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Valtiokeskeisyys

Alkoholiin liittyvä historiantutkimus ku-
koisti pitkään raittiusliikkeen piirissä. Monet
raittiusliikkeen keskeiset toimihenkilöt käsitte-
livät kirjoissaan ja kirjoituksissaan alkoholia
historiallisena ilmiönä. Historiallinen käsittely-
tapa oli ylimalkaan suomalaisessa yhteiskunta-
tieteellisessä tutkimuksessa tavallista 1950-
luvulle saakka. Siksi historiallisuus näkyi
monissa yhteyksissä ja monella tavalla käsitet-
tynä. Nykypäivän näkökulmasta vuosisadan
alkupuolen tilanteelle oli tyypillistä histo-
riallisten argumenttien ongelmattomuus. His-
toriallisella tiedolla koettiin olevan suunnaton
todistusvoima. Historian totuudet olivat tosi-
asioista arvokkaimpia.

Ensimmäisiä kiinnostavia historiallisia tut-
kielmia oli Kaarlo Werkon kirja Raittiusrien-
noista Suomessa 1853-lBB4 (1904). Kaarlo
Werkko oli Raittiuden Ystävien varhaisten
vuosien keskeisiä johtajia. Kirjassaan hän
kertoo vanhemmasta sivistyneistön raittiustoi-
minnasta, Kohtuuden Ystävistä, jotka ponnis-
telivat talonpoikaista paloviinan kotipolttoa
vastaan. Ero vanhan ja uuden raittiusliikkeen
välillä havainnollistuu Werkon tekstissä haus-
kan esimerkin avulla. Hän kertoo, kuinka
Kohtuuden Ystävien johtokunta vuonna 1860

käsitteli kysymystä siitä, pitääkö jäsenten
luopua väkijuomien käytöstä. Väkijuomilla
tarkoitettiin tällöin vain ns. väkeviä alkoholi-
juomia, ei siis lainkaan olutta, viiniä tai muita '
miedompia juomia. Keskustelussa päädyttiin
siihen, että vaatimus oli sopimaton jo siitäkin
syystä, että olisi tehtävä lupaus, jota oli kovin
vaikea olla rikkomatta. Kuvaava anekdootti ei
kuitenkaan johtanut Werkkoa kysymään, mitä
raittius oikeastaan merkitsi näinkin pitkälle
raittiutta (sen myöhemmässä merkityksessä)
vierovassa raittiusliikkeessä. Matti Helenius-
Seppälän, Raittiuden Ystävien pitkäaikaisen
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sihteerin, tilastotieteeseen lasketun väitöskirjan
historiallinen päättely on aikakaudelle yhtä
tyypillistä. Helenius-Seppälä kirjoitti kirjansa
alkuun eräänlaisen juoppouden maailmanhis-
torian (1902, 7 -24):

". . . vanhat egyptiläiset muistomerkit kertovat juop-
pouden iljettävyydestä (. . .) Vanhain aarialaisten kan-
sain joukossa Indiassa olivat sekä papit että maallikot
aikaisemmin suuria juoppoja (. . .) . . . pääsi juoppous
kumminkin myöhemmin voitolle sekä Kreikassa että
Roomassa. (. . .) . . . vanhat germaanit suosivat päihdyt-
täviä juomia (. . .) Anglosaksit olivat pahoja juoppoja
(. . .) Luostarit olivat keskiajalla usein juoppouden ja
irstauden pesiä (. . .) Keskiajalla ja uuden ajan alku-
puolella esiintyi juoppous raa'assa muodossa. Kun
juotiin, niin juotiin julkisesti kaikkien nähden."

Irstailun maailmanhistoria päättyi kuitenkin
pieneen myönnytykseen, jossa todettiin, ettei
kaikki enää ole kuin ennen. "Totta kyllä on,
että muutamissa harvoissa maissa, esim.
Suomessa, pahin vaara näyttää olevan voi-
tettu" (Helenius 1902, 24).

Myös akateemisen koulutuksen saaneet
historiantutkijat harrastivat alkoholihistoriaa.
Keskeisinä tutkijoina kannattaa mainita Väinö
Voionmaa, Viljo Hytönen ja Uuno Tuominen.
Väinö Voionmaa käsitteli alkoholioloja mm.
Tampereen historiansa useissa jaksoissa. Hän
laati myös käsikirjan Yhteiskunnallinen alko-
holikysymys (Voionmaa 1925). Voionmaa oli
myös keskeisesti organisoimassa raittiusliik-
keen valistustoimintaa (vrt. Halila 1969,

B1-83). Tuotteliain näistä kolmesta oli epäile-
mättä Viljo Hytönen, Voionmaan oppilas, joka
opinnäytteissään käsitteli perusteellisesti lB00-
luvun alkupuolen alkoholipolitiikkaa (Hytönen
1905 & l9l2). Hytönen laati myös laajan
raittiusliikkeen historian (Hytönen 1930).

Myös monet Viljo Hytösen pienemmät työt
ovat kiinnostavia. Viljo Hytönen toimi aktiivi-
sesti raittiusliikkeessä, osallistui monen keskei-
sen raittiuskomitean työhön, mutta sai varsi-
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naisesti leipänsä sosiaalialan virkamiehenä.
Hän toimi myös 1930-luvulla opettajana
Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa. Monipuo-
linen ura oli myös Uuno Tuomisella, jonka
alkoholihistoriallinen tuotanto alkoi jo 1920-
Iuvun lopullajajatkui aina 1980-luvulle saakka.
Tuomisen päätyö on vuonna 1950 ilmestynyt
väitöskirja Suomen alkoholipolitiikka 1866-
1886, joka sai vielä täydentävän jatko-osan
vuonna 1979. Lukuisat Tuomisen työt käsitteli-
vät raittiusliikkeen kehitystä.

Keskeinen havainto alkoholihistoriamme
aikaisemmasta tutkimuksesta on, että sitä on
hallinnut vain kaksi teemaa. Toisaalta on
tutkittu valtiollista alkoholipolitiikkaa, toi-
saalta raittiusliikkeen kehitystä. Tutkijat itse
ovat olleet useimmiten kiinteästi sidoksissa
molempiin intressiryhmiin, olleet siis raittius-
liikkeen aktivisteja ja valtion virkamiehiä.
Edelleen voidaan väittää, että samat keskeiset
tutkimuskohteet hallitsevat vielä uudempaakin
alkoholihistoriallista tutkimusta (esim. Kallen-
autio 1979; Mäntylä l9B5; Sulkunen 1986).
Näkökulmassa alkaa kuitenkin nykyisin olla jo
painotuseroja, eikä historiaa tarkastella aina-
kaan raittiusliikkeen tavoitteiden kannalta yhtä
tiukasti kuin ennen. Esimerkiksi Irma Sulku-
nen osoitti väitöskirjassaan Raittius kansalais-
uskontona, etteivät j ulkilausutut alkoholipoliit-
tiset tavoitteet olleet ainoita keskeisiä tavoit-
teita modernin raittiusliikkeen synnyssä, vaan
että legitiimiksi koettu raittiustyö voidaan
nähdä myös hyvänä kansalaisten poliittisen
mobilisaation väylänä. Tulos edellytti juuri
sitä, että tutkija saattoi nähdä raittiusliikkeen
muunakin kuin raittiusliikkeenä. Myös Ilkka
Mäntylän tutkimus Suomalaisen juoppouden
juuret, jossa tutkitaan alkoholipolitiikkaaja sen
toteutumista 1700-luvun jälkipuoliskolla, sisäl-
tää kiinnostavan näkökulman vaihdoksen.
.Mäntylä osoittaa sen, miten kaukana Tuk-
holman valtiopäivien korkeat periaatteet olivat
arkipäiväisestä lainkäytöstä suomalaisissa kau-
pungeissa ja maaseudulla. Siihen, miten laki
toteutuu) vaikuttivat aivan keskeisesti muutkin
kuin alkoholipoliittiset motiivit. Jorma Kallen-
aution väitöskirjassa Kieltolaki ja sen kumou-
tuminen puoluepoliittisena ongelmana osoite-
taan, miten kieltolain kumoutumisessa 1930-
luvun pulan pahimmassa vaiheessa muutkin
kuin itse kieltolakia koskevat moraaliset kysy-
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mykset olivat keskeisiä. Voisi siis väittää, että
tämän tuloksen valossa on ongelmallista puhua

ainakin ilman varauksia kieltolain
epäonnistumisesta alkoholipoliittisena kokei-
luna.

Joka tapauksessa on aiheellista todeta, että
historiallisen alkoholitutkimuksen edelleenkin
keskittyessä valtiolliseen alkoholipolitiikkaan j a
raittiusliikkeen kehitykseen ovat monet muut
alkoholihistorian kiinnostavat aspektit jääneet
tutkimuskohteina selvästi syrjemmälle. Myös
kokonaisvaltaisempia historiallisia analyysejä
on kaivattu (vrt. Viikari 1973, 206).

Verkon aerkossa

Historiallinen tutkimusote oli yleinen muis-
sakin yhteiskuntatieteissä vielä sodanj älkeisinä
vuosina. Alkoholitutkimuksen kiistatta kuului-
sin historiallinen sosiologi on ollut kriminologi
Veli Verkko. Risto Jaakkola on kutsunut
Verkkoa historialliseksi väkivallan tutkijaksi
(Jaakkola 1986, 89; Jaakkola 1987). Jaakkolan
esimerkkiä noudattaen Verkkoa voidaan myös
kutsua historialliseksi alkoholitutkijaksi. Ver-
kon vaikutus on ollut yllättävän suuri, vaikka se

on joskus pyritty kiistämään. Vaikka rikollisuu-
den erityisesti väkivaltarikosten ja
alkoholin kulutuksen kytkeminen yhteen ei
ollutkaan Verkon eikä ylipäätään kenenkään
suomalaisen alkuperäinen idea, ovat hänen
"sosiaalipatologiset" tutkielmansa tästä il-
miöstä kuitenkin parhaiten tunnetut. Verkon
kulttuurinen teoria suomalaisten "huonosta
humalaluonnosta" ei myöskään ollut hänen
omasta päästään keksimä, vaan aikalaiskeskus-
telusta omaksuttu (ks. Peltonen l9BBa). Veli
Verkko on kuitenkin se henkilö, joka teki näistä
ajatuksista yhteiskuntatiedettä, alkoholitutki-
musta.

Verkon historiallista argumentaatiota kan-
\attaa verrata vanhemmasta historiallisesta
tutkimuksesta tuttuun anekdoottimenetel-
mään. Todisteiksi suomalaisen kansanluonteen
erikoispiirteistä Verkolle kelpasivat mitkä
tahansa "historialliset" tosiasiat. Näillä satun-
naisesti poimituilla tosiasioilla - aikalaismieli-
piteillä, kaunokirjallisilla kuvauksilla, asian-
tuntijalausunnoilla - hän koristeli perusteelli-
sia väkivaltatilastojaan. Mikä tahansa saatua
ennakkokuvaa vahvistava historiasta poimittu
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tieto kelpasi. Hauska esimerkki on teoksesta
Lähimmäisen ja oma henki lainattu Vaasan
läänin maaherran Carl de Carnallin lausunto
vuodelta lB16 (Verkko 1949, 101):

"En voi olla syvimmällä surulla mainitsematta, että
tapojen turmelus läänissä viime aikoina on suuresti
edistynyt ja uhkaa lukemattomilla vahingoilla. Rikokset
ovat huomattavassa määrin lisääntyneet, ja ovat
etupäässä semmoisia, joita laki pitää raskaslaatuisina.

Tutkittaessa syytä niihin en ole huomannut niiden
olevan löydettävissä kristinopin ja Iukutaidon opet-
tamisessa, joka epäilemättä on paremmalla kannalla kuin
ennen, vaan paljoa pikemmin ylenmääräisessä väkevien
juomien nauttimisessa, johon rahvas on erittäin taipuvai-
nen."

Maaherra siis kuvaa, miten virkamiehet
kyllä tekivät parhaansa opettaessaan kristinus-
koa ja lukutaitoa, mutta uppiniskainen kansa
vain oli taipuvainen juopotteluun. Epäsuotui-
sasta kehityksestä läänissä ei saisi moittia
virkamiehiä. Tässä mielessä lausuntoa voisi
lukea puolustuspuheena. Ei ole kuitenkaan
mikään sattuma, että maaherra juuri vuonna
1816 syyttää rikollisuuden kasvusta rahvaan
alkoholinkäyttöä. Hallitusherrat itse, keisaria
myöden, olivat aloittaneet raittiuskampanjan,
jonka jo Verkonkin aikainen alkoholihistoria
tunsi. Viljo Hytösen tutkimuksestahan (1905)

Verkko de Carnallin lausunnon löysi. Lausunto
todistaa maaherran perehtyneen senaatista
tulleeseen virkapostiin, mutta ei mitään läänin
väestön tavoista.

Veli Verkon tavassa käyttää anekdootteja
tilastollisen analyysinsä tukena on kuitenkin
yksi positiivinen puoli. Hän dokumentoi
tarkasti lähteensä. Siksi niitä on mahdollista
arvioida uudelleen kriittisesti. Verkko olikin
viimeinen alkoholitutkija, joka varusti esittä-
mänsä käsitykset "perinteisestä suomalaisesta
juomatavasta" lähdeviittein. Hänen jälkeensä
ne on ollut tapana olettaa. Tästä muutoksesta
ovat esimerkkeinä Pekka Kuusen varhaiset työt
(Kuusi l94B & 1952). Anekdootti muuttui
Verkon .jälkeen itse itsensä selittäväksi. Kun
Sakari Sariola arveli, että behaviorismi 1950-

luvulla karkotti Veli Verkon huonon viina-
pään, voisi analyysiä korjata toteamalla uuden
tyylin vain karkottaneen alaviitteet (Sariola
1984,64).

Veli Verkon toimakas vaikutus näkyy sekä
sosiologiassa että historiantutkimuksessa. Hä-
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nen jälkeensä alkoholinkäyttöä on ollut taparra
tarkastella patologisena ilmiönä, poikkeami-
sena normaalista. Muistan itse lukeneeni
valtiotieteellisen tiedekunnan pääsykokeeseen
oppikirjaa, jossa alkoholitutkimuksen tuloksia
esiteltiin otsikon "Poikkeava käyttäytyminen"
alla. Saman kohtelun alkoholitutkimus sai
Suomalaisen sosiologian juurissa (Alapuro &
al. 1973). Kiinnostavalla tavalla Veli Verkon
voimakas vaikutus näkyy hänen oppilaansa
Elina Haavio-Mannilan väitöskirjassa Kylä-
tappelut (1958). Erityinen suomalainen näkö-
kulma tulee esille siinä, että kirjassa ei tutkittu
kiinnostavana pienyhteisönä nuorten miesten
ikäkausiryhmää, jonka yksi - mahdollisesti
suorastaan marginaalinen - toimintamuoto
oli "kylätappelut", vaan kyseessä oli tutkimus
"Suomen kylätappeluinstituutiosta", jonka
ominaisuuksia olivat osanottajien miehinen
sukupuoli ja nuori ikä (vrt. Piispa 1979;

Peltonen lgBBb). Vaikka Verkon legitimoimaa
tapaa kytkeä väkivaltarikollisuus ja alkoholi
yhteen on tutkittu myös kriittisesti (vrt.
Huttunen 1954; Ylikangas l9B5), osoittaa
pitäytyminen "verkkomaisessa" ilmiön määrit-
telyssä hänen luomansa peruskehikon voimaa
(vrt. Jaakkola 1986, 95-97).

Kulutus, kulttuuri ja Alho

En ole edellä inventoinut kaikkea suoma-
laista alkoholihistoriallista tutkimusta. Monien
tälläkin hetkellä aktiivisten tutkijoiden työ on
jäänyt kokonaan mainitsematta. OIen valikoi-
nut sanottavani korostaakseni seuraavia kol-
mea johtopäätöstä suomalaisen alkoholihisto-
rian heikoista puolista.

Ensinnä on pahoiteltava sosiaalihistorialli-
sen kulutustutkimuksen puutetta. Vanhem-
massa valtiosäätyjen ja raittiusliikkeen tavoit-
teet kritiikittä nielleessä tutkimusotteessa alko-
holiongelmien todellisuus ei ollut tärkeä asia.
Aikalaiskokemukseen eläytyminen tarjosi riit-
tävän vankan todisteen alkoholista suurena
yhteiskunnallisena ongelmana. Tällaisesta
eläytymisestä lienee puhuvin esimerkki Heikki
Wariksen väitöskirjan alkoholikysymystä kos-
keva j akso (197 3 , 215 -217 ) . Kulutusmä ärät ja
kulutustavat ennen valtiollisten tuotantotilas-
tojen ja nykyaikaisten kulutustutkimusten
aikaa ovat hämärän peitossa. Tämä aukko
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alkoholihistoriallisessa tutkimuksessa tuntuu
sitä ongelmallisemmalta, mitä voimakkaam-
min "perinteellisellä" juomatavalla perustel-
Iaan modernien juomatapojen muuttumista tai
muuttumattomuutta.

Toiseksi voi nostaa esille kulttuurihistorialli-
semman ongelman, joka liittyy alkoholihisto-
rian "verkkomaiseen" sävytykseen. Puhutta-
essa suomalaisesta kulttuurista historiallisena
ilmiönä se hyvin usein määritellään pelkäksi
aineenvaihdunnaksi luonnon kanssa. Suoma-
lainen on Saarijärven Paavo tai Suomen kansa
Impivaaran veljekset. Suomalaisuus nähdään
"metsäläisyytenä", ja vanhan asutusmuodon
oletetut piirteet saavat selittää aivan moderne-
jakin ongelmia. Suomalaisen kulttuurihistorian
hahmottaminen kulttuurina on ollut vaikeata.
Siksi suomalaisuus kulttuuri-ilmiönä onkin
helposti määritelty ei-kulttuuriksi, kulttuurin
puutteeksi. Eloisia kuvauksia on syntynyt vain
"eurooppalaisuudesta" tai "ranskalaisuudesta".
Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiön toi-
mintakertomuksessa vuosilta l95B- 1963 tämä
erityinen suomalainen suhtautuminen kulttuu-
riimme näkyy kiinnostavalla tavalla. Siinä
kerrottiin, kuinka tutkimussohjelmassa todet-
tuun kulttuuriaiheiden puutteeseen oli reagoitu
lisäämällä "suomalaisen yhteiskunnan erikois-
Iaatuiseen sosiaaliseen kontrolliin liittyviä
aiheita" (Väkijuomakysymyksen Tutkimus-
säätiö 1963, 3). Suomalainen kulttuuritutkimus
muuttuu helposti järjestysongelmien kartoitta-
miseksi.

Alkoholitutkimuksen painopiste muuttui sel-
västi 1940- ja 1950-luvun taitteessa. 1940-
luvulle saakka suurimman osan alkoholitutki-
muksesta olivat tehneet "raittiusväkeen kuulu-
vat", myöhemmin sitä ovat ainakin määrälli-
sesti hallinneet "alkoholiliikkeen tehtävissä
olevat" ja "Väkijuomakysymyksen Tutkimus-
säätiön tukemat" (Waris 1960, 208). Jot
aikaisemmin oli vaikeata nähdä raittiusliike
muunakin kuin kansanraittiuden sankarillisena
esitaistelijana, niin yhtä hankalalta tuntuu nyt
Alkon toiminnan tutkiminen. Erityisesti Al-
kosta itsestään - hyvistä aloitteista huolimatta
(Bruun 1972; Kuusi l9B4) - näyttaa tulleen
alkoholihistorian sokea piste. Yhtiöstä ja sen
tuotantolaitoksista on kirjoitettu tilattuja juh-
lahistoriikkeja (esim. Simpura 1982); niiden
tasossa ei ole valittamista, mutta histori-

to

antutkimuksen kohteeksi alkoholijärjestel-
mämme keskeinen instituutio ei ole päässyt.
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English Summary

Matti Peltonen: Alkoholötutkimus ja historia (Alcohol
research and history)

Two themes dominated research on Finnish alcohol
history: State alcohol policy on the one hand and the
history of the temperance movement on the other. The
researchers themselves usually had a close relationship

with both interest groups; they were active in the
temperance movement and held State posts. The
following themes have received very little attention:
socio-historical research on consumption, alcohol as a
cultural phenomenon and the history of Alko State
Monopoly as a central element of the control system.
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