
Kotia almisteis en alkoholin hä,tttö
Suomessa uuosind 1972 -1959

Esa österberg

Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos tilasi 1970-
luvulla väestön pontikan ja kiljun käyttöä kos-
kevia kysymyksiä Suomen Gallupin JOMA-
omnibussiin neljänä eri ajankohtana (kesä-
kuussa 1972, joulukuussa 1973, toukokuussa
1974 jaelo-syyskuussa 1978). Samat kysymyk-
set esitettiin myös Tilastokeskuksen kokooma-
tutkimuksissa loka-marraskuussa 1976, helmi-
kuussa l9B5 ja huhti-toukokuussa 1985. Vuo-
desta 1978 alkaen on pontikan ja kiljun käytön
ohella kysytty myös kotiviinin käyttöä, ja vuo-
den l9B5 tutkimuksissa kysyttiin myös sahdin
käyttöä. Saattaakseen tietonsa ajan tasalle tilasi
Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos helmikuussa
l9B9 Suomen Gallupin omnibussiin joukon ko-
titekoisten alkoholijuomien valmistustaja käyt-
töä käsitteleviä kysymyksiä. Tässä artikkelissa
raportoidaan pontikan, kiljun, kotiviininja sah-
din käyttöä koskevat vastaukset.

Köytetyt aineistot

Klaus Mäkelä on analysoinut kolmea ensiksi
mainittua aineistoa tässä lehdessä 197O-luvulla
ilmestyneessä artikkelissa, jossa on esitetty
myös JOMA-omnibussin poimintamenetelmä
(Mäkelä lg74). Myös Tilastokeskuksen kokoo-
matutkimusten poimintamenetelmä on selos-
tettu aiemmin tässä lehdessä ilmestyneessä ar-
tikkelissa (Simpura & Österberg & Haavisto
1986,90; ks. myös Mäkelä 1978,323).

Vuoden l9B5 aineistoja lukuun ottamatta tut-
kimusten tavoitepopulaationa on ollut maan l5
vuotta täyttänyt väestö. Vuoden l985 tutkimuk-
sissa tavoitepopulaationa oli lB- 70-vuotias vä-
estö. Lisäksi vuoden 1985 helmikuun aineisto
koostui yksinomaan miehistä.

Seuraavassa asetelmassa on ilmoitettu kun-
kin haastattelukierroksen ajankohta ja haasta-
teltujen lukumäärä sukupuolen mukaan sekä
aineiston kerääjä:

haastatteluajankohta naisia miehiä keräälä

kesäkuu
joulukuu
toukokuu
loka-marraskuu
elo-syyskuu
helmikuu
huhti-toukokuu
helmikuu

gallup
gallup
gallup
Tilastokeskus
gallup
Tilastokeskus
Tilastokeskus
gallup

972 495
973 497

974 492
976 s60
978 529
985

509
475
491
488
4BB

920
s09
468

985 45r
989 504

Pontikan, kiljun, kotiviinin ja sahdin käyttöä
koskevien kysymysten sanamuoto oli vuoden
l9B9 tutkimuksessa seuraava: "Aika ajoin kes-
kustellaan siitä, nauttivatko ihmiset kotona teh-
tyjä alkoholijuomia aiempaa enemmän tai vä-
hemmän. Oletteko nauttinut sahtia viimeksi
kuluneiden l2 kuukauden aikana? Entä oletteko
nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneiden l2 kuu-
kauden aikana? Entä oletteko nauttinut kiljua
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?
Entä oletteko nauttinut pontikkaa viimeksi ku-
luneiden l2 kuukauden aikana?"

Haastatelluille esitetyt kysymykset koskivat
kotitekoisen alkoholin käytön levinneisyyttä.
Vastaukset eivät siis anna lainkaan tietoa juo-
duista määristä, ja käytön levinneisyyden mit-
tareinakin ne ovat pulmallisia, koska vastaajat
yleensä salailevat kaikkea alkoholin käyttöä ja
todennäköisesti erityisesti luvattomasti valmis-
tetun alkoholin käyttöä (ks. esim. Simpura 1985,
liite 2; Österberg l9B5). Tämän artikkelin tau-
lukkoja tarkasteltaessa on siis muistettava, että
esitetyt prosenttiluvut kertovat sen, mitä haas-
tatellut myöntävät tehneensä, eivät sitä, mitä he
ovat todella tehneet. Koska kotitekoisten alko-
holijuomien käyttöä koskevien kysymysten sa-
namuodot ovat kuitenkin olleet käytännöllisesti
katsoen samat kaikissa tässä tarkasteltavissa ai-
neistoissa, on artikkelia laadittaessa lähdetty
siitä, että saatu.ien vastausten avulla voidaan
suhteellisen luotettavasti arvioida, missä mää-
rin kotitekoisen alkoholin käyttö on yleistynyt
tai harvinaistunut.

199Alkoholipolitiikka 54 ( I9B9):4



pontikka
naiset
miehet

kilju
naiset
miehet

sahti
naiset
miehet

kotiviini
naiset
miehet

Taulukko 1. Kotitekoisten alkoholijuomien käyttö sukupuo-

len mukaan vuosina 1972,1973,1974,1976,1978, 1985 ja
1989, o/o kotitekoista alkoholijuomaa viimeksi kuluneen

vuoden aikana käyttäneitä

käytetty
juoma

1972 1973 t974 1976 l97B 1985 1989

loin siis puuttuvat tiedot ja "ei osaa sanoa"
-tapaukset sisältyvät nimittäjään.

Taulukoita tarkasteltaessa on hyvä pitää
mielessä myös Alkon lakko huhtikuussa 1985.

Sikäli kuin lakolla oli kotitekoisen alkoholin
käyttöä lisäävä vaikutus, tämän tulisi näkyä
huhti-toukokuussa l9B5 eli osittain lakon ai-
kana ja osittain heti sen päätyttyä kerätyssä
aineistossa. Kannattaa myös kiinnittää huomi-
ota siihen, että joulukuun 1973 ja toukokuun
1974 aineistot sekä helmikuun 1985 ja huhti-
toukokuun l9B5 aineistot kattavat osittain sa-

maa ajanjaksoa, koska kysymykset koskivat ko-
titekoisten alkoholijuomien käyttöä 12 viime
kuukauden aikana.

Pontökan köyttö

Taulukosta I käy ilmi, että pontikan käyttö
yleistyi selvästi 1970-luvun alkupuoliskolla ja
saavutti huippunsa 197Oluvun keskivaiheilla,
jolloin 26 prosenttia miehistä ja 9 prosenttia
naisista ilmoitti nauttineensa pontikkaa vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. Vuoden 1989

aineistossa vastaavat luvut olivat 9ja 2 prosent-
tia. l98O-luvun lopussa pontikkaa käyttäneitä
on siis selvästi vähemmän kuin 197O-luvunjälki-
puoliskollaja myös vähemmän kuin 197O-luvun
alussa.

Mäkelä katsoi artikkelissaan vuodelta 1974

pontikan käytön leviämisen 1970-luvun alku-
puolella johtuneen suhteellisen halpojen pien-
tislauslaitteiden tehokkaasta markkinoinnista
(Mäkelä 197 4). Myös Alkon lakko vuoden 1972

toukokuussa antoi monelle sysäyksen tislaus-
laitteen ostoon, ja kun laite oli kerran hankittu,
sitä käytettiin myös lakon loputtua (Mäkelä &
Pöysä 1973, 9). Lisäksi 1970-luvun alkupuolella
asennoituminen oli muuttumassa: pontikankei-
tosta oli tulossa hyväksytty kotiharrastus (Mä-
kelä & Sulkunen & Österberg l9B1).

Pontikan käytön aallonharjan taittumisen
Mäkelä (1978) katsoi johtuneen tislauslaittei-
den myyntiä ja hallussapitoa koskevan lainsää-
dännön tiukentumisesta. Pientislauslaitteiden
markkinoinninja myynnin kieltävä laki tuli voi-
maan vuoden 1976 alussa ja siihen liittyvä ase-

tus tislauslaitteiden valvonnasta vuoden 1977

alussa (Mäkelä l97B). Vuonna 1978 pontikan
käyttö oli silti yhä hivenen yleisempää kuin
vuonna 1972 ennen pientislauslaitteiden aaltoa.
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Haastateltujen määrät eri ajankohtina on ilmoitettu teks-

tissä olevassa asetelmassa.

Teknisenä yksityiskohtana todettakoon, että
kolmessa ensimmäisessä haastattelussa lomak-
keessa ei ollut lainkaan "ei osaa sanoa" -vaihto-
ehtoa. Tilastokeskuksen lomakkeissa sekä gal-
lupin vuoden l9B9 lomakkeessa tämä vaihto-
ehto on ollut erikseen merkittynä. Myös gallu-
pin tutkimuksessa vuodelta l97B osa vastauk-
sista oli luokiteltu epävarmoiksi, vaikka tätä
vaihtoehtoa ei ollut lainkaan mainittu lomak-
keessa. "Ei osaa sanoa" -vastauksia tai puuttu-
via tietoja on kuitenkin ollut varsin vähän. Esi-
merkiksi vuoden l9B9 tutkimuksessa sahdin
käyttöä koskevaan kysymykseen vain kaksi pro-
senttia vastaajista oli valinnut vaihtoehdon "ei
osaa sanoa"; pontikan, kiljun ja kotiviinin käyt-
töä kysyttäessä vastaavaan vaihtoehtoon oli
turvautunut vain yksi prosentti vastaajista. Li-
säksi Mäkelän s uoritta mat analyysi t viittaava t
siihen, että puuttuvat tai epävarmat vastaukset
eivät suinkaan ole sellaisilta henkilöiltä, jotka
ovat käyttäneet kotitekoisia alkoholijuomia
mutta välttelevät sen myöntämistä (Mäkelä
1978, 323). Näin ollen paras vertailukelpoisuus
eri tutkimusten välillä saavutetaan, kun kuhun-
kin kysymykseen myönteisesti vastanneet ilmoi-
tetaan prosentteina kaikista haastatelluista, jol-
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Taulukko 2. Kotitekoisten alkoholijuomien käyttö sukupuolen ja kuntamuodon mukaan vuonna 1989, % kotitekoista
alkoholijuomaa viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä

kuntamuoto N
naiset miehet

pontikka
naiset miehet

kilju
naiset miehet

sahti
naiset miehet

kotiviini
naiset miehet

pääkaupunkiseutu,
Tampereja Turku
muut kaupungit
maalaiskunnat

llB
213
t73

110

r99
159

4
t2
9

7

I
l0

28
21

19

l5
IB
t7

I
I

2

2

7

6

2

1

I

5

11

17

Taulukko 3. Kotitekoisten alkoholijuomien käyttö sukupuolen ja juomistiheyden mukaan vuonna 1989, % kotitekoista
alkoholijuomaa viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä

juomistiheys N
naiset miehet

pontikka
naiset miehet

kilju
naiset miehet

sahti
naiset miehet

kotiviini
naiset miehet

useammin kuin
kerran viikossa
enintään kerran
viikossa mutta
vähintään pari
kertaa kuukau-
dessa

enintään kerran
kuukaudessa mutta
vähintään kerran
kahdessa kuukau-
dessa
harvemmin kuin
kerran kahdessa
kuukaudessa
kaikki alkoholin
käyttäjät

53 136 2 19 2 10 22

9 6 15

0 3

0 2 5

10

1B 5t 36

t59 172 3

2

0

12 24 24

99

r0B

418

2

I

64

53

425

4 t4 21 12

2 9 l0

2t 246 11 13

Vuoden l9B9luvut ovat taas hieman pienempiä
kuin vuoden 1972 luvut, mistä voidaan päätellä,
että tislauslaitteiden myyntiä ja hallussapitoa
koskevan lainsäädännön tiukentaminen ja sii-
hen liittyneet valvontatoimet ovat saavuttaneet
tarkoituksensa.

1970-luvun gallupit osoittivat, että pontikan
käyttö oli kaupungeissa yleisempää kuin maa-
seudulla. Esimerkiksi vuonna 1972 kaupunki-
laismiehistä lB ja kaupunkilaisnaisista 6 pro-
senttia ilmoitti käyttäneensä pontikkaa viimeksi
kuluneen vuoden aikana. Maalaiskunnissa vas-
taayat luvut olivat 9 ja 2 prosenttia (Mäkelä
1973). Tulosta pidettiin yllättävänä, koska val-
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litsevana kuvitelmana oli, että pontikkaa keitet-
tiin lähinnä syrjäisellä maaseudulla, jossa lailli-
sen alkoholin saatavuus oli huono (Mäkelä
1978, 323; ks. myös Mäkelä 1974, 174-175).
Yllättävän tuloksen Mäkelä selitti sillä, että
1970-luvun alkupuolella pienet tislauslaitteet le-
visivät ensiksi kaupunkeihin ja vasta myöhem-
min maaseudulle. Mäkelän tulkintaa tukee se,

että kontrollin tiukentuminen hävitti kaupun-
kien ja maalaiskuntien väliset erot pontikan
käytön levinneisyydessä 197O-luvun kuluessa ja
että vuoden l9B9 aineistossakaan ei ole havait-
tavissa eroja maaseudun ja kaupunkien välillä
(taulukko 2).
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Taulukko 4. Kotitekoisten alkoholijuomien käyttö sukupuolen ja iän mukaan vuonna 1989, % kotitekoista alkoholijuomaa
viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä

Nikä
naiset miehet

pontikka
naiset miehet

kilju
naiset miehet

sahti
naiset miehet

kotiviini
naiset miehet

I 5 - 24-vuotiaat
25-34-vuotiaat
35-49-vuotiaat
50-64-vuotiaat
yli 65-vuotiaat

ll
r3
21

3

5

oo

30
2t
l5
15

111

r25
109

91

6B

ooo1

100

160

BO

46

I

2

3

0

0

r2
l3

B

6
4

t2
6
3

5

2

2
,
2

0

0

l3
o

ll
7
9

24
22
14

IB
6

Taulukko 5. Kotitekoisten alkoholijuomien käyttö sukupuolen ja perheen tulotason mukaan vuonna 1989, 7" kotitekoista
alkoholijuomaa viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneitä

tulot N
naiset miehet

pontikka
naiset miehet

kilju
naiset miehet

sahti
naiset miehet

kotiviini
naiset miehet

alle 72 000
72 000-120 000
yli 120 000

165

124
167

110

t24
20r

7

o

IO

7

10

12

I
l3
l5

l0
IB

24

I
I

2

6

6

4

I

2

1

IB

22

25

Vuoden l9B9 aineisto on tulostettu vastaajien
juomistiheyden sekä gallupin tavanomaisesti
keräämien taustamuuttujien eli sukupuolen,
iän, peruskoulutuksen, ammatillisen koulutuk-
sen, perhesuhteiden, elinvaiheen, ammattiryh-
män, perheen tuloluokan, asuinpaikkakunnan
ja asuinläänin suhteen. Aineiston lähempi tar-
kastelu osoittaa, että ainoat todella merkittävät
erot pontikan käytön levinneisyydessä ovat tau-
lukossa I ilmenevä sukupuolten välinen ero ja
alkoholinkäyttötiheyteen liittyvä ero: usein al-
koholia käyttävät ovat nauttineet pontikkaa sel-

västi yleisemmin kuin harvoin alkoholia käyttä-
vät (taulukko 3). Itse asiassa pontikan käyttö on
lähes olematonta muiden kuin usein alkoholia
käyttävien miesten keskuudessa.

Muiden taustamuuttujien suhteen ei Iöydy
kovin selviä eroja. Pieniä eroja toki on ja ne

viittaavat siihen, että pontikk aa käytetään hie-
man yleisemmin muualla Suomessa kuin suu-
rissa kaupungeissa ja että pontikan käyttö on
hieman yleisempää Pohjois- ja Länsi-Suomessa
kuin Etelä- ja Itä-Suomessa. Nuoret ja keski-
ikäiset ilmoittavat käyttävänsä pontikkaa ylei-
semmin kuin vanhat (taulukko 4) sekä yrittäjät
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ja toimihenkilöt hiemanyleisemmin kuin maan-
viljelijätja työväestö. Myös suurituloiset ilmoit-
tavat käyttävänsä pontikkaa yleisemmin kuin
pienituloiset (taulukko 5). Kolme viimeksi mai-
nittua eroavuutta ovat yhteydessä vastaajien
alkoholinkäyttötiheyteen. Kaksi ensiksi mainit-
tua taas muistuttavat siitä, että pontikankei-
tosta ei tullut kaupunkilaisten kotiharrastusta.

Kiljun käyttö

Taulukosta I käy ilmi, että myös kiljun käyttö
yleistyi 197O-luvun alkupuolella ja väheni vuo-
den 1974jälkeen. Taulukko I osoittaa myös, että
kiljun käyttö on ollut kaikkina vuosina harvinai-
sempaa kuin pontikan käyttö ja että kiljun käy-
tön yleistyminen ennen vuotta 1974 jasen harvi-
naistuminen vuoden 1974 jälkeen oli lievempää
kuin pontikan käytössä ilmenneet muutokset.
Ilmeisin selitys tähän on se, ettei kiljun valmis-
tuksessa tapahtunut minkäänlaista pientislaus-
välineiden tehokkaaseen markkinointiin verrat-
tavissa olevaa innoväatiota eikä kiljun valmis-
tuksen kontrolli ole.iuurikaan vaihdellut.

Kiljun käyttö on pontikan lailla selvästi ylei-
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sempää miesten kuin naisten keskuudessa, ja
tämä ero näyttdä jopa jyrkentyneen l980-lu-
vulla. Vuoden l9B9 aineistossa vain I prosentti
naisista ja 6 prosenttia miehistä ilmoitti käyttä-
neensä kiljua viimeksi kuluneen vuoden aikana,
joten tällä hetkellä sekä kiljun että pontikan
käyttö näyttävät olevan hyvin miesvaltaisia toi-
mintoja.

Samoin kuin pontikan myös kiljun käyttö on
yleisempää usein alkoholia käyttävien keskuu-
dessa (taulukko 3). Kiljun käyttö vaihtelee
myös iän mukaan;vuonna l9B9 oli l5-24-vuo-
tiaista miehistä 12 prosenttia ja naisista 2 pro-
senttia nauttinut kiljua viimeksi kuluneen vuo-
den aikana, kun vastaavat luvut olivat yli 35-
vuotiailla miehillä 3 prosenttiaja naisilla I pro-
sentti (taulukko 4). Verrattuna vuoden 1972

tilanteeseen kiljun rooli poikasten juomana
näytiäisi hieman korostuneen, mutta tyttösten
juomaksi sitä ei enää voida kutsua (vrt. Mäkelä
1973, 57).

Samoin kuin pontikan myös kiljun käyttö
näyttää olevan hieman yleisempää muualla
Suomessa kuin suurissa kaupungeissa (tau-
lukko 2). Muiden taustamuuttujien suhteen kil-
jun käytön yleisyydessä ei sitten löydykään edes

sen vertaa eroja kuin oli havaittavissa pontikan
käytössä.

Sahd.in käyttö

Sahdin käytön yleisyyttä on kartoitettu gallu-
pien avulla vain l980-luvulla. Nämä tutkimuk-
set viittaavat siihen, että sahdin käytön yleisyys
olisi pysynyt ennallaan l980-luvun jälkimmäi-
sellä puoliskolla (taulukko l).

Samoin kuin muiden kotitekoisten alkoholi-
juomien myös sahdin käyttö on yleisempää
miesten kuin naisten keskuudessa, mutta ero ei
ole järin suuri, sillä vuoden l9B9 aineistossa 9
prosenttia naisista ja l2 prosenttia miehistä il-
moitti käyttäneensä sahtia viimeksi kuluneiden
l2 kuukauden aikana. Kuten pontikan ja kiljun
myös sahdin käyttö on yleisempää usein alkoho-
lia käyttävien keskuudessa (taulukko 3). Lisäksi
taulukosta 3 käy ilmi, että sahdin käyttö on
yleisempää tiheästi alkoholia käyttävien naisten
kuin tiheästi alkoholia käyttävien miesten kes-
kuudessa.

Naisilla sahdin käyttö on selvästi yleisempää
kuin pontikan ja kiljun käyttö. Myös miehillä
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sahdin käyttö on yleisempää kuin pontikan ja
kiljun käyttö, mutta erot ovat varsin pieniä.

Hämeen, Mikkelin ja Keski-Suomen läänien
asukkaista joka viides ilmoitti käyttäneensä
sahtia viimeksi kuluneen vuoden aikana, kun
vastaava luku koko maassa oli yksi kymmene-
nestä,joten sahtia on käytetty odotusten mukai-
sesti yleisimmin perinteisellä sahtialueella.
Vuoden 1989 gallupin mukaan sahdin käyttö ei
kuitenkaan keskity yksinomaan perinteiselle
sahtialueelle, sillä esimerkiksi Lapin läänin
asukkaista joka kymmenes ilmoitti käyttä-
neensä sahtia viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Vuoden 1989 aineiston mukaan sahtia on
käytetty maaseudulla yleisemmin kuin kaupun-
geissa ja muissa kaupungeissa yleisemmin kuin
suurissa kaupungeissa (taulukko 2). Sahti ei
kuitenkaan näytä olevan maalaisväestön eri-
tyisjuoma, sillä esimerkiksi miespuolisista
maanviljelijistä vain joka kahdeskymmenes oli
käyttänyt sahtia viimeksi kuluneen vuoden ai-
kana, kun vastaava osuus oli miespuolisilla yrit-
täjillä ja toimihenkilöillä noin yksi seitsemästä.

Suurituloiset käyttävät sahtia yleisemmin
kuin pienituloiset sekä nuoret ja keski-ikäiset
yleisemmin kuin vanhat (taulukot 4 ja 5). Alle
35-vuotiaat miehet ja naiset näyttävät käyttä-
vän sahtia yhtä yleisesti.

Kotiüinin käyttö

Kotiviinin käyttö on selvästi yleisempää kuin
pontikan tai kiljun käyttö, ja se on myös ylei-
sempää kuin sahdin käyttö. Vuoden 1989 aineis-
tossa l7 prosenttia naisistaja 22 prosenttia mie-
histä ilmoitti käyttäneensä kotiviiniä viimeksi
kuluneiden l2 kuukauden aikana (taulukko l).

Kotiviinin käytön yleisyys ei näytä muuttu-
neen 1980-luvun jälkipuoliskolla. Vuoteen 1978

verrattuna kotiviinin käyttö näyttäisi kuitenkin
tulleen hieman harvinaisemmaksi. Tämä kehi-
tys saattaa olla yhteydessä tuoremehuja sisältä-
vien pikaviinipakkausten kieltävän lain voi-
maantuloon vuonna 1979.

Kotiviinin käyttö on miehillä hieman ylei-
sempää kuin naisilla. Sukupuolten väliset erot
ovat kuitenkin selvästi pienempiä laillisten koti-
tekoisten alkoholijuomien eli sahdin ja kotivii-
nin kuin laittomasti valmistettujen pontikan ja
kiljun käytössä (taulukko l).

Suhteessa juomisen tiheyteen kotiviini nou-
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dattaa samaa kaavaa kuin muut itse valmistetut
alkoholijuomat, eli mitä tiheämmin haastatellut
ovat käyttäneet alkoholia, sitä yleisemmin he
ovat myös nauttineet kotiviiniä viimeksi kulu-
neen vuoden aikana (taulukko 3). Kun lisäksi
juomistiheys pidetään vakiona, on kotiviinin
käyttö yhtä yleistä miesten ja naisten keskuu-
dessa.

Kotiviinin käyttö näyttää olevan yleisempää
nuorilla kuin vanhoilla (taulukko 4), yleisem-
pää suurituloisilla kuin pienituloisilla (taulukko
5) ja yleisempää hlvin koulutetuilla kuin vä-
hemmän koulutusta saaneilla. Esimerkiksi yli-
oppilastutkinnon suorittaneista joka kolmas oli
nauttinut kotiviiniä viimeksi kuluneen vuoden
aikana, kun vastaava osuus vain kansakoulun
käyneillä oli yksi seitsemästä. Näiltä osin tulok-
set ovat hyvin samankaltaiset kuin vuoden 1977

kotiviinitutkimuksessa ja vuoden l978 gallup-
tutkimuksessa (Pöysä & Simpura l978;Mäkelä
l97B). Sen sijaan vuoden l9B9 aineistossa koti-
viinin käytössä ei olejuuri eroa kaupunkienja
maaseudun välillä. Ainoastaan suurten kau-
punkien miehet käyttävät kotiviiniä yleisemmin
kuin muiden kaupunkien ja maalaiskuntien
miehet. Tässä suhteessa tilanne näyttäisi muut-
tuneen sitten vuoden 1978, jolloin kotiviinin
käyttö oli kaupungeissa yleisempää kuin maa-
seudulla.

Yhteenaeto

l. Pontikan käyttö yleistyi selvästi 197O-luvun
alkupuoliskolla ja saavutti huippunsa vuosi-
kymmenen keskivaiheilla. l980-luvun jälkipuo-
liskolla pontikkaa käyttäneitä oli selvästi vä-
hemmän kuin 1970-luvun jälkipuoliskollaja vä-
hemmän kuin 1970-luvun alussa.

2. Vuoden l9B9 aineistossa 9 prosenttia mie-
histä ja 2 prosenttia naisista ilmoitti käyttä-
neensä pontikkaa l2 viime kuukauden aikana.

3. Kiljun käyttö yleistyi 197O-luvun alkupuo-
lella ja väheni vuoden 1974 jälkeen. Kiljun
käyttö on ollut kaikkina vuosina harvinaisem-
paa kuin pontikan käyttö, ja kiljun käytön vaih-
telut ovat olleet lievempiä kuin pontikan käy-
tössä ilmenneet muutokset.

4. Vuoden l9B9 aineistossa I prosentti nai-
sista ja 6 prosenttia miehistä ilmoitti käyttä-
neensä kiljua viimeksi kuluneen vuoden aikana.

5. Sahdin käytön yleisyys on pysynyt ennal-
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laan l980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
6. Vuoden l9B9 aineistossa 9 prosenttia nai-

sista ja 12 prosenttia miehistä ilmoitti käyttä-
neensä sahtia 12 viime kuukauden aikana.

7. Kotiviinin käytön yleisyrys ei näytä muuttu-
neen l980-luvun jälkipuoliskolla, mutta vuo-
teen l978 verrattuna kotiviinin käyttö näyttäisi
tulleen hieman harvinaisemmaksi.

B. Vuoden l9B9 aineistossa l2 prosenttia nai-
sista ja 22 prosenttia miehistä ilmoitti käyttä-
neensä sahtia 12 viime kuukauden aikana.

9. Kotiviinin ja sahdin käyttö on miehillä
hieman yleisempää kuin naisilla. Sukupuolten
väliset erot ovat kuitenkin selvästi pienempiä
laillisten kotitekoisten alkoholijuomien kuin
laittomasti valmistettujen kiljun ja pontikan
käytössä.

10. Kotitekoisten alkoholijuomien käyttö on
yleisempää alkoholia usein käyttävien kuin al-
koholia harvoin käyttävien keskuudessa.

ll. Kotitekoisten alkoholijuomien käytössä ei
ole suurtakaar. eroa maaseudun ja kaupunkien
välillä. Suurissa kaupungeissa pontikan, kiljun
ja sahdin käyttö on selvästi harvinaisempaa ja
miesten kotiviinin käyttö yleisempää kuin muu-
alla Suomessa.

12. Nuoret käyttävät kotitekoisia alkoholijuo-
mia yleisemmin kuin keski-ikäiset ja keski-ikäi-
set yleisemmin kuin vanhat.

13. Suurituloiset käyttävät kotitekoisia alko-
holijuomia yleisemmin kuin pienituloiset.

14. Haastatteluaineistot osoittavat, että alko-
holipoliittisten rajoitusten muutokset ovat vai-
kuttaneet erityisesti pontikan mutta ilmeisesti
myös kotiviinin käytön yleisyyteen. Lisäksi lait-
tomiksi säädettyjen pontikanja kiljun käyttö on
varsin vähäistä, naisten keskuudessa lähes ole-
matonta.

15. Kiljua lukuun ottamatta kotitekoiset alko-
holijuomat eivät näytä olevan hätäapuviinoja
eikä niiden käyttö näytäjohtuvan alkoholijuo-
mien huonosta saatavuudesta, koska suurituloi-
set käyttävät pontikkaa, sahtiaja kotiviiniä ylei-
semmin kuin pienituloiset, hyvin koulutetut vä-
hintäänkin yhtä yleisesti kuin huonosti koulute-
tutja kaupunkilaiset yhtä yleisesti kuin maalais-
kuntien asukkaat. Lisäksi tiheästi alkoholia
käyttävät ovat myös niitä, jotka ovat yleisem-
min käyttäneet kotitekoisia juomia.

16. Toisin kuin 1960-luvun lopussa ja 1970-
luvun alussa alkoholipoliittisen mielipideilmas-
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ton liberalisoituminen ja alkoholijuomien saa-
tavuuden paraneminen eivät ndytä,johtaneen
l9B0-luvun jälkipuoliskolla kotitekoisten alko-
holijuomien käytön yleistymiseen.
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English Summary

Esa österberg: Kotiualmisteisen alhoholin Hiyttö Suo-
messa truosina 197 2 - 1989 (U se of home-madc alcohol in
Finland, 1972 -1989)

In the 1970s and 1980s the Social Research Institute of
Alcohol Studies commissioned eight surveys on the use of
home-made alcohol. This article reports the answers con-
cerning the use of moonshine, homebrew, homemade wine
and sahti (a homebrewed table beer).

The surveys show that the use of moonshine and home-
brew became widespread in the early 1970s and declined
after 1974.In the 1989 material nine per cent ofthe men and
two per cent of the women said they had used moonshine
and one per cent of the women and six per cent of the men
said they had used homebrew during the last 12 months.

Consumption of sahti has remained constant during the
second halfofthe 1980s. In the l9B9 material nine per cent
of the women and twelve per cent of the men said they had
drunk sahti during the last 12 months.

Homemade wine does not appear to have become more
common during the second half of the l980s, although
compared with 1978, use of this beverage has apparently

become somewhat less frequent. In the 1989 material 12 per
cent of the women and 22 per cent of the men said they had
used sahti during the last 12 months.

Use of homemade wine and sahti was more common
among men than women. Dillerences between the sexes,
however, were definitely smaller in the use of legal home-
made beverages than in the use ofillegally made homebrew
or moonshine. Use of home-made alcoholic beverages is
more common among those frequently using alcohol than
among those rarely using alcohol.

There is no great dilference in the use of home-made
alcoholic beverages between the countryside and the
towns. In the large towns use ofmoonshine , homebrew and
sahti is definitely less common than elsewhere in Finland,
as is the use by men of homemade wine.

Young people use home-made alcoholic beverages more
often than the middle-aged, and the middle-aged more
often than the old. People in the upper income brackets use
more home-made alcoholic beverages than people in the
Iower brackets.
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