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Alkoholimyymälöiden lauantaisulkemis-
kokeilu suoritettiin koko maassa 1.6.-30.
9. 1978. Suomen Gallup Oy:n elo- ja
syyskuun 1978 omnibusseihin tilattiin
neljä kysymystä, joiden avulla kartoitet-
tiin lauantaisulkemiskokeilun vaikutuk-
sia suomalaisten Alkossa asiointiin, alko-
holin hankintaan lauantaina käytettäviä
vaihtoehtoisia menettelytapoja sekä ar-
viointia kokeilun vaikutuksista omalta ja
koko Suomen kansan kannalta.

Aineistosta

Suomen Gallup Oy:n haastattelijat keräsivät tutki-
musaineiston kahden Joma-omnibuskierroksen yh-
teydessä. Henkilökohtaiset haastattelut suoritettiin
16. 8.-ll. 9. 1978, ja kaikkiaan haastateltiin I 017:ää
suomalaista.

Suomen Gallup Oy:n käyttämä haastateltavien
valinta perustuu ryväsotantaan. Koko maan l5
vuotta täyttänyttä väestöä edustava näyte muodos-
tetaan kuntarungon pohjalta. Kuntarunko muodos-
tetaan ositetulla otannalla ja ns. Demingin vyöhyke-
poimintamenetelmää soveltaen. Väestö ositetaan
ensiksi 15 vuotta täyttäneiden lukumäärän suhtees-
sa eri lääneissä, toisessa vaiheessa viiden eri
teollisuusasteen mukaan. Näin saadaan ositteluke-
hikko, jonka perusteella lasketaan tarvittavien
haastattelujen määrä eri teollistuneisuusastetta
edustavissa kunnissa ja eri lääneissä. Näytteeseen
tulevat kunnat valitaan Demingin vyöhykepoimin-
nalla. Satunnaislukujen käyttöön perustuvassa me-
netelmässä jokaisella kunnalla on mahdollisuus tulla
mukaan näytteeseen. Suurien kuntien pääsy näyt-
teeseen on todennäköisempää. On myös mahdollis-
ta, että sama kunta tulee mukaan toistamiseen,
jolloin tästä kunnasta on otettava lähtöosoitteita
useampi kuin yksi.

Tämän raportin tuottamiseen ovat osallistuneet
Sinikka Liimatta, Klaus Mäkelä ja Eeva-Liisa
Tuovinen.

Haastattelut on tehty neljän kohdehenkilön muo-
dostamassa ryväksessä lähtöosoitejärjestelmää
käyttäen. Lähtöpisteet on poimittu väestörekiste-
ristä. Ensiksi on otettu mukaan ne henkilöt, joiden
syntymäpäivä on kuukauden 3. tai 17. päivänä.
Näiden henkilöiden joukosta on poimittu tasaväli-
sesti lähtöosoitteet näytteessä mukana olevista
kunnista. Ensimmäinen haastattelu on tehty lähtö-
osoitteessa, josta on edetty seuraaviin ruokakuntün.
Kohdehenkilöiden sukupuolen ja iän on pitänyt
täyttää valintakortin määräämät ehdot. Kunkin
kohdehenkilön tavoittamiseksi on tehty yksi uusin-
takäynti.

Näyte edustaa sukupuolen ja asuinpaikan kunta-
muodon suhteen varsin hyvin Suomen 15 vuotta
täyttänyttä väestöä (taulukko l). Näytteen ulkopuo-
lelle jäävät Ahvenanmaan lääni, matkoilla olleet,
laitoksissa tai ulkomailla oleskelleet sekä vakinaista
asuntoa vailla olevat ja asunnottomat.

Suom alaist en a siointi Alko s s a

Gallupin omnibusseihin sisällytettiin ky-
symys, mitä Alkon myymälöiden pitämi-
nen kiinni lauantaisin vaikuttaa haasta-
teltavan asioimiseen. Tämän kysymyksen
vastausten perusteella on suomalaiset
jaettu kahteen ryhmään: niihin, jotka
eivät asioi ollenkaan Alkossa, ja niihin,
jotka asioivat. Vajaa kolmannes suoma-
laisista miehistä ja vajaat kaksi kolman-
nesta naisista ei asioi ollenkaan Alkossa
(taulukko 2). Asiointi vaihtelee. myös
asuinpaikan kuntamuodon mukaisissa
ryhmissä.' Kaupunkilaismiehistä neljän-
nes ja maaseudun miehistä kaksi viiden-
nestä ei asioi Alkossa. Kaupunkien naisis-
ta runsas puolet ja maaseudun naisista

' Nykyisen kunnallislain mukaan kaupungit sisältä-
vät aikaisemmat kaupungit ja kauppalat. Muut
kunnat ovat entisiä maalaiskuntia.
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vajaat kolme neljännestä ei asioi Alkossa.
Alkossa asioiminen on yleisempää mies-
ten keskuudessa. Molemmista sukupuo-
lista kaupungeissa asuvat asioivat Alkos-
sa useammin kuin maaseudulla asuvat.

L auant aisulk emiskokeilun u aikutus
asiointün

Tämän tutkimuksen kannalta oli olen-
naista se, miten Alkossa asioivien käyt-
täytyminen on muuttunut lauantaisulke-
miskokeilun vaikutuksesta. Alkossa asioi-

Taulukko L Näytteen väestöllinen edustavuus,
sukupuolen, iän ja asuinpaikan kuntamuodon mu-
kaan (15 vuotta täyttäneet henkilöt)

viksi ilmoittautuneista henkilöistä vajaat
kaksi kolmannesta asioi entiseen tapaan
(taulukko 3). Käyntejään oli harventanut
6 %o, lauantaiasioinnin oli sürtänyt muiden
viikonpäivien vapaa-aikana tapahtuvaksi
vajaa viidennes ja muiden viikonpäivien
työaikana tapahtuvaksi 6 %. Miesten ja
naisten välillä ei ole eroja lauantaisulke-
miskokeilun vaikutuksessa asiointün.

Alkossa asioiminen näyttää olevan var-
sin vakaata. Entinen tapa on vallitsevana.
Lauantaiasioinnista on suurin osa siirret-
ty vapaa-aikana tapahtuvaksi. Varsin
vähäinen osa Alkon asiakkaista on lauan-
taisulkemiskokeilun vaikutuksesta har-
ventanut käyntejään tai siirtänyt lauan-
taiasiointinsa työaikana tapahtuvaksi.

Taulukko 3. Lauantaisulkemiskokeilun vaikutus
Alkossa asiointiin, sukupuolen mukaan (vain Alkos-
sa asioivat)

miehet naiset yhteensä
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asioi entiseen tapaan Al-
kon myymälässä
käy Alkon myymälässä
harvemmin kuin aikai-
semmin
on siirtänyt lauantai-
asioinnin muiden vii-
konpäivien vapaa-aika-
na tapahtuvaksi
on siirtänyt lauantai-
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7 4 6
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' Vuoden 19?8 ensimmäisellä neljänneksellä.
' Tieto vuodelta 19?5.
Lähteet: Tilastotiedotus l9?8; Väestönmuutokset
1975, 1978.
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Taulukko 2. Asiointi Alkon myymälässä, sukupuolen ja asuinpaikan kuntamuodon mukaan
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Mistö lauantaina alkoholia, jos sttötekisi
mieli?

Alkossa asioivilta kysyttiin, mitä he teki-
sivät, jos haluaisivat alkoholia lauantaina
myymälöiden ollessa kiinni ja kotona ei
ole alkoholia.

Runsaat kolme viidennestä suomalai-
sista Alkossa asioivista ilmoitti olevansa
ilman alkoholia - vaikka sitä tekisi mieli

- sünä tapauksessa, että sitä ei ole kotona
(taulukko 4). Viidennes arveli menevänsä
ravintolaan nauttimaan alkoholia. Muut
vaihtoehdot, kuten keskioluen ostaminen
kaupasta, keskiolutbaarün meno, tutta-
vien tai sukulaisten varastoista hyötymi-
nen tai pimeän pullon ajatteleminen,
olivat harvinaisia. Miesten ja naisten
välillä ei ole oleellisia eroja siinä, mitä
tehtäisiin, jos haluttaisiin alkoholia kau-
pan ollessa kiinni.

Näyttää siltä, että suomalaiset osaavat
varautua alkoholin tarpeeseen. Voitta-
mattomia esteitä ei tuota ajatus olla ilman
alkoholia. Ravintolaan meno näyttää ole-
van luontevin vaihtoehto, jos sattuisi

Taulukko 4. Vaihtoehtoiset menettelytavat, jos
lauantaina tekisi mieli alkoholia, sukupuolen mu-
kaan (vain Alkossa asioivat)

tarvitsemaan alkoholia. Alkoholin myyn-
titilastot viittaavat samaan suuntaan.
Lauantaisulkemiskokeilun aikana alko-
holin vähittäismyynti laski jonkin verran
ja ravintolamyynti kohosi hieman (Haka-
la 1978; Lainio 1978).

On arveltu, että lauantaisulkemiskokei-
lu lisäisi salakauppaa. Vuoden lg76 aikana
oli salakaupasta ostanut alkoholia noin
130 000 suomalaista (Simpura 1978). Tä-
män tutkimuksen mukaan 1,5 o/o suoma-
laisista eli noin 56 000 arveli ostavansa
pimeän pullon, jos tarvitsisi lauantaina
alkoholia eikä sitä ole kotona. Näiden
tietojen perusteella lauantaisulkemisko-
keilu ei olisi lisännyt salakauppaa. Toi-
saalta on epävarmaa, onko gallupin
tavoittamaan väestönosaan tullut mu-
kaan salakaupassa asioivia samassa suh-
teessa kuin heitä on koko väestössä.

Kokeilun u aikutukset omalta j a koko
Suomenkannalta

Suomalaisten mielipidettä lauantaisulke-
miskokeilun vaikutuksista kartoitettiin
heidän omalta kannaltaan sekä koko
Suomen kansan kannalta.

Suomalaisten mielestä kokeilu ei ole
ollut heidän omalta kannaltaan suuri asia,
sillä kolme neljännestä sekä miehistä että
naisista arvioi kokeilun vaikutukset yh-
dentekeviksi (taulukko 5). Suotuisiksi
kokeilun vaikutukset on omalta kannal-
taan arvioinut 15 % miehistä ja 18 %
naisista. Harmillisina on kokeilun vaiku-
tuksia pitänyt vain 7 % miehistä ja 2 %
naisista. Miesten ja naisten arvioinnit
ovat samankaltaiset. Kaupunki- ja maa-
seutuväestön arvioinnit eivät poikkea
yleisistä arvioinneista.

Viinalla ei tunnu olevan suomalaisten
jokapäiväisessä elämässä kovin keskeistä
sijaa. Niinpä Alkon myymälöideü kiinni-
pitäminen lauantaisin ei vaikuta heidän
elämäänsä, tai sitten sitä ei kehdata
tunnustaa.

Arvioitaessa lauantaisulkemiskokeilun
vaikutuksia koko Suomen kannalta ollaan
valmiita ottamaan kantaa reilummin.
Suomalaisten mielestä lauantaisulkemis-

miehet naiset
ol otlo lo

yhteensä

olisi ilman alkoholia
ostaisi keskiolutta elin-
tarvikeliikkeestä
menisi oluelle keskiolut-
baariin
menisi anniskeluravin-
tolaan nauttimaan alko-
holia
saisi alkoholia tuttavilta
tai sukulaisilta
ostaisi pimeän pullon
muut

yhteensä
N

6

3

64

7

2
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4

3

3

2

I
3

7t

'I

1

22 16 20

5

4

3

102 101
(339) (202)

r03
(541)

Muutama henkilö oli valinnut useamman kuin yhden
vaihtoehdon, joten prosenttien yleismäärä ylittää
sadan.
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kokeilun vaikutukset ovat olleet koko
maan kannalta suotuisammat kuin omalta
kannalta. Kaksi viidennestä miehistä ja
lähes puolet naisista arvioi vaikutukset
suotuisiksi (taulukko 6). Noin viidennes
miehistä ia 15 % naisista arvioi kokeilun
vaikutukset harmillisiksi. Vaikutuksia piti
yhdentekevinä kaksi viidennestä miehis-
tä ja kolmannes naisista. Maaseudun
miehet ja naiset ilmaisivat kantansa
varovaisemmin kuin kaupunkilaiset.

On vaikea tulkita täsmällisesti näiden
kannanottojen merkitystä. Yhtenä seli-
tyksenä saattaa olla se, että alkoholin
merkitystä ei omakohtaisesti tunnusteta
silloin, kun sen saatavuutta on rajoitettu.
Toisaalta yleinen keskustelu saattaa vai-
kuttaa koko Suomea koskeviin arviointei-
hin.

Suhtautumisesta alkoholin saatavuu-
den rajoittamiseen on käytettävissä tie-
toja myös Alkon myymälähenkilökunnan

lakon ajalta vuodelta f972 (Mäkelä 1973).
Lakon aikana alkoholimyymälät olivat
kiinni kuuden viikon ajan. Lauantaisulke-
miskokeilun aikana myymälät pidettiin
kiinni ainoastaan lauantaisin, ts. aukio-
loaika oli viikossa vüsi tuntia lyhyempi
kuin normaalisti. Tilanteet eivät vastaa
toisiaan alkoholin saatavuuden suhteen,
mutta molemmissa on kysymys suomalai-
sia puhuttavasta viina-asiasta.

Verrattaessa 22 vuotta täyttäneiden
suomalaisten miesten ja naisten mielipi-
dettä lauantaisulkemiskokeilun ja Alkon
myymälähenkilökunnan lakon vaikutuk-
sista heidän omalta kannaltaan on häm-
mästyttävää todeta, että suomalaiset
ovat suhtautuneet alkoholin saatavuuden
rajoittamiseen täsmälleen samalla tavalla
lakon ja kokeilun aikana.

Vaikutuksia on arvioitu hieman eri
tavalla koko Suomen kannalta katsottu-
na. Lauantaisulkemiskokeilun vaikutuk-

Taulukko 5. Lauantaisulkemiskokeilun vaikutukset vastaajan omalta kannalta, sukupuolen ja asuinpaikan
kuntamuodon mukaan
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Taulukko 6. Lauantaisulkemiskokeilun vaikutukset koko Suomen kansan kannalta, sukupuolen ja asuinpaikan
kuntamuodon mukaan
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sista ei ole ilmaistu kantaa yhtä varmasti
kuin lakon vaikutuksista. Suotuisten ar-
viointien osuus on sama molemmissa
tapauksissa, sen sijaan kokeilusta annet-
tuihin arvioihin verrattuna suurempi osa
suomalaisista piti lakon vaikutuksia har-
millisina. Yhdentekeviksi arviointien
osuus on suurempi lauantaisulkemisko-
keilun vaikutuksia punnittaessa kuin ar-
vioitaessa lakon vaikutuksia koko Suo-
men kannalta.

Lopuksi

Suomalaiset suhtautuvat maltillisesti al-
koholin saatavuuden rajoittamiseen.
Lauantaisulkemiskokeilu ei ole kovin
suuri toimenpide koko Suomen väestön
alkoholiasiointia silmälläpitäen. Kokeilu
ei ole muuttanut ratkaisevasti asiointia
Alkossa.

Yleisempi näkökulma suomalaisten
suhtautumisesta alkoholin saatavuuden
muutoksün saadaan Alkon myymälähen-
kilökunnan lakon ja lauantaisulkemisko-
keilun vaikutusten arvioinneista. Molem-
mat tapaukset ovat olleet suomalaisten

Alkoholip olitäkka V ol. 44 : 2 2-2 6, 1 I 7 I

omalta kannalta varsin yhdentekeviä,
kun taas koko Suomen kansan kannalta
vaikutukset on arvioitu suotuisammiksi ja
harmillisemmiksi kuin omalta kannalta.
Voimme päätellä, että alkoholi on merkit-
tävä yhteiskunnallinen kiistakysymys,
mutta sillä ei sittenkään ole kovin tärkeää
sijaa keskivertosuomalaisen jokapäiväi-
sessä elämässä (vrt. Mäkelä 1973).

Kiriallisuus

Hakala, Juhani: Tietoja anniskelutoimin-
nasta. Alkoholipolitiikka 43;27 7 -279, I 978

Lainio, Eila: Alkoholijuomien myynti.
Alkoholipolitiikka 43:27 6-127 7, lg7 8

Mäkelä, Klaus: Väestön käsitykset Al-
kon lakosta vuonna 1972. Alkoholipoliitti-
sen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste no
62, 1973

Simpura, Jussi: Alkoholijuomien sala-
kauppa vuosina 1969 ja 1976. Alkoholipoli-
tiikka 43:2L3-215, 1978

Tilastotiedotus, VA 19?8:16. Helsinki
1978

Väestönmuutokset 1975, SVT VI A:138.
Helsinki 19?8.

26




