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Toisen maailrnansrxlan jälkeen alkoholin ku-
Iutuksen kasvuaalto huuhtoi yli koko tilastoi-
dun maailman. 8O-luvulle tultaessa kasvu

k u itenk i n,rl i urei nrrrr issu nru issir lail I urnitssu

ja kulutus kaentyi laskuun; viinirnaissa alene-

minen oli alkanut jo paljon varhenrnrin. Suonri

kuului poikkeuksiin, ja meillä kulutus kasvoi

aina vuoteen 1990 asti. Viimeksi kuluneina
vuosikymmeninä alkoholin kulutuksen johto-

rr-raan Ranskan ja Suomen r,älinen tasoero or-r

kaventunut 15 litrasta (1961) 5 litraan (199:l)

puhdasta alkolrolia asukasta kohti. Silti har-

raI suorrruluisel orut tieloisiu siiti.i,.ttä enn.rr

larnaa Helsinki oli nrärempi kuin Pariisi, mut-
ta totta se on: Helsingin seudulla juotiin B0-

luvulla enemmärr kuin Paliisin seudulla.
I(ummankin maan kehitvksen takana on eri-
lainen dvnarniikka. Alkoholin kulutuksella
on Ranskassa ja Suonres.a erilainen kulttuu-
rinen merkkiür'ro. Su,,rn"ssa orr ajarrlasaislir
ja nykyaikaista juoda, ja sen vuoksi pääkau-
punkiseutu on kulutustilastojen kärjessä.

Ranskassa alkoholin käyttö on vanhakantais-
ta, ja keskiluokat ja kaupunkilaiset juovat

vähemmän kuin työläiset ja rnaalaiset.

Kulutuksen kasvun myötä pitkäaikaisen
juopottelun aiheuttamat terveyshaitat ovat

Suomessa kasvaneet nopeasti. Alkoholirnak-
sakirroosikuolleisuus on nelinkertaistunut
vurrrlesta 1977 (2,31100 000) vuoteen 1992

(9,71100 000). Hakellyttävintä on, että Hel-
singin maksakirroosikuolleisuus tätä nykyä

on korkeampi kuin Ranskan. Silti kertakäyt-

töön Iiittyvät konlliktit ja haitat ovat nreillä

yhä edelleen rnerkittaivin irlkoholiorrgelrna.
Etelämpärlä Euroopasser viinin viljely ja

oluen vahnistus ovat olleet suhteellisen teho-

kas tapa tuottaa kaloreita. Pohjoisnruirlen il-
rI)astossa alkoholijuomat eivät ole voineet olla
osa arkista ruokavaliota. Alkoholijuornat oval

rneillä olleet ylellisyyshyöclyke ja p:iihtle.
nrutta eivät r.airr rneillä. Alkoholi on ensisijai-
sesti päihrle paitsi protestanttisessa Pohjolas-
sa rnyiis oltodoksisella Venajalla ja katolises-
sa Puolassa ja Meksikossa.

Se, että alkoholi jossakin kulttuurissa on

päihrle, ei ole osoitus raakalaisuudesta tai hil-
littiirnyydestä. Ameriktrn kampuksilla polte-

taan yleisesti kannabista eika tietenkään
maun tai kaloriarvon vuoksi vaan siksi. että
kannabis muuttaa tajuntaa. Silti kannabiksen

kaytto voi olla hillittyli, sti:irleltyä ja sosiaalis-
takin. Vastaavasti alkoholin paihdekeytto voi
olla hillittyü, hallittua ja lrauskaa, varsinkin
jos sattuu olemaan nuori. Kulttuurisen ja sosi-

aalisen säätelyn kannalta on kuitenkin eri-
tyyppinen tehtävä kontrolloida päihrlettä kuin
kontrolloida ravintoaineen miellyttavia ohei s-

vaikutuksia.
Nvkvisen hyvinvoinnin tasolla emrne joudu

Iaskenraan kaloriemme tuotantokustannuk-
sia. Meilla olisi yhta hyvin varaa juoda aterial-
lamme viiniä kuin syödä trooppisia hedelrniä.
Historia on kuitenkin läsnä meissä ja kulttuu-
rissanrme, syvemmällä kuirr ensi aluksi uskoi-
simmekaan.

'lhvallisesti kun sirnon. että suomalaiset
juovat päihtyäkseen, joku kiirehtii vastaa-
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maan. että htn k1,lla on nähnyt pahoja ja sivis-
tyrnätttimiä suomalaisia Pietarissa tai Kana-

riansaarilla tai Helsingin metrossa. Näitä raa-

kalaisia on kuitenkin vain vähän. ja koko ajan

heiden lukunsa pienenee, kun kansan.rnre

kurkottaa kohti maailmaa.ja Eurooppaa. Mut-
ta koettakaamme irrottautua asetelmasta,.jos-

sa pannaan vastakkain hillittv mannelrnli-
suus ja hilliton suomalaisuus. Kokeilkaanrrne

sen sijaan ajatusmallia, jonka nrukaan on

kaksi erilaista juomakulttuuria, joitlen kr-rrl-

mankin edustajista cisa juo vahingokseen ja

osa.juo tuottamatta suurtakaan vahinkoa itsel-
leen tai muille. 'flista nakokulmasta seura-

matkojen sankarit.f a uhrit ovat meidän yhtei-
sen kulttuurinrme sankareita ja uhreja, eika
tämä tarkoita, että juomakulttuurimme sinän-
sä olisi surkea tai väärä.

l-,r'i nriri,l"n juonralar oissa on suuria eroja"
ju alk,,ht'lirr ki1 tiin kulttuurisel eritvispiirteet
elävät sitkeästi yli suurtenkin rakennemuu-

tosten. Nämä erityispiirleet näyttävät olevan

osa sitä etnisen ominaislaadun ydintä, joka

muokkaantuu perheen ja pienryhmien \,uoro-

vaikutuksessa. Juomatavoissa tihentvr,ät kul-
lekin kulttuurille ominaiset tavat ilisent:iä
miehen ja naisen välinen suhcle, luonnon ja

kulttuurin vastakkaisuus, itsesäätelyn ja ul-
koisen valvonnan suhde ja ylipäätään minän,

peiliminän ja yhteison väliset suhteet. Alko-
holin kaytti; on rakenteellisesti pinnallinen
mutta kulttuurisesti syvä ilmiii.

Suomalainerr .juonratapa ei ole erillisasia,
jota voisi k<i{ata valtiollisella valistuksella,
vaan osa suonralaislen tapaa suhtautua it-
seensä ja toisiir.rsa. Kulutustasoa on suhteelli-
sen helJrpo säätlellä r,altiollisella politiikalla.
Juomisen tapa sitä vastoir.r on pääosin valtiol-
I i-"n oh.irrilun uloll urtral lonrissa.

Alkoholipolitiikan hi;llentämisellä on kan-

san enemmistön tuki, ja itsekin olen ilahtunut
rnonista sen seurauksista. Aivan varmasti

kesä-Helsinki terasseineen. kahviloineen on

nykyisin eloisarnpi kaupunki kuin vielri l0
vuotta sitten. Totta on sekin. että rnonet ulkoil-
materassit tätä nykyä ovat houkutteleverrnpia

kuin takavuosina, jolloin ne kaikki olivat ko-
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vin ptihnäisiü. Juuri kesäkaupungin iln.reen

rnuuttuminen on yksi svv siihen, miksi monet

eivät halua uskoa tilastotietoja siitä. että suo-

rlalaisten juomatapojen ydin on säil-vnvt en-

nal laan.

Pohjoisrnaissa ennalta ehkäisevä ja rajtiit-
tava alkoholipolitiikka oli osa suurta histori-
allista hanketta, osa hyvinvointivaltioprojek-
tia. Alkoholipoliittisia rajoituksia tosin alet-

tiin lieventää kautta teollistuneen maailrnan
jo siinä vaiheessa, kun hyvinvointivaltion
yleinen rakentaminen vielä oli hyvässä vauh-

clissa. AIuksi lieventämisen nroottorina olivat.
r,äestön mielipiteiclen nruuttumisen Iisäksi,

ennen kaikkea kur.rkir.r rnaan sisäiset taloudel-
Iiset etupyrkimykset. siis kunkin maan sisäi-
set alkoholin tuotantoor.r ja kauppaan ja sem-

minkin matkailuun ja hotelli- ja ravintolatoi-
mintaan liittl,vät intressit. Alkoholielinkeinot
saivat Iisää [iikkunratilaa. mutta niiden pro-

tektionistinen säätely latkui.
B0-luvun nrittaan alkoholipoliittisiin rajoi-

tuksiin kohdistuvat paineet muuttivat luon-
nettaan, ja kotimaisten elinkeinointressien
tueksi tulivat kansainväliset markkinavoimat.
'l'iukkaa alkoholipolitiikkaa harjoittaneiden

rnaiden jarjestelmia ravistelivat ennen kaik-
kea taloudelliner-r yhdentyminen ja kansain-
välinen kilpailu.

Alkoholia kasitellaan kautta Eunropan en-

tistä usean'rmin vain yhtenä terveysriskinä
muiden rinnalla. Samalla tavoin kuin Suo-

messa entisen raittius- ja alkohoIiosaston teh-

täviä nykyisin hoitaa ehkäisevär'r sosiaali- ja
terveyspolitiikan osasto. sarnalla tavalla
Ranskan alkoholiongel rlier.r el'rkäisytoimisto
on muutettu yleisen elrkriiser,än kansanter-
veystyön toirnistoksi.

Pekka Sulkunen on kuvannut ongelmien
jäsentänristavoissa tapahtuneita muutoksia
sanomalla, että syylähtöisistä politiikoista
siirrytään oirepolitiikkoihin. Enää ei ole eril-
listä alkoholipolitiikkaa, rasvapolitiikkaa tai
tupakkapolitiikkaa vaan syövänestärnispoli-
tiikkaa. sydäntautienestämispolitiikkaa tai

tapatur-mienehkeisypolitiikkaa. Toisesta nä-

kitkulmasta tämä merkitsee. että kaikkia elt-



mäntapariskejä pyritään kasittelemaan yh-
dessä.

UUSI ATKOHOLITAKI

Vielä on ennenaikaista arvioida vuoden vaih-
teessa voimaan tulleen uuden alkoholilain
vaikutuksia.'lhmmi-heinäkuun tilastot tosin

osoittavat, että alkoholin kokonaiskulutuksen

vuodesta 1990 jatkunut ja lamasta johtunut

lasku on kä:intynyt parin kolrnen prosentin

nousuksi. Näin pientä nolrsua selittämään ei

kuitenkaan talvita alkoholilain rnuutoksia.

sillä alkoholijuornien reaalihinnat ovat hive-
nen laskeneet, sarnalla kun yksityinen koko-
naiskulutus on kasvanut.

Kaikkiaan uusi laki ei kovin paljoa lisännyt

alkoholin saatavuutta. [sompi nrerkitys on

ehkä sillä, miten se vaikuttaa alkoholipoliitti-
siin voimasuhteisiin.

Llusi laki siirsi kaiken alkoholihallinnon
suoraan valtiolle ja jatti alkoholiyhtion puh-

taaksi liikeyritykseksi. Sinänsä ratkaisu on

järkevä ja vastaa yleisia hallintoperiaatteita.
Uusi tytinjako aiheuttaa kuitenkin siirtymä-
hankauksia.

Eduskunta teki hallituksen esitykseen eräi-
ta lisähtillennyksiä. Kovin isoa vähittäis-
myyntimonopolin murentumista ei merkitse

se, että tilaviinej:i saa myydä valmistuspaikan
yhteydessä. Se voirlaan kuitenkin tulkita koti-
maisen viininvalmistuksen suosimiseksi ja
antaa siten EU:lle uurlen svyn puuttua alko-
holipolitiikkaamme. Viinitiloista saimme

myös uuden pienen mutta ürhäkän painostus-

ryhmän.
Eduskunnan tahdon mukaan pantiin myiis

vapaaseen mvyntiin kaikki keskioluen vah-

vuiset alkoholijuomat, jotka on valrnistettu
käymisteitse. Tamäkaän ei itsessään ole iso

rnuutos, vaikka siidereistä on tullut suosittuja
ja vaikka muiden kuin mallasjuomien osuus

elintarvikeliikkeitlen sataprosenttisen alko-
holin myynnistä kohosi tammi-heinäkuussa
noin 4 prosenttiin.

Vast«rin hallituksen esitystä etluskunta

myiis salli mietojen alkoholijuomien mainon-
nan. Ydinkysymys ei tässä ole mainonnan vä-

I itti;missä kulutusvaikutuksissa. Tärkeämpää
on. etlii rnuinonla päästää mainostoimislot ja
joukkotiedotuksen osille alkoholimarkoista.
Mainonta on siten alkoholielinkeinoille uusi

t ht"iskunnall i nen resurssi.

Kaikkiaan lienee ennakoitavissa. että uusi
alkoholilaki Jrikemmin lisää kuin vähentää

paineita kohti ul koh«rlipolitiikan jatkuvaa väl-
jentämistä.

Ratkaisevassa asemassa kulutuksen tulevi-
en kasvupaineiden kannalta on alkoholijuo-
mien verotus ja sen mukana hintataso. Onhan

arvioitu, että jos Suomen hintataso laskettai-
siin EU:n keskitasolle. se nrerkitsisi alkoholin
kulutuksen kasvua 2-3 litralla. Sarnalla val-
tion alkoholitulot laskisivat. Suornen EU-so-

pimusta koskevassa mietinnössään eduskun-
nan ulkoasiair.rvaliokunta piti nrahdollisena,
että "valtion alkoholitulot laskevat vuosikym-
nlenen loppuun mennessä nykyisestä ainakin
l3-4 nriljarrlia markkaa".

Alkoholin hintoihin kohdistuvat paineet
välittyvät Suomeen ennen kaikkea tullittoman
tuonnin kautta. Siksi Suomen veropolitiikan
ja tuontirajoitusten puolustaminen on alkoho-
lipolitiikan y<linkysyrnys.

Joka tapauksessa on mahrlollista ja jopa to-
dennäköistä. että Suomen alkoholin kulutus
tulee seuraavina l0-15 vuotena ohittamaan
Italian kulutuksen. Juomataparnnre ovat

muuttuneet ja muuttuvat vha. Yhti viinalitraa
kohti tuotamme paljon vähemrnän juopumus-

pidatyksia kuin 50-luvulla. Silti alkoholin
paikka suomalaisessa elämässä on yhä vielä

tyystin toinen kuin Italiassa, ja kulutuksen
kasvu tulee lisäämään seka nekyviä että piile-
via alkoholihaittoja.

ALKOHOTIMAINO NTA

Eduskunnan jaljilte mainontaa koskevat

säänniikset jaivat hyvin monitulkintaisiksi.
Oli oclotettavissa, että mainosten lainmukai-
suus synnyttäisi monia tulkintakiistoja, joissa

)ao!r{() AtKOHOtIPOt TI KKA
ö01rs95) ö



viranomaiset olisi helplxr saada näyttämään

pikkumaisilta niuhottajilta. Oli siten enna-

koitavissa. että mainontakiistat uhkaisivat al-
koholihallinnon yleistä uskottavuutta, ja so-

siaali- ja terveydenhuollon tuoter,alr,ontakes-

kus on nähnyt paljon vaivaa yllapitaakseen
epävir:rllisia yhteyksia alkoholielinkeinoil'ri n.

Vastoin odotuksia mainonta ei olekaan nous-

sut julkiseksi kiistakysymykseksi, johtu ipa se

sitten tuotevalvontakeskuksen akti ivisuurles-
ta tai siitä, että mainostaja[ ovat orlottamassa

otollisempaa tilaisuutta koetellakseen toden

teolla lainsäädänntin ja yleisen mielipiteen
rajoja. Yhta kaikki on rnerkillepantavaa, että

myös alkoholir.nainor.rnan volyymi on jäänyt

pienemmäksi kuin ainakin itse olisin odotta-

nut.

ATKOHOTIMATKAITU

Ongelmat eir,ät määrity ongelmiksi itsestään,

vaan jonkun on ensin huomattava ne ja kiu-
saannultava niistä, ja kiusaantuneisuuden on

mumettava tiensä yhteiskunnalliselle esitl,s-

listalle.'Iiedämme kaikki. miten merkittäväs-
ti joukkotiedotusvälineet vaikuttavat sosiaa-

listen ongelmien määrittelyyn.
Eri lehdet seuloral k,rr in eri tuvoin sunrua

todellisuutta. Kaakkois-Suomen pai kallisleh-
det kirjoiltirul viime kesiin nrilluan itirujun
viinarallista varsin clramaaltisesti. Esimer-
kiksi Uutisvuoksi (18.7.95) otsikoi, että hal-
paviina näkyy jo kuolinsyytilastoissa, ja ker-
too Imatran päihdeklinikan ohjaajan suulla,
että "klinikan vanhat asiakkaat ovat paljon
pahernmassa kunnossa kuin aikaisemmin" ja
että "monet or.at kuolleet". Helsingin Sano-

mat sitä vastoin säilytti vlhäisen tyyneytensä.

Helsingin Sanomien otsikon (13.8.95) mu-

kaan vupuu r iinu ei ole synnvttänvI uusia orr-

gelmia, ja Lappeenrannan A-klinikan väen

kerrotaan hämmästyneen sitä, että "lomakau-

den loputtua ei väkeä ole tungeksinut L-yyppy-
putken katkaisuun edes edellisten vuosien

malliin". Saman lähteen mukaan "itaviinalla
todennäköisimmin korvataan Alkosta osta-

rnatta jääneet pullot eik:i viinaa niinkään tuo-
da kotimaisten ostosten lisäksi". Kovin erilai-
selta näyttää naapurikaupunkien tilanne, vai
johtuisiko ero siitä, että toinen Iehti haluaa

paisutella ja toinen vähätellä ongelmia?

Helsingin Sanomien mielenrauha ei siis ole
järkkynyt, mutta pääkaupunginkin lehclistä

ainakin Hulvudstadsbladet, Ilta-Sanomat ja
lltalehti ovat kirjoittaneet näyttävästi sekä
julkisesta juopottelusta että itärajan ja Tallin-
nan alkoholimatkailusta. I(uten useimmal

lausuntojen antajat ministeri Terttu Huttu-

Juntusen johdolla (llta-Sanomat I 9.8.95) ovat

korostaneet, kyse ei ole halusta palata rajoit-
tavaan alkoholipolitiikkaan. Silti on syytä

panna merkille. että ensimmäistä kertaa hy-
vin moneen vuoteen sekti viranomaiset että

lehdistö ovat nostamassa yhteiskunnalliselle
esityslistalle asioita. joissa tahdutään alkoho-
lijUrjestelmln tiukennuksiirr, olkoonkin että
kysymys on vain vähäisestä hienosäädöstä

eikä rniel ipitleilmuston isosla taitteesta.

Vielä viime keväänä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriiin yritykset saadella alkoholijuomien
tullitonta nraahantuontia kaatuivat EU-sää-

rl(isten tulkintaan. Syksylla tulli tuntui tus-

kastuneen siihen, että alkoholimatkailijat
tukkivat raja-asemia. Tülliton alkoholintuont i

näkyy rnyös Kaakkois-Suomen Alkon myymä-

Itiiden liikevaihdon alentumisena ja sitä kaut-
ta verotulojen n'renetyksinä. Hallinnolliset ja
fiskaaliset pvrkimykset luovat siten edelly-
tyksiä sille, että EU:r'r nrallioppilas Suomi

edes yhdelta nurkalta ryhtyv varjelenraan al-
kohol ijarjestelmäänsä.

Vaikka tulliton tuonti karventaa valtion tulo-
ja, se ei välttainrättil käv listiin kotinraisten
alkoholielinkeinojen pitkän aikar,älin pyrki-
mysten kanssa. Alkoholin halpatuonti kasvat-
taa paineita Suomen korkeata hintatasoa vas-

taan, ja alentuvat hinnat ovat omiaan lisää-
mään kysyntää. Hintojen alentuminen saattaa

olla varsinkin Alkon etujen mukaista, sillä
alemmalla hintatasolla Alko voi toivoa kas-

vattavansa omien tuotteittensa markkina-
osuuksia.

Alkoholin kulutuksen ja alkoholihaittojen
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tuleva taso riippuu olennaisesti hintapolitii-
kasta. Kestää vielä varsin pitkään, ennen kuin
Keski-Euroopan EU-maiden alkoholin hinnat
säteilevät paineita Suomen hintoja kohtaan.

Siksi on alkoholipoliittinen ydinkysymys.

onko hallituksella tahtoa tiukentaa itarajan ja
'fallinnan verottoman matkailualkohrilin sää-

telyä. Jos tahtoa ei ole eikä keinoja keksita,

kärsii myiis Suornen uskottavuus. kun se neu-

vottelee siitä, että liU:n yleisia säännöksiä al-
haisempaa tuliaisra.joitusta jatketaan vuodes-

ta 1997 eteenpäir.r.

JULKINEN JUOPOTTELU

Mielipideilmaston rlynamiikan kannalta al-
koholin kaytto julkisella paikalla saattaa olla
vielakin kiinnostavampi kysymys kuin alko-
holimatkailu. Kun eduskunta hallituksen esi-

tyksen mukaisesti kumosi kiellon jutxla alko-

holia julkisella paikalla, asia nähtiin lähinnä

symboliseksi. Ei liioin ole helppo an ioida.

rniten paljon tämän pykälän kumoaminen on

vaikuttanut väestön tosiasialliseen kävttävty-

miseen. Omien arkihavaintojeni mukaan

meno Helsingin puistoissa ja juhlailloissa oli
jo vuosi sitten yhtä reippaan pitelemätöntä

kuin viime kesänä, mutta eihän yhden ihmi-
sen arkihavaintoihin voi luottaa. Lisäksi on

totta, että täksi kesäksi erilaisiin kansanjuh-

liin myiinnettiin poikkeuksellisen paljon tila-
päisiä anniskelulupia. ja rnärät joukkojuhlat

ovat omiaan lisäämään sekä juopottelua että

sen näkvvvyttä. Oli lainmuutoksen tosiasial-

Iisten vaikutusten laita miten tahansa. monil-
la paikkakunnilla sekä viranomaiset että ar-
jen elajat ovat huolestuneet puistojen ja katu-
jen rauhattomuudesta. On ennenaikaista sa-

noa, yltävätkö nämä huolet poliittiseksi tah-

clonmuodostukseksi asti. mutta mahdotonta

se ei ole. varsinkin kun arkiväestön huolen-

kantajat voivat saada yllattaviakin liittolaisia.
Kesäjuhlien tilapäiset anniskeluluvat

mytinnettiin usein urheiluseuroille ja muille
järjestüille, joita kunnanisät ymmärrettävästi

halusivat tukea. Kesäjuhlien olutvirrat ka-

vensivat siten varsinaisen anniskeluelinkei-
non myyntiä kesän parhaana sesonkiaikana.
l,isäksi vähittäismyynnin ja anniskelun raja

hämärtyi sen kautta, että monin paikoin kes-

kiolulrrrvvnri.ilaiirlen eteen pittett i i n muulamä

tuoli ja ehka pi;yttkin janoisten asiakkaiclen
k:iyttt;t;n. Julkisen juopottelun kiellon ku-
moaminen veti nrytis llhitiiden kesäpnrukoita

entisistä metsänreunoistaan suoraan ostos-

keskuksen keskiolutkaupan Iiepeille, niin
että yrittäjät alkoivat pelätä rnuiden asiakkai-

den kaikkoamista. Tuaskaan en osaa anioitla.
miten isoja tosiasialliset r.ttuutokset ovat ol-
leet. Silte kuitenkin nliyttää. että .julkisesta
juopottelusta eivät kanna huolta vain yksinäi-
set rouvasihmiset ja hiekkalaatikkolapsien
isätja äidit, vaan heidän huolelleen antaa po-

liittista pontta rnonien yrittajien tuki.
Päihtyneiden säilöönotot ovat jatkuvasti ja

jyrkesti vähentyneet aina vuodesta l9B2 lah-

tier.r. Väl.rentl,rninen johtuu ennen kaikkea pi-
rlätyskäytännijn muutoksista eikä niinkaan
julkisen juopumuksen harventumisesta. Po-

liisi on yhä vähenevässä määrin halunnut oh-
jata rajallisia voimavarojaan päihtyneiden

kuljeltamiseen, eikä yleinen mielipide ole

sitä siihen painostanut. Tätä taustaa vasten on

merkillepantavaa, että viime syksyn ja talven

säiltiönottoluvuissa on ensimmäistä kertaa

pitkaan aikaan selviinlaista kasvua. Joko jul-
kinenjuopottelu on selvästi lisääntynyt tai sit-
ten poliisi on tiukentanut otettaan. joko omas-

ta aloitteestaan tai paikallisten mielialojen
vaikutuksesta.

Joku voi ihmetellä, miksi mirrä nliin pitkuan

olen kasitellyt sellaisia l,ksityiskohtia kuin
matkailualkoholi ja julkinen juopottelu. Vas-

taukseni on. että kaikkien alkoholipoliittisten
keinojen kaytti;kelpoisuus ja vaikuttavuus
riippuvat monenlaisten hallinnollisten, sosi-

aalisten ja taloudellisten pyrkimysten voima-
kentästä ja että parhaiten alkoholin yhteis-

kunnallista dynamiikkaa voi eritella yksit-
täiskysymysten kautta. Nyt on kuitenkin aika

siirtää pohtlinta hiukan yleisemmälle tasolle.
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PAIKALTINEN ATKOHOLIPOLITIIKKA

Valtiollisen alkoholipolitiikan hollentyminen

on lisäämässä rnielenkiintoa paikallista en-

naltaehkäisyä kohtaan. Historiallisena väli-
huomautuksena voi todeta, että paikallistaso

on kerran aikaisemminkin ollut alkoholipoli-
tiikan tärkeä ponnahduslauta. lB00-luvulla
raittiusliike ajoi monissa maissa ennen kaik-
kea kunnallista itsemääräämisvaltaa alkoho-
liasioissa voidakseen kuivattaa niitä alueita.
joilla sen kannalus oli vahva; vasta tärnänjäl-
keen asetettiin suoraan kansallista lainsää-

dantoa koskevia tavoitteita. 1900-luvun alus-
sa Hollanrrin äiirresliijien tunluväll enenrmis-

tön pyrkinrykset säätää tiukkoja valtiollisia
alkoholirajoituksia kilpistyivät maan kaksi-

kamarijärjestelnrään. Käytännössä Hollannin
maailmansotien välinen alkoholipolitiikka
muotoutui yhtä tiukaksi kuin Suomen tai

Ruotsin. mutta se toteutettiin kunnallistason
k a.rrtta.

Tütit nykye raittiusliike ei missään rnaassa

ole vahva edes paikallisesti, mutta esimerkik-
si Yhdysvalloissa alkoholiasenteissa on I'ruo-

mattavaa alueellista ja paikallista vaihtelua.

Pohjois-Amerikassa on syntynyt paikallistut-
kimusten perinne, jossa eriasteisen täsnrälli-

sin menetelmin ja asetelrnin evaluoirlaan al-
koholihaittojen alueellista ennaltaehkäisypo-

litiikkaa. Kokeilut eivät rajoitu vain valistus-

kampanjoihin, vaan joukossa on yrityksiä tiu-
kentaa valvontaa ja säärlellä alkoholin saata-

vuutta.

Rinnasteisia piirteita on Pohjois-Amerikan
huumepoliittisessa keskustelussa. Uuden la-
hestymistavan edustajat katsovat, että liitto-
valtion tasolla kriytava sota huumeita vastaa

pitaisi julistaa havityksi. Valtion tehtävänä

piteisi olla vain purkaa esteitä sen tieltä, että

ihmiset voivat vapaasti kontrolloida omaa

elinympäristöään. Yksi ehdolla ollut keino on

antaa vanhemmille oikeus valita lastensa

koulu siten, että se vastaa heiden näkernyksi-

ään huumeista. Koulujen johtokunnille ja

opettajille annetttrisiin valtuudet ylliipitüii
niin tiukkaa huumekuria kuin vanhemmat
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haluavat, ja vanhenrmilla olisi oikeus lähettää

lapsensa toiseen kouluun, jos he eivät ole tä-

han kuriin tyytyväisiä. Tämän ratkaisun var-
jopuolena on tietysti se, että uusi valinnan
vaJ)aus toteutuisi käytännössä vain suhteelli-
sen hyvässä sosiaalisessa asemassa olevien
perheiden kohdalla.

Pai hdehaittojen ehkäisyn sosiaalinen dyna-

miikka muuttuu, kun siirrytään valtiollisesta
Iainsääclännöstä paikallistasolle. Aikoinaan
raittiusliikkeen painostuksen tul<lksina syn-

tyneet alkoholipoliittiset järjestelrnäl ovat

vuosien saatossa menettäneet itleologisen si-

sältönsä ja muuttuneet hallinnollisiksi asian-

tuntijabyrokratioiksi. Alkoholipolitiikka on

muullunul joukkonrittai-tu sitoulunrislu syn-

nvttäneestä poliittisesta kiistakysymyksestä

tekniseksi erityiskysvmykseksi, josta kanta-

vat huolta vain sosiaalipolitiikan ja kansan-

terveyrlen spesialistit. I(un hallinnollinen ko-

neislo kerlun on sautu pysll lellyä. se ei larr it-
se väesttin aktiivista tukea pysyäkseen käyn-

nissii. A i vun loisenll yppislä siloutumista vuu-

rlitaan, ennen kuin jokin kysymys määritel-
lään uudestaan yhteiskunnalliseksi ongel-

rnaksi. Kun valtiolliset säätelyjärjestelmät
purkautuvat, paikallistoiminnan käynnistä-

minen vaatii sen asteista moraalista mribili-
soitunrista, että se rnyös helposti kääntyy nro-

raaliseksi suvaitsemattomuudeksi.
Yksi kiinnostava mahdollisuus on, että al-

koholikiistojen siirtyminen paikallistasolle
myös korostaa miesten ja naisten erilaista
suhdetta alkoholiin. Juominen on aina kuvas-

tanut sukupuolten keskinäisiä suhteita, mutta

taistelukentän maasto vaihtelee. 1800-luvun

raittiusliike oli hyvin selvästi taistelemassa

perheen puolesta kapakkaa vastaan, naisten

valtapiir:in puolesta miesten valtapiiriä vas-

taan. Yhä vielä rniesten juoppous on naisille
raskas arkinen taakka, mutta alkoholia ei

enää nährlä sukupuolten keskinäisenä kiista-
kysyrnyksenä. Pikemminkin naiset vaativat

itselleen samaa oikeutta käyttää alkoholia
kuin miehille. Tilanne voi kuitenkin muuttua,
jos alkoholikiistat tulevaisuudessa puh keavat

paikallistasolla. Kansallisellakin tasolla sosi-
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aali- ja terveyspolitiikka usein on naisten hoi-

dossa. mutta r.altiollinen lainsäädäntt; määrit-
telee useimmat ongelmat ainakin muodolli-
sesti sukupuolineutraalilla tavalla, kun taas

miesten ja naisten arkiset suhteet voivat saa-

rla enemmän painoa paikallistasolla. On ehka

oireellista, että näkyvimmän amerikkalaisen
al koholiin liittyvän kansalaisjärj estön nimi on

Mothers Against Drunken Driving.

ALKOHOTIHAIITOJ E N

YHTEISKUNNATLINEN SIEIO

Juoppoudella on yhteiskunnalliset syynsä.

Kun pohdimme yl.rteiskunnallisen alkoholi-
kysymyksen tulevaisuutta, on kuitenkin hyti-
dyllisempää miettiä sitä, nriten paljon alkoho-
lihaittoja kukin yhteiskunta sietää, kuin sita.

miten paljon juoplxrutta kukin yhteiskunta

tuottaa.

Kaikkein eniten alkoholihaittojen sietoon

vaikuttaa työllisyysaste. Viimeksi alkoholipo-
liittiset mielipiteet Suomessa tiukentuivat 70-
luvun alkupuoliskolla, kun kulutuksen nopea

kasvu <lsui yhteen er:ittäin korkean työllisyv-
tlen kanssa.'lyiivoiman vilkas kysyntä imi al-
koholihaitat puistoista ja kodeista tehtaisiin
ja toimist«rihin, ja jopa tärkeimmät työmarkki-
najärjestiit alkoivat kantaa huolta alkoholista.
M itaan vastaavaa ei talla hetkellä ole näkyvis-

sä. Vaikka työttiimyys alenisi tuntuvastikin,
pulaa ei tule olerlaan kuin korkeasti koulute-
tuista työntekijöistä, ja halpa reservityi)voima
joutaa olla humalassakin.

Toinen juoppouden sietoa lisäävä seikka on

luokkaerojen jvrkentyminen ja yhrlyskuntien
alueellinen eriytyminen. Suomessa hyvin-
vointivaltion rakennusvaihe kavi yksiin kou-
lutusjärjestelmän ja elinkeinorakenteen mur'-

roksen kanssa. Sosiaalisen rlousun mahdolli-
suus tarjoutui hyvin suurille väesttiryhmille.
ilman että se olisi uhannut ylimpien kerrostu-
mien uranäkymiä. Kun suuri rakennemuutos
nyt on päättynyt, yhden työläisnuoren sosiaa-

linen nousu merkitsee aina ul'rkaa yhdelle
keskiluokkaiselle nuorelle. Kyse ei ole vain

tulonjakotaistelusta vaan ennen kaikkea omi-
en lasten sosiaalisen menestyksen turvaami-
sesta. Siksi esimerkiksi paineet yhtenäistä
koulujärjestelmää vastaan kasvavat kaiken
aikaa.

[,uokkaerojen jyrkentymisen toinen tärkeä

seuraus on yhdyskuntien alueellinen eriyty-
minen, ja juuri tämä vaikuttaa välittömimmin
alkoholihaittojen sietoon. Ainahan asukkai-

den sosiaalinen koostumus on vaihrlellut kau-
punginosittain, mutta viela 60- ja 7O-luvulla
sosiaalinen segregaatio esimerkiksi pääkau-
punkiseudulla oli kansainvälisesti ottaen vä-

haista. B0-luvulta lahtien sosiaalinen eriyty-
minen on näkynyt esimerkiksi asunlojen hin-
noissa. Aikaisemmin eri alueirlen hir.rnal

vaihtelivat samallsuunläise.t i. ja niitä määr'ä-

sivät liikennevhteydet ja asumismukavuus.
Nykyisin paremman ja huonomman väen kau-
punginosien hinnat muuttuvat eri tahtiin. ja
asunnol.l ostaja joutuu maksamaan paitsi neli-
iiistään rnyös pelkästä osoitteesta ja hyvistä
naapureista. Ja kOyhat juopot eivät ole hyviä

naapureila.
Seulauksena on alkoholihaittojen entistä

selvernpi alueellinen eriytyminen ja kasautu-
minen. Mainitsin edellä, että monet Helsingin
keskustan kahvilat ja terassit todella ovat

seka hillitympia etta hilpeämpiä kuin ennen.

Yastineeksi sivukatluilla ja lehioissa on entis-

tä synkempiä ja lohduttonramJria kapakoita,
mutta ne eivät ole joukkotierlotuksen ja ylei-
sen mielipiteen näkyvissä. Vain silloin talltiin
nuorison pirskeet huuhtovat yli keskustan,
mutta sitäkäan heidan keskiluokkaiset van-
hompansa eiväl ole lekisleröinrässii.

Alkoholikysymyksen tulevaisuus yhteis-
kunnallisena kysymyksenä on siis kiinteästi
sidoksissa koko yhteiskunnan rakenteellisiin
muutoksiin. Jatkokysymys muotoillaan taval-
Iisesti tahän tapaan: Onko meilla sydäntä jät-
lää kiiyhäl ja lyhmäl ja juopol (,man onnensa

nojaan? Itse haluaisin muotoilla saman kysy-
myksen hiukan itsekkäämmin: Minkälaisessa
yhteiskunnassa me itse parhaiten viihdymme,
me jotka emme rile tyhmiä emmekä köyhiä?
Sellaisessako, jossa suuri osa väestöä kyllä
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asuu viihtyisästi ja turvallisesti mutta jossa

naapurikaupunginosaan ei oikein uskalla
rnennä'/

Loppujen lopuksi luotan kyllä siil-ren, että

soliclaarisuuteen perustuvan pohjoismaisen
hyvinvointiyhteiskunnan perusteet eivät ole

uhanalaisia. Sitä vastoin on täysi syy pelätä,

että ilman määrätietoisia vastatoirnia alkoho-
lihaitat tuntuvasti kasvavat.

Luulen, että päähuomio on kiinnitettävä
kolmelle lohkolle. Ensinnäkin on Jridettävä
huoli siita, että edelleen pystymme seuraa-

maan alkoholiolojen kehitystä. Yksi tehokas

tapa päästä eroon sosiaalisista ongelmista on

lopettaa niitä koskeva kirjanpito. Tämän ei

EN(;I,ISH SUMMARY
Klaus Mäkelä: Alcohol os a social issue in
F inland, (Yhteiskwmo.llinen o ältij uomaky sy -
mys eilen ja tänüän)

liollowing a brief historical overview, this article
disr:usses the impact of the new Alcohol Act (in
fcrrce from the beginning of 1 995) on the clynarnics
o{ alcohol as a social issue.

l-rom 1961 to 1993. the difference between the
per r:apita consumption ol pure alc'ohol in t'ran<:e
and l'inland declined from 15 to ;5 litres. When
Finland became a member oi the liunrpean Union,
the alcohol control system was dismantle<1. and al-
cohol consurnption is likely to r:ontinue to grow
because of European pressure lo der:rease alr:ohol
taxation in Finland. Withirr the next I0- l ,5 years,

saa antaa tapahtua, vaan tilanteen jatkuva
seuranta on turvattava.

'loinen lohko on alkohr-,liongelmaisten hoi-
don ja [ruollon puolustaminen. Kun kuntien
valtionapuja yha leikataan, vaaravyöhykkee-
seen jouluval erilyisesti juoppojen lapaisel
erityisryhmät. Seka inhimillisesti että yleisen
sosiaalisen viihtyisyyden kannalta on kuiten-
kin tärkeätä yllapitaa erityisesti päihdeongel-
miin keskittyvia hoito- ja palvelujärjestelmia.

Paikallinen alkoholipolitiikka on kolmas

tärkeä toimintalohko. Paikalliset aloitteel ei-
vät korvaa valtiollista politiikkaa, mutta nii-
den avulla voidaan pitaa julkisuudessa esillä
alkoholiongelmien erityisluonnetta.

Finland's alcohol <:onsumption may lvell surpass
that of ltaly. Despite t:hanges in Finnish drirrking
habits, the (iore patterns have remained, and Finn-
ish drinking is a greater source of social disruption
than tlrinking in Italy.

ln 1995, tax-free import of alcoholic beverages
Il'onr Russia and Estonia and increasing puhlic
tlrunkenness caused consiilerable public concern.
It is likely, however, that alcohol issues will rernain
in the shadow of the general trend towarcls li'eer
markets. Society is becoming increasingly tolerant
oI alcc.rhol problems because of high unemploy-
ment (rvhich keeps problem drinkers out o1 prcrlur.-
tion) and increasing geographical rli{lerentiation
and segregation of sor:ial r:omnrunities (whir:h
rnakes alcohol problems less visible).
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