
minen työlästä, sitä juodaan vähemmän? Alkaisinko vas-
toin päättäjiemme käsityksiä ja Alkoholipoliittisen tutki-
muslaitoksen tuloksia toimiakin jossain vaiheessa niin,
että juon vain hyvänä pitämäni kohtuullisen määrän,
vaikka halpaa punaviiniä saisikin samalla kuin juustoa ja
sämpylöitä?

Tuskin, on tämä Suomessa niin tutkittu asia. Klaus
Mäkeläkin muistaakseni väittää, että ainoa tapa hillitä
alkoholin kulutusta on nostaa sen hintaa. Sellainen on
ihminen, ainakin jos hänellä on suomalaiset geenit. Näin
ajattelin, hain viidentenäkin päivänä pullonija ostin vielä
lentoasemalta lastin halpaa viinaa.

Suomeen palattuani luin Alkoholipolitiikasta (2/1989)
Matti Virtasen ehdotuksen, että alkoholin saatavuuden
vaikutusta sen kulutukseen kokeiltaisiin ottamalla viinit
joillain paikkakunnilla maitokauppaan. Minusta päätök-
sentekoa ei pitäisi sitoa mihinkään mekaaniseen kokei-
luun. Virtanen puhuu kyllä "mahdollisimman monipuoli-
sesta tutkimuksestaja seurannasta", mutta on valmis sito-

maan päätökset pelkästään "kulutustason ja haittojen"
muutokseen. Ilmeiseltä tuntuu, että kun meille on tämä
esikonventionaalinen ajattelutapa tehokkaasti opetettu, se

myös aluksi ohjaisi toimiamme niin kuin se ohjaa meitä
ulkomaiden vapaammissa alkoholioloissa. Vapautta pi-
täisi kestää pitkään, kulutuksen ja haittojen tilapäisen
nousun uhallakin, ennen kuin aitoa moraalikäyttäyty-
mistä muistuttava alkoholinkäyttö voisi yleisesti kehittyä.
Suomea ei tässä hengessä vielä yritetäkään hallita, ei mil-
lään lohkolla.Mutta asuuhan Suomessa jo nyt ihmisiä
aivan Alkon valintamyymälän nurkalla. Hyllyltä koriin
poimittava viinipullo on joillekin lyhyemmän kävelymat-
kan päässä kuin maitotölkki. Käyttävätkö nämä ihmiset
viinaa hillittömästi, kuten vallitseva teoria ennustaisi? Jos
alkoholitutkijoiden sosiologinen mielikuvitus ei ole aivan
kuihtunut, mahdollisuuksien, moraalisen säätelyn ja toi-
minnan suhteita voi kyllä tutkia ilman poliittisia päätöksiä
vaativia kokeilujakin.

Antti Eskola

Kokeillaanko, mitä kestetäön?

Matti Virtanen haluaisi kokeilla maitokauppaviinin
myyntiä muutamalla paikkakunnalla. Hän epäilee väi-
tettä, että viinien myynnin laajeneminen merkitsisi alko-
holin kulutustason nousua (Alkoholipolitiikka 2/89). Esi-
merkkinä tuloksellisesta kokeilusta, jossa kokeilu on karsi-
nut ennakkoluuloja, hän pitää Alkon itsepalvelumyyntiä.

Virtasella on kuitenkin virheellinen käsitys itsepalvelu-
myynnin muutoksista. Myymälät ovat kasvattaneet
myyntiään 15-30 o/o heti itsepalveluun siirryttyään. Itse-
palvelu on silti nähty tarpeelliseksi, sillä sen toimivuus ja
tehokkuus vastaavat odotuksia. Asiakkaat ja henkilökunta
ovat tlytyväisiä. Kulutuksen kasvun "alkoholipoliittinen
merkitys jää toissijaiseksi myymälätyypin positiivisten
ominaisuuksien rinnalla", kuten Alkon myyntiosasto asian
ilmaisee.

Muutoksena viinin maitokauppamyynti olisi toista
luokkaa kuin Alkon itsepalvelu, mutta jotain yhteistä
niistä voi etsiä. Täysin riippumatta siitä, mitä muutoksia
kokeilusta alkoholijuomien kulutukseen aiheutuu, keskei-
simmäksi kysymykseksi muodostuu, miten näitä muutok-
sia tullaan arvioimaan. Mikä kulutuksen lisäys on liikaa,
mikä vielä siedettävää ja mikä suorastaan toivottavaa?

Matti Virtanen lopettaisi maitokauppaviinikokeilun,
jos siitä aiheutuisi haittojen kasvua, mutta olisiko tuo
mahdollista?

Kulutuksen kasvaessa lisääntywät haitat, mutta asen-
teet muuttuvat alkoholille myönteisemmiksi. Haitat hy-
väksytään. Viime vuosisadalla, jolloin alkoholia Suomessa
kulutettiin nykytahtiin verrattuna oikein urakalla, sai pap-
pikin pudota kännipäissään saarnastuolistaja kirkkokansa
piti tätä vain hauskana sattumuksena. Nykyisten alkoholi-
asenteiden liberalisoinnissa saattaa olla vielä pelivaraa.

Haittojen painoarvoa päätöksenteossa pienentää sekin,
että osa niistä syntyy melkoisella viipeellä. 60-luvun lopun
kulutuskasvun vaikutus rupeaa vasta purkautumaan tau-
titilastoihin.

Kahdenkymmenen vuoden takainen keskiolutratkaisu
on hyvä esimerkki jakeluverkon laajentamisesta, Alkon
itsepalvelua parempi vertailukohde. Kulutus kasvoi mo-
ninkertaisesti arvioitua enemmän. Toisin kuin odotettiin,
keskiolut ei vähentänyt väkevien kulutusta, ei myöskään
tilastoimatonta kulutusta.

Jokin sentään onnistui: keskiolutratkaisun suosio kas-
voi. Yli 80 % väestöstä piti ratkaisua oikeaan osu-
neena. Keskiolutmuutos oli yhtäkkinen ja raju, mutta
samaan tulokseen voidaan päästä hitaammin, kokeile-
malla. Näinkin menetellen maitokauppaviinin tulo voi on-
nistua vapaan keskioluen tavoin - yli odotusten.

Pekka Körjaaainen
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