
Vänihokeilun aiha?

Talvella mietintönsä jättänyt alkoholikomitea "uskoo.
että rajoittavaa alkoholipolitiikkaa tulee.jatkaa. uurlistaa
ja samalla tehostaa ainakin siinä määrin, että alkoholin
kulutuksen ja haittojen olennainen kasvu nl'kvtasosta
pysähtyy".

Komitean päälinja on järker,ä: ohjaavin toimin on
pyrittävä rajoittamaan kulutuksen määrää tai ainakin
sen kasvua, koska kulutuksenja haittojen r.älillä on suh-
teellisen kiinteä yhteys.

Tältä pohjalta komitean kielteinen kanta mieto.len vii-
nien myyntiin elintarvikeliikkeissä tuntuu .johdonmukai-
selta. Komitea perustelee seuraavasti: "Viinit ovat vleen-
sä ainakin kaksi kertaa niin väkeviä alkoholijuomia kuin
oluet, eikä ole nähtävissä mitään svvtä suosia r'äker'äm-
pää viinikauppaa miedomman olutkaupan kustannuksel-
la esimerkiksi tuomalla mieto viini mvvntiin elintan'ike-
liikkeisiin. Viinien myynnin laajentaminen merkitsisi ku-
lutustason nousua ja on ristiriidassa komitean ehdotta-
man päälinjan kanssa."

Komitea esittää perustelunsa selviöinä, r,aikkei koke-
musperäistä tietoa niiden tueksi olekaan. \'astaavasti
"selviönä" pidettiin aikanaan, että itsepalveluperiaatteen
soveltaminen Alkon myymälään lisäisi voimakkaasti he-
räteostoja ja sitä kautta kokonaismvvntiä. Kär'tännön
kokemukset kertoivat kuitenkin, että mvvnnin volvvmi ei

kasvanut vaan sen rakenne muuttui selr'ästi miedompaan
suuntaan-

On totta, että miedot viinit ovat "ainakin kaksi kertaa
niin väkeviä alkoholijuomia kuin oluet". N,Iutta nristä
komitea päättelee, että viinien tulo maitokauppaarr vai-
kuttaisi eniten juuri oluiden mvvntiin? Eikö paljon toden-
näköisempää olisi, että maitokauppaviini söisi ninreno-

maan uäkeaien osuutta? Koska viinit ovat "ainakin kaksi
kertaa väkevämpiä kuin oluet", saattaisi hvr,'inkin kävdä
niin, ettei illanistujaistarpeiden hankkimiseksi enää r'iit-
sittäisi vaivautua Alkoon asti.

.fos näin kävisi, ei olisi ollenkaan varmaa, että "r'iinien
myynnin laajentaminen merkitsisi kulutustason nousua
Saattaisi käydäjopa päinvastoin. Edelleen: r'iinien maito-
kauppamyynti vähentäisi huomattavasti painetta uusien
Alkon myymälöiden perustamiseen, .la kvnnvs mietoien
ja väkevien välillä näin nousisi.

Nämä pohdinnat ovat kuitenkin vhtä epär'armalla
pohjalla kuin komitean näkemykset. Eikö nvt olisi aika
ottaa käyttöön alkoholipolitiikassa aikaisemminkin hr'-
väksi havaittu keino: systemaattinen kokeilu ja siihen
liitetty mahdollisimman monipuolinen tutkimus .ja seu-
ranta. Kokeiluun tarvittaisiin 3-4 maantieteellisesti .ia
sosiaalisesti erityyppistä ja kokeiluun halukasta paikka-
kuntaa, eikä projektin aloittamisessa olisi svt'tä r'iivvtellä.

Ja tuloksiin pitäisi suhtautua vakavasti. Jos seurauksena
on selvä kulutustason ja haittojen nousu, koko hanke on
syytä haudata. Mutta jos käy toisin, mikä silloin estäisi
viinien vapauttamisen?

Syksyllä l9BB tehdyssä tutkimuksessa l'li puolet vastaa-
jista olisi ollut valmis sallimaan mietcrjen viinien mvvrrrrirr
elintarvikemyymälöissä. Maaliskuussa l9B9 eräs iltapäi-
välehti sai kyselyssään eduskunnan "r,iinipuolueen" .ja
"maitopuolueen" miltei tasavahvoiksi. Nopea mielipitei-
den "liberalisoituminen" viinikvsymvksessä on herkästi
tulkittu muotioikuksi.ia vastuuttomuudeksi. Olisiko mu-
kana kuitenkin myös annos tervettä epäilvä asiantuntijoi-
den selviöitä kohtaan?

Matti Virtanen

Vanha determinaatioteoria ja uusi

Klassinen Turmiolan Tommi ei minulle ole omakoh-
taisesti elettyä elämää, mutta 1940-luvun.ja 50-luvun
alun koulujen raittiusopetus on, aluksi pienen kansakou-
lulaisen, sitten keskikoululaisen.ia lopulta lukiolaisen [ro-
risontista. Sen peruslogiikka oli'fommin tasoa.

Sivuutan nyt tuon raittiusopetuksen tehokkuus- tai
toimivuusongelmat tähän puheenvuoroon kuulumatto-
mina ja tungen pähkinänkuoreen sen, millä keinoiu rnei-
hin lapsiin .ia nuoriin yritettiin vaikuttaa. Eräänlaisen
determinaatioteorian keinoin: jos maistat alkoholia, si-
nusta tulee juoppo, kövhä ja kurja perheesi pieksiiä.

Raittiusväki on ajat sitten luopunut moisesta rait(ius-
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strategiasta. Eihän determinaatioteoriaa edusta enäü ku-
kaan eikä mikään taho?

Ei kai. Mutta katsotaanpa.

Kommentönkaaaa

Tammikuun lopulla jätti odotetun mietintönsä alkoho-
likomitea, joka joutui aikamoisen haasteen eteeni Suo-
messahan toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa
alkoholin kulutus on vhä ollut kasvussa.

Lehdet ottivat kannan mietintöön, totta kai, se on
niiden oikeus ja velvollisuus. Täsmällisesti ottaen ne

ö.)




