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PITAISIKÖ KANSA VA!HTAA?

Mielestäni suomalaisten us-

ko alkoholipolitiikkaan on
heikompi kuin moneen
muuhun suomalaiseen iul-
kishallinnon instituutioon.
Alkoholipolitiikkaa ei ole
riittävästi kyetty perustele-
maan väestölle. Keskeinen
syy siihen, että ihmiset ei-
vät koe alkoholipolitiikkaa
omakseen, on se, että he ko-
kevat mahdollisuutensa vai-
kuttaa alkoholipolitiikkaan
vähäisiksi.

Alkoholipolitiikkaa ei ole
kyetty kytkemään osaksi
normaalia päätöksentekoa
kunnissa, lääneissä ja muus-
sa julkishallinnossa. Alkoho-
lipolitiikka on eristetty mo-
nopolille, joka ei ole luonut
parhaita mahdollisia edelly-
tyksiä sille, että väestö voisi
ottaa alkoholiasian todella
omakseen. Verrattuna esi-

merkiksi Ruotsiin alkoholi-
politiikka on jäänyt suurel-
ta osin pelkästään yhtaalta
alkoholimonopolin, toisaalta
raittiusliikkeen asiaksi. Kun
raittiusliikkeen on tiedetty
vaativan alkoholipoliittisia
rajoituksia, eivät muut ole
enää nähneet tarpeelliseksi
niitä vaatia.

Kansalaisten tulisi voida
olla ylpeitä hallinnostaan.
Jotta hallinnosta voi olla yl-
peä, on lähtökohtana se, et-

tä kansalaiset ovat samaa

mieltä hallinnon harjoitta-
misen suunnasta. Jos hallin-
non ja kansan näkemyksissä

vallitsee jatkuvasti olennai-
sia ristiriitoja, tulee järjestel-

mää muuttaa väestön odo-

tusten suuntaisesti siitä huo-

limatta, että asiantuntijat ja
hallinto pitäisivätkin kansan
näkemyksiä virheellisinä.
Näinhän toimittiin [slannis-
sa, kun oluen ostomahdolli-
suus sallittiin myös muille
kuin lentomatkustajille. Itä-
vallassa suljettiin ydinvoima-

la vastoin asiantuntijoiden
vaatimuksia.

Jotkut alkoholitutkijat
ovat pahoitelleet sitä, että
kansalaiset eivät oikeastaan

tiedä, mitä he tekevät vaa-

tiessaan alkoholirajoitusten
purkamista Suomessa. Kat-
sotaan, että myös muualla on
rajoituksia, ei vain Suomes-

sa. Näiden rajoitusten tode-

taan perustuvan muualla
pitkälti sosiaaliseen kontrol-
liin. Suomessa taas kontrol-
lista on perinteisesti huoleh-

tinut valtio.
Hyvä oivallus. Mutta eikö

tämän oivalluksen yhteydes-
sä pitäisi alkoholivirkamies-
ten ja -asiantuntijoiden
omantunnon alkaa kolkut-
taa? Eikö juuri se, että val-

tio on ottanut väestöltä oi-

keuden vaikuttaa alkoholi-
käyttäytymiseensä, ole ollut
osaltaan vaikuttamassa alko-

holitapoihin kielteisellä ta-
valla?

Ottavatko ihmiset loppu-
jen lopuksi aidosti vastuuta
mistään muusta kuin sellai-

sesta asiasta, jonka he koke-
vat omakseen, johon he voi-
vat vaikuttaa?

Alkoholin ottaminen ensin
vapailta talonpojilta, kieltä-
minen välillä kokonaan ja ot-
taminen lopuksi valtion al-
koholimonopolin haltuun,
kauaksi kansasta on ilmei-
sesti syvällä tavalla vaikutta-
nut suhteeseemme alkoho-
liin. Oma problematiikkan-
sa on se, että suomalaisen

työväenliikkeen ja kansalli-
suusaatteen muotoutuminen
kanavoitui juuri alkoholin ja
raittiusliikkeen kautta.

Merkityksellisemmäksi ei
olekaan tämän kaiken jäl-
keen jäänyt tieto alkoholista
haittoja aiheuttavana tuot-
teena vaan se, että alkoholi
on kielletty tavara. Kiellet-
tyihin asioihin liitetään aina
merkityksiä, joita niihin ei
liitettäisi, jos ne olisivat sal-

littuja. Alkoholiin liittyvä
mystiikka saattaa olla vai-
kuttamassa siihen, että suo-
malaisen nuoren kapinointi
kanavoituu alkoholiin varsin
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alkukantaisella tavalla.

Suomen Raittiusjärjestö-
jen liiton Suomen Gallupil-
la teettämä tutkimus kertoo,

että kansa tietää alkoholin

kulutuksen olevan nouse-

massa ja että alkoholi aiheut-

taa merkittävästi haittoja.

Kansa uskoo tiedotuksen ja
koulun mahdollisuuksiin
terveyskasvattajana mutta
torjuu alkoholipolitiikan pe-

rinteiset keinot.
Tiedämme, että tutkimus-

ten mukaan tiedotuskam-
panjoiden vaikutukset väes-

tön käyttäytymiseen ovat vä-

häisiä. Uskomme ja tiedäm-
me myös, että saatavuuden

rajoituksien ja hintapolitii-
kan pitäisi vaikuttaa no-

peimmin.
On arveltu, että kansa oli-

si mielipiteissään ristiriitai-
nen. Vai olisiko tässä taas

kerran kyse tilanteesta, jos-

sa me alkoholiasiantuntijat
emme kykene ymmärtä-

mään ihmisiä, joita varten
koko alkoholipoliittinen jär-
jestelmä on rakennettu?

Kun kansalaiset katsovat,

että heillä pitää olla oikeus

valita, ostavatko he viininsä
ruokakaupasta vai Alkosta,
he korostavat olevansa mie-
lestään riittävän kouliintu-
neita ja kypsiä tekemään it-
seään koskevia valintoja.

Se, että tämä sama kansa

haluaa jonkun puuttuvan
ongelmajuomiseen, ei välttä-

mättä aina merkitse suvait-

semattomuutta vaan kykyä
ja halua kantaa vastuuta toi-
sesta. Jo l960Juvulta lähtien

olemme kuulleet väitteitä sii-

tä, että ihmiset tai jotkin ih-

misryhmät olisivat muuttu-
neet itsekkäämmiksi ja epä-

solidaarisemmiksi. Kuiten-
kin juuri tämä kansa on sa-

maan aikaan äänestänyt it-
selleen edustajat, jotka ovat

säätäneet suomalaisen hy-

vinvointivaltion perustan.
Tiedotukseen uskoessaan

kansalaiset korostavat eri-
laista ihmiskuvaa kuin rajoi-
tuksiao mekanistisia keinoj a

vaativat alkoholipoliitikot.
Pidämme ihmistä sisältäpäin

ohjautuvanao jos hän tekee

omasta arvomaailmastaan

nousevia o'hyviä" valintoja,

vaikka ulkomaailma tukisi
huonoja valintoja. Pidämme
ihmistä ulkoapäin ohjautu-
vana. jos uskomme hänen

toimivan ensisijaisesti ulkoa-

päin tulevien yllykkeiden
mukaan. Tällaista ihmistä

voidaan ohjata mekaanisilla

keinoilla, joita ovat juuri
ovien aukaiseminen ja sulke-

minen, hintojen laskeminen
ja nostaminen.

Lienee selvääo että kum-
matkin näkökulmat ovat pe-

rusteltujao molempia keino-
ja tarvitaan. Olennaista kui-
tenkin on, suosimmeko ih-
miskuvaa, joka luottaa ihmi-
seen, vai ihmiskuvaa, joka ei

usko ihmiseen. Tämä on tär-
keää siksi, että me ihmiset
usein käyttäydymme sillä ta-

voin kuin meidän uskotaan

käyttäytyvän.
Kansa ei näytä olevan sitä

mieltä, että kansanterveys si-

nänsä olisi tärkein asia elä-

mässä. Grkeää näJttää myös

olevan ihmisten itsemäärää-

misoikeuso oikeus tehdä
myös typeryyksiä. Ja kuiten-

kin saada apua, typeryyk-
sien jälkeenkin.

Jos kansa ei sovellu asian-

tuntijoiden rakentamaan
järjestelmään, tuleeko vaih-

taa järjestelmä vai kansa?

Olen sitä mieltä, että meidän

alkoholijärjeste lmän yllapi-
täjien tulisi miettiä perus-

teellisesti Iähtökohtiamme ja

ihmiskuvaamme.

Jos katsomme. etlä väestön

asenteet ja mielipiteet tutki
muksen aiheena olevissa ky-
symyksissä olivat vääriä,

meidän on aihetta perusteel-

lisesti arvioida harjoitta-
mamme viestinnän tuloksel-

lisuutta. Viestinnästä näyttää

menneen perille se, että al-
koholi aiheuttaa runsaasti

haittoja.
Kansalaiset eivät kuiten-

kaan näytä vakuuttuneen sii-

tä, että tarYitsisimme sellais-

ta alkoholipolitiikkaa, jota

harjoitamme. Olemme kyen-

neet perustelemaan huonosti

alkoholipoliittisten rajoitus-
ten tarpeen. Jos tulokset

ovat - varsinkin ottaen huo-

mioon sen kokemuksen ja ne

voimavarato joita yhdisty-
neellä alkoholihallintoj ärj es-

telmällä, sosiaali- ja tervey-

denhuollolla ja raittiusjärjes-
töillä on käytettävissään -
näin huonoja. meidän pitäi-
si harjoittaa ankaraa itsekri-
tiikkiä. Meidän olisi myös pi-

tänyt kyetä vakuuttamaan

väestö toimintamme laaduk-
kuudesta sen sisällön kaut-

ta, ilman kampanjoita, joil-
la perustelemme tekemi-
siämme.

On oikeutettua kysyä, mi-
tä olemme saaneet aikaan al-
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koholipoliittisella järjestel-
mällä sen voimassaoloaika-

na. Olemme nyt voineet koh-
ta 60 vuoden ajan yrittää pe-

rusteiltaan samalla alkoholi-
lainsäädännöllä ja järjestel-

mällä ehkäistä alkoholihait-
toja ja siistiä juomatapoja.

Alkoholin kulutus on kielto-
lain kumoamisen jälkeen

noussut moninkertaiseksi.
Thpana on ollut uskoa, että
kulutus ilman alkoholipoli-
tiikkaa olisi noussut vieläkin
enemmän. Moniin muihin
maihin verrattuna meillä on
tavaton määrä työntekijöitä,
jotka valmistelevat alkoholi-
poliittista päätöksentekoa,

tuottavat ja jakelevat alkoho-
liao valvovat ja tutkivat sii-
hen liittyviä ilmiöitä.

Alkoholin tuotanto ja jake-

lu on meillä pysynyt valtion
omistaman alkoholiyhtiön
monopolina. Alkoholin tuo-
tannolla, myynnillä ja annis-
kelulla on huomattava kan-
santaloudellinen merkitys.
Valtion suoranaiset alkoholi-
tulot olivat viime vuonna yli
8,2 miljardia markkaa. Al-
koholin osuus valtion tulois-
ta on Suomessa muihin Poh-
joismaihin verrattuna olen-
naisesti suurempi.

Yksityistä olut- ja viinite-
ollisuutta ja suurelta osin
yksityistä ravintolalaitosta
lukuun ottamatta alkoholi-
markat kulkevat valtion vä-

littömässä hallinnossa.
Kuitenkaan alkoholijärjes-

telmämme ensisijaisena ta-
voitteena ei pitäisi olla yksi-
tyisen voitontavoittelun mi-
nimointi. Tämän kalliin ja
byrokraattisen järjestelmän

tavoite on alkoholin koko-
naiskulutuksen hillitsemi-
nen siten" että alkoholihaitat
muodostuvat mahdollisim-
man vähäisiksi. Järjestelmän
synnyttämisellä pyrittiin
alun perin siirtämään Suomi
muiden kansakuntien iouk-
koon alkoholikaupassa kiel-
tolakivuosien opetuksen jäl-
keen. Mitkä ovat tulokset?

Ne eivät näytä lohdullisil-
ta. Alkoholin kokonaiskulu-
tus on nousussa, samoin al-
koholihaitat. Ei myöskään
näytä olevan merkkejä siitä,
että juotua alkoholilitraa
kohden lasketut haitat olisi-
vat vähentyneet. Meillä on
tuskin kovin selkeää näyttöä
siitä, että olisimme selviyty-
neet tällä järjestelmällä pa-
remmin kuin olennaisesti
kevyemmällä ja halvemmal-
la tavalla hoitaa alkoholi-
asiat.

Alkoholijarjestelmään teh-
dyt korjaukset ovat margi-
naalisia. Vuoden 1968 alko-
holilailla kunnille annettiin
mahdollisuus vaikuttaa alko-
holiasioidensa hoitoon alu-
eellaan kieltojen suuntaan.
Uudistuksella alkoholiasioi-
den hoitamista ei kytketty
osaksi muuta sosiaali- ja ter-
veyspolitiikkaa.

Sosiaali- j a terveydenhuol-
lon alkoholihallinto on kehit-
tynyt luvattoman hitaasti.
Vasta viime syksynä saatiin
sosiaali- ja terveysministe-
riössä aikaan uudistuso jos-
sa alkoholi- ja raittiusasioi-
den käsittely siirrettiin alko-
holiasioita laajemmin tar-
kastelevan ehkäisevän so-

siaali- ja terveyspolitiikan

yhteyteen. Tälla järjestelyllä
pyritään rikkomaan raittius-
työn jossain määrin eristy-
nyttä asemaa, luomaan sille
yhteistyökumppaneita, jotka
tukevat sen tavoitteita ja joil-
le raittiustyöllä on annet-
tavaa.

Esimerkiksi Ruotsissa al-
koholimonopoli on jaettu
kahteen osaan. Alkoholipo-
liittinen päätöksenteko on
osoitettu lääninhallituksille
ja eduskunnalle. Voidaan

olettaa, että tällä hallinto-
mallilla on osuutensa siihen
laaja-alaiseen tukeen, joka
rajoittavalla alkoholipolitii-
kalla on Ruotsissa.

Euroopan yhdentyminen
parantaa eräiltä osin kulut-
tajien ja työntekijöiden ase-

maa, joissakin asioissa se

saattaa heikentää sitä. Alko-
holipolitiikan alueella yh-
dentyminen pakottaa meidät
arvioimaan uudelleen kei-
nomme ehkäistä ja vähentää
alkoholin käytöstä aiheutu-
via haittoja. füssä vaiheessa

olemme joutuneet myöntä-
mään, että yhdentyminen
murtaa nykyään Alkolle
kuuluvan tuontimonopolin.
Se, että tuontioikeus joudu-
taan kilpailutasa-arvon ni-
missä myöntämään yksityi-
sille yrityksille, johtaa mah-
dollisesti siihen, että jakelu-
monopoli joudutaan arvioi-
maan uudelleen. Olisi toivot-
tavaa, että voisimme tehdä
tämän arvioinnin yhdessä

sosiaali- ja terveystoimen ja
alkoholijäri estelmän sisällä,
ennen kuin ulkoiset paineet
pakottavat meidät siihen.

Sosiaali- ja terveydenhuol-
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lon hallinnossa on 80-lumlla
käynnistetty Iaajoja hankkei-

ta toiminnan uudelleenjär-
jestämiseksi ja keventämi-

seksi sekä päätöksenteon

siirtämiseksi lähemmäksi

kansalaista.

Tiillä vuosikymmenellä tu-

lisi paneutua miettimään,

miten alkoholijärjestelmä
voidaan purkaa ja järjestää

Aloin opiskella Helsingin yli-
opistossa syksyllä 1973. En-

simmäisiä muistojani tuolta
ajalta ovat innokkaat luok-
kataistelijat, jotka tukkivat
tien Porthaniaan. Jotta pää-

si heistä ohi, täytyi ottaa Tie-

donantaja ja Torpeedo sekä

vastustaa jotain. Elettiin, ku-
ten Anja Kauranen on to-

dennut, taistolaisen intelli-
gentsian makean mannan

päiviä. Olennainen osa tätä

oli EEC:n vastustaminen, sil-

lä kyllähän taistolaiset ab-

sorboivat kaiken, mikä tuok-
sahti edistyksellisyydelle.

Kun tänä päivänä katsoo

tuonaikaista Yastustajien lis-
taa, sen ideologinen spektri
oli varsin laaja; porukkaa
löytyy Erkki Liikasesta ja
Thrja Halosesta aina senai-

kaisiin ammattiedistykselli-
siin. Silmiinpistävä ero tä-

män päivän ja tuonaikaisten

DETERMINISMIN YLISTYS

uudelleen. Thvoitteena tulee

pitkällä tähtäimellä ollan et-

tä alkoholikontrollijärjestel-
mälle kuuluneet tehtäYät voi-

daan kytkeä yleiseen yhteis-
kuntapolitiikkaa koskevaan

päätöksentekoon sekä osak-

si suomalaisten toisiinsa koh-

distamaa myönteistä epävi-

rallista kontrollia (vrt. Yleis-

radio/paikallisradiot).

tapahtumien välillä on ny-

kyinen syvä hiljaisuus. Kun
tuohon aikaan käytiin kovaa

debattia lehdistössä, Esko

Seppänen raivosi radiossa ja
mieltä osoitettiin, tänä päivä-

nä tuonaikaiset vastustaiat

ovat joko innokkaita EYn
kannattajia tai levittelevät
käsiään ja uskovat determi-
nismiin. Ei kai tälle mitään
voi. Sitä paitsi SEv-kortista
ei paljoa iloa tänä päivänä

puristeta. Yksi EEC-vastus-

tajien pääteesi oli: idänkaup-
pa vaarantuu.

Aikanaan peloteltiin mel-
kein maailmanlopulla, jos

sopimus solmitaan. EEC on

kylmän sodan aatemaail-

maa. EEC-sopimus johtaa

vääjäämättömästi reaaliansi-

oita, kokonaiskasvua ja työl-
lisyyttä heikentävän talous-
politiikan käyttöön. Mikä
profeetallinen viisaus! Vuon-

Eri kontrollimalleja on ar-
vioitava kustannus-vaikut-
tavuus -analyyseilla. Millaan
valtiolla tai maanosalla ei

ajan mittaan ole ollut eikä
tule olemaan varaa sosiaali-

sesti ja taloudellisesti huono-
ja tuloksia tuottaviin poli-
tiikkavalintoihin.

TAPANI SARVANTI

na 1973 kirjoitettiin: "Va-

paakauppasopimuksen hy-

väksyminen on ristiriidassa
jännityksen lieventymiseen

johtavan kehityksen kanssa,

jota kuvastaa muun muassa

Suomen aloitteen mukainen

Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyökokous." Tänään

vastustajan silmille heitetään

toteamus, että EY on ainoa

keino estää sodat nyt ja tu-

levaisuudessa. Ymmärrän

hyvin Helsingin Sanomien

toimittajan Antti Vahteran

hienoisen epätoivon, kun
hän lähes yksin yrittää saa-

da aikaan kriittistä keskus-

telua EY:hyn liittymisestä,
joka sentään on aivan eri ko-

koluokan kysymys kuin vuo-

den 1973 porukan vastusta-

ma vapaakauppasopimus.

Silloin oli helppoa ja turval-
lista ja asiaan kuuluvaa olla
vastustaja.
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