
Alkoholijuomien
hamstraus Helsingissä
ennen vuoden 1975 alun
hinnankorotuksia

Vuoden 1975 alusta voimaan tul-
Ieisün alkoholijuomien hinnanko-
rotuksün liittyi huomattavaa etu-
käteishamstrausta, jota monet
epäilivätkin kulutuksen alenemi-
sen syyksi. Hamstrauksen suu-
ruuteen vaikutti hinnankorotuk-
sista käyty pitkä keskustelu: al-
koholijuomien hinnankorotuksis-
ta kirjoitettün lehdissä vilkkaasti
koko vuoden 19?4 ajan (Simpura
r9?4).

Alkon taloudellinen tutkimus- j a
suunnitteluyksikkö on arvioinut
hamstrausta vuoden 19?5 ensim-
mäisen kolmanneksen myynnin
avulla. Arvion mukaan myynti
olisi kasvanut ilman hinnankoro-
tuksia 12 % ja ilman vuoden 19?4
Iopussa tapahtunutta hamstraus-
ta I o/". Alkoholijuomien hinnan-
korotusten jälkeen myynti todel-
lisuudessa pieneni 4,8 % (Alkoho-
lijuomien myynti. . .1975). Antti
Somervuori on arvioinut hamst-
rauksen suuruudeksi koko maas-
sa puoli miljoonaa litraa abso-
luuttialkoholia (Somervtrori 1g?6,
s.227).

Aineistot

Helsinkiläisten alkoholijuomien
hamstrausta kuvaillaan Alkoholi-
tutkimussäätiön hintapaneelin
toisen vaiheen kyselytutkimuk-
sen materiaalin avulla. Hintapa-
neelin päätarkoituksena oli sel-
vittää alkoholijuomien hinnanko-
rotusten vaikutuksia helsinkiläis-
väestön alkoholin kulutukseen.
Lisäksi lükeyritysten suoritta-
maa hamstrausta arvioidaan joi-
denkin tilastotietojen avulla.

Hintapaneelin otoksen muo-
dostaa 1 410 hengen suuruinen
näyte l6-69-vuotiaista helsinki-
läisistä. Otos poimittün vuoden
1974 väestörekisteristä iän ja su-
kupuolen mukaan ositettuna.
Miesten ja nuorten osuutta paino-
tettiin otoksessa todellista suu-
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remmaksi. Tuloksia laskettaessa
otantasuhteiden ja kadon vaiku-
tus on korjattu estimointikertoi-
mien avulla.

Tässä käsiteltävässä aineistos-
sa ovat mukana ne henkilöt, jotka
vastasivat paneelin molempün
kyselyihin. Tutkimuksen ensim-
mäinen postikysely suoritettün
marras-joulukuussa l9?4 ja toi-
nen maalis-huhtikuussa 19?5. En-
simmäisellä kierroksella vastasi
1 02? henkeä eli ?2,8 %. Näistä
820:ltä saatün täydellinen vastaus
myös toisella kierroksella. Vas-
tausprosentti oli alkuperäisestä
otoksesta laskettuna toisella
kierroksella 58,2. (Aineistosta tar-
kemmin Peltoniemi 1976 a ja b.)

Tutkimuksessa syntyi katoa
kahdessa vaiheessa molempien
tutkimuskierrosten aikana. Ka-
toanalyysin mukaan molemmilla
kerroilla vastanneet ovat kor-
keammassa sosiaalisessa asemas-
sa, nuorempia ja harvemmin juo-
via kuin koko väestö. Hyvässä
sosiaalisessa asemassa olevilla on
enemmän varaa hankkia alkoho-
lia varastoon. Nuorilla taloudelli-
set mahdollisuudet lienevät huo-
nommat. Harvoin juovien ylie-
dustus vaikuttanee taasen
hamstrauksen lüan pieneen anri-
oon. Kyselyjen edustavuutta on
käsitelty tarkemmin hintapanee-
lin menetelmäraportissa (Pelto-
niemi 1976 a).

Liikeyritysten suorittamaa
hamstrausta yritetään selvittää
viiden helsinkiläisen alkoholi-
myymälän ns. laskelma- eli yli-
myyntikirjanpidon avulla. Hel-
singin paikallisosaston avustuk-
sella valittiin ne myymälät, joista
myydään eniten alkoholia liikey-
rityksille. Myymälät ovat Helsin-
ki I (Eteläesplanadi 22), Helsinki B
(Fabianinkatu 9-11), Helsinki 4
(Albertinkatu 29), Helsinki 9 (Mu-
seokatu r0) ja Helsinki 19 (Tall-
bergin puistotie l). Lauttasaaren
myymälää lukuun ottamatta
kaikki myymälät sijaitsevat lüke-
keskustassa. Valitut viisi myymä-
lää eivät süs edusta "tavallisia"
alkoholimyymälöitä, vaan niiden
laskelmamyynnin pitäisi kuvata
suurta osaa kaikesta lükeyrityk-
sille tapahtuvasta myynnistä.

Toisaalta laskelmamyynti on

epätarkka kuvauskeino. Lükeyri-
tysten nimissä voidaan hankkia
juomia myös henkilökohtaiseen
käyttöön. Toisaalta pienet edus-
tusjuomamäärät saatetaan ostaa
normaalisti. Kerätty aineisto an-
tanee kuitenkin sormituntuman
Iükeyritysten suorittamasta
hamstrauksesta.

Hamstraus

Alkoholijuomien hamstraaminen
tarkoittaa tässä alkoholin varas-
toon ostamista, johon ryhdytään
tiedossa olevien hinnankorotus-
ten vuoksi. Määritelmä sisällytet-
tiin kysymykseen näin: "Vüme
syksynä puhuttün julkisessa sa-
nassa paljon alkoholin'hamstraa-
misesta', juomien ostamisesta va-
rastoon ennen hinnankorotuksia.
Ostitteko Te alkoholijuomia va-
rastoon hinnankorotusten tähden
ennen vuoden alkua?" Lisäksi lo-
makkeessa kysyttiin alkoholilaa-
tuja ("Mitä alkoholijuomia ostitte
varastoon?"), määrää ("Kuinka
monta pulloa ostitte varastoon
kaiken kaikkiaan?") sekä hamst-
ratun alkoholin käyttöaikaa
("Montako viikkoa varastoon os-
tamanne alkoholijuomat riitti-
vät?").

Hamstraajien määrää kuva-
taan taulukossa 1. Vastaajat on
jaettu sukupuolen mukaan. Erik-
seen tarkastellaan vielä iän, tulo-
jen ja juomistiheyden mukaan
muodostettuja ryhmiä.

Vüdesosa helsinkiläisistä hamst-
rasi alkoholia ennen vuoden 1gT5
alusta voimaan tulleita hinnanko-
rotuksia (taulukko 1). Miehistä
hamstrasi 28 % ja naisista 15 %.
Odotuksen mukaisilta vaikutta-
vat tulokset sütä, että
2l-35-vuotiaat ovat hamstran-
neet enemmän kuin aivan nuoret
ja 36-69-vuotiaat, miehet enem-
män kuin naiset, suurituloiset
enemmän kuin pienituloiset ja
useasti juovat enemmän kuin
harvoin alkoholia käyttävät.

Taulukossa 2 tarkastellaan
hamstranneiden määrää jaka-
malla vastaajat tulojen ja juomis-
tiheyden mukaan.

Juomistiheydestä sekä talou-
dellisesta ja sosiaalisesta asemas-
ta riippuen 9-47 o/o helsinkiläisis-



tä osti varastoon jotakin alkoholi-
juomaa tiedossa olleiden alko-
holijuomien hinnankorotusten
vuoksi.

Lomakkeessa tiedusteltiin
hamstraamista kaikkiaan 11 juo-
man tai juomaryhmän osalta
erikseen. Ylivoimaisesti suurin
osa vastaajista oli hamstrannut
punaviinejä (Lz,L Yol. Suosittuja
hamstrausjuomia olivat myös
valkovünit (1 ,5 %). Väkevistä juo-
mista hamstrattiin eniten votkaa
(6,9 %), viskiä (6,1 7o), koskenkor-
vaa (5 %) ja konjakkia (4,? %).
Väkeviä viinejä hamstrattiin 6,5
% ja A-olutta 1,2 o/". Keskiolutta
ja long drinkkejä ei hamstrattu
juuri lainkaan.

Hamstrauksesta kysyttün vain
yleisesti pullomääriä laadusta
riippumatta. Varastoon ostetut
määrät ovat olleet melko pieniä.
Yli neljännes hamstranneista oli
ostanut varastoon vain yhden
pullon. Neljäsosa oli hankkinut
kaksi pulloa. Joka kolmas oli osta-
nut kolme tai neljä pulloa ja vain
4 % sitä enemmän. Keskimäärin
oli ostettu 2,7 pulloa.

Lähes viidesosalla hamstratut
juomat loppuivat jo kahden en-
simmäisen vükon aikana. Puolet
oli juonut kaikki hamstraamansa
alkoholijuomat kuukauden ku-
Iuessa. Vain 15 %:lla juomat olivat
säilyneet yli kaksi kuukautta.
Keskimäärin hamstratut varastot
riittivät 5,5 viikkoa.

Lehtitietojen mukaan liikeYri-
tykset olivat innokkaita hamst-
raajia. Samaa kertovat haasta-
tellut Alkon Helsingin mYYmälöi-
den esimiehet. Yhtiöillä oli yksi-
tyisiä paremmin varaa sijoittaa
alkoholin varastoon ostoon. MYös
verovapaan alkoholin hinta nousi,
ja Fabianinkadun myymälän esi-
mies totesi laivoja ja lentokoneita
hoitavien muonituslükkeiden ol-
leen varsinaisia suurhamstraajia,
jotka ostivat alkoholia rekka-au-
tolasteittain ennen vuodenvaih-
detta. Verovapaaseen mYYntiin
tarkoitettu alkoholi ei kuitenkaan
ole mukana seuraavissa laskel-
missa.

Yritysten suorittamaa hamst-
raamista on arvioitu tässä Yksin-
kertaisella tavalla, ns. ylimyynti-
eli laskelmakirjanpidon avulla.

Taulukko I. Alkoholijuomia hamstranneiden osuus eri väestöryhmissä,
/o
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I Prosentit on laskettu estimointikertoimilla yhdistetyistä ryhmistä'
jolloin otannan ja kadon vaikutus on oikaistu. Taulukoissa esitettävät
N:t kuvaavat vastaajien todellista lukumäärää.
z Vastaajat on jaettu tulojen mukaan kahteen ryhmään siten, että
pienituloisiin on luettu ne, joilla on kuukaudessa käytettävissään alle
1 200 mk. Usein juoviin on luettu ne, jotka ilmoittivat juovansa joka
päivä tai ainakin kaksi kertaa vükossa.

Taulukko 2. Alkoholijuomia hamstranneet tulojen ja juomistiheyden
mukaan, %

prem-
tuloiset

o/" Nl

suun-
tuloiset

Y,N

usein juovat
harvoin juovat

I Ks. taulukon 1 alaviite 1

Myymälöiden henkilökunnan ar-
viot hamstrauksen suuruudesta
vaihtelevat 20 %:sta 120:een.

Tarkasteltujen viiden myymä-
Iän laskelmamyynti marras-jou-
Iukuussa oli vuonna 1973 kaikki-
aan 1,48 miljoonaa markkaa ja
seuraavana vuonna jo 2,36 miljoo-
naa markkaa. Vuoden 19?5 vas-
taavina kuukausina myynti pie-
nentyi 1,63 miljoonaan markkaan.
Prosentuaalisesti vuoden 19?4
myynti kasvoi edellisestä vuo-
desta 59 % ja vuoden 1975 myynti
pieneni vastaavasti 31 %. Myy-
mäIäkohtaiset erot olivat suuria,
kuten taulukko 3 osoittaa.

Marraskuun myynti kasvoi eri
myymäIöissä 32-168 %. Lautta-
saaren myymälää lukuun otta-
matta myynti kasvoi yli kaksin-

Taulukko 3. Marras-joulukuun
laskelmamyynnin muutos viides-
sä Alkon Helsingin myymälässä
1974/1973 ja L97511974, "/or

marras- joulu-
kuu kuu

22
I

104

36?

47

20
132

217

IIKi 1

Hki 3

Hki 4

Hki I

Hki l9

74173
75t14
74/13
75/74
74t13
15114

74173
75174
74/73
75/74

+ 114

-51
+L24

-48
+ 111

-49
+ 168

-50
+32
-21

+51

-27
+81

-33
+30

-28
+51

-29
+51

-21

t Alkuperäinen taulukko liitteenä.
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kertaiseksi. Vuoden 1975 laskel-
mamyynti on vähentynyt edelli-
sestä vuodesta noin puolella. Jou-
lukuun hamstraus on ollut vähäi-
sempää. Myynnin kasvu 74l?3
vaihtelee 30 %:n ja 81 %:n välillä.
Vuosien ?5/?4 vertailü osoittaa
joulukuun myynnin vähentyneen
2l-33 0/".

Käytetyt vertailuluvut ovat
hWin karkeita lükeyritysten
hamstrauksen osoittimia. Seu-
raavaan summittaiseen laskel-
maan ei pidä suhtautua liian va-
kavasti.

Keskimäärin laskelmamyynnin
lisäys vuonna l9?4 oli tarkastel-
luissa vüdessä myymälässä 59 %.
Koko maan kulutus lisääntyi
vuonna 19?4 edellisestä vuodesta
15,6 Yo (Somervuori 1976, s. 230).
Hamstrauksen osuudeksi jää 43,5
% eli 2,36 miljoonan markan las-
kelmamyynnistä vuonna 1974
hamstrausta olisi ollut 1,03 mil-
joonaa markkaa. Pyöreästi mil-
joonan markan hamstrausarvio
on kuitenkin epäilemättä vähim-
mäisarvio. Lükeyritykset ovat
ostaneet alkoholia varmasti
muistakin Helsingin myymälöistä
ja kassakoneiden kautta tapahtu-
nutta myyntiä ei voida arvioida.
Myös yksityiskäyttöön menneen,
mutta firman nimiin ostetun al-
koholin määrää on mahdoton ar-
vioida. Todellisuudessa lükeyri-
tykset süs lienevät hamstranneet
Helsingissä ennen vuoden 1975
hinnankorotuksia alkoholia
enemmällä kuin miljoonalla mar-
kalla.

Helsingin paikallisosaston koko
myynti kasvoi marras-joulukuus-
sa 1974 edellisen vuoden vastaa-
vasta ajasta 37 %. Markkamääräi-
sesti yksityisten suorittamaa
hamstrausta on vaikea erottaa
yleisestä myynnin kasvusta,
mutta verrattuna laskelmamyyn-
nin lisäykseen (59'%) ero on selvä.
Liikeyritysten suorittamahamst-
raus on süs ilmeisesti ollut suh-
teellisesti laajempaa kuin yksi-
tyisten, mikä on ymmärrettävä
tulos.

Aroiointia

Vuoden 1975 alun hinnankorotuk-
sia edeltänyt alkoholijuomien
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yhteensä

hamstraus oli ilmiönä poikkeuk-
sellinen. Olivathan korotukset
tiedossa ja vilkkaan keskustelun
kohteena pitkään. Valitettavasti
hintapaneelin aineistolla kerätyt
tiedot hamstrauksesta eivät ole
kyllin yksityiskohtaisia, jotta
nütä olisi voinut suoraan verrata
tilastoituun myyntün.

Lükeyritysten hamstrauksesta
kerätyt tiedot antavat aihetta
jatkopohdintaan. Tutkimuksissa
on yleensä lähdetty yksittäisiä
kuluttajia koskevista tiedoista.
Jos liikeyritysten alkoholiostot
ovat suuria, ne saattavat muodos-
taa virhelähteen kuluttajakohtai-
sia tietoja analysoitaessa. Van-
hastaan tiedetään hinnankoro-
tusten vaikuttavan anniskelu-
myyntiin eri tavalla kuin vä-
hittäismyyntiin (Nyberg 1970).
Bruun on katsonut tämän liitty-
vän edustuskulutukseen (1972, s.
293). Liikeyritysten rooli alkoho-
Iinostajina ja kuluttajina kannat-
taisi ottaa perusteellisemman sel-
vityksen kohteeksi.
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Tilastoja ja arviointeja on saatu
kirjallisesti ja suullisesti Alkon
taloudellisen suunnittelun osas-
tolta, Helsingin paikallisosastosta
ja Helsingin myymälöistä 1,3,4,9
ja 19 vuosina 19?6 ja l9??.

Li,itetaulukko. Laskelmamyynti viidessä Alkon Helsingin myymälässä
marras-joulukuussa 1973-19?5, mk

19?3 1974 1975

Hki 1

Hki 3

Hki 4

Hki I

Hki 19

marraskuu
joulukuu
marraskuu
joulukuu
marraskuu
joulukuu
marraskuu
joulukuu
marraskuu
joulukuu

86 689
310 835

70 ?08
214 965

52 815
262 155
54 031

259 289
32 ?60

139 974

185 851

486 823
158 208
388 630
111 308
340 638
t44 967
390 760
44 t4L

2tr 623

91 035
356 848
82 744

261 515
56 299

244 289
73 094

2?8 668
2t 571

167 384




