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JUOMISEN TUNNIT

SUOMALATSTEN AIKOHOtIN rÄvröru A.IOITTUMINEN

TyyPttLlsEttÄ SYYSVIIKOtLA I968, 1976, t 984 JA

t 992

Viikko ia sen tunnit tarjoavat kiinnostavan

kehikon juomatapojen muutoksen tutkimi-
seen. Viikko itsessään on länsimaisessa kult-

tuurissa ainoa täysin keinotekoinen ja sopi-

muksenvarainen aianlaskun yksikko. Kaikki
muut - vuorokausi, kuukausi, vuosi, jopa

kuukausia jaljitteleva tuntijakokin - pemstu-

vat välittirmästi luonnossa esiintyviin kierto-

kulkuihin (vrt. Zerubavel f98I). Tästä syystä

voidaan ajatella, että viikoittainen ajankäyttö

on erityisen selvästi tapojen ja tottumusten

säätelemää, selvemmin kuin muihin ajallisiin
yksikkoihin liittyva ajankal'tto. Alkoliolin
käyttotapojen kannalta viikko ja sen tunnit

ovat kehikko, jonka voi täyttää eri toiminnoil-

la. Niitten joukossa juominen on vain vksi

monista; se voi kytkeytä joihinkin muihin ta-

pojen ja kulttuurin sääteleminä a.ioittuviin

toimintoihin; se voi olla joskus päätoiminto,
joskus kokonaan toissijainen Iisäke. Juomata-

pojen muutosta voidaan silloin tutkia tarkas-

telemalla, miten alkoholin kaytto vuosien mit-

taan täyttää viikon eri tunteja, miten se mie-

hittää uusia tr.rnteja ja miten väistyy syrjaan

toisista tunneista. Tässä artikkel issa tarkaste-

lemrne suomalaisten alkoholin kayton ajoittu-

mista tunnin tarkkuudella tyypillisellä syys-

viikolla sekä siinä tapahtuneita muutoksia

Suornessa r-reljännesvuosisaclan mittaisella
jaksolla vuodesta 1968 vuoteen 1992.
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Juomatapojen muuttumista on tutkittu mo-

nista eri näkökulmista. Kansainvälisissä tar-

kasteluissa pohditaan yleensä vain alkoholin

kokonaiskulutuksen tasoa ja mahdollisesti

muutoksia kulutuksen jakautumisessa eri

juomaryhmien (olut, viinit, väkevät) kesken.

Suomen kaltaisessa monopolimaassa taas on

kiinnitetty paljon huomiota niihin muutok-

siin, jotka ovat yhteydessä alkoholijuomien

myyntijärjestelmän muuttumiseen. Näitten

tavanomaisten tarkastelujen rinnalla on mui-

takin vaihtoehtoja. Vuoden 1984 juomatapa-

tutkimuksen perusraportin vhteenvedossa

esitettiin kolme päänäkökulmaa juomatapo-

jen muutoksen tutkimisessa: ihmiset, elinolot
ja kulttuuri (ks. Simpura & Partanen 1985,

2I0-21t). "Alkoholin kayttt;tin liittyvät sei-

kat voidaan ensinnäkin tulkita yksilöiden

enemmän tai vähemmän pysyviksi ominai-

suuksiksi. osaksi elärnisen tapaa, toiseksi

niille voidaan antaa ihmislen elinoloihin ja

niistä nouseviin tarpeisii n perustuvia funktio-

naalisia selityksia. ja kolmanneksi niite voi-

daan tarkastella kulttuurisina tosiasioina, al-

koholin kayton kulttuurisina malleina" (Sim-

pura & Partanen 1985,210).
Alkoholin kayttin ajoittumisen ja juomisen

tuntien tutkiminen tulee lahelle varsinkin

elinolojen ja kulttuurin näkökulmia. Elinolo-
jen muutoksert rttvötä o\dt nluulluneel lyön ja
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vapaa-ajan määrä ja ajoittuminen. Kulttuurin
muutoksen voisi olettaa ilmenevän erityisesti
sellaisissa tilanteissa, jotka ovat kulttuurin
merkitysrakenteen tihentymiä. Useissa mais-
sa tällaisia ovat ajankäytön yhteydessä ateri-
at; Suomessa aterioitten lisäksi merkittävä
erikoistapaus on saunominen, tärkeä viikoit-
taisen toiminnan jäsentäjä. Juomisen ajoittu-
mista tutkittaessa ollaan aina myös pohtimas-
sa juomistilanteita ia niiden luonteen muutos-
ta (vrt. Simpura 1983, 1995). Juomisen ja
ajankäyton muutoksissa on silloin kyse elin-
olojen ja kulttuurin muutosten yhteisvaiku-
tuksista. Sen sijaan tälla tutkimusotteella ja
käytettävissä olevilla aineistoilla ei päästä
kasiksi yksittäisen ihmisen elämänvaiheissa
tapahtuviin muutoksiin ja niiden heijastumi-
seen juomatavoissa.

YTEISET AJANKAYTöN MUUTOKSET JA
ATKOHOLIN XAVrrö

Alkoholin kayton muutokset eivät tapahdu
umpiossa, jossa vain juomisella olisi merki-
tystä. Juomisen ajoittumistakin on ennen
muuta tarkasteltava ajankäytön yleisten muu-
toksien muodostamaa taustaa vasten. Tytin ja
vapaa-ajan, viikoittaisen työtuntimäärän ja
työhön osallistumisen vaihtelut määrittävät
myös alkoholin kaytön ajoittumista. Alkoholi-
tutkimuksen kannalta kiinnostava on havain-
to, jonka mukaan sodanjalkeisenä aikana
teollisuusmaissa vapaa-ajan käyttö on hitaasti
aaltoillut kotikeskeisestä kodin ulkopuolisiin
toimintoihin ja sitten taas takaisin (Gershuny
l9BB, Niemen ja Paakkosen [1989] siteeraa-
mana). Television tulo jokaiseen kotiin on tuo-
na aikana on ollut voimakkain ajankayttr;a
muokannut yksittainen tekijä. Voidaan ajatel-
la, että myös tämäntapaisilla yleisilla muutok-
silla on vaikutuksensa alkoholin kayton ajoit-
tumiseen. Niitten lisäksi on erityisiä alkoho-
liin liittyviä ilmiöita, joilla on oma vaikutuk-
sensa; myyntipaikkojen ja anniskelupaikko-
jen aukioloajat ovat näistä ilmeisimmät.

Tassa artikkelissa tarkasteltavaan 24 vuo-

den jaksoon (1968-1992) sisältyy Suomessa
eräitä merkittäviä yleisiä ajankäyton muutok-
sia. Viisipäiväisen työviikon yleistyminen
1960-luvun lopulta alkaen on näistä tärkein.
Senkin jalkeen on vuotuinen työaika lyhenty-
nyt lähinnä lomien lisääntymisen vuoksi.
Koska afiikkelissa esitettävät tulokset koske-
vat tyypillistä syysviikkoa ja siten lomakau-
den ulkopuolista aikaa, ei talla lomien lisään-
tymisella ole juuri vaikutusta tulosten tulkin-
taan.

Kiinnostavampi kysymys koskee viikoit-
taista työaikaa. Yleisten ajankayttotutkimus-
ten mukaan 1980-luvun lopulla oli havaitta-
vissa, että kokopäivätyön viikoittainen työ-
aika oli hieman lyhenemässä, osa-aikatyön
taas hieman pidentymässä; kumpikin muu-
toksista oli kuitenkin varsin pieni (Niemi &
Paäkkonen l9B9). Tarkeätä on huomara, eträ
Suomessa osa-aikatyön osuus on jäänyt varsin
vähäiseksi verrattuna esimerkiksi muihin
Pohjoismaihin. Kokopäiväryö on siis työssä
käyvan väestön ajankäyton hallitseva perus-
malli.

Muista viikoittaista ajankäyttöä ryrmittävis-
tä elementeistä omaleimaisin on meillä sau-
nominen. Saunojen määrä kasvoi sadoillatu-
hansilla 1980-luvun aikana, millä on ollut
oma vaikutuksensa alkoholin kaytrin yleis-
piirteisiinkin (Paakkanen & Simpura I993).
'lbrkkaa tietoa siitä, miten tämä saunojen
määrän muutos on vaikuttanut saunomisten
ajoittumiseen, ei ole saatavilla. Oletettavasti
saunominen edelleenkin keskittyy viikonlop-
puun.

Paivittaisen ajankäyttin rakenteeseen vai-
kuttavat työaikajärjestelylen lisäksi eri mais-
sa erityisesti ateriat. Niiden kesto ja luonne
vaihtelevat maittain paljon, ja tätä vaihtelua
voi pitaa kulttuurista määräytyvänä. Suoma-
laisten ateriakäytännöissä on silmiinpistävää
aterioitten lyhyt kesto, illallisen varhaisuus
(jos sita lainkaan nautitaan) ja se, että monille
työpaikkalounas on päivän tärkein ateria (vrt.
Prättälä & Helminen 1990). Samassa yhtey-
dessä on todettava. miten Suomessa edelleen-
kin alkoholijuomilla on ylivoimainen kilpaili-
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ja seka ruokapöydässä että seurustelutilan-

teissa: maito (a nyttemmin yhä useammin

vesi ja kivennäisvesi) seka kahvi ovat arkielä-

män perusjuomat. Paivittaiseen ajankäyttöön

Iiittyvät myös tiedot siitä, että television kat-

sominen on iltaisin tärkein vapaa-ajan vieton

muoto. t980-luvulla oli havaittavissa, että

valveillaoloaika oli venymässä hieman myö-

hempään (Niemi & Paakkonen 1989). Tilaa

ilta-elamalle ja siihen mahdollisesti liittyväl-
le alkoholin kaytolle oli siis vähän enemmän.

Koko väestön tasolla tärkeä ajankäyttöön

vaikuttava seikka on työhön osallistuminen.

Ajankäyttötutkimuksissa on juuri työ osoit-

tautunut läntisten teollisuusyhteiskuntien

ajankäyttrirakenteen peruspilariksi. Työttö-

myys-Suomessa suuri osa väeslöstä on joutu-

nut kuitenkin opettelemaan uudenlaisia ajan-

kaytttimalleja. Vaikka työttömyys on useim-

mille uhreilleen ainakin jossain määrin lyhyt-

aikaista, oli maassa kevaalla 1995 yli satatu-

hatta vuoden tai kauemmin yhtäjaksoisesti

työttömänä ollutta. Kaavamainen uskomus

on, että juoppous lisääntyy helposti työttö-

myyden iskiessä. Tutkimustulosten mukaan

yhteys alkoholin kayti;n ja tyottömyyden välil-
lä on kuitenkin monimutkaisempi: naisten

joukossa yhteyttä ei juuri ole, miesten kes-

kuudessakin vaikutukset näyttävät olevan

vahvasti erisuuntaisia. TyottOmyyttä koke-

neitten joukossa on sekä juomistaan vähentä-

neitä että sitä lisänneitä (Mustonen & al.

r993).
Päivittäiseen ja ympärivuotiseen työhön tai

opiskeluun perustuva ajankäyton rytmi kos-

kettaa välittömästi vielä suomalaisten enem-

mistöä, mutta enemmistö on koko ajan supis-

tumassa. Koko väestön tasolla tähän liittyvät
lisäksi yleiset väestönmuutokset. Väestön

ikääntyminen on näistä tärkein. Alkoholin

käyton kannalta merkittävä on parhaassa juo-

misiässä (20 ja 50 ikävuoden valilla) olevan

väestön osuus. Tähän saakka väestöllisten

muutosten vaikutus alkoholin kulutukseen on

kuitenkin osoittautunut Suomessa melko pie-

neksi (ks. Salomaa 1990).

Tarkasteltavana ajanjaksona (1968-1992)

Kurio l. Alkoholin kulutus Suomessa t950-1992
(litraa 10O-prosenttista alkoholia henkeä koh<len)
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tapahtuneista alkoholiolojen muutoksista

suurin vaikutus myös alkoholiin ja ajankayt-

töön on ollut vuoden 1969 alussa tapahtuneel-

la alkoholilainsäädännön uudistuksella. Sil-

loin vapautettiin keskioluen myynti elintarvi-

keliikkeissä ja baareissa, ja myös alkoholi-

myymalöiden verkosto tiheni tuntuvasti. Seu-

raukset näkyivät alkoholin kulutuksen kas-

vussa yli kaksinkertaiseksi 1970-luvun puoli-

väliin mennessä (kuvio 1). Sen jälkeen ovat

alkoholin myyntijärjestelyt pysyneet pääosin

ennallaan. Myös anniskelumyynnin osuus on

pitkaan ollut varsin vakaa, noin neljännes

kaikesta alkoholimyynnistä, vaikka ravinto-

loiden asiakaspaikkojen määrä on kaksinker-

taistunut vuoden 1984 jelkeen (Alkoholitilas-

tollinen vuosikirja 1993). Alkoholin koko-

naiskulutus kasvoi kymmenen vuoden tasai-

sen kaudenjälkeen 1980-luvun lopun nousu-

kaudella, mutta kääntyi laskuun lamavuosi-

na. Vuoden 1995 tiedot kertovat kulutuksen

taas kääntyneen kasvuun.

Tämän artikkelin keskeisenä tavoitteena on

selvittää, millä tavoin alkoholin kayton ajoit-

tuminen on muuttunut 24 vuoden aikana, ja

miten mahdolliset muutokset ovat yhteydessä

ajankäytön yleisiin muutoksiin seka alkoholi-

ALKOHOL POLIT
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Tuttlukko 1. Otoskoot, vastausprosentit, vastaajien lukumäärät ja viimeksi kuluneen viikon juomiskeilojen
määrät vuosien 1968. 1976" I9B4 ja 1992 j uomatapatutkimuksissa

VUOSI otoskoko vastaus-

prosenttr
saatuja

haastatteluja
viimeksi kuluneelta
viikolta karkritetut

juomiskerrat

t968
miehet
naiset

t976
t9B4
t992

r BB5

2 942
3 870
4 000

I 823
1 370

453
2 835
3 624
3 446

I 278
I 146

r32
2 545
2 722
3 BBl

97

96
94
o:

Huomautus: Vurtnna l968 oli miehilla otoksessa yliedustus siten, että vastaajissa oli vksi nainen kolmea
miestä kohden.

olojen muutoksiin. Aikaisemmista tutkimuk-
sista tiedetään, että Suomessa (niin kuin muu-
allakin teollistuneessa maailmassa) alkoholin
käyttö painottuu voimakkaasti viikonlop-
puun. Vuodenl9T6 tutkimuksessa jo osoitet-
tiin, että juomisen huippuhetki on lauantai-
iltana loton ja tv-uutisten aikaan (Simpura
1985), jolloin myös saunominen on kiivaim-
millaan (vrl. Paakkanen & Simpura 1993).
Toisaalta tiedetään, että alkoholijuomien
kaytttl ruokajuomana ei ole juuri lisääntynyt
(Simpura & Paakkanen & Mustonen 1993).
Kaiken kaikkiaan aikaisemmat tulokset tuke-
vat sitä käsitystä, että juomatapojen arkiset
piirteet muuttuvat hitaasti ja uudentyyppiset
juomistilanteet muotoutuvat vitkaan. ehkä
sukupolven mittaisissa jaksoissa, ellei elin-
oloissa tapahdu dramaattisia muutoksia (vrt.
Paakkanen 1994).

JUOMATAPATUTKIMUSTEN JUOMISKERTA-

AtNETSTOT VUOSTLTA 1968, 1976, 1984
JA 1992

Suomalaisten juomatapatutkimusten erikois-
piirteenä on, että niissä on kerätty yksityis-
kohtaista tietoa todellisista alkoholinkayttoti-
lanteista tutkimusajankohtaa edeltäneeltä

ajalta. Muualla maailmassa on tavallisempaa
keskittya kuvaamaan tyypillisiä tilanteita ja
niiden esiintymistaajuutta. Tämän erikois-
piirteen ansiosta on mahdollista kuvata tutki-
mushaastattelua edeltäneen viikon, "tyypilli-
sen syysviikon", juomiskertoja ja -tilanteita
yksityiskohtaisesti. Kunakin neljana tutki-
musvuotena haastateltiin syys-lokakuussa
l5-69-vuotiaasta väestöstä poimittu otos.
Otoskoot, vastausprosentit, vastaajien luku-
määrät sekä kartoitettujen viimeksi kuluneen
viikon juomiskertojen lukumäärät ilmenevät
taulukosta 1.

Tutkimusaineistot kerättiin henkilokohtai-
sin haastatteluin. Juomiskertojen kartoitus
aloitettiin haastattelupäivästä, ja kartoitusta
jatkettiin ajassa taaksepäin kaikilta vastaajil-
ta vähintään viikko. Kustakin juomiskerrasta
merkittiin mahdollisimman tarkasti juomis-
kerran alkamis- ja päätymishetki. Naitten
tietojen varassa laskettiin sitten juomistilan-
teessa vietetty aika, johon tässä artikkelissa-
kin esitettävät tulokset perustuvat. On tietysti
selvää, että juomiskerran alkamis- ja päätty-
mishetken määrittely ei ole aina yksiselitteis-
tä. Voidaan esimerkiksi keskustella siitä,
onko juomistilanne vain se ajanjakso, jossa
vastaaja nimenomaan juo, vaiko esimerkiksi
koko sosiaalinen tilanne, jonka puitteissa juo-
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minen tapahtuu, kuten juhlat tai saunominen.

Aineistot perustuvat pääosin edellisen tulkin-
nan mukaiseen ajankohdan määritykseen.

Haastatteluohjeiden mukaan yli kahden tun-

nin tauko itse alkoholin nauttimisessa aiheut-

ti sen, että juomiskefia katsottiin päättyneek-

si. Juomistilanteen päättymisajankohdan

määritteleminen oli kuitenkin pitkakestoisis-

sa juhlatilanteissa tämänkin säännön nojalla

vaikeaa, ja siita sallittiinkin tällaisissa tapa-

uksissa poikkeamia.

Unohtaminen ja salailu täytyy ottaa huonri-

oon arvioitaessa tämankaltaisen aineiston

Iuotettavuutta. Suomalaisissa juomatapatut-

kimuksissa on niin sanottu kattavuusaste

(haastattelutietoihin perustuva ar-vio koko-

naiskulutuksesta prosentteina myyntitilasto-
jen osoittamasta kulutuksesta) vaihdellut 27

prosentin (198a)ja a0 prosentin (1992) valilla
(ks. tarkemmin Mustonen & Simpura 1994).

Piiloon jäänyt kulutus voi johtua kokonaisten
juomiskertojen unohtamisesta, kerlakulutus-

määrien kaunistelusta tai - todennakoisim-

min - molemmista. Jos oletetaan, että kerto-
jen unohtaminen ja kertakulutusmäärien kau-

nisrelu <ivat yhtä tärkeitä tekijöitä piiloon jaa-

neessä kulutuksessa. merkitsisivät edella esi-

tetyt kattavuusprosentit sitä, että todellisuu-

dessa tapahtuneista juomiskerroista olisi saa-

tu kartoitetuksi 50-65 prosenttia. Tämän ole-

tuksen paikkansapitävyyttä ei voida rniten-

kään arvioida eika myt;skaan sitä, utrohtavat-

ko ja salailevatko eri väestöryhmät kulutus-

taan eri tavoin vai kohdistuuko salailu eri ta-

voin erityyppisiin juomistilanteisiin. Naiden

epävarmuustekiji;iden vuoksi tässä artikke-

lissa esitettävissä tuloksissa ei kattavuuden

vaihtelua vuotlesta toiseen ole otettu huo-

mioon.

ALKOHOTIN KAYTON VIIKKORYTMI

TUNNEITTAIN I 968- I992

Juon'ratapatutkimuksissa on tapana kuvata al-

koholin kayton viikkorytmia esittämalla juo-

miskertojen tai kulutettujen alkoholimäärien

jakautuminen eri viikonpäiville (kuvio 2). Tu-

loksista ilmenee, että vapaiden lauantaiden

vakiintumisella 1970-luvulla on ollut tuntuva

vaikutus. Lauantain asemaa se ei uhannut,

mutta perjantai nousi aikaisempaa tärkeäm-

mäksi juomispäiväksi. Muiden arkipäivien ja

sunnuntain osuus juomisesta on pysynyt al-

haisena. Kuvion 2 jakaumat eivät ota miten-

kään huomioon alkoholin kulutustason nou-

sua, vaan kertovat vain kulutuksen jajuomis-

kertojen jakautumisesta. Juomiskertoja (rai-

dalliset pylväät) ja kulutusmääriä (vaaleat

pylväät) koskeva ero kertoo, että kaikkina tut-

kimusvuosina viikonlopun juomisker-roilla

juodaan kerralla enemmän kuin muina päivi-

nä. Tästä syystä juomiskertojen viikkoja-

kauma on tasaisempi kuin juotujen määrien.

1'ehokkaampi tapa esittää alkoholin kayttti-

kertojen lomittuminen arkielämään on laskea

kullakin viikon tunnilla alkoholia nauttimas-

sa olevien henkiloiden lukumäärä tyypillisel-
la syysviikolla (kuvio 3). Talloin alkoholin

kulutuksen voimakas kasvu vuodesta l968
vuoleen 1976 tulee selkeästi esiin. On myös

l-ravaittavissa I 980-luvun loppupuolen kulu-

tuskasvun vaikutus siinä, että alkoholin kayt-

tö on vallannut vain hitaasti ja vähäisessä

määrin uutta alaa koko viikon ajankäytössä.

Vuosien 19B4ja 1992 tulosten arvioinnissaon

kuitenkin muistettava myös kattavuusprosen-

tin heilahdus 28:sta 40:een. Muutokset näyt-

tävät olleen varsin samanlaisia miesten ja

naisten keskuudessa. Miesten ja naisten ruu-

dukoiden ero kaventui vuodesta l 968 vuoteen

1976, mutta on siitä pitäen pysynyt jokseen-

kin enrrallaan. Alkoholin kuytti;tilanteiden
ajoittumisen kokonaislakenne on pvsynyt lä-

hes samankaltaisena lapi koko jakson, mikä

nrerkitsee sitä, että juomistunnit ovat lisään-

tyneet läpi koko viikon eivätkä vain joinakin

nimenomaisina ajankohtina. Perjantai-illan
aseman vahvistuminen on tietysti poikkeus

tästä.

Kuviossa 3 eivät kiinnostavia ole vain muu-

tokset, vaan yhtä tärkeää on pohtia sitä. mikä

ei ole muuttunut. Kuvioista nähdään, ettei al-

koholin käyttö ole saanut sijaa sen paremmin

AIKOHOL POLITIIK(A
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lounasaikaan kuin illallisen aikoihinkaan.

Samaten muuttumaton on juomisen huippu-

hetken sijoittuminen lauantai-iltaan klo 20:n

ja 2l:nvälille. Lauantai-illan juomiskerroista

merkittävä osa liittyy saunomiseen, mutta

muilla vapaa-ajan toimilla (huvittelu, televi-

sion katsontao seurustelu jne.) on ilmeisesti

vielä tärkeämpi asema silloinkin. Vuonna

1992 oli huippuhetkellä samanaikaisesti al-

koholia nauttimassa noin 800 000 iältään

l5-69-vuotiasta suomalaista, heistä 500 000

miehia ja 300 000 naisia. Tämä on noin nel-

jännes tuonikäisestä väestöstä. Unohtamisen

ja salailun takia on ilmeistä, että todellinen

luku on suurempi. On syytä kuitenkin muis-

taa, että tällä huippuhetkelläkin alkoholin

käyttö on useimmiten sivutoiminto muitten

toimintojen lomassa. Tarkkaa tietoa siitä,

kuinka moni juomiskerta on "puhtaasti vain

juomista", ei aineistoista ole saatavissa.

Viikkoruudukoissa on merkkejä siitä, että

myos alkoholin kayton ajoittuminen on siirty-

mässä kohti illan myohaisempiä tunteja var-

sinkin viikonloppuina. Tänrä havainto sopii

hyvin yhteen aiemmin mainitun yleisen ajan-

käyttömuutoksen kanssa (Niemi & Paakko-

nen 1989). Yksityiskohdista voi viela kiinnit-

tää huomiota keskiviikon hivenen korostu-

neeseen asemaan vuonna 1976. Silloin oli

mahdollista puhua jossakin määrin keskivii-

kosta "pikkulauantaina". Vuonna 1968 tata

ilmiota ei voitu havaita, mutta se oli heikosti

näkyvissä nuorimmissa ryhmissä vuonna

1992 (ks. lähemmin kuviota 4)-

JUOMISKERTOJEN AJOIITUMINEN ERI

VAESIöRYHMISSA VUONNA I992

On ilmeistä, että sukupuolen lisäksi myös

muut seikat vaikuttavat siihen, miten alkoho-

lin kayttti ajoittuu tyvpillisella syysviikolla.

Ikä, asuinpaikka, ammattiasema sekä asu-

misolot (asuu yksin/jonkun muun kanssa) on

tässä valittu tarkasteltaviksi mahdollisina

erojen lahteinä; tarkastelu rajoittuu vain vuo-

teen 1992.Ikaryhmien väliset erot (kuvio 4)

on tässä esitetty yksityiskohtaisesti. Tulokset,

jotka erotukseksi kuviosta 3 kuvaavat nyt juo-

mistuntien prosentuaalista jakautumista eri

tunneille eivätkä juojien absoluuttista mää-

rää, eivät ole täysin itsestään selviä. Esimer-

kiksi näyttää siltä, että juomistuntien määrä ei

ole kovin suoraviivaisesti yhteydessä eri ikä-

ryhmien käytettävissä olevaan vapaa-ajan

määrään. Nuoret vastaajat keskittävät juomi-

sensa muita enemmän viikonloppuun, kun

taas vanhimmat vastaajat, joilla myös on ole-

tettavasti runsaammin vapaa-aikaa, ovat ja-

kaneet juomistunnit kaikkein tasaisimmin yli

koko viikon. Odotusten mukaista taas on se'

että nuorten vastaajien alkoholin kaytttl ajoit-

tuu myöhäisemmille tunneille kuin vanhem-

pien.
Esittämätta yksityiskohtaisia lukuja tässä

voidaan lisäksi todeta, että Helsingin seudun

naisten viikoittainen alkoholin kaytto jakau-

tuu viikon eri tunneille paljon tasaisemmin

kuin maan muiden naisten juominen. Miesten

kohdalla tällaista eroa Helsingin ja muun

Suomen välillä ei havaittu (ks. Helsingistätar-

kemmin Simpura 1995; helsinkilaisten juo-

matavoista ks. Österberg 1995). Asuinkump-

paneitten määrän perusteella muodostetut

ryhmät eroavat tuntuvasti toisistaan. Yksin

asuvilla on paljon tasaisempi juomistuntien

ajoittuminen kuin jonkun kanssa asuvilla'

Yksin asuvilla oli myös muita enemmän juo-

mistunteja päiväsaikaan, ja yksin asuvilla

miehilla myös aamutunteina. Tatä viimeksi

mainittua havaintoa voi verrata tulokseen,

jonka mukaan yksin asuvilla miehilla on mui-

ta enemmän runsasta juomista ja siihen liitty-
viä haitallisia seurauksia (Holmila 1994). Vii-

Kuuio 2. Juomiskertojen (raitlalliset pylväät) ja nautittujen alkoholimäärien (vaaleat pylväät) jakautuminen

viikonpäivien kesken tyypillisella syysviikolla 1968-1992 (7o koko viikon juomiskeroista"/alkoholin kulu-

tuksesta: 15-69-vuotias väestö; sukupuolen mukaan)
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meinen tarkasteltu erotteleva seikka oli tyot-

tömyyden kokeminen. TyOtttimyydestä kärsi-

neitten alkoholin kayton viikkorytmi ei eron-

nut muitten vastaajien viikkorrytmistä van-

hemmissa miesten ikäryhmissa, mutta eroja

oli havaittavissa nuorempien miesten ja nais-

ten ryhmissä. Tytitttimyydestä kärsineet nuo-

ret naiset keskittivät alkoholin kayttoansä vii-
konlopun tunteihin enemmän kuin muut; työt-

tömyydestä kärsineet nuoret miehet taas joi-

vat muita useammin päivallä arkiviikolla.

ALKOHOTIN XAVTÖN OSUUS

V IIKOITTAISESTA AJANKAYIÖSTA

Viikkoruudukkojen (kuviot 3 ja 4) sisaltamaa

tietoa voi tiivistää laskemalla, kuinka monta

tuntia viikossa eri väestöryhmät keskimäärit

kayttivat alkoholin nauttimistilanteissa. Sa-

malla voidaan arvioida, miten suuri osa vii-
koittaisesta ajankaytöstä kului juomiseen (ks.

Simpura l9B5 vuotta 1976 koskevista laskel-

mista). Kuvio 5 osoittaa, että väestöryhmien

juomiseen käyttämien tuntien erot ovat suu-

ret; erot vastaavat odotetusti juoduissa mää-

rissä esiintyviä väestöryhmäeroja (Mustonen

& Simpura 1994). Miehet käyttävät enemmän

aikaajuomiseen kuin naiset, ja nuoret viikon-

loppujuomiseen enemmän kuin vanhemmat

vastaajat. Raittiit ovat mukana näissä keski-

arvolaskelmissa.
Kuvion 6 tietojen avulla voi ver:rata alkoho-

lin riskikäyttäjien juomistunteja muuhun vä-

estöön. Riskikayttajaksi on määritelty sellai-

nen henkilö, joka Audit-ongelmamittarilla

saavutti pistemäärän 11 tai enemrnan (rnitta-

rista ja riskijuomisesta ks. Holmila 1994)'

Odotetusti riskijuojat kayttävät huomattavasti

enemmän aikaa juomiseen kuin muut vastaa-

jat. Keski-ikeisia ja vanhempia naispuolisia

riskijuojia on niin vähän, että heitä koskeviin

tuloksiin on suhtauduttava varovaisesti.

Juomisen osuus ajankäytössä ilmenee par-

haiten laskemalla, paljonko juomiseen käy-

tetty aika on prosentteina kaikista käytetta-

vissä olevista viikon 168 tunnista. Vastaavia

osuuksia voidaan tietysti laskea myös yksit-

täisistä päivistä tai viikonlopusta. Tällaisten

Iaskelmien antamat perustulokset on esitetty

taulukossa 2. Juominen sinänsä täyttää melko

pienen osan tavallisten suomalaisten koko-

naisajankäytijstä: osuuksien vaihteluväli oli

vuonna 1992 0,6_3,4 prosenttia. Vuoden

1976 aineistoista tehtyjen laskelmien mu-

kaan oli alkoholin käytto toimintona läsnä 1,5

prosentissa kaikista 15-69-vuotiaan väestön

viikoittaisista tunneista (Si mpura 1985, 204) -

Vuoden 1992 vastaava osuus oli noussut 2,1

prosenttiin. Lauantaina juonlisen osuus ajan-

kaytösta nousee eniten juovassa miesten ryh-
mässä 9 prosenttiin käytettävissä olevista tun-

neista. Asteikon toisessa päässä, vähiten juo-

vassa naisten ryhmässä, juomisen osuus ar-

kipäivinä jaä 0,3 prosenttiin kaikista tunneis-

ta.

TOPUKSI: AJAT MUUITUVAT HITAAMMIN

KUIN LUUTEMMEKAAN

Juomisen ajoittumista koskevissa tuloksissa

silmiinpistävintä on yhtaalta monien perusra-

kenteiden säilyminen pitkaan ennallaan, toi-

saalta se, että alkoholin kayttotapojen muu-

tokset ovat usein kiinteässä yhteydessä elin-

olojen yleiseen muutokseen. Elinolojen suh-

teellisen hidas muutos, jota tässä edustavat

ajankeyttörakenteen vleiset muutokset, hei-

jastuu myös arkikulttuurin alueelle, tapoihin
ja tottumuksiin. Kulttuuri-ilmitiiden muutos-

tahti on kuitenkin vielä hitaampi kuin elin-

oloihin Iiittyvien ilmitiiden. Juomisen ajoittu-

mista koskevissa rnuutoksissa lomittuvat toi-

siinsa elinolojen muutosten keskitason dy-

namiikka ja arkikulttuurin muutosten mikro-

Kttti,.i. Alkoholin käyrön esiintyminen tyypillisen syysviikon eri tunneilla l96tl-1992 (alkoholin kayttajien

määrä kullakin tunnilla; yksi katkoviiva vastaa l5 000:ta l5-69-vuotiasta henkiloa; sukupuolen mukaan)
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Kuuio 5. Keskimääräinen juomiseen kävtett,v aika i,uonna 1992 r,iikonpäivän. ilin.ia sukupuolen mukaan

(kaikki vastaa.jat)

tuntia

,{r

I ".5

1"0

( )"r-r

0,0

Ke

miehet 15-29-vuotiaat

miehet llO-69-vuotiaat

dynamiikka. Muutosta korostavassa maail-

massa unohtuu helposti, että muuttumatto-

muutta saattaa sittenkin olla enemmän kuin

muutoksia.
24 vuoden jaksolla vuodesta 1968 vuoteen

1992 tuntuvimmat yleisen ajankäyttöraken-

teen muutokset tapahtuivat 1970-luvulla. Vii-
sipäiväisen työviikon vakiintuminen oli näh-

tävissä sekä juomisen viikonpäivärytmissä

että juomisen ajoittumisessa eri tunneille.

1970-luvun jalkeen muutokset ovat olleet

pieniä. Koko ajanjaksoa ajatellen lisääntynyt

vapaa-aika on tarjonnut enemmän tilaa myös

alkoholin kayttille. Tämän juomistuntien vii-
koittaisen ajoittumismuutoksen lisäksi oli ha-

vaittavissa toinen merkittävä tulos: alkoholin

käytto on saanut hiukan enemmän jalansijaa

naiset l5-29-vuotiaat

naiset 30-69-vuoiiaat

kaikilla viikon tunneilla. Tämä tulos heijastaa

alkoholin kulutuksen yleistä kasvua'

Alkoholin kayton muutoksien on usein aja-

teltu voivan tapahtua kahdella pääasiallisella

tavalla: joko niin, että vanhat mallit korvautu-

vat uusilla (substituutio), tai niin, että uusia

tapoja omaksutaan entisten rinnalle, vanho-

jen tapojen säilyttäessä ja jopa voimistaessa

asemaansa (additio; ks. Makela & Österberg

& Sulkunen 1981). Alkoholin kaytön viikko-

rylmin muutokset näyttävät sopilan parem-

min additiomalliin kuin substituutiomalliin:
vanhat tavat pitävät pintansa, uudet tuskin

erottuvat vanhasta ajankayttörakenteesta.

Sen paremmin taloudellisten olojen voimak-

kaat vaihtelut kuin väestön ikärakenteen hi-

das muutoskaan eivät näy juomisen viikkoryt-

n

na

'ti

I
m
X

Ma 'Io Pe La Su

Kuaio 4. Tyypillisen syysviikon juomistuntien jakautuminen yli koko viikon vuonna 1992 sukupuolen ja iän

mukaan (7a koko viikon juomistunneista; yksi katkoviiv a on 0,5 7o)
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Ktnio 6- Riskikuluttajan keskimääräinenjuomiseen kaytetty aika vuonna 1992 viikonpäivän, iänja sukupuo-
len mukaan (riskikuluttajat: Audit-pisteet >11)

Ti Kc To Pe Su

tuntia
4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

t,s

1,0

0,5

0,0

Ma La

I miehet 15-29-vuotiaat

miehet 30-69-vuotiaat

missä. Väestörakenteen kannalta tärkeät so-
danjalkeiset suuret ikäluokat ("märkä suku-
polvi"), jotka olivat keskeisessä asemassa

1960-luvun jalkeen tapahtuneessa alkoholin
kulutuskasvussa (vrt. Sulkunen l9B0), ovat
koko tarkastelujakson olleet parhaassa juo-
misiässä, joten heidänkään vanhenemisensa
ei vielä näy juomisen viikkorytmissä.

naiset 30-69-vuotiaat

Se yksinkertainen ajatusmalli, jonka mu-
kaan ne, joilla on eniten vapaa-aikaa, myös
kayttäisivät eniten aikaa alkoholin kaytttiti-
Ianteissa, ei saanut tukea tuloksista. Sen pa-
remmin nuoret, elakeiässa olevat tai sita la-
hestyvät kuin työttömyyttä kokeneetkaan ei-
vät systemaattisesti erottuneet muista ryhmis-
tä. Näissä tuloksissa ei ole voitu ottaa huomi-

ALKOHOTIPOLITIIKKA
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na naiset l5-29-vuotiaat

a
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Tqulukko 2. Alkoholinkäyttötilanteissa kaytettyjen tuntien osuus kaikista käytettävissä olevista tunneista

tyypillisellä syysviikolla 1992 (7a

viikonloppuna sekä koko viikolla;
lunneista arkipäivinä [ma-to], perjantaina, lauantaina, sunnuntaina ja

lisäksi koko viikon juomistuntien keskimäärä)

sukupuoli ma-tc) pe la sll viikonloppu
(pe-su)

koko viikko
h&min

I Kil Vo

narset 0,6
0,5
O,B

0,7
0,3

3,6
:1,4

5,0
4,3
1,8

,,
,,
,.)
2,5
1,I

mln
min
min
min
min

2,0
2,5
2,5
Zo')

1,0

1,0
t)q
2,0
t,0
0,5

1,6

I,3
1,:l
1,8

1,5

0,6

2,1

2h4
2h9
3h 3

2 h:ll
lh 5

15-19
20-29
30-49
5049

miehet
I 5-19
20-29
30-49
50-69

1,6

0,ti
1,6

1,9

1,4

4,2
3,5
5,3

4,7
z.o

7,5
5,5
oooro
q,

4,:)

to

1,6

2,6

2,6
1,5

4,6
:1,5
.1,6

5,5
,a

,q
?()
J,J

3,4
2,0

3,4

2h 27

4h52min
ll h 20 min
5h35min
5h48min
ll h 24 min

3h31 min

kaikki
(7o)

tunnit &
minuutit

I,l 3,1 5,5

lh04 0h44 lht9 0h23

oon sellaisia tärkeitä alkoholiin ja ajankayt-

töön vaikuttavia tekijöitä kuten tuloja tai sosi-

aalisten verkostojen laatua eri ikävaiheissa.

Tiedot suomalaisten alkoholiasenteista ja

-mielipiteistä voidaan tulkita siten, että tar-

kasteluajanjaksolla alkoholin kaytto on me-

nettänyt hitaasti erikoisluonnettaan suoma-

laisten mielissä (vrt. Paakkanen 1995). Alko-

holin keytto on siis jossakin määrin "normali-

soitumassa" tai "arkistumassa" ainakin asen-

netasolla. Juomisen viikoittaiseen ajoittumi-

seen tämä asennemuutos ei vielä heijastu. On

tietysti mahdollista, että selvitettäessä yksit-

täisten tilannetyyppi en (ateriat, vierailut, juh-

lat jne.) esiintymistä ja ajoittumista voitaisiin

loytaa jalkia asennemuutoksen vaikutuksista

arkielämäänkin. Tässä on jälleen kysymys sii-

tä, että juomatapojen muutoksiin liittyy eri

näkökulmista erilaisia muutostahte.ja: kult-

tuuriin liittyvät ilmiöt muuttuvat hitaasti.

elinolojen muutokset (esimerkiksi viisipäi-

väisen työviikon vakiintuminen) näkyvät no-

peammin ja yksittaisen ihmisen elämänvai-

ALKOHOLIPOLTI KKA
60 (1995): 4

heitten ja -tilanteitten muutokset tuntuvat

kaikkein nopeimmin. Viimeksi mainitun

tyyppisiä muutoksia ei tässä tutkimuksessa

ole kuitenkaan voitu kasitella.

Alkoholin kayttö on ilmeisesti useimmissa

juomistilanteissa sivutoiminnon asemassa,

vaikka Suomessa esiintyy sellai siakin juomis-

tilanteita, joissa vastaajien oman arvion mu-

kaan on kysymys yksinkertaisesti vain humal-

tumisesta; vuoden 1992 tutkimuksessa tällai-
sia oli 1 prosentti naisten ja l3 prosenttia mies-

ten juomiskerroista (Simpura 1993). Esitetyt

luvut alkoholin osuudesta tyypillisen syysvii-

kon kaikista tunneista eivät siis kuvaa omis-

tautumista pelkastaän juomiselle, vaan alko-

holin läsnäoloa koko viikon aikana. Kiinnos-

tavaa kyllä, alkoholin kaytti; ei yleensä esiin-

ny omana toimintoluokkanaan yleisissä ajan-

kaytti;tutkimuksissa. Tämä saattaa antaa har-

haanjohtavan kuvan ajankäytön sisällöstä:

ajankayttötutkimusten mukaan suomalaiset

lukevat, laulavat ja laskettelevat, mutta mis-

tään ei ilmene, mitä voiteita silloin käytetään.
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Tuoreimpiin suomalaisiin ajankayttotutki-
muksiin (Niemi & Paakkonen 1989) vertaile-
malla kay ilmi, eträ juomistilanteissa päivit-
täin kaytettavä aika (noin puoli tuntia päiväs-
sä, jaettuna tasaisesti koko viikolle) on samaa
luokkaa kuin Iukemiseen käytetty aika, mutta
pienempi kuin esimerkiksi liikuntaan käytet-
ty aika (50 minuuttia päivässä). Viikonloppu-
na juominen on läsnä jopa l0 prosentissa kai-
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ENCLISH SUMMARY
Jussi Simpura & Leena Metso: Dßtribution of
drinking hours orser a typical ueek: Finland,,
1 968-1 99 2 (Juomisen tunnit. Suomalaisten
alkoholin käytön ajoittuminen tyypillisellä
syyst:äkolla 7968, 7976, 7984 ja 1992)

The Finnish drinking habits surveys of 1968,
1976, I9B4 and 1992 enable a description of the
timing ofactual drinking occasions hour by hour in
a typical autumn week. More than l0 000 drinking
occasions reported by representative samples be-
tween 15 and 69 years ofage were used to count the
numbers ofdrinkers at each hour in a typical week.

The study period (1968 to 1992) consists of radi-
cally different subperiods. First, alcohol consump-
tion grew rapidly as a consequence ofliberalization
ofalcohol control policies (1968 to 1976). Second,

a stable period followed (1976 to l9B4); and third,
the economic boom ofthe late l980s led to a new

period of consumption growth (1985 to 1990),
which ended in the deep economic depression and
the consequent decline in alcohol consumption of

KEY WORDS:
Drinking situation, drinking ho,bits, age, Finland, culture

the 1990s (from 1991 to 1994). Understandably,
the number of hours spent on drinking reflects
changes in the overall volume of alcohol consump-
tion. The timing of drinking has basically remained
unchanged, with drinking hours concentrated on

weekend nights. A major change has occurred,
however, with the adoption ofa five-day work week
in the 1970s, giving Friday night a very visible
position in weekly drinking. Saturday night is,

however, still by far the most important time for
drinking. A remarkable number of drinking hours
on Saturday are related to the traditional sauna

baths typically taken by Finns on Saturday eve-

nings. Also importantly, drinking has not become a

component of the typical meal time in Finland,
neither at lunch time nor at dinner. Drinking is an

important category in the weekly use of time. In
1992.3.5 hou rs per week on averdge per capita r+ as

used at drinking occasions, corresponding to about
2 per cent of all available hours of the week. This
descriptive analysis opens new views of the micro-
dynamics of changes in drinking pattems.
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