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EERO MECKELBORG

vÄesröN ALKoHoLtN rÄvröN M uuroKsET

JA SUHTAUTUMIN EN KESKIOLUEEN

Tutkimuksen suoritustapa
Tutkimus on tehty Panimoteollisuusliiton

toimeksiannosta ja sen on suoritianut Suo-
men Gallup Oy. Tutkimuksen kenttätyö on

tehty maalis-huhtikuus sa 1972.
Tutkimuksen avulla haluttiin mitata eri-

laisten alkoholijuomien kulutusta eri väes-
töryhmissä sekä selvittää alkoholin käyttöä
koskevia mielipiteiiä ja asenteita. Erityisesti
tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota vuonna
1968 ja sen jälkeen tapahtuneisiin alkoho-
linkäyttötapojen muutoksiin.

Tuikimusaineistossa on 1 965 haastatte-
lua, jotka muodostavat edustavan näytteen
Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.
Tutkimuksen näyte muodostettiin ositetulla
otannalla. Työtä tehtiin 106 kunnan alueel-
la, jotka oli ositettu alueittain ja kuntien
teollistumisasteen perusteella. Kustakin
tutkimuskunnasta valittiin arpomalla yksi
äänestysalue; näiltä alueilta poimittiin koh-
dehenkilöiden nimet umpimähkäisesti. Koh-
dehenkilöistä onnistuttiin haastattelemaan
78 %. Tutkimuksen koko kato on süs 22 o/s.

Tästä osa on ns. hyväksyttävistä syistä joh-
tuvaa poisputoamaa, joka ei ehkä aiheuta
mitään systemaattisia vinoutumia tuloksiin.
Mutta 15 /6 kohdehenkilöistä jäi kokonaan
tavoittamatta tai kieltäytyi haastattelusta.
Tähän joukkoon 'kuuluu varmasti alkoholin
suurkuluttajia keskimääräistä enemmän sa-
moin kuin ehkä myös absolutisteja. Pois-

pudonneet jakautuvat tasaisesti erl väes-
töryhmiin niin, että saadun tutkimusaineis-
ton väestöllinen edustavuus on lähes vir-
heetön.

Edellä mainittu kato on otettava huomioon
tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa ja nii-
den antamaa alkoholitilanteen kuvaa ar-
vioitaessa. Jos näytteestä puuttuu jokin
määrä suurkäyttäjiä, syntyy tutkimuksen
perusteella kaunisteltu kuva alkoholinkäyt-
tötavoista. Samaan suuntaan vaikuttaa
myös tutkimuksen toinen huomattava vir-
helähde: nekin vastaajat, jotka on saatu
näytteeseen, kaunistelevat vastauksissaan
omia kulutustottumuksiaan. Näin tapahtuu
lähes kaikissa haastattelumenetelmällä teh-
dyissä alkoholinkäyttötutkimuksissa. Tässä
tutkimuksessa on vielä eräs erikoispiirre,
joka aiheuttaa virheitä esitettäviin kulutus-
tapatietoihin: tutkimuksen avulla haluttiin
selvittää alkoholin käytön muutoksia vuo-
desta 1968 lähtien. Tutkimuksessa oli kui-
tenkin nojauduttava vastaajien muistinvarai-
siin tiedonantoihin. Pakko johdatti siis te-
kemään tutkimuksen tällaisella, hieman har-
vinaisella tavalla, ja tutkimuksen suunnitte-
lijoillakin oli epäilyksensä projektin onnis-
tumisesta. Mutta koska alkoholin kokonais-
kulutuksesta oli saatavissa erinomaiset ti-
lastotiedot vertailukohdiksi, katsottiln me-
nettelytapa mahdolliseksi. Seuraavat tulok-
set osoittanevat, että menetelmä sinänsä



onnistui varsin hyvin. Kuitenkin pyrkimys
vastaajien muistivirheiden torjumiseen pa-

kotti valitsemaan sellaisia §symysmuotoja,
joissa korostuvat vastaajien keskimääräi-
set alkoholinkäyttötavat, -tilanteet ja -mää-
rät.

Haastattelussa esitetyt kysymykset voi-
daan jakaa neljään ryhmään. Ensin esitet-
tiin kysymyksiä vastaajien alkoholin käy-
töstä kahden viimeksi kuluneen viikon aika-
na. Näin oletettiin saatavan mahdollisim-
man tarkka kuva vastaajien tämänhetkisis-
tä alkoholinkäyttötavoista. Toisen osan
haastattelulomakkeesta muodostivat varsi-
naiset kulutuksen määrää mittaavat kysy-
mykset. Ne kohdistettiin aivan samanlaisi-
na viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana sekä
vuosien 1970 ja 1968 aikana tapahtunee-
seen alkoholin käyttöön. Kolmanneksi lo-
makkeessa oli joukko kysymyksiä vastaa-
jien alkoholin ostoihin käyttämästä ajasta,
päihtymisistä ym. erillisistä seikoista. Haas-
tattelun lopussa esitettiin useita erilaisia
mielipide§symyksiä, joiden avulla selvitet-
tiin mm. vastaajien alkoholipolitiikkaan koh-
distamia odotuksia.

Kulutuskysymysten suunnittelun periaat-
teena oli että §symyksiin olisi mahdolli-
simman helppo vastata. Tässä onnistuttiin-
kin sikäli, että henkilöt vastasivat suunnil-
leen yhtä intensiivisesti sekä viimeaikaisia
että vuonna '1968 tapahtuneita asioita kos-
keviin §symyksiin.

Muistivirheiden vaikutuksia koetetti in pie-
nentää kulutuskysymyksissä esittämällä ne
tietyllä tavalla. Alkoholin käyttö yritettiin
kysymyksissä eritellä pieniin osiin, jotta
vastaajat eivät olisi joutuneet yleistämään
tai pyöristämään vastauksiaan liikaa. Ensin
kysyttiin, mitä alkoholijuomia oli juotu ko.
vuoden aikana. Jokaisesta juodusta juomas-
ta pyydettiin arvioimaan keskimääräinen
käyttötiheys ko. vuonna. Kolmanneksi tie-
dusteltiin yhdellä'tavallisella' käyttökerral-
la nautittua juomamäärää.
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Käytetyt kul utusmääräkysymykset m ittaa-
vat siis oikeastaan säännöllistä kulutusta.
Tästä rajoituksesta huolimatta menetelmä
mittasi alkoholin tilastoidusta kokonaiskulu-
tuksesta yhtä suuren osan - tai oikeastaan
enemmän - kuin kahden viime viikon ku-
lutusta mittaavat kysymykset. Kahden viime
viikon aikaa koskevissa vastauksissa ei
käytetty'tavallisen' käyttökerran käsitettä,
vaan niissä pyydettiin vastaajia juomalajeit-
tain arvioimaan, kuinka paljon he olivat
kahden viikon aikana yhteensä käyttäneet
alkoholia.

Yhdellä käyttökerral,la nautitut alkoholimäärät vas-
taajat saivat ilmoittaa pullojen lukumäärinä tai - 

jos
oli kyseessä pienemmät erät - pullon osasina. Heille
näytettiin luonno llista korkoa olevia piirrettyjä pullojen
kuvia, j,oista he saivat näyttää miten suuren osan pul-
losta he arviolvat juoneensa. Kulutusmäärät muutettiin
absoluuttiseksi alkoholtksi käyttämällä seuraavia tila-
vuusprosentteja:

Pilsneri 2.2
Kes,kiolut 4.9
A-olut . S.5
Long drlnk S.s
Mieto viini 12

Väkevä viini .. 19

Muu väkevä alrkoholi 39
Ponti,kka 39
Sprii ........ 96
Sahti, kilju 6
Ko'tiviini 12

Alkoholirikorvike 90

Alkoholin käyttö kahden viime viikon aikana

Kysely tapahtui seuraavasti: Vastaajalle
annettiin ensin kortti, jossa kaikki alkoholi-
juomat olivat nimettyinä. Vastaaja sai sa-
noa, mitä juomia hän oli nauttinut kahden
viikon aikana. Viineistä ja väkevistä juo-
mista kysyttiin myös juomien nimet, jotta
oikea luokittelu saatiin varmistetuksi. Jokai-
sesta nauttimastaan juomasta vastaaja sai
ilmoittaa kahden viikon aikana juodun mää-
rän. Tämän jälkeen edettiin juomittain ja tqf-
syttiin, kenen seurassa ja missä yhteyksissä
nauttimista oli tapahtunut kahden viikon ai-
kana.
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Tau lu kko l. Missö möörin eri juomio on noutittu 2
viikon oikono eri ryhmissä

Kaik- Nai- Mie- 15- '18- 22- 35- 5G-

Juoma

kl set het 17 v.21 v. 34 v. 49 v.

1954 1019 935 163 162 448 461

%%%%
5287

30 17 4t 1s
127172

Vanhemmilla henkilöilla alkoholin käyttö
näyttää taas keskittyvän pelkästään keski-
olueen ja väkeviin juomiin. Absoluuttisina
käytetyt alkoholimäärät ilmenevät taulukos-
ta 2.

Keskioluesta saatu absoluuttisen alkoho-
lin määrä on samalla tasolla kuin long
drinkien, väkevien viinien ja sahdin tai kil-
jun nauttimisesta saadut alkoholimäärät.
Selvästi näitä suurempia absoluuttisen al-
koholin määriä saadaan spriitä, väkeviä juo-
mia, pontikkaa tai A-olutta juomalla.

Naisille näyttää olevan tyypillistä se, että
he nauttivat varsin tasaisena pysyvän mää-
rän absoluuttialkoholia kahden viikon ku-
Iuessa riippumatta juomalajeista. Poikkeuk-
sen muodostavat vain sprii sekä väkevät
juomat.

Miehillä kaikki absoluuttialkoholimäärät
ovat suurempia. Eniten he tulevat sitä naut-
tineeksi spriinä, väkevinä juomina, A-
oluena ja pontikkana.

los tämän tutkitun kahden viikon jakson
perusteella estimoitaisiin alkoholin vuosi-
kulutus, saataisiin absoluuttisen alkoholin
määräksi 7.1 milj. litraa, mikä on 32 %
tilastoidusta kulutuksesta. Kahden viikon
jakso ei siis pysty kovin hyvin edustamaan
koko vuotta. Tähän jaksoon ei sisältynyt
mitään erikoista juhlapäivää. Tutkimus suo-
ritettiin ennen Alkon myyjien lakkoa, joten
sekään ei vaikuta tulokseen.

Alkoholin kulutus vuosina t968 i'a l97l

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut
selvittää alkoholin kulutuksen määrää, sillä
sehän on ennestään tilastoitu sangen tar-
kasti.

Aineistosta tehtyjä kulutusmäärien esti-
mointeja käsitellään tässä yhteydessä lä-
hinnä tutkimuksen luotettavuuden kriteerei-
nä. Taulukossa 3 on esitetty saavutetut esti-
maatit sekä vertailtu niitä vastaavina vuo-
sina ti lastoituun'kulutukseen.

720

3
2'l

6

o, o/ o,/o /o lo
866

43 43 33
25 20 11

Pilsneriä. .

Keskiolutta
A-olutta . .

Long drinkiä
Mietoa viiniä
Väkevä viiniä

Pilsnerinä ..
Keskioluena
A-oluena ..

Longdrinkinä*) 6.5
Mietona viininä 4.5
Väkevänä viininä 6.5

0.8 2.4 0.8 1.7 2.2
3.9 7.8 2.8 6.7 7.1
s.6 10.7 4.1 9.8 10.2

01
85
86

111'.|
7954
7772

4
10
10

2
10
9

Muuta väkevä 23
Pontikkaa . .. 1

Spriitä ...... 1

Sahtia, kiliua
Kotiviiniä ..
Ei mitän ..

Taulukossa 1 on esitetty kokonaistulok-
set tästä kysymyksestä. 30 oÄ 15 vuotta
täyttäneestä väestöstä on kahden viikon
aikana juonut keskiolutta ja 12 o/s A-olutta.
Puolet eli 49 oÄ ei tuona aikana ole juonut
mitään alkoholijuomaa.

Nuorimmasta ikäryhmästä ovat harvat
juoneet alkoholijuomaa ja yli puolet tämän

ryhmän juoneista yksinomaan keskiolutta.
Keski-ikäisillä juomien skaala on laajin.

Tau I u kko 2. Kohden viikon oikono juotu henkilöö kohti

Juoma Kaik- Nai- Mie-'t 5- 18- 22- 35- 50-
ki set het 17v.21 v.34v.49v. v.

absoluuttista alkoholia cl

1433525332817
0112100
0101100

31423422
44433742

49 61 3s 72 34 31 44 61

. 2.O
6.6

. 9.1

2.5
6.7
7.7

2.0
6.5
8.4

2.s 8.9 1.8
3.8 5.8 6.3
4.7 8.6 4.0

7.6 4.3
3.9 5.5
6.2 7.5

3.8
6.7

9.3
3.8
5.9

Muuna väke-
vänä

Pontikkana *)
Spriinä *)

9.8 19.2

- 10.3
17.6 q.0

Sahtina, kiljuna 6.9 7.8 8.8 2.2
Kotiviininä 5.5 3.3 7.6 4.6

12.3 20.0 15.6 14.3
14.1 7.3 19.s 16.2
16.0 12.0 36.0 56.0

7.s 8.8 6.1 6.2
3.2 5.9 7.8 3.1

16.3
10.3
27,6

8.5
32

*) Tleto on epäluotettava liian pienen vastaajamäärän
vuoksi



Ta u I u k ko 3, Eri juomien orvioitu kulutussek<i ko. esti-
moottien vertoilu tilostoituun kulutukseen

Juoma

1968 1971
Osuus Osuus

Arvioitu tilastoi- Arvioitu tilastoi-
kulutus dusta kulutus dusta

kulutuk- kulutuk-
sesta sesta

1000r % 'r000r %
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Taulukko 5, Erl juomio yuoden kuluesso juoneitahen-
kilöitö

Juoma 1968 1971

% 1000 % 1000
henk. henk.

476 12
478 48
672 25

Pilsneriä
Keskiolutta .....
A-olutta

Long drinkiä ) .
Mietoaviiniä-..
Väkevä viiniä ..

Muuta väkevä . ....
Pontikkaa -) . ...,..
Spriitä *)

Sahtia, kiljua
Kotlviiniä . .

22 6 600
30 45 500
41 20 100

Pilsneriä ......
Keskiolutta ....
A-olutta ......
Long drinkiä ..
Mletoa viiniä ..
Väkevää viiniä .

Muuta väkevää.
Pontikkaa . ....
Spriitä .

Sahtia, kiliua ......
Kotiviiniä
Alkoholin korviketta

Ei mitään

14
't4
19

3
17
t8

167
237

423
685
889

205
905
943

778
99
88

272
472

920

10 900
14 800
'r6 200

3 s00
270o
2«)0

7 300
100

50

1

2

41
1

1

5
7
0

41

35
30
37

64
$
28

30

102 6
596 26
627 27

427 51
333
4s3

113
46
35

43 400
70
70

800
800

7

700
700

2 500
3 600
2 500

5 700 7 400
42y" 33%

8
13
0

*) Tieto on epäluotettava liian pienen vastaaiamäärän
vuoksi

Tau I u k ko 4. Alkoholijuomientilostoitu jo orvioitu koko-
noiskulutus obsoluuttiseno olkoholino

1968 1971
Kulutus 1000 1000

litroina litroina

Tilastoitu kututus
Tämän tutkimuksen mukaan arvioitu

kulutus
Osuus tilastoidusta kulutuksesta ......

{3 s00 27200

Absoluuttisena alkoholina voidaan saavu-
tettua mittaustulosta kokonaisuudessaan
verrata tilastoituun kulutukseen.

Taulukosta 4 'käy ilmi, että tutkimus on
saavuttanut 42 o/s vuoden 1968 ja 33 o/s vuo-
den 1971 kulutuksesta.

Kulutusarvioiden kattavuuden heikkene-
minen voi osittain johtua suoritetuista las-
kutoimituksista. Estimointeja suoritettaessa
pyrittiin luonnollisesti vuoden 1968 kohdalla
jättämään ulkopuolelle ne vastaajat, jotka
silloin olivat kohderyhmän ulkopuolella (nyt
alle 18 -vuotiaat). Samoin käytettiin vuo-
den 1971 kohdalla 30000 henkilöä suurem-
paa väestökerrointa. Mutta kun vastaajia
käsiteltiin vain vuosiluokkina, on mahdollis-

1 447 26

ta, että toisenlaisella tulkinnalla olisi voitu
saada hieman erilaiset kulutusestimaatit.

Estimointitekniikkaan liittyvät kysymykset
voivat kuitenkin selittää vain pienen osan
vuoden '1971 arvioiden heikommasta kat-
tavuudesta. Varsinainen selitys piilee siinä,
että vastaajat ovat ujostelleet ja lievennel-
leet alkoholin käyttöään sitä enemmän, mi-
tä tuoreemmista tapahtumista on ollut kysy-
mys. Tosiasia kumminkin on, että vuoden
1971 todellisesta kulutuksesta on tavoitettu
huomattavasti pienempi osa kuin vuoden
1968 kulutuksesta. Jotta haastatteluissa saa-

dut eri vuosien kulutustiedot olisivat kes-
kenään vertailukelpoisia, pitäisi joko korot-
taa vuoden 1971 lukuja 27 % tai alentaa
vuoden 1968 lukuja 22 oÄ. Koska emme
kuitenkaan tiedä, missä määrin vuoden
1971 heikompi kattavuus johtuu siitä, että
vastaajat ovat aliarvioineet toisaalta juomis-
tiheyttään ja toisaalta kertakayttOmääriään
sitä enemmän, mitä tuoreemmasta tapahtu-
masta on kyse, haastatteluissa saadut luvut
esitetään korjaamattomina.

Kummankin vertailuvuoden'käyttötietoja
tar.kasteltaessa on pidettävä mielessä, että
aineisto antaa vuoden 1971 juomatavoista
vielä epätäydellisemmän ja enemmän kau-
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nistellun kuvan kuin vuoden 1968 juomata.
voista. Käytön salailun lisääntyminen ky-
syttäessä haastattelua välittömästi edeltä-
nyttä vuotta on siis omiaan antamaan liian
optimistisen'kuvan juomatapojen kehitty-
misestä.

Kaikkien juomien käyttäjien määrä on
kasvanut lukuun ottamatta pilsnerin nautti-
joita. Eniten on kasvanut keskioluen käyt-
täjien määrä.

Taulukko 5 ei anna oikeata kuvaa alko-
holia nauttineiden henkilöiden määrän kas-
vusta, sillä samat ihmiset ovat aloittaneet
vuosien 1968-71 välillä useamman juoma-
lajin käytön. He esiintyvät tässä taulukossa
toistuvasti. "Raittiiden" eli sellaisten henki-
löiden määrä, jotka vuoden aikana eivät ole
juoneet mitään ko. juomista, on vähentynyt
527 000.

Alkoholin saannin helpottuminen on siis
vaikuttanut käyttäjien määriä lisäävästi. Sa-
malla tietysti kasvaa käyttökertojen koko-
naismäärä maassa. Mutta keskimäärärsessä
alkoholin kertakäyttöjen määrässä ei mitään
muutoksia ole havaittavissa.

Tätä koskeva kysymys esitettiin seuraavalla ta-
valla: Vastaajalle annettiin kortti, jossa olivat ohel-
set rkäyttötiheysvaihtoehdot:

JuomakertoJen vuosikeskiarvot on laslkettu siten,
että kunkin vaihtoehdon rkohdalle tulleet vastauikset
on kerrottu suluissa olevilla luvuilla. Kertoimet ovat
kielellisten vaihtoehtojen mahdollisimman tarkkoja
numerollisia vastineita.

Taulukko 6. Eri juomio nouttineiden keskimriäräiset
käyttöketrct yuoden kuluesso

Juoma 1968 1971
kertaa/v kertaa/v

Pilsneriä 60 46
Keskiolutta 50 50
A-olutta 37 31

Long drinkiä .

Mietoa viiniä ,

Väkevää viiniä

34
17
15

16
16
10

Vastaaja sai jokaisesta sellaisesta Juomasta, jota

'hän oli sanonut vuoden ai'kana nauttineensa, ilmoit-
taa miten usein rkäyttöä oli tapahtunut. Näin halut-
tiin saada vastaaminen mahdollisimman helpoksi,
koska varsirlkin vuotta 1968 tkoskevien asioiden muis-
taminen on sinänsä valkeata. Tilanteessa oli se vaa-
ra, että osa vastaajista olisi voinut jättää määrä-
tledot llmoltta.matta. Tämä vaara onnistuttiin välttä-
mään.

Muuta väkevää
Pontikkaa .. .. .

Spriitä.

Sahtia, kiljua . .....
Kotiviiniä
Alkoholinkorviketta

14
19

't0
1',|

Taulukossa 6 esitetään kutakin juomaa
vuoden kuluessa nauttineiden henkilöiden
käyttömä,ärien keskiarvot. Tuloksista näem-
me, että käyttökertojen keskiarvot ovat
yleensä pienentyneet vuosien 1968-71 vä-
lillä. Keskioluen keskimääräinen juomisti-
heys on käyttäjää kohti pysynyt aivan en-
nallaan (50 kertaa vuodessa). Tämä tuntuu
melko hämmästyttävältä, kun ajattelee kuin-
ka paljon helpommaksi keskioluen saanti
on tullut vuoden '1968 jälkeen. llmiö johtuu

siitä, että keskioluen käyttäjäjoukko oli
't968 hyvin valikoitunutta. He asuivat sellai-
silla paikkakunnilla, että heillä oli mahdolli-
suus hankkia ja he tulivat hankkineeksi
keskiolutta noin kerran viikossa.

Sama koskee myös muita Alkon juomia.

Vuonna 1968 käyttäjiä oli vähemmän, mut-
ta he olivat suhteellisen aktiivisia.

Alkoholijuomien käyttäjäkuntien kasvu
selittää osan kulutuksen 'kasvusta. Alkoho-
lijuomat ovat tulleet yhä useamman henki-
lön ulottuville, jolloin alkoholia käyttävien
lukumäärä on kasvanut. Jos 'käytämme
laskuperusteina tämän tutkimuksen mukai-

18
3
5

19
7
6

Melkein joka päivä ....
3---4 kertaa viilkossa . . .

1-2 kertaa vii'kossa . . .

2-3'kertaa kuuikaudessa

Kerran rkuukaudessa ...
5-10 rkertaa vuodessa
2-4 kertaa vuodessa
Valn kerran vuodessa

(s00)
(182)

(78)

(30)

(12)
(8)

(3)

(1)
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sia käyttäjämääriä, pääsemme seuraaviin
tuloksiin:

Tilostoitu olkoholiiuomien myynti obsoluuttiseno olkoholino (l)

15 Y. täyttänyttä alkoholin
henkilöä kohti käYttäiää kohti

1968 3.8 6.5
'1971 6.3 8.5

Kulutuksen kasvu on siis pienempi, jos

se lasketaan käyttäjää kohti kuin jos se

suhteutetaan koko väestöön.
Taulukossa 7 on esitetty yhdellä juoma-

kerralla keskimäärin nautittu juomamäärä.

Määrät ovat yleensä hieman alentuneet
vuodesta 1968. Vain A-olut tekee tästä
poikkeuksen. Kerralla nautitun juomamää-

rän pieneneminen selittynee siten, että

uudet käyttäjät juovat kerralla hieman vä-
hem'män kuin entinen käyttäjäkunta, sekä
siitä, että alkoholin saannin helpottuessa
pienet käyttökerrat lisääntyvät, mikä vuo-
rostaan alentaa keskimääräistä kertakäyt-
töä.

Ta u I u kko 7. luotu keskimäörinyhtä iuomakertoa kohtl

Muuta väkevää . .

Pontikkaa
Spriitä.

Sahtia,'kiliua
Kotiviiniä ..
Ei muista ..

jotka ovat aloittaneet 1*21-vuotiaina, riip-
pumatta siitä, minkä ikäisiä he nyt ovat'

Olutryhmään kuuluvien juomien osuus aloi-
tusjuomana on selvästi suurempi niiden

keskuudessa, jotka ovat aloittaneet vuonna

1969 eli keskioluen vapautumisen jälkeen.

Samoin viinien osuus on suurempi äskettäin

aloittaneilla. Niillä, jotka ovat aloittaneet
joskus ennen vuotta 1969, on myöhemmin

aloittaneita tavallisemmi'n aloitusjuomana
väkevä alkoholi. Myös pontikan, spriin ja

kiljun osuus on ennen vuotta 1969 aloitta-
neilla suurempi.

Taulukossa 9 on tarkasteltu eroja eri

ikäisten vastaajien aloitusjuomissa. Tau-

lukko kuvaa lähinnä niitä muutoksia, joita

viime vuosikymmenien aikana on tapahtu-
nut alkoholin käyttöä aloittelevien iuomata-
voissa.

Erot eri ikäryhmien välillä ovat saman-
suuntaisia sekä ensimmäistä kokeilua että
ensimmäistä humalaa kuvaavissa jakautu-

missa. Olutryhmän juomat ovat selvästi ta-
vallisempia nuorten 'kuin vanhojen aloitus-
juomina. Kaikkein nuorimmassa ikäryhmäs-
sä on keskioluella jonkin verran suurempi
osuus aloitusjuomana kuin vanhemmissa
ikäryhmissä.

Taulukko 8. fititä
kokeiluun ikäryhmössö
vuoden 1969

Juoma

Pilsneriä . .

Keskiolutta
A-olutta . .

Long drinkiä . .. . .
Mietoa viiniä . .....
Väkevä.viinlä . , ...

juomio on köytettY ensirnmöiseen
15-21 -vuotioat ennen io iölkeen

Keskioluen vapautumista
ennen iälkeen
696 87

%%
33
532
65
1

10
13

1

11
18

45
7
7

8
2
2

27

:
,|

3
6

Juoma

Pilsneriä
Keskiolutta
A-olutta
Long drinkiä . .....
Mietoaviiniä......
Väkevää viiniä . . .. .

Muuta väkevä . ...
Pontikkaa
Spriitä.
Sahtia, kiliua . .....
Kotiviiniä
Alkoholin korviketta

1968 1971
Absol. Absol.

alkoholia alkoholia
cl cl

0.8 0.8
3.0 2.6
3.6 4.0
5.6 4.2
3.2 3.0
5.3 5.2

10.4 9.0
16.3 9.0
18.s 14.8
4.3 3.9
7.2 4.',1

Alkoholin käytön aloittaminen ia
ensimmäinen humalatila

Taulukossa 8 on tutkittu eroja ensimmäi-
sen alkoholinnauttimiskerran juomalaadus-

sa ennen ja jälkeen keskioluen vapautumi-
sen. Analyysiin on otettu vain ne vastaajat,
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Tau lu kko 9. Mitö juomiaonköytetty efi*mrnitisen kokeitun ja ensimmäisen humalanyhteydessöeriiköryhmissönykyisen
iön mukoon

Juoma

Pilsnerlä ..
Keskiolutta
A-olutta ..

Long drinkiä
Mietoa viiniä .,
Väkevä viiniä .

1- 3 kertaa
4-15 kertaa
Yli l5 kertaa
Ei osaa sanoa
Ei ole ollut päihtyneenä kyseisenä
vuonna
Ei ole koskaan ollut pälhtynyt

Kokellu
18- 22- 35- 65 v.- 15-
21 v. 34 v. &4 v. 17 v.
131 385 675 t 3't ss
ol ol ol ol ol
/o /o /o /o /o

Humalatila
15-
17 v.

88
/o

18-
21 v.
108
o/

0
9
6

I
16
19

1

7
12

22- 35- 65
3,1 v. &4 v,
328 504

%%
0
1

2

0
4
9

23
24
10

3
10

62
1

6

4+
1

6

91

0
6
0

10
32
7

11
19
I

0
15
4

1

13
9

0
16
10

1

12
14

0
12
12

0
7

11

4
7

5
1

0

4
8

4
4
2

3
6

5
9
9

3
3

2
6

0
4
6

1

5

39
7

10

2
22
16

75
0

11

0
1

2

Muuta väkevä ..
Pontikkaa
Sahtia, kiliua .. ..

Kotiviiniä. ..
Ei muista . ..

Päih§mistiheys

Vastaajilta tiedusteltiin myös, montako
kertaa he olivat olleet päihtyneenä vuosien
1968 ja 1971 aikana. Kokonaistuloksesta
voidaan todeta, että merkittävää muutosta
ei ole tapahtunut (Taulukko 10).

Päihtymistiheydessä on varsin selviä ero-
ja eri väestöryhmien välillä. Näiden erojen
havainnollistamiseksi on taulukossa 11 esi-
tetty vuotta 1971 koskevat tiedot:

Taulukko 10. Pöihtymiskerajo vuoden oikono vuo-
sino 1968 jo 1971

Päihtymiskertoia 1Zf 197/1

/o /6

18
18
12

53
9

10

15
0

14

2
5

41
1

6

30
2
6

1

6
2
5

Pöihtymiskerujo eri vöestöryhmissö

Kaik- Nai- Mie-15- 22- 65-
ki set het

196't 1023 937
ol o/ ol
/o /o /o

16 12 20
16630

Naisista oli oman ilmoituksensa mukaan
ollut päihtyneenä 18 o/e mutta miehistä pe-

räti 50 o/s. Yielä selvempi ero oli naisten
ja miesten välillä, jos vertaillaan niiden
osuutta, jotka eivät ole olleet koskaan päih-
tyneenä. Naisista näitä oli 66 oÄ, miehistä
vain 21 o/s.

Myös eri ikäisten vastaajien välillä oli
selviä eroja päihtymistiheydessä. Nuorissa
oli enemmän kuin vanhoissa niitä, jotka
vuoden aikana olivat olleet päihtyneenä.

Muutokset nuorison alkoholin käytössä

Julkisuudessa on paljon keskusteltu sii-
tä, kuinka nuoris.on alkoholin käyttö on
muuttunut vuoden 1969 alusta lähtien.
Uudistuksista vaikutti nuorison alkoholin-
saantimahdollisuuksiin lähinnä keskioluen
vapautuminen ja ostoon oikeuttavien ikä-
rajojen aleneminen sekä maaseudulla tie-
tenkin yleisesti ravintoloiden ja Alkon
myymälöiden perustaminen.

Nuorison alkoholin käytössä havaittujen
ja havaituiksi väitettyjen muutosten on
yleensä katsottu aiheutuneen keskioluen
vapautumisesta ja muiden muutosten mah-
dollinen vaikutus on jätetty huomiotta.
Muutosten syitä etsittäessä nekin on pi-
dettävä mielessä.

12
12
4
5

16
14

3
2

20
45

22
45

Taulukko l'1.
vuonno 1971

Päihtymlskertola

1-3 kertaa
Yli 3 kertaa

Ei kertaakaan v.'1971 , ,.
El koskaan

21 v. &4v. v.
326 1376 2s8
o, ol o,
/o /o /o

2017 3
25193

21142842329
4s 66 21 50 39 65
221120El vastausta
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Tau I u kko 1 2. Mitä juomio eri iköiset nuoret nouttivotvuoden oikano vuosina 1968 ia 1971 sekd todettu muutos

lkä ao. vuotena
17-18 v. 19-20 v.

1968 1971 Muutos1968 1971 Muutos

Juoma
70

%

(+ 2)
(+ 40)(+4
(+ 23)
(- 6)(+a
(r 0)
(-14

Pilsnerlä ..
Kesklolutta
A-olutta ..
Mietoa tai väkevää vllniä
Muuta väkevää
Pontikkaa, spriitä, kiliua

Long drinkiä, kotiviiniä
El mitään näistä . ... '..

Ta u I u k ko't 3. Miten usein eri juomio

-vuotioot nouttivot niitö vuosino 1968 ia

Juoma

15-16 v.
1968 1971 Muutos

28
22
t5

161

16
38
10

64

19
4
5

16
9
4

2
66

264
/o

23
57
28

/o

30
24

7
ß

(- 3)
(+ r4
(+ s)

(+ 12)
(+ 13)
(+ 11)

(+ 13)
(-24')

19
13
19

85 186

%%%
hd/

+ 4) '18 
20

+ 4+) 76 66

+9) 31 38

30
26
't0

69
41
t5

73
42
20

3e)
15)
5)

23)
16)

+
+
+

+

40
48
13

'1541 v.
1968 1971

Kertaa/v.

Keskiolutta
A-olutta . ...
Mietoa viiniä

25
23
't6

Väkevää viiniä . '
Muuta väkevä

12
13

Nuorison juomatavoissa tapahtuneiden

muutosten selvittämiseksi analysoitiin, mi-

ten nykyisten nuorisoryhmien alkoholin

käyttö poikkeaa niiden juomisesta, jotka

olivat samanikäisiä vuonna 1968. Lähinnä

haluttiin tietoa juomatyyppien valinnasta
ja päihtymyksen yleisyydestä (taulukko 12)'

Yleishavaintona voidaan todeta, että

vuonna 1971 poikkeuksetta suurempi

osuus eri ikäryhmiin kuuluvista nuori§ta

nautti eri juomatyyppejä kuin samanikäisis-

tä nuorista vuonna 't968. Raittiiden osuu-

dessa oli vastaavasti tapahtunut laskua.

Eri juomatyyppejä käyttäneiden osuudet

ovat nousseet eniten keskimmäisessä
ikäryhmässä, ja raittiiden osuus on laske-

nut eniten nuorimmassa ikäryhmässä.
Keskiolutta käyttäneiden määrässä ta-

pahtunut nousu on varsin selvä. Esim'

15-'16 -vu,otiaista oli vuonna 1968 juonut

keskiolutta 4 o/s, mutla vuonna 197'l tähän

ikäryhmään kuuluvista oli nauttinut keski-

't4
34

14
't7

orlutta 98 oÄ. Vielä suurempi on nousu kes-

kimmäisessä ikäryhmässä. A-oluen käyttä-

jien määrässä tapahtunut lisäys on melko

pieni.

Mielenkiintoisia ovat viinejä ja väkeviä

käyttäneiden määrässä tapahtuneet muu-

tokset. Nuorimmassa ikäryhmässä molem-

pien juomatyyppien käyttäjien osuus on

n,oussut suunnilleen yhtä palion, mutta

vanhemmissa ikäryhmissä on ennen kaik-

kea viinin nauttiminen yleistynyt ja väkevien

nauttiminen joPa vähentYnYt.

Nuorison atkoholin käytön kokonaisku-

vaan kuuluvat tietysti myös tiedot nautti-

mistiheydestä sekä kerralla kulutetuista
juomamääristä (taulukko 13).

lkäryhmässä 1*22 -vuotiaat on keski-

oluen käyttötiheydessä tapahtunut pientä

nousua mutta muiden juomatyyppien käyt-

tötiheydessä melko selvää laskua. Edellä

todettiin, että kaikkien juomatyyppien koh-

dalla oli niitä nauttineiden määrä kasvanut.
Vuonna 1968 joivat keskiolutta nauttineet

käyttökertaa kohti keskimäärin 0.58 litraa,

vuonna 1971 vastaava luku oli 0.38 iitraa.

Näin ollen siis keskiolutta juodaan yhdellä
kertaa keskimäärin jonkin verran aikaisem-
paa vähemmän. Tämä aleneva tendenssi
johtuu tietysti siitä, että ne nuoret, jotka

käyttivät alkoholia jo vu,onna 1968, olivat
'poikkeavasti' käyttäytyviä ja nauttivat al-

koholia intensiivisemmin kuin muut. Vuon-

t5
42

köyttövöt 15-22
t97l

28
21

9

10
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Taulukko 14. Miun monto kcrtoa 15-22 -vuotioot
ovot ollect pöihdyksissrä vuosino 19ö8 jo 1971

Pälhtymiskerrat

Eräitä kysymyksiä ja väittämiä kos,kevat
mielipiteet

Tutkimuksessa tiedusteltiin oluen myyn-
tiin ja tarjoiluun liittyviä asioita sekä suh-
tautumista eräisiin alkoholipoliittisiin väit-
tämiin. Näihin saadut vastaukset - Yo-ja-
kautumat - esitämme seuraavissa, taulu-
koissa.

Mistö yleisön pitöisi soodo ostoo keskiolutto

1t-18v.
1968 1971
%%

19-22v.
1968 1y71

o, ol

l-3 kertaa .
Yli 3 kertaa .
El kertaakaan
El vastausta .

't5
11
65

6

17
20
62

1

23
31
43

3

31
22
45

2

na 1971 mu'kaan tulleista uusista nuoriso-
käyttäjistä suuri osa on harvoin ja vähän
kerralla nauttivia.

Tähän viittaa myös päihtymistiheyden
analysointi. Taulukossa 14 nähdaän päihty-
mistiheys 1*-22 -vuotiaiden joukossa vuo-
sina 1968 ja 1971.

Nuoremmassa ikäryhmässä on päihty-
mistiheydessä tapahtunut lievää nousua;
vanhemmassa ikäryhmässä l-3 kertaa
vuoden aikana päihtyneiden määrä on kas-
vanut, mutta yli kolme kertaa päihtyneiden
määrä on laskenut.

Ei mlstään
Valn Alkon myymälöistä viinakortilla
Vain Alkon myymälölstä, mutta llman viinakorttia
Ellntarvlkekaupolsta, loilla on myyntllupa
Kaiklsta elintarvikekaupoista . ,
El osaa sanoa

Ä4iten kcskiolutto phäisi u rjoi I lo rovintoloi sso

El missään ravintolassa
Vain annlskeluravlntoloissa aterlan yhteydessä . . . .
Valn anniskeluravlntoloissa, muttä ilman ruoka-

%
7
I

16
29
36
4

6
11

12
20
42

9

pakkoa.
Kaikissa ruokapaikoissa
Kaiklssa ruokapaikoissa
El osaa sanoa

aterian yhteydessä.

1T:: ::::r::::

Mitkä ominoisuudet sopivot eri juomiin (/ol

Tilanne tai tarkoitus

Unen saaminen

Rentoutuminen
lrtautuminen arkipäivästä
lkävien asioiden unohtaminen
Hauskan pito ...
Ajan kuluttaminen....
Säryn tal muun vaivan unohtamlnen
Tavan vuoksi
Hyvän maun vuoksi .

Lämmikkeeksi
Keskustelun, iuttelun virittämiseksi . . . .
Musiikkia kuunneltaessa
Tv-tä katseltaessa ... .

Aterialla
lntiimln yhdessäolon vuoksi . . ,..
Jännittyneisyyden laukaisemiseksi
Itseluottamuksen saamiseksi. ....
Piristykseksi

Keski
olut

A-
olut

8

10

4
2

9

11

1

10

4
2

12

3

6

29

2

3

2
10

Miedot
viinit

Väkevät
Yiinit

4
11

10

6

19

6

5

6

l0
11

,9
3

3

7

5

7
6

9

7
9

7

3

,5
I
2

8

't2
6

18

6

6

23

6

4
3

9

13

9

4
2
6

14

1

15

3

2
l0
4

,0
37

2

2
2

11

Väkevät Alkoholi-
juomat ton viini

52
143
192
16 1

255
59

13 1

712
310

19 1

176
26
l8
429
63

t5 1

12 1

911
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Suhtoutuminen eräisiin olkoholiporiittisiin vaif/(ömiin (yol

Väittämät

Keskiolut on terveellinen iuoma. .
Keskiolut ei olkeastaan ole varslnalnen alkoholljuoma.

Jo keskiolut muodostaa selvän alkohollvaaran .

Nuoriso oppll nykyään lilan aikaisin alkoholin käytön .

Alkoholiiuomia pitäisl saada mainostaa vapaammin

Alkoholin mainontaa pltäisi lisätä
Alkoholia ei pitäisi mainostaa lainkaan

Oluen hlnta pitäisi sällyttää ennallaan ..
Oluen hintaa saa korottaa
Väkevlen alkoholiiuomien hintora saa korpttaa
Hlntolcn korottaminen el pysty vähentämään alkoholln kulutusta

Täysin
erl

mleltä

Jonkln
YCrrtn

erl
mieltä

Saman-
tckevää,
ei osaa

sanoa

Jonkln
Yerran
samaa
mieltä

Täysln
samait
mieltä

23

70

16

5

23

24

14

6

12
10

{0

2ß

20

't2
3

70

76

8

9

45

36

5

4
3

8

19

t0
I
4

9

I
8

21

23

22

16

10

23

43

71

5

3

66

51

16

3t
65

7

17

I
10

10

7

I
15




