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Kmio l. Keskioluen myyntiä elintarvikeliikkeissä kannattavien osuudet sukupuolen mukaan vuosin a1964_
I 996 kysymykseen kantaa ottaneista

Vo

1960 1970 1980 1990 2000
r miehet
o kaikki
t naiset

Viivat perustuvat gallup-aineistoihin. Selonteko käytetyistä aineistoistaja kysymysten sanamuodoista vuosil-
ta 196'l'-1993 löytyy seuraavista julkaisuista: Makela t9B5; Ahlström & Österberg 1990: Österherglgg2b ja
Österberg 1993.

Muut kuviota I piirrettäessä hyödynnetyt aineistot on ilmoitettu kuviossa 2.

ja alkoholimainonnan kieltämisenä (Öster-

berg 1989). Myös väestön mielipidetieduste-
luissa ilmaisema alkoholipoliittinen mielipi-
de heilahti melkoisesti 1970-luvun alkupuo-
lella (kuvio 1). Itse asiassa vuosikymmenen
puolivälissä gallup-mielipiteet eivät hetkelli-
sesti enää tukeneet keskioluen vallitsevaa
myyntijärjestelmää. Myös vuoden 1976 juo-
matapatutkimuksessa keskioluen myyntijär-
jestelmän kannattajia oli alle puolet (44 7o)

Taulukko 1. Vahvan oluen myyntiä elintarvikeliik-
keissä kannattavien osuudet sukupuolen mukaan
vuosina 1967 -197 6 kysymykseen kantaa ottaneis-
ta

vuosi/kk kaikki miehet naiset

mielipiteensä ilmaisseista (Mäkelä f9B5).
Vapaan keskioluen kannatus oli siis vuonna

1976 samaa luokkaa kuin 1960-luvun puoli-
välissä. Tutkimusten antama kannatus vahvan

oluen myynnin aloittamiselle elintarvikeliik-
keissäjäi vuonna 1976 niin alhaiseksi - vain
yksi kymmenestä suomalaisesta halusi tuo-
hon aikaan vahvaa olutta myytävän myös elin-
tarvikeliikkeissä -, ettei tätä kysymystä enää
runsaaseen vuosikymmeneen esitetty mieli-
pidetiedusteluissa.

198O-luvulle tultaessa väestön enemmistö

oli palannut kannattamaan vapaata keskiolut-
ta (kuvio l). Mitaan valtaisaa suosiota keski-
oluen myynti elintarvikeliikkeissä ei kuiten-
kaan nauttinut. Esimerkiksi vuonna 1984 sen

kannattajia oli koko väestössä 61 prosenttia ja
naisten keskuudessa vain46 prosenttia. Ku-
ten jäljempänä tullaan huomaamaan, suoma-
laiset suhtautuivat tuohon aikaan kovin epäil-
len myös alkoholipoliittisten rajoitusten ylei-
seen lieventämiseen.

Kunnalliset keskiolutkiellot purettiin pää-

osin 1980-luvun viimeisinä ja 1990-luvun

ATKOHOL POTIT
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ensimmäisinä vuosina. Vuonna 19

oluen myynti laajeni kioskeihin ja r
den käymisteitse valmistettujen all,

vuusprosenttisten juomien myynti

elintarvikeliikkeissä, kahviloissa ja

sa. Keskioluen myyntiä elintarvike

ei siis enää 199O-luvulla voida pitaa

vänä alkoholipoliittisena kiistakysl
Tämä on heijastunut mielipidetied

siten, että elokuun 1996 galluPii

otettu mukaan kysymystä keskiolu

aasta myyntitavasta.
Alkoholipoliittisen tutkimusyksil

Panimo- ja virvoitusjuomateollisur

kerännyt tietoja keskioluen soveliat

titavasta. Molemmat tahot ovat n

kartoittaessaan käyttäneet kutakt

maa kysymystä ja kumpikin on ti
ruussa turuautunut Suomen Callul

ei ole yllattavää, että panimo- ja vit

mateollisuuden vuosina 1989, 199

1994 Suomen Gallupilta tilaamien
ten tulokset eroavat vain muutama

tiyksikön Alkoholipoliittisen tutl
kön tilaamien tutkimusten tuloksis

nimo- ja virvoitusjuomateollisuusl

1994). Panimo- ja virvoitusjuoma

Iiiton tutkimuksissa keskioluen m1

tarvikeliikkeissä kannattaneitlen

osuudet kaikista kysymykseen kt

neista vuosina 1989-1994 on ilmr

raavassa asetelmassa:

1989
I ()

1992
85

1993
(x)

VATTITSEVAT ATKOHOLIPOTII

RAJOITUKSEI

Kun suomalaisilta vuonna l9BI t

tiedusteltiin suhtautumista vallits
holipoliittisiin rajoituksiin, 49

haastatelluista kannatti vallitsevit
ten kiristämistä, 40 prosenttia niid
mistä ennallaan ja 1l prosenttia r

rajoitusten lieventämistä. Toisin s

den 1969 alkoholilainsäädännön :

AtKOHOtIPOt TIIKKA
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juomataparrrtkimukset vuosiha I 968, f969, 1976, 1984 ja 1992:

t967lB
t969/tO
t97415
r97619

57

50

22
10

44
39
t4
6

74

frl
29

l4

Kaytetyt aineistot: ks. kuvio 2
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kiristämistä kannattavat

Kuuio 2. Vallitsevan alkoholipolitiikan kiristämistä, ennallaan pitamista ja lieventämistä kannattavien osuu-
det vuosina i981-1996 kysymykseen kantaa ottaneista

Va

paamielisemmiksi (kuvio 2). Vuosikymmenen
Ioppuun mennessä alkoholiolojen vapautta-
mista kannattavien osuus oli mielipidemitta-
uksissa noussut 40 prosenttiin eli kaksinker-
taistunut vuodesta 1985. Myös tiukempaa al-
koholipolitiikkaa kannattavien osuus oli pie-
nentynyt jonkin verran. Kuitenkin vuonna

1990 neljAnnes väestöstä oli mielipidemitta-
usten mukaan yha alkoholipolitiikan kiristä-
misen kannalla.

1990-luvun alun lama vähensi alkoholin
kulutusta, vaikka alkoholipoliittiset toimet
samaan aikaan lisäsivät alkoholin saatavuut-

ta. Sekä vähittäismyynti- että anniskelupis-
teiden määrä lisääntyi, Alko luopui lauantai-
sulkemiskokeilusta ja itsepalvelusta tuli sään-

tii Alkon myymälöissä. Vuonna 1995 tuli voi-

maan uusi alkoholilainsäädäntö, joka purki
monopolit vähittäismyyntiä lukuun ottamatta,

poisti ai karajoitukset turistituonnissa ja lisäsi
verottomasti tuotavan alkoholin määrää sekä

salli julkisen juopottelun. Kuviossa 2 havait-
tava mielipiteiden kiristyminen 1990-luvun

keskivaiheilla lienee yhteydessa näihin muu-

toksiin. Elokuun 1996 aineisto kerättiin pu-
helimitse, kun aikaisemmat aineistot on ke-
rätty käyntihaastatteluin, joten käyrien kään-

tyminen vapaamielisempään suuntaan saat-

taa olla näennäistulos.

Väestön suhtautuminen alkoholipoliittisiin
rajoituksiin ei ole l99O-luvulla muuttunut

kovinkaan paljon. Alkoholipolitiikan lieven-
tämistä kannattavia oli vuoden 1996 lopulla
suurin piirtein yhta paljon kuin vuosikymme-

nen alussa eli noin 40 Prosenttia
Tiukempaa alkoholipolitiikkaa kar

osuus laski aina vuoteen 1995, jollc

osuutensa oli 13 prosenttia. Tuor

mielipidetiedustelussa alkoholipoli
ristämisen kannalla oli viitlennes
joten laskemalla yhteen vallitsevan

politiikan "nnallaan 
pitämistä ja sr

tamista kannattavat voitiin gallu

teen vuoden 1996 lopulla yhä katso

vallitsevan alkoholipoliittisen jär

säilyttämistä.
Suhtautumista vallitseviin alkoh

siin rajoituksiin kysyttiin myös vur

juomatapatutkimuksessa. Tulokset

Iailla samat kuin gallupeissa. Tois

koko väestöstä 42 prosenttia piti a

liittisia rajoituksia sopivina, 1B

halusi tiukentaa niitä ja 40 prosen

niitä lievemmiksi. Naisten osalta

luvut olivat 43,25 ja 33 prosenttia r

ten Usalta 41. I I ju 48 prosenttia.

VIINIEN MYYNTI ETINIARVIKELII

Ensimmäistä kerlaa suomalaisille

kysymys viinien suotavasta my\

vuoden 1984 juomatapatutkimukst

loin 24 prosenttia kysymykseen kr

neista asettui puoltamaan viiniel
elintarvikeliikkeissä (Ahlstriim &
reeo).

Säännöllisemmin väestön suh

viinien myyntiin elintar-vikeliikkeir
rattu galluptutkimusten avulla vuor

alkaen. Tammikuussa I990 toteut

koholipoliittisen tutkimusyksikon
tutkimuksessa viinien myyntiä e

liikkeissä kannatti 59 prosenttia I

töstä - 68 prosenttia miehistä ja 5l
naisista. Vuonna 1996 viinien my

tarvikeliikkeissä kannatti 69 prost

väestöstä - 75 prosenttia miehistä

senttia naisista. 1990-luvun aikan

neet muutokset eivät siis ole ko

(taulukko 2). Kuvion 2 ja taulukor
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Selonteko käytetyistä gallup-aineistoistaja kysymysten sanamuodoista vuosilta 1964-1993 löytyy seuraavis-
ta julkaisuista: Makela 1985; Ahlström & Österberg 19901 Österberg 1992h ja Österherg 199.1. Lisäksi
kuviota piirrettäessä on hyödynnetty seuraavia aineistoja (aineiston keruuaika; aineiston kerääjä; tietojen
keruutapa; haastateltuja miehia; haastateltuja naisia):

tammi-helmikuu 1994; Suomen Callup; omnibus, käyntihaastattelu; miehiä 466; naisia 5lI
tammi-helmikuu 1995; Suomen Gallup; omnibus, käyntihaastattelu; miehiä 492; naisia 538
tammi-helmikuu 1996; Suomen Gallup; omnibus, käyntihaastattelu; miehia 505; naisia 546
elokuu 1996; Suomen Callup; puhelinhaastattelu; miehiä 505; naisia 500.

Yuosina 1994-96 toteutetuissa haastatteluissa kysyrnysten sanamuodot ja tavoitepopulaatio ovat pysyneet
ennallaan.
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vuosi/kk kaikki miehet naiset

Taulukkc, 3. Viinien myyntiä elintarvikeliikkeissä
kannattavien osuudet sukupuolen mukaan vuosina
1990-L996 ("Julkisuudessa on ehdotettu, että
mietoja viineja olisi ryhdyttävä myymään elintar-
vikeliikkeissa samaan tapaan kuin keskiolutta.
Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta?")

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden tila-
uksesta on Suomen Gallup tiedustellut viini-
en myyntitapaa vuosina 1989,1992,1993 ja
1994. Vuoden I9B9 tutkimus tehtiin maalis-
huhtikuussa, myöhemmät on tehty alkusyk-
systä tai -talvesta. Ne antavat viinien myynnin
aloittamiselle elintarvikeliikkeissä suurin
piirtein saman kannatuksen kuin taulukoissa
2 ja 3 mainitut tutkimukset. Panimo- ja vir-
voitusjuomateollisuuden tilaamissa tutki-
muksissa viinien myyntiä elintarvikeliikkeis-
sä kannattavien prosenttiosuudet on ilmoitet-
tu seuraavassa asetelmassa:

liikkeissä. Syksylla 1993 tehdyssä tu

sessa vastaava osuus oli 58 prosenttit

syyskuussa 1994 vahvan oluen myynr

tamista elintarvikeliikkeissä kannatt

senttia väestöstä.

Alkoholipoliittisen tutkimusyksik

men Gallupilta tilaamissa tutkimukr

estiin enemmistö siirtyi vahvan oluer

tamisen kannalle tammikuussa 1994

ko 4). Vuoden 1996 elokuussa vastaa

oli hieman suurempi (58 o/o). Vertaih

koihin 2 ja 3 kertoo, että vahvan olut

nin aloittaminen elintarvikeliikkeisi
pienempää kannatusta kuin viinien

aloittaminen elintarvikeliikkeissä.

VAKEVIEN ALKOHOTIJUOMI

MYYNTIIAPA

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuur

desta l9B9 alkaen esittänyt gallupei

symyksiä väkevien alkoholijuomit

vasta myyntitavasta' Seuraavassa asr

on ilmoitettu väkevien alkoho

myyntiä elintarvikeliikkeissä kan

prosenttiosuudet näissä vuosina l!
toteutetuissa tutkimuksissa:

1989 1992 199:l
12 16 2t

Alkoholipoliittisen tutkimusyksiki

peissa väkevien alkoholijuomien
aloittamista elintar-vikeliikkeissä r

vasta vuodesta 1995; juomataPatut

sa tätä kysymystä ei ole esitetty kr

Seuraavassa asetelmassa on ilmoit

vien alkoholijuomien mYYnnin a1

elintar-vikeliikkeissä kannattavien

osuudet vuosina 1995-1996 toteutt

kimuksissa:

tammi-helmi- tammi-l'relmi-
kuu 1995 kuu 1996

Käytetyt aineistot: ks. kuvio 2
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19901t
t992ll
t993lt
l994lt-2
t99517-2
1996/t-2

60
59
57

62

67

63

t993lr
t994ll-2
t995lt-2
1996lt-2
t996lB

Kaytetyt aineistot: ks. kuvio 2.

"kannatan ehdotusta lämpimästi", "kannatan
ehdotusta", "vastustan ehdotusta", "vastus-
tan ehdotusta jyrkästi", "pidän ehdotusta yh-
dentekevänä" ja "en osaa sanoa". Samoille
vastaajille esitettynä tämä kysymys on tavalli-
sesti tuottanut pari prosenttiyksikköä enem-

män viinien vapauttajia kuin soveliasta myyn-
titapaa etsivä kysymys (vrt. taulukot 2 ja 3).

Pienenä yksityiskohtana todettakoon, että

tammi-helmikuussa 1996 näin ei ollut asian-

laita, koska "julkisuudessa ehdotettuur" -ky-
symykseen tuli tavanomaista enemmän "pi-
dän kysymystä yhdentekevänä" tai "en osaa

sanoa" -vastauksia.

VAHVAN OLUEN MYYNTITAPA

Alkoholipoliittinen tutkimusyksikko palautti
vahvan oluen suotavaa myyntikanavaa koske-
van kysymyksen vuoden 1992 tammikuun
gallupiinsa. Samaa seikkaa oli tiedusteltu Pa-

nimo- ja vir-voitusjuomateollisuusliiton tilaa-
massa gallupissa keväällä 1989. Kummassa-

kin tutkimuksessa niukasti alle puolet koko
väestöstä (48 %) kannatti vahvan oluen myyn-
nin aloittamista elintarvikeliikkeissä. Mies-
ten keskuudessa kannatus oli suurempi kun
naisten keskrrrrdessa.

Vuoden 1992 juomatapatutkimuksessa

vahvan oluen myynnille elintarvikeliikkeissä
mitattiin vain 4l prosentin kannatus. Tässä

tutkimuksessa vahvan oluen myynnin aloitta-
mista elintarvikeliikkeissä halusi tasan puo-
let miehistä, naisista vastaavan näkemyksen
esitti vain joka kolmas. Syynä galluptutki-
musta alhaisempaan kannatuslukuun lienee
se, että juomatapatutkimuksissa tavoitetaan
vieläkin laajempi osa räeslöstä. myös niin sa-

nottuja maan hiljaisia.
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton

tilaamissa lulkimuksissa väestön enemmistö

siirtyi vahvan oluen vapauttamisen kannalle
vuoden 1992 lopulla, jolloin 56 prosenttia
kysymykseen kantaa ottaneista kannatti vah-
van oluen myynnin aloittamista elintarvike-
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Taulukko 4. Vahvan oluen myyntiä elintarvikeliik-
keissä kannattavien prosenttiosuudet kysymyk-
seen kantaa ottaneista sukupuolen mukaan Alko-
holipoliittisen tutkimusyksikön vuosina 1993-
I 996 t ilaanrissa lul kimuksissa
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luvulla. Mielipiteiden yleismittarina käytetty
suhtuutuminen keskioluen suotavaan myynli-
tapaan osoitti alkoholipoliittisten asenteiden

lieventyneen voimakkaasti ja nopeasti 1960-
luvun jalkipuoliskolla. Mielipiteiden kiristy-
minen 1970-luvun alkupuoliskolla ei tapah-

tunut aivan yhtä nopeasti, mutta muutos oli
v«rimakkuudeltaan lähes yha raju kuin 1960-
luvulla. vaikkakin toiseen suuntaan. Vuonna

1974 oltiin jopa hetkellisesti tilanteessa, jos-

sa gallup-mielipide - toki kovin niukasti -
vastusti keskioluer.r myyntiä elintarvikeliik-
keissä.

Alkoholipoliittiset mielipiteet ovat muuttu-
neet vapaamielisempään suuntaan 1970-lu-
vun puolivälista Iahtien. I(un osoittimena
kä1 tetään keskioluen suotarua mlyntitapaa.
näyttää muutns olleen nopeinta 1980-luvun
jalkipuoliskolla. Kun muutosta mitataan suh-

tautumisella vallitseviin alkoholipoliittisiin
rajoituksiin, ei l980-luvun alkupuolisko eroa

vuosikymrnenen loppupuoliskosta. Tämä on

sikeli ymmärrettävää, että 1980-luvun alussa

alkoholipoliittiset rajoitukset pysyivät ennal-
Iaan, kun r-re vuosikymmenen loppupuolella
olirat selrästi lierenemässä.

Alkoholipolitiikan liberalisoiturninen on

jatkunut 1990-luvulla. Myös alkoholipoliitti-
set asenteet ovat viime vuosina tulleet hieman

vapaanrielisemmiksi.
Kun tarkastellaan galluptutkimuksissa vii-

me vuosina ilmaistuja kantoja eri juomalajien
suotavista myyntitavoista, havaitaan, että kes-

kioluen rnyynti päivittäistavarakaupoissa
nauttii suomalaisten laajaa hyväksyntää.

Yhtä selvästi väestön suuri enemmistö on sitä
mieltä, että väkevät alkoholijuomat eivät kuu-
lu päivittäistavarakaupan hyllyille. Väestön

enernmistö puollua r iinien vapaullamisla. ja
viime vuosina myiis vahvan oluen myynnin
aloittamiselle elintarvikeliikkeissä on saatu

galluptutkimuksissa väeslön enemmistiin
kannatus. Trrisaalta tuoreimmassakin, elo-
kuussa 1996 puhelimitse suoritetussa mieli-
pidetiedustelussa alkoholipolitiikan kiristä-
misen kannalla oli viidennes väestiistä. Las-

kemalla yhteen vallitsevan alkoholipolitiikan

ennallaan pitamista ja sen tiukentamista kan-
nattavat voidaan gallup-mielipiteen vuoden

1996 lopullakin katsoa yhä tukevan vallitse-
van alkoholipoliittisen järjestelmän säilyttä-
mistä.

Vallitsevat alkoholijuomien myynnissä so-

vellettavat ikäraj at väestii näyttää hyväksyvän
varsin laajasti. Itse asiassa rnietojen alkoholi-
juomien ostamiseen oikeuttavaa 1B ikavuo-
den ikärajaa Iiian matalana pitävia on enem-
mrin kuin siti liian korkeana pitevia.

KESKUSTELU

Viinien nryynnin vapauttamisen nauttimalle
suurelle suosiolle on vaikea ltiytaa hyvää tul-
kintaa. Viinien kulutus on Suomessa yhä var-

sin vähäistä. Vuonna 1996 mietojen viinien
osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli 13

prosenttia. Sen vuoksi sopii kysyä, miksi juuri
viinien saatavuutta halutaan helpottaa. Miksi
esimerkiksi elokuun 1996 gallupissa 68 pro-
senttia haastatelluista (69 7a kysymykseen

kantaa ottaneista) kannatti viinien myynnin
aloittamista päivittäistavarakaupoissa, vaik-
ka viineja ei kuitenkaan suuresti kayteta ja
etenkin kun viinit eivät kuulu suomalaiseen

ruokapiiytään. llse asiassa r iinien myyntiä
päivittäistavarakaupoissa kannattanee moni

sellainenkin. joka ei juuri nauti r iiniä.
Osittain viinien vapauttamisen kannatus

johtunee siitä, että siihen liitetaän saatavuu-

tlen helpottumisen ohella muita positiivisia
vaikutuksia. Esimerkiksi elokuussa 1996 to-
teutetussa tutkimuksessa 56 prosenttia haas-

tatelluista (62 Vo kysymykseen kantaa otta-
neista) ar-veli viinien myynnin aloittamisen
päivittäistavarakaupoissa johtavan viinien
hintojen alenemiseen. Samassa tutkimukses-
sa 50 prosenttia haastatelluista (56 7o kantaa
ottaneista) arveli viinivalikoiman lisääntyvän,
jos viineja alettaisiin myyda päivittäistavara-
kaupoissa. On toki vaikea sanoa, mitä totlella
tapahtuisi, mutta ainakaan Liiketaloustieteel-
lisen tutkimuslaitoksen vuonna 1996 julkis-
tamassa viinien myynnin aloittamista päivit-

täistavarakaupoissa tarkastelevass

muksessa ei pääclytty kuluttajan
näin suotuisiin tuloksiin. Itse asia

vähittäiskaupan asiantuntemusta
käyttävässä tutkimuksessa valikoin
,ritiin muo,losluvan ällislyttävän pie

permarketin viinivalikoimaksi
100-I50 ja Iehikaupan 20-30 nimi
koholiluomien ..., 1996). Vertailu

mainittakoon, että Alkon täyden vt

myymäliiissä viinejä on noin 800 nir
että pienenkin paikkakunnan Alkon
koima on noin 400 nimikettä (Erkl
suullinen tiedonanto). Liiketalousti,
tutkimuslaitoksen raportti ei myösk

tukea viinien vapauttamisen hinto.l

valle vaikutukselle. Päinvastoin tutk

sa arvellaan alkoholimonopolin rnr

nostavan alkoholijuomien hintoja
tusalueilla (Alkoholijuomien ..., 19t

'lbisaalta viinien vapuullatnisen
suuri kannatus ihmetyttää myüs s

haastatellut arvioivat viinien vapar

vaikutukset varsin synkiksi. Elokut
noin B0 prosenttia vastaajisla urve

myynnin mahdollisen aloittamisen 
1

tavarakaupoissa lisäävän alle 1B-v

tyttöjen ja poikien alkoholin kaytt

ar-veli sen lisäävän nuorisun alkohol
huomattavasti). Noin puolet vastaaj

viinien vapauttamisen lisäävän alkt
gelmakayttajien kulutusta. Vastaaj

kohtuukayttejistä oli seuraava: 2 
1

kohtuukäyttajistä lisäisi alkoholin
taan huomattavasti ja 30 prosentt

verran. I(orostettakoon, että kyse cr

teltujen esittämistä arvioista ja aser

viiuien mahdollisen vapauttam isen

lisista vaikutuksista. Silti tassa yhte,

kysymään, mika todella on se mol

panee "normaalin kohtuukayttajar
maan viinejä päivittäistavarakauppr
mielessä samaan aikaan on uhkakur
ja ongelmaisten alkoholin kayton
Selirtyyko rümä siirä. errä viinir ja r
distetään Suomessa kuviteltuun eur

seen elämäntapaan, elämäntapaan,
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estön alkoholipoliittiset kannanotot ovat ke-

hittyneet, vaikka samalla olisimmekin sitä

mieltä, ettei kulloinkin enemmistiinä tai vä-
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'l'his article is concerned with public opinion on

alcohol policy in Finland and with how attitudes
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attention is given to the changes that have happened

during the 1990s and to the interpretation of the re-
sults of the most recent opinion polls.
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tudes became muc:h stricter again. Since the mid-
1970s the pendulum has been swinging towards the
more liberal direction; the same trcnd has continued
until the mid-1990s.

Looking at the results of opinion polls on the sale
of different types of alcoholic beverage, we find that
the vast majority ofpeople in Finland approve ofthe
sale ofmedium-strengfh beer in ordinary food shops.

There is an equally broarl consensus of opinion
against the sale of strong alr:oholic beverages
through food shops. Most people are in favour of al-
lon i ng wi nes into lood shops: i n recenl years opi n ion

polls have shown that the same applies to strong
beer. On the other hand, even the most recent opin-
ion poll from August 1996 indicates that one-fifth of
the population would like to see a stricter alcohol
policy, while 40 o/o would keep the cument restric-
tions in place. There seems to be a hroad approval of
the current age-limits applied in the sale ofalcoholic
beverages. In fact there are more people who consid-
er the age-limit of I B years for light alcoholic bever-
ages as too low than there are people who consider
this limit too high.
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Kokemuksilla, jotka jättävät jälk:

mieleen nuorena. on keskeinen as

suuden muotoutumisessa. Ensimm

kemul'sisla muolouluu useimmiler

seksi koettu kuva maailmasta (

1978,74). Tarkoituksenamme on tr

mahdollista erotella erilaisia se

kayttaytymisen sukupolvia. Lähesl

kysymystä tarkastelemalla seksr

koskevien asenteiden ja seksuaa

täytymisen muutoksia sekä alkohr

liittymistä sukupuoliyhdyntään kr

menen vuoden aikana Suomessa.

Sukupolvien sosiologiassa (Ati

lgBB) erotellaan kolme sukupolvi

suvun jatkumiseen perustuvat bir
kupolvet, 2. vaikutusvaltaisten

ympärille muodostuvat toimijasul
i3. yhteisten kokemusten ja tapahtu

miseen perustuvat sosiaaliset s

Biologisen sukupolven kesite kt
elämän luonnollista kiertoa, laps

hemmat kuuluvat eri sukupolviin.
en biologisen kierron pituus on 20

Biologiset sukupolvet ovat aina sic

honkin sukuun. Jokaisella suvulla
kupolvensa, jotka eivät välttämätl

neviä jonkin toisen suvun sukupo

sa. Daniel Bertaux ja Paul Thomp

ovat käsitelleet sukukohtaisten s
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