
Eurooppalaisista
juornatauoista

Alkoholin käyttö kasautuu voimakkaasti Eu-
rooppaan; Euroopassa asuva väestö, joka on
vain 13 % koko maailman väestöstä, kuluttaa
noin puolet maailman kaikesta tilastoidusta,
juomiskäyttöön tarkoitetusta alkoholista
(Sulkunen 1973). Siitä huolimatta erot alko-
holin kulutuksessa Euroopan eri maiden vä-
IiIlä ovat huomattavat; asukasta kohti lasket-
tu kulutus vaihtelee Islannin runsaasta kol-
mesta litrasta Ranskan lähes seitsemääntois-
ta litraan absoluuttiaikoholia vuodessa. Toi-
saalta Pohjoismaat muodostavat Euroopassa
melko yhtenäisen alueen sikäIi, että alkoholin
kulutus on niissä huomattavasti vähäisempää
kuin muualla Euroopassa. Silti esiintyy eroja
jopa näiden kulttuureiltaan melko yhtenäis-
ten maiden välillä.

Edellä mainitut alkoholin kulutuksessa
esiintyvät erot houkuttelevat hankkimaan
juomatavoista tietoja nimenomaan vertaile-
vin tutkimusmenetelmin. Vaikka tällaisia yri-
tyksiä on aika ajoin tehtykin niin sanottuina
kulttuurien välisinä kuvauksina, on ilmeistä,
että eurooppalaisia juomatapatutkimuksia on
mahdollista hyödyntää enemmän kuin tähän
mennessä on tehty. Se edellyttää kuitenkin,
että
1. selvitetään mitä tiedetään eurooppalaisten
tilastojen ja juomatapatutkimusten perus-
teella ja
2. ymmärretään miten tärkeää on kehittää

Arti,kkeli l>grrstuu esitelmään, ionka tekijä piti
kongressissa "Alcohol Studies and Anthropology:
An Evaluative Conference, Mh International
Congress of Anthropological and Ethnological
Sciences", elokuussa 1973, Chieagossa.

S a lm e Alt ls trörn - L aa kso

juomista kuvaavia käsitteitä, jotka auttavat
tekemään vertailuja paitsi maitten sisäIlä
myös maitten välillä.

TILASTOT JA JUOMATAPATUTIfiMUK-
SET TIEDON LAHTEINA

Kun tarkastelemme kansainvälisiä alkoholin
kulutustilastoja, lienee tavoitteenamme usein

saada selville, mikä asema alkoholin käytöI-
1ä on eri maissa. Luokittelemme maita juuri
alkoholin kulutuksen suuruuden mukaan tai
vastaavasti eniten käytettyjen lajien mukaan.
Mielessämme on kuva tyypillisestä viinimaas-
ta tai tyypillisestä vähäisen kulutuksen maas-

ta ja oletamme hyvin herkästi, että vaihtelut
juomatavoissa maiden muodostamien luok-
kien sisäilä ovat, jos eivät aivan olemattomia,
niin ainakin huomattavasti vähäisemmät
kuin luokkien vä1i11ä.

TILASTOT EIVAT KERRO KAIKKEA

Tiedämme, että sekä alkoholin kulutustilastot
että juomatapatutkimukset ovat täynnä vir-
heitä. Kulutustilastojen luotettavuutta on

vasta alettu tutkia (Su1kunen 1973), juoma-

tapatutkimusten virhelähteitä on pohdittu
useaan otteeseen (esimerkiksi MäkeIä 1971

b). On kuitenkin joitakin empiirisiä tietoja
osoituksena kulutustilastojen heikkouksista:

a. Tilastoimattoman alkoholin kulutuksen
(muuhun käyttöön tarkoitetun alkoholin nau-
tintakulutus, kotitekoinen alkoholi ja alkoho-
lin tilastoimaton maahantuonti) on arvioitu
olevan Norjassa noin kolmannes tilastoidusta
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kulutuksesta, Suomessakin jopa viidennes
(Bruun 1972). Kummankaan maan kokonais-
kulutus ei edes tämä tilastoimaton määrä
huomioon ottaen kohoa Tanskan, saati sitten
Keski-Euroopan maiden tasolle.

b. A1koholin käyttäjien määrä on Pohjois-
maissa huomattavasti vähäisempi kuin Keski-
j a Etelä-Euroopassa. Kun oi,i,rnek si, kuluneen
uuorokauden aikana oli Ranskassa vuonna
1956 haastatelluista naisista a4 % ja miehistä
10 /o ollut täysin raittiina (Sadoun et al. 1965,

s. 35), vuonna 1969 suomalaisista naisista oli
ati,meksi, kuluneen uuoden ai,kana ollut täysin
raittiina 36 % ja miehistä vastaavasti 8 %
(MäkeIä 1970 b, s. 18). Pohjoismaissa raittii-
den osuus on pienin Tanskassa, suurin Nor-
jassa ja Suomessa (Jonsson&Nilsson t972).
Alkoholin per capita -kulutus ja raittiiden
määrät eivät kuitenkaan ole suoraan verran-
nollisia; Ison-Britannian per capita -kulutus
on noin 1,5 kertaa suurempi kuin Suomen,
mutta vuoden aikana täysin raittiina olleiden
miesten osuus ei ole pienempi ainakaan Lon-
toossa (Edwards et aI. 1972). Sen sijaan alko-
holin käyttö on Englannissa vähemmän mie-
histä toimintaa kuin Suomessa; raittiiden
naisten osuus on Lontoossa vain 10 /o, Suo-
messa sen sijaan huomattavasti suurempi, 36
-/o .

Atkohotinkulutustilastoilla on kuitenkin
käyttöä. Ensinnäkin niistä saadaan tietoja
kulutuksen rakenteesta, sen jakautumisesta
eri lajeihin. Toiseksi on olemassa viitteitä sii-
tä, että kulutustaso ja maksakirroosin aiheut-
tama kuolleisuus korreloivat positiivisesti
(de Lint et at. 1971) ja edelleen, että kulutus-
jakautuma on yleensä vino.

MATTTEN SISAINEN VAIITTELU

On myös syytä tähdentää, että maitten sisällä
esiintyy huomattavaa vaihtelua alkohoiin
käytössä, homogeenisuus maan sisäIlä on
useammin poikkeus kuin sääntö: a. Muuta-
missa maissa vain osa väestöstä käyttää alko-
holia. b. Suuri osa kulutetusta alkoholista ka-
sautuu pienen väestöryhmän osalle.

Kun §seessä on maa, jonka alkoholin per
capita -kulutus on vähäinen ja raittiiden
osuus suuri, tutkija päättelee helposti, että
alkohoiin käyttö on erittäin kasautunutta.
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Joissakin tapauksissa näin onkin, mutta on
hyödyllistä tarkastella vaihteluja maitten si-
sä11ä. Esimerkiksi Suomessa alkoholin kulu-
tus jakautuu hyvin epätasaisesti yksilöiden
kesken: 70 /o miehistä kuluttaa 53 /o kaikesta
miesten juomasta alkoholista, vastaavasti 10

/o naisista kuluttaa 72 /o kaikesta naisten
juomasta alkoholista (Mäkelä 1971 a). Myös
Ranskassa, jonka per capita -kulutus on neljä
kertaa suurempi kuin Suomen, kulutus ka-
sautuu samoin huomattavassa määrin, vaik-
kakaan ei yhtä voimakkaasti kuin Suomessa,
eikä etenkään naisten parissa: 16 /o miehistä
kuluttaa 42 /o kaikesta miesten juomasta al-
koholista, 14 /o naisista vastaavasti 55 /o kai-
kesta naisten juomasta alkohoiista (Sadoun
et aI. 1965, s. 35).

TAVOITTEENA HI'MALA

Huolimatta siitä, että alkoholin käyttö on
huomattavasti yleisempää Ranskassa kuin
Suomessa, kummassakin maassa sillä näyte-
tään tavoiteltavan humalaa. Ranskassa suo-
ritetusta survey-tutkimuksesta kävi i1mi, että
humalan salliminen on laajalie levinnyttä ja
että runsas alkoholin käyttö koetaan miehi-
syyden osoitukseksi (Sadoun et aI. 1965).
Vastaavasti enemmistö Suomen pääkaupun-
gin asukkaista pitää satunnaista, rajua alko-
holin käyttöä parempana vaihtoehtona kuin
säännölIistä mutta kohtuullista (Allardt
195?). Italialaisten on päinvastoin todettu
suhtautuvan alkoholin käyttöön melko vä-
linpitämättömästi; he näyttävät pitävän sel-
viönä sen kuulumista jokapäiväiseen elämään
ja korostavat alkoholin ravintoarvoa (Lolli
et al. 1958). Tämä asenne ei kuitenkaan to-
dista, etteikö humalalla myös Italiassa olisi
itseisarvoa. Tulevat tutkimukset saattavat
osoittaa, että se on pikemminkin itsestään sel-
vää!

Humalan tavoittelu näkyy myös itse juo-
matavoissa. Vaikka alkoholin kokonaiskulu-
tus vaihtelee eri Pohjoismaiden väIillä, todet-
tiin vuonna 1964 suoritetun survey-tutkimuk-
sen perusteella humalakulutuksen ja huma-
lafrekvenssin olleen kaikissa Pohjois-
maissa samaa luokkaa. Sen sijaan alkoholin-
käyttötilanteet, joissa nautitaan niin pieniä
määriä, että seurauksena ei ole humala, olivat



Tanskassa ja Ruotsissa huomattavasti ylei-
sempiä kuin Suomessa ja Norjassa (Jonsson
& Nilsson 1972). Juuri tämä humalakulutuk-
sen rinnalla esiintyvä runsaampi "lisäkulu-
tus" kohotti Tanskassa ja Ruotsissa alkoholin
vuosikulutuksen henkeä kohti suuremmaksi
kuin Suomessa ja Norjassa, joissa alkoholia
nautittiin useammin humalan saavuttamisek-
si kuin aterian juhlistamiseksi tai "yömys-
syksi".

Valitettavasti muista maista ei ole käytettä-
vissä yksityiskohtaisia ja systemaattisia em-
piirisiä tietoja humalakulutuksesta ja -frek-
venssistä. Käytettävissä olevien tietojen pe-
rusteella ranskalaisista miehistä 2l % ja nai-
sista 3 /o ilmoittijuoneensa liian paljon "mel-
ko usein", ja vastaavasti 66 % miehistä ja 43

/o naisista "harvoin" tai "poikkeuksellisesti"
(Sadoun et al. 1965). Alkoholinkulutusjakau-
man perusteella on vastaavasti arvioitu, että
7 /o aikuisväestöstä on suurkuluttajia eli juo
enemmän kuin 20 cl absoluuttialkoholia päi-
vässä (Ledermann 1956). Hollannissa taas 17

/o tutkituista tunnusti avoimesti haastatte-
lijalle juovansa Iiikaa silloin täIlöin (Gadou-
rek et al. 1963, s. 452). On mahdollista, että ar-
viot eivät vastaa todellisuutta, koska ihmisten
tiedetään sekä salailevan että liioittelevan aI-
koholin käyttöään.

Olemme tottuneet ihailemaan italialaisten
juomatapoja. Vaikka he vuosittain juovat
erittäin suuren määrän alkoholia, näyttävät
juomatavat silti olevan hillittyjä eikä tavoit-
teena suinkaan näytä olevan humala kuten
Pohjois-Euroopassa. Tämän arkiväittämän
näyttää myös tehty survey -tutkimus todenta-
van. Todistuksessa on kuitenkin yhä edelleen
niin suuria aukkoja, ettemme vieläkään voi
oIIa varmoja siitä, etteivätkö italialaiset itse
asiassa olisi yhtä usein tai jopa useamminkin
humalassa kuin pohjoiset veljensä. Ainakin
maksakirroosin aiheuttamia kuolemia ltaiias-
sa on noin viisi kertaa enemmän kuin Suo-
messa, tosin kuitenkin Iähes puolet vähem-
män kuin Ranskassa (de Lint et aI. 1971). Ita-
Iialaisten juomatapatutkimuksessa arvioitiin
humalatiheys käyttämällä humalan subjek-
tiivista määritelmää, jota kuvaa tekijöiden
seuraava selvennys: "... humalalla tarkoite-

taan sellaisen alkoholimäärän nauttimista, jo-
ka aiheuttaa huomattavan muutoksen yksilön
ajatuksissa, tunteissa tai käyttäytymisessä -muutoksen, jota luonteensa takia ei ole unoh-
dettu, vaikka silIä ei olisi ollut mitään tai vain
hyvin vähäisiä seurauksia (Lolli et aI. 1958,

s. 83). On hyvin mahdollista, että alkoholin
käytön sallivassa kulttuurissa, kuten Italias-
sa, "humalan promilleraja" on paljon korke-
ampi kuin kulttuureissa, joissa alkoholin
käyttöön suhtaudutaan kielteisesti tai ambi-
valentisti. Tarvittaisiin siis enemmän empii-
risiä humalatutkimuksia.

Humalan määritteieminen on kaiken kaik-
kiaan kuitenkin hyvin vaikeaa. Promilleraja
takaa vertailukelpoisuuden, mutta sen mer-
kitys riippuu yksilön alkoholinkäyttötottu-
muksista. Jos taas humalan määritelmä kyt-
ketään käyttäytymismuutoksiin, ollaan sidok-
sissa juomistilanteisiin ja humalan rooliin
(vrt. MacAndrew et al. 1969).

J UOMATAPAf UTKIMIIKSISTA

Juomatapatutkimusten laatu, yksityiskohtai-
suus ja jatkuvuus vaihtelevat huomattavasti
eri maissa.

Kaikki Pohjoismaat ovat perinteisesti pyr-
kineet eliminoimaan alkoholin käytön tai ai-
nakin vaikuttamaan siihen. Tämän vuoksi on
ymmärrettävää, että käyttötapoja on kartoi-
tettu enemmän nimenomaan Pohjoismaissa
kuin maissa, joissa alkoholin jakelu ei ole
miltään osin keskusjohtoista ja joissa alko-
holi ei ainoastaan tuota verotuloa valtio1le,
vaan on tärkeä osa elinkeinoelämää ja mer-
kittävä vientiartikkeli. Pohjoismaissa Tans-
kaa lukuun ottamatta tutkimustoiminta on
myös ollut jatkuvaa ja siten kasautuvaa,
Norjassa ja Suomessa lisäksi myös erityis-
ten tutkimuslaitosten vastuulla. Muualla
Euroopassa suoritetut juomatapatutkimukset
ovat olleet irrallisempia, mutta samalla usein
myös hyvin laajoja, ja sisältäneet alkoholin
käytön rinnalla muitakin käyttötapoja, ku-
ten tupakan polton (Gadourek 1963), kai-
ken aterioinnin ja erikoisesti maidon käytön
(Loili et aI. 1958) tai kaiken juomisen, yhtä
hyvin alkoholittomat juomat kuin alkoholi-
juomatkin (Sadoun et aI. 1965).
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NAKÖKULMIA KULTTUURIEN
VALISIIN JUOMATAPAYERTAILUIHIN

Eri maissa juomatapatutkimuksia ovat suo-
rittaneet useimmiten yksittäiset tutkijat, jot-
ka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
eivät ole pyrkineet kansainväliseen vertailu-
kelpoisuuteen tai pohjaamaan uusia tutki-
muksiaan olemassa oleviin. Jotta eri tutki-
muksista saatu tieto voitaisiin käyttää mah-
dollisimman hyvin hyödyksi, tarvitaan joita-
kin yleisiä käsitteitä, joihin hajanaiset tutki-
mustulokset voidaan kytkeä. Seuraavat kol-
me näkökulmaa ovat vain yksi mahdollisuus
monien joukosta:

1. Alkoholin käytön kiinnittyminen muihin
toimintoihin, joita kuvataan tarkastelemal-
la

a) mikä yhteys on alkoholin käytölIä ja
aterioinnilla sekä
b) miten juomapaikan valinta vaihtelee
eri maissa.

2. Alkoholin käyttöön kohdistuvan viralli-
sen ja epävirallisen kontrollin vaihtelu
sekä niiden keskinäiset yhteydet.
3. Joukkotiedotuksen ja matkailun välityk-
sellä tapahtuvan kulttuurivaihdon vaiku-
tus juomatapoihin ja -mieltymyksiin.

ALKOHOLN KAYTöN KIINNITTYMINEN
MUIHIN TOIMINTOIHIN

Kiinnostavampaa kuin alkoholin per capita
-kulutuslukujen vertaaminen on tutkia, missä
määrin alkoholin käyttö on eri kulttuureissa
oma erillinen toimintansa ja missä määrin
sillä on kiinnekohtia muihin toimintoihin.
Seuraavassa joudun rajoittamaan tarkastelun
koskemaan ainoastaan kokonaisia maita yh-
tenäisinä kulttuurialueina tietoisena siitä, et-
tä yhden kulttuurin piirissä ei ole vain yhtä,
vaan useita eri juomatapoja, jotka poikkeavat
toisistaan mm. sukupuolen, iän ja yhteiskun-
taluokan mukaan. Osakulttuurit heijastuvat
kuitenkin siihen kokonaiskuvaan, jonka
saamme tarkastelemalla erilaisia marginaali-
jakautumia.

At e r i, oi,nti j a alk oh oli,n k ög tt ö

Alkoholin käytön kiinnittymistä jokapäiväi-
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siin toimintoihin on mahdollista selvittää ku-
vaamalla, miten se yhdistyy ateriointiin. Poh-
joismaista ainoastaan Ruotsissa alkoholia
käytetään melko usein aterian yhteydessä.
Runsas 3/4 tukholmalaismiehistä oli viimeksi
alkoholia nauttiessaan myös aterioinut. Poh-
joismaiden muissa pääkaupungeissa vastaava
osuus oli käytetystä lajista riippuen noin 50

/o; Kööpenhaminassa ja Oslossa ateriointi ei
useinkaan liity sekakäyttöön (väkevät juo-
mat yhdessä muitten alkoholilajien kanssa),
kun taas Heisingissä ateriointi on harvinai-
sempaa käytettäessä yksinomaan viiniä tai
olutta (Jonsson & Nilsson t972, s.44). Helsin-
gissä viinin humalakäyttö ilman ateriointia
johtuu viinin suhteellisesta halpuudesta mui-
hin lajeihin verrattuna. Viinien on todettu
olevan varsinkin taloudellisesti laskelmoivi-
en alkoholistien suosiossa (Ahlström-Laakso
1970).

Myöskään Hollannissa alkoholin käyttö ei
ole yleistä aterioinnin aikana. Ainoastaan
noin kaksi prosenttia hoilantilaisista käyttää
alkoholia lämpimän ateriansa yhteydessä
(Gadourek 1963, s. 451). Alkoho1in käyttöä ei
liioin Lontoossa yhdistetä ateriointiin, vaan
ilmeisesti pikemminkin yhdessäoloon, jota
voisi luonnehtia "vetelehtimiseksi" (hanging
round), koska viimeisimmässä survey-tutki-
muksessa ei ateriointia alkoholin käyttötilan-
teena lainkaan tutkittu. Sen sijaan käy ilmi,
että lähes 2/3 miehistä (kahteen ylimpään so-

siaaliluokkaan kuuluvia lukuun ottamatta)
juo yleensä pub'issa (Edwards et aI. 1972, s.

84). Puolassa, jossa vodka on suosituin alko-
holijuoma, alkoholin käyttö aterioilla on har-
vinaista - yleistä se on sen sijaan muuten
yhdessä oltaessa (Swiecicki 1963).

, Alkoholin käyttö voi oIIa myös melko irral-
,laan jokapäiväisestä sosiaalisesta vuorovaiku-
ituksesta ja nimenomaisiin juomistilanteisiin
eriytynyttä maissa, joissa se ei o1e yhteydessä
ateriointiin. Juomistilanteiden ja kulutuksen
kasautuminen muutamiin viikonpäiviin on
yksi osoitus tästä. Esimerkiksi Suomessa kai-
kesta miesten kuluttamasta alkoholista 65 %
kulutetaan kolmena viikonlopun päivänä ja
38 % pelkästään lauantaina (Mäke1ä 1969, s.

128). Myös Hollannissa noin 42 /o keskittää
alkoholin käyttönsä viikonloppuun ja nimen-
omaan lauantaihin (Gadourek 1963, s. 452).



Viikonlopun vaikutus tuntuu alkoholin käy-
tössä hyvin voimakkaasti myös Lontoossa.
Kööpenhaminassa kulutus jakautuu jo tasai-
semmin eri viikonpäivien kesken (Jonsson &
Nilsson 1972, s. 46).

Vaikka juominen monessa maassa näyttää
siis keskittyvän viikonloppuun, tämän keskit-
tymisen muoto vaihteiee. Niinpä Lontoossa
juominen ei keskity yhtä voimakkaasti lauan-
taihin kuin esimerkiksi Suomessa. Toiseksi
suosituin viikonpäivä Lontoossa on sunnuntai,
kun taas Suomessa perjantai ja sunnuntai
ovat yhtä suosittuja (Edwards et al. 1972, s.

B3). Mielenkiintoista olisi tietää, mistä ero
johtuu; kuuluuko esimerkiksi englantilaisten
sunnuntainviettoon käynti pub'issa?

Ranskassa sen sijaan lähes kaikki naisten
kuluttama alkoholi juodaan lounaan tai päi-
väIlisen yhteydessä. Myös miesten käyttä-
mästä alkoholista huomattava osa juodaan
aterian aikana, joskin lajien väliset erot ovat
selkeät: aterioitten yhteydessä juodaan noin
4/5 siideristä, 3/4 viineistä, 2/3 oluesta, 1/2
väkevistä juomista, mutta sen sijaan ei iain-
kaan aperitiiveja. Alkoholia ei siis käytetä
Ranskassa yksinomaan aterioinnin yhteydes-
sä. Kun siirrytään alkoholin kokonaiskulu-
tuksesta yksilötasolle, käy ilmi, että 23 %
miehistä ja 6 % naisista juo alkoholia ateri-
oitten väIillä päivittäin sekä lisäksi 15 lo mie-
histä ja 5 /o naisista melko usein (Sadoun et
aI. 1965, s.46, 104).

Italiassa alkoholin käyttö kytkeytyy vielä
kiinteämmin ateriointiin. 70 /o miehistä ja 94

/o naisista käyttää alkoholia yksinomaan ate-
rioidessaan säännöIlisinä ateria-aikoina. Li-
säksi silloin kun alkoholia käytetään yksino-
maan aterioilla, määrät ovat hyvin pieniä.
Miehistä, joiden päivittäisestä kalorintarpees-
ta alkoholi tyydyttää vähemmän kuin 70 /o,
74 /o juo alkoholia yksinomaan aterioilla.
Kun taas niistä miehistä, joiden päivittäisestä
kalorintarpeesta enemmän kuin l0 /o tulee
alkoholista, 64 % käyttää alkoholia yksino-
maan aterioilla (Lolli et al. 1958, s. 71).

Tarkasteltaessa aterioinnin ja aikoholin
käytön välisiä yhteyksiä on kuitenkin otetta-
va myös huomioon, mikä merkitys aterioin-
nilla sinänsä on eri kulttuureissa. Italiassa
ateriointi lienee suuremmassa määrin yhdis-
tävä funktio, sosiaalista toimintaa, jolla on

arvoa sinänsä; vain 10 /o miehistä ja 8 % na*
sista syö illallisensa yleensä yksin (LoIIi et aI.
1958, s. 107). Esimerkiksi Suomessa ateriointi
on huomattavasti vähäisemmässä määrin ri-
tuaalista, pikemminkin se on välttämätöntä
toimintaa; aterian valmistamiseen ja itse ate-
riointiin ei käytettäne yhtä paljon aikaa kuin
Italiassa.

Alkoholi,n kägtön engtyminen
patkan mukaan

Missä määrin alkoholin käyttö sitten on eriy-
tynyttä paikan suhteen? Suomalaisten juo-
miskerroista selvä enemmistö tapahtuu yksi-
tyisissä tiloissa ja vain vajaa neljännes ravin-
toloissa. Ravintolainstituutio on suomalaisille
melko vieras. YIi puolet suomalaisista käy ra-
vintolassa harvemmin kuin kerran vuodessa
(Partanen 1970). Kuitenkin Suomessa ravin-
tolakulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta
on suurempi kuin Ruotsissa ja Norjassa. SeIi-
tys on siinä, että ravintolat palvelevat lähinnä
suomalaisia suurkuluttajia; B0 /o ravintola-
käynneistä ja vielä suurempi osa ravintolois-
sa kulutetusta alkoholista kertyy 10 prosen-
tille väestöä (Partanen 1970). Aivan samoin
ruotsalaiset juovat alkoholia pääasiassa käy-
dessään vierailuila ystäviensä luona tai saa-
dessaan itse vieraita, ja ravintolapalvelusten
käyttö lisääntyy alkoholin vuosikulutuksen
kasvaessa (Nilsson & Svensson 1971, s. 131).
Sen sijaan Kööpenhaminassa jopa 1/3 juomis-
kerroista tapahtuu työpaikalla ja alkoholin
nauttiminen kotona on huomattavasti vähäi-
sempää kuin muissa Pohjoismaissa (Jonsson
& Niisson 1972, s.40). Myös Hollannissa alko-
holin käyttö on kotona tapahtuvaa toimintaa;
noin puolet hollantilaisista käyttää alkoholia
yleensä kotonaan (Gadourek 1963, s. 452).

Aivan kuten Suomessa ja Ruotsissa myös
Lontoossa ravintolapalvelusten käyttö kuu-
luu pääasiassa ylempien sosiaalikerrostumien
elämäntyyliin. Englannin pub-instituutio on
kuitenkin pääasiassa keskiluokan ja alem-
pien sosiaaliryhmien suosiossa; noin 60 %
kolmestaalimmasta sosiaaliryhmästä suosii
juomapaikkana pub'ia, kahdesta ylemmästä
vain 37 /o (Edwards et al. 1972, s. B4). Vastaa-
vasti suurempi osa ylempiin kuin alempiin
sosiaaliryhmiin kuuluvista suosii alkoholin
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nauttimista kotiympäristössä.
Ranskassa englantilaisen pub'in sosiaaliset

tehtävät täyttää kahvila; Iähes 1/3 miehistä ja
1/10 naisista käy kahvilassa nauttimassa al-
koholia joka päivä tai useita kertoja viikossa.
Ranskalainen kahvila on samoin kuin eng-
lantilainen pub alempien tuloryhmien suosi-
ma kohtaamispaikka. Useimmissa kunnissa
työIäisillä ei olekaan muuta paikkaa, jossa

voisivat viettää vapaa-aikansa (Sadoun et aI.

1965, s. 91-92). Italian survey-tutkimuksesta
ei ole saatavissa juomapaikkaa koskevia tie-
toja eikä liioin tietoja siitä, kuinka yleistä
ateriointi on ravintoloissa, joten tarpeellisia
vertailuia ei ole vielä mahdollista suorittaa.

VIRALLINEN JA EPAVIRALLINEN
SOSIAALINEN KONTROLLI

Keskusteltaessa siitä, missä määrin alkoholin
käyttöä ja humalaa sallitaan eri kulttuureissa
sekä alkoholin käytön ja humalan kontrollis-
ta - niin virallisesta kuin epävirallisestakin

- on ensin tarkasteltava normatiivisia asen-

teita samoin kuin varsinaista käyttäytymistä.
Suomalaiset ovat kuuluisia omalaatuisesta

suomalaisesta "viinapäästään", tavasta pyrkiä
juomalla eroon arkitodellisuudesta seurauk-
sista piittaamatta. Käsitteenä "suomalainen
viinapää" ei esiinny vain aikakauslehdissä ja
kirjallisuudessa, myös tutkijat operoivat sillä
jo 1940-Iuvulla (Verkko 1949). Käsitettä ei
ole käytetty pelkästään kuvaamaan todelli-
suutta ja vahvistamaan raittiusideologian so-

veltuvuutta suomalaisille, vaan jopa pienenä
kansallisylpeyden aiheena. Kansainvälisissä
juomatapavertailuissa käyttötapaamme rin-
nastetaan irlantilaisten hurjiin juomatapoi-
hin ja vastakohtana esitetään lähinnä juuta-
laisten ja italialaisten hillitty ja kultivoitunut
alkoholin käyttö.

Skandinaavien ja anglosaksien, etenkin
suomalaisten ja irlantilaisten, aggressioita
purkava humaltuminen on selitetty näiden
kulttuurien ambivalenttisuuden perusteella:
suhtautumisessa alkoholin käyttöön vallitsee
rinta rinnan sekä jyrkästi torjuvia että huma-
laa suorastaan ihannoivia asenteita (Pittman
1964). Ambivalentin asenteen vuoksi ei alko-
holin käyttöä varten ole yleisiä normeja, vaan
ainoastaan pienryhmistä peräisin olevia nor-
8

meja (Bruun 1959). Kun alkoholin käytöstä
keskustellaan pienryhmissä vain erityisti-
lanteissa, keskustelun seurauksena ei ole juo-
mista sääteleviä normeja, jotka välittyisivät
sukupolvelta toiselle.

Epävirallisten normien puuttuminen hei-
jastuu mm. siinä, että lainsäädäntöteitse luo-
daan virallinen päihtymyksen kontrolliko-
neisto. Tämä tulee esimerkiksi näkyviin tut-
kimuksessa, jossa selviteltiin, miksi Helsin-
gissä viime vuosina on ollut juopumuspidä-
tyksiä asukasta kohti 7-13 kertaa enemmän
kuin Kööpenhaminassa, vaikka arvioiden mu-
kaan (Bruun 1969) todellinen humalatiheys
on Helsingissä vain hieman suurempi kuin
Kööpenhaminassa. Ilmeni DD., että tä[ä
kontrollikoneistolla on aivan eri merkitys
näissä kulttuureissa; Helsingissä päihtymyk-
sen sosiaalisen kontrollin perustana olevat
arvot ovat kontrollia puoltavia sekä lisäksi
yhteisökeskeisiä. On painotettu yleistä tur-
vallisuutta, järjestystä ja esteettisyyttä. Köö-
penhaminan kontrollij ärj estelmän perustana
olevat arvot ovat suurerrunassa määrin kont-
rollia vastustavia kuin Helsingissä. Yhteisä
keskeisiä arvoja ei esiinny, vaan yksilökeskei-
set arvot ovat hallitsevina (Ahlström-Laakso
1971). Toisin sanoen on ilmeistä, että Tans-
kassa, päinvastoin kuin Suomessa, on olemas-
sa yleisiä juomista sääteleviä normeja ja että
tanskalaiset siten valvovat humalaa jo var-
haisessa vaiheessa, itse juomistilanteen aika-
na.

Tiedetään aivan liian vähän juomista sääte-
levistä epävirallisista normeista ja epäviralli-
sesta sosiaalisesta kontrollista. Kun Italian al-
koholikulttuuria selvittäineet tutkijat koros-
tavat aterioinnin merkitystä juomista sääte-
levänä tekijänä, he ovat vasta kuvanneet lop-
putuloksen. Ateriointi sinänsä ei kuitenkaan
ole tärkeä, vaan siihen liittyvät juomista sää-
televät epäviralliset normit. Emme toistai-
seksi tiedä, minkälaisia kontrollimekanismeja
on olemassa, emmekä lüoin tunne niiden dy-
namiikkaa. Ennen kuin voimme "sulattaa"
italialaisen viinikulttuurin suomalaiseen ruo-
kapöytään, tarvitsemme myös tietoja siitä,
minkälaisen epävirallisen kontrollijärjestel-
män tilaamme sen mukana.



KI'LTruURIVAIHDON VAIKUTUS
JUOMATAPOIHIN

Useimmissa juomatapatutkimuksissa kulttuu-
ria pidetään muuttumattomana. Nykyään
kulttuurivaihto lienee kuitenkin niin huomat-
tavaa, että se ilmeisesti ei voi olla vaikutta-
matta myös juomatapoihin; mm. massakom-
munikaation ja -turismin vaikutus on hyt irl
todennäköinen. Esimerkiksi suomalaiset tu-
ristit oppivat Mallorcalla juomaan viiniä,
mutta emme tiedä miten nämä uudet tavat tai
niiden muunnokset yhdistyvät vanhoihin ta-
poihin. Alkoholin kulutustilastoj en perusteel-
Ia Suomessa jo luultiin, että miedot juomat
olivat syrjäyttämässä väkevien juomien vah-
vaa perinnettä, ja kehitystä pidettiin positii-
visena. Survey-tutkimukset kuitenkin osoitti-
vat, että niistä oli suhteellisen halpuutensa
takia tullut alkoholistien lempijuomia (AhI-
ström-Laakso 1970, Mäkelä 1970 c), mikä yh-
dessä edellä mainitun kulttuurivaihdon kans-
sa selittää niiden lisääntyneen kulutuksen.
Samoin perinteisen kotimaisen alkoholituo-
tannon rinnalle pyrkivän kansainvälisen a1-

koholikaupan vaikutuksia juomatapoihin on
vaikea arvioida.

Kuitenkin tiedetään, että keskiolut ei va-
pauduttuaan vuonna 1969 korvannut Suomes-
sa traditionaalista viinajuopottelua, vaan tuli
sen rinnalle (MäkeIä 1970 a). Yksityiskohdat
ovat kuitenkin yhä epäselviä. Syntyykö ajan
mittaan kaksi erityyppistä juomistilannetta,
vai onko vähitellen syntymässä synteesi? Toi-
saalta tiedetään, että kun kulttuurissa on en-
nestään käyttäytymismalleja, jotka funktioil-
taan muistuttavat uusia tapoja, uudet tavat
saattavat hyvinkin helposti korvata vanhat:
kunnassa, jossa vallitsi mallasjuomaperinne,
paikalliset alkoholistit siirtyivät pilsneristä
keskiolueen, kun taas kunnassa, jossa tällaista
perinnettä ei ollut, keskiolut tuli entisten juo-
malajien rinnalle (Ah1ström-Laakso 7972).

Aika ajoin toistuvilla epidemiologisilla aI-
koholitutkimuksilla on tärkeä tehtävänsä toi-
mia alkoholi- tai raittiustilanteen "kuume-
mittarina". Niiden rinnalla tarvitaan kuiten-
kin väIttämättä myös tietoa muutosten sisäl-
Iöstä ja mekanismeista.
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