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Vastnavanlainen katsaus on olemassa Poh-

joismaiden juomatavoista (Hanhinen 1995)

parin r uoden takaa. Suomessa nuorlenjuotna-

tavoista ja niitlen muutoksista on julkaistu

useita erillistutkimuksia (ks. esim. Ahlström

& al. 1996a & b), mutta tuloksia aikuisväes-

ttin juomatavoista on vuoden 1992 juomatapa-

tutkimuksen jälkeen raportoitu satunnaisem-

min. Julkisuudessa käytävässä alkoholikes-

kustelussa unohtuu helposti, että työikäiset

aikuiset juovat noin 90 prosenttia kaikesta

alkoholista, jolloin alle 2O-vuotiaitten osuu-

deksi jaa alle 10 prosenttia. Elakeikaistenkin
juominen on varsin väheistä (ks. esim. Liimat-

ta & al. 1994). Katsauksemme siis kattaa pää-

osan alkoholia kayttävästa suomalaisväestös-

Kuuio 2. Alkoholijuomien kulutuksen rakenne

IOO To:n alkoholina vuosina 1992-L996

%o

t00

tä, vaikka kaikkein nuorimmat ja kaikkein

vanhimmat alkoholin kayttajat eivät olekaan

mukana. Sen lisäksi on tärkeää muistaa, että

miehet juovat Suomessa kolme neljäsosaa

kaikesta alkoholista. Puhuttaessa suomalais-

ten juomatavoista on siis juotujen litramäärien

kannalta keskeisesti kysymys työikäisen mies-

väestiin j uomisesta, mitenkään vähättelemättä

naisten ja nuorten juomisen merkitystä.

Juomatapoja koskevissa haastattelu- ja ky-

selytutkimuksissa on tapana tarkastella nel-

jaa juomisen peruspiirrettä: alkoholin kayton

yleistä esiintyvyyttä, juomisen taajuutta, hu-

malajuomisen esiintyvyyttä ja osuutta sekä

kulutettuja alkoholimääria ja niiden jakautu-

mista eri väestöryhmien kesken. Alkoholin

kayttin yleistä esiintyvyyttä koskevat tiedot

esitetään yleensä raittiiden osuuksina eri vä-

estöryhmissä. Juomisen tiheyttä kuvataan tie-

dustelemalla vastaajien kasityksia omasta

tyypillisestä juomistiheydestään tai kartoitta-

malla todellisten juomiskertojen lukumäärä
jollakin suppealla jaksolla. Humalajuomisen

tiheyttä tiedustellaan samoin tyypillisenä hu-

maltumistiheytenä, jolloin humaltumisen ar-

viointi perustuu vastaajan subjektiiviseen ka-

sitykseen. Voidaan myös selvittää, kuinka

usein vastaajat juovat kerralla jonkin rajan

ylittavia määriä, tai jopa laskea todellisten
juomiskertojen juomamäärien ja keston pe-

rusteella verenalkoholiarvioita. Juotuja mää-

riä voidaan niitakin arvioida sekä tyypillisten

keftamäärien että todellisten kertojen kartoi-

tuksen varassa. Kaikkiin näihin menettelyi-

hin Iiittyy runsaasti mittausongelmia (ks. Sim-

pura & al,. 1997; tarkemmin esim. Simpura

ftoim.] 1985).

Suomessa monet odotlavat. etlä perinteise-

nä pidetty juomistapa "harvoin mutta hartaas-

ti" tekisi vahitellen tilaa pienempiä kerla-

määriä, mutta mahdollisesti entistä useam-

min nautittuina, suosivalle juomiselle. Tämä

odotus kytkeytyy usein toiveisiin siitä, että

miedot juomat ja varsinkin viini voittaisivat

alaa. Tilastoidun alkoholin kulutuksen luku-
jen mukaan näin on käymässä, mutta hyvin

hitaasti (Hein 1996; ks. kuvio 2). Suomi on

kuitenkin ollut jo pitkaan olutmaa,
nin kulutuksen nousu voisi nykyolc

kita myOs siirtymistä miedoista väkr
jos viinin juominen syrjayttaisi olu,

mista. Kun väkeviä juomia lisäksi
mennetaan tuntuvasti. ei ero viinier
vien totlellisen keskimääräisen nar

kevyyden valilla jaa suureksi (Sim1

1993b).

Tässä artikkelissa esitettävät tul
kertovat juomatapamuutoksista ail
loin alkoholin kokonaiskulutus ensi

on sitten palautunut jo lähes entir
jolloin mietojen viinien ja keskiolt
kulutuksesta hieman vahvistui. Tila
menevät muutokset ovat pieniä, jot
perusleella on otloleltar issu. elteivä1

pojenkaan muutokset 1990-luvulla
mullistavia. Tätä odotusta tukee s

havainlo. ellä kaikissa maissa jt
muuttuvat hyvin hitaasti, jollei r

oloissa tapahdu suuriaja yllettevia r
(ks. esim. Simpura 1995).

JUOMATAPATIETOJA ERI

TUTKIMUSAINEISTOISSA I 990-t

Suomalaisten juomatapoja on tutki
holitutkimussäätiön perusteellisisse

patutkimuksissa vuodesta 1968 la}
deksan vuoden välein (ks. Simpr

1993a; Simpura [toim.] l9B5). Tirore

tapa-aineisto kerättiin syys-lc
vuonna 1992. Tuossa tutkimuksessz
tavimmat juomatapatiedot 1990-lu
koholipoliittinen tutkimuslaitos
Stakesin alkoholipoliittinen tutkir
kö) on teettänyt 1990-1uvu11a vuosi
men Gallupilla suppeahkoja haastal

muksia lahinnä niin sanotun tilastoi
kulutuksen seuraamiseksi (ks. esir

nen & Österberg 1996). Näissä haar

sa on kysytty juomistiheyttä, muttz
juomatapatietoja. 1990-luvulla on r

kaksi Pohjoismaisen päihdetutki
kunnan (NAD) koordinoimaa yhte

u()
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Trruhtkko /. Juomatapatutkimuksia Suomessa 1990-luvulla Ttr,ulukko 2. Raittiiden osuus eri tutkimr

Juomatapa-
tutkimus

Pohjoismainen
paihdekysely

Pohjoismainen
juomatapatutk.

Elinolotulkimus T.rreys-
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Vuosi

Tekijä
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Tiedon keruutapa
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laskettavissa
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Haastattelututkimuk set:

Juomatapatutkimus
Elinolotutkimus/Ti lastokesku s

Callupin haastattelut

Gallupin haastattelut

Puhelinhaastattelut:
Pohjoismainen juomatapa

Gallupin puhelinhaastattelu

Postikyselyt:
Pohjoismainen päihdekysely
Terveyskäyttäytymi nen/KTL

-Pohjoismaisessa päihdekyselyssä raitti
enintään maistaneet sitä. Muissa raittiit
eivät ole juoneet viimeksi kuluneiden l

rusteella arvioitu vuosikulutus on ti
ta vuosikulutuksesta: alhainen katt

yleinen juomatapatutkimusten ong

Simpura & al. f997). Vuoden 1996

patutkimuksen alhaiseen kattavur

hieman vaikuttaa myös vanhimpie

rimpien ikäryhmien lievä yliedustur

sa, koska varsinkin vanhat juovat p

määriä. Postikyselyissä vastauspror

vät yleensä haastatteluja alhaisemn

myös pohjoismaisessa päihdekysely

Mahdollisesti omin päin vastatessa

kaan salailla niin paljon alkoholi
kuin haastatteluissa, koska päihde

1993 kattavuus oli kuitenkin kohtal
ri verrattuna muihin juomatapatutk

Erilainen kattavuus vaikeuttaa
juomatapatietojen verlailua, mutta
krrlutrrsmäärien vertailua. Vertaih

aiheullaa myi'rs se. että samaa asiaa

hieman eri tavoin eri tutkimuksissa.
esimerkiksi humalatiheyden kysyn

ten taulukosta 1 ilmenee.

Otoskoko

Vastaus-7o

Kattavuus-7o
(vkqf-arvio)

Raittius

Juomistiheys

Humalatiheys

- "todella tuntuu"

- "väh. 6 annosta

kerralla

- "humalassa"

- "päihtynyt"

- "hiukan tuntuu"

Vuosikulutus

- jaksoarvio

- viikkoarvio

- vkqf-arvio

l2 kk

onon()n

on

on

on

on

on

on

onon

on

on

on

on

daan suurempia raittiiden osuuksia. Toiseksi

tuloksiin näyttää vaikuttavan aineistonkeruu-

tapa. Henkil,tikohtaisissa haastatteluissa on

tavoitettu enemmän raittiita kuin puhelin-
haastatteluissa ja postikyselyissä. Kolman-

neksi tuloksiin voi vaikuttaa otantamenetel-
mä. Suomen Gallup kayttaa muista poikkea-

vaä otantamenetelmää, mika mahdollisesti,

iän lisäksi. vaikuttaa sen tutkimuksissa saa-

tuihin suurempiin raittiiden osuuksiin.

Puhelinhaastatteluissa tavoitetaan ilmei-
sesti vähemmärr alkoholin suurkuluttajia,
mikä ilmenee esimerkiksi pohjoismaisen juo-

matapakyselyn 1996 alhaisesta kattavuuspro-

sentista (taulukko 1). Kattavuudella tarkoite-
taan sitä, kuinka monta prosenttia otoksen pe-
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mutta vuonna 1996 vanhimmat ikaluokat oli-
vat hieman yliedustettuna. Kaikissa tutki-
muksissa vanhimmassa ikäryhmässä on eni-
ten raittiita, ja naisten keskuudessa heitä on

enemmän kuin miesten. Raittiiden osuus

näyttäisi pienentyneen yli 50-vuotiaiden kes-

kuudessa, mika voi selittya siitä, että osa

suufien ikäluokkien "märästä sukupolvesta"
(ks. Sulkunen 19Bl) on jo saavuttamassa 50
vuoden ien. Raittiuden voi olettaa pienenevän

tulevaisuudessa, kun nyt vanhin ja raittein
sukupolvi väistyy ja alkoholia kayttamään tot-
tuneet nuoremmat sukupolvet vanhenevat.

Peruskoulun yhdeksasluokkalaisten keskuu-
dessa keväällä 1995 tehdyssä tutkimuksessa
lS-vuotiaista tytöistä ja pojista 89 prosenttia
oli kayttanyt alkoholia elinaikanaanja 85 pro-
senttia viimeksi kuluneen vuoden aikana
(Ahlström & al. 1997). Näin nuorlen keskuu-
dessa raittius on siis vähän yleisempää kuin
nuorten aikuisten (l8-29-vuotiaiden) kes-

kuudessa, varsinkin pojilla, mutta joillakin
nuorilla on alkoholin kokeilu vielä edessä-

päin.

JUOMISTIHEYS

Pohjoimaisessa päihdekyselyssä 1993 juo-

mistiheyttä oli kysytty vain erikseen oluelle,
viinille ja väkeville juomille. Näistä muodos-

tettiin yleinen juomistiheys valitsemalla ti-
heiten juotu laji. Nain muodostettu juomisti-

heys jää todellista alhaisemmaksi, jos eri juo-
makerroilla juo eri lajeja. Vuoden 1996 ai-
neistossa juomistiheys-muuttuja tarkistettiin
ja korjattiin niin, että yleinen juomistiheys ei

voi olla alhaisempi kuin oluen, viinin tai vä-

kevien juomien juomistiheys. Varsinkin oluen
kohdalle tuli korjauksia; jotkut vastaajista ei-
vät ilmeisesti vielakaan pida olutta alkoholi-
juomana. Vuoden 1992 juomatapatutkimuk-
sessa vastaavaa korjausta ei ole tehty, mutta

lässäkin aineislossa 7 prosenltia rastanneisla
ilmoitti juovansa olutta harvemmin kuin alko-
holia ylipäänsä.

Juomistiheydessä ei ole tapahtunut merkit-
täviä muutoksia (kuvio 3). Lahes paivittain eli
vähintään 4 kertaa viikossajuovia on edelleen
vähän, varsinkin nuorimmassa ikaryhmassa.

-92 -93 -96 -92 -93 -96

l8-29-vuotiaat 3G-49-vuotiaat 5(

vähintään keran kuukaude"sa:
juon

! ollut tosi humalassa
6an

Edella esitetyt aineisto-ongelmat I

ottaen voidaan sanoa. eltä päivittain'
nen ei ole lisääntynyt. Tätä tukee s,

viini ja olut eivät ole yleistyneet rut

na. Vuonna 1996 sunnuntain ruoki

viiniä taiolutta käytti 5 prosenttia va

ta samoin kuin vuonna 1992.

HUMALTUMINEN

Humalatiheyttä on kysytty vähän eri

tutkimuksissa (taulukko 1). "Tosihur
kysytty juomatapatutkimuksissa

1996 muodossa "Kuinka usein käyt

holia niin että se tuntuu oikein toder

Naissa molemmissa tutkimuksissa
kysytty, kuinka usein henkilö juo I
annosta tai enemmän. Kysymysten si

on hieman erilainen ja vastausva

ovat hieman erilaiset. mutta näistä sr

kin vertailukelpoisen mittarin. Ui
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TttuLukko 3. Hillitysti juovien ja humalaan juovien

osuudet sukupuoli- ja ikaryhmittain vuosina 1992
ja 1996, % asianomaisesta ryhmästä

20-30-vuotiaana. Nuorlen naisten humaltu-
minen on selvästi vähäisempää kuin murros-

ikäisten tyttöjen, mutta kuitenkin selvästi

yleisempää kuin vanhempien naislen.

Suurin osa murrosikäisten sekä nuorlen

miesten juomiskerroista johtaa humalaan.

Mitä vanhempia ikaryhmiä tarkastellaarr, sitä

vähemmän esiintyy humalajuomista, ja vas-

taavasti tavataan enemmän pienempien alko-
holimäärien juomista. Taulukko 3 osoittaa,

että tämä piirre on vielä voimistunut 1990-lu-
vulla. Nuorista miehistä yhä useampi on kuu-
kausittain humalassa, kun taas varsinkin yli
50-r uotiaiden ryhmässä näylläisi esiintl r än

enemmän hillittya juomista humalajuomisen
ja raittiuden kustannuksella. Juomisen "siis-
tiytyminen" ei välttämättä ole todellista, kun

muistetaan, että puhelinhaastattelulla tavoi-

tetaan mahdollisesti erityyppistä väestöä kuin
muilla tiedonkeruutavoilla. Sanonta "viina on

viisasten juoma" pitää edelleen paikkansa,
jos "viisaalla" juomisella ymmärretään ei-hu-
malaan johtavaa juomista, ja tätä viisautta ikä
ja kokemus näyttävät kartuttavan. Toisaalta

ankarimmat suurkuluttajat kuolevat nuorem-

pina, joten he eivät enää ole mukana vanhim-

missa ikäryhmissä.

KAYTETYT ALKOHOLIMAARAT

Alkoholin kulutusta on juomatapatutkimuk-

sissa mitattu erilaisin vuosikulutusarvioin
(ks. Simpura & al. 1997). Tässä tarkastelluis-
ta kolmesta aineistosta kaikissa on mukana

tyypilliseen juomiseen perustuva niin sanottu

QF-arvio. Juomatapatutkimuksissa 1992 ja
1996 on myös viikkokartoitukseen pemstuva

arvio. Niin sanottu jaksoarvio on vain vuoden

1992 aineistossa (ks. eri mittaustavoista Sim-

pura [toim.] I9B5).
Vuosikulutusten vertailua vaikeuttaa huo-

mattavasti se. että eri tutkimuksissa saadaan

hyvin erilaisia kattavuusprosentteja eli eri
kerroilla saadaan "peitetyksi" erilainen osuus

tilastoidusta alkoholin kulutuksesta. Koska

vuoden 1996 puhelinhaastattelussa katta-

vuus jäi alhaisemmaksi kuin muissz

r un juomalapatulkimuksissa. \ uor

saadut alhaisemmat kulutusmäärät

kitse todellista kulutuksen alenemi

Alkoholin kulutuksen jakautuma

tusti hyvin vino, suuri osa väestöstä

tai kuhtuullisest i ja vain pieni osa

paljon. Tamakin vaikeuttaa vertaih

mistä; esimerkiksi aritmeettinen ker

huono tunnusluku, koska se on hyv

poikkeavan suurille arvoille.
Kuviossa 5 on esitetty sukupuoli-

mittäin QF-arvioon pemstuvan vuo

jakautuman desiilit eli prosenttipis

menen prosentin välein. Prosenttip

sama kuin mediaani: puolella ryhmi
kulutus on pienempi kuin käyran

luku ja puolella sitä suurempi. \
90:n kohdalla olevia lukuja on tulki
että l0 prosenttia ryhmästä kayttaa t

man alkoholia vuosittain.

Vaikka vuosikulutusten mitlaum

tyy monia ongelmia, eika kulutuk
voi verrata eri tutkimuksissa, niin sr

ryhmien erot näyttävät pysyvän mel

laisina kaikkina kolmena vuotena.

kesk i-i kaiset miehet juovat suuriml
ja vanhat naiset vähiten. Edella jc

että nuorten aikuisten (18-29-vuotir

lahakuisuus on selvästi suurempaa l
ikäisten (3G-49-vuotiaat), mutta

määrissä ei naillä ikaryhmilla ole ju

Kuviossa 6 on lopuksi tarkasteltt
teys eri väestöryhmien keskikulut
ja kussakin ryhmässä tavattavien r

tajien määrän välillä muuttunut 19!

Suurkuluttajalla tarkoitetaan tässä

lu- tai kyselyarvion mukaan yli 10 1

prosenttista alkoholia vuodessa juo

löä. Suurkulutusrajan laso ei sinän.

tärkeä, vaan kysymys on kulutui
muodon muutoksista. Monet toivov,

lutustaso voisi nousla niin. eltä vä

-tHHg miehet, l8-29-v. * ,*-* naise

leH( miehet. 30 4Q-r. y y, jf naisc

miehet.50-0Q-r. z'-.z----z naisr
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Hillitysti juovat: juo vähintään kerran viikossa,
mutta ei koskaan kuutta annosta tai enempää yh-

dellä juomakerralla.

Humalaan .juovat: juo vähintään kerran kuukau-

dessa kuusi annosta tai enemmän yhdella juoma-

kerralla.

sempia kuin naiset ja että humalahakuisuus

vähenee siirryttäessä nuoremmista vanhem-

piin ikäryhmiin. Sukupuoli- ja ikaryhmien

väliset erot ovat varsin selvät riippumatta tut-
kimusten ja kysymysmuotojen eroavaisuuk-

sista. Nuorista, alle 3O-vuotiaista miehistä yli
puolet on ollut humalassa vähintään kerran

kuukaudessa. Nuorten miesten keskuudessa

kuukausitlain humaltuvien määrä näyttää
jopa vähän lisääntyneen, kun se vanhempien

ikaluokkien kohdalla näyttäisi vähenevän.

Tuokaan humalatiheyden aleneminen ei ehkä

ole todellista, kun otetaan huomioon vuoden

1996 haastattelussa saatu pienempi katta-

vuus ja todennäktiinen suurkuluttajien huo-

nompi tavoitettavuus.
Nuorten paihdekyselyn 1995 mukaan 15-

vuotiaista nuorista 5I prosenttia oli ollut hu-

malassaja 58 prosenttia oli käyttänyt alkoho-
lia kyselyä ecleltäneen kuukauden aikana
(Ahlström & al. 1997). Tyttojen ja poikien
valilla ei ollut merkittäviä eroja. Pojilla hu-

maltuminen ja myös muiden paihteiden kayt-
tö (Partanen 1994) näyttävät lisääntyvän l5ja
20 ikävuoden valilla ja olevan suurimmillaan
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Kuaio 6. Keskikulutus ja suurkuluttajien osuus vä-

estöryhmittäin vuosina 1992,1993 ja 1996

o/o suurkuluttajia

, MK92

MN92

MN96
M N93

'. vx93

taavaan siihen, että juominen olisi vähentynyt
aivan viime vuosina. Tämä havainto ei saa tu-
kea tässä esitetyistä tuloksista (ks. aineistojen

tulkintaongelmista Simpura & al. 1997; Sim-

pura 1996 ja siihen liittynyt keskustelu).
l. Juomatapojen muutokset ovat 1990-lu-

vulla olleet vahaisia. Tämä vastaa aikaisem-
pia havaintoja juomatapamuutosten perus-

luonteeseen kuuluvasta hitaudesta ja myös

alkoholin kulutustilastojen osoittamaa kehi-
tystä. Lama ja alkoholiolojen muutokset eivät
näytä vaikuttaheen juomatapoihin millaan
hyvin erottuvalla tavalla.

2. Raittiiden osuus on pysynyt ennallaan.
AIle kymmenesosa aikuisista miehistä ja noin
kuudennes naisista ilmoittaa, etteivät ole juo-
neet alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12

kuukauden aikana.
3. Juomisen tiheys ei myöskään ole muuttu-

nut. Päivittäin tai lähes paivittain juovia on

edelleen vain runsaat l0 prosenttia miehistä
ja noin 5 prosenttia naisista. Selvästi yli puo-

let miehistä ja yhtä selvästi alle puolet naisis-
ta juo alkoholijuomia vähintään viikoittain.

4. Myös humalajuomisen keskeisyys on säi-

lynyt muuttumattomana, eikä ole merkkeja
sen väistymisestä. Pikemminkin tulokset viit-
laaval päinraslaiseen suuntaan: nuorlen ai-
kuisten humalajuominen on mahdollisesti ti-
hentynyl. vaikka sen vastapainoksi ranhim-
mat vastaajat humaltuvat hieman entistä har-

vemmin. Jos humaltumisen välttämistä pidet-
täisiin modernin juomatavan tuntomerkkinä,
kaikkein motlerneinla juomisla lä\ älaan

kaikkein vanhimmissa ikäryhmissä. Humal-

tumistiheyden suurten ikäryhmäerojen vuok-
si ei ole mahdollista luonnehtia koko mies- ja
naisväestöjen humalajuomista yhtä yksinker-
taisesti kuin raittiutta ja juomistiheyttä aikai-
semmin kohrlissa 2 ja ii.

5. Väestöryhmien väliset alkoholin kulutus-
lasoerot ovat nekin säilyneet hyvin vakaina.
Alkoholin kokonaiskulutuksen vaihtelut
1990-luvulla ovat siis kohdistuneet jokseen-

kin tasaisesti kaikkiin väestöryhmiin. Yhteys
suurkuluttajien osuuden ja alkoholin kulutus-
tason välillä on sekin muuttumaton.
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voisivat juoda enemmän, kunhan suurkulut-
tajat vain pysyvät edes entisellä tasollaan.

Tellnin siis suurkululuksen osuus ci nousisi

keskikulutuksen kasvaessakaan. Kuviosta 6
ilmenee, ettei näin ole asianlaita. Mitä enem-

män keskimäärin juotlaan. silä enemmän un

myös su u rkul u t taj ia. Tämä peri nteisen rajoit-
tavan alkoholipolitiikan rautainen peruslause

pitää edelleen paikkansa (ks. Edwards & al.

1996): juoppous ei vähene juomalla enemmän.

YHIEENVEIO

Selkeyden säilyttämiseksi ei edella esitettyi-
hin taulukoihin ja kuvioihin ole sisällytetty
vertailuja vuoden 1994 elinolotutkimuksen
(Keskinen 1995) ja vuosittaisten aikuisväes-
tön terveyskäyttäytymistutkimusten antamiin
tietoihin (Helakorpi & al. 1996). Elinolotutki-
musten pitkan aikavälin yleiskuva vuodesta

I986 vuoteen 1994 vastaa juomatapatutki-
muksissa saatua. Terveyskäyttäytymistutki-
musten tuoreimpien tuloksien on tulkittu viit-

B
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stluctures ofthe Finnish alcohol monopoly system.
However, the basic features of drinking patterns,
sur:h as abstinence, drinking frequency, the fre-
quency of heavy drinking on single occasions, and

the distribution of ak:ohol consumplion, have re-
mainecl untouched by these external changes. This
lends further support to the existing evidence thal
drinking patterns are typically very slow to change.
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kuvasti, mutta etenkin silloin, kun
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tään: olemmeko vähän juovia moukl
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kysyy, kuinka suomalaisten juoma
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