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KLAUS MAKELA

ALKOHOLIN KAYTÖTU VIIKKORYTMI

ENNEN JA IAI-XEEN

LAINUUDISTUKSEN

Tässä raportissa:
'1. selostetaan miesten ja naisten juomis-

kertoien ja absoluuttialkoholirn kulutu'ksen
jakautumista viikonpäivien kesken'ennen ja
jälkeen uuden alkoholilain,

2. vertaillaan miesten humalakertojen ja

mu i den kertoje n vi itkonpäiväj'aikautu'm aa e n-

nen ja jälkeen uuden alkohol,ilain,
3. vertaillaan miesten lauantai- ja rnuiden

kertojen luonnetta seura'avien muuttujien
varassa: nautitut ju,omat, .al'kamisaika,'kes-

to, juomispairkka, juomaseura ja vere'naltko-

holi,
4. vertaillaan lauantain ha'llitsevuutta eri

väestöryhmien alkoholin käytössä.
Vuoden 1968 henkikirjojen p'erus'teell,a

poimittiin kaikkiaan 61 'kunrnasta 1 885 then-

kilön otos, joka edustaa Suomessa vakinai-
sesti asuvaa l5-69 -vuotiasta väestöä.
Poirrninta ositettiin sukupuolen,mukaan $i-

ten,'että näytteeseen tul'i miehiä l<olme tker-

taa enemmän tkuin naisia. Näytteeseen j,ou-

tuneita haastateltiin kahteen otteeseen,'en-
sin syys-lokakuussa 1968 ja toi'sen:kerran
syys-lokakuussa 1969. Ensi'm,mäi'sen kier-
roksen vastausprosentti oli 96.7, ja haasta-
telluksi saatlin 453 naista ja 1 370 'miestä'
Toisella kierroksella vastausprosentti aleni

91.4:ään, ja uusintahaastattelu saatiin 429

naiselta )a 1 294 mieheltä.
Analyysi perutstuu vi'ikkoarvioon e'li tkaik-

ki,in haastatteluvii,kolle langen'neisii'n juo-

miskertoih,in (ks. lähemmin Mäkelä 1969 a).

99.5 %'ensirnmäisen ja 9B.B % toisen tut-
,kimusaallon haastatteluls,ta kerätti'in slys-
kuussa 1968 ia vastaavasti syyskuussa
1969, j,oten haastatteluvii'kot sattuivat el'o-

kuun loppuun tai syyskuull'e. Kenenkään
tutkittavan haastat'teluViikolle ei sattu'nut

viikkopyhiä tai yleisiä juh{apäiviä, joten ne

eivät pääse surnentamaan vi'ikkorytmiä.
Näin sanotaan: Suomessa alkoholin käyt-

tö on suuremm.assa määrin 'kui'n moniss'a

m u issa rnai'ssa eni gtynyt,norm aali sta sos'i a a-

Iisesta vuorovaikutuksesta n'i,menomais,iin
juomi,stilanteisi'in ja juomaseuroihin. Erito-
ten työväestöl le juominen tarjoaa,mah'd'ol I'i-

suuden irtautua arkipäivän sosiaalisesta
kontrollista (keskiluokan ja työväestön
eroi'sta ks. Allardt 1957, Allandt & Li'ttune'n

1958, Ahmavaara & Markkane,n 1958). Mo-
nissa muissa kulttuureissa (Ranska, ltalia,
juutalaiset) alkoholin käyttö on osa tavallis-
ta arkea tai sitten se liittyy tiukasti säädel-
tyihin rituaaleihin (vrt. Snyder 1958, Lolli et
al. 1958). Llen,ee jär'kevää olettaa, että'mitä



kiinteämmin alkoholin käyttö on yhdentynyt
norm,aaliin s,osiaa{iseen elämään, se,n ta'sa,i-

semmin kulutus jakautuu viikonpäivien kes-
ken.

Kwiosta 'l ilmenee, että juormiskertole,n
kasautuminen viikonlopuksi ja eritoten
lauan,tai,ksi on varsin voimakasta se,kä ,nai-

silla :että miehillä. Ensimmäisessä aallo,ssa
35 % naisten ja 31 o/s miesten juomisker-
roista sattui lauantaihin; toisessa aallossa
va,staava't luvut olivat 3a o/s ja 26 %.Kasau-
tuminen on vielä voimakkaam,p,aa, jos tar-
kastellaan absoluuttialkoholin ku,lutusta e,i-

kä juomiskertoja (kuvio 2). Ensimmäisesoä
aall'os'sa 43 o/o rn6;s1en ja 38 o/e rniesten al-
koho'lintkulutuksesta tapahtui la,uantaina;
lainuudistutksen jälkeen vastaavat luvut oli-
vat 38 o/o ja 3a 0/e. Alkoholin käytön kasau-
tum'inen viirkonlopuksi o,n s,i,is voima,kkaa,m-
paa naisilla kuin miehillä.
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Keskiolu,en vapauttaminen on jon,kin ver-
ran tasoittanut viikkorytmiä, n,iin että lauan-
tain osuus alkoholin käytöstä on pienempi
vuonna 1969 rkui,n vuonna 1968. Seuraavas-
sa asetel,massa on esitetty lauantain pro-
senttinen osuus absoluuttial,koholin vi,irkko-
ku'l utukses,ta juomaryhm ittäin :

olut . .
muut iuomat ..

Asetelmasta ilmenee, että viikkorytmin
ta,soittuminen johtuu nimenomaan olugn-
käytössä tapahtuneista muutoksista, si,l,lä

lauanta,in osuus muidon juomien kulutuk-
ses,ta on säilynyt e'nnallaan.

Näkyvin piirre ,kuvioissa 1-2 on lauan-
tain suuri osuus alkoholin käytöstä. Muiden
päivien keskinäiset erot ovat niin vähäi,siä,
että ,nii.den perusteella ei voi tehdä kovin

miehetnaiset
i968 '.t969
34 26
41 41

1969
36
40

1968
45
43

K u v i o 1. Juomiskertojen jokoutuminen viikonpöivän mukoon vuosino 1968 ja lg69
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luotettavia johtopäätöksiä. Vai,kuttaa kui-
ten,ki,n siltä, että sunnuntai ja perja,ntai ovat
lauantain jäl,keen vilkai,m'mat päivät juomis-

rintamal'la, vansin,kin jos tar'kaste,llaan abso-
luu,tti,alkoholin kulutuksen jakautum'ista
(kuvio 2). Anders Ekhol'm on hel'sin,kiläi's-

miesten juomisrytmiä,koskevas'sa tutki-
mu,ksessaan (Ekholm 1968) saanu,t tuloksia,
jotka erittäin hyvin sopivat yhteen tämän
raportin 'kan,ssa: ainoastaan lauantain
osuus poi,kkeaa näkyvästi muista vii'konpäi-
vi'stä, mutta l'i,säksi sunnuntai,sin ia perjan-

taisin juodaan hiukan useammri'n ja im'aa-

nan,tai,sin hiukan harvemmi,n rku'in muina vii-
konpäivinä.

Kuvi,osta 3 ilmenee, että humalake,rrat
kasautuvat lauantaiksi vielä voimakkaam-
m,in,ku,in,muu't juomis'kerrat (humala,kerran

määritbelystä rks. Mäkelä 1969 a). Myös
Eero Tuorninen on Pekka Kuus'en tkauppala-

tutkimu,kse'n alneistoon perustuvass'a ana-
lyysi'ssa osoittanut, että lauanta'i,n o'suus
pi,kkunauttirni'sista on pienermpi kuin niistä
juomiskerroista, jolloin on nautittu suu,reh-

koja alkoholiimääriä (Tu'om'i'nen 1958).

Kuvi,oissa 1 ja 3 on myös arvio'itu, 'kurin-
,ka monta juomisker,taa rkoko Suomen vu,o-

sina 1899-1953 syntyneell'e väestö,ll,e iker-

tyy yhden viirkon ai,kana (käytetyistä esti-
moi,ntikertoimista ,ks. Mäkelä 1970). Todet-
takoon, että estimointi'kertoimi,ll,a palinotet-

tujen juomiskertojen yhteismäärä ei ol,e ai-

van sama ,kuvioissa 1 ja 3, s'illä muuta'm,is-

ta juomiskerroista puuttuu anvio ve,nen al-

koholipitoi,suudesta, Kuvididen mukaan nai-

sille kertyi syksyllä 1969 noin 850000 juo-
,miskeutaa viikon 'm,i,ttaan ja miehi'l'le noin
2 100 000 juom,i'skertaa, joi,sta 430 000 päät-

tyi ainakin yhden promill,en hu,m,ala,a,n. Yh-
den 'lauantain mittaan suom'alai§et miehet
joivat alkoholia runsaat 500 000 ke'rtaa }a
suomalaise,t naiset vajaat 300 000 rke,rtaa.

Su'omalais,et rmieh'et raken'sivat itseJleen
170 000 humalakertaa lauantaita rkohden.

Verrattu,na uutta .alkoh'olil'ainsäädäntöä

edeltäneeseen tilanteeseen,n,aliisten juomis-

kertojen ,määrä viirkossa oli kasvanut 81

prosenttia ja mi,esten 65 p'ro'senttia. Mi'es-

te n h u mal'akertoj en I ukr.rmäärä o'li'kasvanu't
18 prosenttia ja muiden ker'tojen määrä 86

K u v i o 2. Absotuuttiotkoholin kulutuksen jokoutuminen viikonpäivön mukoon vuosina 1968 ja 1969
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prosenttia. Hum,al,akerrat ol,ivat siis {'isään-
tyneet suhteellisesti vähemmän, mutta kui-
tenkin miehille kertyi viikon mittaan noin
60 000 humalakertaa enemmän kuin ennen
uuden alkoholilainsäädännön voimaantuloa.
Syksyllä 1968 9.9 o/o kaikista ja 11.3 oÄ al
koholia käyttävistä miehistä joi itsensä hu-
malaan keskimääräisenä lauantaina; vuotta
myöhemmin vastaavat luvut olivat 10.6 o/s ja
12.2 0Ä.

Ku I utustutki,mu,ksen vertai,l uväli on rkovin

lyhyt, mutta käytettävissä on myös 'muuan
vanhempi ainei,sto. Vuoden 1946 ga'ltlup-

tutki,muksessa Suomen 20 vuotta täyttänyt-
tä väestöä edustavalta,kirin,tiöpoinninnall,a
valitu lta näytteehä,kysytti i n, m i I I e viitkonpä i-
vä]b,kun,kin'haastateltavan viim,eis,in juo-
m'nskerta oli osu'n,ut (Kuusi 19ß, 4U7).
Vastaajia oli ,kolmisen tuhatta, ja ai,nelisto
kerätti i n j,oul ukuussa. Vi i,konpäiväkysymyk-
sen kohdall,a oli verraten paljon puuttuvia
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tietoja, sillä osalla vastaajia viime,i,sin juo-
m,i,s,kerta ol,i niin kaukana takanapäin, että
päivän muistaminen oli sula mahdottomuus.

Edellä esitetyt,kulutustutkimukse,n tiedot
perustuvat viikkoarvioon, joas6 siis ovat
mukana kaikki haastatteluviikolle sattuneet
j u,om,isrke rrat. G al I uptu,tki m urksessa käyteüty
rnrll'l,oi,n viimeksi -tekni,i,kka ei o,le aiva,n ver-
tailukelpoinen, sillä sii,nä jokaisella haasüa-

te,ltavalla ,tulee mutkaan yhtä rmonta tilan-
netta riippu'm,atta siitä, miten u,sei,n 'hä,n

käyttää al'koholia. Tämä ,m,e'nkitsee, e,ttä ti-
heästi juovien juomisker:r,at ovat al'iedus-
tettuina (vi,ikkoarvion ja mi'trloi,n virirnel<si

-tekn,ii,kan eroista 'ks. läh,emmi'n Märke{ä
1969 a). Ver.tailukelpoisuud,e,n parantamri-

seksi seuraavassa asetelrma,ss,a on esitettV
ku| utu,stutkiimurksen j uorfli'ekertojen Jakautu-
mi,nen milloln virimekei .tekni,ikan ,mukaan

laSkettuna. Tämäkään ei takaa täiyttä ve,r-

ta i I u,kel po i s u ubta, si I Iä'kul utustutki,m uü«sen

K u v i o 3. Miesten humalokertojen jo muiden juomiskertojen jokoutuminen viikonpöivän mukoan vuosina 1968 jo 1969
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iakautu'masta puuttuvat ne, joiden viimeisi,n
juomis,kerta oli yli vuoden takainen.

viikonlopun osuus iuomiskerroista /o
1946 1968 1969

naiset miehet naiset miehet naiset miehet
sunnuntai 27 28 14 '15 14 16

lauantai 37 32 46 40 40 34

Asetelmasta il,menee, että ,lauantain ase-
m,a on pikemmin vahvistun,ut kuin heiken-
tynyt. Sunnuntain osuu,s ,sitä vastoi'n on s,u-

pi,stunut, niin että koko viikonlopun osuu's

kaikista juomiskerroista on jon'ki'n venra'n
pienempi vuosina 1968 ja 1969'ku,i,n vuo{l-
na 1946. Ainakin vii'kkorytmin vailos'sa'näyt-
tää kuitenkin siltä, ettei alkoholin käyttö ole
,koviin,kaa'n rmerkittävästi yh,dentynyt su'oma-

Tau lu kko 1. Miesten louontoikertoien ia muiden iuo-
miskertojen eftitö ominoisuuksio /o vuonna 1969

lauantai-
kerrat

(N:441) (N:1 287)

juomiskerralla nautitut iuomat
nautittu väkeviä iuomia ....
nautittu vain olutta

laisee,n arkeen tois,en maa'ilrman'sodan jäl-
keen.

Taulukossa 1 on esitetty eräitä tietoia sii-
tä, miten lauantainen alkoholin käyttö eroaa
muista ,päivistä. Lauantaisin käytetään
useamrnin väkeviä juomia, ,kun ta'as pu'htai-

ta oluttilanterita on suhteellisesti väh'em'män.

Lau,anrtai,n juomiskenroista suurem,pi osa si-
joittuu ,illaks,i, ja ne ikestävät usea'm'mi,n yli
ikaksi tu,nti,a. En,si näkemältä voi tuntua yl-
l,ättävältä, että ravintolakentoje'n osuus,on
suurempi viikoll,a tkr-li,n lauantai,na. Toi'n,en

ki irn nostava p i i rre j uo mi spai,kan m tlkai'se,ss'a

ryhm,irttelyssä on se, että peräti yksi kym-
'menes lauan,tai ker,roista tapahtuu sau,norm i-

sen yhteydessä. Vuode,n,a,i,koien vaihtelu
vaiikuttaa Iuultavasti saunalkerrtoje,n'mää-
rä,än, mutta on silti ki'in'n,ostavaa todeta, että
vi,elä syyrskuu,ssa yksi kym,m,en'esosa'kai-
kista lauantaisista juomiskerroista tapahtuu
saunomisen yhteydessä. Lauantaikerrat
enoavat,muista kerro'ista myös ju,ormas'eu-

,ra'n m,ukaan. Laua'ntaisin miesten j,a rnai'sten

,sekaseuru'eet,ovat yleise,mpiä ku'in vi'i'kol'la.

Yllätyksenä voi pitää sitä, että puhtaiden
,mies,seurueirden osuu's on niintkln'm'atala
kui,n alle yhden kol,m,asosan. Yl'eensähän on

ollut vallalla sellain,en käsitys, e,ttä altkoho-

lin käyttö Suomessa on keskittynyt pää-

asi'al I is,esti miesten keski n'äisi iin j uomaryh-
,miin.

Taulukosta 2 käy vielä ilmi, että veren-
alkoholi yltää lauantaisin useammin korkei-
siin promilleihin.

alkoholiprom ille
2.5 -

kumulatiiviset prosentit
lauantaikerrat muutkerrat

7.7 4.5
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16.0 7.2
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100.1 100.0
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ne!ä tai viiniä ia olutta.

2.2 - 2.4
1.9 - 2.1
1.6 - 1.9
1.3 - 1.5
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Lauantairkertoj,en ja muid,en kertoien er.o-

ia voi yhteenvedonomaisesti l'uonn,erhtia

seuraavasti: vi'irkolla on yl,eise,m,pää al,koho-
lin käyttö päiväsaikaan yksin tai pienessä
,eeurueessa, jolloin juomistilanne,kestää
vain lyhyen ajan ja usein tyydytään pelk-
kään olueen. Varsinkin rajuja hum,ala,til,arn-

teita on suhteellisesti enem,män lrauantari's'in.

Taulukossa 3 vertaillaan lauarntain h,all'it-

sevuutta eri väestöryhmien alkoholin käy-
tössä. Erot eivät ole ,kovin sel,keitä, ja ju,o-

miskertojen vähyys eräissä osaryhm,i,s,sä

te,kee johtopäätökset sitäkin epävanmem-
n'liLksi. Näyttää kuitenkin siltä, e,ttä lauanta,i,n

asema on hiven,en,korostu neempi,s I s16ry1,4s-

sa'kuin ylemimässä sosiaal,iryh,mässä. Ma,a-

seu,dun ja ,kaupunkien erot vari,htelevat s,o-

siaaliryhmästä riippuen. Yl,e,m'mässä so-
siaaliryhmä,ssä lauantain asem,a orn koro,s-
tu,neempi m,aaseudulJa, mutta alemrna,ss,a

sosiaaliryhmässä erot ovat vähäisriä j,a pi-
kemmin sen ,suuntaiset, että ,lauanta,i orn

merkittävämpi kaupungeissa ja,kauppa,lo,is-
sa. l,käryhmien erot riippuvat samoin so-
siaaliryhmästä. Ylemmässä sosiaal'iryhmäs-
sä lauantain osuus alkoholin käytöstä on
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suurernpi 40 vuotta täyttäneill,ä rkuin alle 40
,vu'otiailla,,kun taas erot alemma,ssa sorsiaa-

llryhmässä rnen,evät päinvasüaiseen suun-
taan. Kaikki,aan l,ien,ee todetüava, että väes-
töryh,mien välillä ei,ole kovin'hu,om,atüavia
eroja.

Todetiakoon vielä, ,että vu,oden 1968 ai-
neistossa väestöryhmien väl'is,et erot,eivät
kaikin kohdin käy yksiin taulukos,sa 3'i,l,m,e-

n,evien eroj,en kan,ssa (Mäkelä 1969 b, tau-
luliko 3; samassa m.onisteessa on'myös esti-
tetty tä,män raporti'n tauluikoid'en 1-2 s,i,särl-

tämät tiedot vu,oden 1968 osalta). En,sirm-

mäi,sellä mittau§kenralla m'uutami,in os,aryh-
miin tul,i Lkultenrkin niin harvoia juom)iskerto-
ja, että vertailut jäävät vieläkin epävarmem-
mlksi rkuin toisel'la imittauskerralla.

Yhteenvedoksi:
1. Alkoholin käyttö keskittyy edelleenkin

hyvin voimakkaasti viikonloppui'h,in ja eri-
toten lauan,taih,in. Syksyllä 1969 34 0/6 nai,s-

ten ja 26 o/s miesten juomi,sksrro,isfs rssütr]i

lau'anta,lhin, ja 38 o/s naisten ja 3a o/o 'mi,es-

ten absoluuttial,koholin kulutu,kse,sta tapah-
tui liauantain,a.

Ta u I u k ko 3. Louontoikertojenosuus/ojuomiskerroistojo obsoluuttialkohorin kurutuksesto vöestöryhmittöinvuonno 1969
(miehet)

iuomis-
kerrat

alkoholin
kulutus

kaupungit ia kauppalat
1929-1948 syntyneet

korkea ammatin arvostus
matala ammatin arvostus

1899-1928 syntyneet
korkea ammatin arvostus
matala ammatin arYostus

maalaisku nnat
1929-1948 syntyneet

korkea ammatin arvostus
matala ammatin arvostus

1899-1928 syntyneet
korkea ammatin arvostus
matala ammatin arvostus

clN

330
24s

(1-5)
(6-e)

(1-5)
(6-e)

(1-5)
(6-e)

(1-s)
(6-e)

19
32

24
25

25
29

29
24

234
217

122
't 59

75
275

2020
2082

1 219
't 463

648
946

24
43

31
36

36
43

38
26

Ammatin arvostuksen mittaamisessa on käytetty Rauhalan luokitusta (Rauhala
Kaikissa väestömuuttuiissa käytetään ensimmäisellä haastattelukierroksella ke tietoia.

1966\.
rättyjä

335
1 674
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2. Muiden päivien keskinäiset erot ovat
vähäisiä. Näyttää kuitenkin siltä, että sun-
nuntai ja perjantai ovat lauantain jälkeen

vi I kkaimmat alkohol i nkäyttöpäivät.

3. Lauantain asem'a on pi'kemm,i,n va,hvis-
tun'ut kuin hei,kentynyt vuodes,ta 1946 vuo-
si,in 1968-1969. sunnunrtai,n aseuna on sitä
vastoin selvästi helkentynyt.

4. Viikkorytm,i on jonkin verran tasoittu-
nut uu,den al,koholiIai'nsäädännön vo'irnaan-
asturnisen iälkeen. Tasoitturn'i,nen johtuu
peltkäs,tään olu'esta,,sillä lauanta,i'n,os,uus

'muid'en juomien kuluttlksesta o,n pysynyt
enn'allaan.

5. Uude,n al,koholilainsäädänrnön iäl-
keern nai,sten juomiskerüojen määrä vi:ikos-
§a on kasvanut 81 prosenttira ja ,m,iesten 65
prosenttia. M,iesten hu,malakertoje,n,määnä
kawoi 18 prosenttia ja muiden kerüojen
määrä 86 prosenttia.

6. SVksyllä 1969 11 o/e,kaikista )a 12 o/s

atrkoholi,a käyütävi,stä,miehisrtä joi itsensä
hu'malaan tkeskimääräisen,ä l,au,antaina. H u-
rn,alakerrart,kasautuvat l,auantaiitksi vi,elä
\roimakkaammi,n rkuin muut juo,mii,skerrat.

7. Yksi §mmenesosa kaikista lauantai-
kerroi,sta'li itt!4/ saun,omiseen.

8. Lauantain j'a,muriden vi,ilkonpärivie'n ju,o-

mi§kerrat eroavat toi,sistaan seuraavrasti:
Viikolla on yleisempää alkoholin käWö päi-
väsai,kaan yksin tai pienessä seuruees§a,

j,olloin juom,isti,l,anne kestää vain lyhyen
aj,an }a usein tyydytään pel'käs,tää'n 'oluee,n.
Vansinikin rajuja hurnalakertoja on suhteel-
l,isesüi enemmän l'auantai,si,n.

9. Eri väestöryhmien väliset erot alkoho-
lin käytön viikkorytmissä eivät ole kovin
selviä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että lauan-
tain asema on korostuneempi alemman kuin
ylemmän sosiaaliryhmän keskuudessa.
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