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Ravintolajuomista voidaan tarkastella osana
juomatapoja ainakin kahdesta eri näkökulmas-
ta. Alkoholipoliittisessa keskustelussa viitataan
usein siihen uskomukseen, että alkoholin käyt-
tö olisi ravintoloissa hillitympää tai kontrolloi-
dumpaa kuin muualla. Toinen näkökulma tar-
kastelee ravintolaj uomista osana j uomatapojen
yleistä muutosta. Tiedetään jo, että Suomessa
juomatavat säilyivät jokseenkin muuttumatto-
mina I97O-luvun puolivälistä l980-luvun puo-
liväliin (ks. Simpura l9B5 a & b). Senjälkeises-
tä kehityksestä ei ole yksityiskohtaisia tietoja,
mutta vuodesta l9B4 vuoteen 19BB on alkoho-
lin kokonaiskulutus kasvanut l2 prosenttia.

Juomatapojen laadulliset piirteet muuttuvat
yleensä hitaasti, eikä viime vuosina tapahtunut
kulutuksen kasvu sekään välttämättä merkitse
juomatapojen olennaista muuttumista.

Tässä kirjoituksessa kuvataan yksityiskoh-
taisesti ravintolajuomista vuoden l9B4 juoma-
tapatutkimuksen aineistossa. Lyhyesti tarkas-
tellaan myös ravintolajuomisen muutoksia
vuodesta 1968 vuoteen 1984. Kirjoituksessa
käsitellään vain anniskeluravintoloissa tapah-
tunutta alkoholin käyttöä. Keskiolutbaareja
koskevia tietoja ei esitetä.

Alkoholinmyyntitilastojen mukaan on ravin-
tolakulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta
pitkään ollut varsin vakaa, 22-2+ prosenttia
(ks. taulukko 1). Sen sijaan ravintoloiden ja
varsinkin niiden asiakaspaikkojen lukumäärä
on l980-luvun alkupuolelta alkaen kasvanut
nopeasti. Ravintolatarjonnan muutokset eivät
kuitenkaan näytä olevan keskeisiä selitettäessä
alkoholin kokonaiskulutuksen kasvua viime
vuosina.

Artikkeli on muokattu esitelmästä, joka pidettiin Poh-
joismaisen päihdetutkimuslautakunnan (NAD) tutkija-
kokouksessa "OIIentligt drickande i de nordiska länderna

- kontroll och kultur" 27.-29.9.1988 Maarianhaminas-
sa.

Ravintolassa tapahtuvan alkoholin käytön
muutoksia ei ole Suomessa systemaattisesti
seurattu. Käytettävissä on joukko hyvinkin eri-
laisia ravintolajuomista koskevia tutkimuksia.
Vuonna 1968 toteutettiin laaja tutkimushanke,
jonka yhtenä osana oli ravintola-asiakkaiden
haastattelututkimus (Partanen 1969 & 1970).
Vuosien 1968, 1969, 1976 ja l9B4 juomatapa-
tutkimuksissa on runsaasti yksityiskohtaista
tietoa myös ravintolajuomisesta (aikaisempia
raportteja esim. Simpura 1976 ja Ylönen 1979
& l9B0). Ravintola-alan tutkimusyksikkö teki
vuonna l9B3 (Mielipidetutkimus... 1983) ra-
vintolajuomista koskeneen haastattelututki-
muksen, jonka esikuvana oli Ruotsissa l9B0-
luvun alussa tehty tutkimus (Pä restaurans
l98l;ks. myös Pä restaurang l986). Haastatre-
lu- ja kyselytutkimusten lisäksi on joukko
muunlaisia tutkimuksia, joissa on usein käyter-
ty niin sanottuja kvalitatiivisia tutkimusmene-

Taulukko 1. Alkoholin kulutus ravintoloissa sekä ravinto-
loiden ja niiden asiakaspaikkojen lukumäärä Suomessa
l978-1987

alkoholin anniskelu- ravinto-
kulutus ravintoloissa loiden
l/henkilö kulutetun lkm

alkoholin
osuus-7,
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6,22
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3s0
392
277
659
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rTilastointiperusteen muutos 198 l.
Ld hde : Alkoholi tilas tollinen vuosikirj a I 98 7
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telmiä. Tutkimukset päivätansseista (Haavro-
Mannila & Snicker 1980), lähiöravintoloista
(Sulkunen & al. l9B5) sekä aivan vastikään
uuden keskiluokan ravintolaelämästä (Ahola
l9B9; Pirinen 19BB) ovat liittyneet lähinnä ylei-
siin kulttuurisosiologisiin kysymyksenasettelui-
hin, mutta niillä on merkitystä myös alkoholi-
politiikan kannalta. Kysymykseen ravintoloi-
den roolista alkoholin käytön kontrolloijana
liittyy myös tuore tutkimus tarjoilijoiden työstä
(Heimonen-Karppinen l98B).

Vuoden l9B4 juomatapatutkimuksessa
haastateltiin 3 624:ää vastaajaa, jotka olivat
iältään 11-69-vuotiaita. Vastausprosentti oli
93,6 (ks. Simpura 1985 a). Ravintolajuomisen
tiheyttä kysyttiin erikseen sen lisäksi, että tut-
kimukseen sisältyi yksityiskohtainen haastatte-
lua edeltäneen viikon juomiskertojen kartoitus.
Kun lähes kaikki haastattelut tehtiin syyskuus-
sa 1984, voidaan juomiskerta-aineiston katsoa
kuvaavan tyypillisen syysviikon juomiskertoja.
Vastaajien ja ravintolajuomiskertojenluku-
määrät käyvät ilmi taulukosta 2.

R au int o I aj uo mi s ke rt oj en lukumä ör ä

Kuinka usein suomalaiset kävivät anniskelu-
ravintoloissa nauttimassa alkoholij uomia? Juo-
matapatutkimuksessa kysyttiin kaikilta alko-
holin käyttäjiltä, kuinka usein he kävivät an-
niskeluravintoloissa niin, että he nauttivat
käyntinsä yhteydessä alkoholia. Alkoholin
käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka oman
ilmoituksen mukaan oli käyttänyt ainakin jon-
kin verran alkoholijuomia haastattelua edeltä-
neiden l2 kuukauden aikana. Vastaukset eivät
siis kata raittiiden vastaajien ravintolakäyntejä
eivätkä sellaisia käyntejä, joiden yhteydessä ei
nautittu alkoholia. Ravintolajuomiskertoja ar-
vioitiin kertyneen tyypillisellä syysviikolla run-
saat 600 000. Kun vastaajilla on taipumus
unohtaa ja salailla alkoholin käyttöään, on tätä
arviota pidettävä liian pienenä. "Todellinen"
käyntimäärä lienee ollut noin miljoona ravin-
tolajuomiskertaa viikossa. Tätä lukua voidaan
verrata vuonna l9B3 saatuihin arvioihin (Mie-
lipidetutkimus... l9B3): 270 miljoonaa ravinto-
la- ja kahvilakäyntiä vuodessa, ja niistä 100

miljoonaa kertaa anniskeluravintoloissa. Jos
oletetaan, että näitä lukuja voidaan suoraan
verrata juomatapatutkimuksen tietoihin teke-
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Taulukko 2. Vastaajien ja juomiskertojen lukumäärät su-
kupuolen ja iän mukaisissa ryhmissä vuoden l9B4juoma-
tapatutkimuksen aineistoissa

vastaaJra juomiskertoj a haastattelua
edeltäneellä viikolla

ravintola koti muut

naiset
15-19
20-29
3H9
s0-69

miehet
l5-19
20-29
30-49
s0-69

I 842
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245
50
83
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t7t
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586
23

l19
320
124

I lBl
45

192
627

317

56
7

t7
26

6

228
28
54

106

40

mättä unohtamis- ja salailukodausta, olisi noin
kolmannes (30 miljoonaa) ravintolakäynneistä
ollut sellaisia, että niiden yhteydessä oli nautit-
tu alkoholia.

K etkä köyu ät r auintolois s a?

Ravintolajuomista voidaan kuvata havain-
nollisesti tarkastelemalla erikseen kahta ääri-
ryhmää: niitä, jotka käyvät usein ravintoloissa,
ja niitä, jotka eivät käy niissä koskaan. "lJsein
käyviä" ovat tässä ne, jotka nauttivat alkoholia
ravintolassa ainakin kerran viikossa. Rajan
asettaminen juuri tähän on tietysti aivan sopi-
muksenvaraista.

Taulukkoon 3 on koottu yksinkertaistettu
peruskuvaus ravintola-asiakkaiden ääriryh-
mien esiintymisestä eri väestöryhmissä. Tulok-
set vastaavat yleisiä odotuksia: usein tapahtu-
va ravintolajuominen on tavallisempaa mies-
ten keskuudessa kuin naisten, tavallisempaa
kaupungeissa kuin maaseudulla, yleisempää
hyvin koulutettujen, hyvätuloisten ja korkeassa
sosiaalisessa asemassa olevien joukossa kuin
muussa väestössä sekä yleisintä 20-29-vuoti-
aiden ikäryhmässä. Ravintolajuomisen tiheys
nousee alkoholin vuosikulutuksen kasvaessa, ja
perheelliset tarvitsevat ravintoloiden anniske-
lupalveluja harvemmin kuin muut. Saman-
suuntaisia tuloksia on raportoitu esimerkiksi
Ruotsista (ks. Kühlhorn l9B9). Taulukon ul-
kopuolelta voidaan mainita, että miesten osuus

5l



Taulukko 3. Ainakin kerran viikossa ravintolassa alkoholia nauttivien sekä ravintolassa käymättömien osuudet eräissä

väestöryhmissä vuonna 1984 (Yo ao. väestöryhmän vastaajista, lA-69-vuotias väestö)
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naiset miehet
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ravintolakäynneistä on kaksi kolmasosaa ja
heidän osuutensa ravintolassa juodusta alko-
holista vieläkin suurempi (ks. Simpura l9B5 a,

luku 5). Koska miehet kuitenkin juovat neljä
viidestä viinalitrasta, voidaan sanoa, että nai-
sille ravintolat olivat suhteellisesti tärkeämpi
juomispaikka kuin miehille: naisilla 28 pro-
senttia juomiskerroista oli ravintolakertoja,
miehillä vastaava luku oli 22 prosenttia.

On selvää, että taulukossa 3 esitetyt luvut
ovat yksinkertaistuksia, sillä ravintolajuomisen
vaihteluja ei voida selittää tarkastelemalla vain
yhtä taustateküää kerrallaan. Tarkempaan kä-
sitykseen pääsemiseksi tehtiin analyysi, jossa

selitettävinä olivat ensiksi todennäköisyys sille,
että vastaaja kuuluu usein ravintolassa käyvien

ryhmään, ja toiseksi todennäköisyys sille, että

52

vastaaja ei käy koskaan ravintolassa. Selittävi-
nä tekijöinä oli joukko taulukossa 3 esitettyjä
taustamuuttujia. Tähän asetelmaan sovitettiin
niin sanottuja logit-malleja, joista sitten valit-
tiin yksinkertaisimmat. Varsinkin sosiaalista
asemaa kuvaavien selittävien tekijöiden valin-
nassa on aina vaikeuksia. Tulotietoja voidaan
pitää epäluotettavina, ammattiryhmätietoihin
liittyy suuria luokitusvaikeuksia, ja koulutus-
tiedolla on erilainen merkitys eri ikäluokissa.
Yksinkertaisuuden vuoksi on sosiaaliasemaa
kuvattu tässä vain koulutustasolla.

Tällä analyysillä voidaan selvittää, onko eri
taustatekijöitten välillä niin sanottuja yhteis-
vaikutuksia. Onko esimerkiksi niin, että iän
vaikutus ravintolajuomisen esiintymiseen on
eri sukupuolilla erilainen, vai onko ehkä niin,
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että asuinpaikan vaikutus ravintolajuomiseen
on erilainen alkoholin vuosikulutuksen eri ta-
soilla? Jos tällaisia yhteisvaikutuksia esiintyy,
joudutaan edellä taulukossa 3 esitettyjä yksin-
kertaisia tuloksia arvioimaan uudelleen.

Ongelmaksi muodostui se seikka, että alko-
holin vuosikulutuksen taso ja ravintolajuomi-
sen useus olivat niin läheisessä yhteydessä kes-
kenään, että niiden käsitteleminen samoissa
malleissa olisi häivyttänyt muiden tekijöiden
vaikutukset olemattomiin. Siksi meneteltiin
niin, että analyysi jaettiin kahteen osaan. En-
simmäisessä osassa tutkittiin taustatekijöiden
vaikutuksia juomiseen yleensä: selitettävinä
olivat yleinen juomistiheys ja yleinen raittius.
Toisessa osassa tarkasteltiin ravintolajuomista:
todennäköisyyttä käydä ravintolassa usein ja
todennäköisyyttä olla kokonaan käymättä niis-
sä. Ajatuksena oli selvittää, voidaanko ravinto-
lajuomista kuvata samanlaisilla malleilla kuin
juomista yleensäkin vai vaikuttavatko eri taus-
tatekijät eri tavoin juomisen eri osa-alueisiin.
Tällainen asetelma oli mahdollista roteuttaa
käyttäen hyväksi sitä, että tutkimusaineisro
koostui kahdesta toisistaan riippumattomasra
ja teknisesti yhdenmukaisesta osaotoksesta.
Ensimmäistä osaotosta käytettiin turkirtaessa
juomista yleensä, toista taas ravintolajuomisen
tutkimiseen.

Tuloksia on tiivistetty taulukkoon 4, jossa on
esitetty kullekin juomismuuttujalle löydetyt
yksinkertaisimmat mallit. Näihinkin tuloksiin
pääsemiseksi oli jouduttu supistamaan aineisto
kattamaan vain 2G-59-vuotiaat vastaajat sekä
tiivistämään taustamuuttujia yhdistelemällä
niiden eri luokkia. Oletus siitä, että tarkastel-
tuja neljää juomisen osa-aluetta voitaisiin ku-
vata samanlaisilla malleilla, ei pitänyt paik-
kaansa. Yleinen juomistiheys, raittius, ravinto-
lajuomisen tiheys ja ravintoloissa käymättö-
myys vaativat kukin erilaisia taustatekijöiden
yhdistelmiä. Kaikki löydetyt mallit olivat var-
sin monimutkaisia ja sisälsivät runsaasti eri
taustatekijöiden yhdysvaikutuksia.

Yksinkertaisin malleista koskee todennäköi-
syyttä käydä usein ravintoloissa: kun sukupuo-
li, ikä ja asuinpaikka sekä kaikki näiden väliset
yhdysvaikutukset oli otettu huomioon, rarvit-
tiin lisätekijänä vielä vastaajan perheasemaa.
Toisin sanoen iällä, sukupuolella ja asuinpai-
kalla on kullakin oma erillisvaikutuksensa
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Taulukko 4. Logit-analyysissä valitut mallit neljälle juo-
mismuuttujalle

"selitettävä"
muuttujal

malliintulleet"selittäjät"2 mallin
sopivuus:J

ei juo koskaan S*I*A + K. I + K.S + K.I.S
+ K.A + K.A.S + K.P

ravintolajuo- S*I*A + P
misen tiheys
ainakin kerran
viikossa

juomistiheys
ainakin ker-
ran viikossa

ravintolajuo-
mista ei kos-
kaan

S*I*A+K.I+K.S+K.S.I
+ P.I + P.A + P.I.A

S*I*A + K.P+ K.S+ K.I + K.A
+ P.S + P.I + P.A + P.A.S

27,6
(23)

24,8
(25)

28, I
(32)

23,2
(21 )

I Selitettävänä on logit-mallissa ollut todennäköisyys sil-
le, että vastaaja kuuluu selitettävän kuvaamaan luokkaa.
o ^ .. .-' Selittävät muuttujat ovat sukupuoli (S), ikä (I, kolmi-
luokkaisena: 20-29, 3H9, 50-69), perhesuhteet (P,
kaksiluokkaisena: naimisissa, muut), asuinpaikka (A,
kaksiluokkaisena: taajaman keskusta, muut) sekä koulu-
tus (K, kaksiluokkaisena: ylioppilastutkinto, muut). Mer-
kintä "S.I" tarkoittaa kahden tekijän yhdysvaikutusta,
merkintä "S*I*A" mallia, jossa ovat mukana tekijöitten
kaikki yksittäisvaikutukset sekä kaikki niiden väliset kah-
den ja kolmen tekijän yhdysvaikutukset.
3 Malli., sopivuutta kuvaa ns. poikkeama (deviance),
jota verrataan mallin vapausasteisiin (d{). Luvuissa on
ilmoitettu ensin poikkeama ja sitten suluissa vapausas-
teet. Malli on hyväksyttävä, jos sen poikkeama on samaa
suuruusluokkaa kuin vapausasteet. Kilpailevista malleis-
ta on valittu se, jonka poikkeama on vapausasteisiin
nähden pieninjajoka muuten on rakenteeltaan yksinker-
taisin.

usein tapahtuvaan ravintolassa käymiseen, ran
vaikutus on eri sukupuolilla erilainen ja niin
edelleen, ja lisäksi perheasemalla on oma vai-
kutuksensa,joka ei ole yhteydessä ikään, suku-
puoleen tahi asuinpaikkaan. Tämä ei tieten-
kään kuulosta kovin yksinkertaiselta, mutta
vielä huonommin kävi muiden juomismuuttu-
jien suhteen. On ehkä hieman yllättävää, että
eräässä mielessä yksinkertaisimmat juomis-
muuttujat, raittius ja ravintoloissa käymättö-
myys, vaativat kaikkein monimutkaisimpia se-
litysmalleja. Enin, mitä tulosten yleiseksi luon-
nehtimiseksi voidaan sanoa, on se, että näistä
neljästä juomismuuttujasta on usein tapahtuva
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Taulukko 5. Juomiskertojen jakautuminen juomistilanteen
tyypin mukaan ravintolassa ja kotona tyypillisellä svys-

viikolla l9B4 (% ao. ryhmään kuuluvista juomiskerrois-
ta)

saunakaljat ovat kotona juomisessa hyvin kes-
keinen komponentti.

Ravintolajuomiskerroilla esiintyvät juoma-
yhdistelmät eivät juuri poikkea kotikertojen
yhdistelmistä. Jo kulutustilastojen perusteella
Suomea voidaan pitää paitsi viinamaana myös
olutmaana - oluen osuus on lähes puolet kai-
kesta nautitusta alkoholista - 

ja juomayhdis-
telmätiedot vahvistavat tätä käsitystä. OIut on
mukana kahdessa kolmesta juomiskerrasta se-

kä ravintolassa että kotona. Puhtaat viiniker-
rat ovat selvästi yleisempiä kotona kuin ravin-
toloissa, ja viinikerrat ovat naisilla huomatta-
vasti tavallisempia kuin miehillä.

Juomispaikka ei yksin riitä luonnehtimaan
juomiskertoja sosiaalisina tilanteina. Vuoden
l9B4 juomatapatutkimuksessa vastaajia pyy-
dettiin luokittelemaan kukin juomiskerta käyt-
täen 15-luokkaista tilanneluokitusta, joka esi-

tettiin vastaajille kortille painettuna (ks. tau-
lukko 5). Luokitus oli kehitetty edellisessä juo-
matapatutkimuksessa (ks. Simpura l9B3 a &
b). Sen pääpiirteenä on jako tavanomaisen
elämänmenon tilanteisiin (tilannetyypit l-6)
ja poikkeustilanteisiin (tyypit 7-l+). Ravinto-
lajuomisen ja kotona juomisen välinen ero on
tätä luokitusta käyttäen odotusten mukainen.
Ravintolajuomista hallitsevat ajanvietetilan-
teet, joiden osuus on puolet ravintolajuomis-
kerroista. Kotona juomisessa keskeisiä ovat ko-
ti-illat ja saunominen, jotka yhdessä kattavat
yli puolet kotonajuomiskerroista. Naisten ja
miesten väliset erot juomistyyppijakaumista
ovat ehkä yllättävänkin pienet. Joitakin eroja
sentään on: naisten juomistilanteitten joukossa
vierailut ovat suhteellisesti merkittävämpiä
kuin miesten, kun taas miehillä on enemmän
lääkekäyttökertoj a kuin naisilla.

Raaint olaj uomi s en muut oksia
auod.esta 1968 uuoteen 1984

Jossakin määrin vertailukelpoisia tietoja ra-
vintolajuomisesta on saatavissa vuosilta 1968,

1969, 1974, 1976 ja 1984. Vuoden 1974 tutki-
mus (ks. tarkemmin Simpura 1976) oli pieni-
muotoinen kyselytutkimus, kun taas muut oli-
vat laajoja juomatapatutkimuksia. Vertailukel-
poisuus ei kuitenkaan ole täydellinen. Esimer-
kiksi se osuus, jonka haastattelututkimuksissa
saadut kulutusarviot ovat kattaneet tilastoi-
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naiset
ravin- koti

tola

miehet
ravin- koti
tola

I koti-ilta
2 ateria 16

3 saunailta I
4 työstätulo 3

5 ulkoilu, harrastukset 5

6työ I

7 vierailu
8 perhejuhlat
9 yleinenjuhlapäivä

10 virallinen tilaisuus
I I muu juhla
12 ajanviete
l3 humalan ottaminen
l4 lääkekäyttö

15 muu tilanne

ravintolajuominen selkeämmin yhteydessä

perheettömyyteen kuin muut kuvatut juomisen
piirteet. Tällöin ei vielä ole lainkaan pohdittu
sitä, että eri taustatekijöiden vaikutukset ja
yhdysvaikutukset saattavat eri juomismuuttu-
jia kuvaavissa malleissa olla erilaisia.

R au int ol aj u o mi s k e r t oj e n orninai s uuk s i a

Onko ravintolajuominen hillitympää kuin
alkoholin käyttö muissa ympäristöissä? Vuo-
den l9B4 juomatapatutkimuksen aineisto an-
taa tähän kysymykseen saman vastauksen kuin
aikaisemmat tutkimuksetkin (vrt. Partanen
I970;Ylönen 1979 & l9B0):juomiskertaa kohti
nautitut alkoholimäärät ovat ravintoloissa suu-
rempia kuin kotona. Hyvin alhaisen kulutuk-
sen kerrat ovat ravintolassa harvinaisempia
kuin kotona. Ravintolassa juomisen ja kotona
juomisen ero tasoittuu hieman, kun otetaan
huomioon, että ravintolakerroilla juominen
kestää keskimäärin kauemmin. Taulukoitten
ulkopuolelta voidaan todeta, että ravintolajuo-
misen viikkorytmi on hieman tasaisempi kuin
kotona juomisen. Syynä on ilmeisesti se, että
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dusta alkoholin kulutuksesta, on laskenut jat-
kuvasti vuoden 1968 36 prosentista vuoden
l9B4 vaatimattomiin 27 prosenttiin (ks. Sim-
pura 1985 a, liite 2). Vertailukelpoisuusvaikeu-
det saattavat olla syynä eräisiin outoihin hei-
lahduksiin taulukon 6 alaosan luvuissa. Vuo-
den 1974 tutkimus poikkeaa muista vertailuai-
neistoista tiedonkeruutavaltaan ja vastauspro-
senteiltaan.

Taulukkoon 6 kerätyt tiedot osoittavat, että
ravintolajuomiskertojen määrä olisi kasvanut
yli puolitoistakertaiseksi vuodesta l968 vuo-
teen 1984. Samaan aikaan alkoholin kokonais-
kulutus oli kasvanut yli kaksinkertaiseksi.
Usein ravintolassa käyvien osuus kasvoi vuo-
teen 1976 saakka, mutta on sitten tasaantunut.

Juomiskertojen ominaisuuksia koskevat tiedot
eivät paljasta kovin selviä muutossuuntia.
Kiinnostavinta ehkä on se, miten ravintoloista
on tulossa naisille yhä tärkeämpi juomisympä-
ristö.

Raaint olaj uomis en araiointia

Julkisuudessa ravintolajuomista kuvataan
usein moderniksi, kohtuulliseksi ja kontrolloi-
duksi alkoholin käytöksi vastakohtana erityi-
sesti niin sanotulle perinteiselle humalakeskei-
selle juomatavalle. Juomatapatutkimusten tu-
lokset eivät tue tällaista vastakkainasettelua.
Sekä ravintolajuominen että kotiympäristössä
tapahtuva alkoholin käyttö vaihtelevat paljon,
niin että on vaikea puhua sen paremmin tyy-
pillisestä ravintolajuomisesta kuin tyypillisestä
suomalaisesta alkoholin käytöstäkään. Juoma-
tapojen vaihtelu on kummassakin juomisym-
päristössä samantapaista, eikä ravintolajuomi-
sen voida väittää ratkaisevasti poikkeavan
muusta alkoholin käytöstä. Yksi seikka, johon
kuitenkin voidaan kiinnittää huomiota, on vä-
häisen kertajuomisen harvinaisempi esiintymi-
nen ravintoloissa. Tämä tulos voidaan tulkita
osoitukseksi siitä, miten ravintola Suomessa
mielletään edelleen suuressa määrin nimeno-
maan alkoholinkäyttöympäristöksi, jossa käyt-
täjien odotetaankin nauttivan alkoholia yli mi-
nimimäärän. Juomispaikkaan ja juomistilan-
teisiin liittyvät odotukset ovat osoittautuneet
merkittäviksi juotuja määriä sääteleviksi teki-
jöiksi (vrt. esim. Caudill & Marlatt 1975; ks.
myös Donovan & Marlatt l9B0).
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Taulukko 6. Muutoksia ravintolajuomisessa
1968-1984

vuoslna

ravintolajuomisen tiheys 1968 1969 1974 1976 l9B4

ravin tol aj u om i skertoj en
lkm (miljoona kertaa/v)
ainakin kerran viikossa
ravintolassa j u ovia, "/o
(15-59-vuotiaista)

kaikki
naiset
miehet

2t 27 28 30 32

4
2

7

5

3

8

5

.)

9

7

4
l0

6
2

9

juomiskertojen ominaisuuksia
sukupuolen
ja iän mukaan naiset miehet

1968 1976 1984 l968 1976 l9B4

keskim. kertakulutus
ravintolakerroilla, cl
(100 %:n alkoholia)

kaikki
l5-19
20-29
3H9
50-69

kertoja, joilla nautittu
yli l0 cl alkoholia, 7o

(ravintolakerroista)

kaikki
1s-19
20-29
30-49
50-69

ravintolassa juodun
alkoholin osuus
tyypillisen syys-
viikon alkoholin
kulutuksesta, o/o

kaikki
15-19
20-29
30-49
50-69

5,4
6,1

5,9
5,0
3,9

9,1

9,0
8,7
9,7
8,4

8,7
8,7

12,6
15,4
qo

10,0
I 1,3

|,2
9,4
10

l6
22
l6
l9

l0
t4
ll

B

5

32
5B

36
26
l6

40

59
47
36
l9

4,3 5,9
5,8
6,4
6,1

2,7

9

15

36
3B

33
3B

39

25
44
5l

o

l0

34
53
48

26
l6

25
20
40

23

l6

l9
39
30
t4

B

3l
44
4l
24

9

26
34
47
t7
t7

Ravintoloilla juomispaikkoina on erilainen
merkitys eri väestöryhmille. Naisten alkoholin
käytössä ravintoloilla on selvästi suurempi roo-
li kuin miesten juomisessa, mutta silti kaksi
kolmannesta ravintolajuomisesta menee mies-
ten tiliin. Ravintoloita kansoittavat nuoret ja
perheettömät, mutta myös yleisesti ottaen ne,
jotka nauttivat paljon alkoholia. Mainoskuva,
jossa lapsiperhe on sunnuntailounaalla ravin-
tolassa viinilasit edessään, on kaukana suoma-
laisen ravintolajuomisen hallitsevasta pääpiir-
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teestä, oluthuuruisesta ajanvietteestä. Kuiten-
kin on korostettavajo edellä esitettyä seuraten,
että myös ravintolajuominen vaihtelee huo-
mattavasti, eikä sitä voida kuvata vain yhteen
alkoholinkäyttötapaan tai -piirteeseen viittaa-
malla.

Tämän artikkelin sisältämät tulokset anta-
vat aiheen pohtia, miten pitkälle ravintolajuo-
mista voidaan tarkastella erillään juomatapo-
jen kokonaisuudesta. Ravintoloiden erityisyyt-
tä muista juomispaikoista poikkeavana kont-
rolloituna juomisympäristönä on voitu koros-
taa liikaa, ja on edelleen avoin kysymys, missä
määrin ravintoloita voitaisiin käyttää juomata-
pojen kehitystä ohjaavana instrumenttina. Ra-
vintolajuominen vaihtelee yleisesti ottaen sa-
malla tavalla kuin suomalaisten juomatavat
muutenkin, eivätkä ravintolajuomisen muu-
tokset näy tä poikkeavan j uomatapoj en yleisis tä
kehityspiirteistä.

Körjallisuus

Ahola, Eija: Huppy hours. Uuden keskiluokan ravinto-
laelämää. Helsinki: Hanki jaJää, l9B9

Caudill, B. D. & Marlatt, G. A.: Modelling influences
in social drinking: an experimental analogue. J. Consult.
Clin. Psychology 43 (1975), 405-415

Donovan, Dennis M. & Marlatt, G. Alan: Assessment
of expectancies and behaviors associated with alcohol
consumption. A cognitive-behavioral approach. J. Stud.
Alc. 4l (1980), l143-1185

Haavio-Mannila, Elina & Snicker, Raija: Päivätanssit.
Porvoo: WSOY, l9B0

Heimonen-Karppinen, Riitta: Tarjoilu - työ huvin ja
humalan maailmassa. Alkoholipolitiikka 53 (1988): 6,

299-303
Kühlhorn, Eckart: Den svenska restaurantbesökaren.

Tutkimusraportti. Stockholms universitet, sociologiska
institutionen, ilmestyy 1989

Mielipidetutkimus ravintoloista. Moniste. Helsinki:
Ravintola-alan taloudellinen tutkimuselin, 1983

Partanen, Juha: Ravintolatutkimus 1969. Ravintoloi-
den toimintaa ja asiakkaita koskevan tiedustelun tulok-
set. Tutkimusseloste n:o 41. Helsinki: Alkoholipoliittinen
tutkimuslaitos, 1969

Partanen, .fuha: Asiakastutkimus 1968. Ravintola-
käyntien tiheyttä ja suhtautumista ravintoloihin kartoit-
tavan tutkimuksen tulokset. Tutkimusseloste n:o 53. Hel-
sinki: Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, 1970

Pirinen, Mika: Ravintolakäynnit Helsingin keskustas-
sa. Alkoholipolitiikka 53 (1988): l, 49-51

Pä restaurang 1981. Rapport frän SlFO-undersökning.
Stockholm l9Bl

Pä restaurang 1986. Rapport frän SlFO-undersökning.
Stockholm 1986

Simpura, Jussi: Ravintolassa käymisen tiheys vuosina
1968, 1969 ja 1974. Tutkimusseloste n:o 96. Helsinki:
Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, 1976

Simpura, Jussi: Drinking contexts and social meanings
of drinking. A study with Finnish drinking occasions.
Helsinki: Alkoholitutkimussäätiö, 1983. 1983 a

Simpura, Jussi: Suomalaisen viinapään arkea ja juh-
laa. Alkoholipolitiikka 48 (1983): 6, 308-318. l9B3 b

Simpura, Jussi (toim.): Suomalaisten juomatavat.
Haastattelututkimusten tuloksia vuosilta 1968, 1976 ja
1984. Helsinki: Alkoholitutkimussäätiö, 1985. 1985 a

Simpura, Jussi: Muuttuvatko suomalaisten juomata-
vat? Vuosien 1968, 1976 ja l9B4 juomatapatutkimusten
vertailua. Alkoholipolitiikka 50 (1985): 6, 29+-302.
198s b

Sulkunen, Pekka & Alasuutari, Pertti & Nätkin, Ritva
& Kinnunen, Merja: Lähiöravintola. Keuruu: Otava,
1985

Ylönen, Keijo: Ravintoloiden asiakkaat ja ravintola-
juomiskerrat. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Helsingin yliopisto, 1979

Ylönen, Keijo: Suomalaiset juomatottumukset. HRY-
Vitriini 52 (1980): 4, 30-32, 1980.

English Summary

Jussi Sömpura: ßavintolajuominen Suomessa uuonna
1984 (Drönhöng ön pubs and. restaurants in Finland in
the year 1984)

With reference to data from the 1984 drinking habits
survey, drinking patterns in Finnish restaurants are de-
scribed for various socio-economic groups. The data cov-
er the population between l5 and 69 years ofage. Calös
licensed to serve medium-strength beer only were ex-
cluded from the analysis. The frequency ofvisits to pubs
or restaurants for the purpose of drinking was studied
first. As was expected, drinking was most frequent among
young adult males resident in urban areas without family
and with good social status. A more detailed analysis of

the effect of various socio-economic factors on the fre-
quency ofdrinking in pubs and restaurants revealed that
no single factor was sulficient to explain the variation. On
the contrary, there must have been fairly complicated
interactions between the explanatory factors. A compari-
son of drinking in pubs and restaurants with overall
drinking frequencies showed that the role ofexplanatory
variables was slightly dillerent for different features of
drinking. However, this kind of drinking has many simi-
larities with drinking patterns in general. Also changes in
pub and restaurant drinking patterns follow the trends
observed in other kinds of drinking.
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