
häneltä puuttuvaa tietoa. Kolmanneksi tilapäisen mielen-
häiriön valtaan joutunutta henkilöä ei yleensä päästetä
vahingoittamaan itseään.Ja vielä neljänneksi on ole massa

se mahdollisuus, että näennäisen vapaat valinnat ovat itse
asiassa toisten ihmisten asettamien paineiden tai pakottei-
den sanelemia: esimerkiksi taloudellinen ahdinko tai val-
heellisilla mielikuvilla manipulointi voivat ajaa yksilön
ratkaisuihin, joita hän ei autonomisesti tekisi. Myös tässä

tapauksessa tilapäiset vapauden rajoitukset katsotaan li-
beraalissakin perinteessä sallituiksi yksilön itsemäärää-
misoikeuden puolustamiseksi.

Näistä poikkeuksista kolmea ensimmäistä ei voida varsi-
naisesti suunnata Grahamin näkemystä vastaan; ne ovat
vain muistutuksia sen täsmennystarpeista. Oopiumin, he-

roiinin ja kokaiinin myynti alaikäisille voitaisiin kieltää
samalla tavalla kuin esimerkiksi alkoholin ja tupakan
myynti heille on kielletty. Tietämättömyys seurauksista
voitaisiin poistaa tarjoamalla kaikille kansalaisille riittä-
västi luotettavaa tietoa huumeiden hyvistä ja huonoista
puolista. Tilapäisessä mielenhäiriössä oleville ei huumaa-
via aineita myytäisi sen enempää kuin niitä nytkään myy-
dään heille alkoholiliikkeissä tai apteekeissa.

Mielenhäiriöpykälää ei kuitenkaan saa käyttää tavalla,
jolla ns. moraalinen enemmistö olisi taipuvainen käyttä-
mään sitä - moralisoivasti. Vaikkapa hippien huumeiden
käyttöä ja muutakin elämäntapaa vastustaessaan moni
perinteisiin arvoihin uskova kansalainen oli varmasti 60-

luvulla vilpittömästi sitä mieltä, että koko kukkaiskansa eli
mielipuolisen massapsykoosin vallassa ja oli kykenemä-
töntäjärkevään päätöksentekoon. Näille kunnon kansalai-
sille siistityt hiukset, puku ja solmio sekä lipun kunnioitta-
minen olivat ehtoja rationaaliselle toiminnalle. Mutta elä-
mäntapoja koskevia erimielisyyksiä ei voida ratkaista veto-
amalla vastakkaisen osapuolen puuttuvaan mielentervey-
teen. Vapauden rajoittamiseen oikeuttavat mielenhäiriöt
on määriteltävä jollakin teknisellä, moraalista riippumat-
tomalla tavalla.

Neljännen poikkeuksen kautta sen sijaan käy tie Gordon
Grahamin näkemyksen kumoamiseen. Nykyisessä maail-

massamme huumeiden käyttöön johtavat valinnat ovat
useimmissa tapauksissa pakottavien vaikutusten alaisina
tehtyjä. Suurin osa kovien huumeiden uhreista kuuluu
suurkaupunkien slummiköyhälistöön tai työttömien ja
kouluttamattomien nuorten kasvavaan armeijaan. Ellei
heidän elinolosuhteitaan pyritä yhteistoimin ja tehok-
kaasti parantamaan, huumeiden laillistaminen vain jyr-
kentäisi heidän alamäkeään. Heille on ensin annettava
aineelliset edellytykset autonomisten päätösten tekoon,
vasta sitten on aika päästää heidät päättämään omista
virheistään huumeiden suhteen.

Grahamin päättelyketju on täydellisen pätevä kahdes-
sakin eri sosiaalisessa ympäristössä, mutta kumpikaan
näistä ei ole nykypäivän läntinen maailma. Hän olisi ollut
oikeassa l800-luvun lopun lakeja säädettäessä, sillä huu-
mausaineet olivat silloin suhteellisen vapailla markki-
noilla, eivätkä niiden aiheuttamat ongelmat ilman sittem-
min säädettyjä rajoituksia luultavasti olisi kasaantuneet
vain heikoimmassa asemassa olevalle väestönosalle. Hän
on myös oikeassa itsensä kaltaisten koulutusta saaneiden,
hyvin toimeentulevien ja hyvin informoitujen ihmisten
tapauksessa. Mikäli joku heistä tarkasti asiaa harkittuaan
ja seurauksista tietoisena ryhtyy käyttämään huumeita,
yhteiskunnalla ei olisi syytä puuttua tähän päätökseen
sinänsä. Mutta koska lain on oltava sama kaikille, parem-
massa asemassa olevienkin on kestettävä rajoitukset hei-
kompien suojelemiseksi.

Kokonaan toinen asia on, ettei huumeiden käyttöä itse-
ään ole järkevää tuoda laillisen rangaistavuuden piiriin.
Sen pahin seuraus olisi haluttomuus hakeutua hoitoon
rangaistusuhan takia. Toimenpiteet onkin suunnattava
kovien huumeiden valmistukseen ja erityisesti niiden tuk-
kukauppaan. Vaikka paras ratkaisu olisi luultavasti ny-
kyisten sosiaalisten ongelmien poistaminen ja sen jälkeen
huumeiden vapauttaminen täysi-ikäisten käyttöön, nykyi-
sessä todellisuudessamme on tyydyttävä myynnin ja val-
mistuksen laillisiin kieltoihin ja taisteluun suurimpia huu-
merikollisia vastaan.

Heta Häyry - Matti Häyry

Ei kokeiWo aaa.n tuthimusta

Kohlbergin teoriassa moraalin alkeellisin, "esikonven-
tionaalinen" muoto on se, jossa ihminen (lapsi) pitää tekoa
pahana,jos siitä seuraa vahinkoa tai rangaistus. Kehitty-
neemmän, "konventionaalisen" moraalin ohjaama ihmi-
nen pyrkii teoillaan saamaan sosiaalista hywäksymistä ja
välttämään moitittavuutta. Kehittynein, "postkonventio-
naalinen", aito moraali suhteuttaa oikeanja vääränjohon-
kin sääntöjärjestelmään. Tappamista ja varastamista kar-
tetaan, koska ne määrätyyppisen moraalisäännöstön mu-
kaan ovat vääriä tekoja; eivät pelkästään rangaistuksen tai
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paheksunnan pelosta.
Teoria muistui mieleeni kongressimatkalla Hollannissa,

kun neljäntenä peräkkäisenä päivänä hain lähikaupasta
hotellihuoneeseeni hyvän ja halvan punaviinipullon. Ha-
kisinko sen joka päivä sittenkin, jos asuisin täällä kaksi
viikkoa, kuukauden, vuoden? Kauanko jatkaisin päivit-
täistä juomista vain sen, suomalaisen alkoholipolitiikan
minulle opettaman "esikonventionaalisen" ajattelun oh-
jaamana, että viinaa juodaan, jos se on halpaa ja sitä on
helppo saada, mutta ettäjos viina on kallistaja sen hankki-
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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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