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ATKON KAKSINAISUUS

Alko sai syntymälahjanaan kaksinaisen toimeksiannon. Yhtitin oli samanaikaisesti sekä

turvattava laillisen alkoholin saanti että jarrutettava myyntiä ja minimoitava haittavaikutuk-
sia. Tatä kaksinaisuutta on pitkään pidetty Alkon suurimpana heikkoutena - todisteena
Alkon tehtävän mahdottomuudesta.

Itse asiassa tässä on periaatteessa Alkon voima. Juuri toimeksiannon ristiriitaisuus on

tehnyt Alkosta aikaansa edellä olevan yrityksen 
- 

olkoonkin, että ikään kuin vahingossaja
yhtiön itsensä asiaa täysin tiedostamatta.

Alko on alusta alkaen joutunut ottamaan huomioon paitsi yhtitin taloudellisen myös

sosiaalisen tuloksen ja optimoimaan niiden välisen suhteen. Muut yritykset ottavat vasta ensi

askeleita tässä suhteessa. Jokaisen yrltyksen toiminta on nimittäin sisäisesli ristiriitaista.
Paperitehdas esimerkiksi tuottaa paitsi paperia myös ympäristöhaittoja ja jätteitä.

Yritysmaailma on yhä tiukemmin joutunut sopeutumaan siihen, ettei puhdas voitontavoittelu

enää voi olla yksinomainen ja ylitsekayvä toiminnan tavoite.
Kuitenkin Alkon vastuu haittavaikutuksista on nykyisin liian yksipuolisesti painottunut.

Yhtiti on keskittynyt haittojen ennaltaehkäisyyn rajoittamalla kulutuksen määrää korkeilla
hinnoilla ja säätelemällä saatavuutta. Tässä mielessä on onnistuttu hyvin. Potentiaalisesta

kulutuksesta on vuosittain kyetty leikkaamaan melkoinen siivu pois ja samalla on ohjattu

alkoholista tuleva taloudellinen hyöty valtion kaytttitin.

Sen sijaan Alko ei nimenomaisesti osallistu 
- 

kuten Ilkka Halonen toteaa (Alkoholipo-
litiikka 1/91) 

- 
alkoholin kaytostäjo syntyneiden haittojen korjaamiseen. Linkki alkoholin

ongelmakäyttäjien elämanpiiriin on päässyt paljolti katkeamaan. Syntyneiden haittojen
hoito on jäänyt muun yhteiskunnan tehtäväksi. Tässä ei välttämättä ole mitään pahaa. Mutta

- kuten Halonen kirjoittaa - 
"y6hi6ysllan kyky kerätä alkoholituloja ja halukkuus

sijoittaavoimavaroja alkoholiongelmien hoitoon jatorjuntaan ovat nahdakseni yhä karkeam-
min ristiriidassa keskenään''.

On syytä todeta, ettei nykyinen tilanne haittojen kontrollissa ole Alkon itsensä tahtoma.

Poliittisella tasolla nykyinen työnjako on nähty tarkoituksenmukaiseksi, jollainen se

perustaltaan ehka onkin. Mutta nykyisen talouskriisin oloissa pitkalle tulevaisuuteen on

olemassa vaara, että päihdehuollon tarpeet jaavat muiden, "tärkeämpien" menojen jalkoi-
hin; tästä Halonen ja myös Lasse Murto samassa Iehdessä luettelevat esimerkkejä.

Jotta syntyneiden haittojen hoito vastakin kyettäisiin turvaamaan, Alkon olisi ehkä syytä

ottaa - 
kuten Halonen ehdottaa 

- 
selkeä osavastuu myös kulutuksen seurauksista. Tätä

varten varsinaisiin alkoholiveroihin ei tarvitsisi - eika olisi syytäkään 
- 

pistää korvamerk-
kia. Sen sijaan osa Alkon ylijaamästä, 1,2 miljardia vuonna 1990, voitaisiin ohjata
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alkoholihaittojen hoidon kehittämiseen 
- 

muun julkisen rahoituksen lisäksi. Tahan Alkon
hallintoneuvostolla on periaatteessa täydet mahdollisuudet ilman lainmuutoksia.

Itse asiassa aivan ilman perinteitä Alko ei tässä asiassa ole. 1960-luvulla Alkon hallinto-
neuvoston rahoituksen turvin käynnistettiin ja yllapidettiin A-klinikkasäätiön ja Alkoholi-
tutkimussäätiön toimintaa. l980-luvulla hallintoneuvosto taas saattoi alkuun Kalliolan
kuntoutusklinikan sekä rahoitti Helsingin selviämisasemakokeilun ja HYKS:n alkoholisai-
rauksien professuurin perustamisen.

Irrottamalla todella tuntuvia summia Alkon ylijäämästä hoitosektorin erityiskohteisiin
hallintoneuvosto kasvattaisi ominaispainoaan alkoholihaittojen hoidon turvaajana. Samalla
Alko kokonaisuudessaan voisi painokkaammin sanoa kantavansa vastuunsa kaksinaisen
tehtävänsä hoitajana.
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