
Keskiolutkahviloiden
liiketoiminnasta 1978

Keskiolutkahwiloiden lüketoi-
minnasta tehtün Alkon toimesta
vuoden 19?9 alussa yleisluontei-
nen tiedustelu, joka koski vuotta
1978. Keskioluen anniskelulupia
oli vuoden 1978 päättyessä voi-
massa 2 790. Tiedustelulomakkei-
ta palautettün I 905, joten vas-
tausprosentiksi muodostui 70.

Aineiston lopullisesta käsitte-
lystä jätettün pois ne kahvilat,
jotka olivat olleet toiminnassa
vain osan vuotta, ja myös kaikki
ne, joiden tiedot olivat joiltakin
osin puutteellisia. Lopulliseen kä-
sittelyyn jäi siten I 450 lomaketta,
mikä vastaa 52 o/o:a lupien koko-
naismäärästä.

Kun oli oletettavissa, että tark-
koja tietoja ei ole kaikilta osin
saatavissa, vastaajia pyydettün
ilmoittamaan, perustuvatko tie-
dot kirjanpitoon vai arvioon.
Osittaisen arvionvaraisuuden ja
ennakoitua matalamman palau-
tusprosentin takia on saatuihin
tuloksün syytä suhtautua varauk-
sin.

Tarjoilutapa

Tiedustelun avulla saatu aineisto
on ryhmitetty keskioluen tarjoi-
Iutavan mukaan neljään ryhmään
(taulukko 1); samaa jaottelua
käytetään kaikissa taulukoissa.

Taulukon I jakauman perus-
teella voidaan arvioida, että vain
vajaa kymmenesosa keskioluesta
tarjoillaan pöytään.

Kokonaismygnti ouonna 1978

Tiedustelulla pyrittün saamaan
selville nimenomaan anniskelu-
toimintaan (kahvilatoimintaan)
lüttyvä myynti ilman majoitus-
yms. myyntiä. Myyntitietojen yh-
teydessä kysyttün, perustuvatko
tiedot kirjanpitoon vai arvioon
(esim. sellaisessa tapauksessa, et-

tä kahvilatoimintaa harjoitetaan
jonkin muun toiminnan yhtey-
dessä). Taulukossa 2 on esitetty
keskiolutkahviloiden myyntitie-
tojen jakauma tarjoilutavan mu-
kaan ryhmitettynä ja taulukossa
3 keskimääräinen myynti ko. ryh-
mittelyn mukaan.

Keskimääräinen myynti kahvi-
laa kohden oli 396 000 markkaa.
Runsaat 70 % kahwiloista ilmoitti
tietojen perustuvan kirjanpitoon
ja nüssä keskimääräinen myynti
oli 448 000 markkaa. Nüssä pai-
koissa, joissa tiedot perustuivat
arvioon, keskimääräinen myynti
jäi 247 000 markkaan.

Käsittelyyn otetuissa lomak-
keissa ilmoitettu kokonaismyynti
oli 574,4 milj. markkaa. Tämän
perusteella voidaan arvioida
kaikkien keskiolutkahviloiden
kokonaismyynnin olleen vuonna
19?8 lähes miljardi markkaa.

K e skioluen myynti ouonna 1 978

Keskioluen myynnin osuus pyy-
dettün ilmoittamaan prosentteina
kokonaismyynnistä. Samalla tie-
dusteltün, perustuvatko tiedot
myynnin jaotteluun vai arvioon.

Taulukossa 4 on esitetty pro-
senttitietojen jakauma tarjoiluta-
van mukaan ryhmitettynä, taulu-
kossa 5 keskioluen myynnin osuus
prosentteina kokonaismyynnistä
ja taulukossa 6 keskioluen myynti
keskimäärin keskiolutkahvilaa
kohden. Kun taulukon 3 myynti-
tiedot perustuivat 1 033 kahvilas-
sa kirjanpitoon ja keskioluen
osuus taulukon 4 mukaan vain 530
kahvilassa myynnin jaotteluun,
on taulukossa 5 esitetty keskiar-
vot ainoastaan tarjoilutavan mu-
kaan ryhmitettynä.

Keskioluen osuus on pienin
pöytääntarjoilupaikoissa, suurin

Taulukko J. Keskiolutkahviloiden jakauma tarjoilutavan mukaan

määrä osuus-7o

1. Yksinomaan pöytääntarjoilu
2. Pääasiassa pöytääntarjoilu
3. Yksinomaan itsepalvelu
4. Pääasiassa itsepalvelu
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Taulukko 2. Keskiolutkahviloiden jakauma myyntitietojen saantitavan
mukaan
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Taulukko 3. Kokonaismyynti vuonna 1978 keskimäärin keskiolutkahvi-
laa kohden, tuhansina markkoina
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pelkästään itsepalvelua käyttä-
vissä kahviloissa. Ilmoitettujen
prosenttiosuuksien keskiarvo on
23,8 Y". YU 50 % keskioluen osuus
oh 257 kahvilassa; osuus ylitti 70
% 87 kahvilassa ja oli nüstä
yhdeksässä yli 90 %. Tämän pe-
rusteella voidaan arvioida, että
keskioluen osuus on koko keskio-
luen anniskeluverkostoa ajatellen
ollut yli 50 7o runsaassa 500
kahvilassa.

Keskioluen myynti kahvilaa
kohden oli keskimäärin 94 000
markkaa. Runsas kolmannes kah-
viloista ilmoitti tietojen perustu-
van myynnin jaotteluun ja nüssä
keskimääräinen myynti oli
114 000 markkaa. Nüssä paikoissa,
joissa keskioluen my5rnnin osuus
on arvioitu, keskimääräiseksi
myynniksi on saatu 83 000 mark-
kaa.

Käsiteltyjen lomakkeiden mu-
kainen keskioluen myynti oli
136,7 milj. markkaa. Tämä vastaa
noin 263 milj. markan myyntiä
koko verkostoa ajatellen. Arvioi-
dun keskimääräisen anniskelu-
hinnan huomioon ottaen saatu
tulos selittää noin 90 % keskioluen
anniskelusta, joka vuonna 1978 oli
36,9 milj. litraa.

H enkilökunt a ouonna I 9 78

Täysiaikaisen henkilökunnan
määrä - omistaja ja perheenjä-
senet mukaan luettuina - oli
keskimäärin 4,5 henkilöä kahvilaa
kohden. Pöytääntarjoilussa hen-
kilömäärä oli 6-? ja itsepalvelus-
sa 4-5 henkilöä kahvilaa kohden,
joten pöytääntarjoilu näytti lisää-
vän henkilökuntaa kahdella hen-
kilöUä kahvilaa kohden. Kunpöy-
tääntarjoilupaikoissa oluen osuus
myynnistä oli keskimäärästä ma-
talampi, Iienee henkilökuntaeron
syynä todennäköisesti ruoan
myynnin aiheuttama henkilökun-
tatarve.

Tiedustelun perusteella voi-
daan päätellä, että keskiolutkah-
viloiden koko henkilömäärä oli
runsaat 12 000 henkeä, joista osa
oli kausityössä.

Yhteenoeto

Tiedustelun avulla saatün ensim-
mäisen kerran järjestelmällisesti

266

Myynnin jaottelu
Arvio

Yhteensä 60 29 1 160

Taulukko 4. Keskiolutkahviloiden jakauma keskioluen osuustietojen
saantitavan mukaan

2 3 4 yht.
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Taulukko 5. Keskioluen myynnin osuus prosentteina kokonaismyynnistä

1 2 3 4 yht.

Keskimäärin 10,9 lz,L 25,2 21,6 23,8

Taulukko 6. Keskioluen myynti vuonna 1978 keskimäärin keskiolutkah-
vilaa kohden, tuhansina markkoina

1 2 3 4 yht.
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Taulukko 7. Henkilökunta vuonna 1978 ja henkilökunnan määrä
keskimäärin kahvilaa kohden

1 2 3 4 yht.

Henkilökunta
Määrä/kahvila

kerättyä tietoa keskiolutkahviloi-
den lüketoiminnasta. Vastaus-
prosentti (70) jäi kuitenkin enna-
koitua matalammaksi. Tämän ja
tietojen osittaisen arvionvarai-
suuden takia on tuloksün syytä
suhtautua varauksin.

Keskioluen anniskelu hoidettün
vuonna 1978 noin 94 %:ssa kahvi-
loista yksinomaan tai pääasiassa
itsepalveluna.

Kolme neljästä kahvilasta il-
moitti myyntitietojen perustuvan
kirjanpitoon ja yksi neljästä arvi-
oon; vain yksi kolmesta oli suorit-
tanut jaottelua keskioluen ja

6 547
4,5

muun myynnin kesken.
Kokonaismyynti oli keskimää-

rin 396 000 mk ja keskioluen
myynti keskimäärin 94 000 mk
kahvilaa kohden eli 23,8 % koko-
naismyynnistä. Keskiolutlain
alaisten anniskelupaikkojen ko-
konaismyynti oli vuonna 1978
arviolta lähes miljardi markkaa.

Keskiolutkahviloissa oli henki-
lökuntaa keskimäärin 4,5 henkeä
kahvilaa kohden, joten henkilö-
kunnan kokonaismäärä koko ver-
kostossa oli runsaat 12 000 hen-
keä.

Tauno A. Tuominen
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