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Lakkogallupien taaoite ja aineisto

Keväällä l9B5 oli Alkon myymälöissä lakko,
joka kesti yhteensä 30 päivää eli maaliskuun
lopusta huhtikuun loppuun. Edellisestä myy-
mälälakosta oli kulunut 13 vuotta. Vuonna
1972 lakko kesti huhtikuun loppupuolelta tou-
kokuun loppuun eli runsaan kuukauden.
Molemmat lakot siis kestivät yhtä pitkän ajan
ja ajoittuivat kevääseen tai kevättalveen.

Vuoden 1972 lakosta Alkoholipoliittinen tut-
kimuslaitos teki sen vaikutuksia selvittelevän
tutkimuksen. Yhtenä sen osana oli Gallupilta
tilattu lakon vaikutuksia ja siihen suhtautu-
mista mittaava haastattelu (Mäkelä 1973).
Tämä haastattelu toistettiin samanlaisena
vuonna 1985, nytkin Gallupin omnibus-kyse-
lynä. Tälläkin kertaa haastattelu tehtiin lakon
päättymistä seuranneen kuukauden aikana.
Vastaajia pyydettiin siis jälkikäteen arvioi-
maan, miten Alkon lakko oli vaikuttanut hei-
dän alkoholin käyttöönsä, ja kertomaan mieli-
piteensä lakosta.

Aineisto antaa mahdollisuuden tarkastella
väestön asennoitumista lakkoon ja siinä tapah-
tuneita muutoksia. Aineiston luotettavuus
lakon todellisten käyttäytymisvaikutusten mit-
tarina on rajallinen. On vaikea arvioida omaa
käyttäytymistään ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä, ja lakon päätyttyä tämä tehtävä tuli vas-
taajille vielä hankalammaksi. On kuitenkin
mahdollista verrata eri väestöryhmien vas-
tauksia keskenään ja olettaa, että virheet arvi-
oinneissa ovat samantapaisia kaikilla. Tässä
artikkelissa keskitytään vertaamaan vuoden
1972 tutkimuksen tuloksia vuonna l9B5 saatui-
hin tuloksiin. Molempia lakkoja koskeva
aineisto on samalla lailla ja samanlaisessa
tilanteessa kerätty. Aineistoja voi siis pitää
hyvin vertailukelpoisina. Artikkelissa esitetyt
vuoden 1972 lakkoa koskevat tiedot on otettu
Klaus Mäkelän julkaisusta (Mäkelä 1973).
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Vuoden l9B5 tiedot esitetään tässä ensim-
mäistä kertaa.

Lakon m1 önteisyt s, kie I teisy2 s tai 2 hdente k eay s
u as taaj an its ensä kannalta

Vastaajien asennoitumista Alkon lakkoon
tiedusteltiin sekä vuonna 1972 että vuonna
1985 seuraavalla kysymyksellä:

'Jos ajattelette Alkon lakon vaikutuksia ensin
omalta kannaltanne, sitten perheenne kannalta, ja
vielä koko Suomen kansan kannalta, niin ovatko
vaikutukset olleet harmilliset, suotuisat vai yhden-
tekevät? Vastatkaa ensin omalta kannaltanne
tämän kortin vaihtoehdoista. Entäpä perheenne tai
Iähimpien sukulaistenne kannalta? Entäpä yleisesti
ottaen koko Suomen kannalta?"

Vastausjakaumat on esitetty taulukossa l.
Tarkastelkaamme ensin vastaajien arviointeja
lakon vaikutuksista heidän omaan elämäänsä.

Jo vuoden 1972 tutkimus osoitti, että vastaa-
jien valtaenemmistö oli kokenut lakon omalta
ja perheen tai lähimpien sukulaisten kannalta
yhdentekeväksi. Kolmetoista vuotta myöhem-
min tulos oli sama. Mikäli lakolla katsottiin
olleen itselle tai lähipiirille joitain vaikutuksia,
olivat ne useammin suotuisia kuin kielteisiä.
Naisista 12 % ja miehistä l3 % oli sitä mieltä,
että lakko oli vaikuttanut heidän elämäänsä
myönteisesti. Vain muutama prosentti oli
kokenut lakon vaikutukset kielteisiksi.

Kun vastaajien arviointeja tarkastellaan juo-
misen tiheyden mukaisissa ryhmissä, tulee
esille pieni, mutta mielenkiintoinen muutos
(taulukko 2). Tiheimmin juovat miehet olivat
molempien lakkojen aikana kokeneet muita
miehiä useammin lakolla olleen heille.ionkin-
laisia vaikutuksia; he eivät siis olleet kokeneet
lakkoa aivan yhtä usein yhdentekeväksi kuin
harvemmin juovat. Tämä tulos tuntuu loogi-



Taulukko 1. Arviot lakon vaikutusten suotuisuudesta sukupuolen mukaan vuosina 1972 ja 1985, o/o
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selta. Vaikutuksen myönteisyys tai kielteisyys
oli kuitenkin koettu toisin vuonna 1985 kuin
vuonna 1972. Vuonna 1972 lakko oli koettu
sitä useammin harmilliseksi, mitä tiheämmin
henkilöllä oli tapana käyttää alkoholia. Kaup-
pojen sulkeminen oli siis aiheuttanut vaivaa ja
estänyt vastaajaa elämästä tottumustensa
mukaan. Mutta vuonna l9B5 tiheimmin juovat
miehet olivat kokeneet lakon useammin suotui-
saksi (21 %) kuin harmilliseksi (10 %). Lakon
vaikutuksia itselleen myönteisinä pitäneitä
tiheästi alkoholia käyttäviä miehiä oli jälkim-
mäisen lakon aikana kaksi kertaa niin suuri
osuus kuin edellisen lakon aikana. Naistenkin
vastauksissa näkyy samansuuntainen ero.
Tiheimmin juoneet naiset olivat kokeneet vuo-
den 1972 lakon useimmin harmilliseksi.
Vuonna l9B5 tiheimmin juovat naiset olivat
kaikki kokeneet lakon vaikutukset yhdenteke-
viksi.

Muutos kertonee lisääntyneestä kriittisyy-
destä omaa juomista kohtaan. Osa alkoholia
tiheään käyttävistä piti lakkoa tervetulleena

apuna väliaikaiselle raittiudelle tai vähäiselle
käytölle. Tämä koettiin suotuisaksi oman elä-
män kannalta. Tällaista tulkintaa tukevat
myös myöhemmin tässä artikkelissa tarkastel-
tavat tiedot lakon vaikutuksista alkoholin käyt-
töön.

Lakon uaikutukset koko Suomen kannalta

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan lakon
vaikutusta koko Suomen kannalta. Tässä koh-
den osa vastaajista ilmeisesti ajatteli lakon
yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia, osa taas
sitä, mitä lakko mahdollisesti oli vaikuttanut
toisten suomalaisten tottumuksiin. Joka
tapauksessa tämä kysymyksen osa sisältää ylei-
semmän yhteiskunnallisen kannanoton ja hei-
jastaa vastaajan yleistä asennoitumista alkoho-
liin.

Vastaukset vuosina 1972 ja l9B5 erosivat
toisistaan jossain määrin. Jälkimmäinen lakko
oli koettu enemmän yhdentekeväksi kuin edel-
linen. Vuonna 1972 naisista 16 % .ja miehistä
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Taulukko 2. Arviot lakon vaikutusten suotuisuudesta sukupuolen ja juomistiheyden mukaanl9T2 ja 1985, %
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13 % piti lakkoa koko Suomen kannalta
yhdentekevänä. Vuonna l9B5 vastaavat luvut
olivat naisista 25 % ja miehistä 27 o/" (tau-
lukko l).

Vastaajat saattoivat ajatella hyvin monen-
laisia asioita arvioidessaan lakon yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia. Taulukko 3 antaa karkean
yleiskuvan siitä, minkäsuuntaiset asiat olivat
päällimmäisiä vastaajien ajattelussa. Vastaa-
jilta kysyttiin:

"Mikä Alkon lakon vaikutuksista tulee ensim-
mäisenä Teidän mieleenne?"

Vastaukset kirjattiin muistiin sanatarkasti ja
luokiteltiin jälkeenpäin. Vuonna 1972 tällaista
kysymystä ei esitetty, joten ajallista vertailua ei
tässä suhteessa voida tehdä.

Kiintoisinta mieleen tulleiden lakon vaiku-
tuksien jakaumassa on se, että lakon taloudelli-
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set ja poliittiset vaikutukset olivat niin harvo-
jen mielessä. Vain ll % naisista ja 16 o/o

miehistä mainitsi ensimmäisinä mieleen tul-
leina lakon vaikutuksina sellaisia yhteiskunta-
poliittisia tekijöitä kuin valtion taloudelliset
tappiot, myyjien palkankorotus, hintojen ja
verojen korotus, työmarkkinavaikutukset. Eri-
tyisen harvoin tällaiset seikat tulivat nuorten
mieleen, kun taas yli 5O-vuotiaat ajattelivat
niitä useammin kuin muita. Kuitenkin juuri
nämä seikat olivat lakon aloittaneitten myyjien
ja heidän työnantajansa sekä valtion kannalta
keskeisiä.

Yleisön mielikuvassa keskeinen asia oli
ennen kaikkea järjestyshäiriöiden vähentymi-
nen. Naisista 32 o/o ja miehistä 24 % muisti
ensimmäiseksi lehdistössäkin laajalti käsitellyn
järjestyshäiriöiden vähenemisen. Varsinkin
johtavassa asemassa olevien mieleen tämä tuli
ensimmäisenä. Monet mainitsivat myös muun



alkoholin hankinnan yleistymisen. Miehistä
16 % ja naisista 14 o/" mainitsi salakaupan ja
kotipolton lisääntymisen, alkoholin hakumat-
kat, oluen myynnin tai ravintolakulutuksen
lisääntymisen. Nuoria tämä puoli asiasta kiin-
nosti enemmän kuin muita ikäryhmiä. Noin
joka kymmenes tarkasteli asiaa tavallisen
kuluttajan näkökulmasta todeten, että lakko
vähensi kulutusta, esti viinan saannin, säästi
rahat.

Nämä vaikutukset olivat tietysti sellaisia,
että niistä saattoi vastaajilla olla kokemuksia
omasta ympäristöstään ja omasta elämästään.
Toisaalta ne, kuten järjestyshäiriöiden vähen-
tyminenkin, olivat tiedotusvälineiden lakkokir-
joittelun pääainesta.

Kolmannes vastaajista oli päätynyt tote-
amaan, että lakolla ei ollut mitään vaikutuksia
tai että se oli turha. Ne vastaajat, jotka sanoi-
vat lakon voivan jatkuakin, ajattelivat ilmei-
sesti, että lakon vaikutukset olivat lähinnä
myönteisiä, mikäli sillä jotain vaikutuksia oli.
Näin vastanneita oli kaikkein eniten maanvilje-
lijöiden (21 %) ja yli S0-vuotiaiden (17 %)
keskuudessa.

Lakon vaikutuksia arvioitiin siis osittain
tavallisen kuluttajan näkökulmasta, mutta
kaikkein keskeisimmin ajattelua näyttivät
ohjaavan joukkotiedotuksen esille nostamat
aiheet. Ei ole kovin todennäköistä, että ihmiset
olisivat itse kokeneet järjestyshäiriöiden vähen-
tymisen niin selvästi, kuin vastaukset antavat
ymmärtää. Sen sijaan tämä aihe oli hyvin
näkyvästi esillä joukkotiedotuksessa. Useim-
mista vastaajista oli vähemmän tärkeää se, että
lakossa pohjimmiltaan oli kyse palkkataiste-
lusta ja taloudellisista seikoista. Tämä puoli
asiasta ei laajassa lakon ympärillä käydyssä
julkisessa keskustelussa tullutkaan niin selvästi
esille, ja toisaalta se ei koskettanut suoranai-
sesti vastaajien omaa elämää. Ottaessaan kan-
taa Alkon lakkoon ihmiset ottavat kantaa alko-
holiin yleensä, sen käyttöön ja käytön haittoi-
hin, eivät lakkotaisteluun poliittisena ilmiönä.

Suhtautumista Alkon myyjien lakkoon näyt-
tää siis edelleen hallitsevan moraalinen suh-
tautuminen itse alkoholiin. Erityisen kiinnos-
tuneita oltiin oletetusta "häirikköjen" rauhoit-
tumisesta, ja sitä pidettiin positiivisena asiana.

Taulukko 3. Mikä Alkon lakon vaikutuksista tulee
ensimmäisenä mieleen? Vastausten jakautuminen
sukupuolen mukaan 1985, o/o
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Lakon aaikutukset alkoholin käyttöön

Lakon vaikutuksia vastaajien alkoholin
käyttöön pyrittiin kartoittamaan viiden kysy-
myksen sarjalla:

"Entä miten Alkon lakko vaikutti Teidän omaan
alkoholinkäyttöönne? Tuntuuko Teistä että Teidän
alkoholin käyttönne keskiolut mukaan lukien
väheni lakon aikana, vai pysyikö se ennallaan vai
Iisääntyikö se? Sanokaa ensin väkevien juomien
osalta, ja ottakaa huomioon sekä koti- että ravinto-
Iakäyttö. Entä viinien osalta? Entä A-oluen osalta?
Entä keskioluen? Entä miten se vaikutti ravinto-
loissa käynteihinne? Vähenivätkö, Iisääntyivätkö
vai pysyivätkö ne ennallaan?"
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Taulukko 4. Lakon vaikutukset alkoholin käyttöön sukupuolen mukaan 1972 ja 1985, %
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Nämä kysymykset esitettiin ainoastaan
niille, jotka ilmoittivat ainakin joskus käyttä-
vänsä alkoholia.

Tällaisiin kysymyksiin liittyy useita epäluo-
tettavuustekijöitä. On vaikea huomata omien
juomatapojen muutoksia. Ihmisillä on myös
taipumus aliarvioida ulkoisten muutosten vai-
kutuksia tottumuksiinsa. Yksilön juomistaso
vaihtelee lisäksi kuukaudesta toiseen riippu-

,matta alkoholipoliittisista muutoksista. Klaus
Mäkelä (1973) on tarkemmin käsitellyt näiden
tekijöiden vaikutuksia raportissaan vuoden
1972 lakon vaikutuksista, joten tässä ei niitä
sen tarkemmin pohdita. Kuten Mäkelä toteaa,
on tuloksia tarkasteltaessa otettava huomioon,
että ne kuvastavat niitä muutoksia, jotka vas-
taajat nimenomaan tiedostavat ja tunnustavat
lakosta johtuviksi. Täysin objektiivista kuvaa
lakon vaikutuksista vastaajien todelliseen alko-
holin käyttöön ne eivät voi antaa.

Vastaajille esitettiin samat kysymykset sekä
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vuonna 1972 että vuonna 1985. Tässä olete-
taan, että virhetekijät ovat samanlaisia molem-
pina ajankohtina ja että tuloksia voi pitää ver-
tailukelpoisina.

Taulukossa 4 on esitetty naisten ja miesten
arviot molempien lakkojen vaikutuksista kun-
kin omaan alkoholin käyttöön. Ennalta saattoi
olettaa, että lakko lisäisi joidenkin keskioluen
käyttöä ja ravintoloissa käyntiä ja vähentäisi
väkevien juomien, viinien ja A-oluen kulu-
tusta. Näin jossain määrin näyttää käyneen-
kin, joskin valtaenemmistö kaikista vastaajista
sanoi molempien lakkojen jälkeen, että kaik-
kien alkoholijuomien kulutus ja ravintolassa
käynti oli lakon aikana samanlaista kuin muul-
loinkin.

Eniten lakko vähensi miesten väkevien juo-
mien käyttöä. Miehistä 2l o/" sanoi molempien
lakkojen jälkeen vähentäneensä lakon aikana
väkevien juomien käyttöään. Keskioluen
käyttö ja ravintoloissa käyminen oli oletuksen



Taulukko 5. Lakon vaikutukset alkoholin käyttöön sukupuolen ja juomistiheyden mukaan lg72ja 1985, %
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mukaisesti joillakin lisääntynyt, .joskaan ei
kovin monilla. Naisten vasrauksissa kiinnittää
huomiota se, että jälkimmäisen lakon aikana
oli ravintoloissa käyminen lisääntynyt useam-
min kuin keskioluen käyttö. Kolmetoista
vuotta aiemmin naiset olivat valinneet mie-
luummin keskioluen kuin ravintoloiden palve-
lut. Eräät naisryhmät ovat nyt tottuneempia
käymään ravintolassa ja lisäävät mieluummin
ravintolakulutusta kuin "miehistä" oluen käyt-
töä. Miehillä taas on keskiolut korvaavana juo-
mana nyt korostuneemmin esillä kuin edellisen
lakon aikana.

Muutamat vastaajat ilmoittivat vähentä-
neensä lakon aikana myös keskioluen käyttöä
ja ravintolassa käymisrä. Mahdollisesti tähän
ovat vaikuttaneet muut syyt kuin lakko, tai
sitten se on merkki joidenkin yleisestä raitistu-
misesta lakon ajaksi. Näin vastanneita oli kui-
tenkin vain vähän.

Taulukossa 5 on esitetty juomistiheyden
mukaisissa ryhmissä vastaajien arviot oman
juomisensa muutoksista. Luvuissa on kaksi
mielenkiintoista piirrettä. Ensinnäkin tiheim-
min juovat naiset eivät jälkimmäisen lakon
aikana enää yhtä usein lisänneet keskioluen
kulutustaan kuin edellisen lakon aikana. Sen
sijaan I I % heistä oli lisännyt ravintoloissa
käymistä, mitä tiheästi juovista naisista ei
kukaan ollut tehnyt vuonna 1972. Edellä
todettu tulos siitä, että naiset olisivat löytäneet
ravintolapalvelut, koskee siis lähinnä alkoholia
tiheästi käyttävien naisten ryhmää. Nyt ei
myöskään A-oluen käyttöä vähentäneitä tihe-
ään juovia naisia ollut yhtä paljon kuin vuonna
1972. Ilmeisesti usein juovien naisten välinpi-
tämättömyys olutta kohtaan on lisääntynyt.
Naisten vähäinen kiinnostus olueen on tullut
esille myös muissa tutkimuksissa (lärvinen &
Ölaßd6ttir l9B4).
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Toinen mielenkiintoinen seikka taulukossa 5

on se, että tiheään juovista miehistä vuonna
l9B5 ilmoitti useampi kuin vuonna 1972
vähentäneensä väkevien juomien ja viinien
käyttöään. Harvemmin juovien miesten vas-
tauksissa ei tällaista muutosta ole. Korvaavan
käytön kohdalla ei ole merkittäviä muutoksia.
Etenkään lisääntyneet ravintolapalvelut eivät
näy miesten vastauksissa niin kuin ne näkyvät
naisten vastauksissa.

Tulokset viittaavat siihen, että jälkimmäi-
nen lakko on joillekin tiheästi juoville miehille
ollut sysäys juomisen väliaikaiseen vähentämi-
seen huomattavasti selvemmin kuin edellinen
lakko. Vuonna l9B5 oli ehkä yleisempää pyrkiä
pitämään juomataukoja kuin vuonna 1972,
märemmän ilmapiirin aikana. Lisääntynyt ter-
veysvalistus ja tiukemmat asenteet ovat lisän-
neet niiden suurkuluttajien määrää, jotka ovat
huolissaan juomisestaan ja todella käyttivät
lakon antamaa mahdollisuutta juomisensa

vähentämiseen. Jo tiheään juovien miesten
arviot lakon suotuisuudesta viittasivat tähän
suuntaan. Tiheään juovista miehistähän oli
nyt suurempi osa kuin vuonna 1972 kokenut
lakon lähinnä suotuisaksi. Lisäksi tällaista juo-
misen rajoittamista pidettiin vuonna 1985 ehkä
myönteisempänä kuin ennen ja siitä oltiin
halukkaampia kertomaan haastattelussa.

Tällaisen lakkogallupin tulokset voivat olla
vain suuntaa antavia, mutta tulos viittaa mah-
dolliseen tärkeään muutokseen suhtautumi-
sessa alkoholipoliittisiin rajoituksiin. Perintei-
sestihän raittiit ja alkoholia vähän käyttävät
ovat olleet alkoholipoliittisiin rajoituksiin
myönteisimmin suhtautuvia. Näin on edelleen-
kin, mutta heidän lisäkseen näyttäisivät jotkut
alkoholia runsaasti käyttävät miehet huoman-
neen mahdolliseksi käyttää rajoituksia tukena
omille juomisen vähentämispyrkimyksilleen.
Suomalaisten juomatapoja kartoittaneessa
tutkimuksessa päädytään samansuuntaisiin
tuloksiin. Tutkimuksen yhteenvedossa tode-
taan, että pyrkimykset rajoittaa omaa juomista
ovat varsin yleisiä kaikilla kulutustasoilla.
Rajoittaminen sisältyy yhtäältä niukkaan, koti-
keskeiseen elämäntapaan, mutta toisaalta pyr-
kimyksiä siihen ilmenee myös menevillä kau-
punkilaismiehillä. Omasta juomisesta koettu
huoli näyttää yleistyneen (Simpura & Parta-
nen 1985,212).
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Yhteenueto

Artikkelissa on tarkasteltu vuosina 1972 ja
l9B5 sattuneiden Alkon myymälälakkojen vai-
kutuksia kuluttajien käyttäytymiseen ja asen-
teisiin. Molemmat lakot kestivät suurin piir-
tein yhtä pitkän ajan samaan vuodenaikaan, ja
niitä koskeva aineisto on samanlainen.

l. Väestön suhtautuminen lakkoihin oli
melko välinpitämätöntä. Mikäli lakoilla kat-
sottiin olleen itselle tai lähipiirille joitain vaiku-
tuksia, olivat ne useimmin suotuisia kuin kiel-
teisiä.

Tiheimmin juovien miesten asennoitumi-
sessa oli tapahtunut mielenkiintoinen muutos.
Vuonna 1972 lakko oli koettu sitä useammin
harmilliseksi, mitä tiheämmin henkilöllä oli
tapana käyttää alkoholia. Mutta vuonna l9B5
tiheimmin juovat miehet olivat kokeneet lakon
omalta kannaltaan useammin suotuisaksi kuin
harmilliseksi. Lakon vaikutuksia itselleen
myönteisinä pitäneitä tiheästi alkoholia käyttä-
viä miehiä oli jälkimmäisen lakon aikana kaksi
kertaa niin suuri prosenttiosuus kuin edellisen
lakon aikana.

Koko Suomen kannalta lakkoa arvioitaessa
välinpitämättömyys oli selvästi lisääntynyt.

Jälkimmäinen lakko oli koettu enemmän
yhdentekeväksi kuin edellinen. Tätä arviota
tehdessään vastaajat eivät niinkään ajatelleet
lakon taloudellisia ja työmarkkinapoliittisia
vaikutuksia, vaan ottivat kantaa alkoholiin
moraalisena kysymyksenä. Koska arvioinnin
mittarina ovat ennen kaikkea alkoholiin liitty-
vät arvot, kertoo tulos siitä, että alkoholi
koetaan nyt jossain määrin neutraalimmaksi
kuin ennen. Asenteiden yleisen vapautumisen
rinnalla on kuitenkin yleinen tarve nimetä eri-
tyisryhmä "syntipukiksi" alkoholin aiheutta-
miin haittoihin. Tätä heijastaa huomion kes-
kittyminen järjestyshäiriöiden vähentymiseen.

Joukkotiedotus lienee omalta osaltaan vaikut-
tanut ajatusten suuntautumiseen muihin kuin
taloudellisiin tekijöihin. Joukkotiedotus ei kui-
tenkaan onnistunut tekemään lakosta ihmisille
tärkeää ja merkittävää tapahtumaa, vaikka se

käsitteli sitä laajasti ja värikkäästi (Partanen
l eB6).

2. Vuoden l9B5 lakon vaikutuksissa alkoho-
lin käyttöön oli kaksi mielenkiintoista eroa
vuoden 1972 lakon vaikutuksiin nähden.



Ensinnäkin tiheästi juovar naiset olivat jälkim-
mäisen lakon aikana kompensoineet puuttuvaa
myyntiä lähinnä ravintolapalveluilla, eivät
keskioluella kuten kolmetoista vuotta aiemmin.
Toinen mielenkiintoinen seikka on se, että tihe-
ään juovista miehistä vuonna l9B5 ilmoitti use-
ampi kuin vuonna I972 vähentäneensä väke-
vien juomien ja viinien käyttöään. Harvemmin
.juovien miesten vastauksissa ei tällaista muu-
tosta ole eikä myöskään korvaavan käytön koh-
dalla.Jälkimmäinen lakko on siis joillekin tihe-
ästi juoville miehille ollut sysäys.juomisen väli-
aikaiseen vähentämiseen huomattavasti sel-
vemmin kuin edellinen lakko.

Lisääntynyt terveysvalistus ja tiukemmar
asenteet ovat ehkä lisänneet niiden suurkulut-
tajien määrää, jotka ovat huolissaan juomises-
taan ja kokivat lakon myönteiseksi tueksi pyr-

kimyksissään väliaikaisesti rajoittaa omaa juo-
mlstaan
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English Summaryt

Marja Holmila: Väestön krisitlkset Alkon lakosta
uuosina 1972 ja l9B5 (The Public's Attitudes towards
the Strikes of Alko's Retail Outlets in 1972 and t9B5)

The article focuses on the industrial action which
closed Alko's retail outlets in 1972 and 1985,
examining how the two strikes affected consumers'
attitudes and behaviour. They were of the much
same length and occurred at the same time of year.
The opinion polls conducted after them, further-
more, resulted in comparable data. The writer dis-
cusses two chief points: l) the public's atritudes
towards the strikes; and 2) how the fact that retail
outlets were closed modified drinking behaviour.

l. In general, the public remained indifferent
towards the strikes. Respondents who were them-
selves affected by the strikes, or had acquaintances
who were, tended to think well of the closures
rather than badly.

Nation-wide, the public was more indi{Ierent to
the 1985 strike than it had been thirteen years
before. This view, however, was not informed by
economic and labour market policy considerations;
instead, it reflected how the respondents regarded
alcohol as a moral issue. Since opinions were
largely based on value-judgements towards drink-
ing, the finding indicates that the Finnish public is
now more neutral to alcohol than it was in the early
I 970s.

The attitudes of heavy-drinking men changed
between the two strikes. The more often a man
drank in 1972, the more likely he was to consider
the strike a nuisance. Yet in 1985, the heavy-
drinking men interviewed were more likely to say
that the strike had benefited rather than harmed
them. Indeed, in 1985, the proportion of male
heavy drinkers who thought the strike had affected
them beneficially was double the corresponding
figure for 1985.

2. The interviewees' assessments of how the
strike modified their drinking habits only reflect the
changes which they were aware of on the one hand
and attributed to the indusuial action on the other.
Yet whilst the respondents' remarks are somewhat
suspect, the effects of the two strikes may still be
compared to each other.

The study found two noteworthy discrepancies
between 1972 and 1985. In 1972, women who drank
heavily bought medium beer to ofßet the strike,s
effects; thirteen years later, however, they visited
licensed restaurants instead. And secondly, the pro-
portion of heavy-drinking men who reported that
the strike had made them cut their consumption of
spirits and wine was higher in l9B5 than in 1972.
Interestingly, men who drank less frequently did
not report lower .consumption. It therefore seems
that the l9B5 strike forced heavy drinkers to tem-
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porarily limit their consumption much more than
its 1972 counterpart did. It may be that increased

health education and more rigid attitudes have

caused more heavy users to become worried by

their drinking; perhaps they saw the strike as Pro-
viding real support when they attempted to tem-
porarily limit their consumption.
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