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Aikairsernrnassa artikkelissa (Sulkunen 1973)

olen tehnyt alkoholijuomien tuotantoa ja
kauppaa koskevien tarkastelujen perusteella
er'o,ttelun perinrteisen ja uusimu,otoisen ralko-
holintr<ulutuksen vä1i11ä. Tämän erottelun teh-
tävänä oli lähinnä tulki,ta eri juoma,tyyppien
tuotannon eriasteista rüppuvuutta nüden val-
mistuksen edellyttämistä luonnonolosuh-
teis'ta.

Seuraavassa käytän tätä erottelua hyväksi
tarkastellessani alkoholin kulutuksessa tapah-
tuneitra nruutoksia 1960-IuvuIIa.

Kulutustasos s a t ap ahtune et rtäär älli,s et
muutok s et 7 9 60 -Tuuulla

Alkohol,in kulu,tus on selvästi lisääntynyt ko-
ko maailmassa viime vuosik5rmrnenellä. Jos
oletetaan, että [<u::rakin vuronna tuotettujern
alkoholijuom,iem rnäärät suunnilleen vastaa-
vat sam,ana vuonna kulutettujen määrää, voi-
daan tuotantotilastojen perusteella arvioida
suurin piirtein kulutustasossa tapahtuneita
muutoksia. Taulukossa 1 esitettyjen tietojen
nojalla vo,idaan todeta, että oluen tuotanto
koko maailmassa on kawanut vuodesrta 1960

vuoteen 1968 41 /o, vänin 15 % ja rtislattujen
juomien 40 %.Mikäli mainittu tuotannon jra
kulutuksen välistä yhteyttä koskeva oletus
pitää paikkansa, tämä merkitsee satapnosent-
tisen alkoholin keskimääräisen asukasrta kohti
lasketun kulutuksen kohoamista no'in 2,2 lit-
rasta noin 2,4 litraam vuodessa eli noin I /o.
Euroopan osalta kulutus olisi kasvanut keski-
unäärin noin B litrasta 9,5 litraan sataprosent-
tista alkoholia asukasta kohden kahdeksas,sa

Tämän raportin tuottamiseen ovat osallistuneet
Kettil Bruun, Göta Friman, Leila Iivonen, Aila
Kantola, Eero Lahelm4 Klaus Mäkelä, Matti Ol-
likainen, Pirjo Paakkanen ja Juha Partanen.
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vuodessa. Tämä merkitsee 17 prosentin nou-
sura kulu,tustasossa vuodesta 1960 r;"uoteerr

1968 (ks. taulukko 2). On tosi,n hu,omautetta-
va, että kesl<iimääräisen kulutuksen arvioin-
tün sisältyy tässä kaksi vakavaa virhelähdet-
tä. Toinen näistä liittyy juomatyyppien kes-
l<imääräsen alkotrolipitoisuuden rnäärittämi-
seen (ks. taulukko 2, huomautus) ja'toi,nen
siihen, että t'lrotantotilastot koskevat vain
osaa 'maailmasta (tilastoista ei üarkkaan käy
ilmi, mitkä maat on jätetty kofl<oniai,s,surnmien

ulkopuolelle), kun taas väestötiedot ko,skeva't
koko rnaailmaa. S,iten tässä sekä taulukoissa
1 ja 2 esitetyt per capita -kulutusluvut saatta-
va,t sellairsinaan oll:a harhaa,njohtavia (tislat-
tujen juornien ja kokonaiskulutuksen osalüa
l,uultavasti hiemian liian suuria). Tiirnä ei kui-
tenkaan vaifl<uta sühen rtulokseen, että nüssä
on tapahtunut kasvu,a.

Kulu,t,u,strason kohoarninen oli süten viime
vuosikyrnmsnellä um,iversaalinen ilmiö. Vain
kolmessa maassra, nirnittäin Ranskassa, Irlan-
nissa ja Kyproü<sessa, kulutustaso laski luoüet-
tavien arvioi,den mukaan jonkin verran tänä
aikana. Kulutus,tason nousua esittävien luku-
jern m,aakohtainen tarkastelu osoittaa, että
k'uusiky,rnrnenluv,r.rlla on,tapahtunut hyvin
mielenkiintoisia rnuutoksia myös alkoholin
kulutuksen alueellisessa jakautu,misessa. Ai-
van selvästi näyütää siltä, että kulutustasou:
kohoaminen on ollut nopeampaa niissä mais-
,sa, joissa lähtötaso, rsiis alkolrolin kulutus asru-

kasta kolrti, oli suhteellisen alhainen vuronna
1962, kun taas kulutustason kohoarninen oli
hitaarnpaa maissa, jo,issa lähtötaso ,oli kor-
kearnpi (kuvio 1). Tämä merkitsee sitä, että
alko,holirr kutrutuksern tasossa vallitsevat
alueelliset erot ovat rrnelko nopeasti ja joh-
donmukaisesti pienenemässä, sarnalla kun ku-
lutus 'on yleensä kasvarnaan päin alhaisen ku-
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Taulukko 1. Alkoholijuomien tuotannon kehitys koko maailmassa ja Euroopassa

vuosl

viini
miljoonaa litraa asu- miljoonaa
litraa kasta kohden litraa

tislatut alkoholijuomat muutettuina
olut l0O-prosenttiseksi alkoholiksi

litraa asu- miljoonaa litraa asu-
kasta kohden litraa kasta kohden

Koko maailma
19201 164
19301 158
19602 247
1962 2856
1968 2836

Etnooppa
19201
1930r
19602

t962
1968

L47

130
187

2146
2046

118
156

191

2102
2692

alkoholia miljoonaa litraa
viinissä oluessa tislatuissa yhteensä

24,7
28,3 84,9

18,7
20,4

20,2

28,?.2

0,7

0,8

19683

3 490
456

1O0-prosenttisen alkoholin ku-
lutus litroina asukasta kohden

2,2
2r4

9,1
7,8
8,3
9r2
8,1

7rL
8,3

13,5
14,3
16,3

35,9
43,8
44,9
48,4
59,1

t29
168
404
4448
5696

Lr4

2,0

611

9,32

44,7

36,5
440
49,3
44,,8

Koko maatlman ia Euroopan oöestöt, (mi.lj.)
L9204 19304 1960e

Koko maailma 1 810 2 013 2582
Eurooppa 329 356 425

1962
3 100

434

Neuvostoliiton tuotanto ei sisälly Euroopan tuotantoon. Tislattujen juomien valmistuksesta ja viinin tuo-
tannosta vuosina 1920 ja 1930 Neuvostoliitossa ei ole tietoja.
Tislatut alkoholijuomat (ISIC 313101) on tässä pyritty periaatteessa ilmoittamaan sataprosenttiseksi alko-
holiksi muutettuina, minkä vuoksi lähteessä 2 annetut luvut on kerrottu luvulla 0,80. Katso myös seu-
raavaa taulukkoa.

Lähteet: 1 Voionmaa, Tapio: "An international survey of the production and consumption of alcoholic
beverages". The proceedings of the twenty-second international congress against alcoholism.
Helsinki 1939

z UN The growth of world industry 1969
e IJN Statistical yearbook 1965

. 4 IIN Demographic yearbook 1960
5 FAO Production yearbook 19?1 ja 1967
0 Produktschap voor Gedistilleerde Dranken: Hoeveel alcoholhoudende dranken worden in

de wereld gedronken? 1964, 1971

Taulukko 2. Alkoholijuomien sisältämä alkoholi koko maailmassa ja Euroopassa vuosina 1960 ja 1968 sekä
absoluuttialkoholin kulutus asul<asta kohden

Koko maailma
1960
1968

Eurooppa
1960
1968

65,1

34,4
43,2

20,2
28,2

6,1
9,3

20,2
28,4

9,6
13,5

811

9,5

Viinien on oletettu sisältävän alkoholia L0 til.-%, oluen 5 % ja tislattujen keskimäärin 80 %. On kuiten-
kin hyvin vaikea arvioida, mikä on kunkin maan ilmoittaman alkoholin väkevyys, joten tällaiset keski-
arvot ovat jossain määrin mielivaltaisia. Koska tislattujen juomien tuotanto on useiden maiden osalta
ilmoitettu 100 Vo:.na alkoholina, mutta toiset maat ovat ilmoittaneet tuotantonsa kulutusvahvuudessa,
olen tässä olettanut, että kokonaissummat keskimäärin sisältävät alkoholia n.80 trI.-%,

Lähteet: Ks. taulukko I
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lutustasorn rnaide,n Iähestyessä vaihtelevalla
nopeudell,a E teIä-E u:roopan vüni,maiden tasoa.

Mekaanisesti tulkittu,na kuviosta 1 voisi jo-
pa päätellä, että k'r.r1uhrksella on taipumus lä-
hestyä jotain ylärajaa 13 ja 20 litran vä1i11ä,
jonka ylitettyään se pyrkisi irtsestään laske-
maa{L T:imä tulkinta voisi perustua esimer-
kiksi olettamukseen, etttä ihmisot keskimää-
rin joko fyysisistä tai psyykkisistä sy,istä ei-
vät sierdä tai eivät tahdo juoda enernpää, ts.
että kun tuollainen raja k'eskimääräisessä ku-
lutuksessa olisi saavuitettu, ihmiset joko kyl-
Iästyisivät alkoholiin tai olisivat jo niin alko-
holin kyllästärniä, etteivät voi.si enää lisätä
kulu,tustaan.

Tällainen jorhtopäätös on mielestäni kuiten-
kin vailla perusteita. Ensinnäkin kysymys on
koko ajan keshiarvoista. Kulutuksen jakau-
tumista ei ilnrran tarkkoja survey- tms. tut-
ki,mukseen perustuvia tietoja voida ottaa

kas I 960 -luvulla

. _ aHollüti
SUOmt

o Bubsia

a Tüska
dtaDani OTsekk6lovakia

O(Etetä-Afrikm Jpro6i
tevalta)

h,u,omioon. Kulutuksen jakaLrtumi,sella väes-
tön keskuudesis,a on kuirtenkin olennainen
merkitys,sen kannalta, kuinka paljon alkoho-
lia väestö kokonaisuudessaan sietää rtai ha-
luaa. Toiseksi on kysymys historiallisü,sta il-
miöislä, j oiden perusteella mekaaninen yleis-
täminen on hyvin uskaliasta. Tässä tapauk-
sessa on helppo osoittaa, että keskimääräinen
kuluüustaso on voinut eräissä maissa joina-
kirn aikoi,na kohota hyvinkin selvästi yti 20

Ii,tran vu,osikulutuksen. Esimerkiksi Ruotsi,ssa
alkoholia arvioidaan kulutetun hu,ornattavas-
ti yli tämän määrän vuronna 1829 (Bergrnan
1913,142).

Joka tapauJ<sessa näyttää selvältä, että
useimmissa alhaisen kulutustaso'n maissa al-
koholin käyttö on nopeasti ylei,stymässä.
Uusia kulutustapoja syntyy entisten rinnalle,
uusira ryhmiä tulee kulutuksen piiriin jne.
Useide,n valti,oiden harjoittama alkoholipoli-

Kuoio I. Asukasta kohden lasketussa alkoholin kulutuksessa tapahtuneet muutokset 1970/L962 erässä
maissa lähtötason mukaan
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Ympyröillä merkityt maat on sijoitettu kuvioon tarkkojen vuosia 1962 ja 1970 koskevien kulutustieto-jen puuttuessa muiden vuosien tietoihin perustuvien arviointien varassa. Arvioinnissa on oletettu pe-
räkkäisten vuosijaksojen muutosprosentin pysyvän samana ellei muuta tietoa ole ollut käytettävissä.

Suluissa olevia maita koskevat kulutustiedot ovat epävarmoja joko siitä syystä, että niitä on vain har-
voilta vuosilla tai ne ovat muuten puutüeellisia. Myös Isla,nti ja Uruguay kuuluvat näihin rnaihin, vaikka
sulkumerkit ovat jääneei kuviosta pois.

Lähd,e: Produktschap voor Gedistilleerde Dranken 1962-1970
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tükka pyrkii edistämään sürtymistä väkervis-
tä juomista mietoihin ja kohtuullista juomis-
ta rajun ryyppäämisen sijasta. TäItä on iI-
rneisesti ollut muissakin maissa kuin Su,o-

messa kulutusta lisäävä vaikutus

I{u,lutust as on mtrutoks e en u ai,kutt aaia
tekijöitö

Useissa tutkin:,uksissa on todettu, että ehkä
kaikkein selvin alkoholin kulutuksen vaihte-
luun vaikuttava seikka on yleisen kulutusta-
son vaitrtelu, jota ilmaisevat parhaiten koti-
talouksien käytettävissä olevat tulot (ks.
esim. Huitfeldt ja Jorner 1972, 78, 220-222).
Tämän pitäisi ilmetä myös muurtoksissa siten,
että,mitä enemrnän asukkaiden tulot jossakin
maassa kawavat, sitä enernmän he myös li-

säävät alkoholin kulutusta. Kuviosta 2 voisi
ensi alkuun pääte)Iä, ettei tämä olettamus pi-
dä lainkaan paikkaansa. Sünä on kotitalo,uk-
sien käytettävissä olevien tulojen kehitystä
vuosien 1963 ja 1968 välisenä aikana kuvaa-
v€ui. indeksin ja alkoholin kulutustason
prosenttisen muutoksen muodo,srtamaan koor-
dinaatistoon,rnerkitty pisteinä ne maat, j oista
tarvittavat tiedot on saatu. Oletuksemme rnu-
kaisesti pisteiden pitäisi sijoittua kuvio,om
piirretyn suor€ul tai jonkin sen suuntaisen
suoran läheisyyteen. Tämä viiva nimiütäin
osoi,ttaa ne pisteet, joissa alkoholin kulutus-
tason nousu vuodesta 1963 vuoteen 1971 olisi
pnosenttisesti yhtä suuri kuin kotitalouksien
käytettävissä olevien tulojen kasvu vuodesta
1963 vuoteeo: 1968.

Kuviossa kuitenkin varrsin harvat maait ovat

Kuoio 2. Alkoholin kulutustason muutos 1970/L962 ja kotitalouksien kulutusindeksi vuonna 1968 (1963:
100) eräissä maissa
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Ympyt'öillä merkityt maat on sijoitettu kuvioon tarkkojen, vuosia 1962 ja 1970 koskevien kulutustieto-jen puuttuessa muiden vuosien tietoihin perustuvien arviointien varassa. Arvioinnissa on oletettu pe-
räkkäisten vuosijaksojen muutosprosentit samoiksi etlei muuta tietoa ole ollut käytettävissä.

Suluissa olevia maita koskevat kulutustiedot ovat epävarmoja joko sütä syystä, että niitä on vain
harvoilta vuosilta tai ne ovat muuten puutteellisia.

Lähteet:
1. Produktschap voor Gedistilleerde Dranken 1962-1971
2. OECD: National accounts for OECD countries 1953-1969, osa fV
3. IIN Statistical yearbook 1970, taulukko 180
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sijoittuneet tämän suoran läheisyyteen eivät-
kä maat yleensäkään näytä sijoittuvan mi-
hinkään oletettuun järjestyks'een. On kuiten-
kin huomattava, että kulutuksen kasvu riip-
puu varsin voimakkaasti lähtötasosta, joka
süs on tarkastelussa pyrittävä vakioimaan.

Tämä näyttää tekevän kuvios,ta varsin ym-
märrettävän. Siihen piirretyn viivan yläpuo-
lella olevissa maissa, joissa alkoholin kulutus
süs on kasvanut yleistä kulutustasoa nopeam-
min, alkoholia käytettün vuonna 1962 keski-
määrin azukasta kohden lähes poikkeuksetta
suhteellisen v?ihän- Näistä maista vain kah-
dessa, nimittäin TBekkoslovakiassa ja Portu-
galissa, kulutustaso oli tuolloin yli viiden lit-
ran sataprosenttista alkoholia vuodessa. Vas-
taavasti maissa, jotka kuviossa sijoittuvat
huomattavasti viivan alapuolelle, kulutustaso

oli yleensä vutl'rlna 1962 suhteellisen korkea.
Siten eräissä alhaisen kulutustason maissa

on ilmeisesti ollut kulutuksen kasvuun koh-
distunutta painetta, joka on aiheuttanut sen,

että alkoholin kulutus on ylirttänyt yleisen ku-
lutustason kohoamisnopeuden. Toisaalta taas
joissakin keskimääräistä enemmän alkoholia
kuluttavissa maissa alkoholin kulutus ei ole
lisääntynyt yleistä kulutustasoa vasfraavalla
nopeudella. Tämä vüttaa sühen, että alkoho-
lin kulutuksen taso osittain yleisen tulotason
kehityksestä riippumatta kehittyy siihen
suuntaan, että alkoholin kulutuksen alueelli-
set erot maiden välillä vähitellen pienenevät.

Myöskään teollisuu'styöväestön kasvuno-
peudella ei tunnu olevan itsenäistä selitys-
voimaa alkoholin kulutuksen kasvun suhteen.
Kuviosta 3 nä§y, että kulutuksen kasvu ei

OBulgdia

O (Etetä-Airikka)

aRomaia

Kuoio 3. Alkoholin kulutustason muutos 1970/1962 ja teollisuustyöväestön määrää kuvaava indeksi 1969
(1963: 100) eräissä maissa
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Ympyröillä merkityt maat on sijoitettu kuvioon tarkkojerl vuosia 1962 ja 1970 koskevien tietojen puut-
tuessa muiden vuosien tietoihin perustuvien arvioiden varassa. Arvioinnissa on oletettu peräkkäisten
vuosijaksojen muutosprosentit samoiksi, ellei muuta tietoa ole ollut käytettävissä.

Suluissa olevia maita koskevat kulutustiedot ovat epävarmoja joko sütä syystä, että niitä on vain
harvoilta vuosilta tai ne ovat muuten puutteellisia.

Liihteet:
1. Produktschap voor Gedistilleerde Dranken 1962-19?1
2. UN Statistical yearbook 1970, taulukko 23
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ole missään yksinkertaiLsessa suh,teessa teolli-
suustyöväestön määrän indeksiarvoon vuon-
na 1969 (1963 : 100). Tämä johtuu siirtä, että
useirnmat niistä rnaista, joissa kulutus on
kasvanurt eniten, olivat jo vuorsikyrrunenen
alurssa verraten pirtkälle'teo,llistuneita, eikä
nüssä teollisuustyöväestö ole absoluuttisesti
eikä suhteellisesti kovin paljoa kasvanut tä-
nä aika,n,a. Pike.mminkin useissa tällaisissa
maissia teollisuustyöväestö on rnm. automaa-
tioasteen kohotessa vähentynyt (Ruotsi, Hol-
I,anti, Itävalta, Sveitsi) . Lisäks,i,tulokseen vai-
kuttaa yleinen väestönkasvu, joka näirssä

maiss,a on ollu,t vähäistä.
Toisaalta kuitenkin näyttää ilmeiseltä, että

ainakin tilastoitu kulutus on yleensä suu-
rempi teollistuneissa kuin rnaatalousvaltaisis-
sa maissa (taululilro 3). Tämä tulo,s voi kyllä-
kin osi,ttain selittyä siitä, että naaatalousval-
taisissa rnraissa todellisesta kulutuksesta pie-
nempi osa esüntyy tilastoissa. Kaiken kaik-

Kulutus asukasta

kohden litroina

kiaan närnä rtilastot eivät johdo,nrmukraisesti

tue sitä oletta,musta, että teollisuustyöväestön
määrän li,sääntyminen si,nänsä johtaisi alko-
holin kulutuksen k,asvuun. Teollisuusn:naissa
vallitseva üilastoidurn kulutuksen korkeampi
,taso saattaa olla pelkästään näennäistä.

Kulutuk s e s s a t ap ahtuneita I aadulli,sia
muutoksi,a

Alkoholin kulutuksen yleismaailmallisen kas-
vun määrällisiä determinanttej a yleisen kulu-
tustas,on kawun ja teollisturmisen taholta ha-
kiessa.mrne kohtaamme süs vaikeuksia. Aina-
kaan tässä käytetty tilastollis-ekologinen tar-
kastelu ei luo kovin selvää kuvaa tapahtu-
neen kehityksen taustailmiöistä. Lähinnä
olemme saaneet tyytyä toteamaan, että Iäh-
tötaso on selvimmin yhteydessä kulutuksen
kasvuun.

E dellä rnairritussa aikaisemraass a ;artikkelis-

Maataloudessa toimivien osuus työvoimasta
alle 30 Vo 30 % tai enemmän yhteensä

Taulukko 3. Alkoholin kulutus asukasta kohti vuodessa 19?G-1971 ja maataloudessa toimivien osuus työ-
voimasta eräissä maissa

alle 5 litraa

5 litraa tai enemmän

6

19

yhteensä

Lähteet: 1. ILO Yearbook of labour statistics 1970, taulukko 2 A
2. Produktschap voor Gedistilleerde Dranken 19?2

Taulukkoon on otettu kaikki maat, joista tarvittavat tiedot on saatu:

19

zt

46

13

I

2l25

Algeria
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Bulgaria
Chile
Englanti
Espanja
Etelä-Afrikan tasavalta
Hollanti
Irlanti
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Islanti
Israel
Italia
Itäva1ta
Japani
Jugoslavia
Kanada
Kreikka
Kuuba
Kypros
Luxemburg
Länsi-Saksa

Marokko
Meksiko
Neuvostoliitto
Norja
Paraguay
Peru
Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Suomi

Surinam
Sveitsi
Tanska
T§ekkoslovakia
Tunisia
Turkki
Unkari
Uruguay
Uusi Seelanti
Venezuela
Yhdysvallat



sani,tarkasteltün eri juomatyyppien sidoksi-
suuüta mahdollisün juomakulttuureihin ja
-perinteisün ja todettün, että erityisesti oltlt
näyttää olevan muita juomatyyp,pejä vähäi-
semrnässä määrin "perinteinen" alkoholijuo-
ma. Jos yritetään jakaa kulurtuksen kasvua
1960-luvulla komponentteihin juomatyyppien
naukaan, tämä havainto vahvistuu edelleen.
Olue,n ja tislarttujen juomien kulutus on ni-
mittäin kasvanut selvästi vüniä nopeammin.
Erityisesti oluen osalle lankeaa zuurin osa al-
koholin kulutustason kohoamisesta niissä
maissa, joissa nousua on tapahtu,nut eniten
(Suonri, Hollanti, Bulgaria, Japani, Ruotsi,
Tanska, Puola, Rornani,a, Kanada, DDR). Nä-
mä ovat sanr,alla maita, joissa alkoholin ku-
Iu,tus oli vielä 1960-1urrun alurssa suhteellisen
vähäisrtä.

Kuitenkin myös viinien ja tislattujen juo-
mien kulutus on näissä maissra yleensä ko-
honnut prosenttisesti voirnakkaasti, rnutta
erityisesti viinin kuLutuksen kasvu on abso-
luuttisesrti ollut vähäistä sütä syystä, että sen
kiulu,tus on rnuihin juomatyyppeihin verrat-
ttma nün pientä.

Oluen asernaüI vahvistuminen muihin juo-
matyypp,eihin verrattuna on kuitenkin ilmeis-
tä rnyös sellaisissa rnaissa, joissa vüni on val-
tritseva alkoholijuoma ja joissa myös kulu-
tustaso on poikkeuksellisen korkea (Ranska,
Italia, Esp,anja, Portugali, Argentüna, Chile).
Näissä maissahan kulutustaso ei ole yleensä
ainakaan kovin voirnakkaasti kohonnut. Kui-
terll<in oluen ja jossain määrin myös ti,slattu-
jen juomien kulutus on kasvanut jopa lr,uo-

nr,attavasti. Ranskassa'mirnerkiksi oluit ja tis-
latut ju,ornart ovat jopa syrjäyttäneet viiniä.
Siten myös viinimaissa näyttää olevan kehit-
tyrnässä uudenlaisia kulutusmuotoj a j a perin-
teitä, j,oissa uudentyyppisillä j'r.r,orni11a on kas-
vava merkitys.

Kulutuistason kohoamiqlen ei kuitenkaan
kaikissa rnaissa johdu oluen käytön yleisty-
misestä. Nimeo:ornaan eräissä erittäin pitkäl-
le teollistuneissa irnaissa, ioissa oluen kulutus
on jo kauan ollut poikkeuksellisen runsasta,
kulutuksen krasrru on keskittynyt huomatta-
'r'assa rnäärior muihin alkoholijuomün.
USA:ssa, Englannissa, Uudessa Seelannissa,
Belgiassa, Australiassa, Saksan Lütüotasaval-
lassa jne. kulutuksen kasvu on kohdistunut

erityisesti väkevün jutrniin ja vüneihin. Si-
ten myös 'blurtkulttuurien" piirissä on alettu
viime vuosikymmenellä omaksua voimak-
kaasrti uusia kulutustottumuksi,a-

Maailmassa näyttää siis alkoholin kulutuk-
sen suhteen vallitsevan kahdenlaista määräl-
listä ja laadullista kehitystä. Ensinnäkin ku-
Iutuksen rnäärällisessä ,tasossa valliüsevat
alueellirset erort ovat heikkenemässä sen vuok-
si, että kulutus kasvaa voimakkaarnmin aI-
haisen kulutustason maissa. Toiseksi kulutuk-
sen rakenne on tasaantumassa siten, että a1-

haisen kulutustason maissa (joista monet ovat
olleet melko vahvasti viinamaita) miedot juo-
mat yleis,tyvät väkeviä nopeammin. Olutta
paljon kq.rluttavissa teollisuusrnaissa yleistyy
viinien ja väkevien käyttö; korkean kulu;tus-
tason viinimaissa taas yleistyy lähinnä oluen
ja väkevien juomien kulutus.

Ei ole tietenkään syytä eristää näitä pro-
sessej a yleisestä taloudellisesta j a yhteisku,n-
nallisest a kehityks estä naaailmassa 1 960-1uvu1-
la. Ne liittyvät oletettavasti hyvinkin kiin-
teästi sekä alkoholi,n tuotantoa ja kauppaa
vältttörnästi koskeviin rakennemuurtoksiin
että myös muihin yhteiskunnallisessa ja kult-
tuurielämässä üapahüu.neisiin muutoksiin.
Useita tällaisia prosesseja voidaan mainita:

Ensinnäkin näyttää selväItä, erttä alkoholi-
tavat ovat nopeasti kansairrvälistyneert ja
uudentyyppisen kulutuksen osuus on lisään-
tynyt. Tähän ovat vaikuttaneet tiedo'nvälityk-
sen ja matkailun kehitys ja muiden kulttuuri-
kosketusten lisääntyminen. Osanrsa lienee
kuiüenkin rmyös taloudellisen kansainvdlisen
yhdentymisen prosessilla, joka merkitsee esi-
merkiksi viinin tarjontapaineen lisääntymistä
muillakin kuin varsinaisilla viinialueilla nun.
vünin suh,teellisen ylituotannon rruoksi.

Toiseksi on tr,urornattava, että kulutustason
yleinerr nousiu on ilmeisesti ohjannut kysyn-
nän rnyös ja erityisesti alkoholijuomiin j,a

niistäkin entistä kallümpün, ulkomaisiin,
kerskakulu,tusrtarpeita tyydyttävün l,aatuihin.
Siten om selitettävissä urseirnrnissa Pohjois-
maissa kawava parempien vünien §syntä.

Useissa maissa on valtion t'aholta alkoholi-
poliittisin keinoin aktiivis€sti pfitty rnuutta-
maan kulutustottumuksia väkevistä juomista
mietoihin päin- Tärnä on rnm. Suomessa mer-
kinny,t prainopisteen siirtymistä kohti olutta
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ja vünejä, vaikha tosin tislaftüujen juomien-
kin kulutus on kohornnut.

Alkoholijuomien kulutus on useiden kesto-
kuh.r,tr.lshyödykkeiden j a esimerkiksi kosrneet-
ti,sten aineiden kulutuksen tavoin altis mai-
norur€ul vaikutukselle. Tämän lisäksi alkoho-
Iiteollisuus on urseirnrnissa maissa hyvin sel-
västi monotr»listisen kilpailu,n tilanteessa, ts.
tilanteessq jossa kilpailua ei käydä hintoja
säätelemällä vaan myynninedistämistoimin-
nan keinoin Tämä on luultavasti vaikuttanut
sekä kulutustason yleis,een kohoamiseen että
erityisesti,uuskulutuksen lisääntymiseen.

Lisäksi on tietenkin mai,nittava Suomen
kaltaiset maat, joissa alkoürolitrainsäädäntöä
on liberalisoitu, jolloin alkoholijuomien saata-
vuus on parantunut. Eräissä maissa alkoholin
reaalihinnat ovat ale,ntuneet. Tä11ä kehityk-
sellä on ainakin Suomessa ollut patoutunutta
kysyntää vapauttava, mutta myös uutta, alko-
holij uoonille suopeampaa ilmapüriä luova vai-
kutus.

Yhteenaeto

Jo,s alkoholin käyttö jaetaan kahteen tyyp-
piin, perfurteiseen ja uudenrtyyppiseen, voi-
daan todeta jäIkimmäisen osuuden suhteelli-
sestikin kasvaneen kuusikymmenhwulla. Eri-
,tyisesti tämä ilmenee oluen käyti,n lisäänty-
rnisenä alhaisen kulutustason teollisuusmais-
sa ja viinimaissa. Myös viinin käyttö on yleis-
tymässä muissa kuin perinteisi,ssä viinimais-
sa. Väkevien kulutus kohoaa hitaasti Iähes
kaikissa maissa. Kulutustason kasvua selittää
parhaiten Iähtötaso ja sen lisäksi jonkin ver-
ran kotitalouksien käytettävissä olevien tulo-
jen kasvu.
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