
Entisenä terveysvalistajana
ja nykyisenä etiikan harras-

tajana en voi olla kiinnitta-
mättä huomiota Pauliina
Aarvan mielenkiintoisen ar-

tikkelin "Terveysvalistuk-

sen kritiikki l98O-luvulla"
loppujaksossa olleeseen kä-
sitevirheeseen (Alkoholipo-
Iitiikka 311991). Aarva kir-
joittaa, että "terveysvalis-

tuksessa arvot. rationaali-
suus ja tunnepitoisuus ovat

hankalasli erotettavissa toi-
sistaan". Näin todella on,

koska kasitteet eivät ole yh-
teismitallisia! Jos olisivat,
niin arvot kuuluisivat joten-
kin ajattelun (ratio = järki =
menetelmä saada tietoa
ajattelun avulla) ja tuntei-
den ulkopuolelle.

Vaikka arvon käsitteellä

Alkoholipolitiikka-lehden
numerossa 2ll99l Alkon
kehittamispaällikkö Juhani
Hakala kirjoittaa Alkon

AARVA JA ARVOT

on etiikassa eli moraalifilo-
sofiassa monenlaisia sisäl-
töjä, tärkeätä on olla sotke-

matta toisiinsa arvoja ja ar-

vonkantajia eli niita asioita.
joita arvostetaan. Onnelli-
suus, terveys, mielenrauha,
elämä, ystävyys yms. eivät
ole arvoja vaan arvonkanta-
jia eli asioita, joille anne-

taan (yleensä) arvo "hyvä".
A rvot ovat kasityksia hyväs-

tä ja pahasta. oikeasta ja

väärästä. tavoiteltavasta ja

vältettävästä. Namä yksilon
käsitykset ohjaavat ja arvi-
oivat yksilön valintoja. Ne

arvioivat myös toisten ih-
misten valintoja.

Arvot eli yksilon kasityk-
set hyvästä ja pahasta, oi-
keasta ja väärästä, tavoitel-

myönteiseksi näkemästä

keskioluen kulutuksen kas-

vusta. Hän toteaa, että kes-
kioluen osuus alkoholilain

tavasta ja vältettävästä eivät
siis ole mitään yksilön ratio-
naalisuuden ja emotionaali-
suuden kanssa vaslakkais-
ta, niistä erillistä. Päinvas-

toin, molemmilla tekijtiilla
(otka nekaan eivät esiinny
"puhtaina" vaan toisiinsa
kietoutuneina) on vaikutus-
ta arvojen muodostumiseen.

Arvoihin ei siis liity mitään
mystistä. vaan ne ovat aina

meidän kasityksiamme eti i-
kan peruskysymyksislä. ja

me varustamme erilaisia
asioita "hyvän ja pahan",
'"oikean ja väärän". "tavoi-

teltavan ja vältettävän" ni-
milapu illa el i teemme niislä
arvonkantajia.

KARI SAARI

alaisesta anniskelusta oli
vuonna 1990 vain 3,4 pro-
senllia, kun vahvan oluen
osuus oli 60 prosenttia.

ALKO JA KESKIOLUEN ANNISKELU
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VAHVA OTUT I-UO
KORKEAA HINTAKUVAA

Alkoholilain alaisen annis-
keluravintolan myyntikate,
yleisimmässä hi ntaryhmäs-

sä. on keskioluen osalta

14,10 markkaa, kun taas

vahvan oluen kate on 14.5i]
markkaa puolen litran an-

nokselta. A nniskeluravi nto-

loiden myyntivolyymin pu-
dotus kuluvan vuoden en-

simmäisen kolmanneksen
aikana on ollut 19 prosent-

tia ja palkkakustannusten
nousu yli 6 prosenttia. Ky-
synnän tyrehtymiseen ovat

syynä l isäänl1 n1 l Lapasi-
teetti, yleiset taloudelliset
näkymät sekä kuluttajien
herännyt hintatietoisuus,
joka osittain perustuu myös

julkisen sanan harrasta-
maan provosoivaan kirjoit-
teluun. Korkeata hintaku-
vaa suomalais ista ravintola-
hinnuislu on omiaan myös

yllapitamaen vahvan oluen
korkea hinta, ja vahvaa olut-
la rar intolat ensisijaisesli

tarjoavat asiakkailleen. Ver-

rattaessa taas keskioluen
hintaa yleiseen eurooppa-

Iaiseen hintatasoon olemme

varmasti hyvin kilpailuky-
kyisia.

KESKIOTUT ON
HOVIKELPOISTA

Olen Hakalan kanssa samaa

mieltä siitä. että keskiolut
on tulossa hovikelpoiseksi.

AtKOHOt POTITIIKKA
5ö 11991): 5

En voi kuitenkaan kaikilta
osin yhtyä hanen kasityk-
seensä siitä, että ansio tästä

olisi seurausta Alkon joh-

donmukaisesta työstä kes-

kioluen hyväksi. Suomalai-
sen ravintoloitsijan, joka

taistelee elärnästään eu-

rooppalaisia virkareljiaan
suuremmassa kustannus-
paineessa sekä pienemmäl-
lä myynlikalteella. ei roi
olettaa suosivan keskiolut-
ta, ennen kuin siita saatava

myyntikate vastaa vahvan

oluen katetta. Alko, joka

mielestäni varsin lyhytnä-
köisesti ja tailamallomasli
on ohjannut anniskeluoike-
uksien vapauttamista, on

myös keskiolutkysymykses-

sä loimimassa silll tavoin.
että lähimpien vuosien ai-
kana pienet yksityiset kes-
kiolutravintolat saavat siitä
m itli lodenrräköisim min

maksaa kalliin hinnan. Kes-
kioluen suosiminen tulisi
joh,lonnrukuisesli aloillair
nykyisen ravintolakapasi-
teetin piirissä nostamalla
keskioluen anniskelukorva-

us tasasuureksi vahvan olu-
en kanssa. Vapauttamalla
keskir,lutlain alaisla annis-
kelua ruokitaan uusien kes-

kiolutravintoloiden syntyä.

Name yksikiit eivit kuiren-
kaan pitkalla tahtayksella
tule olemaan liiketaloudel-
lisesti kannattavia. Toisaal-
ta ne tulevat olemaan palve-
luvarustukseltaan varsin
heppoisiu. eivätkä ne näin

ollen ole millaan tavoin pe-

rusteltuja kuluttajan valin-
tamahdollisuuksien lisään-

tymisen kannalta.

J O H TO PAATO KS ET

Puhelimessa Juhani Hakala
totesi minulle 25.6., että Al-
kon sisälla ei nahdä tar-
peelliseksi odotettavissa

olevassa hinnankorotukses-

sa muutta^a vahvan ja keski-
oluen anniskelukorvaus-
suhdetta. Hakalan mukaan
Alko on tyytyväinen luon-
taiseen kehitykseen eika
näe tarvetta sen edistämi-
seen esimerkiksi hinnoitte-
Iukeinoin jatkossa.

Mielestäni Alkon tulisi
seka alkoholipoliiuisin että
rav i n tolael i nkeinopoliitti-
sin perustein tehdä sellaisia
ratkaisuja, että keskioluen
aseman vahvistumiselle al-
koholilain alaisissa annis-
kelupaikoissa luotaisiin pa-

remmat edellytykset. Lisää-
malla keskiolutlain alaisen
anniskelun houkuttele-
vuutta Alko toimii vastoin

alkoholipoliittisia periaat-

teitaan.
Edella esitetystä on var-

sin houkullelevaa tehdä se

johtr-,päätös. eltei Alko näe

edulliseksi sitä. että keski-
olut vallaisi markkinoita
vahvalta oluelta. ovathan

vahvan oluen tuotot Alkolle
merkittävästi suuremmat
kuin keskioluen.
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