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VANHUUS JA VANHUKSET MUSIAVATKOISIA VANHUSKUVIA

Vanhuuteen liitetaan helposti erilaisia mieli-
kuvia. Näistä mielikuvista syntyvät vanhus-

kuvat. Usein ne ovat kaavamaisia stereotypi-

oita. Yksi vanhuuden yleisistä slereotypioista

lienee tapa nähdä vanhat ihmiset perinteisinä
vanhuksina, koukkuselkäisinä harmaahapsi-

na. Perinteisten vanhuskuvien mukaiset

mummot ja vaarit eivät kayta alkoholia, tai jos

käyttävät, niin enintään sydanlaakkeenä.

Namä kulttuurisiin mielikuviin ja henkilo-
kohtaisiin muistoihin perustuvat vanhusku-

vat elävät sitkeästi vielä niin nuorten kuin
vanhojen ihmisten itsensäkin mielissa (Tolva-

nen 1996).

Perinteisen vanhuskuvan elinvoimaisuus

selittyy osittain vanhuuden nuoruudella. Kun

ihmisen elämänkaari jakautui aikaisemmin
lapsuuteen ja aikuisuuteen, on vanhuus oma-

na elämänvaiheenaan meilla Suomessa erot-

tautunut selkeästi vasta l950-luvun lopulta.

Toki aiemminkin on ollut vanhuksia ja van-

huutta, mutta vasta elinkeinorakenteen muu-

toksen, kaupungistumisen ja eläkejärjestel-

mien myötä vanhimmat ikaryhmat ovat erot-

tautuneet työikäisestä väestöstä (ks. Pitkanen

1991). Myös eliniän pituudella mitattuna van-

huus on nuori ilmiö. Kun vuosisadan alussa

vajaa 40 prosenttia väestöstä saavutti 65 vuo-

den iän, nyt jo yli B0 prosenttia saavuttaa tä-

män iän (ks. Valkonen & Nikander 1990).

Vaikka moderni vanhuus on historiallisesti
nuori ilmiö, on vanhuudesta ja vanhuksista jo
muodostunut useammanlaisia mielikuvia.

Mielikuvia tuotetaan ja niita yllapidetaan.

Myös tutkimukset välittävät erilaisia mieliku-
via. Gerontologia on tiede, joka tutkii vanhe-

nemista. Vanhuustutkimuksenkin valittamaa

vanhuskuvaa on kritisoitu mustavalkoiseksi.

Kriitikot ovat esittäneet, että suuri osa van-

huustutkimuksesta voidaan edelleen nähdä

kurjuustutkimuksena, jossa ikääntyvät ihmi-
set kuvataan hauraina, koyhina, sairaina ja

sosiaalisesti riippuvaisina. Tämän kurjuus-
tutkimuksen vastakohtana nahdaan tutki-
mukset, joissa yksipuolisesti korostetaan van-

husten elinvoimaisuutta, itsenäisyyttä ja osal-

listumisen pakkoa onnistuneen vanhuuden

lahteinä (ks. Luken 1987; Manheimer 1989;

Nikander 1993). Vanheneminen nähdään

suorituksena, jossa voi joko onnistua tai epä-

onnistua.
Entä alkoholitutkimus, minkalaisia mieli-

kuvia vanhuksista ja vanhusten j uomatavoista

se on tuottanut? Suomalaisen aikuisväestön
juomatapoja on tutkittu runsaasti jo I940Ju-
vulta alkaen. Nuorten alkoholin kaytttia tut-
kittiin ensimmäisen kerran Suomessa jo
vuonna 1960 (ks. Ahlström & al. 1994), ja
kiinnostus naisten alkoholin kayton tutki-
mukseen heräsi 1970-luvun lopussa (ks. Yla-
lahti 1981), mutta juomatapatutkimuksissa

vanhimmat tutkitut ovat edelleen olleet kor-

keintaan 69-vuotiaita (ks. Simpura l9B5;
Simpura & al. 1993). Vanhempien ikaryhmi-
en alkoholin kayton tutkimattomuus on ilmei-
sesti perustunut käsitykseen, että ne eivät
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juuri kayttaisi alkoholia. Näin on erilaisten
vanhuustutkimusten yhteydessä karttuneiden
tietojen mukaan aiemmin ollutkin. 1960- ja
1970-luvulla tehtyjen tutkimusten mukaan
yli 65-vuotiaista miehistä noin puolet ja nai-
sista noin 90 prosenttia oli raittiita (Ruikka &
al.1966; Heikkinen & al.1972).

Toisaalta harvoista vanhojen ihmisten alko-
holin kaytttia koskevista tutkimuksista useat

ovat käsitelleet alkoholia terveysriskinä tai
alkoholin ongelmakäyttöä (esim. Niemela
1990; Tourunen 1993). Ongelmakäytön tutki-
muksissa vanhenemisen ja alkoholin käytön
yhteyksiä on tarkasteltu yksilöllisen vanhene-
misen näkökulmasta. Useimmiten yksilölli-
sen vanhenemisen mukanaan tuomien biolo-
gisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijtiiden
on ajateltu vaikuttavan alkoholin kayttoa va-

hentävästi. Toisaalta voidaan kysyä, kuinka
sosiaalinen vanheneminen, historialliset, so-

siaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat
iäkkäiden alkoholin kaytttion (ks. Tolvanen &
lylha 1994).

TAKKATDEN AlKoHouN rÄyrösrÄ

Mustavalkoinen kuva, jonka mukaan iäkkäät
ihmiset olisivat joko raittiita tai ongelmakäyt-
täjiä, ei enää kata koko kuvaa iakkaiden juo-
matavoista, silla iakkaiden alkoholin kaytto
on l980-luvulla yleistynyt. Alkoholin kayttin
yleistyessä juomalavatkin ovat muuttuneet.

Tamperelaisten elakeikaisten alkoholin
kaytOn yleisyyttä ja sen muutossuuntia vuosi-
na1979 ja l9B9 koskeneen tutkimuksenr (ks.

Tolvanen & Jylha 1994) rnukaan alkoholin
käyttissa oli toki eroja ikäryhmien, kohorttien

I Tutkimus perustuu Tampereen eläkeikäisten seu-
rantatutkimuksen aineistoon (ks. Jylha & al .1992).
Surveytutkimuksen haastattelut tehtiin strukturoi-
tua haastattelulomaketta käyttäen. Alkoholikysy-
mykset koskivat sitä, kayttavatkö haastateltavat
alkoholia ja jos käyttävät, niin miten usein ja mil-
Ioin viimeksi. Kymmenvuotisseurannan seuranta-
vaiheessa vuonna I9B9 neljäkymmentä haastatte-
lua nauhoitettiin (ks. Tolvanen 1996).

ja sukupuolten välilla. Kumpanakin vuonna

naiset käyttivät alkoholia edelleen vähemmän

kuin miehet ja alkoholia käyttäneiden osuus

oli nuoremmissa ikaryhmissä suurempi kuin
vanhemmissa. Vuonna 197 9 6049 -vuotiaista
tamperelaisista miehistä alkoholia kaytti 79
prosenttia, 70-79-vuotiaista 69 prosenttia ja
B0-89-vuotiaista 42 prosenttia. Samana

vuonna 60-69-vuotiaista naisista alkoholia
kaytti 48 prosenttia, 7O-79-vuotiaista 4l pro-
senttia ja B0-89-vuotiaista 28 prosenttia (ks.

Tolvanen & Jylhä 1994).

Vuosina LB9O-1929 syntyneiden tampere-

laisten alkoholin kayttin yleisyyttä koskeva

tutkimus tehtiin poikkileikkaus-, pitkittäis-
tutkimus- ja kohorttivertailuasetelmin, sillä
vanhenemisen ja alkoholin kayton yleisyyden
välisistä yhteyksistä ei voi tehdä luotettavia
päätelmiä pelkästaän poikittaistutkimuksen
avulla. Sen avulla voidaan tarkastella ikaryh-
mien välisiä eroja alkoholin kayton yleisyy-
dessä jonakin ajankohtana, mutta ikaryhma-
erojen taakse saattaa katkeytya ainakin kol-
menlaisia muutoksia (ks. Pohjolainen &
Heikkinen 1989).

Ensinnäkin alkoholin kayttin erot ikaryhmi-
en välillä voivat johtua varsinaisista vanhene-

mismuutoksista. Toiseksi on mahdollista, että

eri ikäkohortit ovat alun perin omaksuneet

erilaiset alkoholinkayttötavat. Kolmanneksi
eri ikakohortit ovat kokeneet jotkut yhteis-
kunnalliset tapahtumat eri elämänvaiheis-
saan, mikä voi aiheuttaa kohorttien valisia
eroja (Tolvanen & Jylha 1994).

Kohorttivertailu antaa tietoa eroista, joita
eri syntymäkohortteihin kuuluvien ihmisten
valilla on samassa iässä eri ajankohtina. Tam-

pereen eläkeikäisten alkoholin kayttoa tutkit-
taessa verrattiin kolmen kymmenvuotisikä-

ryhmän alkoholin kayton yleisyyttä vuosina
1979 ja 1989 (f9I0-I9 syntyneet vs. 1920-
29 syntyneet 60-69-vuotiaina, I900-09 syn-

tyneet vs. 1910-19 syntyneet 70-79-vuotiai-
na, IB90-99 syntyneet vs. 1900-09 syntyneet
B0-89-vuotiaina) (k.. Tolvanen & Jylha
tee4).

Kohorttivertailu kertoi alkoholinkayttäj ien

4 ALKOHOLIPOLIlIIKKA
öl (199ö): I



osuuden olevan suuremman vuonna 1989

kuin vuonna 1979; myöhempiin kohortteihin
kuuluvat käyttivät yleisemmin alkoholia kuin
aiempiin kohortteihin kuuluvat. Kohorttien

väliset erot olivat naisilla suuremmat kuin
miehilla ja sukupuolten väliset erot siis pie-

nemmät vuonna l9B9 kuin 1979. Kohorttierot

olivat 60-69-vuotiaiden ja 7 0-7 9 -vuotiaiden

ikäryhmissä samaa suuruusluokkaa, miehilla
noin kymmenen ja naisilla noin kaksikym-
mentä prosenttiyksikkoa kummassakin ikä-

ryhmässä. Kohorttierot olivat B0-89-vuotiai-
den ikaryhmässä miesten noin 20 ja naisilla
noin 30 prosenttiyksikkoa (ks. Tolvanen &
Jylha 1994).

Pitkittaistutkimuksen avulla saatiin tietoa

samojen ihmisten iän karttuessa tapahtuneis-

ta muutoksista. Iän karttuessa tapahtunut
muutos oli miehilla ja naisilla erisuuntainen.
Miesten alkoholin käyttö väheni iän karttues-

sa miesten kummassakin kohortissa. Vuosina
1910--19 syntyneistä miehistä 82 prosenttia

kaytti alkoholia vuonna 1979. Kymmenen

vuotta myöhemmin, nyt 70-79-vuotiaina, 75

prosenttia heistä oli alkoholinkayttäjiä. Vuo-

sina 1900-09 syntyneiden miesten joukossa

alkoholinkayttäjien osuus väheni kymmenes-

sä vuodessa 68 prosentista 55 prosenttiin.

Naisilla, päinvastoin kuin miehillä, lisääntyi

alkoholinkayttäjien osuus vuosina 1910-19
syntyneiden keskuudessa seuranta-aik ana 46

prosentista 57 prosenttiin. Vuosina 1900-09
syntyneiden naisten alkoholinkayttäjien
osuuksissa ei ryhmätasolla tapahtunut muu-

tosta iän karttuessa, vaan heistä 48 prosenttia

kaytti alkoholia molempina ajankohtina (sekä

7O-79-vuotiaina että B0-89-vuotiaina) (ks.

Tolvanen&Jyhaf994).
Edella kuvatut ryhmätason muutokset muo-

dostuivat neljäntyyppisestä käyttäytymisestä
yksilotasolla: iakkaat kayttivät (edelleen) tai
olivat (edelleen) kayttamattä sekä lopettivat
tai aloittivat alkoholin kayton. Alkoholin kay-

tön lopettaminen iän karttuessa oli yleisem-

pää kuin sen aloittaminen kummassakin
miesten kohortissa. Sen sijaan naisten nuo-

remmassa kohortissa käyton aloittaneita oli

enemmän kuin lopettaneita (+ Ll 7o). Yan-

hemmassa naisten kohortissa lopettaneita ja

aloittaneita oli yhta paljon; tällöin ei alkoholin
käytössä näy ryhmätasolla lainkaan muutosta,

vaikka kaytttiaan muuttaneita oli tässa ryh-
mässä suhteellisesti enemmän kuin missään

muussa. Vaikka miehilla alkoholin kayttti ian

karttuessa väheni ryhmätasolla, ei voida sa-

noa, että miehet vanhetessaan vähentäisivät

kayttoaan herkemmin kuin naiset, sillä lopet-

taneiden suhteelliset osuudet olivat miehillä
ja naisilla samaa luokkaa; naisissa sen sijaan

oli enemmän alkoholin kayttin aloittaneita
(ks. Tolvanen & Jylhä 1994).

Elakeikaisten alkoholin käyttö on edelleen

vähäisempää kuin tyOikaisten, mutta eläke-

ikäisten ja nuorempien ikaryhmien väliset

erot ovat kaventuneet. Sekä miesten että nais-

ten alkoholin käytto on elakeikaisilla, toisin
kuin työikäisilla, yleistynyt 1980-luvulla.
Tytiikaisten miesten keskuudessa alkoholin-
kayttajien osuudet ovat pysyneet lähes ennal-

laan vuodesta 1976 vuoteen 1992, mutta nais-

ten keskuudessa alkoholinkayttajien osuudet

ovat vaihdelleet: ne vähenivät vuodesta 1976

vuoteen l9B4 ja lisääntyivät vuoteen 1992

(Sulkunen 1985; Simpura & al. 1993).

Elakeikaisten ja työikäisten alkoholin kay-

tön erojen kapeneminen viittaa sosiaalisessa

vanhenemisessa tapahtuneeseen muutok-

seen, ja iakkaiden naisten alkoholin kayton

selvä yleistyminen ilmentää erityisesti naise-

na vanhenemisen muutosta. Lukuisat tutki-
mukset ovat todenneet sukupuolten välisten

raittiuserojen kapenevan keski-ikaisilla ja
nuorilla (ks. esim. Ahlström & al. 1989; Sim-

pura & Österberg 1989), mutta käytön yleisty-
minen vielä eläkeiassä iohtaa etsimään seli-
tyksiä myös periodivaikutuksesta, 19B0Ju-
vulla tapahtuneista kulttuurisista ja yhteis-

kunnallisista muutoksista. Entä iäkkäiden
juomatavat, mitä ne kertovat vanhuudesta ja

vanhuksista?
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IAKKAIDEN JUoMATAVoISTA

Nuorempien ikaryhmien lailla myös ikaanty-
vät ovat omaksuneet uusia juomatapoja van-
hojen juomatapojen rinnalle. Esimerkiksi
iakkaat miehet juovat nykyään myös viinia ja
olutta väkevien lisäksi. Iakkaiden naisten
juomatavat ovat iakkaiden miesten juomata-

poihin verrattuna jakautuneet selkeämmin
kahtia. Toisten naisten juomatapoja voi luon-
nehtia perinteisiksi vanhain naisten juomata-

voiksi: he juovat harvoin, vähän, lahinnä vä-

keviä tai viiniä "lääkkeeksi". Toiset naiset
taas ovat omaksuneet uusia juomatapoja: he
juovat useammin ja enemmän, vähän myös

olutta. Iakkaiden ihmisten juomatapoja, ku-
ten suomalaisten juomatapoja yleensä, voi
luonnehtia kohtuullisiksi (ks. Tolvanen
tee6).

Iakkaat käyttavat alkoholia enimmäkseen
privaatisti, kotona tai kylässä. Tämä privaatti
juominen voikin yllapitää mielikuvia, että
iakkaat eivät käyttäisi alkoholia. Ehka myös

eri ikaryhmien ajankäyttö on erilaista: iakkaat
asioivat Alkossa päiväsaikaan, jolloin nuoret
ovat koulussa ja työssä käyvät aikuiset töissä;

iltaisin iakkaat juovat kodeissaan ja nuorem-
mat ikaryhmät omissa kodeissaan tai kapa-
koissa. Kun eri ikaryhmien alkoholimaailmat
eivät kohtaa toisiaan ajallisesti ja paikallises-
ti, paitsi ruotsinlaivoilla, ulkomailla ja suku-
loidessa, ikääntyvien juominen ei näy (ks.

Tolvanen 1996).

Privaatti juominen ei toki tarkoita, että iäk-
kaat joisivat salaa, vaan privaatti juominen
kertoo iäkkäiden elämästä ja elämäntavoista.

Iakkaat kayttavat alkoholia korona, kesämö-

killä, ulkomaanmatkoilla, juhlissa seka kylai-
lyn ja saunomisen yhteydessä. Alkoholia nau-
titaan joskus yksinkin. mutta pääasiassa seu-

rassa: aviomiehen, lasten, lasten perheiden,
sukulaisten, tuttavien ja naapureiden kanssa.

Tapana ei ole kayda ulkona syömässä ja naut-
tia lasillista viiniä ruokailun yhteydessä. Al-
koholi hankitaan pääasiassa ulkomaanmatko-
jen yhteydessä tai saadaan tuliaisina. Alkoho-
li on yleensä seurustelujuoma ja sen käyttö

liittyy sosiaaliseen kanssakäymiseen (ks. Tol-
vanen 1996).

Kaikki iakkaat eivät samastu alkoholin-
kayttajiksi, vaikka he alkoholia kayttaisivat-
kin. Heidan mielikuvansa "alkoholinkayttaji-
en" alkoholin kaytosta ovat aivan toisenlaiset
kuin heidan käsityksensä omasta alkoholin
käytöstään: "todelliset" alkoholinkayttajat
juovat yksin, usein, runsaasti ja päihtyäkseen,
kun he itse juovat vähän, harvoin ja yleensä
seurassa. Mielikuvat "juomareista" kertovat
myös alkoholiin ja juomiseen liitetyista kult-
tuurisista merkityksistä (ks. Tolvanen 1996).

Myytti suomalaisesta viinapäästä näyttääkin
elävän sitkeästi perinteisen vanhuskuvan rin-
nalla.

VANHUUDEN MURROKSESTA

Iakkaiden ihmisten, erityisesti iäkkäiden
naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen
aseman muutokset ovat luoneet edellytykset
elämäntapojen muutoksille. Samalla tilan-
teet, joissa alkoholia "tulee otetuksi", ovat Ii-
sääntyneet. Toisaalta juomisenkin sosiaali-
nen luonne on muuttunut, kun iäkkäät naiset-
kin antavat alkoholille uusia merkityksia. Al-
koholin kayttö on ark ipäiväistynyt ja on entis-
tä sallitumpaa.

Juomatapojenkin ilmentämä vanhuuden
luonteessa tapahtunut muutos on ollut nopea.

Vuosisadan molemmin puolin syntyneet ihmi-
set ovat pitkan ja kirjavan elämänhistoriansa
aikana kyenneet omaksumaan uusia elämän-
tapoja. Kun vanhat ihmiset ovat omaksuneet

uusia tapoja, he eroavat menneiden sukupol-
vien tavoista olla vanha (ks. Tikka 1991).

Kaikki iakkaat eivät enää samastu vanhusten
perinteisiin rooleihin, vaan he elävät tätä ai-
kaa. Perinteinen vanhuus 'otekee kuolemaa"
ja moderni vanhuus on vasta muotoutumassa.

Vanhuuden murrosta kuvaavat iakkaiden
"keskiluokkaistuneen" alkoholin kayton li-
säksi lukuisten ikaidentiteettitutkimusten tu-
lokset. Niiden mukaan iäkkäät ihmiset eivät
niinkään koe itseään vanhoiksi. vaan toiset
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iakkaat ovat vanhoja (ks. esim. Ruoppila

1992). Kaikkien iakkaiden minäkuva ei enää

rakennu samastumalla kategoriaan vanhuk-

set (ks. Ronkainen 1993; Nikander 1995).

Kaikki iäkkäär eivät käytä alkoholia, eivät-

kä juomatavat toki ilmennä vanhuuden koko

kuvaa. Juomatavat ilmentävät kuitenkin van-

huuden moninaisuutta sen murroksessa. Esi-

merkiksi juomatilanteet kuvaavat iakkaiden
erilaisia elämäntapoja ja elamantilanteita:

kun toiset iakkaat ihmiset mökkeilevat, kyläi-
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ENGLISH SUMMARY
Dija Tolaanen: Changing d,rinking habits in
the eld.erly ( Kastuuko mumrnoku;a? )

The article discusses the changing drinking hab-
its ofelderly people in Finland. The data are from
a follow-up study of the frail elderly in Tampere
where 40 interviews were tape-recorded in connec-
tion with a ten-year follow-up in 1989.

The results indicate that alcohol consumption
has increased among women and younger age co-
horts in particular. Alcohol consumption is still at
a lower level among the elderly than in the popula-
tion aged 18-65, but the difference has narrowed
down. This trend points at ongoing changes in so-
cial ageing. The clear increase in alcohol con-
sumption among elderly women reflects the chang-
ing conditions of ageing especially for women.

OId age pensioners do not consume alcohol for
other than strictly medicinal purposes - this is the
traditional image of old age that continues to pre-
vail, patly because modern-day old age is still
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such a young phenomenon. But images are also
produced and maintained. Within the field of re-
search on ageing, a distinction can be made be-
tween impoverishment studies and activity stud-
ies. According to the image of the frail elderly pro-
duced by alcohol research, old age pensioners are
either teetotallers or problem drinkers.

As for elderly people themselves, their views on
the consumption habits of'drinkers'are totally dif-
ferent from the way they perceive their own drink-
ing habits. Just as younger age groups have been
adopting new drinking habits, so too have elderly
people. On the other hand, not all elderly people
drink, nor do drinking habits reflect the full picture
of old age. Drinking habits reflect the ongoing
changes that are sweeping the world ofold age pen-
sioners. The changes in drinking habits and the
increasing use of alcohol among old people are an
indication that high age is losing its significance as
an independent factor distinguishing between life-
styles and ways oflife.
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