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onnistuttu vähentämään sillä" että väestö kes-

kimäärirr olisi ryhlynyt juomaan enemmän.

Tamä yhteys pätee niin juomisen terveydelli-
siin kuin sosiaalisiin seurauksiin yleisella ta-
solla.

Suomessa mahdollisuudet vaikuttaa alko-
holin kokonaiskulutukseen perinteisen alko-
holigrlitiikan hengessä ovat nopeasti heiken-
tyneet ja heikentynevät eclelleen. Alkoholin
kokonaiskulutus on silti edelleen kayttokel-
poinen osoitin sen seuraamiseksi, mihin
suuntaan alkoholiolot ja alkoholiongelmien
esiintyminen ovat muuttumassa.

1990-luvulla tapahtuneet alkoholiolojen
muutokset ovat kuitenkin tehneet entistä vai-
keammaksi tietää, paljonko suomalaiset to-
dellajuovat. Keskeinen syy tähän on niin sa-

notun tilastoimattoman kulutuksen nopea

kasvu varsinkin matkailijoiden tuomien juo-
mamäärien osalta. Vuoden 1968 alkoholilain
aikana aina 1990-luvun alkupuolelle saakka

oli tilastoimattoman kulutuksen osuus tutki-
musten mukaan melko vakaasti 10-15 pro-
senttia alkoholin kokonaiskulutuksesta (Mä-

kela lgBl: Österberg l9B5: Pehkonen & Ös-

terberg 1996). Naissa vakaissa oloissa saatet-

tiin siis olettaa, että Alkon julkaisemat tilas-
toidun kulutuksen luvut kuvasivat hyvin alko-
holin todellisen kokonaiskulututuksen muu-
toksia, vaikka todellinen kulutustaso olikin
hieman tilastoitua korkeampi. 199O-luvulla
on tilastoimattoman kulutuksen osuus kasva-

nut ja sen vuosittainen vaihtelu lisääntynyt.
Talloin alkoholin tilastoitu kokonaiskulutus

poikkeaa entistä enemmän todellisesta kulu-
tustasosta, ja todellista kulutusta koskevien
arryioiden epätarkkuus on Iisääntynyt. Tilas-

toimattoman kulutuksen muutoksen vaiku-
tukset ovat erilaisia eri alueilla, mikä vaikeut-
taa alkoholiolojen verlailua Suomen eri osis-

sa. Tilannetta on lisäksi mutkistanut alkoholi-
tilastoinnin järjestelmämuutos 1990-luvun
puolivälissä.

Tässä artikkelissa esitämme katsauksen

kulutustilastojen ongelmiin ja pohdimme kei-
noja saada tarkempia tietoja alkoholin kulu-
tustasosta ja sen muutoksista. Näitä keinoja

ovat tilastoimattoman kulutuksen yksityis-
kohtainen seuraaminen sekä turvautuminen
kyselytutkimuksiin ja epäsuoriin alkoholin
kulutustason osoittimiin. Ar-vioimme eri kei-
nojen mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä esi-

tämme lopuksi kokonaisar-vion alkoholin ku-
lutustasosta ja sita koskevien tietojen epä-

tarkkuuden asteesta 1990-luvun puolivälissä.

MYYNTI. JA TUOTANTOTILASTOJEN

MU UTOKS EI

Alkoholin kokonaiskulutuksen perinteinen
arviointitapa on perustunut siihen, että käy-
tettävissä on ollut luotettavia myyntilastoja,
jotka ovat kattaneet valtaosan kaikesta juo-

dusta alkoholista. Sen lisäksi «-rn pitänyt arvi-
oida niin sanottu tilastoimaton alkoholin ku-
lutus.

Vuoden I995 alussa voimaan tullut alkoho-
lilaki määritteli Alkon myymälöiden, annis-
keluravintoloiden, kahviloiden ja elintarvike-
Iiikkeiden lisäksi joukon uusia alkoholijuo-
mien myyntipaikkoja: kioskit ja huoltoase-

mat, sahdin ja tilaviinin valmistuspaikat.
Vuonna 1996 kuvaan tulivat ns. alkoholin luo-

vutuspaikat. Myytävien juomien väkevyysra-
joitukset säilyivät entisellään, mutta kahvi-
Ioissa ja elintarvikeliikkeissä sai vuoden

1995 alusta alkaen myyda kaikkia kaymis-

teitse valmistettuja enintään 4,7 tilavuuspro-
sentin juomia, eikä vain keskiolutta kuten
ennen. Sahdin ja tilaviinin valmistajat saavat

nykyään myyda enintään 13 tilavuusprosen-
tin vahvuisia itse valmistamiaan juomia val-
mistuspaikan yhteydessä. Luovutuspaikat

ovat välityspisteitä, jotka on tarkoitettu täy-

dentämään Alkon myymäläverkkoa ja joiden

kautta voidaan ostaa kaikkia alkoholijuomia.
Lainuudistuksen myötä luotiin myös uusi val-

vonta- ja lupahallintoviranomainen, sosiaali-
ja terveysalan tuotevalvontakeskus (STTV),
joka myöntää myyntioikeudet yli 4,7-prosent-

tisille juomille; miedompia juomia koskevat

luvat myöntää lääninhallitus. Tuotevalvonta-
keskuksen kautta kerlyvät myös alkoholijuo-

mien myynti- ja tuotantotiedot.

Järjestelmän uudistukset ovat tuonr

kin merkittäviä muutoksia myös tila
ja alkoholikaupan tavaravifioihin.
luotettavuuden voidaan kuitenkin olr
Iyvän entisella korkealla tasolla. Vanl
järjestelmässä ravintoloista, elintar
keistä ja kahviloista myytyä alkoholi
vat tiedot pen-rstuivat myytäviksi toir

hin määriin, ei lopullisesti myytyihin
(Österberg 1979). Vain Alkon vahitt:
titiedot kuvasivat ja kuvaavat edeller
menomaan lopullista myyntiä kul
I udessa järjestelmässä toimitu
osuus voi lisääntyä, mutta toimitust
tekevät normaalioloissa mahdollisekr
alkoholin myynnin muutoksia kuuka
la. Toimitustiedoissahan kulutukseks
tuvat myös vahitteismyyjien varastoj

tokset, kun taas myynti kuluttajille k

dellista kulutusta edellyttäen, että ku
kotivarastojen määrä ei muutu. Kur
Iastoinnin rajoissa voidaan ottaa tyyd
huomioon myös vuotuisjuhliin (vappr

nus, joulu ja uusi vuosi) liittyva alkol
lutuksen vaihtelu. Uusi jarjestelm

edelleen mahdolliseksi tarkastella a

kulutuksen j uomaryhmäj akaumaa ku

tain kuuden juomaryhmän kehikossa.

assa STTVn tilastointijärjestelmä an

dollisuuden hyvinkin hienojakoiseer

teluun. koska siinä rekisteröidään
valmistajan ja tukkumyyjän toimitt
kaiseen vahittaismyyntipisteeseen
sittain toimitetun alkoholijuoman
della.

Vielä vuonna 1997 jatkuu siirtyr
jonka aikana STTV ajaa sisään uutta
jestelmäänsä. Siirtymävaiheessa on I

nissa ollut jonkin verran viivästyksiä.
1995 ja 1996 tilastoidun kulutuksen
vät siten ole olleet yhta yksityiskohta
niitä edeltäneiden vuosien Iuvut. Esir

Iaanikohtaisia lukuja ei ole ollut st

yhtä nopeasti kuin ennen. Vuonna

koko väestön tilastoitu alkoholin kulutr
raa sataprosenttista alkoholia henkeä I
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mista. Uutena salakuljetusrikollisuuden

muotona on alkoholijuomien näennäinen

vienti, jolloin vienniksi kirjattu alkoholi itse

asiassa jaä kotimaisille markkinoille.

Kotioluen määrää selvitetään sekä haastat-

telututkimuksilla että muiden tilastojen sisäl-

tämillä tiedoilla kotioluen valmistukseen käy-

tettävien pakkausten myynnistä ja maahan-

tuonnista (Österberg 1996). Suomessa koti-

olutta valmistetaan tällä hetkella lahinna val-

mispakkauksista, joiden tuotanto ja tuonti

selviävät suhteellisen helposti. Kun pyritään

arviclimaan valmistusmääriä muunnettuna sa-

taprosenttiseksi alkoholiksi, jää epävarmuus-

tekijäksi se, paljonko sokeria valmistajat li-
säävät aineksiin. Talla menetelmällä saatua

arviota voi verrata haastattelututkimuksiin
(ks. Österberg 1995). Nayttaa siltä, että maa-

hantuonti- ja valmistustilastoihin perustuva

arvio kotioluen määrästä on melko luotettava:

virhemarginaali lienee l0 prosentin luokkaa.

Sohtilt valmistetaan sekä tehdas- että koti-

valmisteisesta maltaasta. Viime vuosikymme-

ninä tehdasvalmisteiset maltaat ovat vallan-

neet markkinat (Österberg t9B5). Talloin

myös sahdin valmistusmäärä voidaan ar-vioida

raaka-aineitlen myynti- ja valmistustilastojen

perusteella melko luotetlavasli {Österherg

1996). Kannattaa huomata, että nykyisin sah-

tia myydaän myös Alkon myymaloista. Naita

myyntimääriä ei tietenkään sisällytetä koti-

valmistuksen arvioihin. Sahdin kulutusta

seurataan myi)s kysely- ja haastattelututki-

muksilla. Sahdin kulutusarvion virhemargi-

naali lienee sekin 10 prosentin luokkaa.

kttiuüninkayttin määrän arviointi on ongel-

mallista. Kysely- ja haastattelututkimuksissa

on selvitetty vastaajien itse ilmoittamia val-

mistusmääriä sekä valmistuksen jakautumis-

ta niin sanotun pikaviinin ja perinteisen koti-

viinin kesken. Pikaviinin valmispakkausten

myyntitietoja on periaatteessa saatavissa,

mutta maahantuojien ja myyjien suuri määrä

tekevät tiedonkeruun vaikeaksi. Tullitilas-

toistakaan ei ole apua, sillä viininvalmistus-

tarvikkeet pilkkoutuvat monen eri tullinimik-
keen alle muiden tuotteiden sekaan. Lisäksi

pikaviinin osuus on vain noin 60 prosenttia

kaikesta kotiviinistä (Österberg I996). Arvi-

ointia vaikeuttaa myös se, että perinteisen

kotiviinin määrä ia osuus vaihtelevat vuosit-

tain riippuen hedelma- ja marjasadosta (Poy-

sa & Simpura 1978). Kysely- ja haastattelu-

trrtkimukset Iienevät kotiviinin määrän koh-

dalla yhta luotettava tai epäluotettava tieto-

lahde kuin muun kulutuksen kohdalla. Koska

muut tietolähteet eivät voi tarkentaa kysely-

j a haastattelututkimuksiin perustuvia arvioita

kovin paljoa, jäa kotiviinin kulutusarvion vir-

hemarginaali varsin suureksi, ehka noin 30

prosentiksi puoleen tai loiseen.

Kiljun ja pontikon käyttoäja kulutusmääriä

on kysely- ja haastattelututkimuksissa selvi-

tetty kysymälla seka valmistusmääriä että ko-

tivalmisteisten juomien käyttomäariä. Kuten

myöhemmin tässä artikkelissa esitetään, on

tällaisissa tiedoissa aina läsnä niin sanottu

kattavuusongelma: vastaajien taipumus

unohtaa ja salailla alkoholin kaytti;ään. Tilas-

toimattoman kulutuksen erien kohdalla katta-

vuusongelman vakavuutta on vaikea arvioida,

jos ei ole käytosse rinnakkaisia tietolähteitä

kuten edellä mainitut raaka-aineiden ja tar-

vikkeiden myyntitilastot. Kiljun ja pontikan

osalta raaka-ainetilastoista ei ole juuri apua,

silla neiden juomien valmistukseen tar-vitta-

van sokerin ja hiivan osuus on häviävän pieni

verrattuna sokerin ja hiivan muuhun käyt-

töiin. Rikostilastoista voidaan päätellä karke-

asti kiljun ja pontikan keytiln muutossuuntia,

mutta valmistusmäärien ar-viointiin noista tie-

doista ei ole. Kun lisäksi voidaan olettaa, että

kiljun ja pontikan valmistuksen laittomuu-

desta johtuen salailuongelmat ovat tavallista-

kin suuremmat, jäävät kiljun ja pontikan ku-

lutusarviot kovin epävarmoiksi. Tämän het-

ken Suomessa pontikan ja kiljun valmistus on

tosin niin vähäistä, että suurenkin virhemar-

ginaalin vaikutus alkoholin kokonaiskulutus-

ta koskevaan arvioon jää pieneksi. Jos olet-

taisimme haastattelututkimusten paljastavan

vain kymmenesosan pontikan ja viidesosan

kiljun valmistuksesta, olisi pontikan kulutus

0,7 miljoonaa litraa ja kiljun kulutus 3 miljoo-

naa litraa. Kyse olisi 100 prosentin al

si muunnettuna 0,4 miljoonasta litr
noin prosentista alkoholin tilastoidus
tuksesta.

M o,tkustaj ie n tuomie n alkofutlij uom

rän arviointi perustuu etupäässä haa
ja kyselytietoihin. Niita voidaan k
tarkentaa monien muiden tietolahteid
Ia. Haaslattelututkimuksissa voidaa

läii rnuun rnuassa vastaajien vuosilli
mien ulkomaanmatkojen määrri ja niir
kojen osuus. joilta vastaaja on Iuonul
lijuomia, sekä tuotujen alkoholijuomr
rät juomaryhmittäin. Haastatelluilta
myös kysyä alkoholituomisten määri,

kerroittain sekä matkakohteen ja mat

pin (esim. lomamatka tai työmatka) r

Tarkennustietoina voidaan keyttaä
matkustajamääristä ja rnatkustusk

tietoja matkustajien tuontioikeudes
tullivalvontaa suorittavien henkili;id
tyksiä tuoduista alkoholimääristä. Lis

la hetkella matkustajien Suomeen tu
koholijuomat ostetaan suurelta osin '

myymälüistä, ja eräistä matkakohteis
taessa ulkomailta tuotu olut onkin vr

taan suomalaista. Näin ollen tilastoti
nimoiden viennistä ja myynnistä ulko
kenteeseen kelpaavat kontrollitiedc
moin kuin tiedot laivayhtiöiden
myynnistä. Tassä yhteydessä voi myör

tua terveeseen järkeen: onhan esir

epätodennäköistä, että lentomatkusta

vat pari koria olutta matkaa kohti. När

tattelutietojen kontrollilaskelmat ove

kin epätäydellisiä. Vridaan kuitenkir
että matkustajien alkoholituontia k
määräar-vion virhemarginaali on tät
noin 20 prosentin luokkaa (ks. Pehl

Österberg 1996).

Tiedonkeruutavasta johtuu, että m

jien salakuljettama tai veropetoksena

tuoma alkoholi on periaatteessa muki
kustajien alkoholintuonnissa. Itse

matkustaj at ovatkin haastattelututkir
ilmoittaneet tuoneensa maahan e

kuin lain salliman määrän, mikä myi

104
A I.OHOL POTT G
^ l od^ - AlfOlO DO -l I r'^

62 I oo-' '



-llnlrBuä^ gr,rdel ri-Iroperlrllorluol Elre'ueu
-unIEtElLtEI ueruonf ueprE'u Ilsouonq lp^el
-1ro^81 leslntulllnillas,({ e[ -nlellElspeH'Ers
-r€Jlrluruns ur.a..(q ]e.a.o lorÄry 'E€e)tre,r ur,tdq

sodru uo rJurorlJe uerJegursnurllr.p.u ulloqoil
-f) unptl oqtDl ug 977,{,q1t1outon[ unul unqnn 147

't?urson^ etu

-rra 1.(u,(luepsrl uo snlsouurrl eI oruronq lnunl
-slpqol urrloqolle unn11ele[1n1eles p]so1'ES

-seurdlueesrl uo snnllrsl uäpror^-rp e11a 'e1ap

-ol ro^ rsIEsrJ 'pprlr] eeuoo[1nu 7 r11r1d ur1sn1

eluerlrl ueuooIru uelond e1p rgturlsnl 9661
Euuon^ E.rREul urloqolpsnlatlnleles e11e'eou

-BS ro^ rlseelrp) 'e1rye1Eda ur,t.(q uo 9661
puuon^ prloqollesnlellnleps ee.r1r1 euoo[1ur

or.tre .{11s1rsa I pssolnln€t r11rg 'e1sro11nd et

-srn1a1ne1ed uoolly ellnnso ue[o11nd uepreupl

-lEsrs Betuon[sn1a[1n1e1es EIIPuaISEI eeluel
-.rel ,(llolrr,{ sodu uo plorl.rv 'elsruonf elsrur

-ElilEI ue[n11e1o uaal]Es euteundonf utqtol
-ar1 ursrrlcld EIos urqror^JpeJppru urrtuo urllnl
ef urqrolerlo>11rre^Blpl urllnl elerro^ Elsrllop
-qpu uo Blrorl.rp elnleeg'essrslnurr>1lnld1as
-,(1 ni -n1.r11el:-ppq nlrot^.rp urlElrs uo ppJpEru

ueslnlo[1n1e1es e,(11e1rreeu urEN'ellruonf
pllrntrlul?q e11e1ondo11n ueurlelsahe[rluddur

uesrllprr^ ]eeunJnp^ro{ lB^o lEtuon[ ]nlelso El

-soIIv essedneleles urloqo>llp elso>1'essuel
uedneleles urlogollp ueurltuepr seqgl uEE

-. 1.(u snle nleps /uppt ellefiEl uo 'urr1uon1

-urloqolle uar[e1sn11eru,{.{1psrs rloqolle nt

-1e1e [1n1e1es uAA11,(EI ur?eruo plllr 'Elrrs uERlep

-rlEl so1 'uallrs pllon^ uaueuu.(1 EIer^ urnl el

-rsel e^les Elq-{ uppd1,{u elo ra r^nptlny)f)S
'urrrrrd

ucslnlnlnl uPIuOllPrurolselrl nlnnl lE^re lEru

-on[ 1euon1 uaetltrRl upl?uro ueetuons ue]sr€l

-peurollil 'e1sn1ei1n1eps Eur?so ERl]d ueep

-ro^ uelrllnl rlse[ee1 uelrs c1oI eI allrourllrerrr
elyrerurd ESSoruonS ,{.{trrd e>1ol re1 ollrsreleur

-ons upelelrotqel elot 'erluonlurloqolp ueri
-Plsnlletu uelsrElEtuons urnl ueprnuI Plsrelles

eup>lnru e1o uee[rs ues re essrn^nlnlallplsp€H
'(9661'o1er1alr^rplurlg'urrse's1) Elr^ruuonl
*ueqeetrr urloqolle Rolärl u!?E13re1 e11n,re ueI
-nlopelseeq un1'enule8uo ErsrgrururllpEd elo

Elqe ]E^re ueuruelqoun eI nlreles Rl]a 
6ueqrrs

L \LööII L9
\.r>tl todIoHo)tv

cellrrr so(u plrru 'uBJr?pru uErurlps urpl urnl
uErutueue uPqBeur ESueeuonl leeuellrorulr
ESSrsInurr>llnlnlellelseeq urIlE^o 1e [e1sn>11eu

ESSETsE esU'essruuonlurloqollE uer[e1sn1

-leru BuElntu er^seellEerrad uo rloqollE Euronl

uEqeeur euasloledore,t re1 eu;e11e[1n1e1es uerI

-Plsnlletu e11e'nn1qoI elsl?^Elnnrä>luoPerJ
'(9661 Sreqretsg

ry ueuolqed's1) ee11on1 urluesord 0Z urou

ed>1du e1g uo rleeur8reueqrr^ uor,Lrpereeru

up^oISoI prluonlrlorlolle uarfelsnlleru Bl]o

'ee11a1o ur1uelrn1 ueepro 'grsqlepdelede u11

-uelerl le^o leurlelselrllorluol ue[o1e11n1e11e1

-sEEr.l EruEN 'rlqol BBltPIu Ellnlo Erro] rred 1B^

-rsro1 lelelsnllEruoluel Blle'RlsrQIEuuapolpde
rslrlJeurrse upquo :ueeryef ueesaa,r-re1 enl

-n p \J n I so,(u ro r ESi-rp (rIq,{ essel'e 1sr u u Ä {u,r

-oo{-x€l ueprgrlq,te,r.rel loperl urnl uroru

-es'rsloparlrllorluol le,l,eed1al ueeseeluel

-rrluEEuro>lln elsruuddur eI EJSruuer^ ueplorulu

-ed loperlolselrl uello urpN 'Elsrelpruons ueel

-lBSoEllB^ urluo lnlo nlonl EllrBrrrolln ESSoel

-1e1ed u;sralqoIE) lpur ElslErr e['g1srq1pu,(,tur

-ao{-xel urso ElloJnns ue€Jalso leruonfiloqo>1

-lE leruont uoetuons uer[e1sn11eu EIIeIleq BI

-lFt JSIEST-I'ElsrrREtuIIoqollB Btstnponl 9rs1.(1

-rse{ uepr9llluerl uer^Ellrrons EPluo^le^rllnl

RIos €lsapnalrorluonl uer[e1.^n11eu efolerl

'elsralqolsnlsnIlBur eI glsrrggrue[e1sn11eu

e[o1se1u EBxdEI ueepro^ purolerlsnuuelrp.J

'ueelnlll (e>lteurO& rel ellEurEurol 'urrsa) urd

-dd1 uelleur eI ueelqo1e1leur E>les urpllro.rrol

-rtuont Errggrrr uelsruonlrloqo>11e g.{s,(1 sgdur

ueepro^ Ellrnllelelseell'urg11rurq.fteuon[ 1gr

-BEru uanuonlrloqolp uefnlonl E>las'pruronftT

-oqolF lnuonl uo efEelse^ Rlllo['b^nnso ue[oI
- ll?ru udpr r u ni g.r ggur u;fo1 I eu u eeu( )I [n uJr tu

-e{el urpllrson,t uar[ee1se,n esspntu unntu Eel

-lr^Ies ueEPro^ ESsrslnurllnlnlollelsEeH'r?l
-ln^B uoProlqElolorl uoPrnu uoruoru BeluclrBl

urluelrnl ueepro^ ElrrN 'urllrolerillesd>1 e[

-nTellelse€q esseednle nnlsn.red rlurorAJE uer

-Ep,ur ualurcn hpyollo uanuon| ua{o1 sn qgo y
'PlsasInl

-nlnI plsnprolsElrl urloqolle elsrluesord urou

rle Elsprlrl elseuoof1ur ?'0 eunlleuunnu rs

-Irloqo1lp urlueso«I 00I Isllo esd) 'EprlII Epu

-ooflrur t snlnlnl un[1r1 eIeer1r1 eeur

snlnlnl uelrluod rsrlo'Elses1nlsrru
uesoseprrl eI uelrluod uesoseuoru

up^BlsElled uelsnturllnlnlallels-eerl
-lelo sof 'rsleuerd ggf uoor,ue uee.

-snlnlnlsreuolol urloqolle snln1r1?,

-JRruoLIJrA urlueJnns R]le'ElsrErlE^
uo snlsrule^ un[1r>1 eI uelrluod ESSor

-lerl ueureI 'rslroure,rede ur^ol l(
-n1 uelluod el uni1r1 1e,ree['1euu
-plsrlle^el 1e,lo leurlaBuonlreleS uän

-nnruollrel ueslnlsrule^ uelrluod
€lle'E€llelo uEEpro^ rsIESrl un) 'ol(

-OI1 BISIOU UIIJUIOIAJB UeIJPEtIIs^11]SItU

'erlunnssolnnur ug1,{91 uelrluod el r
-eTrpl ellatpgd uR€pro^ etsrotsBlrtso

-/p1 unqnnu ue^rrq ef uuelos u

tuerd ue,ter,req uo snnso ue,rrrq ef ur.

-Ellr,lreJ uooslnlsnrrle,r ueruonf ua

'ende unnl olo ro elsrolsl?lrloure-E1l

uelrluod ei unflry '1olse1rlr1uddur r

-re1 el uapreure-eleeJ lnlrurpru EII€

ElrelqEIolerl €rr-rel{puurr essoldel

'epror,ue eaIrRA u() EllnnABIeA upur]

-811E1 elluPqol uerre uas>lnlnlnl upr

-selrJ'uEEop,(e1 urloqolp EIITEIBS r?

snundrel ue rleelse,r :eula8uor
nllouBs ullu pur^ll PUIE ESSIopotl t
uo 'ueEJelrse BSSrloIIrue BSSEJ uru

ueln)'EIrPEtuQndEI uaruronf uels(
-oI Elle EIrEEuISnlsItulB^ Eles EIIEru.

-r^les ESSrs>lnurllnlnlallelseeq e[ -,

Errggrrrsnlnlnl ei pgpdg1 uoltluod e

'ueesrol re1 uaalond rs

0t urou Elqe 'rslarnns ursJe^ rleP

-rr^ uor,Lresnlnlnl ururrlrlol Epi'eot
BJrorAre er,rnlsnred urrs{nrurllnlnlet
-d1es.(1 BEluoIrEt rol le^ro toolqglo
Rlso) '€llEPrlo>l ui)slnlnlnl unnu u

-olerl e^BllelonlBde rel e^Bllelonl R

-LIol uEJEEur ururr^rJol le^auerl les
-nletletseer{ el -dlesdy '(9161 erndr

-do6) elsopesefteru e[ -Burlepeq uen

-Jrson^ le^elelqre^ snnso B[ pJeeur r

uasreluued e11a 'es sodru ee11na4

-luv'(966I Sreqretsg) etsrurr^rtol
etlluesord 09 urou ure^ uo snnso u

907a:lt66t) z9
w> ltod tolo>tv



I

Thulukko./. Arvio tilastoimattoman alkoholin kulutuksen määrästä vuonna I99'5

Tilastoimattoman kulutuksen erä X{äärä litroina Määrä litroina
1 00-prosenttista

alkoholia/asukas

Epätarkkuus
(% erän koko-

naismäärästä)

Kotivalmistus

- Kotiolut

- Sahti

- Kotiviini

- Kilju

- Pontikka

Matkustaj ien alkoholintuonti

- OIut

- Viini

- Välituotteet

- Väkevät alkoholijuomat

Salakuljetus

Muun kuin juotavaksi tarkoitetun

alkoholin nauttiminen

Suomalaisten juomiset ulkomailla

Ulkomaalaisten juomiset Suomessa

Tilastoimaton kulutus Yhteensä

9 000 000

2 000 000

14 000 000
2 000 000

400 000

30 000 000

6 000 000

3 000 000

7 000 000

0,5

1,1

+/-10
+/-10
+/-30
+/-50
+/-50

(ks. aiemmista vuosista Pehkonen ,

berg 1996; Österberg I9B5). Vuotta 1

keva arvio valmistuu kesälla 1997,

nyt voidaan todeta, että tilastoimatt
koholin kulutuksen määrä ei ruon

poikennut olennaisesti vuodesta 199

si kannattaa huomata" että kaikki til
ton kulutus ei ole harmaata kulutu

mielessä, että valtio voisi ne alkol

alentamisen kautta muuttaa verol

eriksi. Esimerkiksi turistien ulkom

Iuttamaan alkoholimäärään ei Suome

so vaikuta. Lisäksi on täydellisyydt
mainittava, että käyttämämme alkoh

teen alapuoleltakin loytyy alkoho

juomia. Sekä I-oluen että alkoholia
2,8 tilavuusprosenttia sisältävien lo

tai viinijuomien muodossa suomalair

tavat vuosittain noin 0,5 litraa 100-1

seksi alkoholiksi muunnettuna, vail
juomat virallisen terminologian muk

kin alkoholittomia.

KYSETYT, HAASTATTETUT JA EPAI

TIEIOTAHTEEI ATKOHOLIN KUtU

MITTAAMISESSA

i 000 000 0,1

0,0

0,4

+l-20

+/-50

+l-20

?

+l-252,7

lastoja juuri ole. Toki ei tässäkään aivan tyh-

jen päallä olla: on mahdollista arvioida korvi-

kealkoholien kayttajien määriäja laskea näitä

aineita käyttävien oleskelupaikoille ilmesty-

vien tyhjien pullojen määriä sekä seurata kor-

vikealkoholin myynnin kehitystä myyntipis-

teittäin. Litramääräisten arvioiden virhemar-

ginaali jää silti suureksi. Toisaalta tämä kulu-

tuserä on Suomessa talla hetkellä niin pieni,

ettei sillä missään nimessä ole vaikutusta al-

koholin kokonaiskulutuksen määrään.

Suomo.laistert, ulkomailla juomasta alkoho-

limätirüstä saadaan tietoja haastattelu- ja ky-

selytutkimuksista. Sen luotettavuuteen liittyy

samoja ongelmia kuin kaikkien muidenkin

haastattelututkimusten tietoihin. Taulukossa

I on lähdetty siitä, että haastatellut ovat il-

moittaneet alkoholin kulutuksensa ulkomail-

la ja Suomessa yhtä luotettavasti. Ulkomtt'a'

laisten Suomessa juomistrt müd,ristä ei ole kay-

tettävissä muuta kuin matkailijamääriin pe-

rusluvia hyvin karkeila urvioila.

Tilastoimattoman alkoholin kulutuksen

eristä ylivoimaisesti suurin on tällä hetkella

matkustajien tuoma alkoholi, joka vastaa yli

puolta tilastoimattomasta kulutuksesta. Kun

otetaan huomioon suomalaisten ulkomailla

kuluttama alkoholimäärä, kytkeytyy matkai-

luun noin 70 prosenttia tilastoimattomasta

krrlutuksesta. Tasta taas seuraa, että tilastoi-

mattoman kulutuksen kokonaismäärän arvi-

oinnin epätarkkuus on samaa luokkaa kuin

turistialkoholin arvion epätarkkuus. Tauluk-

koon 1 on koottu vuotta 1995 koskeva arvio

Tilastoimattoman kulutuksen ara

turvaudutaan monin osin haastattelu

lytutkimuksiin. Myös itse alkoholin I

kulutusta yritetään usein mitata l
Tavoitteena ei aina ole vain väestön I
son määrittäminen. Yhtä tärkeää ,

selvittää luotettavasti yksittäisten
den juomia alkoholimaariä, esimer

kittaessa, miten juomisen erilaiset s,

ovat yhteydessä alkoholin kulutu
Mutta on myös esiintynyt pyrkimyks
kyselytietoja nimenomaan koko väe

holin kulutustason tai ainakin ser

suuntien selvittämiseen (ks. Metso ö

19971. Klselyjen ohella loisena. I

messa harvoin käytettynä vaihtoeht

tustilastojen ja tilastoimatonta kulu
kevi en tutkimusten rinnakkaismittt
alkoholin kayton seurauksia koskev

ALKOHOLIPOLITIIKKA ALKOHOLIPOTIT]KKA
62 1199/):2 ö2 119971:2106
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hen, että numerottomien joukossa olivat yli-
edustettuina alkoholin kulutusjakauman mo-

lemmat ääripäät. suurkuluttajat ja raittiit.
Otantatutkimuksia rasittaa myais se ongelma,

että otoskoot ovat yleensä kustannussyistä

pieniä, jolloin suhteellisen pienen suurkulut-
tajajoukon mukaantuloon liittyy runsaasti sa-

tunnaisuutta. Kuitenkin tämän pienen joukon

vaikutus kokonaiskulutusarvioihin on tuntu-
va. Kun vuoden 1992 juomatapatutkimukses-

sa poislelliin aineistosta eniten juova prosenl-

ti vastaajista, alenivat kokonaiskulutusarviot
jopa viidenneksen.

Toiseksi. eri tiedonkeruutekniikat voivat

tuottaa toisistaan poikkeavia ja huonosti ver-

tailukelpoisia tuloksia. Henkilokohtaiset

käyntihaastattelut, puhelinhaastattelut ja

postikyselyt ovat useimmin kaytettyja tapoja,
ja niistä saatavat tulokset näyttävät todellakin
joskus poikkeavan toisistaan juuri tiedonke-
ruutapaan liittyvistä syistä. Tiedonkeruutek-

niikka vaihtelee myös sen suhteen, miten al-
koholin kulutus mitataan. Hyvin tavallista on

kysyä vastaajien arvioita omasta keskimääräi-

sestä tai tyypillisestä juomisestaan. Toinen

paljon kaytetty tapa on kafioittaa todellisia
kayttokertoja joltakin ajanjaksolta. Nailla
kahdella otteella saadut tulokset poikkeavat

myös Suomessa toisistaan.
Kolmanneksi, unohtaminen ja salailu ovat

kaikkialla maailmassa juomatapatutkimusten

perusongelma. Osa ongelmista on yhteydessä

liedonkeruutekniikoihin, loinen usd laas vas-

taajan henkilokohtaisiin ominaisuuksiin seka
juomistapahtumien ja yleensäkin juomisen

tärkeyteen vastaajille (vrt. Sudman & Brad-

burn 1982). Yksittäisen vastaajan alkoholin
käyttti voi myös vaihdella hyvin satunnaisesti,
jolloin esimerkiksi vastaus tyypillisestä juo-

misesta voi syntyä hyvin monimutkaisen päät-

telyprosessin kautta (ks. Alanko l9B4). Unoh-
taminen on luonnollisesti yhteydessä myös

aikaan: mitä pitempaä ajanjaksoa yritetään

muistella, sitä epävarmempia ovat tulokset
(Pernanen I974; Makela 1971). Yleisesti ot-

taen ne alkoholin küyttajat, joiden juomatavat

ovat säännöllisempiä, aliarvioivat juomistaan

vähemmän kuin muut (esim. Ktihlhorn &
Leifman 1993; Alanko & Lemmens 1997).

Salailu taas liittyy juomisen kokemiseen ar-

kaluonteiseksi aiheeksi yleensä tai henkilo-
kohtaisesti. Arkaluonteista tietoa on puhelin-
haastatteluissa saatu eri tavalla esiin kuin
henkilokohtaisissa käyntihaastatteluissa
(Ahola 1993 & 1995).

Eri puolilla maailmaa tehdyissä juomatapa-

tutkimuksissa näyttää saadun selville yleensä

40-60 prosenttia alkoholin tilastoidusta ko-

konaiskulutuksesta. Tämä kattavuusprosentti
vaihtelee tutkimuksesta toiseen teknisesti ai-

van samanlaistenkin tutkimusten valilla ja
peräkkäisinä vuosinakin. Tästä seuraa, että

eri tutkimuksissa saatujen Iitramääräisten

kulutusarvioitlen r ertai lu on eril läin r aikeaa,

niin koko väestön kuin eri väestöryhmienkin

osalta. Eri tutkimusten välistä vertailua vai-
keuttavat tietysti myös tiedonkeruutekniikoi-
den erot sekä juomisen tuntuvat vuodenaika-

vaihtelut: kevaalla tehtya tutkimusta ei käy

suoraan verlaaminen syksylla tehtyyn.

,JUOMISEN ALIRAPORTOINTI SUOMALAISISSA
J U OMATAPATUTK I M U KS I S SA

Esimerkkinä haastattelu- ja kyselytutkimus-
ten mittaamisongelmista on taulukkoon 2

kuoltu tieloja kolmesla erilyisestä juomalapa-

tutkimuksesta. Vuosien l9B4 ja 1992 juoma-

tapatutkimukset, jotka ovat keskenään tekni-
sesti identtiset, perustuivat käyntihaastatte-

Iuihin ja niissä saavutettiin korkeat vastaus-

prosentit; vuoden 1996 tutkimus tehtiin pu-

helinhaastatteluin ja vastausprosentti oli sel-

västi alempi. Kaikki tutkimukset tehtiin
syys-lokakuussa (ks. tuoreimmista tuloksista

Metso & Simpura 1997).

Taulukossa 2 on esitetty tietoja kolmella
erilaisella mittaustavalla saatluista tuloksista:

todellisen juomisen kartoitukseen perustu-

vista jakso- ja viikkoarvioista (ks. tarkemmin

esim. Simpura ftoim.] l9B5) seka tyypillisen
tai keskimääräisen juomisen kartoitukseen

pemstuvasta arviosta (QF-arvio). Alirapor-

toinnin astetta on selvitetty vertaama

oita enimmillään kolmeen erilaiseen

dun kulutuksen tietoon: koko vuoden

vuoden ja tutkimuksen tekokuukaudt

tai lokakuu) tietoihin. Taulukon 2 tied

laskettu, montako prosenttia tilastoid
lutuksesta on eri arvioilla saatu kii
kattavuusprosentit). Taulukon lukuih
se lisäongelma, että eri vuosien ainr

on eri tarkkuudella mahdollista erote

tusarvioissa tilastoidun ja tilastoim

kulutuksen juomat. Tämän ongelman I

yksityiskohtiin ei tässä kuitenkaan mr

Taulukon tiedot osoittavat, miter

kattavuusprosentit voivat vaihdella
ajankohdasta. tierlonkeruutavasta ji
tystä alkoholin kulutuksen mittarir

kattavuusprosentin suuruuteen v

m1ös se. mitä tietoja kä1tetään verla

na. Lisäksi on huomattava, että kaik
laskelmat sisältävät sen oletuksen, e

toimattoman kulutuksen osuus on I

vuosina suurin piirtein sama. Tämä

pida paikkaansa, sillä tilastoimattom
tuksen osuus on kasvanut 1990-luvr

vuosien jalkeen. Syksyn 1996 tutk
kattavuusluvut olisivat siis jonkir
alemmat kuin taulussa on esitetty. Ka

prosenttien suurelle vaihtelulle ei ole

yksinkertaisia sel i tyksiä.

JUOMATAPAIUTKIMUSTE N KAYTTÖP
NIIDEN RAJOITUKSET KULUTUSMITTAT

Edella esitetyt tiedot antavat aihetta

suuteen, kun juomatapatutkimusten

esitetään arvioita alkoholin kokonais

sen tasosta ja sen vuosittaisista vail
Ongelmaa on pyritty kiertämään peru

arviot mahdollisimman yksinkertaisi
reihin, kuten karkeisiin juomistiheys

(esim. I(eskinen 1995) tai tietoih
kuinka suuri osa väestöstä kulloinki
taajuoneensa viikossa yli 5 tai yli B "
alkoholia (Helakorpi & aI. 1996). I
tainen mittari ei kuitenkaan auta vä
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ja alkoholihaittojen yhteyden kannalta juo-
matapatutkimukset ovat ainoa keino tutkia,
millä tavoin väestön alkoholin kulutuksen ja-
kauma on yhteydessä kokonaiskulutuksen ta-
soon (ks. Edwards & al. 1996). Tätä kautta
pyrkimykset alkoholin kulutuksen huolelli-
seen mittaamiseen haastattelu- ja kyselytut-
kimuksissa ovat tärkeitä myös alkoholipolitii-
kan kokonaisuudelle.

ALKOHOI.I HAITTATI I.ASTOT ATKOHO TI N
KULUTUKSEN RINNAKKAISMITTARINA

Varsinkin eräissä Itä-Euroopan maissa on
jouduttu käyttamään alkoholin käytön seu-
raustilastoja alkoholin kokonaiskulutustason
osoittimina, kun itse kulutustilastot ovat
puutteelliset ja epäluotettavat. Tämänkaltai-
seen päällelyyn perustuvat arviot siitä. että

Latvia olisi maailman eniten juova maa ja että
Venajalla juotaisiin nykyisin 14-16 litraa sa-

taprosenttista alkoholia vuodessa (ks. katsa-
usartikkeleja Alkoholipolitiikka-lehden lahi-
alue-teemanumerossa 211995). Suomessa ei
vielä ole ollut tarvetta mennä nain pitkalle.
On voitu kyllä osoittaa, että monien alkoholi-
haittojen esiintymisen vaihtelu seuraa alko-
holin kokonaiskulutuksen vaihteluja. Jälki-
käteistarkastelussa käy silloin ilmi, että esi-
merkiksi Suomessa jotkin alkoholihaittatilas-
tojen aikasarjat kuvaavat kohtalaisen tarkasti
alkoholin kokonaiskulutuksen pitkaaikais-
vaihteluja (Leppänen f995). Lyhyella aikava-
lilla haittatilastojen käytto kulutusosoittimina
sisälteä kuitenkin paljon satunnaista vaihte-
1ua. Esimerkkinä vaikkrpa alkoholimyrkytys-
kuolemien nopea nousu vuodesta 1995 vuo-
teen 1996: sen perusteella alkoholin koko-
naiskulutuksenkin olisi pitänyt kasvaa tuntu-
vasti, ja muut tietolähteet eivät osoita juomi-
sen lisääntyneen. Yleisesti ottaen haittatilas-
tojen kaytto alkoholin kuluruksen rinnakkais-
mittarina ei lisää arvioiden tarkkuutta. vaan
pikemminkin sisaltaä vakavan kehapaatelmi-
en vaaran.

YHTEENVETO

1. Alkoholiolojen seuraamisen kannalta alko-
holin kokonaiskulutuksen taso on edelleen
paras saatavilla oleva yleismittari. Alkoholi-
haittojen vaihtelu seuraa, tosin karkeasti ja
osittain viipeella, alkoholin kulutustason
vaihteluita.

2. Monet alkoholiin kytkeytyvät intressita-
hot tarvitsevat kokonaiskulutustiedon lisäksi
yksityiskohtaisempaa tietoa kulutuksen jakau-
tumisesta eri väestöryhmien, eri juomalajien ja
eri valmistus- ja myyntikanavien kesken.

3.Alkoholin kokonaiskulutuksen tason
määrittäminen on l990-luvulla vaikeutunut
sekä tilastointijärjestelmän muutosten että
niin sanotun tilastoimattoman kulutuksen
kasvun vuoksi. On entistä epävarmempaa ar-

vioida kulutustasoa ja selvittaa kulutuksen
vuosimuutoksia.

4. Tilastoidun alkoholin kulutuksen mittaa-
misepätarkkuudet ovat tilapäisia ja korjautu-
vat, kun uudet tietojärjestelmät saadaan vii-
meistellyiksi.

5. Niin sanotun tilastoimattoman kulutuk-
sen (pääerinä ulkomaan tuomiset ja juomiset

sekä kotivalmistus) määrä ja osuus alkoholin
kokonaiskulutuksesta on kasvanut 1990-lu-
vulla. Osuus on nykyisin noin neljännes kai-
kesta maassa kulutetusta alkoholista, kun se

1990-luvun alkuun saakka oli noin 10 pro-

senttia.
6. Tilastoimattoman kulutuksen eri erien

suuruutta voidaan arvioida erillistutkimrrk-
sin, ja tutkimuskäytantöjä voidaan kehittää
tarkentuvien arvioiden tuottamiseksi.

7. Haastattelu- ja kyselytutkimukset ovat
tärkein vaihtoehto tilastoille, kun halutaan
selvittäa alkoholin kokonaiskulutuksen tasoa.

Naiden tutkimusten antamat tulokset ovat
kuitenkin karkeita ja paljastavat vain suuria
muutoksia. Alkoholin kulutuksen vuosimuu-
tokset ovat yleensä niin pieniä, että haastatte-
lu- ja kyselytutkimuksilla niita ei luotettavas-
ti tavoiteta. Tutkimusmenetelmiä voidaan
kuitenkin vielä parantaa.

B. Pitkan aikavälin laadullisten muutosten

ja lyhyenkin aikavälin väestöryhmi

muutosten tutkimiseen alkoholin ku

koskevat haastattelu- ja kyselytutki
tarjoavat riittävän pohjan.

9. Epäsuorien osoittimien, kuten va

alkoholimyrkytykseen kuolleitten r
käyttäminen alkoholin kokonaiskuh,

muutosten arvioimiseen on epäluote'

pohjalla. Ne tarjoavat huonompaa tiet,

tavanomaiset kulutusosoittimet sekä l
telu- ja kyselytutkimukset varsinkin I

aikavalilla.
10. Suomen oloissa on perusteltua p

alkoholin kulutusarviot edelleen yhtä
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In Finland, two lirtrtors have mntle il increasingly
rliflicult in the I990s to determine the level oI ag-
gregate air:ohol consumption in the country, that is,
per capita alcohol consumption. 'Ihe iirst and more
irnportanl factor is the increasing share oi unregis-
tererl consumption, tlue mainly to the opening oI
the borrlers in the easl. south and west and to
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technical changes in rvays ol registering consump-
tion, which in turn are due to changes in the Finn-
ish alcohol policy system following Finland's mem-
bership ofthe EU in 1995. The accuracy ofvarious
ways of determining unregistered consumption is
discussed in detail, with estimates of the volume of
various components of unregisterecl drinking. Al-
ternative procedures for reaching consumption es-

timates, such as cluestionnaires and the use of sta-
tistics on alcohol-relaterl harm as a proxy, turned
out to he more inaccurate than official statistics
complemented with spei:ial studies on unregis-
tererl r:onsumption. In conclusion, it is suggested
that the best estimate {br per capita alcohol con-
sumption in Finlancl in 1996 is 8.8 litres 100 per-
r:ent alcohol, with a reasonable error margin of 0.5
litres in both directions.
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Täma artikkeli perustuu sosiaali- jt
ministeriön 28.2.1996 asettaman hu

nepoliittisen toimikunnan toimek

tehtyyn tutkimusraporttiin (mietinr

Salomaa 1997). Huumausaineilla
taan tässä selvityksessä kaikkia taul

292,304,305,965, 967,969 ja970 t

aineita tupakkaa ja alkoholia lukuur
ta (ks. raportin liite 1). Sairaalahoitr
työkyvyttömyyselakkeita laskettaes

koholi- ja tupakkatapaukset poiste

luokista. Jatkossa puhutaan yksink

den vuoksi huumeista tai huumeisti

keistä, vaikka kyseessä on paihteid
alkoholia lukuun ottamatta.

Alkoholin aiheuttamia haittakust

on kirjallisuudessa yleensä arvioitu
tu samalla menetelmäIlä, jota on käy
oitaessa jonkin sairauden aiheutta
tannuksia. Selkeä esitys tästä lähe

vasta on esim. T. Hogdsonin ja M. R
sin (1982) artikkelissa. Myös tär
paihteita koskeva tutkimus perustu

lähestymistapaan.

Haittakustannuksiksi luetaan k

kustannukset, joita ei lainkaan ol

huumeiden ja laakkeiden ongelr
Kutakin haittakustannuserää las

oletetaan siis, että kyseinen haitta or

nimenomaan huumeiden ja laakkeid
makäytön seurauk*ena.

Haittakustannukset jaetaan välit
välillisiin kustannuksiin. Valittomi
kustannuksiin luetaan kaikki ne

vallalle, kotitalouksille ja yrityksilk
neet todelliset kustannukset, joiden


