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Kokeilun tausta ia tauoi,te

Alkon hallintoneuvosto päätti 24. 4. l97B
kaikkia alkoholimyymälöitä koskevan
lauantaisulkemiskokeilun toimeenpanos-
ta 1. 6.-30. 9. 1978. Kokeilun tarkoitukse-
na oli täydentää vuonna L977 Turun
seudulla toteutetusta, kahdeksan kuu-
kautta kestäneestä alueellisesta lauantai-
sulkemisesta. saatuja kokemuksia.

Myymälöiden aukioloajat olivat kokei-
lun aikana eräin poikkeuksin maanantais-
ta torstaihin klo 10.00-17.00 ja perjantai-
sin klo 10.00-18.00. Viikottainen aukio-
loaika lyheni 41 tunnista 36 tuntiin.

Kokeilun seurannasta ja tulosten ra-
portoinnista vastasi Alkon jakelutoimen
ja hallinnollisen toimen asiantuntijoista
koottu työryhmä (Ilkka Kaski, Eero Lau-
rila, Rauno Miettinen, Pekka Olkkonen ja
Juhani Hakala). Keskeisinä tarkastelun
kohteina olivat lauantaisulkemisen vai-
kutukset

- alkoholijuomien kulutukseen,

- yleisön mielipiteisiin,

- eräisiin alkoholihaittoihin,

- myymälän hoitoon ja henkilöstöhal-
lintoon sekä

- anniskelutoimintaan.
Erillisselvityksinä julkaistaan tässä leh-

den numerossa alkoholijuomien myyntiä
ja yleisiä mielipiteitä koskevat artikkelit.

V aikutus alkoholi.iuomi.en mg yntün

Kokeilun vaikutuksia alkoholiiuomien
myyntiin on tarkasteltu ekonometristen
analyysien avulla. Odotusten mukaisesti
kokeilu näytti vähentäneen Alkon myy-
mätöiden myyntiä ja lisänneen keskioluen
myyntiä.

Väkevien juomien ja viinien myynti
yksityisille asiakkaille väheni absoluut-
tialkoholiksi laskettuna arvion mukaan n.
6 o/o ia vahvan oluen myynti vastaavasti n.
13 %. Yhteen laskettuna Alkon myymälöi-
den myynti yksityisille asiakkaille väheni
n. 7 o/o.

Kun kokeilun arvioitiin lisänneen kes-
kioluen vähittäismyyntiä n. 5 o/", saatiin
vähittäismyynnin kokonaisvähennyksek-
sin.4%.

Ravintolamyynnin osalta ekonometri-
set mallit eivät antaneet selviä tuloksia.
Ennusteiden tulkintaan perustuen. voi-
daan kuitenkin päätellä kokeilun lisän-
neen jossain määrin ravintolamyyntiä.

Alkoholin kokonaismyyntiä lauantai-
sulkemisen on arvioitu vähentäneen 3,2

%, joten vajaa puolet kesäkauden myyn-
nin vähenemisestä on johtunut lauantai-
sulkemisesta. (Ks. erillistä artikkelia s.

20.)

Galluptiedustelu

Väestön suhtautumista lauantaisulkemi-
seen kartoitettiin elo- ja syyskuussa 1978

suoritetulla galluptiedustelulla. Näyte
edusti hyvin koko maan 15 vuotta täyttä-
nyttä väestöä. Tiedustelun avulla kartoi-
tettiin mm. Iauantaisin asioinnin vaih-
toehtoja sekä mielipiteitä lauantaisulke-
misen vaikutuksista vastaajien omalta ja
yleisesti ottaen koko maan kannalta.

Vastausten perusteella voidaan todeta,
että kokeilu ei muuttanut asiointitottu-
muksia kovinkaan paljon ja että alkoholin
saatavuuden rajoittamiseen suhtaudut-
tiin maltillisesti. Ennalta arvaamattoman
alkoholitarpeen ilmetessä lauantaina 64 %
Alkossa asioivista ilmoitti olevansa ilman
alkoholia, 20 % menevänsä anniskelura-
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vintolaan, 7 % ostavansa keskiolutta
elintarvikeliikkeistä ja 3 %turvautuvansa
salakauppaan.

Haastatelluista henkilöistä 5 % koki
lauantaisulkemisen omakohtaisesti har-
milliseksi tapahtumaksi, kun taas koko
maan kannalta sen arvioi harmilliseksi lB
% haastatelluista. Vastaavasti suotuisaksi
sen arvioi omalta kohdaltaan 16 o/oja koko
maan kannalta 43 % haastatelluista.
Yhdentekeväksi asian näki omalta kan-
naltaan peräti 76 % ja koko maan
kannalta 35 % haastatelluista. (Ks. erillis-
tä artikkelia s. 22.)

Alkoholihaitat

Lauantaisulkemisen vaikutuksia alkoho-
lihaittoihin on tarkasteltu valtakunnallis-
ten juopumuspidätystilastojen valossa.
Helsingin, Tampereen, Rauman, Seinä-
joen, Pieksämäen, Kajaanin ja Lieksan
poliisipiireissä kerättiin rikostilastoja ja
päivittäisiä juopumuspidätystietoja sekä
pyrittiin poliisin kenttätyöhön liittyen
järjestelmällisesti havainnoimaan, mitä
vaikutuksia lauantaisulkemisella mahdol-
lisesti oli yleiseen järjestykseen ja turval-
lisuuteen.

Koko maan juopumuspidätykset laski-
vat vuoden 1978 tammi-toukokuussa
7,5 o/". Lauantaisulkemisen aikana, kesä-
syyskuussa, pidätykset vähenivät 1b,6 %.
Mainituista seitsemästä poliisipiiristä
koottujen tietojen mukaan pidätysten
määrä väheni lauantaina 37 % ja sunnun-
taina 27 % eli keskimääräistä enemmän.
Perjantaina pidätysten väheneminen (9
%) sen sijaan oli keskimääräistä pienem-
pi. Viikonlopun pidätysten kokonaisvä-
hennys oli 23 %. Sekä poliisiviranomais-
ten että paikallisjohtajien lausuntojen
mukaan katukuva siistiytyi lauantaipäi-
visin. Häiriöt keskittyivät aikaisempaa
selvemmin perjantai-iltoihin, mikä hel-
potti poliisitoiminnan kohdentamista ja
työaikajärjestelyjä. Viikonvaihteen rau-
hoittumista heijasteli myös alkoholimyy-
mälöihin tehtyjen murtojen väheneminen
nimenomaan lauantai- ja sunnuntaipäivi-
nä.
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Salakaupassa tapahtuvia muutoksia
pyrittiin selvittämään keräämällä syste-
maattisesti kenttätyöhön osallistuvien
konstaapeleiden lausuntoja asiasta. Vajaa
puolet vastaajista katsoi salakaupan li-
sääntyneen, vaikkakin konkreettisten to-
disteiden esittäminen oli vaikeata.

Alustavien tietojen valossa ei rattijuo-
pumus- ja rikostilastossa voida nähdä
Iauantaisulkemisen vaikutuksia.

Kokeilun vaikutuksia juomiskierteen
katkaisuun ei voitu luotettavasti selvit-
tää. Sosiaaliviranomaisilla ei yleensä ollut
käsitystä lauantaisulkemisen vaikutuk-
sista. Myymälöiden esimiehet sen sijaan
yleisesti viittasivat siihen, että lauantai-
aamun asiakkaat olivat usein alkoholisoi-
tuneita henkilöitä, joille myynnistä jou-
dutaan kieltäytymään keskimääräistä
useammin.

MAamölöid,en toimint a j a henkilö st ö asiat

Kokeiluaikana myymälöiden asiakas-
käyntien määrä laski noin 11 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Arviolta puolet
lauantain asiakaskäynneistä siirtyi per-
jantaille ja toinen puoli jäi pois. Perjan-
tain asiakasmäärän lisääntymisen aiheut-
tamasta ruuhkasta myymälät suoriutui-
vat hyvin.

MyymäIänhoitoon kokeilun katsottiin
yleisesti vaikuttaneen myönteisesti.
Työajan ja aukioloajan yhteensopivuus
helpotti ja selkeytti myymäIätoimintojen
ja henkilökäytön suunnittelua. Myönteis-
tä oli, että myymälän ammattitaitoinen
runkohenkilöstö oli koko ajan käytettä-
vissä. Kielteiseksi koettiin perjantai-ilta-
päivän jakeluntyyppinen ruuhkamyynti.

Henkilötyöpäivät vähenivät kokeilua-
janjaksona lähes 11 % ja osa-aikaisten
työpäivät n. 15 o/". Lukuja tarkasteltaessa
on otettava huomioon, että työpäivien
määrään vaikuttivat myös hinnankoro-
tuksista johtuva myynnin lasku ja henki-
löasioiden hoidosta tehdyt sopimukset.
Luvut ovat näin ollen vain suuntaa
antavia.

Kokeilun aikana laskennallisen pullo-
jenkäsittelyn ja henkilötyöpäivien suhde



pysyi ennallaan, joten kokeilu ei vaikut-
tanut myymäIätyöskentelyn tuottavuu-
teen. Henkilökäytön sopeuttamista ko-
keilun aikana rajoittivat henkilöasioiden
hoitoa koskeva sopimus sekä laskevan
myynnin aiheuttamat ongelmat.

Kokeilun päätyttyä kokoaikaisesta
henkilöstöstä suurin osa kannatti ympäri-
vuotista lauantaisulkemista. Osa-aika-
myyjistä ympärivuotista lauantaisulkua
kannatti sen sijaan vain viidennes. Ke-
säaikaan sijoittuvan sulkemisen kannalla
oli kuitenkin tämän lisäksi noin puolet
osa-aikaisesta henkilöstöstä.

L au ant ai s ulk emi s k ok eilun a aikut uk s e t
anniskeluun

Alkoholimyymälöiden lauantaisulkemi-
sen vaikutus anniskeluun näyttää jää-
neer\ kuten Turun seudun kokeilussakin,
vähäiseksi. Ekonometrisen analyysin
avulla ei vaikutuksia anniskelukulutuk-
seen ole pystytty riittävän tarkasti selvit-
tämään. Ravintolahenkilökunnan ja pai-
kallisjohtajien havainnot viittaavat kui-
tenkin siihen, että ravintoloiden asiakas-
määrät lisääntyivät lauantaisin.

Tytäryhtiöiden piirissä tehty suppea
selvitys osoittaa, että alkoholin markka-
määräinen myynti nousi lauantaisin noin
kaksi kertaa enemmän kuin muina vii-
konpäivinä. Myynnin lisäys oli suurin
kaupungeissa ja pienin niillä paikkakun-
nilla, joilla ei ole Alkon myymälää.

Paikallisjohtajien havaintojen perus-
teella voitiin todeta, että perjantai-illat
ravintoloissa vaikeutuivat valvonnan
osalta ja että päihtyneiden sisään pyrki-
jöiden määrä lisääntyi. Toisaalta lauan-
tai-illat vastaavasti rauhoittuivat, vaikka
asiakasmäärät lisääntyivätkin. Keskio-
luen anniskeluun ei lauantaisulkemisella

todettu olleen mainittavaa vaikutusta.
Haastatellut ravintola-alan yrittäjät ja

henkilökunta suhtautuivat myymälöiden
lauantaisulkemiseen myönteisesti.

Vaikutus muuhun u ähittöi,skaupp aan

Alkoholiliikkeiden välittömässä läheisyy-...
dessä sijaitsevien myymälöiden myynnin
ilmoitettiin vähentyneen selvästi lauan-
taisin, samoin rajakaupan Tornionjoki-
laaksossa. Toisaalta saadut lausunnot
viittaavat siihen, että haja-asutusalueen
myymälät ja ns. lähikaupat puolestaan
jossain määrin hyötyivät lauantaisulke-
misesta.

Tüuistelmö

Toimeenpannun lauantaisulkemisen voi-
daan katsoa lisänneen keskioluen kulu-
tusta, mutta alentaneen alkoholin koko-
naiskulutusta. Juopumuspidätysten vä-
heneminen erityisesti viikonloppuisin
siisti katukuvaa. Salakaupan oletettdvas-
ta lisääntymisestä huolimatta poliisivi-
ranomaiset lähes poikkeuksetta pitivät
lauantaisulkemisen vaikutuksia yleiseen
järjestykseen ja turvallisuuteen siinä
määrin myönteisinä, että toivoivat käy-
tännön muodostuvan pysyväksi.

Mielipidemittauksen mukaan ja merki-
tyksettömän vähäisiksi jääneistä valituk-
sista päätellen yleisö koki lauantaisulke-
misen joko yhdentekeväksi tai suotuisak-
si tapahtumaksi huolimatta aukioloajan
supistumisesta ja perjantai-iltojen ruuh-
kista.

Lauantaisulkeminen paransi myymä-
löiden toimintavalmiutta, se ei myöskään
vaikuttanut heikentävästi myymälätyön
tehokkuuteen.
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