Nuoret toivovat aikuisilta
kohtuullista juomatapaa

Nuorten kysely 2011
Lasten seurassa -yhteistyöohjelma selvitti kesällä 2011 12–18-vuotiailta nuorilta näkemyksiä aikuisten alkoholinkäytöstä ja suomalaisesta alkoholikulttuurista. A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden suunnittelemassa kyselyssä tiedusteltiin nuorten kokemuksia omien vanhempien juomisen aiheuttamista haitoista. Tulokset osoittavat, että
nuoret kannattavat muutosta: vanhemmilta toivotaan kohtuullista, juhlatilanteisiin painottuvaa juomatapaa. Nuoret eivät pidä suomalaisten humalahakuisesta juomatavasta
ja humaltumista ihannoivasta puhetyylistä. Tv-ohjelmien ja mainosten tarjoama kuva
alkoholin vaikutuksista ei nuorten mielestä ole totuudenmukainen.

“Aikuisille pitäisi pitää luentoja siitä mitä kaikkia
haittavaikutuksia alkoholin käytöstä on heille ja lapsille.”

Humalajuominen ei kuulu kotiin
Selkeästi suurin osa (82 %) kyselyn 12–18-vuotiaista vastaajista hyväksyy aikuisilta
kohtuullisen alkoholinkäytön. Humalajuominen ei sen sijaan kuulu kotiin. Tätä mieltä
oli 80 prosenttia vastaajista. Vanhempien alkoholinkäyttö on nuorten mielestä ikävintä,
jos kodin asioiden hoito kärsii eikä lupauksista pidetä kiinni. Mukavimmillaan vanhemmat ovat selvin päin. Valtaosa nuorista, noin yhdeksän kymmenestä, kuitenkin hyväksyy
vanhempiensa alkoholinkäytön juhlatilanteissa.
Vastauksista välittyy vahva viesti, ettei vanhemman alkoholinkäyttö ole nuoren hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta lainkaan marginaalinen seikka. Avovastauksissa nousi
toistuvasti esiin, etteivät vanhemmat ymmärrä, että heidän persoonallisuutensa muuttuminen alkoholin nauttimisen myötä voi ahdistaa nuorta. Nuoret uskovat vanhempien
juomatavan vaikuttavan myös lasten alkoholiasenteisiin ja juomatapaan aikuisena.
Vanhemmat vaikuttavat nuoriin myös puheillaan: vastaajista 84 prosenttia katsoo, että
vanhempien tulisi kertoa nuorille faktatietoa alkoholinkäytön vaikutuksista. Toisaalta
nuoret esittivät kyselyssä myös epäilyksensä siitä, onko aikuisilla riittävästi tietoa alkoholinkäytön ja päihtymyksen eri vaikutuksista.
Nuorista 46 prosenttia on vähintään jokseenkin sitä mieltä, että alkoholijuomia olisi
hyvä antaa maistaa kotona, jotta lapsi tai nuori oppisi käyttämään alkoholia oikein. Sen
sijaan vain 14 prosenttia vastaajista pitää järkevänä hakea yläasteikäiselle juomia valvomistarkoituksessa.

Haittoja aiheutuu joka neljännelle nuorelle
Aikuisten alkoholinkäyttöön suhtaudutaan sallivimmin silloin, kun se on kohtuullista tai
liittyy juhlatilanteisiin. Humaltumista ei hyväksytä, eikä alkoholinkäyttö ole useimpien
mielestä aikuisen yksityisasia, varsinkaan jos hänellä lapsia. Huomattava osa kyselyyn
vastanneista kertoo vanhempien juomisen myös aiheuttavan esimerkiksi häpeää ja inhoa. Myönteiset vaikutukset ovat selvästi harvinaisempia. (kuvio 1)

Kuvio 1: Mitä seuraavista vanhemman alkoholinkäyttö
aiheuttaa sinulle? % n=841
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”Lapselle tulee epämukava olo, jos aikuiset ovat
humalassa. Voi jopa tulla paniikki. Lapsen luottamus
vanhempiin saattaa vähän horjua.”

Varsinaisia haittoja kodin aikuisten päihteidenkäytöstä kertoo kokeneensa 26 prosenttia nuorista, mikä on korkeampi osuus kuin aikuisille tehdyissä kyselyissä (21 % vuonna
2004 ja 23 % vuonna 2009). Suomalaisnuorista oli kotonaan kokenut haittoja usein 2
prosenttia ja joskus 24 prosenttia. Nuori voi siis kokea satunnaisenkin alkoholinkäytön
seuraukset haitallisiksi.
Haittojen aiheuttajaksi mainittiin useimmin isä (78 %) tai äiti (34 %). Myös äidin puoliso
oli melko tavallinen haittojen aiheuttaja. Vanhempien tuttavan juomisesta oli kotonaan
kokenut haittoja yllättäen peräti 10 prosenttia kaikista haittoja kokeneista.

”Menen aikaisin nukkumaan ettei tarvitsisi
katsella sitä kännäämistä.”

Yleisimpiä vanhempien juomisen aiheuttamia haittoja ovat kyselyn mukaan perheriidat
(53 %), häpeä vanhemmista (49 %) ja ahdistus (38 %). Tytöt kokevat poikia yleisemmin
ahdistusta ja pelkoa juovaa vanhempaa kohtaan. Vanhempien juomisesta haittoja kokeneista yli neljännes on joutunut salailemaan vanhempien juomista. Melkein yhtä tavallista on joutua huolehtimaan päihtyneestä vanhemmasta. Moni jättää myös kavereita
kutsumatta kotiin vanhempien juomisen vuoksi.
Tulevaisuuden suhteen nuoria huolettaa vanhempien päihteidenkäytön vaikutus heidän
terveyteensä ja elinikäänsä. Vanhemman joutuminen onnettomuuteen pelottaa jopa
kolmannesta vanhempien juomisesta kärsineistä 12–13-vuotiaista. Aikuisen alkoholinkäytöstä johtuvaa ahdistusta lievitetään yleisimmin kavereita tapaamalla, musiikkia
kuuntelemalla ja – varsinkin pojat – netissä surffaamalla. Nuorten selviytymisstrategiat ovat moninaisia: yksi pakenee juomistilanteita, toinen kokee helpotusta kavereiden
seurassa ja jollekin tunneperäinen uppoutuminen esimerkiksi musiikkiin on tärkeää.

Mikä auttaa nuorta?
Aikuinen kuuntelija löytyy useimmiten ydinperheen piiristä. Neljännes haittoja kokeneista nuorista ei kuitenkaan ole halunnut puhua tunteistaan kenellekään aikuiselle. Erityisen hankalalta vaikuttaa niiden nuorten elämäntilanne, joiden kotona ei asu sellaista
vanhempaa, jonka kanssa keskustelua aiheesta voi käydä. Näiden nuorten kannalta
olisi toivottavaa, että tarjolla olisi riittävästi aihepiirin tukipalveluja. Tärkeää olisi, että
nuoria usein kohtaavat ammattilaiset, kuten opettajat ja nuorisotyöntekijät, hallitsisivat
perustiedot kodin päihteidenkäytön vaikutuksista ja tietäisivät, miten vaikeassa kotitilanteessa elävää nuorta voi tukea.
Aikuisten alkoholinkäytöstä haittoja kokeneiden nuorten elämää helpottaisi yleisimmin
riitelyn ja tappelun loppuminen (22 %), kotoa pois pääseminen silloin, kun siellä on
vaikeaa (20 %) sekä se, että saisi viettää enemmän aikaa tai harrastaa enemmän vanhempien kanssa. Palvelujärjestelmä voisi nykyistä paremmin tukea nuorta, jonka kotona liiallinen juominen on tavallista. Nuoret toivovat esimerkiksi paikkoja, joihin voi
mennä pahoina päivinä. Tuen ja rauhan paikka voi löytyä myös netistä, jonne nuoret
toivovat paitsi kanavia vertaistuen saamiseen, myös osaavia aikuisia. Nuorten mielestä
on tärkeää, että aikuisia on helposti tavoitettavissa keskusteluavuksi.

Nuoret toivovat alkoholikulttuurin muutosta!
Kyselyssä myös testattiin nuorten suomalaista alkoholikulttuuria koskevia asenteita
väittämien avulla (kuvio 2).

Kuvio 2: Mitä olet mieltä suomalaisten
alkoholiasenteista? % n=841
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Kaksi kolmesta nuoresta on sitä mieltä, että ryyppäysjuttuja pidetään liiankin hauskoina. Lähes sama osuus toivoo, ettei niin usein näkisi humalaisia julkisilla paikoilla.
Suurin osa kokee myös, että humaltumista ihannoidaan liikaa. Selvästi yli puolet nuorista on havainnut, että alkoholista kieltäytymistä joutuu Suomessa perustelemaan. Vain
viidennes vastaajista piti suomalaisten suhtautumista alkoholiin järkevänä. Nuorilla on
mielipiteitä, joiden laajempi tutkiminen ja huomioiminen voisi avata mahdollisuuden
alkoholikulttuurimme muutokseen.

”Aikuisten pitäisi ymmärtää,
kuinka iso rooli heillä on esikuvana lapselle kaikessa,
myös alkoholin käytössä.”
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