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Tutkielman aiheena on ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset ihanteellisesta alkoholikäytöstä hyvissä bileissä.
Tutkielma on tehty Neliveto vai etukeno? -hankkeeseen, joka oli ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu ehkäisevän
päihdetyön hanke vuosille 2007 – 2009.  Tutkielman tavoitteena on selvittää ensinnäkin sitä, millaisena opiskelijat mieltävät
ihanteellisen alkoholinkäytön. Tämän lisäksi tutkielmassa selvitetään sitä, näyttäytyykö juominen opiskelijoille itsestään
selvänä asiana hauskanpidossa sekä sitä, ovatko juominen ja juomattomuus toisilleen täysin vastakkaisia ilmiöitä. 

Aineistona toimivat Neliveto vai etukeno? -hankkeessa kerätyt opiskelijoiden vastaukset heidän alkoholinkäyttöään koskeviin
kysymyksiin. Vastaukset on kerätty lomakekyselynä ammattikorkeakoulujen hyvinvointipäivillä, ja vastaajia oli yhteensä 421.
Analyysimenetelmänä on sovellettu luokitusten analyysiä, johon on otettu vaikutteita strukturalistisista ja semioottisista
perinteistä. Analyysissä on kiinnitetty huomiota aineistossa esiintyviin me ja muut -erontekoihin.  

Analyysin pohjalta aineistosta piirtyi esiin kaksi vallitsevaa alkoholinkäyttöön liitettyä ihannetta: kontrolloidun juomisen
ihanne sekä juomattomuuden ihanne. Kontrolloidun juomisen ihanne jakautuu kahteen eri jäsennystapaan. Toisessa
lähestymistavassa juomista jäsennetään negatiivisesta, uhkakuvien näkökulmasta, jolloin korostetaan kontrolloimattomasta
juomisesta aiheutuvia sosiaalisia haittoja. Toisessa lähestymistavassa juomista jäsennetään positiivisesta näkökulmasta, jolloin
kontrolloidun juomisen katsotaan antavan juhlijalle hauskanpitoon tarvittavia kompetensseja. 

Juomattomuuden ihanne jakautuu kolmeen eri jäsennystapaan: juomattomuuden ja vähäisen juomisen ihanne,
harkinnanvaraisen juomisen ihanne sekä kyky pitää hauskaa juomatta. Ensimmäisessä jäsennystavassa juomattomuuden
ihanne näyttäytyy joko juomisesta pidättäytymisenä tai vaihtoehtoisesti vähäisenä alkoholin nauttimisena, jolloin raskas
juominen näyttäytyy paheksuttavana toimintana, josta vastaajat pyrkivät erottautumaan. Harkinnanvaraisessa juomattomuuden
ihanteessa korostuu yksilöltä vaadittava harkinta juomiseen liittyvissä tilanteissa, jolloin juomiselle vaaditaan tiettyjä
perusteita. Kyvyssä pitää hauskaa juomatta korostuu yksilön kompetenssin merkitys erityisen vahvasti, jolloin ei riitä
pelkästään se, että juhlija kykenee halutessaan pidättäytymään juomisesta, vaan hänellä tulee myös olla taitoa pitää hauskaa
juomattomuudesta huolimatta. Juomattomuuden ihanteessa ei kuitenkaan ole kyse absoluuttisesta raittiudesta vaan
pikemminkin humalajuomisen kriittisyydestä.

Tutkielman tärkeimpiä lähteitä ovat Törrösen ja Maunun artikkelit nuorten aikuisten alkoholinkäytöstä, Mäkelän ja Virtasen
artikkeli kauppaoppilaiden humalasta sekä Sulkusen teos: The European new middle class.
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