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Alkoholin käyttö kasautuu voimakkaasti Eurooppaan; Euroopassa asuva väestö, joka on
vain 13 % koko maailman väestöstä, kuluttaa
noin puolet maailman kaikesta tilastoidusta,

juomiskäyttöön tarkoitetusta alkoholista
(Sulkunen 1973). Siitä huolimatta erot alkoholin kulutuksessa Euroopan eri maiden väIiIlä ovat huomattavat; asukasta kohti laskettu kulutus vaihtelee Islannin runsaasta kolmesta litrasta Ranskan lähes seitsemääntoista litraan absoluuttiaikoholia vuodessa. Toisaalta Pohjoismaat muodostavat Euroopassa
melko yhtenäisen alueen sikäIi, että alkoholin
kulutus on niissä huomattavasti vähäisempää
kuin muualla Euroopassa. Silti esiintyy eroja
jopa näiden kulttuureiltaan melko yhtenäisten maiden välillä.
Edellä mainitut alkoholin kulutuksessa
esiintyvät erot houkuttelevat hankkimaan
juomatavoista tietoja nimenomaan vertailevin tutkimusmenetelmin. Vaikka tällaisia yrityksiä 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 perusteella 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.

juomista kuvaavia käsitteitä, jotka auttavat
tekemään vertailuja paitsi

maitten

sisäIlä

myös maitten välillä.

TILASTOT JA JUOMATAPATUTIfiMUKSET TIEDON LAHTEINA

Kun tarkastelemme kansainvälisiä alkoholin
kulutustilastoja, lienee tavoitteenamme usein
saada selville, mikä asema alkoholin käytöI1ä on eri maissa. Luokittelemme maita juuri
alkoholin kulutuksen suuruuden mukaan tai
vastaavasti eniten käytettyjen lajien mukaan.
Mielessämme on kuva tyypillisestä viinimaasta tai tyypillisestä vähäisen kulutuksen maasta ja oletamme hyvin herkästi, että vaihtelut
juomatavoissa maiden muodostamien luokkien 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 virheitä. Kulutustilastojen luotettavuutta on
vasta alettu tutkia (Su1kunen 1973), juomatapatutkimusten 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 nautintakulutus, kotitekoinen alkoholi ja alkoholin tilastoimaton maahantuonti) on arvioitu
olevan Norjassa noin kolmannes tilastoidusta
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kulutuksesta, Suomessakin jopa viidennes
(Bruun 1972). Kummankaan maan kokonaiskulutus ei edes tämä tilastoimaton määrä
huomioon ottaen kohoa Tanskan, saati sitten
Keski-Euroopan maiden tasolle.
b. A1koholin käyttäjien määrä on Pohjoismaissa huomattavasti vähäisempi kuin Keskij 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 raittiiden osuus on pienin Tanskassa, suurin Norjassa ja Suomessa (Jonsson&Nilsson t972).
Alkoholin per capita -kulutus ja raittiiden
määrät eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia; 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 Lontoossa (Edwards et aI. 1972). Sen sijaan alkoholin käyttö on Englannissa vähemmän miehistä toimintaa kuin Suomessa; raittiiden
naisten osuus on Lontoossa vain 10 /o, Suomessa sen sijaan huomattavasti suurempi, 36
-/o .

Atkohotinkulutustilastoilla on kuitenkin
käyttöä. Ensinnäkin niistä saadaan tietoja
kulutuksen rakenteesta, sen jakautumisesta
eri lajeihin. Toiseksi on olemassa viitteitä siitä, että kulutustaso ja maksakirroosin aiheuttama kuolleisuus korreloivat positiivisesti
(de Lint et at. 1971) ja edelleen, että kulutusjakautuma on yleensä vino.
MATTTEN SISAINEN VAIITTELU

On myös syytä tähdentää, että maitten sisällä

Joissakin tapauksissa näin onkin, mutta on
hyödyllistä tarkastella vaihteluja maitten sisä11ä. Esimerkiksi Suomessa alkoholin kulutus 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 kasautuu samoin huomattavassa määrin, vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin Suomessa,
eikä etenkään naisten parissa: 16 /o miehistä
kuluttaa 42 /o kaikesta miesten juomasta alkoholista, 14 /o naisista vastaavasti 55 /o kaikesta 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 näytetään tavoiteltavan humalaa. Ranskassa suoritetusta survey-tutkimuksesta kävi i1mi, että
humalan salliminen on laajalie levinnyttä ja
että runsas alkoholin käyttö koetaan miehisyyden osoitukseksi (Sadoun et aI. 1965).
Vastaavasti enemmistö Suomen pääkaupungin asukkaista pitää satunnaista, rajua alkoholin käyttöä parempana vaihtoehtona kuin
säännölIistä mutta kohtuullista (Allardt
195?). Italialaisten on päinvastoin todettu
suhtautuvan alkoholin käyttöön melko välinpitämättömästi; he näyttävät pitävän selviönä sen kuulumista jokapäiväiseen elämään
ja korostavat alkoholin ravintoarvoa (Lolli
et al. 1958). Tämä asenne ei kuitenkaan todista, etteikö humalalla myös Italiassa olisi
itseisarvoa. Tulevat tutkimukset saattavat
osoittaa, että se on pikemminkin itsestään sel-

esiintyy huomattavaa vaihtelua alkohoiin

vää!

käytössä, homogeenisuus maan sisäIlä on
useammin poikkeus kuin sääntö: a. Muutamissa maissa vain osa väestöstä käyttää alkoholia. b. Suuri osa kulutetusta alkoholista kasautuu 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.

Humalan tavoittelu näkyy myös itse juomatavoissa. Vaikka alkoholin kokonaiskulutus vaihtelee eri Pohjoismaiden väIillä, todettiin vuonna 1964 suoritetun survey-tutkimuksen perusteella humalakulutuksen ja humalafrekvenssin olleen kaikissa Pohjoismaissa samaa luokkaa. Sen sijaan alkoholinkäyttötilanteet, joissa nautitaan niin pieniä
määriä, että seurauksena ei ole humala, olivat
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Tanskassa ja Ruotsissa huomattavasti yleisempiä kuin Suomessa ja Norjassa (Jonsson
& Nilsson 1972). Juuri tämä humalakulutuksen rinnalla esiintyvä runsaampi "lisäkulutus" kohotti Tanskassa ja Ruotsissa alkoholin
vuosikulutuksen henkeä kohti suuremmaksi
kuin Suomessa ja Norjassa, joissa alkoholia
nautittiin useammin humalan saavuttamiseksi kuin aterian juhlistamiseksi tai "yömyssyksi".

Valitettavasti muista maista ei ole käytettävissä yksityiskohtaisia ja systemaattisia empiirisiä tietoja humalakulutuksesta ja -frekvenssistä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella ranskalaisista miehistä 2l % ja naisista 3 /o ilmoittijuoneensa liian paljon "melko usein", ja vastaavasti 66 % miehistä ja 43
/o naisista "harvoin" tai "poikkeuksellisesti"
(Sadoun et al. 1965). Alkoholinkulutusjakauman perusteella on vastaavasti arvioitu, että
7 /o aikuisväestöstä on suurkuluttajia eli juo
enemmän kuin 20 cl absoluuttialkoholia päivässä (Ledermann 1956). Hollannissa taas 17
/o tutkituista tunnusti avoimesti haastattelijalle juovansa Iiikaa silloin täIlöin (Gadourek et al. 1963, s. 452). On mahdollista, että arviot eivät vastaa todellisuutta, koska ihmisten
tiedetään sekä salailevan että liioittelevan aIkoholin käyttöään.
Olemme tottuneet ihailemaan italialaisten
juomatapoja. Vaikka he vuosittain juovat
erittäin suuren määrän alkoholia, näyttävät
juomatavat silti olevan hillittyjä eikä tavoitteena suinkaan näytä olevan humala kuten
Pohjois-Euroopassa. Tämän arkiväittämän
näyttää myös tehty survey -tutkimus todentavan. 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 ltaiiassa on noin viisi kertaa enemmän kuin Suomessa, tosin kuitenkin Iähes puolet vähemmän kuin Ranskassa (de Lint et aI. 1971). ItaIialaisten juomatapatutkimuksessa arvioitiin
humalatiheys käyttämällä humalan subjektiivista määritelmää, jota kuvaa tekijöiden
seuraava selvennys: "... humalalla tarkoite-

taan sellaisen alkoholimäärän nauttimista, joka aiheuttaa huomattavan muutoksen yksilön
ajatuksissa, tunteissa tai käyttäytymisessä
muutoksen, jota luonteensa takia ei ole unohdettu, 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 Italiassa, "humalan promilleraja" on paljon korkeampi kuin kulttuureissa, joissa alkoholin
käyttöön suhtaudutaan kielteisesti tai ambivalentisti. Tarvittaisiin siis enemmän empiirisiä humalatutkimuksia.

Humalan määritteieminen on kaiken kaikkiaan kuitenkin hyvin vaikeaa. Promilleraja
takaa vertailukelpoisuuden, mutta sen merkitys riippuu yksilön alkoholinkäyttötottumuksista. Jos taas humalan määritelmä kytketään käyttäytymismuutoksiin, ollaan sidoksissa juomistilanteisiin ja humalan rooliin
(vrt. MacAndrew et al. 1969).
J

UOMATAPAf UTKIMIIKSISTA

Juomatapatutkimusten laatu, yksityiskohtaisuus ja jatkuvuus vaihtelevat huomattavasti

eri maissa.
Kaikki Pohjoismaat ovat perinteisesti pyrkineet eliminoimaan alkoholin käytön tai ainakin vaikuttamaan siihen. Tämän vuoksi on
ymmärrettävää, että käyttötapoja on kartoitettu enemmän nimenomaan Pohjoismaissa
kuin maissa, joissa alkoholin jakelu ei ole
miltään osin keskusjohtoista ja joissa alkoholi ei ainoastaan tuota verotuloa valtio1le,
vaan on tärkeä osa elinkeinoelämää ja merkittävä vientiartikkeli. Pohjoismaissa Tanskaa lukuun ottamatta tutkimustoiminta on
myös ollut jatkuvaa ja siten kasautuvaa,
Norjassa ja Suomessa lisäksi myös erityisten tutkimuslaitosten vastuulla. Muualla
Euroopassa suoritetut juomatapatutkimukset
ovat olleet irrallisempia, mutta samalla usein
myös hyvin laajoja, ja sisältäneet alkoholin
käytön rinnalla muitakin käyttötapoja, kuten tupakan polton (Gadourek 1963), kaiken aterioinnin ja erikoisesti maidon käytön
(Loili et aI. 1958) tai kaiken juomisen, yhtä
hyvin alkoholittomat juomat kuin alkoholijuomatkin (Sadoun et aI. 1965).
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NAKÖKULMIA KULTTUURIEN
VALISIIN JUOMATAPAYERTAILUIHIN

Eri

maissa juomatapatutkimuksia ovat suorittaneet useimmiten yksittäiset tutkijat, jotka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
eivät ole pyrkineet kansainväliseen vertailukelpoisuuteen tai pohjaamaan uusia tutkimuksiaan olemassa oleviin. Jotta eri tutkimuksista saatu tieto voitaisiin käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi, tarvitaan joitakin yleisiä käsitteitä, joihin hajanaiset tutkimustulokset voidaan kytkeä. Seuraavat kolme näkökulmaa ovat vain yksi mahdollisuus
monien joukosta:
1. Alkoholin käytön kiinnittyminen muihin
toimintoihin, joita kuvataan tarkastelemalla
a) mikä yhteys on alkoholin käytölIä ja

aterioinnilla sekä
b) miten juomapaikan valinta vaihtelee
eri maissa.
2. Alkoholin käyttöön kohdistuvan virallisen ja epävirallisen kontrollin vaihtelu
sekä niiden keskinäiset yhteydet.
3. Joukkotiedotuksen ja matkailun välityksellä tapahtuvan kulttuurivaihdon vaikutus 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 yhtenäisinä kulttuurialueina tietoisena siitä, että yhden kulttuurin piirissä ei ole vain yhtä,
vaan useita eri juomatapoja, jotka poikkeavat
toisistaan mm. sukupuolen, iän ja yhteiskuntaluokan mukaan. Osakulttuurit heijastuvat
kuitenkin siihen kokonaiskuvaan, jonka
saamme tarkastelemalla erilaisia marginaalijakautumia.
At
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siin toimintoihin on mahdollista selvittää kuvaamalla, miten se yhdistyy ateriointiin. Pohjoismaista ainoastaan Ruotsissa alkoholia
käytetään melko usein aterian yhteydessä.
Runsas 3/4 tukholmalaismiehistä oli viimeksi
alkoholia nauttiessaan myös aterioinut. Pohjoismaiden muissa pääkaupungeissa vastaava
osuus oli käytetystä lajista riippuen noin 50
/o; Kööpenhaminassa ja Oslossa ateriointi ei
useinkaan liity sekakäyttöön (väkevät juomat yhdessä muitten alkoholilajien kanssa),
kun taas Heisingissä ateriointi on harvinaisempaa käytettäessä yksinomaan viiniä tai
olutta (Jonsson & Nilsson t972, s.44). Helsingissä viinin humalakäyttö ilman ateriointia
johtuu viinin suhteellisesta halpuudesta muihin lajeihin verrattuna. Viinien on todettu
olevan varsinkin taloudellisesti laskelmoivien 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
Lontoossa yhdistetä ateriointiin, vaan
ilmeisesti pikemminkin yhdessäoloon, jota
voisi luonnehtia "vetelehtimiseksi" (hanging
round), koska viimeisimmässä survey-tutkimuksessa ei ateriointia alkoholin käyttötilanteena lainkaan tutkittu. Sen sijaan käy ilmi,
että lähes 2/3 miehistä (kahteen ylimpään sosiaaliluokkaan kuuluvia lukuun ottamatta)
juo yleensä pub'issa (Edwards et aI. 1972, s.
84). Puolassa, jossa vodka on suosituin alkoholijuoma, alkoholin käyttö aterioilla on haryleistä se on sen sijaan muuten
vinaista
yhdessä oltaessa (Swiecicki 1963).
, Alkoholin käyttö voi oIIa myös melko irral,laan jokapäiväisestä sosiaalisesta vuorovaikuituksesta ja nimenomaisiin juomistilanteisiin
eriytynyttä maissa, joissa se ei o1e yhteydessä
ateriointiin. Juomistilanteiden ja kulutuksen
kasautuminen muutamiin viikonpäiviin on
yksi osoitus tästä. Esimerkiksi Suomessa kaikesta 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 nimenomaan lauantaihin (Gadourek 1963, s. 452).

liioin

Viikonlopun vaikutus tuntuu alkoholin käytössä hyvin voimakkaasti myös Lontoossa.
Kööpenhaminassa kulutus jakautuu jo tasaisemmin eri viikonpäivien kesken (Jonsson &
Nilsson 1972, s. 46).

Vaikka juominen monessa maassa näyttää
siis keskittyvän viikonloppuun, tämän keskittymisen muoto vaihteiee. Niinpä Lontoossa
juominen ei keskity yhtä voimakkaasti lauantaihin 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 päiväIlisen yhteydessä. Myös miesten käyttämästä 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 iainkaan aperitiiveja. Alkoholia ei siis käytetä
Ranskassa yksinomaan aterioinnin yhteydessä. Kun siirrytään alkoholin kokonaiskulutuksesta yksilötasolle, käy ilmi, että 23 %
miehistä ja 6 % naisista juo alkoholia aterioitten väIillä päivittäin sekä lisäksi 15 lo miehistä 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 aterioidessaan säännöIlisinä ateria-aikoina. Lisäksi silloin kun alkoholia käytetään yksinomaan aterioilla, määrät ovat hyvin pieniä.
Miehistä, joiden päivittäisestä kalorintarpeesta 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 yksinomaan aterioilla (Lolli et al. 1958, s. 71).
Tarkasteltaessa aterioinnin ja aikoholin
käytön välisiä yhteyksiä on kuitenkin otettava myös huomioon, mikä merkitys aterioinnilla sinänsä on eri kulttuureissa. Italiassa
ateriointi lienee suuremmassa määrin yhdistävä 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 rituaalista, pikemminkin se on välttämätöntä
toimintaa; aterian valmistamiseen ja itse ateriointiin ei käytettäne yhtä paljon aikaa kuin
Italiassa.

Alkoholi,n kägtön engtyminen
patkan mukaan
Missä määrin alkoholin käyttö sitten on eriy-

tynyttä paikan suhteen? Suomalaisten juomiskerroista selvä enemmistö tapahtuu yksityisissä tiloissa ja vain vajaa neljännes ravintoloissa. Ravintolainstituutio on suomalaisille
melko vieras. YIi puolet suomalaisista käy ravintolassa harvemmin kuin kerran vuodessa
(Partanen 1970). Kuitenkin Suomessa ravintolakulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta
on suurempi kuin Ruotsissa ja Norjassa. SeIitys on siinä, että ravintolat palvelevat lähinnä
suomalaisia suurkuluttajia; B0 /o ravintolakäynneistä ja vielä suurempi osa ravintoloissa kulutetusta alkoholista kertyy 10 prosentille väestöä (Partanen 1970). Aivan samoin
ruotsalaiset juovat alkoholia pääasiassa käydessään vierailuila ystäviensä luona tai saadessaan itse vieraita, ja ravintolapalvelusten
käyttö lisääntyy alkoholin vuosikulutuksen
kasvaessa (Nilsson & Svensson 1971, s. 131).
Sen sijaan Kööpenhaminassa jopa 1/3 juomiskerroista tapahtuu työpaikalla ja alkoholin
nauttiminen kotona on huomattavasti vähäisempää kuin muissa Pohjoismaissa (Jonsson
& Niisson 1972, s.40). Myös Hollannissa alkoholin 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 kuuluu 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). Vastaavasti 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 alkoholia joka päivä tai useita kertoja viikossa.
Ranskalainen kahvila on samoin kuin englantilainen pub alempien tuloryhmien suosima 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 tietoja 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
ja humalan kontrollista
niin virallisesta kuin epävirallisestakin
- ensin tarkasteltava normatiivisia asen-teitaonsamoin
kuin varsinaista käyttäytymistä.
Suomalaiset ovat kuuluisia omalaatuisesta
suomalaisesta "viinapäästään", tavasta pyrkiä
juomalla eroon arkitodellisuudesta seurauksista 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 todellisuutta ja vahvistamaan raittiusideologian soveltuvuutta suomalaisille, vaan jopa pienenä
kansallisylpeyden aiheena. Kansainvälisissä
juomatapavertailuissa käyttötapaamme rinnastetaan irlantilaisten hurjiin juomatapoihin ja vastakohtana esitetään lähinnä juutalaisten 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 humalaa suorastaan ihannoivia asenteita (Pittman
1964). Ambivalentin asenteen vuoksi ei alkoholin käyttöä varten ole yleisiä normeja, vaan
ainoastaan pienryhmistä peräisin olevia norsekä alkoholin käytön
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meja (Bruun 1959). Kun alkoholin käytöstä
keskustellaan pienryhmissä vain erityistilanteissa, keskustelun seurauksena ei ole juo-

mista sääteleviä normeja, jotka välittyisivät
sukupolvelta toiselle.
Epävirallisten normien puuttuminen heijastuu mm. siinä, että lainsäädäntöteitse luodaan virallinen päihtymyksen kontrollikoneisto. Tämä tulee esimerkiksi näkyviin tutkimuksessa, jossa selviteltiin, miksi Helsingissä viime vuosina on ollut juopumuspidätyksiä asukasta kohti 7-13 kertaa enemmän
kuin Kööpenhaminassa, vaikka arvioiden mukaan (Bruun 1969) todellinen humalatiheys
on Helsingissä vain hieman suurempi kuin
Kööpenhaminassa. Ilmeni DD., että tä[ä
kontrollikoneistolla on aivan eri merkitys
näissä kulttuureissa; Helsingissä päihtymyksen sosiaalisen kontrollin perustana olevat
arvot ovat kontrollia puoltavia sekä lisäksi
yhteisökeskeisiä. On painotettu yleistä turvallisuutta, järjestystä ja esteettisyyttä. Kööpenhaminan kontrollij ärj estelmän perustana
olevat arvot ovat suurerrunassa määrin kontrollia vastustavia kuin Helsingissä. Yhteisä
keskeisiä arvoja ei esiinny, vaan yksilökeskeiset arvot ovat hallitsevina (Ahlström-Laakso
1971). Toisin sanoen on ilmeistä, että Tanskassa, päinvastoin kuin Suomessa, on olemassa yleisiä juomista sääteleviä normeja ja että
tanskalaiset siten valvovat humalaa jo varhaisessa vaiheessa, itse juomistilanteen aikana.

Tiedetään aivan liian vähän juomista säätelevistä epävirallisista normeista ja epävirallisesta sosiaalisesta kontrollista. Kun Italian alkoholikulttuuria selvittäineet tutkijat koros-

tavat aterioinnin merkitystä juomista

sääte-

levänä tekijänä, he ovat vasta kuvanneet lopputuloksen. Ateriointi sinänsä ei kuitenkaan
ole tärkeä, vaan siihen liittyvät juomista säätelevät epäviralliset normit. Emme toistaiseksi tiedä, minkälaisia kontrollimekanismeja
on olemassa, emmekä lüoin tunne niiden dynamiikkaa. Ennen kuin voimme "sulattaa"
italialaisen viinikulttuurin suomalaiseen ruokapöytään, tarvitsemme myös tietoja siitä,

minkälaisen epävirallisen kontrollijärjestelmän tilaamme sen mukana.

KI'LTruURIVAIHDON VAIKUTUS

Kirjalli.sarus

JUOMATAPOIHIN

Useimmissa juomatapatutkimuksissa kulttuu-

ria pidetään muuttumattomana. Nykyään
kulttuurivaihto lienee kuitenkin niin huomattavaa, että se ilmeisesti ei voi olla vaikuttamatta myös juomatapoihin; mm. massakommunikaation ja -turismin vaikutus on hyt irl
todennäköinen. Esimerkiksi suomalaiset turistit oppivat Mallorcalla juomaan viiniä,
mutta emme tiedä miten nämä uudet tavat tai
niiden muunnokset yhdistyvät vanhoihin tapoihin. Alkoholin kulutustilastoj en perusteelIa Suomessa jo luultiin, että miedot juomat
olivat syrjäyttämässä väkevien juomien vahvaa perinnettä, ja kehitystä pidettiin positiivisena. Survey-tutkimukset kuitenkin osoittivat, että niistä oli suhteellisen halpuutensa
takia tullut alkoholistien lempijuomia (AhIström-Laakso 1970, Mäkelä 1970 c), mikä yhdessä edellä mainitun kulttuurivaihdon kanssa selittää niiden lisääntyneen kulutuksen.
Samoin perinteisen kotimaisen alkoholituotannon rinnalle pyrkivän kansainvälisen a1koholikaupan vaikutuksia juomatapoihin on
vaikea arvioida.
Kuitenkin tiedetään, että keskiolut ei vapauduttuaan vuonna 1969 korvannut Suomessa 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? Toisaalta tiedetään, että kun kulttuurissa on ennestään käyttäytymismalleja, jotka funktioiltaan 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 juomalajien rinnalle (Ah1ström-Laakso 7972).
Aika ajoin toistuvilla epidemiologisilla aIkoholitutkimuksilla on tärkeä tehtävänsä toimia alkoholi- tai raittiustilanteen "kuumemittarina". Niiden rinnalla tarvitaan kuitenkin väIttämättä myös tietoa muutosten sisälIöstä ja mekanismeista.

Ahlström-Laakso, Salme: Alkoholistien aIkoholinkäyttötavoista. Alkoholipolüttisen
tutki,muslar,toksen tutkimusseloste No 57,
1970

Ahlström-Laakso, Salme: Arrests for drunk-

enness two capital cities compared.
Seandinaui.on Studies in Cri,mi.nologg, Vol.
3:89-105, 1971
Ahlström-Laakso, Salme: The effects of a
slight change in aleohol restrictions on the
drinking habits of alcoholics. 30th fnternational Congress on Alcoholism & Drug Dependence. Amsterdam, 4th-gth September,
t972
AIIardt, Erik: Drinking norms and drinking habits. In Drinki,ng and drinkers. Three
papers in behavioral sciences. Helsinki 1957
Bruun, Kettil: Dri.nki,ng behautour i.n small
groups. Helsinki 1959
Bruun, Kettil: The aetual and the registered frequency of drunkenness in Helsinki.
British Journal of Addicti,on, 64:3-8, 1969
Bruun, Kettil: Alkoholi,: kägttö, uaikutukset ja kontrollä. Helsinki 1972
Edwards, Griffith, Chandler, Jane & Hensman, Celia: Drinking in a London suburb.
Correlates of normal drinking. Quart. J.
Stud. Alc., Suppl. No 6:69-93, 7972
Gadourek, I.: Riskante geutoonten en zorg
ooor eigen welzijn (Hazardous habits and
human well-being). Groningen 1963
Jonsson, Erland & Nilsson, Tom: Sarnnordi,sk undersökning au uufrna rndns alkoholuanor. Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN), 1972
Ledermann, Sully: Alcool, alcoolisme, al'
cooli.sati.on I. Paris 1956
de Lint, Jan & Schmidt, Wolfgang: Consumption averages and alcoholism prevalence: A brief review of epidemiological investigations. Bri.ti,sh Journal of Addi'ctton,
1971, VoI. 66,2,97-t07
Lo1li, Giorgio, Serianni, Emilio, Golder,
Grace M. & Luzzatto-Fegiz, P.: Alcohol i'n
Italian culture. New Jersey 1958
MacAndrew, Craig & Edgerton, Robert B.:
Drunken comportment. Chicago 1969

I

MäkeIä, I(Iaus: Alkoholinkäytön viikko-

rytmi. Alkoholi.poltittisen tutkimuslaitoksen
tutkimusseloste No 46, 1969
Mäkelä, Klaus: Juomiskertojen useus nautittujen juomien ja määrän mukaan ennen
ja jälkeen lainuudistuksen. Allcoholipoliti,i,kIco XXXV, 1970:5, 24L255.1970 a
Mäkelä, Klaus: Uusi alkoholilainsäädäntö
ja raittiiden lukumäärä. Alkoholi,kgsgmgs
XXXVIII, 1970:1, 18-23. 1970 b
Mäkelä, Klaus: Ammatin arvostus, tulot ja
alkoholijuomien käyttö. Alkoholi,kysAmgs
XXX\rIII, 1970:3, 125-148.1970 c
Mäkelä, I(laus: Concentration of alcohol
consumption. Scanilinauian Studies in Crimi,nologg. Vol. 3:77-BB, 1971. 1971 a

Mäkelä, Klaus: Measuring the consumption
of alcohol in the 1968-1969 alcohol consumption study. Oy Alko Ab. Sociol Research Instttute of Alcohol Studi,es. Vol. 2. Helsinki
1971. 1971 b

Nilsson, Tom & Svensson, Per-Gunnar:
Svenska folkets alkoholvanor och alkohol-

attityder RUS (Riksundersökningen).
Statens off entli,ga utredni,ngar l97L:77

10

Partanen, Juha: Asiakastutkimus 1968. Ravintolakäyntien tiheyttä ja suhtautumista ravintoloihin kartoittavan tutkimuksen tulokset. Alkoholi,polä.ttisen tutkimuslattoksen
tutkimusseloste No 53, 1970

Pittman, David J.: fnternational overview:
social and cultural factors in drinking patterns, pathological and non pathological. In
Selected papers presented at the 27th lnternati,onal Congress on Alcohol and Alcoholäsm, Vol. 1, Alcoholism as a cultural question, 1-13, 1964
Sadoun, Ro1and,

Lolli, Giorgio & Silver-

man, Milton: Dri.nking

in

Freneh culture.

New Jersey 1965
Sulkunen, Pekka: Alkoholijuomien tuotan-

nosta ja kulutuksesta. Alkoholi,poli,täkka
XXXVIII, 1973:3, 111-117
Swiecicki, Andrzej: Struktura spoLgci,a
nopojiw alkoholwEch ro Polsce. Warszawa
1963

Verkko, YeLi:. Lähimmäi,sen ja oma henki..
Jyväskylä 1949.

