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1. Johdanto 

Tammikuussa 2014 käynnistynyt Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) -hanke tuottaa tietoa alkoho-
lin käytöstä ja haitoista, edistää yhteisymmärrystä alkoholin haittariskeistä ja kokoaa riskiviestinnän hyviä 
käytäntöjä. Hanke on puoleksi EU:n rahoittama ”Joint action” -hanke, joka kokoaa jäsenvaltioita yhteistyö-
hön EU:n kannalta tärkeissä aiheissa. EU-maiden lisäksi hankkeeseen osallistuvat myös Islanti, Norja ja 
Sveitsi. 
 
RARHA -hankkeen kolmessa erillisessä osalohkossa: 
 

• kootaan vertailukelpoista tietoa juomatavoista ja alkoholihaitoista,  
• etsitään yhteisymmärrystä siitä, miten alkoholinkäytölle määritetyt riskirajat palvelevat parhaiten 

haittojen vähentämistä, ja 
• kootaan esimerkkejä toimivasta alkoholitiedotuksesta ja -valistuksesta. 

 
Juomatapatutkimuksia tehdään monissa EU-maissa, mutta tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. 
RARHA -hankkeessa tuotetaan vertailukelpoista tietoa alkoholin kulutuksesta, juomatavoista ja alkoholi-
haitoista kahdella eri tavalla. Tätä tehdään ensinnäkin kokoamalla osallistujamaissa uutta tutkimustietoa 
yhteistä kyselymenetelmää hyväksi käyttäen, ja toiseksi kokoamalla yhteen aiemmin kerättyä kyselytietoa 
ja muuntamalla sitä vertailukelpoiseksi, esimerkiksi uudelleen luokittelemalla.  
 
Tässä taulukkoraportissa esitetään perustulokset kansainvälisen RARHA hankkeen Suomea koskevasta 
aineistosta. Tilastoimatonta alkoholinkulutusta koskevia tuloksia ei esitetä tässä raportissa mutta ne rapor-
toidaan erikseen hankkeen kansainvälisessä vertailuraportissa. Tiedot tulevat Taloustutkimuksen toteutta-
masta haastattelututkimuksesta, jossa on kerätty käyttäen hankkeessa suunniteltua yhteistä kyselylomaketta 
ja -menetelmää (RARHA SEAS). Tulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien suomalaisten juomatapoja 
koskevien tutkimusten kanssa, joten niitä ei voi käyttää ajallisen muutoksen tarkastelemiseen. 
 
 

2. Aineiston kuvaus 

Otanta ja vastausprosentti  
 
Tutkimuksen tiedonkeruusta ja valtakunnallisesti edustavan otoksen tekemisestä vastasi Taloustutkimus Oy. 
Tiedonkeruu toteutettiin puhelinhaastatteluin kahdessa vaiheessa: 1) tammikuussa 2015 tehtiin pilottitutki-
mus, jossa haastateltiin 25 suomalaista ikävälillä 18–64 vuotta ja 2) 17.4–16.5. 2015 välisenä aikana tehtiin 
varsinainen tiedonkeruu, jolloin haastateltiin 1 500 satunnaisesti valittua 18–64-vuotiasta suomalaista. Tut-
kimuksen kohderyhmän muodostivat 18–64-vuotiaat Suomessa asuvat suomalaiset Ahvenanmaan maakun-
nassa asuvia lukuun ottamatta.  
 
Tiedonkeruussa käytettiin ns. kiintiöotantaa, jossa haastatteluja tehdään kunnes tavoitteena oleva otoskoko 
(1500) saadaan kokoon. Jotta otos edustaisi koko Suomen väestöä, käytettiin otannassa seuraavia ohjeelli-
sia kiintiöitä:  

1) sukupuoli (n. 50 % naisia ja 50 % miehiä), 
2) alueellinen jakauma (NUTS -alueiden mukaan: Helsinki/Uusimaa noin 31 %, Etelä-Suomi noin 

21 %, Länsi-Suomi noin 25 %, Pohjois-/Itä-Suomi noin 23 %) ja 
3) ikä: 18–34 -vuotiaita 35 %, 35–49 -vuotiaita noin 31 % ja 50–64 -vuotiaita noin 34 %. 
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Vastausprosentin laskemisessa Taloustutkimus on noudattanut American Association for Public Opinion 
Researchin (AAPOR) menetelmää. Minimivastausprosentti saadaan, kun vastaajien osuus lasketaan vastaa-
jista, kieltäytyneistä sekä niistä, joille ei saatu yhteystietoja tai joihin ei saatu yhteyttä. Minimivastauspro-
sentti oli 11,5 %. Yleensä puhelinhaastatteluissa käytetään kuitenkin osallistumisprosenttia, joka lasketaan 
vastaajien osuutena vastaajista sekä kieltäytyneistä. Tämän laskutavan mukaan haastatteluun osallistumis-
prosentiksi saatiin 29,8 %.  
 

Lomake ja kyselyaineisto 
 
THL vastasi tutkimuslomakkeen suomenkielisen version laatimisesta. Haastattelussa käytetty lomakeaihio 
on liitteenä. Tutkimussuunnitelma ja tiedonkeruusuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin THL:n tutkimuseet-
tisen toimikunnan kokouksessa 30.10.2014 (THL/14012/6.02.01/2014). Taloustutkimus vastasi kysymysten 
ohjelmoinnista puhelinhaastatteluohjelmistoon sopivaksi sekä valmiin aineiston toimittamisesta tilaajalle 
sähköisessä muodossa (SPSS, SAS) annetun koodausohjeen mukaisena.  
 
Mitään henkilötietoja sisältävää aineistoa ei luovutettu THL:lle. Taloustutkimus lisäsi aineistoon painoker-
toimet, joita käyttämällä aineisto saadaan suomalaista väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja alueen suh-
teen. Painoja on käytetty kaikissa taulukoinneissa (ainoastaan vastaajien lukumäärät on annettu painotta-
mattomina). Sopimuksen kohteena olevien tehtävien lopputuloksena syntyvän tutkimusaineiston, tutkimus-
raportin, kyselylomakkeen ja muiden asiakirjojen sekä tulosten omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat 
THL:lle.  
 
 

3. Hyvinvointi (WB) 

Kolme neljästä kyselyyn vastanneista (74,7 %) piti terveydentilaansa erittäin tai melko hyvänä. Naiset oli-
vat hieman tyytyväisempiä terveydentilaansa kuin miehet. Miehistä 71,3 % piti terveydentilaansa erittäin 
tai melko hyvänä kun naisten vastaava osuus on 78,0 %. Keskitasoisena terveydentilaansa piti noin viiden-
nes vastaajista (miehistä 22,7 % ja naisista 18,1 %). Myönteistä on, että huonona terveydentilaansa piti 
ainoastaan 5,0 % vastaajista (miehet 6,0 %; naiset 4,0 %). Miehet pitivät kautta linjan terveydentilaansa 
huonompana kuin naiset, joskaan erot sukupuolten välillä eivät olleet kovin suuria (Taulukko 1).  
 
Vastanneista naisista 92,8 % ja miehistä 90,9 % oli tyytyväisiä suhteisiinsa läheisten, kuten perheen ystävi-
en ja työkaverien kanssa. Keskitasoisina läheissuhteitaan piti 7,0 % vastaajista, eikä eroja sukupuolten vä-
lillä juuri ollut (miehet 7,4 %; naiset 6,6 %). Huonoina läheissuhteitaan piti vain prosentti kaikista vastan-
neista, 1,5 % miehistä ja 0,6 % naisista (Taulukko 2).  
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4. Raittius ja alkoholinkäytön useus (F) 

Kyselyyn vastanneista 10,3 % ei ollut juonut alkoholia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana (raitis). 
Naisista raittiina olleiden osuus oli 11,4 %, kun vastaava osuus miehillä oli 9,3 %. Vastanneista elinikäis-
raittiita (ei koskaan elämänsä aikana juonut alkoholijuomia, tai vain maistanut) oli 5,8 %. Miehistä elin-
ikäisraittiita olivat 4,7 % kun taas naisten vastaava osuus oli 6,8 %. Miehistä reilu puolet (51,4 %) ja naisis-
ta noin neljännes (23,9 %) joi alkoholia vähintään viikoittain, kun taas noin kolme neljäsosaa miehistä 
(76,2 %) ja vajaa kaksi kolmasosaa (60,7 %) naisista joi alkoholia vähintään joka kuukausi (Taulukko 3). 
 
 

5. Juomistilanteet ja juomalajikohtainen 
kulutus (CD, BSQF) 

Juomistilanteet 
 
Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin miten usein he joivat alkoholijuomia erilaisten juomistilanteiden yhtey-
dessä. Juomistilanteita, joita kyselyssä tiedusteltiin olivat: ”aterian yhteydessä”, ”kotona”, ”jonkun toisen 
kotona”, ”ravintolassa, baarissa tai yökerhossa” ja ”ulkona, tarkoittaen puistossa, kadulla tmv. paikassa”.  
 
Vaikka tutkimustietojen mukaan alkoholijuomien nauttiminen aterian yhteydessä on yleistynyt, on se Suo-
messa yhä harvinaista. Vain 1,2 % miehistä ja 0,2 % naisista ilmoitti nauttineensa kyselyn perusteella alko-
holia ruokajuomanaan lähes päivittäin. Kuukausittain alkoholia ruokajuomanaan nauttiminen oli huomatta-
vasti yleisempää: noin kolmasosa (34,7 %) vastaajista joi alkoholia aterian yhteydessä kuukausittain ja 
miesten osuus (37,3 %) oli hieman naisten osuutta (32,1 %) suurempi. Mielenkiintoista oli myös, miten 
suuri osuus kaikista vastaajista joi harvoin (harvemmin kuin kerran kuukaudessa) tai ei koskaan alkoholia 
aterian yhteydessä: naisista 40,1 % ja miehistä 37,7 % kaikista vastanneista (Taulukko 4). 
 
Kotonaan alkoholia ilmoitti edellisen vuoden aikana juoneensa yli neljä viidestä vastanneesta (82,3 %). 
Miehistä 59,5 % oli juonut alkoholia kotonaan kuukausittain kun taas naisten vastaava osuus oli 42,7 %. 
Kolmasosa miehistä (33,3 %) joi alkoholia kotonaan viikoittain, kun naisten osuus oli vajaa kuudesosa 
(15,8 %) (Taulukko 5). Myös alkoholin juominen toisten kotona oli verrattain yleistä. Miehistä kolme nel-
jästä (73,8 %) oli juonut alkoholia jonkun toisen kotona edellisen 12 kuukauden aikana ja naisistakin miltei 
kaksi kolmannesta (64,8 %) (Taulukko 6).  
 
Ravintolassa, baarissa tai yökerhossa olivat edellisen vuoden aikana juoneet 70,7 % vastanneista. Miehistä 
anniskelupaikoissa olivat juoneet 72,9 % vastanneista ja naisista 68,5 %. Alkoholijuomia kuukausittain 
anniskelupaikoissa juoneiden miesten osuus (28,0 %) oli huomattavasti suurempi kuin naisten vastaava 
osuus (17,7 %) (Taulukko 7). 
 
Kaikista juomistilanteista selvästi harvinaisin tilanne oli ulkona juominen. Vastanneista vajaa kolmannes 
oli juonut alkoholia ulkona edellisen 12 kuukauden aikana. Miehistä alkoholia ulkona oli juonut 38,1 % ja 
naisista vajaa neljännes (23,7 %) (Taulukko 8).  
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Juomalajikohtainen alkoholinkulutus   
 

Olut 
 
Kun tarkasteltiin juomalajikohtaista juomistiheyttä, näyttäytyi olut miesten selvänä suosikkijuomana. Mie-
het joivat yleisimmin olutta viikoittain (36,2 %) ja naiset harvemmin kuin kuukausittain (28,8 %). Naisten 
oluen juonnin tiheydessä on huomionarvoista se, että vastaajista miltei puolet (47,9 %) ei ollut juonut olutta 
kertaakaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Oluen suosiosta alkoholia kuluttavien keskuudessa 
kertoo kuitenkin se, että 44,3 % vastaajista oli juonut olutta vähintään kuukausittain ja 68,3 % kaikista 
vastaajista oli sitä ainakin maistanut edeltävän 12 kuukauden aikana (Taulukko 9).  
 
Kerralla eniten olutta ilmoittivat juoneensa 18–34-vuotiaat miehet, joiden tyypillinen keskimääräinen kulu-
tus niinä päivinä jolloin he joivat olutta oli arviolta 8,97 cl puhdasta alkoholia (yksi annos alkoholia on noin 
1,5 cl). Eniten naisista joivat myös 18–34-vuotiaat, mutta heidän tyypillinen keskimääräinen oluen kulutuk-
sensa jäi puoleen miesten kulutuksesta (4,45 cl). Toiseksi eniten olutta kuluttava ikäryhmä oli 35–49-
vuotiaat ja vähiten olutta kulutti kyselyn vanhin ikäryhmä eli 50–64-vuotiaat (Taulukko 10).  
 
Kun vertaillaan miesten ja naisten oluen kulutusta vuositasolla, korostuu sukupuolten välinen ero entises-
tään. Miesten keskimääräinen oluen vuosikulutus 100-prosentin alkoholina mitattuna oli 3,68 litraa vastaa-
jaa kohti, kun naisten oluen vuosikulutus jäi 0,64 litraan 100-prosentin alkoholia (Taulukko 11). 
 

Viini 
 
Jos olut on eritoten miesten suosikkijuoma, on viini naisten suosiossa. Miltei 40 % naisista (38,6 %) ilmoit-
ti juoneensa viiniä vähintään kuukausittain, miehistä 34,6 %. Huomionarvoista on kuitenkin se, että vain 
noin kymmenesosa vastaajista joi viiniä viikoittain tai useammin (miehet 9,2 %; naiset 10,6 %). Noin nel-
jäsosa naisista (24,8 %) ja 28,7 % miehistä ei ollut juonut viiniä kertaakaan edellisen 12 kuukauden aikana 
(Taulukko 12). 
 
Myös kun vertaillaan yleensä kerralla juotuja määriä, ovat naisten kulutusluvut viinien osalta melko lähellä 
miesten kuluttamia määriä. Esimerkiksi eniten kuluttavassa nuorimmassa ikäryhmässä (18–34-vuotiaat) 
naisten ja miesten välinen ero viinin kulutuksen määrässä niinä päivinä jolloin juodaan viiniä oli miltei 
olematon. Tässä ikäryhmässä naiset kuluttavat keskimäärin 4,80 cl viiniä päivässä puhtaana alkoholina 
mitattuna kun saman ikäryhmän miesten kulutus oli 4,93 cl. Kaikkien vastaajien keskimääräiseksi viininku-
lutusluvuksi päivässä tuli 4,07 cl ja miesten keskimääräiseksi kulutusluvuksi 4,74 cl 100-prosentin alkoho-
lia (Taulukko 13).  
 
Viinin vuosittainen kulutus 100-prosentin alkoholina mitattuna on yhtä korkea miehillä kuin naisilla (0,79 
litraa vuodessa), ja 18–34-vuotiaiden sekä 50–64-vuotiaiden ikäryhmissä naisten arvioitu viinin kulutus on 
miehiä suurempi (Taulukko 14). 
 

Siiderit ja long drink -juomat 
 
Myös siiderit ja long drink -juomat ovat tasaisesti miesten ja naisten suosiossa. Naisista 31,4 % joi siiderei-
tä ja long drink -juomia vähintään kuukausittain, kun miehistä näin teki 27,7 %. Reilu kolmasosa vastaajis-
ta (35,0 %) ei ollut juonut näitä juomia edellisen vuoden aikana. Ei kertaakaan juoneiden osuudessa ei ollut 
suurempaa eroa miesten (36,8 %) ja naisten (33,2 %) välillä (Taulukko 15). 
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Niinä päivinä jolloin juotiin siideriä tai long drink -juomia, joivat miehet näitä juomia keskimäärin naisia 
enemmän kaikissa ikäryhmissä, joskaan erot sukupuolten välillä eivät olleet yhtä huomattavia kuin oluen 
kulutuksen suhteen (miehet 4,32 cl; naiset 3,46 cl) (Taulukko 16). 
 
Siidereiden ja long drink -juomien suosio näkyy selkeästi erityisesti nuorten naisten parissa kun katsotaan 
juomien vuosittaista kulutusta sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Nuorimmassa ikäryhmässä naisten ja 
miesten keskimääräinen kulutus oli yhtä suurta (miehet 0,88 litraa, naiset 0,87 litraa) ja eroa ei muissakaan 
ikäryhmissä sukupuolten välillä juuri ollut. Vuositasolla miesten siidereiden ja long drink -juomien kulutus 
on vain hieman korkeampaa (0,59 litraa) kuin naisten keskimääräinen kulutus (0,53 litraa) (Taulukko 17). 
 

Väkevät alkoholijuomat 
 
Oluen ohella myös väkevät alkoholijuomat ovat erityisesti miesten suosiossa. Yli kolmannes vastanneista 
miehistä (36,6 %) joivat väkeviä alkoholijuomia kuukausittain tai useammin, kun naisten vastaava osuus oli 
vain 11,9 %. Noin neljä vastaajaa kymmenestä joi väkeviä harvemmin kuin kerran kuukaudessa eikä suku-
puolten välillä ollut juuri eroja (miehet 41,6 %; naiset 42,7 %) (Taulukko 18).  
 
Väkevien kerralla kulutetuissa määrissä ei löydy samanlaista ikäryhmittäistä eroa kuin esimerkiksi oluen 
kulutuksen suhteen, vaan keskimääräinen väkevien kulutus sellaisina päivinä kun väkeviä on käytetty on 
suurin piirtein samaa kokoluokkaa eri ikäryhmissä. Nuorimmassa ikäryhmässä juodaan eniten silloin kun 
juodaan väkeviä, mutta erot ovat erittäin pieniä, erityisesti miesten keskuudessa (Taulukko 19).  
 
Vuositasolla miesten väkevien kulutus (1,12 litraa) on naisten vastaavaa vuosikulutusta (0,28 litraa) huo-
mattavasti suurempi. Väkevien vuosikulutus on suurinta yli 50-vuotiaiden miesten parissa (1,74 litraa) kun 
taas naisista väkeviä juovat eniten 18–34-vuotiaat (0,63 litraa) (Taulukko 20).  
 

Kokonaiskulutus 
 
Kysymällä vastaajilta juomalajikohtaista juomisen määrää ja tiheyttä pystytään kyselytiedoista laskemaan 
alkoholin vuosittainen kokonaiskulutus litroissa 100-prosentin alkoholia. Miesten ja naisten vuosittaisen 
alkoholinkulutuksen suhde oli tämän kyselyn perusteella 2,8:1. Miehet kuluttivat siis kaikesta alkoholista 
noin 74 %, naisten kuluttaessa loput 26 %.  
 
Kaikkien vastanneiden vastausten perusteella arvioitu keskimääräinen alkoholinkulutus vuositasolla oli 4,2 
litraa 100-prosentin alkoholia. Naisten arvioitu kulutus oli keskimäärin 2,2 litraa vuodessa ja miehet 6,2 
litraa. Eniten alkoholia kulutettiin nuorimmassa (18–34 vuotta) ikäryhmässä niin miehillä (6,9 litraa) kuin 
naisillakin (2,9 litraa). Toiseksi eniten kuluttivat yli 50 vuotta täyttäneet miehet ja naiset ja vähiten 35–49-
vuotiaat (Taulukko 21). 
 
Kyselyjen vastaajien ilmoittamat alkoholimäärät kattavat aina vain osan maassa käytetystä alkoholista. 
Yksinkertainen arvio tästä kattavuusprosentista saadaan vertaamalla kaikkien vastaajien keskimääräistä 
alkoholinkulutusta vuositasolla suomalaisten tilastoituun vuosittaiseen alkoholinkulutukseen vuonna 2015. 
Tällä tavoin laskettuna kyselyn kattavuusprosentiksi saatiin 49,5 %. Juomalajeittain tarkasteltuna katta-
vuusprosentit olivat oluen osalta 51,5 %, viinien osalta 47,7 % ja väkevien osalta 37,3 %. Tämä siis tarkoit-
taa sitä, että tässä ja muissa tutkimuksissa saadut alkoholinkulutuksen vuosikulutusmäärät ovat aliarvioita. 
Se, missä määrin tämä tarkoittaa kulutuksen useuden aliarviointia ja missä määrin kerralla kulutettujen 
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alkoholimäärien aliarviointia on vaikeampi arvioida, koska vastaavaa vertailukohtaa ei ole kuin vuosikulu-
tuksella. 
 
 

6. Humala- ja suurkulutus (DR, RSOD) 

Kyselyssä vastaajien subjektiivista humalajuomista tutkittiin kysymällä heiltä kuinka usein viimeksi kulu-
neiden 12 kuukauden aikana he ovat juoneet sen verran että käynti oli horjuvaa tai puhe sammaltavaa. Kai-
kista vastanneista noin reilu kymmenes miehistä (11,4 %) ja 3,9 % naisista ilmoitti juoneensa itsensä tällai-
seen tilaan vähintään kerran kuukaudessa. Huomattavasti tavallisempaa oli, ettei ollut juonut niin paljon 
että se olisi vaikuttanut käyntiin tai puheeseen. Noin kolmannes miehistä (35,0 %) ja yli puolet naisista 
(56,3 %) ilmoittivat, etteivät kertaakaan olleet juoneet näin paljon (Taulukko 22). 
 
Kun vastaajilta kysyttiin kuinka monen alkoholiannoksen juominen yleensä johtaa siihen, että käynti on 
horjuvaa ja puhe sammaltavaa vaadittiin miehiltä keskimäärin 5,37 annosta ja naisilta 2,13 annosta tämän 
tilan saavuttamiseen. Kun tarkasteluun otettiin mukaan vain ne jotka joskus ovat juoneet niin paljon, että 
käynti on ollut horjuvaa ja puhe sammaltavaa nousivat, nousivat miesten keskimääräiset alkoholiannokset 
9,65 annokseen ja naisten 6,60 annokseen (Taulukko 23). 
 
Kun tarkastellaan miten paljon vastaajat olivat enimmillään nauttineet alkoholia yhden päivän aikana edel-
lisen 12 kuukauden aikana, näyttäytyy sukupuolten välinen ero selvänä. Vain alkoholia juoneiden keskiar-
voja vertailtaessa joivat miehet enimmillään 10,66 alkoholiannosta yhtenä päivänä kun taas naisten vastaa-
va luku oli 5,51 annosta alkoholia yhden päivän aikana (Taulukko 24). 
 
Seuraavassa tutkitaan miten suuri osuus vastaajista on yhden päivän aikana juonut neljä/viisi alkoholian-
nosta tai enemmän. Miehistä 35,3 % ja naisista 17,4 % olivat juoneet näin kuukausittain tai useammin 
(Taulukko 25). Tavallisinta oli, että näin suuria määriä alkoholia yhtenä päivänä juotiin 2–5 kertaa vuodes-
sa (miehet 20,3 %; naiset 18,1 %), jolloin nämä juomiskerrat luultavasti ajoittuvat erilaisten juhlapyhien 
yhteyteen. Tavallisin aika neljän/viiden alkoholiannoksen juomiseen oli niin miehillä kuin naisilla 3–4 
tuntia (miehet 55,4 %; naiset 52,4 %) (Taulukko 26).  
 
Alkoholin juominen aterioinnin yhteydessä on hyvin harvinaista Suomessa ja vielä harvinaisempaa on 
suurten määrien juominen aterian yhteydessä. Yli puolet vastaajista ei ollut kertaakaan juonut yli neljä/viisi 
annosta aterian yhteydessä viimeisten 12 kuukauden aikana (miehet 59,3 %; naiset 64,2 %) (Taulukko 27). 
Miltei neljännes miehistä oli juonut yli viisi annosta alkoholia kotona kuukausittain tai useammin (23,3 %) 
kun vastaava osuus naisista oli vain joka kymmenes (10,8 %). Naisista yli puolet (51,4 %) ja miehistäkin 
yli kolmasosa (36,1 %) ei koskaan juonut näin paljon kotonaan (Taulukko 28). 
 
Vielä harvinaisempaa oli suurten kertamäärien juominen jonkun toisen kotona. Miehistä noin joka kymme-
nes (11,7 %) oli tehnyt näin kuukausittain tai useammin, kun taas naisista näin oli menetellyt vain 4,3 % 
(Taulukko 29). Ravintoloissa suurten määrien juominen oli tavallisempaa kuin toisten kotona. Miehistä 
12,6 % ja naisista 5,4 % olivat juoneet ravintoloissa kuukausittain tai useammin neljä/viisi annosta tai 
enemmän (Taulukko 30). Yli neljän tai viiden annoksen juominen ulkona oli vielä harvinaisempaa. Miehis-
tä kolme neljäsosaa (75,8 %), raittiit mukaan lukien, ei ollut tehnyt sitä kertaakaan edellisen 12 kuukauden 
aikana ja naisten vastaava osuus oli vielä suurempi, yli neljä viidesosaa (82,3 %) (Taulukko 31). 
 
Kuukausittain tai useammin enemmän kuin kymmenen alkoholiannosta juoneiden miesten määrä oli 
17,0 % vastaajista ja 3,6 % miehistä oli juonut yli kymmenen alkoholiannosta viikoittain tai useammin. 
Naisista 11,3 % oli juonut kuukausittain tai useammin enemmän kuin seitsemän alkoholiannosta. Huo-
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mionarvoista on, että yli puolet miehistä (51,5 %) ja kolme neljäsosaa naisista (75,6 %) eivät kertaakaan 
olleet juoneet näin suuria alkoholimääriä edellisen 12 kuukauden aikana (Taulukko 32).  
 
 

7. Alkoholinkäytön haitalliset vaikutukset 
(RAPS) 

Seuraavassa tarkastellaan alkoholinkäytön kielteisiä vaikutuksia käyttäjälle itselleen. Kyselyssä tavallisin 
alkoholin haittavaikutuksista oli syyllisyyden tai katumuksen tunteminen juomisen jälkeen.  
 
Kyselyyn vastanneista 17,0 % ilmoitti tunteneensa syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen viimeisen 12 
kuukauden aikana. Miehillä tämä oli hieman yleisempää (19,0 %) kuin naisilla (15,0 %). Seuraavaksi ylei-
sin haitta oli se, että ystävä tai perheenjäsen oli kertonut asioista joita vastaaja oli tehnyt tai sanonut huma-
lassa mutta unohtanut jälkikäteen. Näin oli tapahtunut 11,5 % miehistä ja 6,9 % naisista (Taulukko 33). 
 
Asioita joita oli suunnitellut tekevänsä, mutta olivat juomisen takia jääneet tekemättä, oli sattunut 8,0 % 
vastaajista viimeisen 12 kuukauden aikana (miehet 10,1 %; naiset 5,8 %). Krapularyyppyjen ottaminen 
juomista seuranneena päivänä oli kyselyn perusteella verrattain harvinaista (6,6 %) ja lähinnä miesten har-
joittama käytäntö. Vastanneista miehistä 10,9 % oli tehnyt niin viimeisen 12 kuukauden aikana kun taas 
naisista näin oli menetellyt vain 2,3 %.  
 
 

8. Alkoholin haitat muille (HD, COM) 

Seuraavassa tutkitaan alkoholinkäytön aiheuttamia haittoja läheisille ja lähiympäristölle sekä muiden alko-
holinkäytöstä koituvia haittoja muille kuin käyttäjälle itselleen. 
 
Kaikista kyselyyn vastanneista 83,1 % tunsi ihmisen tai ihmisiä joita hän piti alkoholin suurkuluttajina tai 
jotka juovat ajoittain paljon. Mitään eroa sukupuolten välillä ei ollut (Taulukko 34). Oli kuitenkin verrattain 
harvinaista, että kyseinen ihminen asui samassa kotitaloudessa. Naisten kohdalla näin oli asian laita 3,6 % 
tapauksista kun miesten kohdalla vastaava luku oli 1,5 % (Taulukko 35).  
 
Huomattavasti yleisempää oli, että henkilö jonka juomisesta oli vastaajalle haittaa, oli perheenjäsen (mu-
kaan lukien ex-kumppani), joka ei asu samassa kotitaloudessa (Taulukko 36). Näin oli asian laita neljäs-
osalle naisista (25,2 %) ja kymmenesosalle miehistä (10,6 %). Ero sukupuolten välillä oli valtaisa. Naisten 
suurta prosenttilukua selittänee erityisesti paljon juovat ex-kumppanit (Taulukko 36). 
 
Noin viidenneksellä (22,8 %) oli ollut kielteisiä kokemuksia työ- ja opiskelukaverin juomisesta. Miehillä 
oli tästä ollut selvästi enemmän huonoja kokemuksia (28,0 %) kuin naisilla (17,6 %) (Taulukko 37). Naa-
pureiden juominen oli vaikuttanut kielteisesti reiluun kymmenesosaan vastaajista (12,5 %), eikä sukupuol-
ten välillä ollut juuri eroa (miehet 12,7 %; naiset 12,4 %) (Taulukko 38). Miltei neljäsosaa vastaajista 
(71,4 %) oli haitannut muun ystävän tai tuttavan alkoholinkäyttö (miehet 71,8 %; naiset 71,4 %) (Taulukko 
39).  
 
Naisista neljännes (25,0 %) ja miehistä joka kuudes (16,1 %) oli edellisen 12 kuukauden aikana joutunut 
heräämään tai valvomaan yöllä jonkun toisen henkilön juomisen seurauksena. Viidesosaa naisista (21,8 %) 
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ja joka kahdeksatta miestä (13,7 %) oli edellisen 12 kuukauden aikana loukattu nimittelemällä tai muutoin 
(Taulukko 40). 
 
Selvästi sanallista loukkaamista harvinaisempaa oli, että jotakuta oli satutettu fyysisesti jonkun toisen hen-
kilön juomisen seurauksena (1,9 %). Miehistä 1,2 % ja naisista 2,7 % oli juomisen takia kokenut fyysistä 
väkivaltaa edellisen 12 kuukauden aikana. Kymmenesosa vastaajista (10,4 %) oli joutunut vakavaan riitaan 
jonkun toisen juomisen takia. Naisille (13,3 %) tämä oli yleisempää kuin miehille (7,4 %).  
 
Neljäsosa naisista (23,7 %) ja reilu kahdeksasosa miehistä (13,6 %) oli tuntenut olonsa turvattomaksi julki-
sella paikalla tai julkisessa kulkuvälineessä (18,7 %). Humalaisten oksentelu, virtsaaminen tai roskaaminen 
oli kyselyn selvästi eniten ärsytystä herättänyt (53,3 %) häiriökäyttäytymisen muoto. Naisista 56,0 % ja 
miehistä 50,6 % ilmoitti, että tämä oli ärsyttänyt heitä edellisen 12 kuukauden aikana.  
 
Kyselyssä tiedusteltiin myös jos oli ollut jonkun liikaa alkoholia nauttineen kyydissä tai ollut mukana toi-
sen alkoholinkäytöstä johtuneessa liikenneonnettomuudessa. Näitä tapauksia aineistoon seuloutui vain noin 
puoli prosenttia, joten tapausten pienen lukumäärän takia näitä tuloksia ei tässä raportoida.   
 
 

9. Alkoholipoliittiset mielipiteet (AP) 

Seuraavassa tarkastellaan vastaajien mielipiteitä kahteentoista alkoholipolitiikkaa kuvailevaan väittämään. 
Kyselyyn osallistuneet saivat valita vastauksensa seuraavista vastausvaihtoehdoista: ”täysin samaa miel-
tä”, ”osittain samaa mieltä”, ”osittain eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.   
 
Vastaajista kaksi kolmasosaa (67,2 %) oli osittain tai täysin eri mieltä siitä, että alkoholi on samanlainen 
kauppatavara kuin mikä tahansa muukin eikä vaadi mitään erityisiä rajoituksia. Muihin kauppatavaroihin 
alkoholia samaistavia oli vajaa kolmasosa vastaajista (31,8 %). Naisten suhtautuminen alkoholiin normaa-
lina kauppatavarana oli miesten suhtautumista varauksellisempaa. Vain reilu viidesosa naisista (23,0 %) oli 
täysin tai osittain sitä mieltä ettei alkoholi vaadi mitään erityisiä rajoituksia kun miesten vastaava osuus oli 
40,7 % (Taulukko 41).    
 
Reilu kolmasosa (37,6 %) vastaajista oli (täysin tai osittain) sitä mieltä, että ihmiset ovat riittävän vastuulli-
sia suojellakseen itseään juomisensa haittavaikutuksilta. Naisista tätä mieltä oli 29,9 % ja miehistä 45,2 %. 
Vajaa kaksi kolmannesta vastaajista (61,2 %) oli kuitenkin sillä kannalla, ettei yksinomaan ihmisten vas-
tuullisuus riitä suojelemaan juomisen haittavaikutuksilta (Taulukko 42).  
 
Naisista 64,3 % ja miehistä 61,0 % oli myös sitä mieltä, että viranomaisilla on vastuu toimia ihmisten suo-
jaamiseksi heidän juomisensa haittavaikutuksilta. Mitään suurempaa eroa sukupuolten välillä ei tämän 
kysymyksen suhteen ollut (62,7 %) (Taulukko 43). Mielenkiintoista oli myös, että vain 37,3 % vastaajista 
oli sitä mieltä, että vanhempien, ei viranomaisten, pitäisi saada päättää missä iässä heidän lapsellaan on 
lupa juoda alkoholia. Miehistä tätä väitettä tuki 41,9 % vastaajista ja naisista 32,7 % (Taulukko 44).  
 
Vastaajista 35,3 % oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että alkoholijuomien myyntipaikkojen lukumää-
rä on pidettävä alhaisena alkoholihaittojen vähentämiseksi. Naiset uskoivat saatavuuden säätelyyn (43,1 %) 
huomattavasti miehiä enemmän (27,6 %) (Taulukko 45). Saatavuuden säätelyä enemmän uskottiin hintapo-
litiikan tehokkuuteen. Vastaajista 44,5 % oli sitä mieltä, että alkoholijuomien hinnat on pidettävä korkeina 
alkoholihaittojen vähentämiseksi. Naisista tätä mieltä oli enemmistö (52,7 %) kun taas miesten selvä 
enemmistö oli päinvastaista mieltä (62,4 %) (Taulukko 46). 
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Ylivoimaisesti suurimman tuen vastaajilta sai väittämä, että alkoholivalistuksen pitäisi olla tärkein toimin-
tatapa alkoholihaittojen vähentämiseksi. Miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli väittämän kanssa 
täysin tai osittain samaa mieltä (87,6 %) ja valistuksen voimaan uskovat niin miehet (87,3 %) kuin naiset 
(87,9 %) (Taulukko 47).  
 
Alkoholijuomien mainontakieltoa puolsi vain kolmasosa vastaajista (36,2 %) ja naiset suhtautuivat siihen 
kielteisemmin kuin miehet. Mainontakieltoa naisista puolsi 42,1 % ja miehistä 30,4 % (Taulukko 48). Al-
koholiteollisuuden sponsoroinnin kieltämistä urheilijoille, urheiluseuroille ja urheilutapahtumille olisi val-
mis kieltämään 46,6 % vastaajista. Tätä toimenpidettä tukivat naiset (58,5 %) selvästi enemmän kuin mie-
het (34,7 %) (Taulukko 49). 
 
Miltei kaikki vastaajat (98,7 %) olivat sitä mieltä, että poliisilla pitää olla oikeus puhalluttaa autoilijoita 
satunnaisesti ilman näkyviä viitteitä rattijuopumuksesta. Kaikista alkoholipoliittisista väittämistä tämä oli 
se, joka herätti eniten kannatusta niin miesten kuin naisten parissa (Taulukko 50).  
 
Kannatusta vastaajissa herätti myös väite, että alkoholijuomien pakkauksissa pitäisi olla varoitus alkoholin-
käytön haitoista. Seitsemän kymmenestä naisesta (70,0 %) ja 58,4 % miehistä oli täysin tai osittain samaa 
mieltä väittämän kanssa (Taulukko 51). Kaksi kolmasosaa (68,5 %) vastaajista kannattivat myös sitä, että 
alkoholijuomien myynnille tulee olla säädetty päättymiskellonaika. Tätä toimenpidettä tukivat naiset 
(75,0 %) selvästi enemmän kuin miehet (61,9 %) (Taulukko 52).  
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Taulukot 
Taulukko 1. Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne? (WB) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Erittäin hyvä 30,5 32,4 28,7 30,5 32,4 28,7 

Melko hyvä 44,1 45,6 42,6 74,7 78,0 71,3 

Keskitasoinen 20,4 18,1 22,7 95,0 96,0 94,0 

Melko huono 3,9 3,5 4,3 98,9 99,5 98,3 

Erittäin huono 1,1 0,5 1,7 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

Taulukko 2. Entä miten tyytyväinen olette ollut suhteisiinne läheisten, kuten perheen, ystävien ja 
työkaverien kanssa? 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Erittäin hyvä 48,7 50,6 46,8 48,7 50,6 46,8 

Melko hyvä 43,1 42,2 44,1 91,9 92,8 90,9 

Keskitasoinen 7,0 6,6 7,4 98,8 99,4 98,3 

Melko huono 1,0 0,6 1,5 99,9 100,0 99,7 

Erittäin huono 0,0 0,0 0,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 
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Taulukko 3. Kuinka usein kaiken kaikkiaan joitte mitä tahansa alkoholijuomia, mukaan lukien pienetkin 
määrät, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (F) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Joka päivä 1,5 0,5 2,6 1,5 0,5 2,6 

5–6 päivänä viikossa 1,9 0,4 3,5 3,5 0,8 6,1 

3–4 päivänä viikossa 6,3 3,4 9,2 9,7 4,2 15,3 

1–2 päivänä viikossa 28,9 20,3 37,4 38,6 24,6 52,6 

2–3 päivänä kuukaudessa 21,0 24,1 17,8 59,6 48,7 70,4 

Kerran kuukaudessa 9,6 12,4 6,9 69,2 61,1 77,3 

6–11 päivänä vuodessa 9,0 12,8 5,2 78,2 73,9 82,5 

2–5 päivänä vuodessa 9,5 11,7 7,3 87,7 85,6 89,8 

Kerran 2,0 3,0 0,9 89,7 88,6 90,7 

En ole juonut alkoholijuomia viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana, 
mutta aiemmin olen 

4,6 4,6 4,6 94,2 93,2 95,3 

En ole koskaan elämäni aikana juonut 
alkoholijuomia, tai vain maistanut 

5,8 6,8 4,7 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

Taulukko 4. Kuinka usein joitte aterian yhteydessä? (CD) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] 0,7 0,2 1,2 0,7 0,2 1,2 

Viikoittain [1–4 päivänä viikossa] 10,5 7,8 13,1 11,2 8,0 14,3 

Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] 23,5 24,1 23,0 34,7 32,1 37,3 

Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa] 38,9 40,1 37,7 73,6 72,2 75,0 

En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] 15,9 16,1 15,6 89,5 88,4 90,6 

Ei vastausta 0,2 0,2 0,1 89,7 88,6 90,7 

Raittiit 10,3 11,4 9,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N:750) 
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Taulukko 5. Kuinka usein joitte kotonanne? (CD) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] 2,1 0,5 3,8 2,1 0,5 3,8 

Viikoittain [1–4 päivänä viikossa] 24,5 15,8 33,3 26,7 16,2 37,1 

Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] 24,4 26,4 22,4 51,1 42,7 59,5 

Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa] 31,2 37,2 25,1 82,3 79,9 84,7 

En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] 7,4 8,8 6,0 89,7 88,6 90,7 

Raittiit 10,3 11,4 9,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 6. Kuinka usein joitte jonkun toisen luona? (CD) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

Viikoittain [1–4 päivänä viikossa] 3,3 1,5 5,1 3,4 1,5 5,2 

Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] 16,7 12,2 21,1 20,0 13,6 26,4 

Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa] 49,2 51,1 47,4 69,3 64,8 73,8 

En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] 20,1 23,5 16,7 89,4 88,3 90,5 

Ei vastausta 0,2 0,4 0,1 89,7 88,6 90,7 

Raittiit 10,3 11,4 9,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 
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Taulukko 7. Kuinka usein joitte ravintolassa, baarissa tai yökerhossa? (CD) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] 0,2 0,0 0,4 0,2 0,0 0,4 

Viikoittain [1–4 päivänä viikossa] 4,8 2,6 6,9 5,0 2,6 7,4 

Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] 17,9 15,1 20,7 22,8 17,7 28,0 

Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa] 47,9 50,9 44,9 70,7 68,5 72,9 

En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] 18,9 20,0 17,8 89,6 88,5 90,7 

Ei vastausta 0,1 0,1 0,0 89,7 88,6 90,7 

Raittiit 10,3 11,4 9,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 8. Kuinka usein joitte ulkona, tarkoittaen puistossa, kadulla tmv. paikassa? (CD) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä viikossa] 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 

Viikoittain [1–4 päivänä viikossa] 0,6 0,0 1,3 0,7 0,0 1,4 

Kuukausittain [1–3 päivänä kuukaudessa] 2,8 0,9 4,7 3,5 0,9 6,2 

Harvemmin [1–11 päivänä vuodessa] 27,4 22,9 31,9 30,9 23,7 38,1 

En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] 58,8 64,9 52,6 89,7 88,6 90,7 

Raittiit 10,3 11,4 9,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 9. Kuinka usein joitte olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (BSQF) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Melkein päivittäin 1,9 0,2 3,5 1,9 0,2 3,5 

Viikoittain 22,8 9,4 36,2 24,7 9,7 39,7 

Kuukausittain 19,6 13,7 25,5 44,3 23,4 65,2 

Harvemmin 24,0 28,8 19,2 68,3 52,1 84,5 

En kertaakaan 31,7 47,9 15,5 100,0 100,0 100.0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100.0 
(N: 750) 
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Taulukko 10. Oluen tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan olutta (cl) 100-prosenttisena 
alkoholina (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 358 7,54 4,57 113 4,45 3,02 244 8,97 7,54 

35–49 335 4,82 3,02 141 3,19 2,26 193 6,01 4,52 

50–64 333 3,94 2,28 137 2,75 1,51 196 4,77 3,02 

Kaikki 1026 5,48 3,02 392 3,40 2,26 634 6,77 4,52 

 

Taulukko 11. Oluen vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisena alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 500 2,91 0,68 223 0,77 0,02 277 4,64 2,35 

35–49 500 1,80 0,16 268 0,44 0,02 232 3,38 1,15 

50–64 500 1,76 0,13 259 0,73 0,02 241 2,87 0,60 

Kaikki 1500 2,16 0,18 750 0,64 0,02 750 3,68 1,32 

 

Taulukko 12. Kuinka usein joitte viiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? (BSQF) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Melkein päivittäin 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 0,5 

Viikoittain 9,6 10,5 8,6 9,9 10,6 9,2 

Kuukausittain 26,7 28,0 25,4 36,6 38,6 34,6 

Harvemmin 36,7 36,6 36,8 73,3 75,2 71,3 

En kertaakaan 26,7 24,8 28,7 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 13. Viinin tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan viiniä (cl) 100-prosenttisena 
alkoholina (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 382 4,87 3,06 175 4,80 3,06 207 4,93 3,06 

35–49 367 4,11 3,06 203 3,74 3,06 164 4,56 3,06 

50–64 347 4,18 3,06 182 3,73 3,06 165 4,66 3,06 

Kaikki 1095 4,40 3,06 560 4,07 3,06 536 4,74 3,06 
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Taulukko 14. Viinin vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisena alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 500 0,60 0,21 223 0,65 0,26 277 0,56 0,18 

35–49 500 0,79 0,17 268 0,69 0,18 232 0,91 0,12 

50–64 500 0,99 0,11 259 1,02 0,11 241 0,95 0,11 

Kaikki 1500 0,79 0,16 750 0,79 0,18 750 0,79 0,13 

 

Taulukko 15. Kuinka usein joitte siideriä tai long drink -juomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
(BSQF) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Melkein päivittäin 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

Viikoittain 6,4 6,4 6,3 6,6 6,7 6,6 

Kuukausittain 22,9 24,7 21,1 29,5 31,4 27,7 

Harvemmin 35,5 35,4 35,5 65,0 66,8 63,2 

En kertaakaan 35,0 33,2 36,8 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 16. Siiderin tai long drink -juomien tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan 
siideriä tai long drink -juomia (cl) 100-prosenttisena alkoholina (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 370 4,73 3,2 172 4,32 3,20 199 5,08 4,80 

35–49 341 3,61 3,2 189 3,35 2,43 151 3,94 3,20 

50–64 261 3,01 2,4 138 2,51 1,60 124 3,57 2,43 

Kaikki 973 3,88 3,2 499 3,46 2,43 474 4,32 3,20 

 

Taulukko 17. Siiderin tai long drink -juomien vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisena alkoholina (kaikki 
vastaajat) (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 500 0,88 0,22 223 0,87 0,27 277 0,88 0,21 

35–49 500 0,52 0,14 268 0,49 0,14 232 0,55 0,11 

50–64 500 0,28 0,02 259 0,27 0,02 241 0,29 0,02 

Kaikki 1500 0,56 0,11 750 0,53 0,11 750 0,59 0,11 
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Taulukko 18. Kuinka usein joitte väkeviä alkoholijuomia (esim. vodkaa, giniä, viskiä, konjakkia) viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana? (BSQF) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Melkein päivittäin 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,6 

Viikoittain 4,8 1,1 8,5 5,2 1,4 9,1 

Kuukausittain 19,0 10,5 27,5 24,3 11,9 36,6 

Harvemmin 42,1 42,7 41,6 66,4 54,6 78,2 

En kertaakaan 33,6 45,4 21,8 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

Taulukko 19. Väkevien alkoholijuomien tyypillinen kulutus päivässä niinä päivinä jolloin juodaan väkeviä 
alkoholijuomia (cl) 100-prosenttisena alkoholina (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 372 5,00 2,78 138 3,64 2,78 234 5,80 4,18 

35–49 299 4,68 2,78 130 3,25 2,78 169 5,78 2,78 

50–64 316 4,63 2,78 133 3,14 1,39 183 5,71 4,18 

Kaikki 987 4,78 2,78 402 3,35 2,78 585 5,76 3,48 

 

Taulukko 20. Väkevien alkoholijuomien vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisena alkoholina (kaikki 
vastaajat) (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 500 0,72 0,15 223 0,63 0,05 277 0,80 0,30 

35–49 500 0,45 0,05 268 0,09 0,00 232 0,87 0,12 

50–64 500 0,92 0,05 259 0,16 0,01 241 1,74 0,24 

Kaikki 1500 0,70 0,07 750 0,28 0,01 750 1,12 0,21 

 

Taulukko 21. Alkoholin vuosittainen kulutus (l) 100-prosenttisena alkoholina (kaikki vastaajat) (BSQF) 

Ikäryhmät Kaikki Naiset Miehet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

18–34 500 5,11 2,41 223 2,91 1,17 277 6,78 4,09 

35–49 500 3,57 1,39 268 1,72 0,69 232 5,71 2,65 

50–64 500 3,96 1,29 259 2,19 0,58 241 5,86 2,68 

Kaikki 1500 4,21 1,61 750 2,24 0,89 750 6,19 3,24 

 



 
 
 
 

THL – Työpaperi 9/2017 20 
Kansainvälisen RARHA hankkeen  

juomatapakysely  
 

 

Taulukko 22. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte sen verran että käyntinne oli 
horjuvaa tai puheenne sammalsi? (DR) 

  Jakauma (%) Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Joka päivä 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

5–6 päivänä viikossa 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

3–4 päivänä viikossa 0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 

1–2 päivänä viikossa 1,2 0,4 2,1 1,5 0,7 2,2 

2–3 päivänä kuukaudessa 2,1 0,9 3,9 3,9 1,6 6,1 

Kerran kuukaudessa 3,8 2,3 5,3 7,7 3,9 11,4 

6–11 päivänä vuodessa 6,3 3,5 9,1 14,0 7,4 20,5 

2–5 päivänä vuodessa 19,4 14,9 23,8 33,3 22,3 44,4 

Kerran 10,7 10,1 11,3 44,0 32,3 55,7 

En kertaakaan [viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana] 45,6 56,3 35,0 89,7 88,6 90,7 

Raittiit 10,3 11,4 9,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä 100,0 
(N:1500)  

100,0 
(N:750) 

100.0 
(N:750) 

      

 

Taulukko 23. Kuinka monen alkoholiannoksen juominen yleensä johtaa siihen, että käyntinne on horjuvaa 
tai puheenne sammaltaa? (DR) 

  Kaikki vastaajat Vain joskus itsensä tähän tilaan juoneet 

N Keskiarvo Mediaani N Keskiarvo Mediaani 

Miehet 750 5,37 5 418 9,65 10 

Naiset 750 2,13 0 243 6,60 6 

Kaikki 1500 3,75 0 660 8,53 8 

 

Taulukko 24. Kuinka monta alkoholiannosta olette enimmillään nauttinut yhtenä päivänä viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana? (RSOD) 

  Alkoholin käyttäjät 

N Keskiarvo Mediaani 

Miehet 418 9,65 10 

Naiset 243 6,60 6 

Kaikki 660 8,53 8 
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Taulukko 25. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhtenä päivänä neljä/viisi 
alkoholiannosta tai enemmän? (tarkempi luokitus) (RSOD) 

  Kaikki Naiset 
4 alkoholiannosta tai enemmän 

Miehet 
5 alkoholiannosta tai enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Joka päivä 0,5 0,5 0,1 0,1 1,0 1,0 

5–6 päivänä viikossa 0,4 1,0 0,2 0,4 0,6 1,6 

3–4 päivänä viikossa 1,0 2,0 0,5 0,8 1,6 3,2 

1–2 päivänä viikossa 6,3 8,3 3,3 4,2 9,2 12,4 

2–3 päivänä kuukau-
dessa 

9,3 17,6 5,2 9,3 13,4 25,8 

Kerran kuukaudessa 8,8 26,3 8,1 17,4 9,5 35,3 

6–11 päivänä vuo-
dessa 

10,9 37,3 10,7 28,1 11,1 46,4 

2–5 päivänä vuodes-
sa 

19,2 56,5 18,1 46,3 20,3 66,7 

Kerran 6,4 62,9 8,1 54,4 4,7 71,4 

Ei kertaakaan 26,8 89,7 34,3 88,6 19,2 90,7 

Raittiit 10,3 100,0 11,4 100,0 9,3 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500 

  100,0 
(N: 750) 

  100,0 
(N: 750) 

  

 

Taulukko 26. Kuinka kauan teillä yleensä kuluu aikaa neljän/viiden alkoholiannoksen juomiseen? (RSOD) 

  Kaikki Naiset 
4 alkoholiannosta tai enemmän 

Miehet 
5 alkoholiannosta tai enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Vähemmän kuin 1 
tunti 

1,8 1,8 1,3 13 2,1 2,1 

1–2 tuntia 15,6 17,3 11,2 12,5 18,9 21,0 

3–4 tuntia 54,1 71,4 52,4 64,9 55,4 76,4 

5–6 tuntia 24,9 96,3 31,6 96,4 19,7 96,1 

7–8 tuntia 2,9 99,2 2,7 99,1 3,1 99,3 

9 tuntia tai enemmän 0,4 99,6 0,4 99,5 0,4 99,6 

Ei vastausta 0,4 100,0 0,5 100,0 0,4 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 943) 

  100,0 
(N: 408) 

  100,0 
(N: 536) 
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Taulukko 27. Kuinka usein joitte aterian yhteydessä neljä/viisi annosta tai enemmän? (RSOD) 

  Kaikki Naiset 
4 alkoholiannosta tai  

enemmän 

Miehet 
5 alkoholiannosta tai  

enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä 
viikossa] 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 

Viikoittain [1–4 päivänä viikos-
sa] 

0,6 0,7 0,2 0,2 0,9 1,1 

Kuukausittain [1–3 päivänä 
kuukaudessa] 

3,4 4,0 2,5 2,7 4,2 5,3 

Harvemmin [1–11 päivänä 
vuodessa] 

23,6 27,7 21,5 24,3 25,7 31,0 

En kertaakaan [viimeisten 12 kk 
aikana] 

61,8 89,5 64,2 88,5 59,3 90,3 

Ei vastausta 0,2 89,7 0,2 88,7 0,3 90,6 

Raittiit 10,3 100,0 11,4 100,0 9,3 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

  100,0 
(N: 750) 

  100,0 
(N: 750) 

  

 

Taulukko 28. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän kotonanne (RSOD) 

  Kaikki Naiset 
4 alkoholiannosta tai  

enemmän 

Miehet 
5 alkoholiannosta tai  

enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä 
viikossa] 

0,9 0,9 0,4 0,4 1,4 1,4 

Viikoittain [1–4 päivänä viikos-
sa] 

4,6 5,5 2,6 3,0 6,5 8,0 

Kuukausittain [1–3 päivänä 
kuukaudessa] 

11,5 17,0 7,8 10,8 15,3 23,3 

Harvemmin [1–11 päivänä 
vuodessa] 

28,9 45,9 26,5 37,2 31,2 54,5 

En kertaakaan [viimeisten 12 kk 
aikana] 

43,8 89,7 51,4 88,6 36,1 90,6 

Raittiit 10,3 100,0 11,4 100,0 9,3 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

  100,0 
(N: 750) 

  100,0 
(N: 750) 
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Taulukko 29. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän jonkun toisen kotona (RSOD) 

  Kaikki Naiset 
4 alkoholiannosta tai enemmän 

Miehet 
5 alkoholiannosta tai enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Lähes päivittäin [5–7 päivä-
nä viikossa] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viikoittain [1–4 päivänä 
viikossa] 

1,2 1,2 0,6 0,6 1,7 1,7 

Kuukausittain [1–3 päivänä 
kuukaudessa] 

8,0 9,2 4,3 4,9 11,7 13,4 

Harvemmin [1–11 päivänä 
vuodessa] 

35,5 44,6 31,5 36,4 39,5 52,9 

En kertaakaan [viimeisten 
12 kk aikana] 

45,0 89,6 52,1 88,5 37,8 90,7 

Ei vastausta 0,1 89,7 0,1 88,6 0,0 90,7 

Raittiit 10,3 100,0 11,4 100,0 9,3 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

  100,0 
(N: 750) 

  100,0 
(N: 750) 

  

 

Taulukko 30. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän ravintolassa, baarissa tai yökerhossa 
(RSOD) 

  Kaikki Naiset 
4 alkoholiannosta tai enemmän 

Miehet 
5 alkoholiannosta tai enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä 
viikossa] 

0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Viikoittain [1–4 päivänä vii-
kossa] 

1,8 1,8 0,8 0,8 2,7 2,9 

Kuukausittain [1–3 päivänä 
kuukaudessa] 

9,0 10,8 5,4 6,2 12,6 15,5 

Harvemmin [1–11 päivänä 
vuodessa] 

36,6 47,4 35,5 41,7 37,7 53,2 

En kertaakaan [viimeisten 12 
kk aikana] 

42,3 89,7 47,0 88,7 37,4 90,6 

Raittiit 10,3 100,0 11,4 100,0 9,3 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

  100,0 
(N: 750) 

  100,0 
(N: 750) 

  

 



 
 
 
 

THL – Työpaperi 9/2017 24 
Kansainvälisen RARHA hankkeen  

juomatapakysely  
 

 

Taulukko 31. Kuinka usein joitte neljä/viisi annosta tai enemmän ulkona, tarkoittaen puistossa, 
kadulla tmv. paikassa (RSOD) 

  Kaikki Naiset 
4 alkoholiannosta tai enemmän 

Miehet 
5 alkoholiannosta tai enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Lähes päivittäin [5–7 päivänä 
viikossa] 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viikoittain [1–4 päivänä vii-
kossa] 

0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 

Kuukausittain [1–3 päivänä 
kuukaudessa] 

1,0 1,5 0,3 0,3 1,7 2,7 

Harvemmin [1–11 päivänä 
vuodessa] 

16,3 17,8 11,2 11,5 21,3 24,0 

En kertaakaan [viimeisten 12 
kk aikana] 

71,9 89,7 77,2 88,7 66,5 90,5 

Ei vastausta 0,1 89,8 0,0 88,7 0,2 90,7 

Raittiit 10,3 100,0 11,4 100,0 9,3 100,0 

Yhteensä (%)  100,0 
(N: 1500) 

  100,0 
(N: 750) 

  100,0 
(N: 750) 
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Taulukko 32. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhtenä päivänä 
seitsemän/kymmenen alkoholiannosta tai enemmän? (RSOD) 

  Kaikki Naiset 
7 alkoholiannosta tai enemmän 

Miehet 
10 alkoholiannosta tai enemmän 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Jakauma 
(%) 

Kumulatiivinen 
jakauma (%) 

Joka päivä 0,3 0,3 0,1 0,1 0,6 0,6 

5–6 päivänä viikossa 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,6 

3–4 päivänä viikossa 0,6 1,0 0,5 0,6 0,8 1,3 

1–2 päivänä viikossa 1,8 2,8 0,9 1,5 2,8 4,1 

2–3 päivänä kuukau-
dessa 

4,6 7,4 1,8 3,3 7,3 11,5 

Kerran kuukaudessa 3,9 11,3 2,2 5,5 5,6 17,0 

6–11 päivänä vuodes-
sa 

7,6 18,9 5,1 10,6 10,1 27,2 

2–5 päivänä vuodessa 13,1 32,0 10,0 20,5 16,3 43,5 

Kerran 4,4 36,5 3,9 24,4 5,0 48,5 

En kertaakaan 53,2 89,7 64,2 88,6 42,2 90,7 

Raittiit 10,3 100,0 11,4 100,0 9,3 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

  100,0 
(N: 750) 

  100,0 
(N: 750) 

  

 

Taulukko 33. Onko juomisesta koitunut teille joitakin seuraavista haitoista? (RAPS) 

  Kyllä (%) Ei (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen 
jälkeen 

17,0 15,0 19,0 83,0 85,0 81,0 

Ystävänne tai perheenjäsenenne on kerto-
nut teille asioita, joita teitte tai sanoitte hu-
malassa, joita ette muista 

11,5 6,9 16,1 88,5 93,1 83,9 

Olette juomisen takia jättänyt tekemättä 
jotain, mitä teidän olisi pitänyt tehdä 

8,0 5,8 10,1 92,0 94,2 89,9 

Olette ottaneet ryypyn aamulla herättyänne 6,6 2,3 10,9 93,3 97,7 88,9 
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Taulukko 34. Kun ajattelette kuluneita 12 kuukautta, tunnetteko ihmisen tai ihmisiä joita pidätte alkoholin 
suurkuluttajina tai jotka juovat ajoittain paljon? (HD) 

  Jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet 

Kyllä 83,1 83,1 83,1 

Ei 16,6 16,7 16,5 

Ei vastausta 0,3 0,2 0,4 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

 

Taulukko 35. Onko tämä ihminen joku samassa kotitaloudessa asuva? (HD) 

  Jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet 

Kyllä 2,5 3,6 1,5 

Ei 97,5 96,4 98,5 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1247) 

100,0 
(N: 623 

100,0 
(N: 624) 

 

Taulukko 36. Onko tämä ihminen perheenjäsen, joka ei asu samassa kotitaloudessa – mukaan lukien ex 
kumppani? (HD) 

  Jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet 

Kyllä 17,9 25,2 10,6 

Ei 82,1 74,8 89,4 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1247) 

100,0 
(N: 623)   

100,0 
(N: 624) 

 

Taulukko 37. Onko tämä ihminen työ- tai opiskelukaveri? (HD) 

  Jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet 

Kyllä 22,8 17,6 28,0 

Ei 77,2 82,4 72,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1247) 

100,0 
(N: 623) 

100,0 
(N: 624) 
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Taulukko 38. Onko tämä ihminen naapuri? (HD) 

  Jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet 

Kyllä 12,5 12,4 12,7 

Ei 87,5 87,6 87,3 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1247) 

100,0 
(N: 623) 

100,0 
(N:624) 

 

Taulukko 39. Onko tämä ihminen muu ystävä tai tuttava? (HD) 

  Jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet 

Kyllä 71,4 70,9 71,8 

Ei 28,6 29,1 28,2 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1247) 

100,0 
(N: 623) 

100,0 
(N: 624) 

 

Taulukko 40. Kun ajattelette jälleen viimeksi kuluneita 12 kuukautta, oletteko kokenut joitain seuraavista 
ongelmista jonkun toisen henkilön juomisen seurauksena? (COM) 

  Kyllä (%) Ei (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Unettomuus 20,5 25,0 16,1 79,4 74,9 83,9 

Verbaalinen loukkaaminen 17,8 21,8 13,7 82,1 78,0 86,3 

Fyysinen loukkaaminen 1,9 2,7 1,2 98,0 97,2 98,8 

Vakava riita 10,4 13,3 7,4 89,5 86,6 92,4 

Turvattomuuden tunne julkisella paikalla 18,7 23,7 13,6 81,3 76,1 86,4 

Ärtyneisyys humalaisten epäsiististä käytöksestä 53,3 56,0 50,6 46,6 43,8 49,4 
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Taulukko 41. Alkoholi on samanlainen kauppatavara kuin mikä tahansa muukin eikä vaadi mitään erityisiä 
rajoituksia (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 12,4 6,3 18,5 12,4 6,3 18,5 

Osittain samaa mieltä 19,4 16,6 22,2 31,8 23,0 40,7 

Osittain eri mieltä 30,6 33,7 27,6 62,5 56,6 68,3 

Täysin eri mieltä 36,6 42,5 30,8 99,1 99,2 99,0 

Ei vastausta 0,9 0,8 1,0 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 42. Ihmiset ovat riittävän vastuullisia suojellakseen itseään juomisensa haittavaikutuksilta (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 10,7 6,1 15,3 10,7 6,1 15,3 

Osittain samaa mieltä 26,9 23,8 29,9 37,6 29,9 45,2 

Osittain eri mieltä 38,9 43,6 34,2 76,5 73,5 79,4 

Täysin eri mieltä 22,3 26,2 18,5 98,8 99,7 98,0 

Ei vastausta 1,2 0,3 2,0 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 43. Viranomaisilla on vastuu toimia ihmisten suojaamiseksi heidän juomisensa 
haittavaikutuksilta (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 20,9 20,3 21,5 20,9 20,3 21,5 

Osittain samaa mieltä 41,8 44,1 39,4 62,7 64,3 61,0 

Osittain eri mieltä 23,6 24,5 22,6 86,2 88,9 83,6 

Täysin eri mieltä 12,3 9,2 15,5 98,5 98,0 99,0 

Ei vastausta 1,5 2,0 1,0 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 



 
 
 
 

THL – Työpaperi 9/2017 29 
Kansainvälisen RARHA hankkeen  

juomatapakysely  
 

 

Taulukko 44. Vanhempien, ei viranomaisten, pitäisi saada päättää missä iässä heidän lapsellaan on lupa 
juoda alkoholia (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 16,1 14,1 18,0 16,1 14,1 18,0 

Osittain samaa mieltä 21,2 18,6 23,9 37,3 32,6 41,9 

Osittain eri mieltä 25,3 25,5 25,1 62,6 58,2 67,0 

Täysin eri mieltä 35,5 40,3 30,7 98,1 98,5 97,7 

Ei vastausta 1,9 1,5 2,3 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 45. Alkoholijuomien myyntipaikkojen lukumäärä on pidettävä alhaisena alkoholihaittojen 
vähentämiseksi (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 16,3 20,2 12,4 16,3 20,2 12,4 

Osittain samaa mieltä 19,1 22,9 15,2 35,3 43,1 27,6 

Osittain eri mieltä 32,8 33,3 32,3 68,1 76,4 59,9 

Täysin eri mieltä 29,8 21,0 38,5 97,9 97,4 98,4 

Ei vastausta 2,1 2,6 1,6 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 46. Alkoholijuomien hinnat on pidettävä korkeina alkoholihaittojen vähentämiseksi (AP) 

  Jakaumat Kumulatiiviset jakaumat 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 17,3 21,9 12,7 17,3 21,9 12,7 

Osittain samaa mieltä 27,2 30,8 23,5 44,5 52,7 36,2 

Osittain eri mieltä 28,8 28,5 29,0 73,2 81,3 65,2 

Täysin eri mieltä 25,7 18,1 33,4 99,0 99,4 98,6 

Ei vastausta 1,0 0,6 1,4 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 
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Taulukko 47. Alkoholivalistuksen pitäisi olla tärkein toimintatapa alkoholihaittojen vähentämiseksi (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 51,2 49,4 53,0 51,2 49,4 53,0 

Osittain samaa mieltä 36,4 38,5 34,3 87,6 87,9 87,3 

Osittain eri mieltä 8,3 7,9 8,6 95,8 95,8 95,9 

Täysin eri mieltä 2,9 2,6 3,2 98,7 98,4 99,0 

Ei vastausta 1,3 1,6 1,0 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 48. Alkoholijuomien mainostamisen pitäisi olla kiellettyä (AP) 

  Jakaumat Kumulatiiviset jakaumat 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 19,8 23,2 16,4 19,8 23,2 16,4 

Osittain samaa mieltä 16,4 18,9 14,0 36,2 42,1 30,4 

Osittain eri mieltä 30,1 32,7 27,4 66,3 74,7 57,8 

Täysin eri mieltä 32,1 23,8 40,4 98,4 98,5 98,2 

Ei vastausta 1,6 1,5 1,8 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 49. Alkoholiteollisuuden sponsorointi urheilijoille, urheiluseuroille ja urheilutapahtumille pitäisi 
kieltää (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 26,9 34,2 19,6 26,9 34,2 19,6 

Osittain samaa mieltä 19,7 24,3 15,1 46,6 58,5 34,7 

Osittain eri mieltä 26,2 25,0 27,4 72,8 83,5 62,1 

Täysin eri mieltä 24,7 13,6 35,9 97,5 97,1 98,0 

Ei vastausta 2,5 2,9 2,0 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 
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Taulukko 50. Poliisilla pitää olla oikeus puhalluttaa autoilijoita satunnaisesti ilman näkyviä viitettä 
rattijuopumuksesta (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 93,0 95,1 91,0 93,0 95,1 91,0 

Osittain samaa mieltä 5,7 4,5 6,9 98,7 99,5 97,9 

Osittain eri mieltä 0,8 0,4 1,3 99,6 99,9 99,2 

Täysin eri mieltä 0,3 0,0 0,6 99,9 99,9 99,9 

Ei vastausta 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 51. Alkoholijuomien pakkauksissa pitäisi olla varoitus alkoholinkäytön haitoista (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 33,5 37,6 29,4 33,5 37,6 29,4 

Osittain samaa mieltä 30,7 32,4 29,1 64,2 70,0 58,4 

Osittain eri mieltä 17,9 16,8 19,1 82,2 86,8 77,5 

Täysin eri mieltä 16,5 11,7 21,3 98,8 98,5 98,8 

Ei vastausta 1,4 1,5 1,2 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 

      

 

Taulukko 52. Alkoholijuomien myynnille tulee olla säädetty päättymiskellonaika (AP) 

  Jakaumat (%) Kumulatiiviset jakaumat (%) 

Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet 

Täysin samaa mieltä 44,7 49,6 39,8 44,7 49,6 39,8 

Osittain samaa mieltä 23,8 25,4 22,1 68,5 75,0 61,9 

Osittain eri mieltä 16,5 16,0 16,9 85,0 91,1 78,8 

Täysin eri mieltä 13,9 7,9 19,9 98,9 99,0 98,8 

Ei vastausta 1,1 1,0 1,2 100,0 100,0 100,0 

Yhteensä (%) 100,0 
(N: 1500) 

100,0 
(N: 750) 

100,0 
(N: 750) 
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Liite  

 
 
 
Olen [haastattelijan nimi] Taloustutkimus Oy:stä hyvää päivää. ja otan teihin yhteyttä Terveyden ja Hyvin-
voinnin Laitoksen eli THL:n toimeksiannosta. Suomi osallistuu ensimmäiseen kattavaan Eurooppalaiseen 
vertailevaan tutkimukseen alkoholipoliittisista mielipiteistä, alkoholinkäyttötavoista ja alkoholinkäyttöön 
liittyvistä kokemuksista.  
 
Te olette niiden 1500 suomalaisen 18–64 -vuotiaan henkilön joukossa, jotka on arvottu edustamaan suo-
malaisia tässä tutkimuksessa. Teidän vastauksenne ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin 
tärkeitä - riippumatta siitä, käytättekö alkoholia vai ette. [Siksi toivomme, että juuri Te osallistutte tutki-
mukseen]. Kyselyn kesto on noin 20 minuuttia.  
 
Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Puhelinnumeroa tai muita tunnistetietoja 
ei luovuteta tutkimusaineiston mukana eteenpäin, eikä aineistosta voi muutoinkaan tunnistaa yksittäistä 
vastaajaa. [Tulokset julkaistaan suomalaisissa ja kansainvälisissä tutkimusraporteissa ainoastaan tilas-
toina ja taulukkoina.] Kyselyaineisto arkistoidaan osana muiden eurooppalaisten maiden aineistoja niin 
että sitä voi käyttää myöhemminkin tutkimustarkoituksiin. 
 
Voimmeko tehdä haastattelun kanssanne [nyt tai myöhemmin?] 
  1 Suostuu 
  2 Kieltäytyy 
 
aidink Onko äidinkielenne… 
  1 suomi 
  2 ruotsi 
  3 joku muu 
 
kieliongelma Valitettavasti tämän lomakkeen kysymykset ovat vain suomeksi. Haluatteko joka tapauks-
essa jatkaa haastattelua? 
 
Tyvärr i den här undersökningen har vi frågorna bara på finska. Vill ni, i alla fall, fortsätta? 
  1 Kyllä, voi jatkaa 
  2 Ei 
 
SD_1 1. Mikä on sukupuolenne? 
  1 Mies 
  2 Nainen 
 
 
SD_2 2. Minkä ikäinen olette? 
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WB Aluksi pyydän teitä arvioimaan omaa terveydentilaanne ja sosiaalisia suhteitanne. 

 
WB_1 WB_1 Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne ? 
  5 erittäin hyvä 
  4 melko hyvä 
  3 keskitasoinen 
  2 melko huono 
  1 erittäin huono  
  9 EI VASTAUSTA (ei luetella) 
 
WB_3 WB_3 Entä miten tyytyväinen olette ollut suhteisiinne läheisten, kuten perheen, ystävien ja työka-
verien kanssa? 
  5 erittäin tyytyväinen 
  4 melko tyytyväinen 
  3 keskitasoinen 
  2 melko tyytymätön 
  1 erittäin tyytymätön 
  9 EI VASTAUSTA (ei luetella) 
 
 
BSQF Seuraavat kysymykset käsittelevät sitä, miten usein nautitte tiettyjä alkoholijuomia viimeksi kulu-
neiden 12 kuukauden aikana ja kuinka paljon joitte yleensä yhdellä juomiskerralla. 

 
BSQF_1a BSQF_1a Kuinka usein joitte olutta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 
  1 melkein päivittäin 
  2 viikottain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 
  6 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_1 BSQF_1 Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ... 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 
  10 En ole juonut olutta viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin olen 
  11 En ole koskaan juonut olutta, tai vain maistanut 
  99 EI VASTAUSTA 
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BSQF_2yksikko Kuinka paljon yleensä joitte olutta niinä päivinä joina joitte olutta [viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana]?  
  1 0,33 l eli 33 cl pullo tai tölkki 
  2 ½ l eli  50 cl pullo/ tölkki/ tuoppi  
  3 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_2maara Kuinka monta olutpulloa yleensä juo? 

  
33 cl pulloa/ tölkkiä  
½ l / 50 cl pulloa/ tölkkiä/ tuopillista  
 
BSQF_3a BSQF_3a Kuinka usein joitte viiniä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
  1 melkein päivittäin 
  2 viikoittain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 
  6 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_3 BSQF_3. Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ... 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 
  10 Ette ole juonut viiniä viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin olette 
  11 Ette ole koskaan elämänne aikana juonut viiniä, tai vain maistanut 
  99 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_4yksikko 4. Kuinka paljon yleensä joitte viiniä niinä päivinä joina joitte viiniä [viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana]? 
  1 pieni lasi 12cl 
  2 iso lasi 24 cl 
  3 pullo 0,75 l / 75 cl 
  4 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_4maara Kuinka monta viinipulloa yleensä juo? 

  
12 cl lasillista  
24 cl lasillista  
0,75 l / 75 cl pulloa  
 
BSQF_5a BSQF_5a Kuinka usein joitte väkeviä alkoholijuomia (esim. vodkaa, giniä, viskiä, konjakkia) 
viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?  
  1 melkein päivittäin 
  2 viikottain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 
  6 EI VASTAUSTA 
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BSQF_5 BSQF_5. Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ... 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 
  10 Ette ole juonut väkeviä viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiemmin 

olette 
  11 Ette ole koskaan elämänne aikana juonut väkeviä, tai vain maistanut 
  99 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_6yksikko 6. Kuinka paljon yleensä joitte väkeviä alkoholijuomia niinä päivinä kun joitte väkeviä 
alkoholijuomia [viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana]? 
  1 ravintola-annos 4 cl 
  2 senttilitroja 
  3 50 cl pullo 
  4 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_6maara Kuinka monta väkevää pulloa yleensä juo? 

  
4 cl ravintola-annosta  
senttilitraa  
50 cl pulloa  
 
BSQF_7a BSQF_7a Kuinka usein joitte siideriä tai long drink-juomia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
aikana? 
  1 melkein päivittäin 
  2 viikoittain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 
  6 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_7 BSQF_7. Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ... 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 

 10 Ette ole juonut siideriä tai long drink -juomia viimeksi kuluneiden 12 kk:n aika-
na, mutta aiemmin olette 

 11 Ette ole koskaan elämänne aikana juonut siideriä tai long drink -juomia, tai 
vain maistanut 

  99 EI VASTAUSTA 
 
BSQF_8yksikko 8. Kuinka paljon yleensä joitte siideriä tai long drink-juomia niinä päivinä joina niitä joitte 
[viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana]?  
  1 0,33 l eli 33 cl pullo tai tölkki 
  2 ½ l eli  50 cl pullo/ tölkki/ tuoppi  
  3 EI VASTAUSTA 
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BSQF_8maara Kuinka monta siideripulloa yleensä juo? 

  
33 cl pulloa/ tölkkiä  
½ l / 50 cl pulloa/ tölkkiä/ tuopillista  
 
F_1a F_1a Ja kuinka usein kaiken kaikkiaan joitte mitä tahansa alkoholijuomia, mukaan lukien pienetkin 
määrät, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
  1 melkein päivittäin 
  2 viikoittain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 
 
F_1 F_1. Ja kuinka usein kaiken kaikkiaan joitte mitä tahansa alkoholijuomia, mukaan lukien pienetkin 
määrät, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 

 10 En ole juonut alkoholijuomia viimeksi kuluneiden 12 kk:n aikana, mutta aiem-
min olen 

  11 En ole koskaan juonut alkoholijuomia, tai vain maistanut 
  99 EI VASTAUSTA 
 
CD Seuraavat kysymykset koskevat tilanteita, joissa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte al-
koholijuomia: 

 
 
CD_1 CD_1. Kuinka usein joitte aterian yhteydessä?  
  01 Lähes päivittäin [5-7 päivänä viikossa] 
  02 Viikoittain [1-4 päivänä viikossa] 
  03 Kuukausittain [1-3 päivänä kuukaudessa] 
  04 Harvemmin [1-11 päivänä vuodessa] 
  05 En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] 
  99 EI VASTAUSTA 
 
CD_2 CD_2. Kuinka usein joitte CD2tilanteet? 

 
 Lähes 

päivittäin 
[5-7 päi-
vänä vii-
kossa] 

Viikoittain 
[1-4 
päivänä 
viikossa] 

Kuukausit-
tain [1-3 
päivänä 
kuukau-
dessa] 

Harvemmin 
[1-11 päi-
vänä vuo-
dessa] 

En kertaa-
kaan [vii-
meisten 12 
kk aikana] 

EI VASTA-
USTA 

kotonanne       
jonkun toisen kotona       
ravintolassa, baarissa, tai 
yökerhossa 

      

ulkona, tarkoittaen puistos-
sa, kadulla tmv. paikassa  
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RSOD_1 RSOD_1 Kuinka monta alkoholiannosta olette enimmillään nauttinut yhtenä päivänä viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana?  
Yksi alkoholiannos on yksi 33cl pullollinen olutta/siideriä/lonkeroa tai yksi 12cl lasillinen viiniä tai yksi 4cl 
ravintola-annos väkeviä alkoholijuomia.   

 
 
RSOD_2a RSOD_2a  Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhtenä päivänä 
(SD_1,"viisi","neljä") alkoholiannosta tai enemmän, eli esimerkiksi vähintään (SD_1,"viisi","neljä") 33 
senttilitran pulloa olutta, (SD_1,"vajaan pullon","yli puoli pulloa") viiniä tai (SD_1,"5 ravintola-annosta eli 
2 desilitraa","4 ravintola-annosta") väkeviä alkoholijuomia?  
 
  1 melkein päivittäin 
  2 viikottain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 
 
RSOD_2 RSOD_2 Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ... 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 
  10 En kertaakaan viimeksi kuluneiden 12:kk aikana 
  99 EI VASTAUSTA 
 
RSOD_3 RSOD_3. Kuinka kauan teillä yleensä kuluu aikaa (SD_1,"viiden","neljän") alkoholiannoksen 
juomiseen? 
 
  1 Vähemmän kuin 1 tunti  
  2 1–2 tuntia 
  3 3-4 tuntia 
  4 5-6 tuntia 
  5 7-8 tuntia 
  6 9 tuntia tai enemmän 
  9 Ei vastausta 
 
RSOD56 Seuraavat kysymykset koskevat tilanteita viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, jolloin joitte 
yhtenä päivänä (SD_1,"viisi","neljä")!!  alkoholiannosta tai enemmän: 

 
 
RSOD_4 RSOD_4. Kuinka usein joitte aterian yhteydessä (SD_1,"viisi","neljä") annosta tai enemmän?   
  01 Lähes päivittäin [5-7 päivänä viikossa] 
  02 Viikoittain [1-4 päivänä viikossa] 
  03 Kuukausittain [1-3 päivänä kuukaudessa] 
  04 Harvemmin [1-11 päivänä vuodessa] 
  05 En kertaakaan [viimeisten 12 kk aikana] 
  99 EI VASTAUSTA 
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RSOD_5 RSOD_5. Kuinka usein joitte (SD_1,"viisi","neljä") annosta tai enemmän rsod6tilanteet? 

 
 Lähes päivit-

täin [5-7 
päivänä 
viikossa] 

Viikoittain 
[1-4 päivä-
nä viikos-
sa] 

Kuukausit-
tain [1-3 
päivänä 
kuukaudes-
sa] 

Harvemmin 
[1-11 päivä-
nä vuodes-
sa] 

En kertaa-
kaan [vii-
meisten 12 
kk aikana] 

EI VAS-
TAUSTA 

kotonanne       
jonkun toisen kotona       
ravintolassa, baarissa 
tai yökerhossa 

      

ulkona, tarkoittaen 
puistossa, kadulla tmv. 
paikassa  

      

 
RSOD_7a RSOD_7a Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette juonut (SD_1,"10","7") 
alkoholiannosta tai enemmän yhtenä päivänä? 
 JOS TARPEEN SELITTÄÄ MÄÄRÄÄ: esimerkiksi !!On(SD_1,"10 kpl 33 senttilitran oluita tai reilu 6 kpl 
puolen litran tölkkejä; puolitoista pulloa viiniä tai 10 ravintola-annosta eli 4 desilitraa väkeviä alkoholi-
juomia","7 kpl 33 senttilitran pulloja tai reilu 4 kpl puolen litran tölkkejä olutta tai siideriä; pullo viiniä tai 7 
ravintola-annosta eli kolme desilitraa väkeviä alkoholijuomia")!! 
  1 melkein päivittäin 
  2 viikoittain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 
 
RSOD_7 RSOD_7  Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ... 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 
  10 En kertaakaan viimeksi kuluneiden 12:kk aikana 
  99 EI VASTAUSTA 
 
 
DR Humaltuminen 
 
 
DR_1a DR_1a Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte sen verran että käyntinne oli 
horjuvaa tai puheenne sammalsi 
  1 melkein päivittäin 
  2 viikoittain 
  3 kuukausittain 
  4 harvemmin 
  5 en kertaakaan 



 
 
 
 

THL – Työpaperi 9/2017 39 
Kansainvälisen RARHA hankkeen  

juomatapakysely  
 

 

 
DR_1 DR_1  Ja sanoisitteko, että ennemmin ..... vai ... 
  01 Joka päivä 
  02 5 – 6 päivänä viikossa 
  03 3 – 4 päivänä viikossa  
  04 1 – 2 päivänä viikossa 
  05 2 – 3 päivänä kuukaudessa 
  06 Kerran kuukaudessa 
  07 6 – 11 päivänä vuodessa 
  08 2 – 5 päivänä vuodessa 
  09 Kerran 
  10 En kertaakaan viimeksi kuluneiden 12:kk aikana 
  99 EI VASTAUSTA 
 
 
DR_2 DR_2 Kuinka monen alkoholiannoksen juominen yleensä johtaa siihen, että käyntinne on horjuvaa 
tai puheenne sammaltaa? 
(Yksi alkoholiannos on yksi 33cl pullollinen olutta/siideriä/lonkeroa tai yksi 12cl lasillinen viiniä tai yksi 
4cl ravintola-annos väkeviä alkoholijuomia. ) 

 
WH_1 WH_1.  Kysyisin teiltä vielä painosta, koska alkoholi vaikuttaa erikokoisiin ihmisiin eri tavalla.  
Kuinka paljon painatte? 

 
WH_1b WH_1b -_entä voitteko sanoa, oletteko:  
  1 keskipainoista kevyempi 
  2 keskipainoinen 
  3 keskipainoista suurikokoisempi 
  9 EI VASTAUSTA 
 
RAPS RAPS Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokenut seuraavaa juomiseenne liittyen? 

 
 Kyllä Ei EI VASTAUSTA 
Olette tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?     
Ystävänne tai perheenjäsenenne on kertonut teille asioita, joita 
teitte tai sanoitte humalassa, joita ette muista? 

   

Olette juomisen takia jättänyt tekemättä jotain, mitä teidän olisi 
pitänyt tehdä?  

   

Olette ottanut ryypyn aamulla herättyänne?     
 
RAPS_1 RAPS_1 RAPStilanne vain kerran tai kaksi, vai useammin [viimeisen 12 kuukauden aikana]? 

 
 1-2 kertaa 3 kertaa tai 

enemmän 
EI VASTA-
USTA 

Tunsitteko syyllisyyttä tai katumusta [juomisen jälkeen]    
Kertoivatko ystävänne tai perheenjäsenenne teille asioista joita 
teitte tai sanoitte humalassa, joita ette muista, 

   

Jätittekö tekemättä jotain mitä teidän olisi pitänyt tehdä     
Otitteko ryypyn aamulla herättyänne    
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UA Tässä osuudessa kysytään tilastoimattomista alkoholijuomista.  
 
Haluaisimme tietää kuinka paljon henkilökohtaisesti hankitte tilastoimatonta alkoholia (esim. toitte tai 
tilasitte alkoholijuomia ulkomailta, valmistitte niitä kotona tai saitte toiselta kotivalmistajalta) viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana. 

 
kyllaei Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana .. 

 
 Kyllä Ei 
tilannut alkoholijuomia internetin kautta ulkomailta?   
hankkinut alkoholijuomia muulla tavalla ulkomailta tai ulkomaan 
liikennevälineistä – niin että tuoja on ollut joko te itse tai joku muu  

  

itse valmistanut kotona tai hankkinut jonkun muun kotona valmis-
tamaa alkoholijuomaa? 

  

 
alkuperat 

 
 UA_SP väke-

viä alkoholi-
juomia 

UA_WI Viiniä (litraa) UA_BE Olutta 
(litraa) 

UA_OT Siideriä, 
long drink -juomia 
(litraa) 

Kuinka monta litraa 
väkeviä alkoholijuomia, 
viiniä, olutta tai siideriä 
ja long-drink –juomia 
hankitte tilaamalla inter-
netin kautta ulkomailta 
[yhteensä viimeisen 12 
kuukauden aikana]? 

    

 
Kuinka monta litraa 
väkeviä alkoholijuomia, 
viiniä, olutta tai siideriä 
ja long-drink –juomia 
hankitte tuomalla ulko-
mailta tai ulkomaan 
liikennevälineistä tai 
jonkun muun tuomana?  
[yhteensä viimeisen 12 
kuukauden aikana] 

    

 
Kuinka monta litraa 
väkeviä alkoholijuomia, 
viiniä, olutta tai siideriä 
ja long-drink –juomia 
valmistitte itse tai hankit-
te jonkun muun itse 
valmistamana?  [yh-
teensä viimeisen 12 
kuukauden aikana] 
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AP AP Seuraavaksi luen teille väittämiä alkoholipolitiikasta.  
Kertokaa kunkin väittämän osalta, oletteko täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä 
vai täysin eri mieltä: 

 
 Täysin samaa 

mieltä 
Osittain samaa 
mieltä 

Osittain eri 
mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

EI VAS-
TAUSTA 

Alkoholi on samanlainen kauppa-
tavara kuin mikä tahansa muukin 
eikä vaadi mitään erityisiä rajoi-
tuksia. 

     

Ihmiset ovat riittävän vastuullisia 
suojellakseen itseään juomisensa 
haittavaikutuksilta   

     

Viranomaisilla on vastuu toimia 
ihmisten suojaamiseksi heidän 
juomisensa haittavaikutuksilta.  

     

Alkoholijuomien myyntipaikkojen 
lukumäärä on pidettävä alhaisena 
alkoholihaittojen vähentämiseksi  

     

Alkoholijuomien hinnat on pidet-
tävä korkeina alkoholihaittojen 
vähentämiseksi 

     

Alkoholivalistuksen pitäisi olla 
tärkein toimintatapa alkoholihait-
tojen vähentämiseksi  

     

Alkoholijuomien mainostamisen 
pitäisi olla kiellettyä 

     

Poliisilla pitää olla oikeus puhal-
luttaa autoilijoita satunnaisesti 
ilman näkyviä viitettä rattijuopu-
muksesta 

     

Alkoholijuomien pakkauksissa 
pitäisi olla varoitus alkoholinkäy-
tön haitoista  

     

Alkoholijuomien myynnille tulee 
olla säädetty päättymiskellonaika 

     

Vanhempien, ei viranomaisten, 
pitäisi saada päättää missä iässä 
heidän lapsellaan on lupa juoda 
alkoholia 

     

Alkoholiteollisuuden sponsorointi 
urheilijoille, urheiluseuroille ja 
urheilutapahtumille pitäisi kieltää 

     

 
HD_1 HD_1 Kun ajattelette viimeksi kuluneita 12 kuukautta, tunnetteko ihmisen tai ihmisiä, joita pidätte 
alkoholin suurkuluttajina tai jotka juovat ajoittain paljon?  
  1 Kyllä 
  2 Ei 
  9 EI VASTAUSTA 
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HD_2 HD_2 Ovatko nämä ihmiset:  
  1 Joku samassa kotitaloudessa asuva 

 2 Perheenjäsen, joka ei asu samassa kotitaloudessa, mukaan lukien ex-
kumppani  

  3 Työ- tai opiskelukaveri 
  4 Naapuri 
  5 Muu ystävä tai tuttava 
  6 EI VASTAUSTA 
 
HD_2_2 HD_2_2 Kuinka paljon tämän juominen on vaikuttanut teihin kielteisesti viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana? Vaikuttiko se paljon, vähän tai ei ollenkaan?  

 
 Vaikutti 

paljon 
Vaikutti vähän Ei vaikuttanut 

ollenkaan 
EI VASTAUS-
TA 

samassa taloudessa asuvan     
muualla asuvan perheenjäsenen tai ex-
kumppani 

    

työ- tai opiskelukaverin     
naapurin     
muun ystävän tai tuttavan     
 
COM Kun ajattelette jälleen viimeksi kuluneita 12 kuukautta, oletteko kokenut joitain seuraavista ongel-
mista jonkun toisen henkilön juomisen seurauksena?  

 
 Kyllä Ei EI VASTAUSTA 
olette joutunut heräämään tai valvomaan yöllä    
teitä on sanallisesti loukattu esimerkiksi nimittelemäl-
lä tai muutoin 

   

teitä on satutettu tai loukattu fyysisesti    
olette joutunut vakavaan riitaan    
olette ollut jonkun liikaa alkoholia nauttineen kyydissä    
olette ollut mukana toisen alkoholinkäytöstä johtu-
neessa liikenneonnettomuudessa 

   

olette tuntenut olonne turvattomaksi julkisella paikalla 
tai julkisessa kulkuvälineessä 

   

teitä on ärsyttänyt humalaisten oksentelu, virtsaami-
nen tai roskaaminen 
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COMtapaukset 

 Paljon Vähän Ei 
ollen-
kaan 

EI VAS-
TAUSTA 

Joku 
jonka 
tunnette 

Tuntema-
ton 

Sekä 
että 

EI VAS-
TAUSTA 

yöllä valvominen         
sanallinen loukkaa-
minen 

        

fyysinen loukkaami-
nen 

        

vakavaan riitaan 
joutuminen 

        

liikaa alkoholia naut-
tineen kyydissä ole-
minen  

        

mainitsemanne lii-
kenneonnettomuus  

        

olon turvattomaksi 
tunteminen  

        

humalaisten oksente-
lu tai vastaava  

        

 
SD Lopuksi tutkimukseen tarvitaan joitakin taustatietoja. 

 
 
SD_4 SD_4.  Mikä on tämänhetkinen siviilisäätynne?   

 1 Naimisissa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa) ja asuu yhdessä puolison kans-
sa 

 2 Naimisissa (tai rekisteröidyssä parisuhteessa) mutta ei asu yhdessä puolison 
kanssa  

  3 Naimaton 
  4 Eronnut 
  5 Leski 
  6 EI VASTAUSTA 
 
SD_5 SD_5. Onko teillä vakituinen kumppani?  
  1 Kyllä, minulla on vakituinen kumppani ja asumme yhdessä  
  2 Kyllä, minulla on vakituinen kumppani, mutta emme asu yhdessä 
  3 Ei, minulle ei ole vakituista kumppania 
  9 EI VASTAUSTA 
 
SD_6 SD_6.  Kuinka monta henkeä kotitaloudessanne asuu vakituisesti kun mukaan lasketaan teidät it-
senne? 

 
SD_7 SD_7. Kuinka moni kotitaloudessanne asuvista on alle 18-vuotiaita? 

 
SD_8 SD_8. Mikä seuraavista vastaa parhaiten pääasiallista asuinpaikkaanne? 
  1 Kylä tai maaseutu 
  2 Pieni kaupunki: alle 50,000 asukasta 
  3 Keskikokoinen kaupunki: 50,000-250,000 asukasta 
  4 Iso kaupunki: enemmän kuin 250,000 asukasta 
  9 EI VASTAUSTA 
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SD_9 SD_9a. Mikä on korkein suorittamanne koulutusaste 
  01 Peruskoulu, kansakoulu, kansalaiskoulu, keskikoulu tai vähemmän 
  02 Lukio  
  03 Ammattikoulu 

 04 Erikoisammattitutkinto [esim. sähköyliasentaja, venemestari – näyttötutkinto 
joka vastaa opintoasteen tutkintoa] 

  05 Opistoasteen tutkinto 
  06 Ammattikorkeakoulu, kandidaatin tutkinto tai vastaava 
  07 Ylempi korkeakoulututkinto  
  99 EI VASTAUSTA 
 
SD_10_1 SD_10_1 Seuraavaksi kysymme ammatistanne – oletteko: 
  1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä 
  2 palkansaaja 
  3 ei työelämässä 
 
SD_10a SD_10a Entä sanoisitteko ammattinne olevan: 
  1 Työntekijäammatti: esim. siivooja, putkimies tai sähköasentaja  
  2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  3 Muu henkisen työn ammatti 
  4 Muu yrittäjä 
 
SD_10b SD_10. Entä sanoisitteko olevanne:  
  1 Erikoistumaton työntekijä 
  2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja 
  3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä 
  5 Muu toimihenkilö  
 
SD_10c SD_10. Entä sanoisitteko olevanne:  
  1 Opiskelija 
  2 Työtön tai tilapäisesti poissa työelämästä 
  3 Eläkkeellä tai sairaslomalla 
  4 Kotitaloustyötä tekevä 
  5 Muu 
 
SD_11a SD_11. Olitteko aiemmin palkkatyössä?  
  1 Kyllä 
  2 Ei 
 
SD_10_2 SD_10_1 Vastatkaa seuraaviin koskien viimeistä ammattianne: – olitteko: 
  1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä 
  2 palkansaaja 
 
SD_10a1 SD_10a Entä sanoisitteko ammattinne olleen: 
  1 Työntekijäammatti: esim. siivooja, putkimies tai sähköasentaja  
  2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  3 Muu henkisen työn ammatti 
  4 Muu yrittäjä 
 
SD_10b1 SD_10. Entä sanoisitteko olleenne:  
  1 Erikoistumaton työntekijä 
  2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja 
  3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä 
  5 Muu toimihenkilö  
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SD_10_3 SD_10_1 vastatkaa seuraaviin ajatellen puolisonne ammattia?  – onko hän: 
  1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä 
  2 palkansaaja 
  3 ei työelämässä 
 
SD_10a2 SD_10a Entä sanoisitteko hänen ammattinsa olevan: 
  1 Työntekijäammatti: esim. siivooja, putkimies tai sähköasentaja  
  2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  3 Muu henkisen työn ammatti 
  4 Muu yrittäjä 
 
SD_10b2 SD_10. Entä sanoisitteko hänen olevan:  
  1 Erikoistumaton työntekijä 
  2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja 
  3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä 
  5 Muu toimihenkilö  
 
SD_10_4 SD_10_1 vastatkaa seuraaviin isänne tai äitinne ammatin perusteella? – onko hän: 
JOS MOLEMMAT VANHEMMAT  TYÖELÄMÄSSÄ, VOI VASTAAJA ITSE VALITA KUMMAN MUKAAN VAS-
TAA 
  1 itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä 
  2 palkansaaja 
  3 ei työelämässä 
 
SD_10a3 SD_10a Entä sanoisitteko hänen ammattinsa olevan: 
  1 Työntekijäammatti: esim. siivooja, putkimies tai sähköasentaja  
  2 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  3 Muu henkisen työn ammatti 
  4 Muu yrittäjä 
 
SD_10b3 SD_10.  Entä sanoisitteko hänen olevan:  
  1 Erikoistumaton työntekijä 
  2 Erikoistunut työntekijä: esim. putkimies tai sähköasentaja 
  3 Erityisasiantuntija kuten asianajaja, lääkäri tai kirjanpitäjä 
  4 Johtaja, päällikkö tai esimiestehtävissä 
  5 Muu toimihenkilö  
 
SD_20 SD_20. Kuinka suuret ovat kotitaloutenne nettotulot kuukaudessa, kun mukaan lasketaan kaikkien 
kotitalouteenne kuuluvien henkilöiden (te itse mukaan lukien) kaikista lähteistä saamat tulot?   
Nettotulo saadaan vähentämällä kaikista tuloista pakolliset verot ja sosiaaliturvakulut.  Karkea arvio riit-
tää.  

 
SD_20a SD_20a Entä olisiko helpompi arvioida, mihin seuraavista luokista kotitaloutenne nettotulot kuu-
kaudessa kuuluvat? 
  01 0-1200 
  02 1200-1600 
  03 1600-2100 
  04 2100-2700 
  05 2700-3300 
  06 3300-4000 
  07 4000-5000 
  08 5000-6000 
  09 6000-8000 
  10 8000-10000 
  11 yli 10000 
  12 EI VASTAUSTA 
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	Myös kun vertaillaan yleensä kerralla juotuja määriä, ovat naisten kulutusluvut viinien osalta melko lähellä miesten kuluttamia määriä. Esimerkiksi eniten kuluttavassa nuorimmassa ikäryhmässä (18–34-vuotiaat) naisten ja miesten välinen ero viinin kulu...
	Viinin vuosittainen kulutus 100-prosentin alkoholina mitattuna on yhtä korkea miehillä kuin naisilla (0,79 litraa vuodessa), ja 18–34-vuotiaiden sekä 50–64-vuotiaiden ikäryhmissä naisten arvioitu viinin kulutus on miehiä suurempi (Taulukko 14).

	Siiderit ja long drink -juomat
	Myös siiderit ja long drink -juomat ovat tasaisesti miesten ja naisten suosiossa. Naisista 31,4 % joi siidereitä ja long drink -juomia vähintään kuukausittain, kun miehistä näin teki 27,7 %. Reilu kolmasosa vastaajista (35,0 %) ei ollut juonut näitä j...
	Niinä päivinä jolloin juotiin siideriä tai long drink -juomia, joivat miehet näitä juomia keskimäärin naisia enemmän kaikissa ikäryhmissä, joskaan erot sukupuolten välillä eivät olleet yhtä huomattavia kuin oluen kulutuksen suhteen (miehet 4,32 cl; na...
	Siidereiden ja long drink -juomien suosio näkyy selkeästi erityisesti nuorten naisten parissa kun katsotaan juomien vuosittaista kulutusta sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Nuorimmassa ikäryhmässä naisten ja miesten keskimääräinen kulutus oli yhtä suurt...

	Väkevät alkoholijuomat
	Oluen ohella myös väkevät alkoholijuomat ovat erityisesti miesten suosiossa. Yli kolmannes vastanneista miehistä (36,6 %) joivat väkeviä alkoholijuomia kuukausittain tai useammin, kun naisten vastaava osuus oli vain 11,9 %. Noin neljä vastaajaa kymmen...
	Väkevien kerralla kulutetuissa määrissä ei löydy samanlaista ikäryhmittäistä eroa kuin esimerkiksi oluen kulutuksen suhteen, vaan keskimääräinen väkevien kulutus sellaisina päivinä kun väkeviä on käytetty on suurin piirtein samaa kokoluokkaa eri ikäry...
	Vuositasolla miesten väkevien kulutus (1,12 litraa) on naisten vastaavaa vuosikulutusta (0,28 litraa) huomattavasti suurempi. Väkevien vuosikulutus on suurinta yli 50-vuotiaiden miesten parissa (1,74 litraa) kun taas naisista väkeviä juovat eniten 18–...


	Kokonaiskulutus
	Kysymällä vastaajilta juomalajikohtaista juomisen määrää ja tiheyttä pystytään kyselytiedoista laskemaan alkoholin vuosittainen kokonaiskulutus litroissa 100-prosentin alkoholia. Miesten ja naisten vuosittaisen alkoholinkulutuksen suhde oli tämän kyse...
	Kaikkien vastanneiden vastausten perusteella arvioitu keskimääräinen alkoholinkulutus vuositasolla oli 4,2 litraa 100-prosentin alkoholia. Naisten arvioitu kulutus oli keskimäärin 2,2 litraa vuodessa ja miehet 6,2 litraa. Eniten alkoholia kulutettiin ...
	Kyselyjen vastaajien ilmoittamat alkoholimäärät kattavat aina vain osan maassa käytetystä alkoholista. Yksinkertainen arvio tästä kattavuusprosentista saadaan vertaamalla kaikkien vastaajien keskimääräistä alkoholinkulutusta vuositasolla suomalaisten ...
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