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taavat vastaajien alkoholiasenteita
varsinaisia juomismotiiveja (vrt.
1969 a).

eivätkä
Mäkelä

Vuosien 1968-69 kulutustutkimuksen (Mäke-
tä 1969 a, 1969 b, 1971) haastattelulomake
sisälsi alkoholin käytön perusteluja koskevia
asennekysymyksiä. Nyt esiteltävän tutkimuk-
sen tavoitteeksi asetettiin eri väestöryhmien
alkoholin käytön perustelujen kuvaaminen ja
vertailu.

P er u st eluain ei ston luonn e

Alkoholin käytön merkitystä ja tehtäviä so-

siaalisessa elämässä samaten kuin käyttäjien
juomismotiiveja on tavallisesti pyritty selvit-
tämään havainnoimalla elämää joko luonnol-
lisessa ympäristössä tai laboratoriossa. Ihmis-
ten käyttäytymisestä on toivottu voitavan
päätellä, miksi yhteisössä käytetään alkoho-
Iia. Alkoholin käytön sosiaalisten tehtävien
ja juomismotiivien selvittäminen on kuiten-
kin osoittautunut vaikeaksi niin teoriassa
kuin käytännössäkin (vrt. Bruun 1972, ss. 15

-22 
ja esim. Juurmaa 7972). Juomismotiive-

ja on koetettu selvittää myös haastattelemal-
la, ts. tiedustelemaiia ihmisiltä itseltään, mik-
si he juovat. On selvää, että tällöin ei saada

selvitetyksi heidän todellisia juomismotiive-
j aan. Tiedostetut juomisperustelut ovat lähin-
nä ympäröivän kulttuurin tarjoamia rationa-
Iisointeja ja näin ollen niitä on pidettävä 1ä-

hinnä alkoholin käyttöön liittyvinä asenteina.
Myös tämän tutkimuksen perusteluosiot mit-

Tärmä artilkeli perustuu tekijän pro-gradu -työ-
hön Atkoholi,nkö.Atdn perustelut eri aäestöryhmis'
sö, Sosiaalipolitiilian laitos, Helsingin yli,opisto
19?3.

56

Tutkimusai,netsto

Kulutustutkimuksen näyte edusti Suomessa
vakituisesti asuvaa 15-69 -vuotiasta väestöä.
Poiminta ositettiin sukupuolen mukaan siten,
että näytteeseen tuli 1/4 naisia ja 3/  miehiä.
Kaikkiaan poimittiin vuoden 1968 henkikirjo-
jen perusteella 1 885 hengen otos. Haastatte-
lut suoritettiin syys-lokakuussa 1968. Haas-
tateiiuksi saatiin kaikkiaan 453 naista ja 1 370

miestä, joten vastausprosentti oli 96,7.

Tutkimuksessa mukana olleiden kolmen-
toista asenneväittämän (osion) sanamuodot
on esitetty täydeilisinä taulukossa 1. Kunkin
väittämän osalta vastaajat saivat sanoa, onko
se heidän alkoholin käyttönsä kannalta erit-
täin tärkeä, verraten tärkeä, jokseenkin mer-
kityksetön vai täysin merkityksetön. Väittä-
mät esitettiin vain niille vastaajille, jotka vii-
meksi kuluneiden kahdentoista kuukauden ai-
kana olivat nauttineet alkoholia. Lisäksi tut-
kimus koski vain aikuisia, siIIä oletetaan, että
alle 20-vuotiaiden alkoholiasenteet ovat vielä
vakiintumattomia. Näin ollen tutkimusaineis-
ton muodostavat alkoholia käyttävät aikuiset :

1 103 miestä ja 236 naista.

Ainei,ston kästttelg

Väestöryhmien juomisperustelujen kuvaami-
nen suoritettiin ristüntaulukoimalla ja taulu-
koinnissa käytettiin alkuperäisiä perustelu-
osioita. Alkuperäisistä kahdestakymmenestä
osiosta voitiin kuitenkin aikaisemman fakto-



rianalyysin (Mäkelä 1969 a) perusteella kar-
sia epäolenaaisimmat. Jäljelle jääneet 13 osio-
ta voitiin faktoroinnin perusteella jakaa si-
sällöllisesti kolmeen ryhmään taulukossa 1

näkyvällä tavalla.
Jo aikaisempien tutkimusten perusteella

tiedettiin, että ne, joiden eIämässä alkoholin
käyttö on keskeistä, pitävät kaikkia peruste-
luosioita juomiselleen tärkeämpinä kuin vä-
hän alkoholia käyttävät. Tämän vuoksi vas-
taajien juomistaso o1i vakioitava. Juomista-
son mittariksi vaiittün vuosikulutuksen mää-
rä, ja vastaajat jaettiin tämän mittarin mu-
kaisesti kolmeen juomistasoryhmään. Suur-
kuluttajiksi katsottiin re, joiden arvioitu
vuosikulutus absoluuttialkoholiksi muutettu-
na ylitti 5 1, keskimääräiskuluttajiksi ne, joi-

den kulutus oli 1 - 4,99 l, sekä pienkulutta-
jiksi vuodessa vähemmän kuin 1 I kulutta-
vat.

T utkimu stulo sten e sitt ärntn en

Tutkimustuloksia esittävissä taulukoissa on

kunkin perusteluosion tärkeyttä osoittavaksi
tunnusluvuksi valittu kustakin kohderyhmäs-
tä niiden vastaajien osuus, jotka pitivät pe'
rustelua verraten tärkeänä tai erittäin tär-
keänä. Näitä tärkeänä pitäneiden osuuksia
kutsutaan jäljempänä myös vertailuluvuiksi.
Tietyn kohderyhmän vertailulukujen muo-
dostamaa kokonaisuutta taas kutsutaan koh-
deryhmän perustelurakenteeksi.

Taulukoita tulkittaessa on otettava huo-

Taulukko l. Kaupungissa j,a maa,seudulla asuvien miesten ja naisten juomi,sperustelut prosentteina

Perustelut

Somaattiset
1. Alkoho,li pirisrtää minua, kun olen väsynytt tai

huonolil.a tuul,el,l,a
2. Nautin a,lkohoil,ia nentoutuakse,ni, kun olen jän-

nittynyt,tai rauharton
3. Käytän josku,s alkoholia, kun vaikeudet oikeirt

kasautuvat etee,ni
4. Mirnusta o,n mukqva,a orttaa lasirllinen, kun mi-

nulla ei o,tre mitään erirtyistä tekernistä
5. Kylmänä päivänä lasillinen alkoholia lä,rnrniütää

mukavasti
Sosäooliset
6. Miinun on heü.pompi jutella ihrnisten l<anssa, kun

olen ottanut hir:kan al.koholia
7. Minun on helpompi ,saa.da kosketursta vasüakkai-

seen sukupuoleen, jo,s otren oütanut rnuutaman
lasillisen

8. Mirrul on vaikea tutustua utsirin ihmisiirn, ellen
ole juonut hiukan alkoholia

9. Alkoholi luo ju-hlatunnelmaa
10. Olen huornannurt, että kutsuni onnistuvat parem-

miru jos tarjoan vierra,iltreni alko[rolia
Rituaaliset
11. Seurusüelupiirirssäni on tapana käyttää alkoholia
12. Mielestä,ni se sopii hyvin ruoan kans
13. Ta,rjoan aJ.kohorlia, koska se heti nostaa turureü-

man i§eUSat§a

Kaupunki
Mirehet Naiset

Vuosikulu,tus

Maaseutu
Miehet Naiset

Vuosikulutu,s
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mioon otantavirheen vaikutus eri kohderyh-
mien vertailulukuihin. Koska tämäntyyppi-
sessä tutkimuksessa vain selvät erot ovat tul-
kinnan kannalta mielenkiintoisia, ei tilastol-
iisia testejä ole suoritettu.

Taulukossa 1 on esitetty tärkeimmät mies-
ten ja naisten alkoholin käytön perusteluja
kuvaavat tiedot. Ennen ryhmien tarkempaa
vertaamista voidaan taulukosta todeta seu-
raavat yleiset tulokset:

1. Perustelujen suosio vaihtelee huomatta-
vasti. Lähes puolet miehistä katsoo käyttä-
vänsä alkoholia sen juhlistavan vaikutuksen
takia. Kussakin perusteluryhmässä osoittau-
tuvat muutamat yksittäiset perustelut muita
suositummiksi.

2. Juomistason vaikutus vertailulukuihin
on varsin johdonmukainen ja voimakas. Esi-
merkiksi suurkuluttajamiehistä 47 /o pithä
alkoholin piristävää vaikutusta tärkeänä juo-
misperusteluna, kun taas pienkuluttajamie-
histä vain 20 /o:lle tämä perustelu on tärkeä.
Tämä osoittaa, että juomistason vakioiminen
oli välttämätöntä.

3. Eri pienkuluttajaryhmien vertailuluku-
jen erot ovat keskimäärin varsin pieniä, ja
kohderyhmien vertailulukujen erot kasvavat
juomistason noustessa. Esimerkiksi kaupun-
kilais- ja maalaismiesten suurkuluttajaryh-
mien vertailuluvuissa on useita tuntuvia ero-
ja, kun sen sijaan pienkuluttajien kohdalla
maalaiset korostavat selvemmin kuin kau-
punkilaiset kahta perustelua: juomisen pi-
ristävää ja lämmittävää vaikutusta.

Miesten ja nar,sten juomisperusteluj en
uertai,lu

Taulukosta 1 nähdään, että miesten tärkeim-
mät juomisperustelut liittyvät alkoholin käy-
tön tunnelmaa kohottavaan ja kontakteja
helpottavaan vaikutukseen. Toisaalta myös
alkoholin yksilökohtaiset somaattiset vaiku-
tukset ovat miehille tärkeitä.

Miesten osalta pien- ja keskimääräiskulut-
tajien perustelurakenteet ovat keskenään
varsin samanlaiset. Molemmat ryhmät ko-
rostavat seuraavia kahta alkoholin tehtävää:
alkoholi helpottaa sosiaalista kanssakäymistä
sekä palauttaa hyvän olon, kun ollaan rasit-
tuneita tai viluisia.
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Myös suurkuluttajien tärkein juomisperus-
telu liittyy juomaseuran tunnelman kohot-
tamiseen ja sen künteyden lisäämiseen. Tä-
män ohella alkoholin rentouttavaan ja piris-
tävään vaikutukseen lüttyvät somaattiset pe-
rustelut ovat suurkuluttajille verrattain tär-
keitä. Kaiken kaikkiaan suurkuluttajien pe-
rustelurakenteet ovat monipuolisemmat kuin
muiden miesten. Tämä lienee yhteydessä sii-
hen, että suurkuluttajille alkoholi on keskeis-
tä ja sen nauttimiselle yritetään näin löytää
monenlaisia perusteluj a.

Pääosa tutkimusaineiston naisista kuuluu
pienkuluttajien ryhmään. Heidän juomispe-
rustelunsa liittyvät pääasiassa juhla- ja seu-
rustelutilanteisiin, eivätkä edes runsaammin
kuluttaneet naiset juuri korostaneet muita
perusteluja.

Seuraavaan taulukkoon on poimittu ne pe-
rustelut, joista ilmenevät selvimmät erot
miesten ja naisten pienkuluttajaryhmien vä-
tillä.

Taulukko 2. Miesten ja naisten pienkuluttajaryh-
mien tärkeimpi,en perustelujen vertailuluvut

Perustelu Miehet
(n 441)

Naiset
(n 196)

1 Alkohoüi piristää 20
5 Kylmänä pävänä lämmittää 30
6 l{elpompi jutella 25
9 Alkoholi luo juhlatunnelmaa 34

10 Kutsut oDrristuvat paremmin 16

10

t7
11

34
16

Somaattiset perustelut samaten kuin jutte-
Iun helpottumiseen liittyvä perustelu ovat
miehille selvästi tärkeämpiä kuin naisille.
Sen sijaan yhtä suuret osuudet sekä miehistä
että naisista pitävät alkoholin käytöIleen tär-
keinä sosiaalisiin ja rituaalisiin tilanteisiin,
kuten juhliin, seurusteluun ja ateriointün,
Iüttyviä perusteluja.

Tulokset viittaavat siihen, että naiset käyt-
tävät alkoholia pääasiassa tavan vuoksi. Alko-
holin nauttiminen ja tarjoaminen kuuluu li-
sätekijänä tiettyihin seurustelutilanteisiin
(vrt. Bruun 1972, ss. 103-104), eivätkä naiset
käytä alkoholia sen yksilökohtaisten ja so-
maattisten vaikutusten vuoksi. Sen sijaan
pienkuluttaj amiehet j uovat useammanlaisissa
tilanteissa, joissa myös alkoholin käytön teh-
tävät voivat olla monipuolisemmat. Näin
myös heidän perustelurakenteensa ovat ke-



hittyneet monipuolisemmiksi kuin naisten.
Tarkasteltaessa maaseudulla ja kaupungis-

sa asuvien miesten ja naisten juomisperuste-
luja todettiin, ettei asuinpaikalla ollut huo-
mattavaa vaikutusta juomisperusteluihin.
Voidaan kuitenkin todeta, että maaseudulla
asuvat, niin miehet kuin naisetkin, korostivat
alkoholin piristävää ja lämmittävää vaiku-
tusta enemmän kuin kaupunkilaiset.

Mie sten juomisp erustelut
ammatti,rghmittäin

Ammattiryhmittäistä tarkastelua varten mie-
het luokiteltiin maatalousväestöön, työväes-
töön ja toimihenkilöihin. Heti voitiin havai-
ta, että työväestön ja toimihenkilöiden perus-
telurakenteet ovat kaupungissa jonkin verran
toisenlaiset kuin maaseudulla.

Maaseudulla asuville, työväestöön kuulu-
ville suurkuluttajille näyttävät olevan tärkei-
tä eräät sosiaaliset juomisperustelut, samaten
alkoholin piristävä ja rauhoittava vaikutus.
Sitä vastoin pienkuluttajien perusteluraken-
teissa ei ole eroa maaseudulla ja kaupungissa,
ja keskimääräiskuluttajien väliset erot ovat
pieniä j a epäj ohdonmukaisia.

Kaupungissa asuvat toimihenkilöt pitävät
johdonmukaisesti alkoholin käytön sosiaali-
siin tehtäviin, seurusteluun ja juhliin liitty-
viä perusteluja tärkeämpinä kuin maaseudul-
la asuvat. Suurkuluttajien kohdalla erot ovat
selvimmät ja pienkuluttajien kohdalla vfüäi-
simmät.

Verrattaessa kaupungin työväestön ja toi-
mihenkilöiden perustelurakenteita toisiinsa
voidaan pienkuluttajat jättää vertailun ulko-
puolelle, sillä heidän perustelurakenteensa
ovat jokseenkin samanlaiset. Taulukossa 3 on
esitetty kaupungissa asuvista suur- ja keski-
määräiskuluttajista ne vertailuluvut, joista
ryhmien väliset eroavuudet käyvät selvim-
min ilmi.

Erot ovat huomattavia ja johdonmukaisia.
Toimihenkilöt korostavat rituaalisia, aterioi-
hin, seurustelutilanteisiin ja kutsuihin liitty-
viä perusteluja, kun taas työväestölle ovat
ennen kaikkea somaattiset perustelut tärkei-
tä. Samaten suurempi osa työväestöä katsoo
alkoholin auttavan sosiaalista kanssakäymis-
tä. Molemmille ryhmilIe on alkoholin käyttö

Taul.ukko 3. Työväestän ja toimihenkilöiden eräät
juomirsperusüelut suur- ja keshimääräisku,luttajien
keskuudessa kaupungissa

Suurkunuttajat Keskimäär
kulurttajat

Perustelu

1 A,lLl<oholi pirirstää
5 Kylmänä päiväimä

[ämrrxiütää
6 Helpornpi jutelila
9 Luo juhlafunnejlmaa

Lr 1 Seu::usüel,upi,irissämir
on üapamra [<äyüUüi
alkdholia

12 ,So1riri hyvüm nuoan
karnssa

juhlien yhteydessä yhtä tärkeätä.
Maaseudulla asuvia toimihenkilöitä oli ai-

neistossa liian vähän luotettavien vertailujen
tekemiseksi. Näytti siltä, että työväestön ja
toimihenkilöiden väliset erot olivat saman-
suuntaisia maaseudulla ja kaupungissa.

Maaseudun kaksi suurta väestöryhmää
ovat maanviljelijät sekä työväestö, johon
myös maataloustyöläiset kuuluvat. Verrat-
taessa maanviljelijöiden ja maaseudun työ-
väestön suurkuluttajien perustelurakenteita
todettiin näiden muistuttavan toisiaan. Tär-
keimpänä erona oli se, että maanviljelijät ko-
rostavat juomisen Iämmittävää ja rentoutta-
vaa vaikutusta sekä juomista juttelun helpot-
tamiseksi, kun sen sijaan työväestö korostaa
selvästi alkoholin juhlistavaa vaikutusta.
Maanviljelijöiden ja työväestön pien- ja kes-
kimääräiskuluttajien perustelurakenteet ovat
vieläkin yhdenmukaisemmat; ainoastaan
juomisen lämmittävä ja piristävä vaikutus on
maanviljelijöille hiukan tärkeämpi.

Tulosten tulkintaa

Alkoholin käytön perustelutavat ovat voi-
makkaasti yhteydessä juomistasoon. Run-
saasti alkoholia käyttävät pitävät usearnman-
laisia juomisperusteluja alkoholin käytölleen
tärkeinä. Tutkimuksen kohderyhmien väIil1ä
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todettiin myös juomistasosta riippumattomia
eroja, ts. myös kahden samaLla juomistasolla
olevan väestöryhmän perustelurakenteissa on
monessa tapauksessa eroa. Kuitenkin nämä
erot ovat tavallisesti selvempiä kahden suur-
kuluttajaryhmän väIillä ja heikompia vähän
alkoholia käyttävie.n ryhmien välillä.

Tutkimuksen ensimmäinen keskeinen tulos
Iiittyi miesten ja naisten juomisperustelujen
eroihin. Näiden erojen todettiin selittyvän
pääasiassa siiiä, että alkoholin käytölIä on
miesten ja naisten keskuudessa erilainen teh-
tävä; naisten alkoholin käyttö on luonteeltaan
rituaalista.

Tutkimuksen toinen keskeinen tulos liittyi
työväestön ja keskiluokkaa edustavien toimi-
henkilöiden juomisperustelujen eroihin. Ero-
jen tuikitsemiseksi esitetään iyhyesti suoma-
laisten tutkimusten tuloksia työväestön ja
keskiluokan alkoholikulttuurista ja juomista-
voista.

1. Keskiluokan alkoholin käyttö on tiu-
kemmin sidoksissa normaaliin sosiaaliseen
kanssakäymiseen, kun taas työväenluokassa
usein pyritään alkoholin avulla irtautumaan
jokapäiväisestä rutiinista ja normaalista so-
siaalisesta valvonnasta (vrt. Allardt-Littu-
nen 1958, ss. 101-103).

2. Keskiluokassa alkoholin käyttö tavalli-
sesti liittyy erilaisiin sosiaalisiin seurustelu-
tilanteisiin. Työväenluokassa taas miehet
juovat erityisissä juomaporukoissa, joissa
vallitsee voimakas sosiaalinen paine runsaa-
seen juomiseen ja humaltumiseen (vrt. myös
Bruun 1972, ss. 18-19).

3. Keskiluokan juomatavat ovat sikäli työ-
väenluokan juomatapoja hillitympiä, että
suuri osa juomiskerroista on ateriointiin ja
seurusteluun liittyviä pikkukertoja ja että
runsaammankin alkoholin käytön yhteydes-
sä juorninen kytkeytyy toisenlaisiin normei-
hin ja rituaaleihin kuin työväestön juomi-
nen. Kuitenkin keskiluokassa ja työväenluo-
kassa juodaan yhtä usein suuria määriä ker-
ralla ja humaltuminen on näin molemmissa
ryhmissä yhtä tavaliista (Mäkelä 19?0, ss.

746-147).
Nämä työväenluokan ja keskiluokan alko-

holikulttuurin piirteet ja juomatavat selittä-
vät suurimmaksi osaksi ryhmien juomisperus-
teluissa todetut erot. Keskiluokan alkoholin
käytön sidonnaisuus normaaliin sosiaaliseen
seuraelämään selittää rituaalisten juomispe-
rustelujen tärkeyden toimihenkilöiden kes-
kuudessa. Samaten se tekee ymmärrettäväksi
sen, etteivät toimihenkilöt, suurkuluttajat-
kaan, koe alkoholin käytön yksilökohtaisia
vaikutuksia kovin keskeisiksi.

Vaikka alkoholin käyttö ei työväestön kes-
kuudessa olekaan samalla tavoin sidoksissa
j okapäiväiseen sosiaaliseen elämään kuin kes-
kiluokassa, sitä tapahtuu kuitenkin pääasiassa
sosiaalisissa juomistilanteissa. Näin o1len ei
ole hämmästyttävää, että myös työväestön
keskuudessa alkoholin käytön tunnelmaa ko-
hottava vaikutus on tärkein juomisperuste.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että alko-
holin käyttö liittyy Suomessa niin naisten
kuin miestenkin keskuudessa ennen kaikkea
yhdessäoloon ja seurusteluun. Alkoholin käy-
tön tärkeimmät tehtävät ovat sosiaalisia: se
lisää juomisryhmän kiinteyttä, kohottaa tun-
nelmaa sekä helpottaa ihmisten välistä vuoro-
vaikutusta.
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