
Raittiuslüke ja julkinen sana

Alkuvuodesta ovat alkoholi- ja raittiusaiheista kirjoit-
telua lehdistössä virittäneet paitsi tiedot kokonaiskulu-
tuksen kasvun jatkumisesta 

- uusi ennätys kirjattiin 7,3

litraksi absoluuttista alkoholia henkeä kohden vuonna
19BB (HeSa 1 l. 1. 89) - myös kaksi ajankohtaistapahtu-
maa. Vuoden alussa tuli voimaan raittiustyölain muutos
ja tammikuussa jätti mietintönsä vuonna l9B7 asetettu
alkoholikomitea. Millaisia pyrkimyksiä ja keskustelukul-
kuja on raittiustyölain muutoksiin ja alkoholikomitean
asettamiseen liittyvien toimeksiantojen taustalla? Asiaa
voidaan lähestyä tarkastelemalla lehdistön raittius- ja
päihdekirjoittelua vuonna 1984.

Aineisto ja nökökulma

Sanomalehtien ilmoitustoimisto Ov keräsi Suomen
Raittius.järjestöjen Liiton toimeksiannosta lehdistössä
vuonna 1984 julkaistut raittiusaiheiset kirjoitukset. Rait-
tiusliikkeen lehdet rajattiin poiminnan ulkopuolelle. Yh-
teensä noin I 800 leikettä käsittävästä aineistosta valta-
osa (94 %) on peräisin valtakunnallisista, maakunnalli-
sista ja paikallisista sanomalehdistä, joiden kirjoittelua
käsitellään vuonna 1986 julkaistussa tutkimusraportissa
(Piispa & Kirsi 1986). Viikko- ja aikakausilehtien kirjoit-
telua koskeva tutkimusraportti valmistui kuluvan vuoden
alussa (Kirsi 1989).

Sanomalehtien kirjoittelusta valtaosan muodosti uutis-
luonteinen aines, jonka pohjalta hahmotimme kuvan ny-
kypäivän raittiusaatteesta ja käytännön raittiustyöstä.
Viikko- ja aikakauslehtien kirjoittelun raportointi täyden-
si kuvaa erityisesti päihdehuoltoa koskevilta osin. Tässä
artikkelissa rajaan tarkastelun raittiustyöhön ja alkoholi-
politiikkaan kantaa ottaneeseen kirjoitteluun, josta poi-
min esiin nykytilanteen kannalta keskeisimmät vksittäiset
kirjoitukset ja tärkeimmät keskusteluteemat.

Raittiuskihe

Sanomalehtiraportissa kerroimme raittiustyön valtion-
apupäätöksen virittämästä keskustelusta, jonka käynnisti
Helsingin Sanomat 4. kesäkuuta artikkelillaan "Raittius-
rahoilla tuetaan raittiita. Valistuksen ja lepokotien hin-
nalla saataisiin 90 A-klinikkaa" .ia seuraavana päivänä
julkaistulla pääkirjoituksellaan "Raittiusaate lisää hallin-
toa" (Piispa & Kirsi 1986, 59-63). Runsaan kuukauden
tauon jälkeen keskustelu jatkui maan laajalevikkisimpien
yleisaikakauslehtien, Avun ja Seuran, näyttävissä repor-
taaseissa. Seuran jutussa ("Byrokratiaan ja paperiin up-
poaa kymmeniä miljoonia. Kuinka kova viinapää kesyte-

tään?" 26-27184) toistuvat kaikki Helsingin Sanomien
kirjoitusten keskeiset teemat: raittiusj ärj estöjen valtiona-
pu piilopuoluetukena, raittiustyön ja päihdehuollon vas-

takkainasettelu, raittiusvalistuksen jääminen Alkon näyt-
tävien kampanjoiden varjoon, raittiustyön byrokratisoi-
tuminen ja tehottomuus, raittiiden raitistaminen kaksin-

kertaistetuin määrärahoin. Apu oli teettänyt selvityksen
suomalaisten osallistumisesta raittiustyöhön. Kyselyn tu-
lokset sekä raittiusliikkeen historiaa ja nykytilaa valotta-
valaaja reportaasi ("Rahaa on mutta missä henki? Rait-
tiusliikkeen kaamea krapula") osoittavat lehden mukaan
kiistatta sen, että raittiustyö koskettaa vain murto-osaa
kansalaisista ja että raittiusjärjestöjen ilmoittamat jäse-

nyys- ja osallistumisluvut ovat kuplia. Pääkirjoitukses-
saan ('Ja Jeppe vain jro...") lehti vaati raittiustyön
valtionapujen tarkistamista todellista toimintaa ja työn
merkitystä vastaaviksi (Apu 32l8a).

Samankaltaisia arvioita raittiustyöstä esitettiin myös
monien muiden lehtien kannanotoissa. Vaikka jotkut
raittiusliikkeen pyrkimykset saivat lehdistöltä myös tun-
nustusta, oli arvioinnin kokonaiskuva kriittinen. Kritii-
kissä korostui erityisesti kaksi teemaa: puolueisiin sitou-
tuneiden raittiusjärjestöjen tukeminen valtion varoin
(piilopuoluetuki) sekä raittiustyön byrokratisoituminen,
jolla viitattiin raittiustyölain säädöksiin, jotka mahdollis-
tivat raittiustyön virkojen lisääntymisen ja tekivät rait-
tiuslautakuntien asettamisen pakolliseksi. Raittiusväen
esiin tuomat näkökohdat jäivät lehtien omien kannanot-
tojen varjoon, ja kirjoittelun läpikäynti antoi viitteitä
myös siitä, että ainakin osa niistä puheenvuoroista, joilla
raittiusliike pyrki perustelemaan toimintansa tarkoitus-
periä suurelle yleisölle, oli juuttunut lehtien julkaisukyn-
nykseen (Kirsi 1989. 46).

Alkoholipoktükka

Tutkimusvuonna raittiusväki esitti huolestumisensa en-
nakkotiedoista, joiden mukaan kymmenen vuoden tasai-
sena pysytellyt alkoholin kokonaiskulutus näytti kääntv-
vän nousuun, ja vaati alkoholipoliittisia toimenpiteitä
kehityksen katkaisemiseksi. Keskioluen palauttamista Al-
koon vaadittiin raittiusjärjestöjen kannanotoissa ja vetoo-
muksissa; verottoman alkoholin mvynnin rajoittamista
laivoissa ja lentokoneissa vaati 29. Pohjoismainen rait-
tiuskongressi; edustusalkoholin verovapauden poistamis-
ta ehdotti sosiaali- ja terveysministeri Vappu Taipale
laajalti julkista keskustelua virittäneessä raittiusviikon
avajaispuheessaan. Alkoa raittiusväki svvtti kaksinaa-
maisuudesta 

- 
viinan myymisestä ja myynnin valvomi-

sesta samanaikaisesti - sekä kitsastelusta alkoholipoliit-
tisten sääntelykeinojen käytössä (Piispa & Kirsi 1986,47

-sl).Lehdistön suhtautumisessa raittiusliikkeen pyrkimvk-
siin ilmeni ristiriitaisuutta. Raittiusväen vaatimukset al-
koholipolitiikan tiukentamisesta enimmäkseen torjuttiin
holhoavina ja kaupan sekä ravintola- ja matkailuelinkei-
nojen työllisyyttä heikentävinä. Tehokkaampana keinona
pidettiin valistusta ja asennekasvatusta, joiden merkitys
muissa yhteyksissä asetettiin kyseenalaiseksi (Piispa
& Kirsi 1986. 67; Kirsi 1989, 25).
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Raittiustyössö ja alkohokpolitükassa
tapahtuneet muutohset

Kirjoitteluajankohdan jälkeen raittiustyötä koskevassa
lainsäädännössä on tapahtunut muutoksia. Vuonna l9B8
valtakunnallisten raittiusjärjestöjen avustaminen siirtyi
valtion budjetista Raha-automaattiyhdistyksen voittova-
roista rahoitettavaksi. Lehdistön syytökset siitä, että puo-
lueiden (ja muidenkin) raittiusjärjestöjen toimintaa ra-
hoitetaan yhteisistä verovaroista, ovat menettäneet pe-
rustansa; raittiusjärjestöjen yhteiskunnalta saaman tuen
määrä kun on jatkossa sidottu kansalaisten pelihalujen
kehittymiseen. Vuoden l9B9 alussa voimaan tulleessa
raittiustyölain muutoksessa on raittiuslautakunnan aset-
tamisvelvoite lehdistön vaatimusten mukaisesti kumottu.

Yhtään raittiusliikkeen vuonna l9B4 esittämistä alko-
holipoliittisista vaatimuksista ei ole tähän mennessä to-
teutettu huolimatta siitä, että kulutuksen kasvu on osoit-
tautunut pysyväksi. Alkoholipoliittista sääntelyä on päin-
vastoin lievennetty muun muassa anniskeluoikeuksien
määrää voimakkaasti lisäämällä (Stenius & Österberg
19BB,28l).

Missä mennöän?

Näyttää siltä, että julkisella sanalla ja erityisesti maan
johtavan valtakunnallisen päivälehden kirjoittelullar on
ollut vaikutusta siihen, että raittiusliike joutuu tänä päi-
vänä kamppailemaan ennätyksellistä alkoholin kulutusta
ja aiempaa vapaamielisempää kansalaismielipidettä vas-
taan heikommista asemista käsin kuin raittiustyölain voi-
maantulon jälkeen vuonna 1984. Tuoreen esimerkin asi-
asta antaa Helsingin sosiaalilautakunnan - lakkautetun
raittiuslautakunnan perillisen - ehdotus viinin myynnin
aloittamisesta koeluonteisesti maito- ja elintarvikekau-
poissa (HeSa 10. 2. 89). Raittiuslautakunta tuskin olisi
päätynyt vastaavanlaiseen kannanilmaisuun. Ehdotus on
ristiriidassa paitsi vallitsevan lainsäädännön myös alko-

rHelsingin Sanomien rooli oli keskeinen myös Mies 2000
-ohjelmaan liittyvän julkisen keskustelun virittäjänä ja suuntaa-
jana (ks. Maasilta 1987,24).

holikomitean toimenpidesuositusten kanssa.
Alkoholikomitean mietintö on nostanut osan raittius-

liikkeen neljän vuoden takaisista alkoholipoliittisista vaa-
timuksista uudelleen ajankohtaiseksi. Komitea ei ota
kantaa keskiolutkysymykseen, mutta ehdottaa A-oluen
laimentamista. Ehdotukset yritysten alkoholiedustusme-
nojen vähennyskelpoisuuden sekä verottoman turistivii-
nan tuonnin rajoittamisesta löytyvät sellaisenaan komi-
teanmietinnöstä (1989, 149-150). Alkoholikomitean si-
nänsä varovaisiksi luonnehdittujen esitysten tie käytän-
nön toimenpiteiksi voi olla kivinen tilanteessa,jossa alko-
holipolitiikan liberalisointia kannattava kansalaismielipi-
de on voimistunut (Komiteanmietintö 1989, 45). Perus-
teellisen ja laajat kansalaispiirit kattavan alkoholipoliitti-
sen keskustelun käynnistäminen onkin tarpeen, mikäli
Maailman terveysjärjestölle annetut lupaukset kulutuk-
sen kääntymisestä laskuun vuosituhannen loppuun men-
nessä (ks. Stenius & Österberg 1988,277) on tarkoitus
lunastaa.
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Tapio Kirsi

Kulttuurista, uapaudesta j a alkoholismista

Kirjoitin artikkelissani "Työmiehen vapauden logiik-
kaa etsimässä" (Tiimi 5/1987) mm. seuraavasti: "Alko-
holismi voidaan nähdä alkoholistisen alakulttuurin ja
emokulttuurin välisen suhteen ilmentymänä. Sille on
ominaista irtisanoutuminen emokulttuurin arvoista ja ar-
vojärjestelmistä. Mutta irtisanoutuminen tapahtuu emo-
kulttuurin, ei alakulttuurin ehdoilla. Vapauden logiikka

on tämän vuoksi enemmän tai vähemmän harhainen."
Alakulttuurilla, jota alkoholistit elämäntavallaan il-

mentävät, en tarkoita tilataidetta tai mitään muutakaan
vastaavaa. Olkoonkin, että ryyppääminen vaativimmil-
laan edellyttää melkoisia elämisen taitoja, joskus jopa
siinä määrin, että se muuttuu lähes taiteeksi. Tätä taus-
taa vasten on vaikea ymmärtää Pertti Alasuutarin rinnas-
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