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Johdanto 

2000-luvulla suomalaisten alkoholinkäytössä on 
tapahtunut suuria muutoksia. Tilastot antavat 
melko luotettavan kuvan muutoksista koko väes-
tön tasolla (Päihdetilastollinen vuosikirja 2016). 
Vuosien 2000 ja 2007 välillä alkoholin kokonais-
kulutus lisääntyi 19 prosenttia yhtäältä hyvän ta-
loustilanteen ja toisaalta vuoden 2004 alkoholi-
veron roiman alennuksen vuoksi. Vuodesta 2007 
vuoteen 2016 kulutus taas väheni 15 prosenttia 
samaan aikaan kun alkoholiverotusta nostettiin 
viiteen eri otteeseen vähän kerrallaan ja talousti-
lanne heikkeni. On avoin kysymys, johtuuko ku-
lutuksen väheneminen talous- ja hintavaikutuk-
sen lisäksi myös syvemmälle käyvästä kulttuuri-
muutoksesta.

Kulutustilastot kertovat tilanteesta koko väes-
tön tasolla, mutta niiden pohjalta emme tiedä, kei-
den kulutus on muuttunut tai millainen alkoho-
linkulutus on ensin lisääntynyt ja sitten vähen-
tynyt. Tällaista tietoa on mahdollista saada vain 
väestö tutkimuksista. Suomessa pisin ja eniten tie-
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toa suomalaisten alkoholinkäyttötavoista tarjoava 
tutkimussarja on Juomatapatutkimus, joita on to-
teutettu kahdeksan vuoden välein alkaen vuodes-
ta 1968. Tässä artikkelissa raportoidaan Juomata-
patutkimuksen 2000-luvun tuloksia eli verrataan 
vuosia 2000, 2008 ja 2016. 

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että alko-
holinkulutus on lisääntynyt viime vuosikymme-
ninä suhteellisesti kaikkein eniten Juomatapatut-
kimuksen vanhimpien eli 50–69-vuotiaiden ikä-
ryhmässä, ja aivan erityisesti tämän ikäisillä nai-
silla (Mäkelä & al. 2010). Ikäjakauman toisessa 
päässä kehitys on 2000-luvulla ollut päinvastai-
nen. Alaikäisten nuorten raittius on lisääntynyt ja 
humalakulutus vähentynyt voimakkaasti (Raita-
salo & al. 2015). Nuorten terveystapatutkimuk-
sen (NTTT) mukaan tämä kehitys ei ole yhtä sel-
västi koskenut täysi-ikäisiä nuoria (Lintonen & 
al. 2015), mutta heilläkin humalajuominen näyt-
ti vähenevän vuosien 2009–2015 välillä kääntyen 
taas nousuun vuoteen 2017 mennessä (Kinnunen 
& al. 2017). NTTT:ssä erityisesti 18-vuotiaiden 
nuorten miesten vastausaktiivisuus on tippunut 
ongelmallisen alhaiseksi (noin 27 prosenttia vuo-
sina 2013–17, mt., 13), mistä syystä luotettavia 
päätelmiä on vaikea tehdä. Juomatapatutkimuk-
sesta saadaan lisää tietoa siitä, kuinka kulutuksen 
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laskun kautena vuoden 2007 jälkeen kulutustavat 
ovat muuttuneet nuorilla aikuisilla.

Juomatavat ovat erityisesti yksilötasolla, siis al-
koholia käyttäville yksittäisille ihmisille, erittäin 
olennaisia sen kannalta, millaisille riskeille ja hai-
toille alkoholia käyttämällä altistutaan (Holahan 
& al. 2010). Humalakulutus ja suuret kertaku-
lutusmäärät ovat riskien kannalta olennaisia. Yh-
teiskunnan tasolla juomatavat muuttuvat yleen-
sä hitaasti (Simpura & Partanen 1997; Mäkelä & 
al. 2010), minkä vuoksi alkoholin keskikulutus 
on haittojen määrän muutosten kannalta kaikkein 
olennaisin ennustava tekijä. Toisaalta muutosta 
kuitenkin tapahtuu, joten juomatapojen muuttu-
mista on tärkeää seurata sekä koko maassa että eri 
väestöryhmissä.

Juomiskulttuurien vertailussa ja niiden muu-
toksen seurannassa olennaisimmat ulottuvuudet, 
jotka katetaan useimmissa alkoholinkäyttötapoja 
kartoittavissa tutkimuksissa, ovat alkoholinkäyt-
töön osallistuminen ylipäätään vs. raittius; alko-
holinkäytön säännöllisyys tai useus; kerralla juo-
dun alkoholin määrä ja erityisesti humalakulutus 
(Room & Mäkelä 2000; Mäkelä & al. 2009). Eu-
rooppalaisen vertailun mukaan Pohjois-Euroopan 
maissa Suomi mukaan luettuna humalakulutuk-
sen taso on selvästi korkeampi kuin eteläisemmän 
Euroopan maissa (Sieroslawski & al. 2017). Ris-
kejä arvioitaessa kiinnostavien juomatapamuuttu-
jien listaan pitää lisätä vielä korkean riskin käyt-
täjien osuus eli alkoholin runsas käyttö viikko- tai 
vuositasolla. Näiden ydinmuuttujien lisäksi on 
vielä muita juomiskulttuureja erottelevia tekijöitä, 
kuten alkoholinkäytön tilanteet ja motiivit, seu-
raukset omasta alkoholinkäytöstä, alkoholin han-
kintakanavat ja eri juomalajien suosio, mutta näi-
tä ei käsitellä tässä artikkelissa. 

Yksilötasoisten tutkimusaineistojen pohjalta 
tiedetään, että humalakulutus ja alkoholinkäytön 
kokonaismäärä ovat Suomessa tyypillisesti vahvas-
ti korreloituneita. Kun alkoholinkulutuksen taso 
Suomessa 2000-luvulla on ensin kasvanut ja sitten 
vähentynyt, ennakko-oletuksena voidaan pitää, 
että samoin on käynyt humalakulutukselle. Avoi-
mempi ja juomiskulttuurin muuttumisen kannal-
ta olennaisempi kysymys on, muuttuuko humala-
juomisen ja alkoholinkulutustason välinen suhde, 
eli pysyykö humalakulutuksen osuus kaikesta ku-
lutuksesta samana. Humalakulutuksen osuuden 
väheneminen saattaisi kertoa sellaisesta kulttuu-
rin muutoksesta, joka ylittäisi esimerkiksi vain ta-
louden saneleman kokonaiskulutuksen vähenemi-

sen vaikutuksen. Jos suomalainen juomiskulttuuri 
muuttuisi lähemmäs eteläeurooppalaista juomata-
paa, tietty kulutuksen kokonaismäärä syntyisi ai-
empaa useammista alkoholinkäyttökerroista, joil-
la käytettäisiin kerralla vähemmän alkoholia. Ai-
emmin kulutuksen kokonaismäärän, humalaku-
lutuksen ja haittojen välisen suhteen muutosta on 
tarkastellut Pia Mäkelä (2011). Viime vuosikym-
meniä koskevat tulokset eivät olleet kovin selkeitä 
suuntaan tai toiseen.

Tärkeä kysymys alkoholinkäytön muutoksen 
analyysissa on, näkyykö muutos yhtäläisesti niin 
alkoholia vähän kuin paljon käyttävien kulutuk-
sessa. Toisin sanoen, onko alkoholinkulutuksen ja-
kauma muuttunut nyt, kun keskimääräinen ku-
lutus on vähentynyt? Aiemmin on näytetty, et-
tä kokonaiskulutuksen muutokset ovat näkyneet 
koko kulutusjakauman siirtymänä niin Suomes-
sa ja Norjassa, joissa kokonaiskulutus pääosin li-
sääntyi, kuin Yhdysvalloissa, jossa kokonaiskulu-
tus pääosin väheni (Rossow & al. 2014). Tämä on 
siis osoitus siitä, että alkoholinkäytön muutokset 
ovat tapahtuneet kollektiivisesti.

Juomatapatutkimuksen vuoden 2016 sisältä-
viä tuloksia on aiemmin raportoitu sen perusra-
portissa (Härkönen & al. 2017). Tässä artikkelis-
sa on tarkoitus tehdä tuloksia kokoava ja syventä-
vä analyysi suomalaisten juomatapojen muutok-
sista 2000-luvulla. Tarkemmin tutkimuskysymyk-
set ovat seuraavat: 

1)  Minkä ikä- ja sukupuoliryhmien kulutus on 
2000-luvulla muuttunut, ja näkyykö kulutuk-
sen väheneminen myös nuorilla aikuisilla? 

2)  Missä kulutuksen osatekijöissä muutokset nä-
kyvät, kun katsotaan raittiutta, käytön useut-
ta, kerralla juotuja määriä ja humalakulutusta?

3)  Onko kulutustason muuttuessa humalakulu-
tuksen osuus kaikesta kulutuksesta muuttu-
nut? Tuleeko sama alkoholin kokonaismäärä 
nykyisin aiempaa useammista alkoholinkäyt-
tökerroista, joilla kulutetaan kerralla vähem-
män alkoholia?

4)  Kun alkoholinkulutus väheni, muuttuiko ku-
lutuksen jakauma aiemmasta poikkeavasti, vai 
oliko muutos ”kollektiivista”?
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Vuosien 2000, 2008 ja 2016 Juomatapa-
tutkimusten aineistot 

Keskeisimmältä sisällöltään vuosien 2000–2016 
aineistot ovat vertailukelpoisia. Tutkimuksen otos 
poimittiin satunnaisotantana edellisen vuoden lo-
pussa 15–69-vuotiaasta väestöstä, pois lukien Ah-
venanmaa (noin 0,5 % väestöstä) sekä laitosväes-
tö ja asunnottomat (noin 1,5 % väestöstä). Vuon-
na 2016 otos kattoi myös 70–79-vuotiaat, jotka 
kuitenkin jätetään vertailukelpoisuuden vuoksi 
tämän artikkelin analyyseista pois. Vuoden 2016 
kierroksella 18–29-vuotiaita poimittiin mukaan 
kaksinkertaisella otantatodennäköisyydellä. Tällä 
pyrittiin jo ennakkoon ottamaan huomioon se, et-
tä nuorten vastausaktiivisuus on muita heikompi. 

Aineistojen tiedonkeruut toteutettiin myös sa-
malla tavoin. Tilastokeskuksen ammattihaastat-
telijat tekivät haastattelut pääsääntöisesti käynti-
haastatteluina, pääosin syys-lokakuussa. Tapauk-
sissa, joissa vastaaja olisi muutoin jäänyt kadok-
si, haastattelu voitiin tehdä puhelimitse vuosina 
2008–2016 (n = 140 vuonna 2008 ja n = 159 
vuonna 2016). Yksityiskohtainen aineistonkuvaus 
on julkaistu erikseen (2016: Mäkelä & al. 2017; 
aiemmat vuodet: Huhtanen & al. 2010). 

Taulukkoon 1 on koottu tiedot aineiston koos-
ta ja vastausprosenteista. Vastausaktiivisuus oli sa-
maa luokkaa vuosina 2000 ja 2008, mutta se las-
ki olennaisesti vuoteen 2016, vaikka onkin yhä 
kansainvälisesti ottaen erittäin hyvällä tasolla. Vas-
tausaktiivisuus oli yli 50-vuotiailla parempi kuin 
sitä nuoremmilla. Vastausaktiivisuuden eroja sekä 
nuorten aikuisten yliotantaa vuonna 2016 tasoite-
taan käyttämällä kaikissa analyyseissa Tilastokes-
kuksen toimittamia painoja, jotka on laskettu iän, 
sukupuolen ja alueen mukaan. Painotetuissa tau-
lukoinneissa kunkin osaryhmän osuus vastaa ryh-
män todellista osuutta kohdeväestössä. Painojen 
käyttö ei kuitenkaan korjaa sitä, jos esimerkiksi 
tutkimuksiin osallistuvat nuoret miehet käyttävät 
alkoholia eri tavalla kuin ne nuoret miehet, jotka 
eivät osallistuneet tutkimuksiin.

Juomatapatutkimuksen aineistonkeruu- ja tut-
kimussuunnitelma on käsitelty Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen tutkimuseettisessä työryh-
mässä, joka on antanut siitä puoltavan lausunnon. 
Lisäksi aineistonkeruuta ovat ohjanneet Tilasto-
keskuksen tilastoeettisen lautakunnan linjaukset. 

Mittarit ja muuttujat
Ikä määriteltiin vertailukelpoisuuden säilyttämi-
seksi edellisen vuoden lopun ikänä. Ikäryhmäja-
otteluna käytettiin 15–29, 30–49 ja 50–69 vuotta. 

Raittiiksi määriteltiin ne vastaajat, jotka eivät 
olleet käyttäneet lainkaan alkoholia edeltävän 12 
kuukauden aikana. Alkoholinkäytön useus perus-
tuu kysymykseen ”Kuinka usein kaiken kaikkiaan 
nautit alkoholia, olipa juomalaji mikä tahansa. 
Laske mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit hy-
vin pieniä määriä alkoholia, esimerkiksi vain puoli 
pulloa keskiolutta”. Vastausvaihtoehtoja oli 11 vä-
lillä ”ei koskaan”… ”päivittäin”.

Viiden tai useamman alkoholiannoksen käyt-
töä sekä 13 tai useamman alkoholiannoksen käyt-
töä yhden päivän aikana mitattiin niin kutsutul-
la portaittainen käyttötiheys (GF, Graduated Fre-
quency) -mittarilla. Sen aluksi kysytään suurin-
ta yhden päivän aikana nautittua alkoholimäärää 
edeltäneiden 12 kuukauden ajalta. Tämän jälkeen, 
vastauksesta riippuen, kysyttiin portaittain, kuin-
ka usein vastaaja on viimeisten 12 kuukauden ai-
kana yhdessä päivässä juonut 18 annosta tai enem-
män, 13–17, 8–12, 5–7,3–4 ja 1–2 annosta aloit-
taen maksimimäärän osoittamalta portaalta. An-
nos määritellään 12 grammaksi puhdasta alkoho-
lia. Ilmoitettujen vastausten pohjalta voitiin kul-
lekin vastaajalle arvioida alkoholinkulutuksen ko-
konaismäärä vuodessa.

Korkean riskin käyttäjien osuus perustuu samai-
seen GF-mittariin ja sen pohjalta laskettuun alko-
holinkulutuksen kokonaismäärään. Korkean ris-
kin käyttäjiksi määriteltiin Käypä hoito -suositus-
ten (2015) mukaisesti miehet, joiden keskimääräi-
nen alkoholinkäyttö oli 40 grammaa 100-prosent-
tista alkoholia eli reilu 3 annosta (à 12 g) päivässä 
tai enemmän, ja naiset, joiden käyttö oli 20 gram-
maa eli vajaa 2 annosta päivässä tai enemmän.

Haastattelussa kysyttiin tietoja haastattelua edel-
täneiden seitsemän päivän alkoholinkäyttökerrois-
ta (”tyypillinen syysviikko”). Näistä raportoidaan 
tässä keskimääräinen kerralla juotu alkoholimää-
rä. Viikkokartoituksessa raportoitujen käyttöker-
tojen määrä 15–69-vuotiailla oli 2 161 vuonna 
2000, 3 120 vuonna 2008 ja 1 913 vuonna 2016. 
Sen tutkimiseksi, miten alkoholin vuosikulutuk-
sen jakautuminen muuttuu kokonaiskulutuksen 
lisääntyessä, käytettiin viikon kartoituskerroilla ra-
portoituja alkoholimääriä, jotka skaalattiin vuo-
teen kertomalla viikkokulutus 52:lla. Tässä tutki-
muskysymyksessä käytettiin tietoja paitsi Juoma-
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tapatutkimuksen vuosilta 2000–2016 myös vuo-
silta 1968, 1976, 1984 ja 1992.1 

Tilastolliset menetelmät
Taulukoiden ja kuvioiden kuvailevat luvut tuo-
tettiin yksinkertaisilla taulukoinneilla. Muutosten 
tilastollista merkitsevyyttä testattiin, jotta saatiin 
käsitys siitä, minkä suuruiset muutokset ovat sa-
tunnaisvaihtelun rajoihin mahtuvia. Prosenttilu-
kujen testaus tehtiin logistisilla regressiomalleilla, 
annosmäärien testaus lineaarisilla regressiomalleil-
la. Aikamuutoksien merkitsevyyttä jaksolla 2000–
2008 ja jaksolla 2008–2016 testattiin yhtäältä 
kunkin taulukossa näytetyn väestön osaryhmän 
sisällä (oliko muutos ko. ryhmässä satunnaisvaih-
telusta poikkeava) ja toisaalta testaamalla ryhmän 
ja ajan yhdysvaikutusta (onko todennäköistä, että 
ryhmien välinen ero aikamuutoksessa johtui vain 
sattumasta). Eräänlaisena sensitiivisyysanalyysina 
katsottiin ikäryhmittäisiä muutoksia erikseen mie-
hillä ja naisilla. Eroavuutta testattiin kolmisuun-
taisilla interaktioilla (sukupuolen, iän ja ajan vä-
lillä). Näissä malleissa oli mukana myös päävaiku-
tukset ja kaikki kolme 2-suuntaista interaktiota.

Tulokset 

Kuinka hyvin tutkimustiedot vastaavat tilastojen 
mukaisia muutoksia?
Ennen varsinaisiin tuloksiin siirtymistä on hyvä 
käydä läpi, kuinka tutkimuksen perusteella saata-
va kuva alkoholinkulutuksen tasosta ja muutok-
sesta vertautuu tilastojen pohjalta saatavaan ku-
vaan. Kuten yleensäkin suomalaisissa ja ulkomai-
sissa tutkimuksissa myös Juomatapatutkimuksen 
vastaajien raportoima alkoholimäärä perusjouk-
koon yleistettynä kattaa kaikesta Suomessa kulu-
tetusta alkoholista selvästi alle puolet (taulukko 
1). Kattavuusprosentin alhaisuutta selittää pienel-
tä osin myös se, että haastattelut tehtiin syksyl-
lä ”neutraaliin” aikaan, jolloin alkoholia myydään 
ja käytetään jonkin verran koko vuoden keskiar-
voa vähemmän (Alkon ja Valviran julkaisematto-
mat tilastot). Muutosten tai väestöryhmien erojen 
analysoinnin kannalta alhainen kattavuusprosent-
ti ei välttämättä ole ongelma, mikäli kattavuus on 
samanlainen vertailtavissa ryhmissä tai aikapisteis-
sä. Kattavuuden mahdollisista eroista väestöryh-

1 Tarkempia tietoja näistä tutkimuksista löytyy mm. Suomi 
Juo -kirjasta (Huhtanen & Mäkelä 2010).

mien välillä ei ole tietoa, mutta kattavuuden ero-
ja ajanjaksojen välillä on tarkasteltu taulukossa 1. 

Juomatapatutkimuksen kattavuus on heikenty-
nyt 2000-luvulla. Niin kutsuttuun GF-mittariin 
– jossa kysytään, kuinka usein vastaaja juo erisuu-
ruisia määriä alkoholia päivässä – perustuvan al-
koholinkäytön kattavuus heikkeni erityisesti vuo-
sien 2000 ja 2008 välillä, kun taas edellisen vii-
kon aikana kartoitettuihin alkoholinkäyttökertoi-
hin perustuvan mittarin kattavuus heikkeni vuo-
sien 2008 ja 2016 välillä. Kattavuuden heikkene-
minen heijastuu myös siihen, miten tutkimuksen 
antama kuva alkoholin keskikulutuksen muutok-
sesta vertautuu tilastojen antamaan kuvaan tästä 
muutoksesta: vuonna 2008 tutkimus aliarvioi ku-
lutuksen kasvua, ja vuonna 2016 tutkimus yliar-
vioi kulutuksen vähenemistä.

Taulukko 1. 15–69-vuotiaiden vastaajien luku-
määrät ja vastausprosentit sekä keskikulutuksen 
muutos tilastojen ja haastattelujen mukaan

2000 2008 2016

Vastaajia

Kaikki 1 932 2 725 2 046

Miehet 945 1 297 1 070

Naiset 987 1428 976

Vastausprosentti

Kaikki 78 74 59

Miehet 76 71 58

Naiset 80 77 60

Kokonaiskulutus, litraa 
15-v. kohti vuodessa 10,7 12,5 10,8

  Muutos, % 16,8 –13,6

Kulutuksen keskiarvo 
kyselyssä ("GF"), litraa 
vuodessa

4,6 4,6 3,6

  Muutos, % 0,7 –21,9

Kulutuksen keskiarvo 
kyselyssä (viikko), litraa 
vuodessa

4,0 4,5 3,2

  Muutos, % 11,9 –28,5

Kattavuus1

GF–keskiarvo/kokonais-
kulutus, % 43 37 33

Viikkokulutuskeskiarvo/
kokonaiskulutus, % 37 36 30

1 Kattavuusprosentti kertoo, minkä osuuden Suomen ti-
lastoidusta alkoholinkulutuksesta tutkimuksen vastaajat 
(perusjoukkoon yleistettynä) kattavat.
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Taulukko 2. Alkoholinkäytön indikaattoreita sukupuolen ja iän mukaan. Vuosia 2000 ja 2016 koske-
villa riveillä olevat tilastolliset testit koskevat eroa vuoteen 2008 verrattuna. Kunkin muuttujan alla 
olevalla rivillä sulkeissa on interaktiotestien p-arvoja1

Sukupuoli Ikä

Kaikki Miehet Naiset 15–29 30–49 50–69

Raittiita, %

(p1=0,31; p2=0,17) (p1=0,19; p2=0,08)

2000 9 8 9 7 6 14

2008 10 10 10 10 7 13

2016 13*** 12 15*** 14* 12 ** 14

Alkoholia useammin kuin viikoittain käyttäviä, %

(p1=0,80; p2=0,71) (p1=0,02; p2=0,77)

2000 25 34 15 19 29 23**

2008 27 37 17 17 30 31

2016 21*** 29*** 12** 11** 23 ** 24**

Syysviikon käyttökertojen keskimääräinen kerralla juotu annosmäärä (niillä joilla >0)

(p1=0,01; p2=0,13) (p1=0,40; p2=0,02)

2000 4,7 6,0 3,0*** 6,2 4,6 3,4

2008 4,8 5,8 3,6 6,9 4,7 3,6

2016 4,5 5,2* 3,6 5,7** 4,6 3,7

Vastaajia, jotka ovat juoneet 5+ kuukausittain, %

(p1=0,77; p2=0,15) (p1=0,11; p2=0,02)

2000 33 50 17 50 32 21

2008 35 51 18 47 36 24

2016 29* 42*** 16 36*** 29 ** 24

Vastaajia, jotka ovat käyttäneet 13 annosta tai enemmän ainakin kerran vuodessa, %2

(p1=0,004; p2=0,83) (p1=0,39; p2=0,72)

2000 27 46 8** 41 27 15

2008 28 44 12 40 30 16

2016 23*** 37*** 9 33** 27 13

Korkean riskin käyttäjiä, % 3

(p1=0,27; p2=0,78) (p1=0,48; p2=0,98)

2000 5,9 8,1 3,6 7,0 6,1 4,8

2008 6,6 8,3 4,9 6,3 7,1 6,3

2016 5,2 6,8 3,7 4,9 5,8 5,0

*p<,05; **p<,01; ***p<,001
1 Interaktio sukupuolen ja ajan välillä p1: 2000–2008 ja p2: 2008–2016, ja vastaavasti 3–luokkaisen ikämuuttujan ja 
ajan välillä.
2 Maksimimääräksi on otettu suurempi GF–mittarissa annetusta maksimista ja yksittäisten raportoitujen alkoholinkäyt-
tökertojen suurimmasta annosmäärästä.
3 Naiset yli 20 g päivä eli 12 annosta viikossa; miehet 40 g per päivä eli yli 23 annosta viikossa.
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Muutokset raittiudessa ja alkoholinkäytön useu-
dessa
Katsomme aluksi alkoholinkäytön eri mittareiden 
muutoksia iän ja sukupuolen mukaisissa luokis-
sa (taulukko 2). Sen lisäksi, että ikää ja sukupuol-
ta on taulukossa 2 käsitelty erillisinä, sähköises-
sä liitetaulukossa 1 (ks. www.julkari.fi) on näytet-
ty vastaavat muutokset ikäryhmittäin miehillä ja 
naisilla erikseen. 

Juomatapatutkimuksessa raittiiksi määritellään 
ne vastaajat, jotka eivät ole käyttäneet lainkaan al-
koholia 12 kuukauden aikana. Vuonna 2016 rait-
tiiden osuus Juomatapatutkimuksen vastaajista oli 
13 prosenttia. Raittiiden osuudessa ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevää muutosta vuosien 2000 ja 
2008 välillä, mutta vuodesta 2008 vuoteen 2016 
raittiiden osuus kasvoi 10 prosentista 13 prosent-
tiin (taulukko 2). Interaktiotestien mukaan taulu-
kossa 2 nähtävät erot raittiuden vähenemisessä eri 
ikäryhmien tai sukupuolten välillä eivät olleet ti-
lastollisesti merkitseviä, eli vähenemisen erot ryh-
mien välillä mahtuvat satunnaisvaihtelun rajoihin. 
Tästä huolimatta raittiuden vähenemisestä on voi-
makkaampi näyttö naisilla kuin miehillä ja samoin 
kahdessa nuoremmassa ikäryhmässä verrattuna 50 
vuotta täyttäneisiin. 

Alkoholinkäytön useuden tarkastelussa käytäm-
me päämittarina useammin kuin kerran viikossa 
alkoholia käyttävien osuutta. Vuonna 2016 heitä 
oli 21 prosenttia, naisista 12 ja miehistä 29 pro-
senttia. 2000-luvun alussa usein alkoholia käyttä-
vien osuus lisääntyi varsin voimakkaasti vanhim-
massa, 50–69-vuotiaiden ikäryhmässä. Vuosien 
2008 ja 2016 välillä tiheä alkoholinkäyttö taas vä-
heni kaikissa ikäryhmissä ja molemmilla sukupuo-
lilla (taulukko 2). Nuorimmat, 15–29-vuotiaat, 
käyttivät alkoholia näin usein selvästi harvemmin 
kuin tätä vanhemmat, ja ero vain kasvoi 2000-lu-
vulla, varsinkin ensimmäisen periodin aikana. 

Samankaltainen kokonaiskuva ensin melko ta-
saisesta ja sitten vähenevästä alkoholinkäytön 
useudesta koko väestön tasolla saatiin, jos mittari-
na käytettiin niiden osuutta, jotka juovat alkoho-
lia vähintään kerran viikossa (46 %, 46 % ja 39 % 
vuosina 2000, 2008 ja 2016), tai vaihtoehtoisesti 
alkoholinkäyttökertojen keskimääräistä lukumää-
rää vuodessa (59, 64 ja 50 kertaa). Eri juomalajeis-
ta väkevien ja siidereiden juonnin useuden muu-
tos noudatti samaa kaavaa (väkevät: keskimäärin 
12, 13 ja 7 kertaa vuodessa; siiderit 12, 14 ja 10 
kertaa), kun taas oluen käytön useus oli molem-
milla jaksoilla laskusuuntainen (keskimäärin 40, 

38 ja 32 kertaa vuodessa) ja viinin käytössä vuo-
si 2016 jäi vuotta 2000 korkeammalle tasolle (15, 
21 ja 18 kertaa).

Muutokset kerralla käytetyissä määrissä, huma-
lakulutuksessa ja korkean riskin rajan ylittävien 
osuudessa
Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset juovat 
suhteellisen harvoin mutta keskimäärin melko 
paljon kerralla. Vuonna 2016 syysviikon alkoho-
linkäyttökerroilla juotu alkoholimäärä oli keski-
määrin 4,5 annosta, naisilla 3,6 ja miehillä 5,2. 
2000-luvun muutokset olivat miehillä ja naisilla 
erilaisia. Naisilla kerralla käytetty määrä kasvoi en-
simmäisellä periodilla ja pysyi muuttumattomana 
jälkimmäisellä. Miehillä annosmäärä ennemmin-
kin väheni kuin kasvoi ensimmäisellä periodilla ja 
jälkimmäisellä väheni. Lopputuloksena 2000-lu-
vulla miesten ja naisten ero kerralla käytetyssä al-
koholimäärässä on supistunut. Tästä huolimatta 
miehet yhä juovat naisia selvästi suurempia mää-
riä kerralla. 

Vuoden 2008 jälkeiset muutokset kerralla käy-
tetyssä alkoholimäärässä riippuivat myös iäs-
tä. Ikäryhmistä ainoa, jolla keskimääräinen an-
nosmäärä olennaisesti pieneni, oli nuorin eli 
15–29-vuotiaiden ikäryhmä. Tästä huolimatta 
keskimääräinen kerralla käytetty alkoholimäärä 
oli nuorimmassa ikäryhmässä ylivoimaisesti suu-
rin eli 5,7 annosta, kun 50–69-vuotiailla se oli 
3,7 annosta. 

Humalakulutuksesta valitsimme mukaan kaksi 
eri mittaria taulukkoon 2. Ensimmäinen on nii-
den vastaajien osuus, jotka raportoivat käyttävän-
sä vähintään viisi annosta alkoholia yhden päivän 
aikana kuukausittain tai useammin. Tämä mittari 
kuvastaa suhteellisen säännöllistä riskipitoista ker-
takäyttöä, muttei ehkä kuitenkaan sitä, mitä aja-
tellaan perinteisellä suomalaisella humalalla. Täl-
laista tukevaa humalaa mittaamaan valittiin nii-
den vastaajien osuus, jotka edeltävän vuoden ai-
kana ovat ainakin kerran käyttäneet 13 annosta tai 
enemmän alkoholia yhtenä päivänä (taulukko 2). 
Molemmat humalamittarit perustuvat portaittai-
sen juomistiheyden (GF) mittariin. On syytä pitää 
mielessä, että kyseinen mittari aliarvioi 2000-lu-
vun alun kulutuksen kasvua ja yliarvioi sen vähe-
nemistä vuoden 2008 jälkeen.

Niiden vastaajien osuus, jotka raportoivat kuu-
kausittain tai useammin juovansa vähintään viisi 
annosta alkoholia yhtenä päivänä, oli 29 prosent-
tia (42 % miehistä, 16 % naisista) vuonna 2016. 
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Ainakin kerran vuoden aikana 13 annosta yh-
den päivän aikana raportoi juoneensa 23 prosent-
tia suomalaisista (37 % miehistä ja 9 % naisista). 
Molempia mittareita käytettäessä tulokset olivat 
monin tavoin samantapaiset kuin syysviikon kes-
kimääräisessä alkoholinkäyttömäärässä: mahdol-
lisesti pientä kasvua 2000-luvun alussa; vuonna 
2016 erityisesti miehet raportoivat vähemmän hu-
malakulutusta kuin vuonna 2008; vaikka miesten 
ja naisten ero kapeni, sukupuolten ero pysyi sil-
ti huomattavan suurena; eri ikäryhmistä humala-
kulutuksen väheneminen vuosina 2008–2016 nä-
kyi selvimmin nuorimmassa ikäryhmässä eikä sii-
tä ollut juurikaan viitteitä vanhimmassa ikäryh-
mässä, mutta tästä huolimatta humalakulutus oli 
vielä vuonna 2016 selvästi yleisintä nuorimmas-
sa ikäryhmässä. 

Jopa 13 alkoholiannoksen juomista yhden päi-
vän aikana vähintään kerran vuodessa raportoi 
siis miehistä niinkin suuri osuus kuin 37 prosent-
tia vuonna 2016 (vastaava luku oli 46 % vuonna 
2000). Kuviossa 1 on tarkemmin katsottu, millai-
sia suurimpia kerta-annosmääriä suomalaiset mie-
het ja naiset raportoivat. Tuoreimmassa tutkimuk-
sessa suurin 12 kuukauden aikana juotu alkoho-
limäärä oli naisvastaajilla useimmin 3–6 annos-
ta. 7–10 annoksen juominenkaan yhden päivän 
aikana ei ollut kovin harvinaista. Vaikka kunkin 
yksittäisen tätä suuremman arvon raportointi vä-
heni jyrkästi, 18 prosenttia naisista raportoi mak-
simimääräkseen 11 annosta tai enemmän yhden 
päivän aikana.

Miehillä sen sijaan vuoden aikana juodut suu-
rimmat kertamäärät olivat huomattavan paljon 
suurempia ja jakautuivat tasaisemmin kuviossa 
käytettyihin luokkiin: maksimikertamäärät 3 an-
noksesta 20 annokseen olivat kaikki yleisiä. Mie-
hillä maksimikertamäärien jakauma siirtyi eri tut-
kimusvuosien välillä hieman pienempiä maksimi-
määriä kohti, mutta kaikkinensa jakauman muo-
to oli melko vakaa. Vuonna 2016 miehistä 16 pro-
senttia oli edeltävän 12 kuukauden aikana juo-
nut 20 tai useamman annoksen alkoholia yhte-
nä päivänä.

Alkoholinkäytön korkean riskin rajan, joka on 
20 grammaa päivässä (eli 12 annosta tai enem-
män viikossa) naisille ja 40 grammaa päivässä (eli 
23 annosta tai enemmän) miehille, ylitti vuonna 
2016 noin 5 prosenttia Juomatapatutkimukseen 
osallistuneista, naisista noin 4 ja miehistä noin 7 
prosenttia. Aineistossa osuudet pienenivät hieman 
sekä miehillä että naisilla vuoden 2008 jälkeen 
(p=0,054), mutta väheneminen sijoittui eri ikä-
ryhmiin: naisilla 30–49-vuotiaisiin, miehillä tä-
tä nuorempiin ja vanhempiin (interaktio p=0,01, 
liitetaulukko 1, ks. www.julkari.fi). 

Taulukon 2 kulutusmuuttujien ikäryhmittäis-
ten muutosten tarkastelu erikseen miehillä ja nai-
silla (liitetaulukko 1, www.julkari.fi) paljasti, että 
miehillä kulutusmuuttujat vähenivät tilastollises-
ti merkitsevästi erityisesti ikäryhmässä 15–29 ja 
naisilla erityisesti ikäryhmässä 30–49. Kuitenkaan 
kolmisuuntaiset interaktiotestit (sukupuolen, iän 
ja ajan välillä), jotka kertovat, onko sukupuolten 

Kuvio 1. Suurimman vuoden aikana yhden päivän aikana juodun alkoholimäärän* jakautuminen (%) 
miehillä ja naisilla vuosina 2016 (paksuin viiva), 2008 ja 2000 (0=raittiit). 
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ero ikäryhmittäisissä muutoksissa satunnaisvaihte-
lun rajoihin mahtuvaa, eivät korkean riskin käyt-
täjien osuutta lukuun ottamatta olleet tilastollises-
ti merkitseviä. On siis hyvin mahdollista, että tä-
mä sukupuolten ero ikäryhmittäisissä muutoksis-
sa johtuu otantasattumasta.

 
Humalakulutuksen osuus
Taulukon 2 tiedot osoittivat humalakulutuksen 
vähentyneen vuosien 2008 ja 2016 välillä, mutta 
mitä kävi humalakulutuksen osuudelle. Kuvion 2 
vasemmalla puolella on näytetty erilaisten kerral-
la juotujen alkoholimäärien eli annostasojen osuus 
kaikista alkoholinkäyttökerroista vuosina 2008 ja 
2016. Kuvion oikealla puolella on eri annostasoil-
ta tuleva osuus kulutetuista alkoholilitroista. Kuvi-
osta voidaan siis nähdä esimerkiksi, että ne alko-
holinkäyttökerrat, jolloin juodaan vain 2 annos-
ta alkoholia tai alle, muodostavat kaikista alko-
holinkäyttökerroista suuren osan (45 % miehillä 
ja 53 % naisilla vuonna 2016). Kulutetuista alko-
holilitroista nämä kerrat kattavat tietysti huomat-
tavasti pienemmän osuuden (15 % miehillä ja 23 
% naisilla). Suurten alkoholimäärien juomisker-
roissa tilanne on päinvastainen: viiden tai useam-
man alkoholiannoksen käytön kerrat kattoivat 30 
prosenttia miesten ja 21 prosenttia naisten kaikis-
ta alkoholinkäyttökerroista vuonna 2016, mutta 
ne kattoivat 66 prosenttia kaikesta miesten ja 50 
prosenttia kaikesta naisten juomasta alkoholista. 

Miehillä suurten annostasojen osuus sekä kai-
kista kerroista että alkoholilitroista on pienenty-

nyt vuoden 2008 jälkeen melko selvästi. Naisilla 
muutos on samansuuntainen.

Entä tarkoittaako tämä myös sitä, että tiettyyn 
alkoholinkulutuksen kokonaismäärään päädytään 
nykyisin pienempien kertamäärien tiheämmällä 
juomisella? Tämän arvioimiseksi jaoimme kaikki 
mies- ja naisvastaajat viidenneksiin sen mukaan, 
kuinka suuri heidän vuosikulutuksensa oli, ja piir-
simme kuvion 2 vasemman puolen eli eri annos-
tasojen osuuden kaikista alkoholinkäyttökerroista 
erikseen näille vuosikulutuksen kvintiileille (ku-
vio 3). Tässä tarkastelussa näkyy hyvin vähän mi-
tään systematiikka. Miehillä joissakin kvintiileissä 
suurten annosmäärien osuus näyttää kasvaneen, 
toisissa supistuneen, kolmansissa pysyneen sama-
na. Naisilla suurten annosmäärien osuus on en-
nemminkin kasvanut kuin pienentynyt.

Kulutuksen jakautuminen
Viimeiseksi analysoimme, onko kulutuksen jakau-
man ja kokonaiskulutuksen välinen suhde muut-
tunut nyt kun kulutus on vähentynyt. Tätä on 
havainnollistettu kuviossa 4 Ole-Jørgen Skogin 
(1985) ja Ingeborg Rossown ja kumppaneiden 
(2014) mallin mukaisella hajontakuviolla. Ana-
lyysissa on ajatuksena, että esimerkiksi tyypillisen 
suurkuluttajan kuluttamaa alkoholimäärää eri ai-
kakausien suomalaisessa yhteiskunnassa kuvaa 95. 
persentiili eli sen henkilön juoma alkoholimäärä, 
joka juo enemmän kuin 95 % muista alkoholin-
käyttäjistä (mutta vähemmän kuin eniten juovat 
5 %). Vastaavasti esimerkiksi 25. persentiili kuvaa 

Kuvio 2. Vuoden alkoholinkäyttökertojen ja alkoholilitrojen jakautuminen sen mukaan, kuinka mon-
ta alkoholiannosta on käytetty kerralla (GF-mittari).
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Kuvio 3. Vuoden alkoholinkäyttökertojen jakautuminen sen mukaan, kuinka monta alkoholiannosta 
on käytetty kerralla (GF-mittari) vuosikulutuksen mukaan jaetuissa viidessä luokassa, miehet ja nai-
set vuosina 2008 ja 2016. 

Kuvio 4. Alkoholinkulutuksen jakautumisen ja väestön keskimääräisen alkoholinkulutuksen välistä 
yhteyttä kuvaava hajontakuvio. Kuvioon on piirretty kunkin Juomatapatutkimuksen vuoden osalta 
sukupuolille erikseen kulutuksen jakaumaa kuvaavia persentiiliarvoja (vuosikulutus litroina) niin, et-
tä ne vaaka-akselilla sijoittuvat sille kohdalle kuin mikä koko aineiston keskikulutus kyseisessä ryh-
mässä on. Esimerkiksi p95 kertoo eri vuosina sen miehen tai naisen kulutustason, joka juo enemmän 
kuin 95 % muista alkoholia käyttävistä miehistä tai naisista (mutta vähemmän kuin eniten juova 5 
%). Viivat ovat regressiosuoria, jotka on sovitettu erikseen tietyn persentiiliarvon (esim. p95) pisteil-
le. Molemmissa akseleissa on käytetty logaritmista asteikkoa, jolla samankokoiset suhteelliset muu-
tokset näyttäytyvät samansuuruisina.
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tyypillisen melko vähän alkoholia juovan henki-
lön kuluttamaa alkoholimäärää ja 50. persentii-
li (eli mediaani) keskiverron suomalaisen kulut-
tamaa alkoholimäärää. Kun nämä eri tutkimus-
ajankohtien jakaumat piirretään väestön koko-
naiskulutusta vasten, voidaan nähdä, onko väes-
tön kokonaiskulutus systemaattisessa yhteydessä 
siihen, miten paljon ”melko vähän alkoholia juo-
va henkilö”, ”keskiverto suomalainen” tai ”alko-
holin suurkuluttaja” kuluttavat alkoholia. Näitä 
yhteyksiä on kuviossa 4 havainnollistettu regres-
siosuorilla, jotka on saatu kutakin persentiilipiste-
joukkoa käyttäen. Sekä väestön kokonaiskulutus 
että vastaajien kulutus on piirretty logaritmiastei-
kolla, jolla samankokoiset suhteelliset muutokset 
näyttäytyvät samansuuruisina. 

Kuviosta nähdään, että kokonaiskulutuksen 
muutokset hyvin läheisesti ennustavat sitä, kuin-
ka paljon alkoholia suurkuluttaja, melko vähän al-
koholia kuluttava tai mikä tahansa muu alkoho-
linkäyttäjäryhmä siltä väliltä käyttää. Muutokset 
alkoholinkäytössä ovat siis tapahtuneet ”kollektii-
visesti”, eikä vuosi 2016 näyttäydy kuviossa muis-
ta vuosista poikkeavana.

Yhteenveto ja pohdinta

Kun 2000-luvun alussa kokonaiskulutus Suomes-
sa lisääntyi, Juomatapatutkimuksen mukaan tä-
mä liittyi erityisesti yli 50-vuotiaiden lisääntynei-
siin alkoholinkäyttökertoihin, osin myös naisten 
kerralla kuluttaman alkoholimäärän lisääntymi-
seen. Vuoden 2008 jälkeinen kokonaiskulutuksen 
väheneminen taas näkyi melko kattavasti eri mit-
tareilla ja eri väestöryhmissä. Raittius lisääntyi, ja 
tämä lisäys oli selvempää naisilla ja 15–49-vuo-
tiailla kuin sitä vanhemmilla ja miehillä. Alko-
holin käyttäminen usein, mikä on tyypillistä yli 
30-vuotiailla aikuisilla, tuli selvästi harvinaisem-
maksi. Tämä väheneminen oli kaikkein selvintä 
alle 30-vuotiailla, minkä vuoksi ikäryhmien erot 
kasvoivat entisestään. Myös kerralla käytetyt al-
koholimäärät pienenivät, ainakin miehillä ja alle 
30-vuotiailla. Samoin säännöllinen humalakulu-
tus tuli harvinaisemmaksi ainakin miehillä ja al-
le 50-vuotiailla. Humalakulutuksen vähenemises-
tä huolimatta erityisesti miehet, ja heistä etenkin 
20–29-vuotiaat, raportoivat yhä hyvin suuria edel-
lisen vuoden maksimiannosmääriä: vuoden 2016 
Juomatapatutkimuksen mukaan haastattelua edel-
tävän 12 kuukauden aikana 37 prosenttia kaikis-

ta miehistä oli käyttänyt 13 annosta tai enemmän 
yhden päivän aikana, ja naisistakin 18 prosenttia 
raportoi päiväkohtaiseksi maksimimääräkseen 11 
annosta tai enemmän. Kun humalakulutus vähe-
ni, se väheni enemmän kuin muu alkoholinkäyt-
tö, eli myös humalakulutuksen osuus kaikesta al-
koholinkäytöstä pieneni. Tämä ei kuitenkaan tu-
losten mukaan tarkoittanut sitä, että samaan vuo-
sikulutuksen määrään päästäisiin aiempaa useam-
min niin, että kulutuskertoja olisi enemmän ja 
niillä juotaisiin kerralla vähemmän alkoholia. Vä-
estötasolla kulutuksen jakauma oli samanlaisessa 
suhteessa kokonaiskulutukseen vuonna 2016 kuin 
aiemminkin. Siten muutokset alkoholinkäytössä 
niin alkoholinkäytön lisääntyessä kuin sen vähen-
tyessä tapahtuivat ”kollektiivisesti”.

Ennen tulosten tulkintaa on syytä tiivistää myös 
aineiston luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä. 
Juomatapatutkimuksessa kiinni saatu osuus tilasto-
jen osoittamasta alkoholinkulutuksesta on vaihdel-
lut noin kolmasosan (jollakin mittarilla jopa nel-
jäsosan) ja 50 prosentin välillä. (Härkönen & al. 
2017). Pimentoon jää siis yli puolet kaikesta Suo-
messa käytetystä alkoholista. Tämä ei ole kansain-
välisessä vertailussa harvinaista: nk. kattavuuspro-
sentti vaihteli 19 Euroopan maan RARHA-kyse-
lyssä kahta poikkeusta lukuun ottamatta melko ta-
saisesti 32 ja 64 prosentin välillä (Sieroslawski & 
al. 2017). Tämä tarkoittaa, että kun tutkimuksista 
saadaan yksittäisiä jonkin alkoholinkäyttöön liitty-
vän muuttujan yleisyyteen liittyviä lukuja, ne ovat 
todennäköisesti aliarvioita. Voi siis esimerkiksi ol-
la, että todellisuudessa paljon suurempi osa kuin 
37 prosenttia miehistä oli käyttänyt 13 annosta tai 
enemmän alkoholia yhden päivän aikana. Katta-
vuuden pienuutta selittää osittain se, että paljon 
alkoholia käyttävät jättäytyvät pois tutkimuksista, 
mutta osa mittausvirheestä johtuu myös siitä, että 
mukaan tulevat joko tietoisesti tai tiedostamattaan 
aliarvioivat kulutustaan (Gmel & Rehm 2004).

Kun tehdään päätelmiä juomatapojen muuttu-
misesta, kattavuusprosentin tasoa ongelmallisem-
paa on sen pieneneminen 2000-luvulla. Katta-
vuuden heikkenemisen vuoksi tulokset aliarvioi-
vat kulutuksen kasvua vuosien 2000 ja 2008 välil-
lä ja yliarvioivat kulutuksen vähenemistä vuosien 
2008 ja 2016 välillä. Eli todellisuudessa voi olla, 
että vuoden 2008 jälkeen raittius ei olekaan lisään-
tynyt tai humalakulutus vähentynyt niin paljon 
kuin lukumme antavat uskoa. Kattavuuden muu-
toksen syiden pitäisi löytyä samoista tekijöistä, jot-
ka selittävät kattavuuden tasoa (vrt. yllä Gmel & 
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Rehm 2004). Eli joko vastaajat aliarvioivat ku-
lutustaan aiempaa enemmän tai keskimääräistä 
enemmän alkoholia käyttävät ovat jääneet vielä 
aiempaa useammin pois tutkimuksesta. Aiemmin 
on raportoitu, että voimakas mediahuomio huu-
me-epidemiaan on melko todennäköisesti lisän-
nyt ko. huumeen aliraportointia (Chalmers & al. 
2016). Vastaavasti esimerkiksi alkoholilaista käy-
ty keskustelu voisi periaatteessa vaikuttaa siihen, 
millaisen kuvan vastaajat haluavat itsestään tutki-
muksessa antaa. Kuitenkin vielä todennäköisempi 
syy kattavuuden heikkenemiseen liittyy vastauska-
don lisääntymiseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi 
sitä, että erityisesti suurkuluttajat tai muutoin kes-
kimääräistä enemmän alkoholia käyttävät olisivat 
aiempaa useammin päättäneet olla osallistumat-
ta tutkimukseen. Koska näitä vastauskadon ja al-
koholinkäyttötapojen muuttuvia yhteyksiä ei sen 
paremmin tunneta, niistä syntyvää virhettä ei ole 
mahdollista korjata. 

Tuloksia ikäryhmittäisistä muutoksista on hyvä 
verrata olemassa oleviin muihin tiedonlähteisiin. 
Alaikäisten nuorten alkoholinkäytön on raportoi-
tu vähentyneen jyrkästi jo koko 2000-luvun ajan, 
joskin käänne takaisin huonompaan suuntaan on 
saattanut tapahtua vuoden 2015 jälkeen (Raita-
salo & al. 2015; Kinnunen & al. 2017). Nuor-
ten aikuisten osalta kehitys on ollut epäselvem-
pi. Yhtäältä Nuorten terveystapatutkimuksessa 
18-vuotiaiden kulutuksen taso pysyi entisellään 
vielä 10 vuotta sen jälkeen, kun alaikäisten kulu-
tus oli lähtenyt jyrkkään laskuun. Toisaalta epä-
varmuus johtuu siitä, että samoina vuosina kun 
18-vuotiaiden kulutus kääntyi laskuun, nuor-
ten vastausaktiivisuus romahti. Juomatapatutki-
muksen mukaan siis 15–29-vuotiaiden nuorten 
aikuisten kulutus on selvästi vähentynyt. Tämä 
arvio pohjautuu erityisesti tuon ikäisten miesten 
raportointiin. Tutkimukseen osallistuvilla naisilla 
kulutus väheni selvemmin 30–49-vuotiailla, mutta 
tämä sukupuolten ero mahtui satunnaisvaihtelun 
rajoihin eikä siis välttämättä kuvasta koko perus-
joukon tilannetta. 

THL:n yleisemmistä terveyskyselyistä saadaan 
säännöllisesti pieni joukko alkoholinkäytön indi-
kaattoreita (aiemmin AVTK eli Suomalaisen ai-
kuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, sit-
temmin Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palve-
lututkimus ATH). Myös näiden mukaan raittius 
on lisääntynyt ja humalakulutus vähentynyt: tut-
kimuksessa raittiiden osuus lisääntyi 8 prosentista 
11 prosenttiin miehillä ja 11 prosentista 15 pro-

senttiin naisilla vuosien 2008 ja 2015 välillä; syste-
maattisinta raittiuden lisääntyminen oli nuorim-
massa, 20–34-vuotiaiden ikäryhmässä (Päihdeti-
lastollinen vuosikirja 2016). Samojen vuosien vä-
lillä myös viikoittain vähintään kuusi annosta al-
koholia kerralla juovien osuus väheni, miehillä 27 
prosentista 19 prosenttiin ja naisilla 10 prosentis-
ta 5 prosenttiin. Myös kuolleisuustilastot kertovat, 
että ”alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen al-
koholimyrkytys” sekä tapaturmat ja väkivaltaiset 
kuolemat, joissa alkoholipäihtymys on myötävai-
kuttavana kuolemansyynä, ovat vähentyneet sel-
västi vuoden 2008 jälkeen: edelliset ovat vähen-
tyneet 25 prosenttia ja jälkimmäiset ovat vähen-
tyneet vieläkin enemmän eli 42 prosenttia (SVT 
2017). Suhteellisesti eniten kuolleisuus väheni 
kaikissa alle 60-vuotiaiden ikäryhmissä. Nämä lu-
vut eivät anna erityistä tukea sille Juomatapatut-
kimuksen havainnolle, jonka mukaan suurin ku-
lutuksen väheneminen havaittiin naisilla vanhem-
massa ikäryhmässä (30–49-v.) kuin miehillä (15–
29-v.), ja otantasattuma näyttääkin todennäköisel-
tä selitykseltä tälle tulokselle.

Humalakulutus on siis Suomessa odotetusti vä-
hentynyt kokonaiskulutuksen vähenemisen myö-
tä. Humalalla on aina ollut keskeinen rooli paitsi 
suomalaisessa juomiskulttuurissa myös siitä käy-
tävässä keskustelussa. Puhe ”humalahakuisesta 
suomalaisesta juomatavasta” tuntuu ristiriitaiselta 
sen kanssa, että suurin osa suomalaisten alkoho-
linkäyttökerroista oli analyysimme mukaan koh-
tuudessa ja varsin pienissä alkoholimäärissä pitäy-
tyviä. ”Humalahakuisuus” on ehkä ennemmin-
kin sellainen ominaisuus, joka tulee näkyväksi eri 
väestöjen ja kulttuurien vertailussa, kun haetaan 
eri maiden juomiskulttuureita erottelevia omi-
naispiirteitä. Vuoden 2017 alkupuolella julkais-
tussa RARHA-projektin juomatapoja vertailevas-
sa kyselyssä Pohjoismaat, Suomi muiden muka-
na, sekä itäisemmät maat ja Iso-Britannia erottui-
vat selvästi erityisesti Etelä-Euroopan maista kai-
kissa humalaan ja suuriin annosmääriin liittyvis-
sä kysymyksissä (Sieroslawski & al. 2017). Erityi-
sen selväksi jaottelu tuli, kun katsottiin yhtä aikaa 
juomisen useutta ja keskimäärin kerralla juotu-
ja määriä. Eteläeurooppalaiset käyttivät alkoholia 
usein ja vain vähän kerralla, kun taas pohjoisten 
ja itäisten maiden kulttuureissa oli tyypillisempää 
käyttää alkoholia harvemmin mutta enemmän 
kerralla. Vaikka nyt siis Juomatapatutkimukses-
ta nähtiin, että humalakulutuskin on vähentynyt 
erityisesti nuorehkojen aikuisten ryhmässä, on se 
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heillä silti kaikkein yleisintä, ja Etelä-Eurooppaan 
verrattuna se on Suomessa ylipäätään erittäin kor-
kealla tasolla. Vaikka voimme olla tyytyväisiä ke-
hityssuuntaan, on ehkäisevää päihdetyötä tai alko-
holipolitiikkaa suunniteltaessa syytä muistaa, että 
humala ja erittäin suuret kerralla käytetyt alkoho-
limäärät ovat yhä leimallinen, ongelmanratkaisua 
vaativa osa juomiskulttuuriamme. 

Vaikka yksiselitteiseen vastaukseen pääseminen 
onkin mahdotonta, yritimme kuitenkin porau-
tua kysymykseen, onko humalakulutuksen vähe-
neminen ollut vain jonkinlainen lähes välttämä-
tön osa kokonaiskulutuksen vähenemistä, vai on-
ko kyseessä olennaisempi kulttuurinen muutos. 
Vastaus tällaiseen kysymykseen voisi tuoda näkö-
kulmia siihen, lisääntyykö humalakulutus, jos ku-
lutuksen kokonaismäärä lisääntyy talouden kasva-
essa tai lain muuttuessa. Humalakulutuksen osuus 
kaikista juoduista alkoholilitroista ja humalaker-
tojen osuus kaikista alkoholinkäyttökerroista vä-
henivät. Vastaavasti sellaisten tapaturmakuolemi-
en yleisyys, joissa päihtymys on ollut kuolemaan 
myötävaikuttavana tekijänä, on vähentynyt dra-
maattisesti, vuoden 2006 hieman vajaan tuhan-
nen kuoleman huippuluvusta vuoden 2015 vii-
teen ja puoleen sataan kuolemaan, 44 prosentil-
la (SVT 2017). Tähän vähenemiseen ovat voineet 
vaikuttaa monet muutkin tekijät, kuten nopeampi 
ensiapuun pääsy tai parempi hoito, mutta huma-
lakulutuksen väheneminen lienee kuitenkin kes-
keisessä roolissa. 

Nämä asiat voidaan nähdä positiivisiksi mer-
keiksi sellaisesta juomiskulttuurin muuttumisesta, 
joka ei palaudu pelkkään talouden ja hinnan vai-
kutukseen. Toisaalta, jos juomiskulttuurimme oli-
si muuttunut merkittävästi kohti eteläeurooppa-
laisempaa suuntaa, tietty alkoholinkulutuksen ko-
konaismäärä syntyisi aiempaa useammista alkoho-
linkäyttökerroista, joilla kertaa kohti käytettäisiin 
vähemmän alkoholia. Tällaista muutosta ei Juo-
matapatutkimuksessa kuitenkaan ollut havaitta-
vissa. Vaikuttaisi siis siltä, että kulutuksen vähen-
tyessä alkoholinkäyttäjät ovat ikään kuin siirtyneet 
alemmalle kulutustasolle ja omaksuneet sellaisen 
vähemmän humalahakuisen kulutustavan, mikä 
tuolla alemmalla kulutustasolla olleilla aiemmin-
kin oli – ennemmin kuin siltä, että kullakin kulu-
tustasolla kulutuksen rakenne tai humalakulutuk-
sen tiheys olisi muuttunut. 

Kulutuksen jakautumista koskeva analyysi 
osoitti, että alkoholin käyttäjät muuttavat käyt-
täytymistään kollektiivina. Kun kulutus lisääntyy, 
se näkyy lisääntyneenä kulutuksena sekä paljon 
että vähän juovilla. Ja vastaavasti kulutuksen vä-
heneminen koko yhteiskunnassa näkyi yhtä lailla 
suurkuluttajien kuin vähemmän kuluttavien ku-
lutuksen vähenemisenä. Kulutuksen muutokset 
olivat kutakuinkin samansuuruisia suhteellisesti, 
eli litramääräisesti ne olivat suurkuluttajilla huo-
mattavan paljon suurempia kuin vähän alkoho-
lia käyttävillä. Nämä eivät ole uusia tuloksia. Ne 
olivat uraauurtavia joitakin kymmeniä vuosia sit-
ten, kun niitä esitti Skog (1985). Hän myös ke-
hitti ilmiölle yhteisöjen sosiaaliseen kanssakäymi-
seen perustuvan selityksen, juomiskulttuurin kol-
lektiivisuuden teorian, jonka osaset hän myös em-
piirisesti todensi. Koko yhteiskunnassa tapahtu-
vat kulutusmuutokset ohjaavat siis voimakkaasti 
sitä, kuinka paljon keskuudessamme on suurku-
luttajia ja ongelmakäyttäjiä ja kuinka paljon alko-
holia he käyttävät. Tämä on yksi keskeisistä syistä 
sille, miksi alkoholin käyttöön liittyvien haittojen 
lisääntyminen ja väheneminen useimmiten seu-
raa väestön alkoholin kokonaiskulutuksen lisään-
tymistä ja vähenemistä. Hoidolla ja tukitoimilla 
voidaan ja pitää pelastaa yksittäisiä ihmisiä, mut-
ta suurillakaan lisäpanostuksilla hoitoon on vaikea 
murtaa tätä väestötason yhteyttä. Ongelmakäytös-
tä kärsiviä yksilöitä ei myöskään soisi syyllistettä-
vän seurauksista, jos tehdään sellaisia väestön ku-
lutusta lisääviä päätöksiä, joiden tiedetään lisäävän 
ongelmakäyttäjien määrää ja ongelmia. 

Onko suomalainen juomiskulttuuri siis muut-
tunut, ja mitä tapahtuu, kun talous taas kukois-
taa, jos hinnat laskevat tai jos säädetään lakeja, 
jotka lisäävät kulutusta? Analyysimme mukaan 
näyttää melko varmalta, että kokonaiskulutuksen 
muuttuessa kulutus muuttuu suhteellisen kollek-
tiivisesti kaikissa kulutusryhmissä: sekä vähän et-
tä paljon alkoholia käyttävät muuttavat kulutus-
taan samaan suuntaan, ja litramääräisesti kulutuk-
sen muutos on suurinta suurkuluttajilla. Ja mikä-
li kulutuksen kokonaistason huomioivalla analyy-
sillamme on ennustearvoa, väestön keskikulutuk-
sen kasvu lisäisi myös humalakulutusta. Se, kuin-
ka pysyvästi ja olennaisesti juomiskulttuurimme 
on humalakulutuksen osalta todella muuttunut, 
jää tulevaisuudessa todennettavaksi.

Saapunut 26.4.2017 
Hyväksytty 18.8.2017
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ENGLISH SUMMARY
Pia Mäkelä & Janne Härkönen: Alcohol consumption 
in Finland has decreased: but whose consumption 
and what kind of consumption? (Suomalaisten 
alkoholinkulutus on vähentynyt – keiden ja millainen 
kulutus?)

Finland’s per capita alcohol consumption fell by 
an exceptional 15% in 2008–2016. We are interested 
in how this is reflected in drinking habits: Whose 
consumption decreased, what kind of consumption? 
Did binge drinking decrease, and did the changes in the 
distribution of consumption differ from expectations 
based on the changes in per capita consumption? How 
do the changes compare to those seen in 2000–2008, 
when consumption increased?

Our data consisted of the Finnish Drinking Habits 
Surveys 2000, 2008 and 2016, which are based on 
random samples of the general population aged 15–69 
years (n=1932, 2725 and 2285 with response rates of 
78, 74% and 60%, respectively). 

The results for the period after 2008 show that 
abstinence increased and the frequency of drinking and 
heavy episodic drinking (HED) decreased. The trends 
of decline were stronger in younger age groups (<30 

or <50 years). HED occasions as a proportion of all 
drinking occasions also decreased. However, similar 
consumption levels did not result from drinking smaller 
quantities more frequently than in earlier years. Even 
though HED occasions decreased, Finnish men and 
particularly those in their 20s still reported prevalent 
HED and very large maximum quantities of alcohol 
consumed. For example, 37% of men and 9% of 
women reported having drunk 13 or more drinks in one 
day during the preceding 12 months. In both periods, 
changes in consumption occurred as collective changes 
across the whole spectrum of consumption, from light 
to heavy drinkers.

The jury is still out on whether or to what extent the 
decrease in consumption reflects a qualitative change in 
drinking culture. The evidence suggests that in absolute 
terms, increases in per capita consumption will lead 
to the sharpest increases among heavy drinkers, and 
individuals’ HED frequencies seem to follow their level 
of annual consumption.

Keywords: drinking habits, drinking culture, 
drinking patterns, survey, alcohol.


