
Alkoholioloj emme erityiskysymyksiä

Salme Ahlström - Esa österberg

Tässä artikkelissa tarkastellaan eräitä
Suomen alkoholiolojen erityispiirteitä
1960- ja 1970-luvulla alkoholijuomien ku-
lutuksen ja päihtyneiden säilöönottojen
valossa.' Artikkeli perustuu haittaprojek-
tin osaraportteihin; yhteenvedonomai-
sesti haittaprojektin tuloksista on aiem-
min esitetty alkoholihaittojen kehitys
vuosina 1960-1975 (Ahlström-Laakso &
Österberg 1978 b). Useat nyt tarkastelun
kohteena olevat erityiskysymykset kyt-
keytyvät tavalla tai toisella vuoden 1g68
alkoholilainsäädännön uudistukseen.

Koska alkoholiolojen erityispiirteiden
tarkastelu edellyttää yleiskuvaa alkoho-
lin käytön ja alkoholihaittojen kehityk-
sestä, aloitamme tarkastelumme luon-
nehtimalla lyhyesti haittojen ja kulutuk-
sen kehitystä parin viime vuosikymme-
nen aikana. Näin voimme myös esittää
humalahaittojen viimeaikaisen kehityk-
sen haittaosoittimien valossa.

ALKOHOLIN KULUTUS JA
ALKOIIOLIIIAITAT

Suomen alkoholioloja leimasi lgbO-lu-
vun lopulta aina 197O-luvun puoleen
väliin saakka alkoholin kokonaiskulutuk-
sen voimakas kasvu. Asukasta kohti
laskettuna alkoholin kulutus kasvoi yli
kolminkertaiseksi vuodesta 1g60 vuoteen
1974 (kuvio 1).

Alkoholihaitat lisääntyivät huomatta-
vasti vuodesta 1960 vuoteen 1974. Ne
lisääntyivät selvästi nopeammin lgT0-lu-

'Vuodesta 1969 lähtien juopumus ei ole ollut rikos.
Näin ollen ei enää puhuta juopumuspidätyksistä,
vaan päihtyneiden säilöönotosta.

vun alkupuolella kuin lg60-luvulla. Hu-
malahaitat pysyivät 1960-luvulla lähes
ennallaan huolimatta alkoholin kulutuk-
sen kasvusta. Tämän on katsottu perustu-
neen siihen, että lg60-luvulla alkoholin
kulutuksen kasvu yhdistyi juomatapojen
muuttumiseen aiempaa hillitymmiksi.
Sen sijaan humalahaittojen on arvioitu
lisääntyneen 1970-luvun alkupuolella jo-
pa hieman nopeammin kuin alkoholin
kulutus. Alkoholin kulutus lisääntyi tuol-
loin voimakkaasti, ja samanaikaisesti juo-
matavat pysyivät ennallaan tai mahdolli-
sesti tulivat hieman aiempaa rajummiksi
(Ahlström-Laakso & österberg 19?B b;ks.
myös Simpura 1978 a).

Alkoholijuomien kulutus pysyi 1g?0-lu-
vun jälkimmäisellä puoliskolla ennallaan;
asukasta kohti laskettu absoluuttialkoho-
lin kulutus oli 6,3 litraa sekä vuonna 1g?4
että vuonna 1980 (ks. Ahlström-Laakso &
Österberg 1978 a, 14-17). Samaan aikaan
päihtyneiden säilöönottojen lukumäärä
väheni huomattavasti. Kun vuonna 1gT4
säilöönottoja suoritettün 2g0 000, oli vas-
taava luku vuonna 1gB0 noin 210 000
(kuvio 1). Säilöönottojen määrän vähene-
minen jakautuu melko tasaisesti eri vuo-
sille ja maan eri osiin sekä on sitä
suuruusluokkaa, ettei se selity yksino-
maan poliisin pidätyssuojia korvaavan
päihdehuollon palvelujen parantumisella.

Säilöönottotietojen perusteella huma-
lahaitat vähenivät tg?O-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla alkoholin kokonaiskulu-
tuksen pysyessä ennallaan. Juomatavat
näyttävät siis muuttuneen hillitymmiksi
vuosikymmenen jälkipuoliskolla (ks. Ahl-
ström & Österberg 1981, 1-10). Tämä
viittaa siihen, että juomatapojen muuttu-
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Kuaio I. Alkoholijuomien kulutus litroina absoluut-
tialkoholia asukasta kohti ja säilöönottojen luku-
määrä I 000:ta asukasta kohti Suomessa vuosina
1960-1980

alkoholin kulutus
litraa

säilöönotot
lkm

65

alkoholijuomien kulutuksen kuin keskio-
luen kulutuksen kasvua. Juopumusta-
pausten määrän ei nimittäin voida sanoa
juurikaan lisääntyneen vuodesta 1968

vuoteen 1969 eikä edes vielä vuodesta
1969 vuoteen 1970. Sen sijaan vuodesta
1970 vuoteen L974 juopumustapausten
määrä lisääntyi enemmän kuin kahdella
kolmasosalla (ks. Ahlström & Österberg
1981, 17-55).

Alkon myymäläpaikkakunnilla säilöön-
otot tilastoidaan käytetyn juovutusai-
neen mukaan. Näistä tiedoista käy ilmi,
että oluesta päihtyneiden säilöönotot li-
sääntyivät huomattavasti, noin 60 %
vuodesta 1968 vuoteen 1969, kun oluen
kulutus lisääntyi samanaikaisesti noin 85

% (taulukot 1 ja 2). Todellisuudessa
oluesta päihtyneiden määrän lisäys oli
jonkin verran suurempi kuin oluesta
päihtyneiden säilöönottojen määrän li-
säys, koska poliisin noudattama pidätys-
käytäntö lieveni vuoden 1969 alussa
tapahtuneen juopumuksen rangaistavuu-
den poistamisen myötä. Poliisin pidätys-
käytännön lieveneminen selittää myös
sen, miksi muiden alkoholijuomien kuin
keskioluen käytön vuoksi säilöön otettu-
jen määrä oli vuonna 1969 noin 8 %
pienempi kuin vuonna 1968, vaikka noi-
den juomien kulutus olikin lisääntynyt I
%. Olennaisinta tässä yhteydessä kuiten-
kin on, että säilöönottojen rakenne käyte-
tyn juovutusaineen mukaan eriteltynä
muuttui selvästi vuodesta 1968 vuoteen
1969 ja että tämä muutos oli samansuun-
tainen kuin alkoholijuomien kulutuksen
juomaryhmittäisessä rakenteessa tapah-
tunut muutos (taulukot 1 ja 2; ks. myös
Ahlström & Österberg 1981, 4l-49).

Jos oluesta juopuneiden lukumäärä
lisääntyi vuonna 1969 suurin piirtein
samassa suhteessa kuin oluen kulutus,
niin miksi tämä sitten ei näkynyt juopu-
mustilanteen huomattavana huonontumi-
sena? Vastaus on yhtä ilmeinen kuin
yksinkertainenkin. Kautta koko 1960-lu-
vun olutta oli käytetty tavalla, joka johti
huomattavasti harvemmin juopumuk-
seen kuin väkevien alkoholijuomien ja
viinien muodossa nautittu alkoholi (kuvio
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Lähteet: Alkon vuosikirja 1960-19?9; Alkon tilas-
to-osasto.

minen lievästi rajumpaan suuntaan
1970-luvun alkuvuosina, alkoholilain ja
keskiolutlain ensimmäisinä voimassaolo-
vuosina, olisi ollut poikkeus toisen maail-
mansodan jälkeistä aikaa hallinneesta ja
ilmeisesti jälleen vallalla olevasta juoma-
tapoj en hilliintymiskehityksestä.

KE SKI OLUT JUO PUMU STAPAU STE N
LISÄÄJÄNÄ

Vuonna 1969 toteutetun alkoholilain-
säädännön uudistuksen ja erityisesti kes-
kioluen vapauttamisen on usein nähty
merkittävästi lisänneen alkoholihaittoja
(ks. esim. Voipio 1976,27). Kuten tunnet-
tua alkoholin kokonaiskulutus lisääntyi
vuodesta 1968 vuoteen 1969Iähes puolella.
Ilman keskioluen kulutuksen runsasta
kolminkertaistumista alkoholin kulutus
olisi ollut vuonna 1969 vain 8 % suurempi
kuin vuonna 1968. Sen sijaan vuodesta
1969 vuoteen 1974 keskioluen kulutus
lisääntyi alle 10 %. Samana aikana väke-
vien alkoholijuomien kulutus kasvoi noin
80 % (Ahlström-Laakso & Österberg 19?8

a).
Alkoholilain ensimmäisinä voimassao-

lovuosina juopumustapausten määrän
kehitys seurasi pikemminkin väkevien
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Taulukko J. Päihtyneiden säilöönotot kaupungeissa ja kauppaloissa vuosina 1968 ja 1969 käytetyn
juovutusaineen mukaan

käytetty
juovutusaine

säilöönottojen
lukumäärä

1968 1969

muutos
69/68

säilöönottojen
7o-OSuUS

1968 1969

väkevät alkoholijuomat
viinit
oluet
erilaiset lailliset juomat
apteekkilääkkeet
salakuljetussprü
kotipolttovüna tai muut sellaiset valmisteet
denaturoitu sprü, hajuvedet ym.
juoma tuntematon

säilöönotot yhteensä

55 304
3? 861

r1 08r
I 183

481

22
229

12 688
I 854

53 131

33 ?48
1? 308'
7 850

248
5

189

7 304
2 502

- 3,9

- 10,9
+56,2

-t4,5
-48,4
-77,3
- 17,5

-42,4
+35,0

43,0
29,4
8,6
7,1

014

0,0
012

9,9
1,4

L28 703 122 285 - 5,0 100,0 100,0

43,4
27,6
L4,2

6,4
0,2
0,0
012

6,0
2,0

'Siitä keskiolut 12 853.

Lähteet: Alkon vuosikirja 1968 ja f969.

2). Lisäksi keskioluen käyttö korvasi
vuonna 1969 jossain määrin miedon oluen
käyttöä (taulukko 2), joten keskioluen
käytön humalahakuisuus saattoi 1970-1u-
vun alussa olla jopa aiempaa vähäisempi.
Näin ollen keskioluen kulutuksen huo-
mattava lisääntyminen nosti kylläkin
tuntuvasti alkoholin kokonaiskulutuksen
tasoa mutta vaikutti varsin vähän juopu-
mustapausten ja alkoholin humalakulu-
tuksen määrään (Ahlström & Österberg
1981; ks. myös Mäkelä 1970 a;Bruun 1972,
64).

Juopumustapausten määrän kasvu
1970-luvun ensimmäisellä puoliskolla yh-
distyi väkevien alkoholijuomien ja viinien
kulutuksen kasvuun. Oluesta juopunei-
den osuus oli vuonna 1974 kaupungeissa ja
kauppaloissa säilöön otetuista vain I 7o,
josta keskioluen osuus oli noin 5 % (ks.
tarkemmin Ahlström & Österberg 1981,
56-70).

Käytetyn juovutusaineen mukaan eri-
tellyt säilöönottotiedot johtavat selvään
päätelmään. Keskioluen käyttö ei ole
välittömästi lisännyt juopumustapausten
määrää uuden alkoholilainsäädännön ai-
kana. Ja kääntäen, jos keskioluen kulutus
nyt loppuisi täydellisesti muiden asioiden
pysyessä ennallaan, siis ilman minkään-

Taulukko 2. Alkoholijuomien tilastoitu kulutus
asukasta kohti vuosina 1968 ja 1969 juomaryhmit-
täin, litraa absoluuttialkoholia

juomaryhmä kulutus
litraa

r968 1969

muutos juomaryh-
69/68 män osuus

kokonais-
kulutuk-

sesta
olto

% 1968 1969

väkevät
alkoholijuomat
vünit
olutl

vahva olut
keskiolut
mieto olut

1,46
0,48
L,20
0,46
0,48
0,26

1,63
0,47
2,24
0,49
1,622

0,13

+ 11,6

- 2,L

+ 86,7
+ 6,5
+237,5

- 50,0

46,5
15,3
38,2
L4,6
15,3
8,3

37,6
10,8

51,6
1l,3
37,3

3,0

yhteensä 3,14 4,34 + 38,2 100,0 100,0

' Tavallisesta esitystavasta poiketen olut sisältää
tässä vahvan oluen ja keskioluen lisäksi miedon
oluen eli I-oluen.
' Keskioluen tilastoitu kulutus sisältää vähittäis-
kaupan perusvarastot. Todellisempi keskioluen ku-
lutusta vuonna 1969 kuvaava luku olisi 1,5? litraa
absoluuttialkoholia asukasta kohti (ks. Ahlström-
Laakso & Österberg 19?8 a, l5).

Löhteet: Alkon vuosikirja 1960-1980; Ahlström-
Laakso & Österberg l9?8 a, ?5.
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Kuaio 2. Kaupungeissa suoritetut päihtyneiden
säilöönotot suhteutettuna koko maan alkoholijuo-
mien kulutukseen vuosina 1960-1980 juomaryhmit-
täin, säilöönottoja I 000:ta alkoholilitraa kohti

säilöönotot
lkm

den 1969 alusta lähtien ollut laajempi kuin
muiden alkoholijuomien jakelujärjestel-
mä ja keskioluen ostoon oikeuttava ikä on
ollut alhaisempi kuin väkevien alkoholi-
juomien ostoon oikeuttava. Jo pelkkien
saatavuustekijöiden vuoksi keskioluen
odottaisi siis olleen monien kohdalla
ensimmäisten alkoholikokemusten lähde.
Myös keskioluen mietouden uskotaan
usein lisäävän keskioluen merkitystä to-
tuttelujuomana. Toisaalta keskioluen
mietouteen liittyy merkittäviä kuljetus-
ja säilytysongelmia; kaksi pullollista Kos-
kenkorvaa sisältää saman määrän alko-
holia kuin korillinen keskiolutta.

Vaikka keskiolut olisi ollut valtaosan
tosiasiallinen aloitusjuoma, ei tämä vielä
välttämättä tekisi keskioluesta porttia
muihin alkoholijuomiin, koska jonkin juo-
man on aina oltava se ensimmäinen.
Lisäksi ei olisi lainkaan odottamatonta,
että osa keskioluen käyttöä olisi korvau-
tunut 1970-luvun kuluessa väkevien alko-
holijuomien käytöllä. Vaikka keskioluen
saatavuus on edelleenkin selvästi parem-
pi kuin muiden alkoholijuomien, niin
vuoden 1969 tammikuun jälkeen muiden
alkoholijuomien saatavuus on kuitenkin
parantunut suhteessa keskioluen saata-
vuuteen (Ahlström-Laakso & österberg
1976). Jo pelkät muutokset alkoholijuo-
mien suhteellisessa saatavuudessa selit-
täisivät siis ainakin osan keskioluesta
väkeviin tapahtuneesta siirtymisestä, si-
käli kuin tällaista liikettä ylipäänsä voi-
daan osoittaa tapahtuneen. Kulutustilas-
toista käy myös selvästi ilmi, että väke-
vien alkoholijuomien kulutus kääntyi
kasvuun heti vuonna 1969, jolloin väke-
vien alkoholijuomien saatavuus alkoi pa-
rantua (Ahlström-Laakso & österberg
1978 a, 17-26). Toisin sanoen alkoholijuo-
mien saatavuuden kehitys näyttää toimi-
van huomattavasti parempana ja vähin-
täänkin yhtä hyvänä alkoholin kulutuk-
sen kehityksen selittäjänä 1960-luvun
viime vuosina ja 1970-luvun alussa kuin
teoria keskioluesta porttina väkeviin al-
koholijuomiin.

lkm
säilöönotot
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Löhteet: Alkon vuosikirja 1960-19?9; Alkon tilas-
to-osasto.

laista keskioluen käytön korvautumista
muiden alkoholijuomien käytöllä, säi-
löönottojen määrän väheneminen olisi
noin 7 % eli noin 15 000 säilöönottoa
vuodessa. Mahdolliset korvautumiset pie-
nentäisivät keskioluen käytön loppumi-
seen liittyvää juopumustapausten mää-
rän vähenemistä (ks. esim. Mäkinen 1978).

Keskioluen käytön välitön vaikutus
juopumustilanteeseen on siis melko pieni.
Keskioluen ongelmallisuus kuitenkin ko-
rostuu, jos voidaan osoittaa, että keskio-
luen käytöllä on huomattavia epäsuoria
haitallisia vaikutuksia. Lähinnä täIlöin
olisi osoitettava, että keskiolut on toimi-
nut ja toimii edelleen porttina, ensimmäi-
senä kosketuksena alkoholiin, totuttelu-
juomana, alkoholitottumusten synnyttä-
jänä ja vakiinnuttajana sekä välivaiheena
ja siltana siirryttäessä muiden, väkeväm-
pien alkoholijuomien käyttöön.

Keskioluen jakelujärjestelmä on vuo-
54
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S UMMAUTUMISTA, KO RVAUTUMISTA
JA MUUNTUMISTA

Tarkastellessaan alkoholin kulutuksen
kehitystä vuodesta 1968 vuoteen 1969
K1aus Mäkelä (1972) turvautui käsitepa-
riin substituutio-addiitio. Substituutio-
hypoteesilla Mäkelä viittasi uskomuksiin,
joiden mukaan alkoholipoliittisia rajoi-
tuksia lieventämäIlä voidaan perinteisiä
humalahakuisia juomatapoja korvata uu-
silla, hillitymmillä juomatavoilla. Addii-
tio-hypoteesi puolestaan viittaa näke-
myksiin, joissa rajoitusten poistamisen
kylläkin uskotaan synnyttävän uusia juo-
matapoja, mutta ei vanhojen juomatapo-
jen sijalle vaan niiden rinnalle. Kulutuk-
sen kehityksen Suomessa vuodesta 1968

vuoteen 1969 Mäkelä on katsonut kulke-
neen addiitio-hypoteesin mukaisesti (Mä-
kelä 1975). Myöhemmin addiitio-hypotee-
sin on katsottu soveltuvan huomattavasti
laajemminkin sekä Suomen että muiden
maiden alkoholin kulutuksen kasvun se-
littämiseen (ks. esim. Sulkunen 1976).

Väkevien alkoholijuomien kulutus py-
syi Suomessa 1960-luvulla lähes ennallaan
(Ahlström-Laakso & Österberg 19?8 a,
L7-24). Samanaikaisesti väkevien alko-
holijuomien käyttöön yhteydessä olleiden
säilöönottojen määrä väheni neljännek-
sellä (taulukko 3). Väkevien alkoholijuo-
mien perinteiset humalahakuiset käyttö-
tavat näyttävät siis säilöönottotietojen
perusteella olleen 1960-luvulla joko si-
nänsä muuttumassa hillitymmiksi tai
vaihtoehtoisesti perinteinen väkevien al-
koholijuomien käyttö sai antaa tilaa
uusille, hillitymmille käyttötavoille.

Juomatapojen muuttumisessa 1960-lu-
vulla ei siis näytä olleen kysymys vain
summautumisesta eli tässä tapauksessa
mietojen alkoholijuomien kulutuksen
kasvusta ja sen ilmentämästä uusien
juomatapojen tulosta perinteisten huma-
lahakuisten juomatapojen rinnalle. Pi-
kemminkin uudet juomatavat joko tulivat
osittain aikaisempien juomatapojen tilal-
le eli uudet juomatavat korvasivat vanho-
ja tai sitten uudet vaikutteet muovasivat
melkoisesti perinteisiä juomatapoja. JäI-

Taulukko 3. Kaupungeissa ja kauppaloissa suoritet-
tujen säilöönottojen lukumäärät vuosina 1960, 1968
ja 1974 käytetyn juovutusaineen mukaan

käytetty juovutusaine 1960 1968 L974

väkevät alkoholijuomat
viinit
oluet
erilaiset lailliset juomat
laittomat valmisteet yh-
teensä'
juoma tuntematon

3824 L3420
I 648 I 854

1r3 256 128 703

?4 631

13 340
11 865
7 948

55 304
3? 861
11 081

I r83

154 127

74 0t4
19 938
2 553

838
L 525

252 995säilöönotot yhteensä

I Laittomün valmisteisün sisältyvät apteekkilääk-
keet, salakuljetussprü, kotipolttovüna ja muut
sellaiset valmisteet, denaturoitu sprü ja hajuvedet.

Löhteet: Alkon vuosikirja 1960, f968 ja 19?4.

kimmäistä kehityskulkua voitaisiin kut-
sua juomatapojen muuntumiseksi.

Summautumisesta ja korvautumisesta
poiketen muuntumisen tuloksena olevat
uudentyyppiset käyttäytymistavat sisäl-
tävät aineksia sekä vanhoista perinteisis-
tä tavoista että uusista vaikutteista.
Muuntumisprosessin osatekijät voidaan
jälkikäteen määritellä ja erotella toisis-
taan. Niiden yhteensulautumisesta synty-
vät uudet juomatavat ovat kuitenkin
olleet usein muodoltaan ja sisällöltään
ennalta arvaamattomia ja ennen näke-
mättömiä. Esimerkiksi soveltuu 1970-lu-
vulla suomalaiseen alkoholikulttuuriin
ympätty englantilaisen pubin idea. Tulok-
sena ei ollut niinkään sosiaalisen kanssa-
käymisen tarpeita tyydyttävä englanti-
lainen korttelikapakka, vaan joukko uu-
dentyylisiä varsinaisista ravintoloista
poikkeavia pistäytymispaikkoja ja lähiö-
ravintoloita, joista voi löytää aineksia
muun muassa perinteisistä suomalaiskan-
sallisista pilsneri- ja tanssikulttuureista.
Toisena esimerkkinä käy Keski- ja Ete-
lä-Euroopasta saatujen vaikutteiden
myötä tapahtunut alkoholijuomien tulo
suomalaiseen ruokapöytään; tämä ei ole
niinkään johtanut viinien ja oluen käyt-
töön ruokajuomana vaan pikemminkin
humalan hankkimiseen uudella tavalla ja
uudessa yhteydessä.
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Juomatapojen muuttuminen 1960-Iu-
vulla tulee esün myös tarkasteltaessa
juovutusaineen saantikanavia. Tällöin
käy ilmi, että anniskeluravintoloista juo-
vutusaineensa hankkineiden säilöön otet-
tujen lukumäärä väheni 1960-luvulla noin
kolmanneksella anniskelukulutuksen sa-
manaikaisesti lisääntyessä (taulukko 4;
Ahlström-Laakso & österberg lg?8 a,
2G-31 ja 1981, 70-78). Tämä vüttaa siihen,
että uudet juomatavat olivat erityisesti
ravintolajuomisen uusia muotoja ja että
nimenomaan ravintoloissa uudet juoma-
tavat eivät tulleet vain perinteisten juo-
matapojen rinnalle vaan myös korvasivat
ja muovasivat nütä.

Perinteisten juomatapojen väistymisen
osoituksena on edellä pidetty vain kulu-
tuksen kasvuun yhdistynyttä juopumus-
tapausten määrän absoluuttista vähene-
mistä. Jos perinteisten juomatapojen
väistymisen osoitukseksi rüttää juopu-
mustapausten väheneminen suhteessa al-
koholin kulutukseen, voidaan perinteis-
ten juomatapojen katsoa väistyneen
1960-luvulla myös oluiden ja vähittäis-
myynnistä hankittujen alkoholijuomien
käytössä (kuviot 2 ja 3).

SU O SITE LTAVAT JAI<E L TTTIE T JA
LAJIT

Näkemys ravintolan juomatapoj a hillit-
sevästä vaikutuksesta on elänyt pitkään
rüppumatta sütä, että empiirisen todis-
tusaineiston on osoitettu olevan varsin
ristiriitaista (Partanen 1969), vastakkaista
(Simpura 1978 b, 107) tai rüppuvan sekä
ravintolan luonteesta että asiakaskunnan
rakenteesta (Haavio-Mannila & Snicker
1980; Ylönen 1979). Anniskelun suosimi-
nen vähittäismyynnin kustannuksella on
perustunut uskoon ravintoloissa toteutu-
van sosiaalisen kontrollin monipuolisuu-
desta verrattuna yksityisolosuhteisün
(Alkon tehtävä ja toimintalinja 19?8, S-9).

Säilöönottotietojen avulla ei voida sel-
keästi tukea tietyn jakelutien suosimista.
1960-Iuvun ensimmäisinä vuosina annis-
keltu ja vähittäin myyty'alkoholi johtivat
myytyä alkoholilitraa kohti lähes yhtä
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Taulukko 4. Kaupungeissa ja kauppaloissa suoritet-
tujen säilöönottojen lukumäärät vuosina 1960, 1968
ja 1974 juovutusaineen saantitavan mukaan

juovutusaineen saanti-
tapa 1960 1968 1974

Alkon myymälä
anniskeluravintola
keskioluen vähittäis-
myyntipiste
keskioluen anniskelu-
piste
apteekit ja denaturoi-
dun sprün kauppa
laiton myynti

säilöönotot yhteensä

75 451
23 207

0

0

3 496
I 454

111 608

86 040
16 191

0

0

13 169
Lt 449

t26 845

210 846
22 t02

5 603

4 76t

580
5787

säilöönotot

25L 4t0

Lähteet: Alkon vuosikirja 1960, 1968 ja f9?4.

I{uuio 3. Kaupungeissa suoritetut päihtyneiden
säilöönotot suhteutettuna koko maan alkoholijuo-
mien kulutukseen vuosina f 960-19g0 juovutusjuo-
man saantitavan mukaan, säilöönottoja 1 000:ta
alkoholilitraa kohti

1960 1965 19?0

- 

Alkon myymälät
'- -. anniskeluravintolat
'-- --. keskioluen jakelupaikat

Lähteet: Alkon vuosikirja 1960-19?9; Ahlström &
Österberg 1981, 123-124; Alkon tilasto-osasto.

usein juopumuspidätykseen. lg?0-luvulla
anniskeltu alkoholi aiheutti myytyä alko-
holilitraa kohti huomattavasti vähemmän
säilöönottoja kuin vähittäin myyty alko-
holi (kuvio 3). Kuitenkin keskioluen koh-
dalla sama alkoholimäärä johti anniskelu-
pisteestä hankittuna useampiin juopu-
mustapauksiin kuin vähittäismyynnistä

säilöönotot
lkmlkm

13

t2
11

10

I
8

7

6

5

4

3

2

1

t3
t2
11

l0
I
I
7

6

5

4

3

2

I

1975

\._._._._._



hankittuna (Ahlström & Österberg 1981,
70-78).

Alkoholijuomien käyttötavat ja käytön
seuraukset eivät ilmeisestikään ensisijai-
sesti johdu siitä, mistä alkoholijuomat
hankitaan. Pikemminkin kuluttajien tar-
peet ja heidän käytössään olevat resurssit
sekä alkoholijuomien saatavuus vaikutta-
vat ratkaisevasti siihen, mistä alkoholi-
juomat hankitaan, miten niitä nautitaan
ja minkälaisiin seurauksiin alkoholin
käyttö johtaa. Juopumustapausten luku-
määrän ja kulutetun alkoholimäärän suh-
teen poikkeaminen jakeluteittäin heijas-
taneekin täIH hetkellä ennen kaikkea
sitä, että nykyisissä olosuhteissa rajun
humalan tavoittelija suuntaa askeleensa
mieluummin kaikkia alkoholijuomia tar-
joavaan Alkon myymälään kuin anniske-
luravintolaan tai keskiolutta myyvään
elintarvikeliikkeeseen.

Anniskelumyynnin ohella ovat suosimi-
sen kohteena olleet myös miedot alkoho-
lijuomat. Mietojen alkoholijuomien suosi-
minen väkevien alkoholijuomien kustan-
nuksella on perustunut muun muassa
koeolosuhteissa havaittuun eroon eri al-
koholijuomien vaikutuksista käyttäyty-
miseen. On osoitettu, että sama alkoholi-
määrä aiheuttaa lievempiä tasapainohäi-
riöitä ja vähäisempää aggressiivisuutta
oluen muodossa nautittuna kuin väkevien
alkoholijuomien muodossa nautittuna (ks.
esim. Takala & Pihkanen & Markkanen
1957).

Oluesta päihtyneiden säilöönottojen ja
oluen kulutuksen suhde on vuosina
1960-1980 ollut selvästi pienempi kuin
vastaava suhde viinien ja väkevien alko-
holijuomien kohdalla (kuvio 2). Kuitenkin
jokaisen juomaryhmän kohdalla kyseinen
suhde muuttui tarkastelukauden kulues-
sa. Erittäin paljon vaihteli viinistä päihty-
neiden säilöönottojen ja viinien kulutuk-
sen suhde.

Viinistä päihtyneiden säilöönottojen ja
viinien kulutuksen suhteen kehitys on
oiva esimerkki siitä, kuinka alkoholijuo-
mien saatavuus vaikuttaa eri lajien suosi-
tuimmuuteen humalan hankinnassa. Vii-
nien suhteellinen halpuus on Suomessa

tehnyt siitä humalanhankkimisjuoman
väestöryhmille, joille alkoholin halpuus
on tärkein tekijä. Se on korvannut myös
laittomien alkoholijuomien käyttöä (Aht-
ström & Österberg 1981, 56-?0; ks. myös
Kuusi 1967; Mäkelä 1971; Ahlström-Laak-
so 1975). Erityisen selvä oli yhteys viinien
ja väkevien alkoholijuomien saatavuuden
ja niiden humalakulutuksen välillä
1950-luvulla siinä yhteydessä, kun väke-
vät viinit ensin vapautettiin myymäläto-
distuksesta ja sitten sidottiin siihen osit-
tain uudestaan (ks. tarkemmin österberg
198l).

Päihtyneiden säilöönottojen rakenne
käytetyn juovutusaineen mukaan ja alko-
holijuomien kulutuksen juomaryhmittäi-
nen rakenne sekä niissä tapahtuneet
muutokset eivät siis heijasta vain juoma-
tapoja ja niiden kehitystä. Ne heijastavat
myös eri juomaryhmiin kuuluvien alko-
holijuomien suhteellista saatavuutta ja
tässä tapahtuvia muutoksia. Juopumusta-
pausten kokonaismäärää ei kaikesta pää-
tellen voida juurikaan säädellä, ei aina-
kaan lyhyellä aikavälillä, alkoholijuomien
kulutuksen juomaryhmittäistä tai jakelu-
tien mukaista rakennetta manipuloimalla,
koska siirtymiset juomaryhmästä toiseen
eivät takaa humalahakuisen alkoholin
käytön korvautumista muunlaisella alko-
holin käytöllä. Siirtymistä juomaryhmäs-
tä toiseen tapahtuu pikemminkin juuri
siinä määrin, kuin se on edullista humalan
tavoittelun kannalta. Tässä mielessä juo-
pumustapausten määrä on kiinteämmäs-
sä yhteydessä alkoholijuomien kokonais-
kulutukseen kuin alkoholijuomien juoma-
ryhmittäiseen kulutukseen.

NAISTEN ALKOITOLIN XÄVTTÖ

Alkoholin kulutuksen kasvua selitet-
täessä on usein kiinnitetty erityistä huo-
miota uusiin kuluttajaryhmiin, nuoriin ja
naisiin. Sukupuolen ja iän mukaan eritel-
lyt säilöönottotiedot vahvistavatkin sitä
varsin yleistä näkemystä, että vuoden
1968 alkoholilainsäädännön voimassao-
loaikana naisten ja nuorten alkoholin
kulutus ja humalakulutus ovat lisäänty-
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neet nopeammin kuin miesten.
Säilöönottotiedot korostavat aikuisten

miesten merkitystä. Valtaosa päihtynee-
nä säilöön otetuista on nimittäin koko
1960- ja 1970-luvun ajan ollut täysikasvui-
sia miehiä; naisten osuus kaikista päihty-
neenä säilöön otetuista ei ole kaupungeis-
sa ja kauppaloissa yltänyt yhtenäkään
vuotena kuuteen prosenttiin.' Ilman ai-
kuisten miesten lisääntynyttä alkoholin
humalakulutusta olisi juopumustilanteen
huononeminen jäänyt varsin vähäiseksi
(ks. tarkemmin Ahlström & Österberg
1981, 78-94).

Päihtyneenä säilöön otettujen naisten
määrä ja päihtyneenä säilöön otettujen
naisten osuus kaikista päihtyneenä säi-
löön otetuista olivat vuonna 1980 suurem-
pia kuin vuonna 1960 (kuvio 4). Säilöönot-
totiedot siis vahvistavat näkemystä, jon-
ka mukaan naisten alkoholin kulutus on
lisääntynyt suhteessa täysikasvuisten
miesten kulutukseen. Kuitenkaan ei päih-
tyneenä säilöön otettujen naisten määrä
eikä päihtyneenä säilöön otettujen nais-
ten osuus kaikista päihtyneenä säilöön
otetuista lisääntynyt jatkuvasti; 1960-lu-
vun alkupuolella juopuneena pidätetty-
jen naisten määrä väheni sekä sinänsä
että suhteessa juopuneena pidätettyjen
miesten määrään. Tämä väheneminen on
varsin mielenkiintoinen ilmiö.

Haastattelutietojen mukaan naisten
osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta oli
vuonna 1969 noin L7 % javuonna 1976 noin
2l %. Naisten osuus alkoholin humalaku-
lutuksesta oli vastaavina vuosina noin 9 %
ja noin 14 % (Simpura 1978 a,60;ks. myös
Bruun 1972, 58,64). Naisten humalakulu-
tus on siis lisääntynyt 1970-luvulla sekä
sinänsä että suhteessa miesten humala-
kulutukseen, joten päihtyneenä säilöön
otettujen naisten suhteellisen osuuden
lisääntyminen vuoden 1968 jälkeen hei-
jastanee ensi sijassa naisten ja miesten
alkoholin käytössä tapahtuneita muutok-
sia.

Jos päihtyneenä säilöön otettujen nais-

'Vuoteen 1977 oli voimassa küntajako kaupungit,
kauppalat ja maalaiskunnat. Nykyisin kunnat jae-
taan kaupunkeihin ja muihin kuntün.

Kuuio 4. Kaupungeissa päihtyneenä säilöön otettu-
jen naisten määrä sekä prosenttiosuus kaikista
kaupungeissa säilöön otetuista vuosina 1960-1980
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- 

päihtyneenä säilöön otettujen naisten lukumäärä
'-.-.päihtyneenä säilöön otettujen naisten Drosentti-

osuus kaikista päihtyneenä säilöön otetuista

Löhteet: Alkon vuosikirja 1960-1979; Alkon tilas-
to-osasto.

ten suhteellisen osuuden katsotaan hei-
jastaneen naisten kulutus- ja humalaku-
lutusosuudessa tapahtuneita muutoksia
paitsi 19?O-luvulla myös 1960-luvulla, voi-
daan naisten osuuden arvella vähenty-
neen 1960-luvun alkupuoliskolla sekä al-
koholin humalakulutuksesta että alkoho-
lin kulutuksesta. Kun alkoholin kokonais-
kulutus oli tuolloin aloittamassa lähes
kaksi vuosikymmentä kestävää kasvu-
kauttaan, tarkoittaisi tämä sitä, että
miesten alkoholin kulutus oli tuolloin
lisääntymässä nopeammin kuin naisten
kulutus. Tästä voitaisiin edelleen päätel-
lä, että alkoholin kulutusta kasvattavat
tekijät koskettivat tuolloin enemmän
miehiä kuin naisia ja että pikemminkin
miehet eli perinteiset kuluttajat olisivat
olleet niitä, joiden käyttäytymisessä uu-
det vaikutteet ensimmäisinä tulivat nä-
kyviin ja jotka ikään kuin käynnistivät
alkoholin kulutuksen kasvuprosessin.
Naisten alkoholin kulutuksen kasvuvauh-
ti olisi ohittanut miesten kulutuksen
kasvuvauhdin vasta 1960-luvun puolen-
välin jälkeen.

ruIiNXÄ SUKUPOLVI

Tuoreimpana selityksenä viime vuosi-
kymmenien allioholin kulutuksen kasvul-
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Kuui.o 5. Kaupungeissa suoritettujen säilöönottojen
määrä 100 000:ta koko maan asukasta kohti ikäryh-
mittäin vuosina 1960-1980

säilöönotot
lkm

säilöönotot
lkm

tyn ikäisten suomalaisten edustajiksi ei
lisännyt tämän ikäisinä säilöön otettujen
määrää. Kuviosta 5 käy jopa ilmi, että
ensimmäisten märän sukupolven synty-
mävuosiluokkien varttuminen 2b-vuo-
tiaiksi 1960-luvun ensimmäisellä puolis-
kolla ja 30-vuotiaiksi 1960-luvun jälkim-
mäisellä puoliskolla yhdistyy 25-29-vuo-
tiaana ja 3O-39-vuotiaana säilöön otettu-
jen määrän lievään laskuun. Samasta
kuviosta voidaan myös todeta, että märän
sukupolven ensimmäisten syntymävuosi-
luokkien saavuttaessa 40 vuoden iän
vuonna 1975 kääntyy yli 39-vuotiaana
säilöön otettujen määrää kuvaava käyrä
1970-luvun alkua hallinneen kasvun jäl-
keen selvään ja melko voimakkaaseen
laskuun.

Jos märän sukupolven ja sitä seuraa-
vien syntymävuosiluokkien alkoholin
käytön katsotaan poikkeavan selvästi
toisistaan, odottaisi märän sukupolven
ikääntymisen näkyvän säilöönottojen lu-
kumäärän alenemisena alle l8-vuotiaiden
kohdalla 1970-luvun alkupuoliskolla,
lB-19-vuotiaiden kohdalla 1970-luvun
puolessa välissä sekä 20-24-vuotiaiden
kohdalla 1970-luvun jäIkimmäisellä puo-
liskolla. Kuviosta 5 nähdään, että eri
ikäisinä säilöön otettujen määrää kuvaa-
vat käyrät käyttäytyvät vain osittain
märän sukupolven ikääntymisen luomien
odotusten mukaisesti. Kannattaakin kiin-
nittää erityistä huomiota siihen, että
kaikkien ikäryhmien säilöönottoja kuvaa-
vat käyrät kääntyvät laskuun 1970-luvun
keskivaiheilla. Märkään sukupolveen tu-
keutuvan selityksen kannalta tämä on
erittäin pulmallista, koska märän suku-
polven syntymävuosiluokat ovat esimer-
kiksi 30-39-vuotiaita kuvaavan käyrän
kantajina aina vuoteen 1986 asti. Muu-
toinkin säilöönottotiedot viittaavat sii-
hen, että märäksi sukupolveksi määritel-
lyt syntymävuosiluokat eivät ole alkoho-
likäyttäytymisessään kovinkaan homo-
geenisia ja että märän sukupolven synty-
mävuosiluokkien käyttäytyminen vaihte-
li melkoisesti 1960- ja 1970-luvun kuluessa
(Ahlström & Österberg 1981, 83-100).

Säilöönottotietojen perusteella ei siis
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Ifuom.! Vuoden 1980 tiedot ovat ennakkotietoja.
l8-I9-vuotiaiden säilöönottolukujen laskutavasta
ks. Ahlström & österberg 1981, 129.
Löhteet: Alkon vuosikirja 1973-1929; Alkon tilas-
to-osasto; Suomen tilastollinen vuosikirja
1962-1978; Ahlström & österberg 1981, 129.

le on tarjottu märkää sukupolvea. Tämän
Pekka Sulkusen esittämän näkemyksen
mukaan sodanjälkeinen sukupolvi on
märkää kautta linjan, kun sen sijaan
vanhempi polvi on muuttunut vain vähän
ja hitaasti; tosin myös vanhemman polven
on katsottu lisänneen alkoholin käyt-
töään, vaikka erot märkään sukupolveen
ovatkin pysyneet suurina (Sulkunen 1980
b). Sulkusen mukaan alkoholin kokonais-
kulutuksen kasvu muistuttaa hämmäs-
tyttävässä määrin märän sukupolven
enemmistön elämänkaarta, kun märäksi
sukupolveksi on määritelty vuosina
1935-1955 syntyneet vuosiluokat (Sulku-
nen 1980 a, 160;ks. myös Sulkunen 1979,71
ja Mäkelä 1970 b, 315).

Kaupungeissa ja kauppaloissa suoritet-
tuja iän mukaan eriteltyjä säilöönottotie-
toja tarkasteltaessa havaitaan se kiintoisa
seikka, että märän sukupolven ensim-
mäisten syntymävuosiluokkien tulo tie-



voida erottaa erityistä märkää sukupol-
vea, jonka harteille juopumustilanteen
huononeminen ja alkoholin kulutuksen
kasvu voitaisiin säIyttää. Päinvastoin
näyttää siltä, että alkoholin kulutuksen ja
juopumustapausten lukumäärän kasvu
olisi tapahtunut pikemminkin elinolosuh-
teiden muutosten ja erityisesti alkoholi-
poliittisten muutosten mukaisesti kuin
kohorteittain.' Vuoden 1968 alkoholilain-
säädännön valmistelu, voimaantulo ja sen
perusteella tapahtunut alkoholijuomien
saatavuuden paraneminen näyttävät ole-
van tekijöitä, jotka ovat voimallisimmin
muuttaneet alkoholioloja ja jotka ovat
vaikuttaneet kaikkiin ikäryhmiin. Lähin-
nä sukupolvivaikutukseksi luonnehditta-
vana ilmiönä voidaan pitää sitä, että
alkoholipoliittiset muutokset vaikuttivat
nuoriin voimakkaammin kuin vanhoihin
ja voimallisimmin niihin, jotka olivat
uuden alkoholilainsäädännön voimaan
tullessa ratkaisemassa suhdettaan alko-
holiin.

Uuden alkoholilainsäädännön voimaan-
tulo saattoi lisäksi johtaa eräänlaiseen
korostuneeseen uutuudenviehätykseen.
Tämä merkitsee ensiksikin, että ne nuo-
ret, jotka olivat ratkaisemassa suhdet-
taan alkoholiin 196O-luvun viimeisinä
vuosina ja 19?0-luvun alkupuoliskolla,
saattavat myöhemminkin elämässään olla
keskimääräistä rankempia alkoholin
käyttäjiä. Toiseksi erityisesti nuorten
alkoholin käyttö oli 1970-luvun alussa
poikkeuksellisen yleistä, yleisempää kuin
1960-luvulla ja taas 1970-luvun lopussa
(ks. Ahlström 1979, 119-121).

TTÄ VTTÖ TAPOJE N LEVIÄ MINEN

Suomessa on varsin vähän pohdittu
sitä, mistä juomatapoja muuttaneet ja
alkoholin kulutusta kasvattaneet vaikut-
teet ovat peräisin ja miten ne ovat
levinneet. Seuraavassa tarkastelemme,
mitä kulutus- ja haittatilastot kertovat
alkoholinkäyttötapojen leviämisestä.

Alkoholin kulutusta koskevat tilastot
tKohortti : tiettynä ajanjaksona samanlaisen

tapahtuman kokeneiden joukko tutkimusyksikkönä.

osoittavat sen varsin mielenkiintoisen
seikan, että kaikissa lääneissä alkoholin
kulutus rytmittyi 1960- ja 1970-luvulla
samalla tavalla. Toisin sanoen kasvun
kiihtymiset ja laantumiset osuivat jokai-
sessa läänissä samalle vuodelle, vaikka
Iähtötasoltaan alhaisemmissa, lähinnä
eteläisen Suomen ulkopuolisissa lääneissä
alkoholin kulutuksen kasvu oli jatkuvasti
keskimääräistä voimallisempaa. Myös al-
koholin kulutuksen juomaryhmittäinen
rakenne muuttui lääneittäin samalla ta-
valla, eikä jakelutien mukaisenkaan ra-
kenteen kehitys ollut kovin poikkeava
(Ahlström-Laakso & Österberg 1978 a,
3l-40).

Kulutuksen kehityksestä kannattaa to-
deta myös se, että keskioluen vapautumi-
sen aiheuttama kulutuksen kasvu oli koko
maata ja kaikkia aluetyyppejä koskeva
ilmiö. Lisäksi keskioluen kulutus nousi
uudelle tasolleen hämmästyttävän no-
peasti (ks. esim. Österberg 19?4). Vain
maalaiskunnissa keskioluen kulutuksen
kasvu näyttää jatkuneen vielä vuoden
1969'kertarysäyksen jäIkeen aina vuoteen
1974 (Ahlström-Laakso & Österberg 19?8
a, 55-57).

Myös juomatapojen kehitys rytmittyi
lääneittäin yllättävän samankaltaisesti.
Jokaisessa läänissä juomatqvat muuttui-
vat hillitymmiksi 1960-luvulla, hieman
rajummiksi 1970-luvun ensimmäisellä
puoliskolla ja jälleen hieman hillitymmik-
si 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
Kehityksen käännekohdissa ei ole vuotta
suurempaa poikkeamaa eikä näistä poik-
keamista löydy erityistä systematiikkaa.
Juomatapojen muuttuminen on kosketta-
nut samansuuntaisena paitsi kaikkia lää-
nejä, myös kaikkia aluetyyppejä. Se on
koskettanut eri jakeluteitä hankittuja
alkoholijuomia ja myös eri juomaryhmiin
kuuluvia alkoholijuomia viinejä lukuun
ottamatta. Juomatapojen muuttuminen
näyttää koskeneen samansuuntaisena
myös naisia, nuoria ja aikuisia miehiä.

Alkoholinkäyttötapojen leviämisen
suhteen säilöönottotiedot johtavat kah-
teen päätelmään. Ensiksi Suomi näyttää
näiden tietojen valossa varsin homogee-
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niselta yhtenäiskulttuurin maalta, jossa
tietynlaiset vaikutteet tuottavat saman-
kaltaisia tuloksia maan eri osissa ja
erilaisten ihmisten parissa. Toiseksi alko-
holin saatavuuden paranemisen välitön
heijastuminen kulutustasoon viittaa sii-
hen, että valmiudet alkoholin kulutuksen
Iisäämiseen olivat olemassa jo 1960-luvun
lopussa.

YHTEENVETO

Tässä artikkelissa on tarkasteltu eräitä
alkoholiolojen erityiskysymyksiä kulu-
tus- ja säilöönottotietojen avulla. Esitet-
tyihin kysymyksiin ei ole mahdollista
antaa lopullisia vastauksia näiden aineis-
tojen perusteella, koska kuva menneisyy-
destä rakentuu vähitellen ja erityyppis-
ten aineistojen pohjalta. Olemme tässä
artikkelissa tuoneet esiin sen, mitä kulu-
tus- ja haittatilastojen perusteella voi-
daan sanoa noista tärkeistä kysymyksis-
tä.

Lopuksi haluamme korostaa kahta
seikkaa. Ensiksi tässä artikkelissa on
useassa yhteydessä korostettu alkoholi-
poliittisten rajoitusten ja alkoholin saat-
tavuuden merkitystä alkoholiolojen sää-
telyn kannalta. Toiseksi säilöönottotiedot
eivät tue näkemystä erityisestä märästä
sukupolvesta alkoholin kulutuksen kas-
vattajana ja juopumustilanteen huonon-
tajana. Nämä havainnot ovat mielestäm-
me tärkeitä, koska alkoholiolojen muu-
tosten kytkeminen märkään sukupolveen
antaa erilaisen ennusteen alkoholiolojen
tulevasta kehityksestä kuin alkoholiolo-
jen muutosten kytkeminen alkoholipoliit-
tisten rajoitusten lievenemiseen ja alko-
holin saatavuuden muutoksiin.

Märäksi sukupolveksi määriteltyien
vuosina 1935-1955 syntyneiden ikäluok-
kien vanheneminen saattaisi sinänsä taa-
ta alkoholiolojen suotuisan kehityksen,
tietenkin edellyttäen, että alkoholin käyt-
tö kytkeytyy märän sukupolven elämän-
kaareen samalla tavalla kuin aikaisem-
milla sukupolvilla. Alkoholipoliittisten ra-
joitusten merkityksen korostaminen ei
sen sijaan lupaa alkoholiolojen automaat-

tista suotuisaa kehitystä. Sikäli kuin
alkoholilainsäädännön uudistuksen vai-
kutuksissa on mukana erityinen uutuu-
denviehätyksen mukanaan tuoma koros-
tus, ei viimeaikainen alkoholin kulutuk-
sen ja alkoholihaittojen lievästi aleneva
kehityssuunta välttämättä osoittaudu ko-
vin pysyväksi. On täysin mahdollista, että
ilman rajoittavaa alkoholipolitiikkaa al-
koholin kulutus kääntyy lähitulevaisuu-
dessa lievään kasvuun. Haittojen kehitys
olisi tällöin paljolti riippuvainen siitä,
jatkuuko juomatapojen muuttuminen ai-
kaisempaa hillitymmiksi ja jos jatkuu,
miten voimakas tämä kehitys on.
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Englßh summary

Salme Ahlström - Esa Österberg: Alkoholiolo-
j emme erityiskg sgmyksiä (Amests f or drunkennes s

as indicators of alcohol problems and patterns of
drinking in Finland i.n 1960-1978)

This article is a summary of a research report of
the Social Research Institute of Alcohol Studies No.
145.

The article examines the manner in which Finnish
alcohol conditions developed between 1960 and 1978;
it looks at matters in the light of the numbers of
arrests for drunkenness made during that period.
The article represents an attempt to ascertain the
degree to which fluctuation in the number of arrests
for drunkenness reflects the quantitative change of
cases of drunkenness, and the extent to which it
mirrors change i police arresting practices. Fur-
thermore, the article aims at evaluating the useful-
ness of data on arrests for drunkenness as far as
descriptions of alcohol problems and the develop-
ment of drinking habits are concerned.

Drunkenness ceased to be a punishable offence in
the beginning of 1969 and this tended to make police
arresting practices more lenient during the late
1960's. The number of arrests for drunkenness made
in 1976 was, because of the strike of the police force,
smaller than it would have been under normal
conditions. Furthermore, the police arresting prac-
tices may have become more lenient during the
1960's as a result of the general liberalization of
public opinion on alcohol policy.

The number of cases of drunkenness rose slightly
during the 1960's, but the increase was quite clearly
less rapid than the growth of the total consumption
of alcohol. New alcohol legislation came into force in
1969 and this resulted in a sharp rise in the number
of cases of drunkenness in the early 1970's; the
increase may have been greater than the growth of
alcohol consumption. The number of cases of
drunkenness began to fall in l9?5 and continued to
fall in subsequent years. There were more cases of
drunkenness in the mid-19?0's than in the 1960's,
quite distinctly so, and even the figures for the late
19?0's were still greater than the figures for the
previous decade. (See Fig. l. The left vertical line
shows the per capita consumption of absolute
alcohol in liters, and the right vertical line the
number of arrests for drunkenness per 1 000

inhabitants. The broken curve is for the arrests
and the solid curve is for alcohol consumption.)

The article views the relationship between the
development of the number of cases of drunkenness

and the consumption of alcohol as an illustration of
the development of drinking habits. Drinking habits
became progressively more restrained throughout
the 1960's. But the trend towards more moderate
drinking habits was checked in the late 1960's and
early l9?0's. Drinking habits remained much the
same as before, perhaps becoming a trifle more
unrestrained, during the first half of the 1970's.
Following the mid-19?0's, drinking habits once more
became more moderate.

The prevalence of drunkenness and the develop-
ment of drinking habits were markedly similar for
both Finland as a whole and the provinces and
different types of areas. This similarity is empha-
sized by the fact that the high water marks of
the development of drinking habits occurred in the
very same year in each province.

Data on the numbers of arrests for drunkenness
support the hypothesis that the amount of alcohol
consumed by women and young people showed an
increase in proportion over the consumption of
alcohol by adult men. Nevertheless, quantitatively
speaking, women and young people have not played
a very significant role in upping consumption or in
making drunkenness more prevalent. Alcohol condi-
tions would show litile appreciable change if it were
not for the modified behaviour of adult men. The
data on arrests for drunkenness also indicate that
the amount of alcohol consumed by men rose more
rapidly during the early 1960's than the amount
consumed by women.

The trend towards greater moderation of the
1960's and late 1970's and the movement away from
moderation which took place in the early 1970's were
phenomena which affected all age groups and both
of the sexes. Data on the numbers of arrests for
drunkenness do not spotlight any particularly "wet"
generation (a generation born between 1935-55), a
group which would provide an explanation for more
prevalent drunkenness. To the contrary, it would
appear that the growth of consumption and the
greater number of cases of drunkenness were a
result of changes in alcohol policy rather than of any
given generation. The fact that young people were
more strongly affected than their elders by the
post-1968 alcohol policy changes may, however, be
an age-related phenomenon. Those who were the
most strongly affected were the groups who were in
the process of settling their attitudes towards
alcohol at the time when the 1968 Act came into
force.
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