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KöAtetat menetelmöt

Lauantaisulkemiskokeilun vaikutuksia
alkoholijuomien myyntün on tutkittu seu-
raavilla tavoilla.

Ekonometristen mallien avulla on tar-
kasteltu, onko alkoholijuomien myynnis-
sä kokeiluaikana tapahtunut muutoksia,
joita ei voida selittää muilla myyntiin
vaikuttaneilla tekijöillä. Mallien avulla on
süs laskettu ennusteet kokeiluajanjaksol-
le ottamatta huomioon lauantaisulkemis-
kokeilua. Kokeilun vaikutuksia on etsitty
toteutuneen myynnin ja laskettujen en-
nusteiden eroista. Tämä menetelmä so-
veltuu ko. tehtävän ratkaisuun hyvin,
koska eri tekijöiden vaikutukset saadaan
mallien avulla suoraan numeerisesti mi-
tatuksi.

Kuukausittain laskettaville volyy-
mi-indekseille on laadittu graafiset en-
nusteet kokeiluajanjaksolle ottamatta
huomioon lauantaisulkemiskokeilua. Ko-
keilun vaikutuksia on tutkittu tarkastele-
malla näiden ennusteiden ja toteutumien
välisiä eroja.

Kokeilun vaikutuksia on tutkittu myös
tarkastelemalla toiselle vuosikolmannek-
selle laadittujen tuoteryhmittäisten
myyntiarvioiden ja toteutumien välisiä
eroja. Näiden tarkastelujen tuloksia on
kuitenkin pidetty vain suuntaa antavina,
koska yhdeltä kaudelta saatujen havain-
tojen tulkinta on erittäin vaikeaa.

Ekonometriset analyysit perustuvat prof. Aarni
Nybergin kehittämiin malleihin. Aineiston valmiste-
lusta ja analyysien suorittamisesta on vastannut
luonnont.kand. Maija Salo.
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Kaikkien em. menetelmien kohdalla on
kokeilun vaikutusten erottamisen muista
syistä tapahtuneista myynnin muutoksis-
ta tehnyt vaikeaksi se, että tutkimusta
tehtäessä ei vielä ollut käytettävissä
havaintoja kokeilukauden jälkeiseltä
ajalta. Siis palautumista takaisin "nor-
maaliin" myyntiin ei ollut mahdollista
nähdä. Ekonometrisin menetelmin tehdyt
laskelmat perustuvat olettamukseen, että
reaalitulot kasvavat 3 7o vuonna 1978.

Tulokset

Taulukossa 1 esitetään ekonometrisiin
analyyseihin perustuvat arviot kokeilun
vaikutuksista 100 %:n alkoholina mitat-
tuun myyntiin prosenttisina muutoksina.

Vähittäismyynnin kohdalla kokeilun
vaikutukset ovat selvästi nähtävissä.
Odotusten mukaisesti näyttää kokeilu
vähentäneen Alkon myymälöiden myyn-
tiä ja lisänneen Ill-oluen myyntiä. Vähen-
nys väkevien juomien ja viinien kohdalla
on ollut arvion mukaan yhteensä 6,3 o/" ja
IV-oluen kohdalla L3,2 o/o. Yhteensä myy-
mälöiden myynnin arvioitu vähennys on
ollut n. 7 %. Keskioluen vähittäismyynnin
kasvuksi arvioidaan n. 5 o/o, jolloin koko
vähittäismyynnin vähennykseksi saa-
daan n. 4 %.

Ravintolamyynnin kohdalla ei lauantai-
sulkemiskokeilun vaikutuksia pystytty
laadittujen ekonometristen mallien avul-
la havaitsemaan. Myöskään ekonometri-
sen analyysin tuloksena saaduista vaiku-
tuseroista vähittäis- ja kokonaismyynnin
välillä ei voitu tätä vaikutusta nähdä.
Aineistona käytetyissä aikasarjoissa oli



Toulukko I. Lauantaisulkemiskokeilun vaikutukset alkoholijuomien vähittäis- ja kokonaismyyntün kesä-syys-
kuussa 19?8 (100 %:n alkoholista laskettuna), %
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satunnaisten vaihteluiden osuus niin suu-
ri, että kokeilun aiheuttamat mahdolliset
pienet muutokset sekoittuivat niihin.
Subjektiivisempien ennusteiden tulkin-
taan perustuvien menetelmien pohjalta
voidaan kuitenkin päätellä, että jos vai-
kutusta on ollut, se on ollut lievästi
ravintolamyyntiä lisäävää, n. 2-3 Yo

100 %:n alkoholina laskettuun myyntiin.
Kokonaismyynnin arvioidaan vähenty-

neen kokeilun vaikutuksesta 3,2 o/o. Eri-
tyisesti IV-oluen vähittäismyynnin koh-
dalla, mutta jossakin määrin myös väke-
vien juomien ja viinien. kohdalla voidaan
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havaita, että siirtyminen on tapahtunut
vähitellen ja että pysyvämpi taso on
saavutettu kahden viimeisen kokeilukuu-
kauden aikana. Kokonaismyynnin vähen-
nys on näinä kuukausina ollut arvion
mukaan 3r7 o/o.

Litramääräisesti (100 %:n alkoholiksi
muutettuna) väheni väkevien iuomien ja
viinien vähittäismyynti n. 350 tuhatta
litraa ja IV-oluen vähittäismyynti n. 106

tuhatta litraa. Ill-oluen vähittäismyynti
lisääntyi n. 108 tuhatta litraa. Vähittäis-
myynnissä samoin kuin kokonaismyyn-
nissä vähennys oli n. 348 tuhatta litraa.
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