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tarue ja kebitys *norrn**,
lliksi Snomessa aiime auosisadan aailtteessa
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Juokswaa atkoholim,kulutustilastoa on Suo-
m€ssa laadiütu vuodesta 1933 lähtien. Edel-
lisenä vuqnna perustettu aJ.koholirnonopoli,
Oy Alkoholiliike Ab, on toirniütanr:rt til,astoa
oma,I,ta toirniarlureeltaän. Kuitenkin jo puoli
vuosisataa aikaisnmin oli ilrnestynyt en-
sinnrnäinen tutkirnus, jossa tarkasteltiin eri
alkoholijuomien kuluüusta Suornessa (Igna-
tius 1885). Sitä seurasi pari muuüa selvit5n-
tä, joissa oli laskettu kokonaislrulutuslukuja
(Komiteanmieti,ntä 1890:5; Tuuri 1913). Kun
virallisen titraston uudel,leen järjestämistä
vanten asetettu titrxtokomitea vuonna 1914
antoi 11. rniretintänsä aLkorholitilastosta, se kat-
soi, etrtä §seisen rtilastohaaran pääteh,tävänä
valtion pu,tr,taan alkoholitu.tron laskemisen
ohell,a on aJkoholin vuosittaisern nautintaku-
Iutuks,en selvifitärninen (KM 1903:7:11). Kun
vuosisadian vaihteen tienoilla keskusteiltiin
alkoholiasioista, käytettirin angr.mentoinnissa
tietoja üru,Iutustasosta. Mistä tämä nopeasti
puhjemnut künnostus alkoholin kokonaisku-
Iurtusta ko,htaa.n? Miksi vanha! alkoholijuo-
mier val,mistukseen, tuontiin yms. Iü,ttyvät
tilastotiedot eivät enää nüttäneetkään? Mik-
si eri alkoholijuonr,at piti yhdistää samran ot-
sakkeen alle abaolu,uttialkoholin lcokonairsku-
Iutukseksi? Mirten aLkoholiolot olivart rnuut-
tuneet sil,loin, kun vanha til,astointijä{estel-
mä ei enää,tyydyttänyt? Oliko qrntynyt uusia
ongelrrnia a,lkoholin tiimoilta? Keitä nämä on-
gelmat häiritsivät? Mihin kulurtustietoja tar-
vittiin? Ja käytettäm?

Antikkeli perustuu esitelmään, jonka tekijä piti
IX Pohjoismaisessa sosiologikongressissa Lundissa
elokuussa 19?6.

RiittaWallenius

Y hteiskurma.llisten tilo,stoi en rynng stö

Uusien'ti,trastosarjojen aloittarniseen vaikut-
taa ajan tieteen ja tehrologian tilasbotuotan-
nolle tarjoarnien välineiden taso. Mutta sü-
hen, mistä asioista ja miteur tilastoja ryhdy-
tääq:. laatiroaan, vailrurtrtavat rnyäs murenlai-
set rnuutt tekijärt. Kehityksen myötä nousee
esiin uusia yhteislrunnatlisia kyq;myksiä, joi-
den ratlraisemisessa til,astoüliset selvitykset
ovat avuksi. Kuirtenkin eri htressiryhmillä
saattaa ol}a hyvinkin erilaisia tiedmtarpeita
eivätkä nämä ,tarpeet vä,lttämättä kovinkaan
yksioiikoisesti johda tilaston laa,timiseen.

On helppo ymmärtää, että valtio tuottaa hal-
linnollisen toimen yhteydessä sarjoja, joita se tar-
vitsee hallinnollisen rutünin hoitamisessa, val-
vonnassa ja suunnittelussa, ja että nämä tilastot
muuttuvat valtion luonteen muuttuessa. Esimer-
kiksi sopii ulkomaankauppatilasto, joka on mo-
nissa maissa kaikkein vanhimpia tilastoja. Sen
tietoja on alunperin tarvittu kauppataseen ja tul-
litulojen laskemiseen sekä tulliviranomaisten val-
vomiseen ja se on vuosisatojen kuluessa huomat-
tavasti kehittynyt. Esimerkiksi Suomessa virallis-
ta teoilisurustilastoa uudistettiin rnerkittävästi
vuonna 188i4, toisin sanoen silloin kun maan teol-
listuminen oli pyörähtänyt käyntiin. Monien so-
siaalitilastojen synty sen sijaan on monimutkai-
sempaa. Saattaa olla useita sosiaalisesti kipeitä
ongelmia, joita ei lainkaan tiedosteta ja jotka siten
eivät nouse tilastoinnin kohteek§. Tai ongelmaan
kiinnittävät huor,niota vain sellaiset ryhmät, joil-
la ei ole vaikutusvaltaa tilastoviranomaisten pai-
nostamiseen eikä resursseja itse tuottaa haluaman-
sa tilasto. Myös yleispolüttiset suhdanteet voivat
vaikuttaa sosiaalitilaston tekemiseen. Kun Tilat-
toman väestön alakomitea vuonna 1901 teki suu-
ren selvityksen maaseudun oloista, oli välittömänä
stysäyksenä työn käynnistämiselle kiristynyt val-
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tiollinen tilanne: venäläistämispolitiikan ajajat ha-
lusivat sen avulla saada uuden propa-ganda-aseen
(Alanen 19M, 159-160). Kuitenkin olojen kädis-
tyminen oli maaseudulla alkanut jo l800-luvun
alussa: väestö kasvoi nopearnmin kuin elinkeinot
pystyivät työllistäimään. Mrn sanomalehdissä oli
jo puolen vuosisadan ajan käyty keskustelua ti-
lattoman väestän kysymyksestä, maalaisköyhäläi-
sJrydestä, suhteellisen lükaväestän ongelmasta, ei-
vätkä vanhat tilastot (esim. väestätilasto) valais-
seet tätä kysymystä (Haatanen 1908' 22-112).

Mitä mielenküntoa on selyittää varhaisim-
pien suornalaisten alkoholinkulutustilastojen
sJrnnyn syi,tä? Af,koholiJrysymys o11 vuosisa-
danvaih'teen molemmln puolin näkyvästi
esiJträ. Alkoholiasioita käsiteltün vuodesta
1866 lähtien kaikilla valtiopäivtllä. Sivisty-
neistön aateurraaiilmrassa yhteiskunnallinen
alkoholi§syrnys sai 188&Iu\ru1lra merkittä-
vän djan. Räiütiuslijl*eestä tuti §arnalla vuo-
si,kynrmmellä voimalcas ja hyvin organisoi-
tunut kansanliike. Alkoholin tuotanto oll yk-
sityisten teoltirsuudrenharjoiütajien käsissä, ja
nämä ollvat lü,Wnee,t yhteeon raitfiusliik-
keen vasüapain:oksi. Velti,o ja kaupunkikun-
oa,art 'saivat hurourattavat tulqt eril:aisista al-
koholiveooirsta. Alkoholün siirs,kohdisüui mo-
nernl,aisia inttressejä. Mutta: alkoholin kulu-
tus oli tuolloin varsin alhaine"n, vemataanpa
siitä sitten Suronen nykyiseen ail,koholin ku-
lutukseen tai muiden Euroopan raaiden ku-
lutukseen vasta,avane ajan'kolrtana, jq vielä-
pö laslrumunnassa. Vu,cina 1891-1910 abso-
Iuuttiaillmholin asukasta kohti laskeütu kedld-
määräi.nen rnrcikulutus vaihttli 1,6 ja 2,1

litran välillä, kun '* samanaikalsesti esirn.
Rarrskassa oll L7,4-2\9 'lltraa ja ylipäänsä
kaikkialla Euroopassa suurempi kulrr Suo-
messa (KM 1926:8,24-.ZE). Vuonna 1974 Suo-
messa kulutettiin naru,timltetarkoittdrsün 100-
prosenttisena alkoholina laskeütuna 6,45 lit-
raa asukasta kohti (AJXion vuosikirja 1974,

11ä). Milsi hrqllais€sss titrantexga kulutus-
tason tunterninen oli tärkeäiä?

J uok seo ot olkolwlitilostot 1 880-19 1 7

Valtlon alkoholitulot koostulvat alkoholljuo-
mien valrnieüuflreroista ja fuooditultelsta sF
kä vald«r osuudepta vähittäisrryynti- ja an-
niskeluyhrHöiden rroittorrarcihfur. Tarkastelu-
ajanjalceona näiden osuus vatrthr kaildsta
1m

ttrloista vaihteli lry'rnmenen je kahden§rm-
m€nen prosentin väliJ.lä (KM 1926:8, 101-
107). Erilaistcn a,lkoholijuornierrr vail,mistuk-
seur rrsrotus oli erilaista, täs/tä valrnistu-ksen
koruhollin eroit. Palovifulavero oli alkoholi
veruista tuorttoisin ja siksi viinarrvalrnistus-
ta varlvottiin varsin ankarasti, oli jopa pysty-
tetty orna, ainoalaatuinen kontrolliorgani-
'saati,o. Kontrollin tuloksena oli yksityiskoh-
tairnen tilasto vifuranpoltosta je tislauksesta
(Tuominecr L950, 202-204). Mallasjuwnateol-
lisuuüta vencrtettlin käytetyn rnallasmäärän
mukaan, sen valvonna.n yhteydessä ei synty-
nyt valmistustilastoa (Niemi 1952, 57--60).
Viiniteollisuuüta, joka enimm&ikseen sekoitt
ti vedestä ja väkiviinrasta rnletoja juounia,
ei venotettu eikä ,kontroll,oirtu (Telarlrtvi 1937,

151-153). Siten kahden viimelsqi nralnirtuur
teo[isr.l,udeuxhaärarn tuotanmosta on tietoja
vain yleisessä teollisuustilastcsa. Yleisessä
u.lksnasnkaruppatilsstossa oli tietoja erilais-
ten alkoholijuounterr tuorudsta, vienti oli ole,
matonta. Tilastosta ei käynyt'selvi[e tuodun
alkoholin rnäärä, vaan tuotujen juonien arvo
sekä astioiden, pul§en tme. lulrumäärä.

Atrlroholijuoonien käyttö aiheu,tti hsnka-
luutksia (lrs. Ignotius 1885, 127 ja KM 1904:3a,

26-26), Juopuneet häiritsivät järjestykselr-
pirtoa yleisirllä paikoirlla ja aiheuttivat väld-
vaü,taüsuuksia. Sunnuntatsen ryyppäämisen
jätkeen olivat Wärtä poissa,olot, "vapaamae-
nantait", yleisiä. Juopot ja heidän perheen-
sä jouhrivat usefur köyhäinhoi,tolalrtoksen nls-
koille jne. Silcüpä oikeustilaston yhteydes-
sä,tilestoitün juouutrreissa rtehdyt rikokset,
juoppoudesta üuornitut ja paloviina-asetuü<-
sia vastaan rildrmeet. Köyhäirnhoit'otilastoon
tietoja kerättäesßä §syttiin rnm. köyhäin-
avun sJrytÄ, oll&o se mshdollisesti juöppous.
My«is lääki:rtiütilesüosea jril.kaistiin eräitä tie-
toj a a,l.koholihaitoista,

Ennen muuta raittiusliikkeen aloitteellleuu-
den ansicta Suonm virrallis€en tilastoon pe-
rustettJln lnrosi§Edsn aü.rssa AJkoürolittlastoa-
sarja (S\IT XXUI). Sen alnoat, vuosina
1004 ja 1913 ikneetyneEt osat käsitteltvät kut-
tenkia valn yhtä alkoholi§symyksen ooa-
alueüta, eü-koh,oltjuomlelr kau,ppaa, ja elltärkin
tarheomrnin vain ns. Göteborgin järjestelmän
mukaieten vähittäiorryynti- ja anniskeluyh-
tüiiden tolmlntaa.



Juolrseyia alkoholitilastoja tehtün eiis niis-
tä'a,lkoholikysymyü<sen puolista, ft*ka olivat
val,tlqr- ja kunnallistnlouden sekä maan jär-
jwtyksenpidon kannalta orleellisia, eikä a,l-
lcoholtuo kokomaiskulutus kurulunut tähän ryh-
mään (tfirnä nä§y selväsfl estmerkiksi tuon-
titilasüoeta, joasa tieüoja annettiirc tuotujen
juomien Ervosta, murtta ei nettwolyymiata).
Y1eemsä närnä alko,lrolitiilastotiedot olivst vain
pieni osa §seisen alan ylelseunpää tilastoa,
kuten oli asia,tullitirlaeton, oikeustilaston,
teollisu,u,sti,lasüon tai köyhätnhoitotilasüon
trrohdalla. Palorrziina,sai eri,tytskohtelwr val-
tioor taholta dl<si, että sen raskas nersürs
o11 moraalisesti nilm mainiosti perusteltavls-
sa, ja tästä oli seuraul<sena erityinen, muus-
ta teollisuustllastosta irrarLlaen olwa patro-

vilnanvalmis,trwtilasto. Viral,lisen tllastm al-
koholitilasüo-osat oliva,t pi,hernmtn,tilaetollt-
sia erityishrtkirnuilrsia kuln juoksevaa alko-
holikaupp,etilastoa ja llittyivät nekin a,lko-
holitalotdßn,selvittäanlseen.

§uhtautuminen en alkolwlijuomän ja nlldm
käryttöin 187 l-lur:ulto löhtten

Aina kielüolain vol,maantuloon astl (1919) eri
atrkoholij uornat olivat lalmsäädännätrrliaesti eri-
laisffsa asaman;a. Tämä kosld, gaitsi nliden
valmlstusta, my& vähittälanyyntiä ja an-
niskelus. Tiukirnrni:r rajoltettlln väkevlen
juomien kaup,paa ja valmiehrrta Ensimrnäi-
sen kerran rajoitetflln mallasjuomien haup-
paa lairu*$iädännöIlä maaseudulla l lonna
1883 ja kaupungslssa vuorule 1902, ja rnul-
den nrietoJen juomien vähi,ttäiskauppeen
puurtuttiin asetrusteitse vuonna 1895. Eneim-
mälnen oluenvalmisfißta [r,oeltelre la[ßi tull
volrnaem 1902, nnlüta vitrniteol[buus py*yt täy-
sin vapaana kteltolaldin sualdta. Elinkelno-
Je ftnkaaltpolilü,ttresti eri ailkotrolijuunat oli-
vat siis aiven erilaisessa äremaaea (KM tgZ6:
8,7-14).

Lainsäädännön ohelle alkohollfuomlen saate-
vuuteen valkutettlln myör vählttätrlraupan Je en-
niekelun Järlestelyltlä, 1870-luvulte lähtlen elet.
tlln Suomen kaupungelrsa rcveltae rul Göteborg-
ln järJeeteknää, Jolla kaupungln ketkld pelovtl-
nan vählttäism1ryntl la annlskelu tat elnakdn pää-
qB qiltä annattiin yhdeor $tütn holddttarrald-
JärJestelmän tarkoltuksena oll Juoppouderr var.

tustanrlnen poiatamalla viinakaupasta yksltylnen
voltontavolttelu. JtirjeEtelmästä vuonna 1907 väl-
töskirjan kirjoittanut L. Harmaja nlmenomalsestl
korostl, että sttä eü perugtettu ylomplen kansan-
kerrosten ellntapoJen parantamirekel, vaan tVö-
väaetän pitrtmä vellitsvan fuoppoudor ehkäire-
mlseksl (Ils,rrneJa 19ü7, 1{,6). Järlest€lmitn pllrlln
kuulul aluksl valn väkevten Juomlen kauppa, kui-
tenkln niln, että kondltorlat, ravlntolat Ja hotelüt
jäivät yleensä rcn ulkopuolelle, samoln ulkomdt-
ten Juomlen myyntlpdket, ell petket, jolda pe-
remman väen vol odottea hankklneen vllnansa.
Mledomplen juomlen kauppa pysyl uurlmmak-
sl osaksl aen ulkopuolella, ealmerklksl vlelä 1910
kalklsta maan vllnlen tel mallaajuomlen vählt-
tälrmyyntl- je annirkelupalkolda valn alle 10 %
oll Göteborgln järjestelmän perlaatteella tolml-
vten yhtiölden hallusla (SVT XXVII:2, 84; Har-
maja 190?, &-26).

Eri eJ[<oholijuonat saivat etle vlrallisestl
erllalsen kohtelun. Mutta sen li§&ikgl erl kan-
sankerrosten alkotrollnssontla najotrteütiln eri
tavoin: maalaisEt eaattolvat yleenrä hankkla
alkohrqlia vatn ka.u,purld,ma,t&oilla tal osta-
m,alla struretrkoja määrtä tehtai;rta, kaupun-
gtsse työUil§0en viinanlranHntaa ja myöhem'
min myds muldeer juomlen ctoa pyrlttltr
vähentämään. Erl drlcoholijuornüIla olt eri-
laineen aserna paifist ßen mukean, mlten nli-
tä va,hntsteütitn ja mtrten paljon ne Blsäl-
stvät puhd'asta dhoholia, myöe sen mulman,
ketkä nlttä käytlivät

Baittlnsütldioen asennolturntnen alkohott-
juomiin olt toisenlalnen Tcln Suqneeseküo
oll 1850-1uvu,1ta lähHen vaiku,ttanut ns, koh-
tuuden lttke, joka mrn. atrositti palovllnan
ylettämän käytän hilütsesnlstä oluen tadon-
taa lieäiimäUä, anutta se el saarrut laajaa kan-
netupta (Ka/erele 1933, 9-14; Yoioarmae 1925,

22*227r. 1880-luvu,lla uuai, ehdottomuutta
aJarra reitttueliike rnuodostui kaneanltik-
kadkßt. Se Barmestl ,katkki dkohol{uomat
ntlden laefir,un tet alkoürolipltolsuuteen kat-
tomgtte, se vaa,tl täydelllstä pidätttiytymtstä
nilstä kalkista Ehdottomuuden lltkkeen pä.8-

määränä oli kl,elfohH, mut'te välltavoitteek-
teen se aretti ren, että kalldd alkoholtfun-
mat saatatsün samen laLn alelsiksl, yhden-
vertalseen,iu€rnaalL Raitttuelttke oli volma-
kaa ja hyvln orgenlsolfrmut Se tolml pahc-
hsJfiestänä, se yrl,ttl valkuttaa lainsäädän-
tötyäht n, se vaatl tofuntensa tuekr,i valtlon
tl,lasto\rlnanonelsttrh eßtlstä parurrpta tle-
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toja alko,holioloista (Karpio 1938, 37L414;
Hytönen 1930, 158-267).

Alkoholi§symys jäsenneüti,in siis eri ta-
hoilla eri tavalla. Va.l,tion alkotmlün kohdis-
tama polirtiikka oli ennen rnuuta firskaalipoli-
tiikkaa, mrutrta työväensuojelun tu.l'tua ajan-
kohtaiselsi se jou'tui yhä eneonmän künnit-
tärnään huomiota alkoholin käytän seurauk-
siin. Tähän alkohoJi§symylcsen sosiaalipo-
liittisen hahmottarnistavan voimistumiseen
vaiku;üti rai,ttilrsväen aktiivinen toirrninta.
Juuri raittiuslüke rrosti alkoholij u,omien rnää-
räävinnrnäksri ominaisuudeksi niiden päih-
dyttävän ominaisutlden, juuri raittirusliike
lähestyi alkoholia sen käytärn seurauksista
käsin.

Miksi runsaaseen alko,hotin käffii,än liit-
tyvät ongelmat alkoivat herättää huomiota
1870-luvulta Iähtien, vaikka aJ.ko'holin kulu-
tus oli humra'ttavasti alhaimrnpi kuin esi-
rn'enkiksi koüitarvepolrton aikana? Miksi työ-
väen j,uopot'teluun kiinnitettiin huomiota ja
miksi raittiusliike tuli niin voimakkaaksi?
Voidaam ajate}la, että alkoholihaitat eivät ol-
leet uusia ,mutüa että ne nyt nä§ivät entis-
tä kä,rkevämpinä. Erxinnäkin,alkoholij uomis-
ta oli tullut rahaJ.Ia ostettava tavara ja toi-
saalta ra,hapalkka oli yleistynyt. Sellaisessa
tilan'teessa runsas a,Ikoholin käyttö aiheru'üti
helposti köyhäinavun tarpeen. Toiseksi mah-
dollisesti jo üuol-loin teollisuudessa oliva;t
yüeisty,neet tarkkuutta ja arnrnaüti'tairtoa vaa-
tivat tehtävät, joten työnantajat tarvitsivat
säännöl,Iisiä ja luoterbtavaa työvoirnaa (vrt.
Viirkari 1976, 12-19). Lisäiksi j outcmr,aanantai-
den vietto oli saavuttanut työnantajia huo-
il'esturttavat mittasu,h,teet (Waris 1973, 213-
214). Kotmanneksi maaseudun kuivuttua -kotipolüto oli laX<ka,utettu, maalaiskunnat oli-
vat saaneet yhä laajemmat valtuudet rajoit-
taa alueellaan hanj oitettavaa a,Ikoholij uomien
vähittäisunyyntiä ja annislceüua ja ne myäs
olivat käy,ttäneet tätä oikeuttaan - ail.koho-
lin käytöstä aiheutuvat järjestyshäiriöt yms.
keskittyivät pienemrnälle a,Iueelle ja muut-
tuivat siis näkyvämmiksi.

E n sim:mäi s et suomalaiset alkoholi,nkulutus-
ti,lastot

Ensimmäisen kerran suona,laisten alkoholin
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ku,lutusta tutki Ti,lastol,lis€n Päätoirniston
johtaja K. E. F. Igrratius vuorrna 1885 ilmes-
tyneessä artirldrelirssa Statirstiska bidrag till
belysande af bränvinskonsu:mtionen i Fin-
land. Otsikosta huolirreatta Ignartius ei jättä-
nyt viinin ja oluen kulutusrta tarkastelun ul-
kopuolelle, mutta hän ei yhdistänyt niitä sa-
rnian,otsaldreen alüe kokonaiskulutukseksi.
Vaikka tutJ<irnus syntyikin kansainvälisestä
al.oitteesta, siinä nä§y myäs huolestunei-
suus suomailaisen työväern juopottelun ylei-
syydestä; esipuheessa Ignatius,sanoi tarkoi-
tuksena 'olevan selvittää, "mikä vaikutus vä-
kevien juomien kuJ.utukselLa on ollut väes-
tön fyysiseen, rnateriaaliseen ja siveelliseen
tilaan sekä missä määrin eräät sosiaa,tiset iI-
rniöt ovat yhteydessä juoppouden levinnei-
qryteen" (Ignatius 1885, 115-116).

Vuonna 1889 asetettiirn ,komitea valmiste-
lemaan palovünan valmistusta ja kauppaa
hoskevia asetuksia. Kornitsa laski a,lkoho1i-
jucxmien kokonai,skulutuksen Su,omessa vuo-
sina 1BB1-1BBB, sekä kokonai,srnäärän että
asukasta koh,ti lasketun kulu,tuksen. Tärnän
se teki sütä huolirnatta, että sen toimeksi-
arrtona oli nimenornaisest^i vain väkeviä juo-
mi,a koslcevan lainsäädäinnön tarkistaminen.
Näin tapahhxi sil«si, että edelliset, vuoden
18BB valtiopäivät olivat hyväksyneet ehdo-
tuksen, jonka irnukaan viinalakiesitystä val-
misteltaesa olisi suoritettava perinpohjainen
tutkimus väkij uomakysymyksestä. AJoitteen-
tekijöinä olivat ol,leet raittiusliikkeeseen,Iu-
keutuvat val'tiopäivämiehet, rnutta heidän
ajatuksenaan oli ollut, että kaikki a.lkoholi-
ju,omia koskevat lait olisivat koko'naisva,ltai-
sen uudistuksen tarpeessa. Paloviinakomitea
oli siten eräärntrainen,komprornissi: kaikkia
alkoih,olijuornia tu,tkittün, rnufüa vain väke-
vien lainsäädäntöä rnietittün (KM 1890:5, 1-
30; Karpio 1938, 375-380).

Paloviinakomitean jälkeen ehti kulua 23

vuotta, ennen kuin Suunessa seuraavan ker-
ran julkaistiin kulutuslaskelmra- Vuonna 19,13

ilmestyi Väinö Tuurin l,aatirna ja Raittiuden
Ystävien kustantarna tilastolJinen tutkimus
juovu tavien juomien kulututks'esta Suomes-
sa. Väliaikana ,oli tosin käykis-sä u.lkomaisten
tutkitjoide'n tekemiä kansainvälisiä kulutus-
Iaslcelmia, joi,ta myös suomenkielisessä kir-
jallizuudessa lainai,ltiin (Itrarrnaja 1907, 152



-153; Helenius 1902, 40L406; Tuuri 1913,

17). Tuurin tutl<imuksesa verrattün Suomen
kulutustasoa muiderr Eunoopan rnaiden ta-
soon. Lisäksi sünä tu,tkittün, mitä tukea eri
juomaryhmien kulutustilastot antavat väit-
tämäJ.le, jonka mukaan rniedurrpien ju,omien
lisääntyvä nauttirnirnen vähentäisi väkeväm-
pien käybtöä, eli rniten oikeutettu e,hdotto-
muuden vaatimus on rlcutrutustilastojen tren-
dierr valossa.

Miksi snis alkoholin kulutuksen tunteminen
oli kämwstaoan?

Vinal,Iinen alkoholiin,kohdistunut kontrolli-
poli'tükka asetti eri alkoholijuomat erilai-
seen asema€m. §öväestän rajuinrüa ryyppää-
mistä pyrittiin hillitsernään, mutta esirner-
kiksi yläi.uokan juomistapoihin ei haluttu
puuttua. Mietenkiintoi§nta o1i lrotimaisen
viinan ja 1880-luvulta läihtien ,my<is oluen
käyttö, sillä juuri nütä olEtettiin työväestön
juovan. Palovünan valmistusti,lasto ja myö-
hemrnin myäs naallasjuqmien valmistustilas-
to olivat melko hyvin järjestettyjä ja niistä
näki näiden,tyäväenju,omien kulutuksen.
Koska kaikkia alkoholijr.r,omia ei samastet-
tu, ts. alkoholipi,toisutritta ei nostettu nüden
määräävimrnäksi ominaisutrdelcsi, vaan tär-
keämpää oli se, ketkä nütä joivat, ei koko-
naiskulutuksen tuntemrinen ollu,t lainkaain
tärkeätä. Täimä surh,tauturninen näi§i vielä
Ignatiuksen laatimassa tutkimuksessa: huo-
mion keskipisteenä oli väkevien juomien ku-
lu,tus seurauksineen.

Varsinaiset kulutustasolashelmat, joissa
kaikki alkoholi muunnettün absoluuttia,Iko.
holiksi ja 'laskettiin sitten yhteen, tehtün
raittiusliil<keen aloitteesta tai toimesta. Eh-
dottomuutta ajava raittiuslüke näki alkoholi-
juomien tärkeirnrrnäksi ominaisuudeksi nii-
den allroholipitoisuuden. Se asetti kaikki al-
koholijuomat samanarvoiseen aserna,an, niin
miedot kuin väkevät niin kotimaiset kuin
ulkonr,aiset, nün hienot kuin tr,alvat. Kaikil-
la niitlä saatüoi tlankkia humalan eikä muu
ollut tärkeä,tä. Sill,oin nousi tärke:itrsi kysy-
mys kulu,hrstasosta ja kokonais,kuluüuksesta.
Kulutustilaston tehtävänä oli selvittää m.aan
raittiustil,anne ja sen kehityq tuoda esün
harjoitetun alkoholipolitükan vaikutukset ja

näyttää rnuille tnaiJ:le, miÖen pi,tkäUe ehdot-
tomuuden tieüä oli suonalaisen raittiusliik-
keerr arxiosta päästy.

Ktilutuksen tunteminen tuli ajankoh,taisek-
si siJ.loin, ,kun alkoholijuomat nähtün a,lko-
holipi,toisina juomina, kun alkoholi§syunys-
tä tarkastel,tün alkoholin käytän seunauksis-
ta käsin, kun alkoholikysyrnys jäsenn€ttiin
sosiaarlipoliittis,esrti ja trun voimakas ja hyvin
organirsoitunut painostusryhrnä oli ajarnassa
nätä näkemyksiä.
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