
vallisempaa kuin Englannissa ja Suomes-
sa.
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POHDISKELUA

Seuraavassa on joitakin kysymyksiä, jot-
ka edellä suoritettu tarkastelu tuo mie-
leen:

Onko tarkoituksenmukaista, että nuo-
ret saavat ensimmäisen juomiskokemuk-
sensa kaveriensa seurassa muualla kuin
kotonansa?

Englannissa ja Skotlannissa ensimmäi-
set, jotka tarjosivat alkoholia lapsille,
olivat näiden omat vanhemmat. Näin
lapsille pyrittiin antamaan asiallinen ku-
va alkoholin käytöstä.

Eikö vanhempien jyrkän kielteinen
asennoituminen alkoholiin ja lastensa
alkoholin käyttöön saata johtaa lapsen tai
lapset päinvastaiseen tilanteeseen kuin
vanhempien tarkoitus on ollut?

Isossa-Britanniassa pyritään osoitta-
maan lapsille, että alkoholin kontrolloitu
käyttö on sosiaalisesti hyr'äksyttävää.
Vanhempia kehotetaan antamaan lapsil-
leen asiallinen ja realistinen esimerkki,
malli, alkoholikysymyksessä.

Onko opettajien koulutuksessa kiinni-
tetty riittävästi huomiota siihen, että
opettajista pyrittäisün kouluttamaan, ei
ainoastaan alkoholia koskevan informaa-
tion jakajia, vaan myös keskustelun
ohjaajia alkoholikysymystä käsitteleviin
pienryhmiin koulussa?

Eikö koulun taholta olisi hyödyllistä
järjestää oppilaiden, opettajien ja van-
hempien yhteisiä tilaisuuksia, joissa kes-
küsteltaisiin nimenomaan alkoholin käyt-
töön liittyvistä kysymyksistä realistisesti
ja asiallisesti?
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Englßh sunmary

Onni. Ifalminen: Suomalaisten, englantilaisten ia
skotlantil aist en koululaisten alkoholin käU tt ö ( The
use of alcohol among frnnish, English and Scottish
schoolchildren at the age of 15--16 Aears)

Comparing the essential questions on the use of
alcohol in the inquiries that were made in 1975-?6
among 1 632 schoolchildren of 15-16 years of age in
some schools in Southern Finland (in the cities of
Turku, Hämeenlinna and SaIo) and in Southern
England (in the cities of Reading, Bracknell and
Sandhurst) and in the inquiries concerning the use of
alcohol by Finnish and Scottish schoolchildren of the
early 19?0's the following can be established on the
basis of the replies:

- The number of 15-16 year old schoolchildren
who were teetotallers was approximately twice as

large in Finland than in England and Scotland.

- In all these three countries alcohol was taken
the first time between the ages of 13-14.

- Finnish schoolchildren used alcohol appr. 2-3
times a month, the English respectively 2-3 times a
week. In Scotland the frequency of alcohol use in the
child's own home, in the home of friends or
elsewhere were examined separately.

- Finnish girls and boys drank bigger quantities
of beer, wine and liquors per occasion than English
and Scottish schoolchildren.

- The Finns were more often intoxicated than
the English and also more often than the Scottish,
though the frequency of their being intoxicated was
eloser to the Scottish than to the English.

- In Finland friend and in Great Britain parents
were generally the drinking companions of youth.

- In Finland friends and both in England and
Scotland parents were the main providers of drinks.

- In England both parents used alcohol, in
general, while in Finland, when compared with
England, the father's use of alcohol was dominating.

- In Scotland neither teetotallers nor parents
using much alcohol approved the use of alcohol by
their own children. According to the schoolchild-
ren's responses most of the Finnish parents opposed
to their children's use of all kinds of alcohol, in
England the majority of parents approved of their
children's use of alcohol, except for strong drinks,
which were approved by appr. 50 o/" of the parents.

- In all three countries the consumption of
alcohol was bigger the more pocket money the
schoolehildren had at their disposal.

- As far as the hygienic disadvantages of the
slightest use of alcohol were concerned, the majority
of Finns had a very strict opinion of its detrimental
influence on health, whereas in England and
Scotland there were a great number of schoolchild-
ren who found it difficult to take stand on this
question.

- In all three countries the taste of alcoholic
beverages was essential to their use.

- The Finns took a little drink to "drown one's
sorrow" twice as often as the English, whereas the
English and the Scottish were very close in this
res:pect.

For the Finns and the Scottish the use of alcohol
was as "release of one's tongue" more important
than for the English (for the Finns even a quarter
more important than for the Scottish), and its
assisting influence in gaining contact with the
opposite sex was considered greater in Scotland
than in England and Finland. Finland, however, led
England in this respect.
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