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KLAUS M,AKELA

TILASTOIMATON ALKOHOLIN.
KULUTUS JA LAITON LIIKE
ENNEN JA JALKEEN LAIN-
UUDISTUKSEN

Tässä raportissa pyritään Alkoholitutki-
mussäätiön kulutustutkimuksen aineiston
perusteella arvioimaan tilastoimatonta alko-
holinkulutusta ja kuvaamaan uuden alkoho-
li,lainsäädännön mukana 9eu'ra'n,neita muu-

toksia.
Alkoholiolojen kehittymistä ja alkoholipo-

liittisten päätösten seurauksia on useimmi-
ten pakko kuvailla pelkästää,n tilastoidun
kulutuksen perusteella, vaikka monien toi-
menpiteiden eräänä julkilausuttuna tarkoi-
tuksena on vähentää alkoholin la'itonta val-
mistusta tai kauppaa. Lisäksi on muistetta-
va, että myös tilastojen ulkopuolelle jäävän

laillisen kulutuksen taso saattaa vaihdella.
Kettil Bruunin ryhmittelyä mukaellen ti-

lastoimaton alkoholinkulutus voidaan ja,kaa

seuraavasti (vrt. Bruun, käsikirjoitus):
1. Muuhun käyttöön tarkoitetun alkoho-

lin nautintokulutus
1. Puhdistettu väkiviina
2. Denaturoidut alkoholit
3. Muut korvikealkoho,lit (suu- ja iho-

vedet, apteekkitiPat)

2. Kotitekoine,n alkoholi
't. Laillisesti valmiste,ttu kotitekoinen

alkoholi
I. Sahti
2. Kotiviinit

2. Alkoholin laiton va,lmistus
1. Kilju
2. Pontikka

3. Al'koholin tilastoimaton maahantuonti
1. Ulkomaanmatkoilta tuotu alkoholi
2. Salakuljetettu alkoholi.

Aineisto
Vuoden 1968 henkikirjojen perusteella

poimitti,in kaikkiaan 61 kunnasta 1 885 hen-
gen otos, joka edustaa Suomessa vakinai-
sesti asuvaa 15--69 -vuotiasta väestöä. Poi-
minta ositettiin su,kupuolen mu'kaan siten,
että näytteeseen tuli miehiä kolme kertaa
enem,män kuin naisia. Näytteeseen jouttu-

neita haastateltiin kahteen otteeseen, ensin
syys-lokakuussa 1968 ja toisen kerran syys-
lokakuussa 1969. Ensimmäisen kierroksen
vastausprosentti oli 96.7, ja haastatelluksi



saatiin 453 naista ja 1 370 miestä. Toisella
kierroksella vastausprosentti aleni 91.4:ään,
ja uusintahaastattelu saatiin 429 naiselta ja
1 294 mieheltä.

Arviointimenettely

Alkoholinkulutusta mitattiin ensisijaisesti
kartoittamalla itse juom,istilanteita. Kuiten-
kin lomakkeeseen sisältyi sarja kysymyk-
siä, jotka koskivat alkoholin hankintaa.
Näillä §symyksillä pyrittiin mittaamaan
myös alkoholin tilastoimatonta kulutusta.

Ensimmäiseksi kysyttiin ostot Alkon m,yy-

mälöistä. Haastateltava sai arvioida, kuinka
usein hän keskimäärin asioi Alkon myymä-
lässä. Tämän jälkeen kartoitettiin haastatte-
lupäivästä taaksepäin kaikki ostot, jotka
mahtuivat kahden keskimää,räisen ostosvä-
lin pi'tuisen ajanjakson sisään. Vuoden 1969

Iomakkeessa kartoitettiin vielä sam'aa tek-
niikkaa käyttäen keskioluen ostot muista
vähittäismyyntipisteistä. Sitten kysyttiin
kaikki muualta kuin Alkosta (tai keskiolut-
kaupoista) tapahtuneet alkoholin hankinnat
vuoden sisällä haastattelusta taakse,päin.
Kysymykset koskivat muualta kuin Alkosta
ostettua, ulkomailta tuotua, lahjaksi saatua
ja itse valmistettua alkoholia. Kussakin ky-
symyksessä oli tarpeen mukaan eritelty juo-
man a'lkuperä. Ensimmäisellä kierroksella
käytettyjen §symysten sanamuodot on esi-
tetty aika,isemmassa raportissa (Mäkelä
1969). Vuonna 1969 käyte§ lomake oli
muutoin täysin samanlainen, paitsi että sii-
nä §sytliin keskio,luen ostoja myös muista
vähittäismyyntipisteistä kuin Alkosta.

Alrkohol,i,n hankintaa koskevat kysymyk-
set esitettiin ainoastaan niille vastaajille,
jotka olivat kertoneet käyttäneensä jotakin
alkoholijuomaa viimeksi kuluneiden '12 kuu-
kauden aikana.

Lahjaksi saatuun alkoholiin viitata'an täs-
sä rapontissa vain hajahuomautuksin, sillä
se turle,e lkertaa,lleen tilastoirduksi j,o mu,iden

§symysten kohdalla.
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Koko maaita koskevat kulutusarviot l,askettiin seu-
raavasti. Näytteeseen kuulwien ilmoittamat hankinta-
määrät Iaskettiin yhteen ia saartu summa kerrottiin
estimoin,ti'kertoimet'la erikseen miehillä ja naisi'lla. Es-

ti,mointi'kertoimet saatiin jarkamalla perusjouikon suu-
ruus tutkittujen lukumäärällä. Vuoden 1968 ai'neistos-

sa n,aisten osrtimointikerroin on 3635 ja miesten 1126;

vuoden 1969 aineistossa vastaavat kertoimet ovat

3839 ja 1 192.

Milloin joku haastateltava oli ilmoittanut hankkineen-
sa vuoden aikana iohonkin juomaryhmään kuu'luvaa a{-

koholia mutta tiedot määristä puuttuivat, hänen ole-
tettiin hankkineen al'koholia yhtä pa'ljon kuin muut sa-

man juomaryhmän kohdalla han'kintoja ilmoittaneet
haastateltavai,keskimääri,n.

Kulutusarvioiden ke§kivirheet laskettii,n ikään kul'n

näyte olisi poimittu yksi,nkertaisella umpimähkäiselllä

otannal I a, vafl kka poi mintta todel lis'uudessa toteut€ttiin
ositetulla vyöhykeota,nnal,la. Oikeiden keskivirheide,n

laSkemi,nen olisi ollrn liian työlästä, si,lrlä aineiisltoa ei
tässä rapoftissa tarkasteltavilta osi,n ole viety reikä-
korteille. Näin ollen lasketut keskivirheet ova,t vain
suuntaa antavia. Osi,tteiden käyttö o,n omiaa,n pieflen-

tämään keskivirheitä yksinker'taisen umpimähkäisen

otan,n,an anta,mii,n keskivirheisiin verrattuina, multüa ta-
pausten ryvästyminen puoleotaan suurentaa keslkivir-
heitä.

Koko maata koskevie,n arvioiden keskivi'rheet {as-

kettiin kaavall" /\67 + N7E4 jossa e1 on nalsten
ja e2 miesten keskiarvon keskivirhe, N1 naistern rnäärä
perusjou:kossa ja N2 miesten määrä perusjou,koesa.

Kul utusa rvi oi d en m u unta m i sta a bs,ol u r.rrtti af,kottoh'tksi

selostetaan taulükon 1 tekstissä.

Kos,ka haastattelukierroksia oli kaksi, kustaki,n ku-
lutuseräs ä o,n käytettävissä ka,ksi arviota. Näitä ar-
vioita voidaan yhtäälttä tarkasrtella rin,n,alkai'smittauk-
sina ja toisaalta niiden voidaa,n katsoa heijastavan
uuden I'ainsäädännön myötä tulleita muutoksia. Muu-
tosten m'erkitsevyys on tsstattu seuraava,sti. Kuata,kin

testattavasta juomaryhmästä o,n muod,ost€ttu erotus-
muuftuja slten, että kun;kin yksilö,n e,nsimmäise,l'lä rnit-
tauskerralla saama lukuarvo on vät[,g,6,1gtty hänen toi-
sella mittauskerralla saamastaan lukuarvosta. Tämän
jäl,keen on tulkittu t-testillä, poildkeaako erotu.smu'ut-
tujan ike,sikiarvo ,merkitsevästi nollasta. Myös muutoe-
ten merki,tsevyys on testattu ilkään kui'n näyte oli6l
poimittu Vksinkertaisella umpimähkäis,eltlä ota,nna,lla.

Koko näytfeen muutoskeskiarvo laskettiin kaavalrla

X : alr * (1-a)Xr, iossa x-r on nal'eten ja f: mlesten
keSkiarvo j,a a naisten ja 1-a mies,ten osuus perusjou-
kosta. Koko näytteen keskia,rvon yhdis.tetty ke6kl-
virhe taas saaltiin kaavasta s : yl a2e.f + (1-a)422,
jossa e1 on naisten ja e2 miesten keskiarvon keoki-
virhe. Keskivirhelaskuje,n työläyd,en vuoksi muutoksis-
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ta on testattu vain ne, joüka päältä katsoen näyttivät
mefkittävi,mmiltä.

Muutosten tegtauksess,a ovat rnuka,na vai,n ne tut-
kittavat, jotka sa,a,tiin h,aasrtatellulksi kahtee,n ice.rtaan.

Kummankin tutkimusvuoden kulutusarviot s'itä vastoin
perustuvat'kai,kkiirn haastateltuihin.

Todettakoon vielä, että muu,tosrke,skiaryoj,e'n keslki-

vi,rheet voivat tulla suh'teellrlisesti pa,ljo,n p'iemqm,rn'iksi

kuin lkulutusarvioiden rke,skivirheet. Tärnä johtuu siitä,
että mLuutokset on sa,atu kahden korretloivan havainto-
sarjan erotuksena. Näin muutos voi olla tilastollisesü
merkitsevä, vaikka kumma,tkin ku'lutusarviot mahttuvat

toistensa luottamusvälien sisään.

Ta u lu k ko t. Ahsoluuttialkoholiarvioissa käytetyt
tilavuusprosentit

ostot sala- ulrko- sala- kotite-
myymä- kaupas- maan kuljeturs- koinen
lästä ta ostetut tuomi- juomat alkohotli

Alkon set
jLromat

lll-olut
A-olut
sahti
kilju
miedot viinit
väkevät vilnit
väkevät juomat
pirtu

5.5

48

Muunn,ettaessa Alkon myymälästä os'tettuja juomia
absoluuttialkoholi,ksi on käytetty kuhunkin juorna,ryh-
mään kuuluvien lajien tilastoidurn myy'ntivolyy'min mu-
kaan painotettuja'keskiprosentteja.

Samoja lkertoimia on sovellettu myös salakaupasta
ostettuihi,n Alkon juomiin. Ainakin vä,kevien juornien
alkoholiprosentti lie,nee hive,nen l,iian korkea, koska
salakaupassa mwdään lä,hes lksi,nomaan kotimaisia
viinoja, joiden alkoholipitoisuus on matalampi kuin
kaikkie'n väkevien juomien keskiprosentti.

UlLkomaanma,tkoilta tuodun oluen on arvioitu olevan
ke§kimäärin suomalaisen A-oluen va'hvuista. Myös
muiden ulkomaantuomisten ikohdalla o,n soverl'lettu Al-
kon myymälöid,en myynnin keskip,ros,enüteja. Näin vä-
kwien juomien tilavuusprose,ntti on liia,n alha,inen, silllä
ulkomailta tuotanee,n lähes pelrkästään ko,njaüakeja ja
viskejä, j,oiden ailkoholipitoisuus on korkea.

Myös väkevien sal,akuljetus:iuomien a'lko'hotli,prosent-
ti,na on käyte,tty Alkon myymälöiden myyn'nin keski-
prosenttia. Salakuljetuspirtun tilavuusprosentti'na on
käytetty 96 prosenttia.

Toivo Pöysän vuonna 1967 keräämien safrti,näyttei-
den keskimääräinen tilavuuspros€ntti oli 6.43 (Pöysä
I 968). Näytteiden alkoholiprosenüti määritettiin ku,iten-
ki,n vasta 6-8 vii'kon kulurttua valmistL,ksesta, jolloin
alkoholipitoisuus oli lähellä'korkeinta ma'hdollista.
Käytännössä sahti nautitaan huomattavasti nuore,mpa-
na, jolloin alkoholipitoisuus jää al,haisemmaksi.

Poliisln vuoden 1968 aikana takavarikoirnista ja val-
tion .al'koholi'kemistin analysoitaviksi lähettämistä kil-
junäytteistä poimittiin 97 näyttee,n otos. Näytteiden
käymietä ei estetty, ja keskimääräiseksi tilavuuspro-
sentiksi saatiin 10.1. Sahdin tavoln kllju useim.miten

nautitaan niin nuorena, että käyminen ei ole ehtinyt
lakipisteesoensä, jote,n edellä mainittu keskiproeernttti
on yliarvio.

Pontikan keskimääräinen ti,l avuusprosentti on tlasket-
tu kaikista poliisin vuoden 1968 aikana valtion alko-
hol ikemisti I le I ähettäm istä 49 pontikkanäyitteestä.

Kotiviinin keskimääräisestä alkoholipitoisuudesta ei
ole tarkkoja tietoja. Valtion alkoholikemistin arve,lun
mukaan taurlukossa esitetty 9 tilavuusprose,nttia on
ennemmin liian korkea kuin liia'n matala.

Muuhun käyttöön tarkoitetun alkoholin
nautintokulutus

Alkon spri'itä ei kukaan kertonut osta-
neensa ensimmäisen haastatteluvuoden ai-
kana. Lahjaksi sitä kertoi saaneensa yksi
ncinen ja kaksi miestä. Kun heidän ilmoit-
tamansa määrät,ke,rrotaan estimointikertoi-
milla, tulokseksi saadaa,n että Suomen
väestö olisi vuoden aikana saanut lahjaksi
kaikkiaan 2 000 litraa Alkon spriitä. Toisen
haastatteluvu'oden aikana Alkon spri'itä oli
ostanut kaksi miestä ja /ksi nainen; lahjak-
si sitä oli saanut kolme miestä ja yksi nai-
nen. Koko väestöä koskeviksi arvioiksi saa-
daan 3 500 litraa ,ostettua ja 5 000 litraa lah-
jaks'i saatua spriitä. On aivan ilmeistä, että
arvioi eivät ole luotettavia ja että teolliseen
ja lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetun pu,h-

distetun väkiviinan nautin,tokäyttö on huo-
mattavasti suurempi kuin mitä haastattelut
osoittavat.

Ensimmäisenä haastatteluvuonna ku'kaan

'haastateltavista ei myöntänyt ostaneensa
korvikealkoholeja juotavaksi, vaikka mui-
den lähteiden perusteella tiedetään niiden
käytön olevan varsin yleistä (Pöysä & Mä-
kelä 1968 a). Toisella kierroksella muuan
vasta AA:han liittynyt alkoholisti myönsi
juoneensa vuoden aikana 15 litraa T-spriitä.
Hänkin siis tunnusti käyttäneensä korvike-
juomia vasta jältkikäteen, kun hän jo oli lo-
pettanut juomisensa.

Kotitekoinen alkoholi

Taulukko 2 mukaan Suomessa valmistet-
taisiin vuosittain f10 miljoonaa litraa sah-
tia, noin 500 000-_800 000 litraa ki'ljua, 2-
2.5 miljoonaa litraa kotiviiniä ja 6 0@-

4.8
5.5

6
10
I12

19
39

19
39

12
't9
39 39

96
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Taulukko 2. Vuoden aikana itse valmistettu alkoholi (litraa)

eahti kilju kotiviini pontikka
1968 1969 1968 1969 1968 1969 1968 1969

valmistajia naiset 2 3 1 - 11 12
miehet 23 18 31 18 42 41 2 1

koko maatta koskwa arvio naiset 2 581 000 6 910 000 145 000 725 000 1 278 000
miehet 3155000 3706m0 ffi8000 510000 .l409000 1317000 54000 6000
yüteensä 5 736 000 10 615 000 778 000 5,l0 000 2 134 000 2 595 000 54 000 6 000

koko maarta koskeva ar-
vio absoluuütialkoholina yhteensä 344160 636900 77800 51 000 192060 233&10 25920 2880
keskivirhe proseritteina
kokonalsarviosta 41.0 40.7 26.7 35.8 16.7 23.9 90.3 100.2

koko näytteen erotua-
muuttujan kesklarvo 1 .426 -.098 .150

erotuskeskiarvon
keskivirhe .886 .084 .169
erotuksen merkitsevyys EM EM EM

50 000 litraa pontikkaa. On luonnollista, että
haastattelututkimuksessa on helpompi mi-
tata alkoholin laillista kuin laitonta valmis-
tusta. Toivo Pöysän sahtimaltaan myyntiin
perustuvan aruion mukaan Suomessa o,lisi
valmistettu 5 345 000 litraa sahtia vuonna
1966 (Pöysä 1968), ja tau,lutkko 2 mu'kaan
päädytään sama'a suuruus'luokkaa olevaan
arvioon vuodelle 1968. Kotiviinin valmistuk-
sesta ei ole käytettävissä rinn,akkaisarvioi-
ta.

Laittoman valmistuksen osalta taulukossa
2 esite§t lukemat lienevät selvästi aliarvioi-
ta. Haas,tattelijat ovat useisiin lomakkeisiin
merkinneet, että haastateltavan puheista
epäsuorasti ilmenee hänen valmistaneen
kiljua, vaikka hän sen kieltää suoraan ky-
syttäessä. "Monien haastateltavien mukaan

ryyppymiehillä on koko pitäjässä tapana
valmista,a kesäaikaarn kiljua, mutta heitä ei
saa houkuteltua kertomaan siitä, koska kil-
jutouhua pidetään vähän häpeällisenä 'poi-
ka'sten tapana', joka ei sovi aikamii,ehi,l,le, ja
myös jonkinlaisena köyhyyden osoitukse-
na."

Vielä todennäköisempää on, että ponti-
kan keittoa salaillaan. Aineiston ainoa,t pon-
tikankeittäjät kertoivat keittävänsä vain
omiin tarpei,siinsa. Ensimmäisellä haastatte-
lukierroksella 1 0 miestä (toisella kierroksel-

la 15 miestä) ilmoitti muualta ku,in Alkosta
tapahtuneita hankintoja kos,kevan kysymyk-
sen kohdalla ostaneensa vuoden kuluessa
pontikkaa yhteensä 21.4 (16.7) litraa. Tämän
mukaan Suomessa ostetta'isiin vuosittain
vain 24 000 (200@) litraa pon,tikkaa. Viisi
(5) miestä keq'too saaneensa lahjaksi yh-
teensä 4.25 (3.9) l,itraa pontikkaa. Vastaava
koko väestöä ,koskeva an/io on 5 000
(4 600) litraa. Mainittakoon, että eräässä toi-
sessakin pontikkaa kos,kevassa tutkimuk-
sessa on päädytty vars'in alhaisiin (50 00f
250 000 lritraa) vuos itu ota'nrüo arvi,oi,h i n (Pöysä
& Mäkelä 1968 b).

Taulukko 2 alimmilta rivei,ltä ilmenee, että
mikään muutoksista ei ole tilastollisesti
merkitsevä. Vaikka to'isen haastatteluvuo-
den sahtiarvio on huomattavasti suure,mpi
kuin ensimmäisellä kierroksella, lisäys ei
ole menkitsevä, slllä se johtuu lähes pelkäs-
tään parin haastatellun naisen valmistamis-
ta suu,rpanoksista.

Ulkomaanmatkoilta tuotu alkoholi

Taulukosta 3 ilmenee, että turistit ja muut
matkustavaiset tuovat ulkomailta varsin
huomattavia määriä alkoholia. Ulkornailta
tuotuja olutmaistiaisiakin kertyy 36 00f
52 000 litraa vuositta,in. Vertailukohteeksi
voidaan mainita, että Alkon myymälöiden
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Taulukko 3. lJlkomaanmatkoilta vuoden kuluessa tuotu alkoholi (litraa)

miedot väkevät
olut viinit viinit

1968 1969 1968 1969 1968 1969

tuojia naiset
miehet

koko maata
koske,va anvio naiget

miehet
yhteensä

kdko maata
koskeva arvio
absoluuttialko-
holi,na

keskivirhe
prosentteina
kokonaisarviosta
kdko nä.ytteen
erotusmuuttujan
kes,kiarvo cl ab-
soluuttialkoholia
erotuskeskiarvon
keskivirhe
erotuksen
merkitsevyys

ulkolaisen oluen vähittäismyynti oli 170000
litraa vuonna 1968 ja 150000 litraa vuonna
1969.

Useimm,in ja eniten tuodaan kuitentkin vä-
keviä juom'ia, joiden osuus ul'komailta tu'o-

dusta absoluuttialkoholista oli kumpanakin
haastatteluvuonna noin B0 p,rosenttia.

Lomakkeessa tiedusteltiin myös, kuin,ka

paljon ,kukin vastaaja oli saanut lahjaksi ul-
komai,lta tuotua alkoholia. La,hjaksi saadut
määrät muunne,tti in absoluuttialkoho,l iks i, ja
niitä verrattiin näytteen ulkomailta tuomiin
määriin. Tällöin kävi i'lmi, että ul,komaantuo-
misia huomattavassa määrin käytetään
symbolisesti vahvistamaan sosiaalisia sitei-
tä: yli kolmasosa turistialkoholista annetaan
tuliaislahjoiksi (35 /s vuonna l968 ja 38 0/6

vuonna 1969). Tulos jää tässä vain ohime-
neväksi hajatiedoksi, mutta se tuo esille yh-
den alkoholin sosiaalisista me,nkitlksistä:
alkoholi lahjana.

Seura,avasta asetelmasta ilmenee vielä,
että varsin suuri osa alkoholinkäyttäjistä
käy vuoden sisällä ulkomailla ja e'ttä valta-

17
7 12 13 13

213/.4068
40 000 67
70000 128

110000 I95

väkevät
juomart

1968 1969

25 29
141 161

naiset
1968 '1969

yhteensä
1968 1969

31 33
146 166

mie'het
1968 1969

000 1r1 000 125000
000 273 000 301 000
000 384 000 426 000

2700o
s2 000 36 000 31 000
52oOO 36'000 58000

47ffi
48 000
95 000

yhteensä 2860 19BO 6960 '.l 1280 209OO 37050 149760 166 140 180480 216450

59.3 69.5 23.1 18.4 17 .6 15.3 10.8 11 .7

1.090

.715

EM

osa ulkomaanmatkalaisista kantaa muka-

naan alkoholituliaisia :

o/ alkoholi,nkäyttäjistä
rkäynyt vuoden aikana
ulkomailla

o/ ul,komailla,käyn,eistä
tuon,ut matkoiltaan
alkoholia

19 17 18 21

65 70 68 68

Ulkomaanmatkailun jatkuva kasvu tulee
I isäämään tu ristivi inaksien al'kohol ipo'li itti s-

ta merkitystä. Jo nyt voi vertailemalla tau-
lrlkkoja 3 ja 4 panna merkille, et'tä laillisesti
tullin kautta tuodaan alkoholia paljon enem-

män kuin salaku,ljetusteitse. Vertailua tie-
tysti vaikeuttaa se, että salakuljetetusta al-

koholista kukaties jää suurempi osa piiloon

salai I un vuoksi. Mai nittakoon iku iten'kin, että
haastattelujen peruste'ella näyttää siltä, että
aivan tavall'isetkin turistit hyvin usein tuo-
vat muassaan enemmän a'lkoholia kuin tulli-
määräykset sallivat, vai,kka he eivät lähes-
kään aina tohdi sitä haastattelijalle kertoa.



Näin siis myös taulukko 3 lukemat ovat
alimmaisarvioita.

Ulkomaantuom,isten absoluuttialkohol iksi
muun,nettu kokonaisa,rvio vuodelle 1969 on
20 o/o rfusxVsq6,p,i ikui,n vurodelle '1968; ero ei
tos,in ole tilastollisesti merkitsevä.

Salakuljetettu alkoholi

Taulukko 4 mukaan Suomeen salakulje-
tettaisiin tätä ny§ä 17000G-20000O litraa
väkeviä juomia ja 1600f20000 litraa pir-
tua vuosittain. Vaikuttaa siis siltä, että pirtu
ei tällä hetkellä näyttele kovin suurta osaa
s a I aku ljetusmarkkinoi lla.
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Kun salakuljetusjuomia koskevat mainin-
nat muunnetaan absolu uttialkoho,l iksi, 80 o/e

salakuljetetusta alkoholista kertyy kumpa-
nakin vuonna mereen rajoittuvista kunnista
ja vain 20 o/o sisämaasta. Tämä viittaa sii-
hen, että salakuljetus ei ole kovin laajamit-
taista eikä hyvin organisoitua, koskapa ei
ole järjestetty säännöllisiä kuljetuksia sisä-
maahan.

Taulukko 4 perusteella vaikuttaa siltä, et-
tä al'koholi,lainsäädännön liberalisoimi,nen
on saattanut vähentää salakuljetusta, vaik-
ka muu,tos ei olekaan ti'lastollisesti merrkit-
sevä.

T a u I u k ko 4. Vuoden aikana ostetut salakuljetusjuomat (litraa)

väkevät
juomat

1968 1969
pirtu yhteens

1968 1969 1968

b13
1

57

ä
1 969

2
47

ostajia naiset
miehet

koko maata koskeva arvio naiset
miehet
yhteensä

koko maata kosrkeva arvio
absoluuttia,lkoholina yhteensä
kes,kivirhe prosentteina kokonaisarviosta
koko näytteen'ero,tus,muuttujan kes,kiarvo
cl absoluuttial,koholia
erotuskeskiarvon,keskivirhe
erotuksen merkitsevyys

77 220 65 520
27.0 21 .3

1

47

3 000
195 000
198 000

18 000
18 000

3420
38.3

2
45

4 000
163 000
I 67 000

5 000
5 000

20 000
20 000

r9 200

47.5

2
68

38 000
159 000
197 000

76 830
23.1

väkevät
juomat

968 1969

16 000
16 000

15 360
62.1

50

't42000
142 000

55 380
32.5

96 420 80 880

-.655.692
EM

yhteensä
1968 1969

80 250 56 330

Taulukko 5. Vuoden aikana salakaupasta ostettu Alkon alkoholi (litraa)

väkevät
viinit

1968 1969 I

ostajia naiset
miehet

koko maata koskana arvio naiset
miehet
yhteensä

koko maata koskerra arvio
absoluuttialkoholina yhteensä
keskivirhe prosentteina,koko,naisarviosta
koko näytteen erotusmuuttujan keskiarvo
ol absoluuttlalkoholia
e,rotuskes,kiarvon keskivirhe
erotuksen merkitsevyys

950

54
2

715

-.773
.782
EM

49.8
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Alkon tuotteiden salakauPPa

Taulukko 5 mukaan Alkon väkeviä vi'ine-
jä myytäisiin salakaupassa vuos'ittain
50@-18000 titraa ja väkeviä ju'o'mia noin
140 000-200 000 litraa. Alkon valmisteiden
salakauppa ja alkoholin salakuljetus näyttä-
vät siis olevan jokseenkin samaa suuruus-
luokkaa.

Myös Alkon tuotteiden salakauppa näyt-
tää vähentyneen vuodes'ta 1968 vuoteen
1969, vaikka ero ei taaskaan kohoa tilastol-
l,isesti merkitseväksi.

Arvioiden luotettavuudesta

1. Kaikista kulutustutkimuksen arvioista
puuttuu alle 15 -vuotiaiden ja 70 vuotta täyt-
täneiden kulutus. Virhelähde lienee vähäi-
nen.

2. Kulutustutkimuksen kato on varsin pie-

''!i. 
Silti on pidettävä mielessä, että jos kato.

tapausten tilastoimaton kulutus poirkkeaa

haastateltujen tapausten keskimääristä, tä-
mä harhaistaa koko maa,ta koskevia arvio'i-
ta.

3. ,Al,koholin hankintaa koskevat kysy-
mykset esitettiin ainoastaan niille vastaajil-
le, jotka ilrnoittivat käyttäneensä jotakin al-
koholijuomaa vuoden kuluessa haastatte-
lusta lukien. Sikäli kuin raittiit ovat han'k'ki-

neet tai valmistaneet alkoholia, se jää pois
arvioista.

4. Osa tilastoimatonta alkoholin kulutus-
ta keskittyy suppeille maantieteellisille
alueille. Erityisesti sahdin valmistusta esiin-
tyy pelkästään tietyissä kunnissa. Näyttää
todennäköiseltä, että myös pontikan keitto
ja salakuljetusjuomien käyftö jakautuu hy-
vin epätasaisesti maan eri osiin. Koska ku-
lutustutkimuksen näytettä ei suunniteltu
maantieteellisesti edustavaksi, suppeille
alueille keskittyvien juomaryhmien kulutus-
arviot voivat jäädä epäluotettaviksi.

5. Vaikka tutkittu näyte on verraten suu'ri,

koko maata koskevien kulutusarvioiden

keskivirheet ovat monin kohdin varsin suu-
ret. Keskivirheiden suuruus johtuu siitä, et-

tä tilastoimaton kulutus keskittyy verraten
harvoille yksilöille, jolloin otantavaihtelun
merkitys on huomattava suurtakin näytettä
käytettäessä. Sitä paitsi on muistettava, et-

tä testien perustana oleva otantateoria on

apprdksrirmatiivinen. Sitksi on kyseenalaista,
missä määrin s,e soveltuu niin vinoihin ja-

kautumiin kuin tässä raportissa tutkitut ja-
kautu,mat ovat.

6. Suurimmat virhelähteet ovat hankinto-
jen unohtaminen ja salaaminen.

Jos tilastoimaton,ta kulutusta halutaan
verrata tilastoltuun kulutukseen, on unohta'
minen otettava huomioon. Sen vuo'ksi ver-
tailukohtee,ksi ei kannata ottaa Alkon mnn-
titilastoja vaan ne määrät, jotka haastatel-
tavat muistavat ostaneensa Alkon myymä-
lästä. Tämä ei vielä poista sitä virhelähdet-
tä, että un,ohtaminen vaihtelee juomaryh-
mästä toiseen. Unohta,m'isen vaihteluista ei
voi esittää kuin arve'luja. Voitaneen olettaa,
että haastateltavat muistavat suhteellisen
tarkoin, miten paljon he itse ovat valmista-
neet alkoholia. Salakuljetusjuomien osta'mi-
nen tai alkoholin tuominen ul,koma'ilta on eh-
kä sen venran poi'kkeuksel,linen tapahtuma,
että se jää mieleen helpommin kuin rutii-
niostot Alkosta. Toisaalta salakauppiaiden
puoleen käännytään ehkä tavaillista useam-
min humalassa, jolloin hankintoja voi olla
vaikea palauttaa mieleen myöhemmin.

Kaikkein suurin virhelähde p.iillee salai-
lussa, j,oka kohdistuu eritoten laittomiin
hankintatapoihin.

7. Kunkin haastateltavan tilastoimattomat
hankinnat pyritti,in kartoittamaan vuoden
ajaltr haactattelusta taaksepäin. Koska toi-
sen kierroksen aineisto kerättiin syys-loka-
kuussa 1969, kartoitusjaksot ulottuvat osit-
tain vuoden 1968 puo,le'lle, jolloin uusi alko-
holilainsäädäntö ei vielä ollut astunut voi-
maan. Tässä tehtiin harmillinen tekninen
erehdys, sillä yksiselitteisempiin vertailui-
hi,n olisi päästy kartoittamalla toisella'kier-



roksella ainoastaan vuoden 1969 puole'lla

tapahtuneet hankinnat. Nyt käytetty kysely-
tekniikka on om'iaan jossakin määrin su-

mentamaan uuden lainsäädännön myötä eh-

kä tapahtuneita muutoksia.

Lainmuutos, tilastoimaton kulutus ia laiton

liike

Al,koholilainsäädännön liberaJisoimisen
vaikutukset tilastoimattomaan kulutu'kse'en
ja laittomaan liikkeesee,n eivät ainakaan ole

olleet dramaattisia, sillä yksikään muutok-

sista ei yltänyt tilastolliseen merkitsevyy-
teen. Tässä yhteydessä voi kuitenkin olla
hyvä pohtia yleirs,luonteisesti, missä määrin
jakelujärjestelmää muuttamalla voidaan vai-
kuttaa alkoholin piiloon jäävään kulutuk-
seen.

Spriireseptien ja teollisiin tarkoituksiin
käytetyn spriin valvonta on tätä nykyä siksi
tiu'kkaa, että sprii ei kaiketi näyttele kovin
suuda osaa tilastoima,ttomassa kulutu'kses-
sa. Kuitenkin voidaan todeta, että apteerkki-

sprii ja teolliseen käyttöön ta'rkoitettu sprii
on lähinnä ylimpiin sosiaaliryhmiin kuulu-
vien ulottuvilla. Sen houkutus on al'haises-
sa hinnassa, jorten jakelujärjestelmän muu-

tokset eivät kovin paljoa vai'kuttane spriin
nautintokäyttöön.

Korvikkeiden käyltö on etenkin kaupun-
geissa lähinnä kustannus§symys. Maaseu-
dulla oluen helpompi saanti tietysti voi jos-
sakin määrin muuttaa krapulapäivien juo-
mavalikoimaa. Kuitenkin on syytä epäillä,
ettei alrkoholipolitiikan vapaamielistäminen
sinällään kovin paljoa hillitse korvikejuo-
mien käyttöä.

Sahti on kyllä suhteellisen halpaa, mutta

se on myös sen verran suuritöistä, ettei sitä
juuri pelkästä köyhyydestä ruveta valmista-
maan. Sahdin käyttö on keskittynyt verra-
ten suppeille alueille (Pöysä 1968), ja sitä
juodaan enimmäkseen tiettyinä juhlapäivi-
nä, jolloin sahdilla on korostuneesti kulttuu-
rinen ja rituaalinen merkitys. Tästä seuraa,
että vapaa olut ei aivan heti murskaa sah-
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dinvalmistusta; eri asia on, että vapaa 'kes-
kiolut voi ajan mittaan jouduttaa sahtiperin-
teen häviämistä.

Kiljua valmistetaan ennen kaikkea sen

halpuuden takia. Sillä ei ole tukenaan ylei-
sesti hyväksyttyjä rituaarleja ainakaan sa-

massa määrin kuin sahdilla, joien vapaa

keskiolut voi ajan mittaan syrjäyttää kiljun
siitäkin huolimatta, että kilju on halvempaa
ja että miesporukka edelleen voi päättää

panna 'pojan' käymään.

Kotiviinien valmistaminen on ainakin osit-
tai'n lähinnä kulinaarinen ha'rraste, jonka
ylei syyteen jakelujärjestel mä ei juu'ri va i kut-

tane. Viinien hintataso voi sitä vastoin hy-

vinkin valkuttaa kotiviinien käytön määrään.

Eniten voi jakelujärjes,telmän liberalisoi-
tumisen ajatella vaikuttavan pontikan val-
mistukseen.

Turistiviinat ostetaan halpuuttaan ja hie-

nouttaan tuliaisiksi. Niiden tuontiin ei jake-

lujärjestelmä juuri vaikuta.
Salakuljetettua alkoholia näyttää esiinty-

vän lähinnä rannikolla, jossa etäisyydet Al-
kon myymälään eivät tähänkään asti ole ol-

leet kovin pitkiä. Näin ollen on oletettavis-
sa, että sa,la,kuljetetun alkoholin määrä en-

sisi ja i sesti riippu u järjestäytyneiden liiEojen
toiminnan vilkkaudesta ja toissijaisesti lail-

lisen altkoholin hintatasosta.
On oletettavissa, että vapaa olut ja uudet

myymälät vähitellen supistavat salakauppaa
ennen kaikkea maaseudulla. Kaupungeissa
salakauppa tapahtuu voittopuolisesti myy-
mälöiden ollessa su,ljettuina, eikä olutkaan
pystyne kilpailemaan salakauppiaiden an-

timien kanssa. Todennäköiseltä näyttää, et-
tä sosiaalisen mylynninvalvonnan lieventy-
minen ja myyntikieltojen vähentyminen su-
pistaa salakaupan asiakaspiiriä paljon tun-
tuvammin kuin jakelujärjestelmässä tapah-
tu'neet ,muutokset (vrt. Mä,kelä 1970)'

Kaikkiaan voidaan olettaa, ettei jakelu-
järjestelmän muuttaminen pitkään ai'kaan

vaikuta kovin ratkaisevasti tilastoimatto-
maan kulutukseen ia laittomaan liikkee-
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seen. Vapaa keskiolut ja myymäläverkos-
ton laajentum,inen vai,kuttanevat ensisijai-
sesti pienissä erissä myydyn a,l,koholin
(ponrtiikan valmistus, alkoholin sala,kauppa)
kysyn,tää vähentävästi. Vaikutus on pienem-
pi silloin, kun al,koholia valmistetaan suutis-
sa erissä omaan tai pienryhmän käyttöön ja
rituaa'lisia ti'laisuurksia varten (kotiviinit, kil-
ju, sahti). Edelleen tuntuu us,kottava,lta, että
alkoholin hinta,taso vaikuttaa voimakkaam-
min tilastoimattoman alkoholtnku,lututksen
laajuuteen kuin jakelujärjestelmän tiukkuus
tai vapaamielisyys.

Tilastoitu ja tilastoimaton kulutus

Taulukossa 6 vertaillaan tilastoituja ja ti-
lastojen ulkopuo,lelle jääviä ku,lutusmääriä
keskenään. Vertailuluvut on laskettu siten,
että kulutustutkimu,ksessa saatua arviota
ko,ko,maan vuos,iostoista Alkon myymälöis-
sä ja keskio,luen vähittäismyyntipisteissä on
merkitty sadalla. Tämä on sikäli järkevää,
että tilastoi'mattomii,n kulutusarvioihin sisäl-
tyy salailua ja unohtamista ainakin yhtä pa,l-
jon kuin tilastoidun kulu,tu,ksen arvioi,hin.
Toisaalta se valkeuttaa eri juomaryhmien ja
kumman,kin tutkimusvuoden vä,lisiä vertailu-
ja, sillä kulutustutkimuksessa saatujen tilas-
toitua kulutusta koskevien arvioiden katta-
vuu's vaihtelee juomaryhmästä ja vuode,sta
toiseen. Taulukon 6 perusteella voidaan siis
tehdä vain enittäin rka,ikeita johto,pää'töiksiä
siitä, mitä suuruusluokkaa tilastoimaton ku-

lutus saattaa olla tilastoituun kulutukseen
verrattuna.

Huomio kiinnittyy ennen kaikkea siihen,
että kotona valmistettujen mallasjuomien ja
kotiviinien kulutus on ni'in suuri verrattuna
näiden juomaryhmien vähittäismyyntiin. Ko-
tiviinien alkoholipoliittisesta mer.kityksestä
ei kaiketi tähän saakka juuri ole keskustel-
tu. Olisi hyödyllistä selvittää, onko ko;tivii-
n'ien valmistus viime vuosikymmeninä li-
sääntynyt vai kenties vähentynyt. Alustavia
osviittoja voitaisiin hakea kotiviinien valmis-
tuksessa käyte§jen välineiden ja ,raaka-

ai neiden myynti käyristä.
Väkevien juomien tilastoimaton kulutus

Iähentelee kymmentä prosenttia vähittäis-
myynnistä. Kun vielä otetaan huomioon, et-
tä pontikka-arvio varmasti on liian pien,i ja
että laskelnrista kokonaan puuttuu korvike-
alkoholin kulutus, tilastoimaton kulutus
osoittautuu varteenotettavaksi alkoholipo-
liittiseksi tekijäksi.

Taulukko 6 mukaan tilastoimaton kulutus
olisi viitisentoista pnosenttia kaikesta abso-
luuttialkoholin vähittäismyynnistä, ja myös
tästä arviosta puuttuvat korvikejuomat ko-
konaan samoin ,kuin osa ainakin kiljun ja
ponti,kan kulutusta.

Lopputoteamuksia

1. Tilastoimaton kulutus vastaa ainakin
vi'ittätoista prosenttia absoluuttialkoholin ti-
lastoidusta väh ittä ismyynn,istä.

Ta u I u k ko 6. Tilastoitu ia tilastoimaton atkoholinhankinta

mallas-
juomat miedot viinit

1968 1969 1968 1969

arviot tirlastoi mattomista han ki n n,oisrta
prosentteina ti,lastoidun rku,lutukserr
harlkinta-arvioista

itee valmistettu a,lkoholi 18.8 15.6 56.7 B4.s
matkoiha tuotu alko,holi .1 .04 2.1 4.1

salakuljetettu a,lkoihol i

ti.lastoidun kulutu,ksen hankinta-
arvion'kattavuus % 75 64 50 39

5.4 8.s

väkevät viinit väkevät juomat
1968 1969 1968 1969

yhtee,nsä
1968 1969

.9

5.3
3.4

.1

5.5
2.7

11.1

3.1

1.7

11.3

2.7

1.0

28 30 48 47 53 s3



2. Erityisen suuri on tilastoimattoma,n ku-
lutuksen osuus mallasjuomien ja mietojen
viinien kohdalla.

3. Ulkomaanmatkoilta tuodun alkoholin
alkoholipoliittinen merkitys on jo nykyisin
suurempi kuin varsi,naisen sa'la'ku'ljetuksen.
Matkailun yhä vilkastuessa tu,ristialkoho{in
merkitys tulee kasvamaan.

4. Yli kolmasosa ulkoma,ilta tuodu'sta al-
koholista lahjoitetaan tuliaisiksi.

5. Näyttää siltä, että salakuljetuspirtua ei

tätä ny§ä juuri esiinny eikä liioin laajam'it-
taisesti organ'isoitua salakuljetusta y'lipää-

tään.
6. Salakuljetusjuomien ja Alkon tuottei-

den osuus salamarkkinoilla on suun,n'illeen

samaa suuruusluokkaa.
7. Uusi alkohol'ilainsäädäntö ei ole aiheut-

tanut mitään kovin nä§viä muu,toksi,a tilas-
toimattomassa kulutu'ksessa. Ku'iten,kin on
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oireita siitä, että sekä salakuljetus että sa-
lakauppa ovat hivenen vähentyneet.

8. Tu ntuu usko,ttava,lta, että ti lastoi matto-
man ,kulutuksen taso ensisija'isesti riippuu
laillisten juomien hintatasosta, n'iin eüä ja-
kelujärjestelmän liberaalisuudella on vain
toissijainen vaikutus.
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