
I{AKOKULMIA

Ikärakettteen rnuutos
ja alkoholön kulutus

Suomessa on alkoholin kulutusta perinteisesti ja
kansainvälisen käytännön mukaisesti seurattu asu-
kasta kohden laskettujen lukujen valossa.Vuoden
1974 huipunjälkeen on näin laskettu absoluuttialko-
holin kulutus ollut 6,5 litran tuntumassa, joskin
vuodesta 1975 on lievä nousutrendi ollut havaitta-
vissa. Kymmenen viime vuoden aikana ovat muu-
tokset tässä tunnusluvussa yleensä olleet tilastovir-
heen luokkaa eivätkä olisi ansainneet osakseen tul-
lutta huomiota.

Kun hyödykkeen kulutusta arvioidaan käyttä-
mällä koko väestöä kohden laskettuja kulutuslukuja,
ovat laskelmissa mukana kaiken ikäiset kansalaiset
vauvasta vaariin. Kansainvälisissä vertailuissa on
asukasta kohden laskettujen lukujen käyttö monessa
suhteessa perusteltua. Luvuilla pyritään antamaan
vain karkea suuntaa-antava kuva maiden välisistä
tasoeroista eikä kaikkia kulutukseen vaikuttavia yh-
teiskunnallisia eroja yritetäkään arvioida. Lisäksi
useimmissa Suomen kannalta mielenkiintoisissa
maissa väestön ikärakenne on samankaltainen kuin
Suomessa, joten maittaiset tasoerot eivät oleellisesti
muutu käytettiinpä vertailussa koko väestöä tai
täysi-ikäistä väestöä kohden laskettuja lukuja.

Tarkasteltaessa hyödykkeen kulutusta pitemmäl-
lä aikavälillä jossakin maassa ovat asukasta kohden
lasketut luvut perusteltuja, jos käsitellään tuotteita,
joita koko väestö käyttää iästä riippumatta.Jos näin
ei ole, saattaa menettely antaa väärän kuvan kehi-
tyksestä, mikäli väestön ikärakenne oleellisesti
muuttuu.

Juuri näin on Suomessa käynyt. Alkoholia käyttä-
vät pääasiassaja saavat lain mukaan käyttää vain l8
vuotta täyttäneet, joiden osuus koko väestöstä on
huimasti noussut. Vuonna 1963 oli koko väestöstä
18 vuotta täyttäneitä 64 o/o, mutta vuonna 1984

heidän osuutensa olijo 76 % (kuvio l).
Tämän rakennemuutoksen seurauksena muuttuu

myös alkoholin kulutuksen kehityksestä saatava ku-
va. Koko vuoden 1975 jälkeisen ajan on asukasta
kohden lasketussa kulutuksessa ollut havaittavissa
lievä nouseva suuntaus, kunnes uusi kulutusennätys

vihdoin saavutettiin virme vuonna.
Mutta saavutettiinko viime vuonna todellakin

uusi kulutusennätys? Täysi-ikäistä väestöä kohden
laskettu alkoholin kulutus on edellä kuvatun väestö-
rakenteen muutoksen seurauksena kasvanut hi-

Kuaio l. l8 vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä
vuosina 1950-1984, %
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Kuuio 2. Alkoholin kulutus, litraa absoluuttialkoholia
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taammin kuin koko väestöä kohden laskettu kulutus
ja on kymmcnen viime vuotta ollut laskusuuntainen.
Kun koko väcstöä kohdcn laskcttu kulutus oli vuon-
na I 984 hicman vuode n 1974 huipun yläpuolella, oli
l8 vuotta täyttänyttä väcstöä kohdcn laskcttu kulu-
tus puoli litraa vastaavan huipun alapuolclla (kuvio
2).

Ticdämmc, cttä alaikäistcn merkitys alkoholin
kokonaiskulutukscn kannalta on mitätön,.ioten tun-
tuisi luonnolliselta seurata alkoholin kokonaiskulu-
tusta täysi-ikäisecn väcstöön suhteutcttuna. Näin
saataisiin alkoholin käytön kehityksestä luotetta-
vampi kuva kuin nykyisen käytännön mukaan. Eri-
tyisesti alkoholihaittojen arvioinnin kannalta tämä
rakennemuutoksen huomioon ottamincn olisi tär-
kcää.

Jukka Salomaa

Rauöntolakontrollö j a naönen

Alussa oli Alko

Kieltolakiajanjälkeenja aina 1950-ja 1960-luvul-
Ie piti Alko, jolla oli ja yhä on päävastuu myös
anniskelutoiminnan muotoutumisesta, ravintolaa
eräänlaisena alkoholipolitiikan kansakouluna. Ra-
vintola katsottiin paikaksi, jossa ihmiset voivat op-
pia hyviä pöytätapojaja kohtuullista alkoholin käyt-
töä. Näin kuvailee muuan Alkon ravintolatarkastaja
kolmenkymmcnen vuoden takaista tunnelmaa:

"Sodan jälkeen kapakka oli kuin... kirkko. Mentiin
pöytään ja asetuttiin sen ääreen ja istuttiin kuin kiinni
naulittuina. Ja hovimestari tuli tarkastamaan, josko saat-
toi havaita 'merkkejä alkar.'asta päihtvmyksestä'. Ja jos
yritti puhuajonkun viereisessä pöydässä istuvan kanssaja
esimerkiksi kysyä, mitä, kuule, pidit kiekkomatsista, tuli
hovimestari heti estelemään." (tarkastaja, l7 r,uoden ty'ö-
kokemus)

Ravintolan pedagoginen vastuu koski eritvisesti
määrättyj ä väestöryhmiä: työväenluokkaa, nuorisoa
ja naisia.

Tässä kasvatustehtävässä olivat tärkeässä ase-
massa alkoholimonopolin ravintolatarkastajat, jot-
ka arvioivat ravintolan tason asiakaskunnan raken-
teen ja käytöksen mukaan. Toinen tärkeä tekijä
olivat ravintoloiden portieerit, joita vielä kymmenen
vuotta sitten oli käytännössä pakko olla kaikissa
anniskelupaikoissa j a joiden epäkiitollisena tehtävä-
nä oli soveltaa alkoholipoliittisia ihanteita käytän-
töön.

Luettuamme Alkon ravintolatarkastajien helsin-
kiläisravintoloista antamia raportteja (40-luvulta
aina 70-luvun alkuun), haastateltuamme kahta tar-
kastajaa ja saatuamme joukon (6) haastatteluja
Helsingin "korttelikapakoiden" portieereilta uskal-
taudumme luonnostclemaan vaatimatonta kuvaa
siitä ravintolapoliittisesta kontrollista, joka on Suo-
messa koskenut naisasiakkaita sodan .jälkcisestä
ajasta aina nykypäivään. Olemme keskustelleet sel-
laisten portiecrien kanssa, joilla on pitkä työkoke-
mus (16-40 vuotta), koska meitä kiinnostaa se suuri
muutos, joka on tapahtunut viime vuosikymmeninä
naisten tunkeuduttua Helsingin ravintolaelämään.

N ainen ui e t te l ij ä t tär enä

Alkoholimonopolin tarkastajat 
- 

ja kunnalliset
tarkastajat, joilla oli lähes sama tehtävä 

- 
kävivät

säännöllisin väliajoin ravintoloissa tarkastamassa,
että kaikki oli kunnossa. He tarkkailivat palvclua,
asiakkaiden vaatetusta, käyttäytymistä ja päihty-
mystä nähdäkseen, kävikö tämä kaikki yksiin ravin-
tolan hintaluokan kanssa. He tutkiskelivat tietenkin
tarkkaan sekä mies- että naispuolisia asiakkaita,
mutta ehkä lähtökohdat olivat hieman erilaiset.

Tarkastajat herättivät pelonsekaista kunnioitus-
ta. Näin muistelee cräs porticcri heidän käyntejään:

"Nyt ei kenenkään tarvitse enää vapista tarkastajien
tullessa, mutta siihen aikaan (40- ja 50-luvulla) tarjoilijat
juoksentelivat ympäriinsä sanomassa, että kaikkien piti
olla hiljaa. Tarkastajat istuivat siinä; he eir'ät ilmoittaneet
mitään, eir,ät tehneet mitään, eivät sanoneet mitään. Ja
sitten parin viikon päästä tuli raportti siitä, että joku oli
ollut liian päissään tai että naisia oli ollut liikaa." (portiee-
ri, 39 vuoden työkokemus)

Tarkastaja itse saattoi kokea tilanteen tällä ta-
voin:

"Usein kiiri huhu heti läpi koko ravintolan... että n)'t
tarkastaja tulee, nyt tä1't1',v kaikkien olla rauhallisia. Ja
kun sitten pääsi ravintolaan sisään, saattoi kuulla asiak-
kaan sanovan: Hei, mitä nvt, miksi ne vhtäkkiä lopettavat
minulle tarjoilemisen, ei ne koskaan ennen ole näin no-
peasti lopettaneet... Ja muistan kerran 60-luvulla. kun
tulin erääseen ravintolaan, joka oli puolillaan väkeä.
Ihmettelin, miksi sinne ei tullut lisää ihmisiä ja miksi
nekin harvat, jotka siellä olivat, lähtir'ät tiehensä. Ilmei-
sesti minun kunniakseni. Kaiken piti olla ulospäin niin
siistiä.ja varovaista ja siloteltua, ettei kukaan viihtynyt.
Sanoin sitten, että nyt minä lähden, joten voitte päästää
taas ihmisiä sisälle ." (tarkastaja, l7 r.uoden t,vökokemus)

Tällaisilta saattoivat tarkastajien raportit
näyttää:
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