
JUHA PARTANEN

ME KAIKKI OTEMME RAITTIUSTIIKKEEN
LAPSIA

Kansanterveyslaitoksen ytijohtaja Jussi Hut-
tunen esitti äskettäin ajatuksiaan suomalai-
sesta alkoholin kaytosta ja alkoholipolitiikas-
ta näin (Suonren Kuvalehti 6.10.1995):

"Perimmäiset kysymykset liittyvät kuiten-
kin suomalaiseen alkoholikulttuuriin ja eten-

kin miehille ominaiseen humalan ihannoimi-
seen. Yhtenä syvnä on todennäköisesti men-

neiden vuosien alkoholipolitiikka. Tommi
'lurmiola -tyyppinen valistus ja ankara val-
vonta viinakorlteineen ja myyntimonopolei-
neen epäonnistuivat täydellisesti. Alkoholi-
politiikan liberalisointi on välttämätöntä ja se

tulee viedä loppuun asti - emme me suornalai-

set voi tässä asiassa olla muita kansoja

kehnompia. Muutamat edessä olevat vuodet

saattavat kuitenkin olla vaikeita. Kun vanha
juomakulttuuri kohtaa uuden vapaamman jär-
jestelmän. Iisäär-rtyvät kulutus ja haitat valiai-
kaisesti. Paluuta vanhaan ei ole,ja ennen pit-
kää suomalaisten viinapää kyllä paranee."

Tällaiset ajatukset ovat saaneet paljon jul-
kisuutta viime aikoina. Silti on outoa. että ar-

vovaltainen tervevsalan edustaja, joka on hy-

vin perillä alkoholin terveyshaitoista, suhtau-

tuu kovin tvynesti niiden lisääntymiseen ja
arvelee niita valiaikaisiksi. Kokemukset kes-

kioluen vapauttamisesta vuonna I969 eivät

ainakaan tue tällaista näkernystä.

Mutta tässä on epäilemättä keskustelun
paikka.Yhden sukupolven aikana suornalais-

ten alkoholin kulutus on kolminkertaistunut.
Alkoholin asema suomalaisessa yhteiskun-

nassa on muuttumassa ja suornalainen yhteis-

kunta on muuttumassä. On aika etsiä uusia

tapoja puhua alkoholista ja juomisesta. Sitä
varten on koottava yhteen vanhoja asioita.
Tartun seuraavassa kolmeen: Alkoon, suoma-

Iaiseen viinapäahan ja lilrcralisnriin. Tarkoi-
tus on yrittää purkaa auki niihin sisaltyvia ai-
neksia, ei esittää lopullisia totuuksia.

ATKO

Valtiollinen alkoholimonopoli on ollut vli 60
vuorlen ajan tärkeä instituutio suomalaisessa

yhteiskunnassa. Se on ollut osa raittiusliik-
keen perintöä, joka on merkittävästi vaikutta-
nut suomalaisten suhtautumiseen alkoholi kv-
svmyksissä.

AIko on ollut luontevasti asettuneena Suo-

men muutoinkin valtiokeskeiseen poliittiseen
kulttuuriin, jossa vahvat presirlentit ovat joh-
taneet, puolueet jyränneel alleen kansanliik-
keet, Yleisradio ollut rlielipiteenmuotlostuk-
sen keskiössä. Alkosta on nronesti noustu va[-
takunnan johtopaikoille ja sinne on tultu le-
päämään politiikanteosta.

Valtiolle Alko on tarjonnut koneiston hoitaa
alkoholijuomien verotusta ja siirtää niiden
tuotannostir ja kaupasta saaclut tulot yhteis-

kunnan käytttit;n, yksityisen voitontavoittelun
ulkopuolelle. Alkon organisaation laativat ai-
koinaan evp-upseerit ja armeijamaisia piirtei-
tä on säilynyt alkolaisessa organisaatiokult-
tuurissa pitkaan.

Alko on ollut erikoislaatuinen yhteiskun-
nallinen kokeilu: yritys valtiollisen sääntelyn

keinoin vaikuttaa ihmisten elämisen tapoihin
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ja rnuotoihin, siltä osin kun se toteutuu alko-

holirr naultirnisena tui naultimulll jittämi-e-
nä. Alko on rajoittanut alkoholin kayttoe ja

lrolhorrnul ihmisten.lämää. mulla sen lointin-
taan on rnyös sisältynyt määrätietoinen pvrki-
mys kehittää ja vivahteistaa suomalaista juo-

miskulttuuria. I(einoina ovat olleet hinnoitte-
lu, lajivalikoinra, juomatietouden tarjoami-

nen ja ravintrilalaitoksen kehittäminen.

Erityistü Alkossa on ollut etenkin se. että

alkoholiin väistürnättä liittyvlit listiriiclat on

pyritty ratkaisernaan yhrlen ja sanran organi-

saation sisallt. sen si.jaran ettli nämä kiistat
olisi kayty valtiollisen kor.rtnrlli-instanssin ja
puhtaasti tuotannollis-kaupallisen jarjestel-

män välillä.
Kansan tietoisuuclessa ja puheissa "pitkiri-

painen" on ollut vahvasti läsnä. Viinanhim<li-

sille ja alaikaisille Alko on ollut riesa, ja rno-

nelle perheelle AIko on ollut kaiken pahan

lährle, mutta mielipidetutkimukset ovat tois-

lur usl i osoillaneel. ellä väeslön enenrntislii ott

hyväksynyt Alkon, ja harva poliitti nen päättä-

jä,,n hulunnul pääslä siilä eroon.

Nyt tätä Alkoa ei enää ole. Se. mita alkoho-

lia koskevista rajoittavista toirnista on jaljellä,
on siiltynyt valtiokoneistoon ja Alko on muut-

tunut tavalliseksi liikeyritykseksi rnarkki-
noilla, joita monet muutkin vrittajat hamua-

vat. Takruclelliset intressit alkoholin suhteen

ovat olennaisesti laajentuneet.
Aika on ajanut Alkon yli. Tärnä ei välttä-

mättä merkitse. että Alko olisi historiansa ai-
kana epäonnistunut tehtäviensä lroitamises-

sa. Sen arvioirninen vaatii Alkon historian tut-
kimuksellista läpikäyntiä. Siinä on ihan hyvä

tutkimustehtävä seuraavan polven alkoholi-
tutkijoille.

SUOMALAINEN VIINAPAA

Sosiaalihistorioitsija Matti Peltosen mukaan
puhe suomalaisesta viinapäästä käynnistyi

tämän vuosisadan alussa, erityisessä histori-
allisessa suhtlanteessa. Siinä oli samoja piir-
teita kuin aiempien vuosisatojen säätyläisten

suhtauturrrisessa rahvaan holtittomiin juomi s-

tapoihin. mutta mukaan tuli kolme uutta nä-

ktikohtaa. Alkoholin kulutus oli tuntuvasti

vähentyr.ryt, ja raittiusliike tarvitsi toimintan-
sa perustelemiseksi näkemystä suomalaisten

alkoholin kayttin erityisestä ongelmallisuu-
rlesta,.jossa korosIuu alkoholin kayttin ja vaki-
valtarikollisuutlen yhteys. Sivistyneistö koki
suurlakon jalkeen pettyneensä kansaan, joka

oli osoittautunut ill'vaamattornaksi ja vaaralli-
seksi. Tieteellisiä errgurnentteja tarjosi aika-
kaudelle tyypillinen eurooppalai nen rotuajat-

telu, jolle alkoholististen ja rikollisten taipu-
musten periytyminen oli itsestälin selvää.

Siita lahtien näkenrys suomalaisesla viina-
päästä on vaikuttanut niin tutkinrukseen kuin
alkoholipolitiikan käytännön toimiin. Veli

Verkon sotien välisenä aikana kehittelerrät
krirninologiset ja rodulliset teoriat eivät ole

kestäneet rnvöhempää kritiikkiü, mutta ajatus

suomirlai sesta vi inapäästä erityisenä kulttuu-
lisena käyttäytymismallina on elänyt edel-

leen. Se on saänut toistuvasti tukea juomata-

pa- ja asennetutkimuksista Pekka Kuusen ja
l,lrik Allarrltin 1950-luvun töistä lähtien, ja se

tarjosi perusteluja Alkon ostajaintarkkailu-
jarjestelmalle .ja pyrkinryksille siirtää kulu-
tusta väkevistti rnietoihin juomiin. Kausanter-

veydelliset argumentit tulivtrt vasta I970-lu-
vulla I(ettil [Jruunin ansiosla keskeisiksi al-
koholipoliittisten rajoitusten perusteluiksi.

Mutta missä mliärin suonralaisessa viina-
päässä on todella kyse nreille onrinaisesta eri-
tyisestä suhtautumisesta alkoholiin ja juomi-

seen? Näinhan miltei kaikki suonralaisiin
juomistapoihin tutustuneet ulkomaalaiset

eclelleenkin ajattelevat. Suomalainen viina-
pää tunnetaan nykyään Brysselissakin. Asiau

voi ehkä selvittää, kun yrittää purkaa suoma-

lrrisla vi inapliJlä u i nesosi i nsa.

Kyse on ensirrnäkin kerralla juoduista mää-

ristä. humalan asteesta ja humaltumisen

useurlesta. Täsmällistä, vertailukelpoista tie-
toa näistä asioista on varsin niukasti. Ne eivät

luo esiin nritJiirr rlramaallisia eroja" mutta

näyttää siltä, ett:i säännüllisesti humaltuvia
suomalaisia on jonkin verran enemmän kuin

404 AtKOtsOt POL]T IKKA
ö01r995) ö



ruotsalaisia, norjalaisia tai amerikkalaisia; is-
lantilaisille suomalaiset miehet eivät ihan

1 
rl rjriri. Li ikenlee.lä lar oi I etl ujen lul I ij uoplxr-

jen veressä on enemmän alkoholia Suornessa

kuin Ruotsissa tai Norjassa. Kaikkein ras-

kauttavinta näyttöä suomalaisen humalan as-

teesta tuovat alkoholimyrkytvkset. Niitlen
määrä on Suomessa pysytellyt moninkertaisr:-
nu nruihin Pohjoi.muihin verlullurra.

Kyse on myös humalan tavoittelusta ja hu-

malaisten hyväksymisestä. Asennetutkirnuk-
set ovat toistuvasti ja yhä edelleen osoittaneet.

että humalturninen on Suornessa varsin ylei-
nen ja hyväksvttv juomisen tarkoitus. Huma-
Iaa on monta lajia kuten Matti Virtaserr kuvai-
Iemat hilpeät huppelit, yksinäiset pöhnät,

kaunaiset änkyrät.ja uhmakkaat kannit. Toki
muuallak i n t ullaan humalaan, tarkoituksella-
kin.'läi orttu arviointikyky pettää, kuten Eeva

Pyiirälän tutkirrrilla espanjalaisnuorilla aina
joskus tapahtuu.

Entä sitten humalakayttaytyminen, rayhaa-

minen, vakivalta? Tilastot juopumuspidatyk-

sistä ja vakivaltarikoksista ovat pitkään nävt-

täneet masentavilta läntisiin naapureihir.nnre
ja EU-kumppaneihin verrattuna, vaikka elot
lienevät kaventumassa. ICaus Mäkelt on

osoittanut, että samalla alkoholipronrilleta-
solla raporloimme enemmän sekä nryünteisiä

että kielteisiä tunteita kuin läntiset naapurim-
me. Tiettyyn rajaan saakka alkoholi helpottaa
ihmisten yhclessäoloa j a synnyttää spontaania

seurallisuutta. Se on kuitenkin aina hauras

asia. Suonressa raja näyttää ylittyvän helpom-
min kuin nruualla ja ihmisten keskinäisen
kanssakäymiserr vaikeudet - kateus ja viha,
voimattomuuclerr ja turvattomuuden tunnot -
nousevat pintaan.

Tässä suhteessa rneillä on kannettavana
raskas, historiasta juontava perintii, joka
edelleen siirtyy perheenja kasvatuksen kaut-
ta uusille sukupolville. Yksi osa sitä on "met-
sien laitostamalle suomalaiselle" (Heikki Yli-
kangas) ominainen alemmuudentunto ja sosi-

aalisen harjaantuneisuuden puute, jota perhe,

koululaitos ja kaupunkielämä eivät rile vielä
pystyneet korjaamaan. Toinen osa tätä perin-

tiiä on ongelrnallinen suhde herroihin ja esi-
valtaan, jota Matti Viikari on korostanut. Se on

ruokkinut uhmaa ja herravihaa. F-nnen mui-
noin uhnrakas juominen johti tappeluihin kir'-

konnräellä. Sittemrrrin se sai aikaan "Kahdek-
san surmanluotia". Nyt näitä samoja kohtauk-
sia käytlään lepi kaupunkien lähit;issa.

Suomalainen viinapää on hyvin miehinen
asia. Pasi Falk ja Pekka Sulkunen ovat myyt-

tianalyysin keinoin pelkistäneet esiin nriehi-
sen suomalaisen humalan kuvion: juorlessaan

mies jättää taakseen vaimon ja muut ulkoiset
kontrollit. vetäytvv turvaan juornarinkiin,
joka suojaa ulkopuolisilta hiiritsijtiilta ja
omilta syyllisyydentunnoilta, ja päätyy lopul-
ta humalan "kosmiseen yksirräisyyteen", jos-

sa rniestä vastassa on luonto tai kuolema. Mar-
ja Holmila on puolestaan valaissut asian tois-
ta puolta: naisten kokemaa huolta ja ahdistus-
ta rniehisestä hunralasta ja lreidän yrityksiään

kontrolloida site. Nuista tarkasteluista piifiyv
näk1 r iin .isäi.lü heikkouttaan juumiseen pa-

kenevien miesten ja vahvojen naisten Niska-
vuori-vhtei skunta.

Etlella esitetyt näkökohdat tuovat esiin. mi-
ten juomisessa tulevat näkyviin suomalaisen
yl'rteiskunnan historiallisesti määräytyneet

elilr isl,i i rleel : asul ush islorian müür'iiimi so-

siaalisen vuorovaikutuksen luonne, yhteis-
kunnalliset valtasuhteet, mielren ja naisen

välinen suhde. Alkoholin käyttti ymrnärretäärr

silloin ikaan kuin lapinakyvänä, yhteiskun-
nallisia suhteita ihnentävänä asiana. Telloin
voi ihmetella - vaikka tunnustaisikin histori-
an raskaan painon nreidän elänrässämme -,
miten sitkeästi suomalainen viinapää on pitä-
nyt puolensa modernissn, isoja rakennemuu-
toksia lelrikilrteessi. kaupungisturreessu ja
vaurastuneessa Suomessa. Se ilrnenee melko
yhdenmukaisena kaikissa sosiaaliryhmissä,
ja yhA uudet nuorisopolvet näyttävät edelleen
omaksuvan humalaa tavoittelevan juomista-

van. Jopa itselliset ja modernit nuoret naiset

saatlavat tavoitella humalaa kokeakseen ole-
runsu lässäkin asiassa miesten rertuisiu.

Tallaista j atkuvuutta voikin selittää toisesta

näkökulmasta. On mahdollista ajatella, että
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suomalaisen viinapään perustana on monissa

erilaisissa kulttuureissa esiintyvä, esihistori-
asla saakka juonlura ja nimerromaisestijuo-

mista koskeva kulttuurinen malli. "herooinen
juomarinki". Sitä voi pitää eräänlaisena alko-

holin kayton rituaalinomaisena alkumuotona.
Sen sisältönä on miesten keskeinen kollektii-
vinen humala, jonka tarkoituksena on saman-

aikaisesti luorla vahva yhteisyys osallistujien
kesken ja irtautua arkitorlellisuudesta. Nämä

piirleel tekevät lterrxrisesla juomaringislä

omalakisen, vahvan ja sitkeästi ilseään uusin-
tavan kulttuulisen rnallin. Tällainen malli
voidaan omaksua hyvinkin elilaisissa yhteis-

kunnissa ja sosiaalisissa kunteksteissa ja sii-
hen voivat johdattaa nronenlaiset motiivit:
Herrat juhlivat voimantunnossaan, k,i;yhät

heita yhdistevässä katkeluurlessaan, ujot ja
yksinäiset naisenkipeyrlessään, murkuille se

toimii yhteisenä siirtymäriittinä aikuisuu-
teen. Se on vanhakantainen kr-rlttuurinen
jäänne moneen käyttöön. Suomessa sen säily-
mistä - samaan tapaan kuin saunan - on etles-

auttanul meidän sijaintimme Eurooparr reu-
r.ralla.

I-opuksi on vielä sanottava, että puhetta
surrrnuluisesla r iinalriäslä ei voi l mrnärlää

ottamatta huomioon, että alkoholi ja juominen

ovat vahvasti alvolatautuneita ja hvvin erityi-
siä asioita suonralaisessa kulttuurissa. Alko-
holiasiat ovat olleel koko tämün vuosisadan

ajan silmiinpistävän tärkeästi esilla politiikan
esityslistalla. Alkolrolin ja juornisen ympäril-
le kietoutunut sanasto ja puheperinne näyttää

olevan rikkaaml'raa ia vivahtei kkaam;laa k u in
monissa muissa kulttuureissa. Ja vaikka alk<l-

holi onkin tehnyt tuloaan suomalaiseen ar-

keen. se ei etlelleenkään kuulu suomulaiseen

ruokapövtään. Monen tavallisen suomalaisen

rnielestä viini tai olut maistuu pahalta ruoan

kanssa ja pilaa myös ruoan maun.

Edella on pyritty pikaisesti valottamaan

suomalaisen viinapään ainesosia: humaltu-
mista ja humalan tavoittelua, juomiskayttay-

tymistä ja sen välittömiä seurauksia, juomata-

van liittynristä sosiaalisen kanssakäyrnisen

yleisernpiin kuvioihin ja arkaaisiin alkoholin

käyttjn muotoihin, alkoholin kulttuurista
paikkaa Suomessa. Naitä aineksia voi vemata

siihen, mitä antropologisen ja muun alkoholi-
tutkimuksen perusteella tiedetään alkoholin
käytosta muualla maailmassa.

Yleisesti on niin, että nämä ainekset eivät
ole mitenkiän uinoalauluisia ja erityisesti

meille orninaisia. lhmiset humaltuvat ja juo-

vat humaltuakseen vähän kaikkialla, ja on

monia kulttuureja, joissa humalturnispyrki-
mys on vähintään yhte keskeinen kuin täällä.

Juomisen uhmakkuus ja riitaisuus yhdistää

Euroopan reunalla useita kansoja. joitlen his-

toriaa on leimannut ulkoapäin tapahtunut

alistaminen: kaari ulottuu Bretagnesla lrlan-
nin ja Skotlannin kautta pohjoiseen, sieltä
Put,luan ja \enäjälle. Raju juorninen t,n ntie-
hinen asia lähes yleismaailmallisesti, ja esi-

merkiksi Japanissa naiset suljetaan sen ulko-
puolelle vielä määrätietoisemmin kuin taalla.
Alkoholi ja juominen näyttävät saaneen vah-

van arvolalauksen kaikkialla. missä eIämä on

ollut niukkaa ja puutteenalaista: viinasta ja
hunralasta on koetettava ottaa kaikki irti sil-
loin harvoin kuin sitä saadaan. Tällaisista ei-
ainoalaatuisista aineksista muodostuu suo-

rnalaisen viinapään omalaatuisensa kokonai-

SUUS.

On kuitenkin yksi asia, jolle näyttää olevan

vaikea liiytää rinnastuskohtaa rnistään rnuual-

ta. Se on suomalaisen miehen hurnalan loppu-

vaiheen kosminen yksinäisyys. Televisiosar-
jan "Metsolat" päätöksessli se kiteytyy kuvak-

si: sankari seisomassa yksin veneessai, l-austa-

na juhannuslön järvirnaiserna ja tairus.

VAPAUS JA VIINA

Entä sitten "alkoholipolitiikan lilieralisointi
loppuun asti"? Mihin tällainen hanke nojaa?

Prslvnrrnekii kur illelemaan. milä siitä seu-

raa'/

l,iberalismi on markkinoiden oma ideolo-

gia, jota lukenrattomat ajattelijat ovat kehitel-
leet ja toistelleet aina teollisuuskapitalismin
läpimurrosta saakka. Rahan, tavaroiclen, ih-
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misten ja palvelujen vapaasta liikkumisesta
puhuvat etenkin ne, jotka markkinoilla me-

nestyvät ja korjaavat siitä hyödyn. Melkein

aina jotkut menestyvät. Siksi liberalismi on

hallitseva irleologia. Se sopii myös humanis-

teille. joille yksilrin oikeus tehdä valintoja,
kokea elärrryksiä ja kehittyä on korkein arvo.

Se sopii mytis länsimaiselle joukkoviestinnäl-

le,jolle se on vapauttajatkuvasti tuottaa uusia

kuvitteellisTa rnaailmoja. l,iberalismi saa hel-

posti mainostilaa.
Liberalismin vaikea kohta - mikali sille

pyritään muuhunkin kuin latteasti perustele-

maan oman edun tavoittelua - on toisten ih-
misten vapaus. Liberaaleina joudumme su-

vaitsemaan, että kaikki muutkin pyrkivät ko-

kemaan ellmyksia ja loleullamaan itseään

omalla tavallaan. Joudumme sietämään myös

meille epämiellyttäviä ja vastenmielisiä asioi-
ta, joista saattaa aiheutua haittaa, kärsinrystä
ja kustannuksia.

Sietämisellä on aina rajansa. Liberalisti-
seen ajatteluun mahtuu hyvin, että on yksiloi-
tä ja ryhmiä, joilla ei ole oikeutta täyteen va-

pauteen. Rasismi, segregaatio ja yksilollisten
poikkeavuuksien nretlikalisoiminen ja tera-

pia ovat air.ra olleet osa libelalistisen yhteis-

kunnan kr.ivtüntiiä. Suvailseraisuus sdalliti.r

olla myös sitä, että ummistetaan silrnät eikä
piitata ongelmista. kun tuntuu, että niiden rat-

kaisemiseksi ei voida tehclä mitään.

Alkoholin nauttimiseen liittyy hyvin usein
mielihyvän ja vapauclen tunne. Se avaa portit
vapautuneeseen yhdessäoloon, irrottaa mie-

Ien arkitodellisuudesta. Mutta se saa myös

aikaan haittoja, onnettomuuksia, kärsimystä.

Ja kuten mikä tahnnsa mielihyvää tuottava

asia, se saattaa luoda riippuvuuden. Juoppou-
desta voi tulla elämäntapa. Alkoholi on aina

aidosti arnbivalentti asia.

Peri nteisessä. esi moc[ernissa. maatalouteen

perustuvassa vlrteiskunnassa oli alkoholin
ohella tarjolla harvoia mahdollisuuksia kokea

mielihyvää ja vapaurlen tunnetla. Juominen

oli usein hyvin keskeinen ja lärkeä asia täl lai-
sen vhteiskr-rnnan elärnässä. kuten viela nyky-

ään monissa kehitysmaissu. Site rajoittivat la-

hinnä satokausien rytmi ja koyhyys. Verkkais-

ta elämänmenoa eivät pahasti häirinneet ra-
junkaan alkoholin kayton aiheuttamat haitat.

Tai niita sierlettiin, koska ei ollut keinoja

puuttua niihin.
'leollistumisen läpimurto synnytti uur.len ti-

lanteen. Perinteinen juominen sopi huonosti

teollisen tuotantotavan ja kaupunkimaisen

elämäntavan asettamiin vaatinruksiin, ja i[r-
miset alkoirut elsii elänrästä rnuila asioitu
juomisen tilalle. Tämä oli raittiusliikkeen
nousun perusta. Voimansa se sai uskosta, että

on todella mahdollista rnuuttaa ihmisten elä-
müä ja tehrlä yhleiskunnasla parenrpi.

Sata vuotta sitten raittiusliike oli monissa

maissa mahtava yhteiskunnallinen voimate-

kija. Sen ihanteena oli rationaalinen, itseään
ja omaa elämäänsä hallitseva yksilti. Kaytan-

nössä se ajautui toistuvasti tur-vautumaan val-

tiollisiin alkoholin saannin ja käyton rajoituk-
siin, jotka huipentuivat kieltolakiin. Ne syn-

nyttivät vastustusta. ja laittiusliikkeen vasta-

voimana onkin jatkuvasti ollut liberalistinen,
valtiollisia rajoituksia kaihtava suhtautumi-

nen alkoholiinjajuomiseen. Sen ihanteena on

hillitty ja haitaton, tilanteen vaatimukset huo-

mioon ottava alkoholin kayttti, jota rajoittavat

vain yksilön rima ja l-ranen lahiympär'istönsä
kontrolli. Ongelmalliset alkoholinkäyttäjät
määritellään alkoholisteiksi tai muuloin hoi-

loa .ja lukea larvitseviksi.
Alkoholin kayti;n luonne onkin monissa

länsimaissa vähitellen muuttunut. Toisin kuin
esiteollisissa yhteiskunnissa. humaltuminen

on harvoin kaikkein keskeisin asia silloin.
kun alkoholia käytetaan. Alkoholista on tullut
keino, jonka avulla voidaan osoittaa vieraan-

varaisuutta, rentoutua, tavoitella makunau-

tintoja ja eroottista läheisyyttä. Yksityisautoi-
lun yleistyminen ja n.ruut tilarrnetekijät ovat

rajoittaneet alkoholin kaytttia. Kun elintaso

orr kohonrrrrt. kuluttajierr oslovoima on sLlLln-

laulunul ulkrrlr,rlijuornierr usenrestu ntoniirr

muihin rrsioihin. Kun sosiaalinen turvalIisuus
on lisääntynyt. tarve turvautua niilrin on vä-

hentynyt. Kaikki tänrä - välitti)nrien alkoho-

liin liittyvien talou<lellisten intressien ja
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yleisten ideologisten tekijoiden ohella - on

erlistänyt liln'aal ia suhtauturnista alkoholiin
ja luonut Jrainetta alkoholipoliittislen ra.joi-

tusten purkanriseen.

Nyt tuotannon ja takrutlen kehitys on moni-
en mielestä johtarnassa länsimaista yhteis-
kuntaa uuteen historialliseen vaiheeseen.

Elintason jatkuvaan kohottarniseen tarvitta-
r a n ilr m isll iin mäi ri ort au lornutisoin n in ansi-
osta vähentymässä romahdusmaisesti. Kehit-
tynyt teknologia voidaan lopultakin panna

palvelemaan kuluttajien tarpeita ja haluja,
sielua ja ruumista. Tuotannon logiikka, jota

hallitsevat suunnitelmallisuus, organisaatio
ja itsekuri, on väistvmässä kulutuksen logii-
kan tielta. Sen keskeisenä sisältiinä on kulut-
taminen, tavaroiclen ja palvelusten tuottamat
elamykset ja mielih,vr,ä. Yksilolle tarjolla ole-
vien vaihtoehtojen määrü on nriltei rajaton.

Sosiologit puhuvat kulutusyl'rteiskunnasta
ja elamysyhteiskuunasta ja vrittävät nährlä,

nritä nämä rnuutoksel saavat aikaan yhteis-
kunnan rakenteessa ja toiminnassa. Ihmisten
elärnää ei enää määrää kuuluminen kiinteään
paikallisyhteisöön, luokkaan tai tiukasti orga-

nisoituun tuotantojärjestelmään. Sitä jäsenta-

vät harrastusten ja mieltymysten ympärille
muodostuneet piirit ja heimot, kulttuuriset
yhteisot. Niihin kuuluminen tai ulkopuolelle
jaaminen on vapaasti valittavissa. Parhaassa

tapauksessa työkin muuttuu yhdeksi harras-
tukseksi muiden ohessa. Tällaisten sidosten

varassa yksilön on rakennettava itselleen oma

.lümrintvylinsä ja itlent iteell i nsä. sor ilel tava

yhteen eri rooliensa ja halujensa asettamat

vaatimukset. Mikaan ulkoinen auktoriteetti ei

määrää, miten pitäisi elää. Kuten Pekka Sul-
kunen sanoo, tämä on hyvin vapaiden ihmis-
ten rnaailma.

Yhteiskunnalliset ristiriidat ja ongelmat ei-
vät katoa, nrutta niiclen luonne muuttuu. En-
nen työläistä vastassa oli kapitalisti, nyt risti-
riidat kulkevat sekä työläisen että kapitalistin
lävitse, kummankin eri roolien ja intressien
välitse. Globaalit ympäristöongelmat, kulu-
tukseen sisä[t1 väl liskit ja epävarmuus siitä.
miten pitaisi elää, koskettavat kaikkia. Kan-

sai nväl isten jättiyritysten intressit ja ihmisten
kaikkea ulkoista säiintelyä ja valtiollista hol-
hoamista kohtaan tunterna epäluuloisuus vai-
keuttavat näirlen ongelnrierr lroitanrista. Yh-
teiskunnalIinen eriarvoisuus..jota hyvinvoin-
tivaltion turvaverkot ovat lieventäneet. voi-
mistuu, rnutta sitä peittävät yhteiskunnan

moniarvoisuus, elämäntapojer.r vhteisnritatto-
muus ja kultluurinerr kirjar uus.

Monelle tällaisessa elämysyhteiskunnassa
elävälle yksilolle mielihyvän tavoittelu ja ul-
koisten pidakkeiden puuttuminen johtavat

siihen, että henkilcikohtaiseksi ongelmaksi
tulee riippuvuus mielihyvän lähteestä. addik-
tio. Siita tulee yksilön koko elämää motivoiva
asia. Alkoholi tulee varmaan säilvttämään
asemansa yhtenä addiktion kohteer.ra. Huu-
meiden käyttii on laajentunut ja vakiintunut
monissa länsirnaissa. Riippuvaiseksi voi tulla
rahapeleistä, seksistä" erityisestä ruokavali-
osta, ruurniinharjoituksesta. televisiosta,
tyiistä. Arlcliktiot vinouttavat yksiliin omaa

elämää, aiheuttavat huolta ja I'rarmia här.ren

läheisilleen, haittoja ja kustannuksia yhteis-
kunnalle.

Avoimeksijää, miten kaikkia näitä adclikti-
oita ja niiden seurauksia hoidetaan ja miten
niistä aiheutuvat kustannukset kannetaan.

Moni muukin asia tulevaisuuden suhteen jää

avoimeksi.

Edella olen halunnut pyöritelläja pohtia Jussi
Huttusen esittämiä väitteitä. Näistä pohdin-
noista nousee kaksi poleemista päätelmää.

SUOMATAISEN VIINAPAAN TYHJENTYMINEN

Olen pyrkinyt tuomaan esiin juornistapojen

riippuvuuden koko sosiaalisen vuorovaiku-
tuksen luonteesta, mutta samalla korostanut
niihin sisältyvää historian etäistä perintöä ja
niiden itseään yllapitavia piirteitä. Juomista-
vat muuttuvat Suomessakin, mutta ei ole syytä

aliarvioida vanhojen tapojen pysyvyyttä. Uu-
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det tavat kertyvät pikemmin vanhojen päälle
kuin niita korvaamaan. Suomalaisen viina-
pään tyhjentyminen ei ole vuosien eika parin

vuosikvmmenen vaan sukupolvien mittainen
prosessi.

TULEVAISUUDEN EPAVARMUUS

Suomi ei ole kunnolla valmistautunut astu-

maan hyvin vapaiden ihmisten maailmaan.

Taalla on paljon hoitamatonta pahaa oloa, ja

ENCLISH SUMMARY
Juha Partaneru: Children of the tempera.nce
monement (Me kaikki olemme raittilsläk-
keen krpsia)

Three issues are discussed in this paper: the
dernise of the Finnish alcohol monopoly (Alko) as

a control instrument; F innish drinking habits; and

the liberalization of alcohol r:ontrol polir:ies. All
these issues have been well to the fore in rer:ent
publi<: disr:ussion.

It is argued below that although the traditional
role of Alko no longer has a place in present-day
F innish societv. this rloes not mean that Alko has

failed to fulfill its task. A Iail evaluation calls Ibr

KEY WORDS:
Alcolrcl culture, cont.rol policy, drin.king hubits, Alko, Finlo.nd

se keskittyy etenkin lahiOihin ja pääkaupun-
kiseuclulle. Tulevaisuus on täynnä epävar-

muuksia ja uhkia: kuilu rikkaan maailman ja
kehitysmaiden valillä syvenee, maailman
maataloustuotanto saattaa romahtaa milloin
hyvänsä, pakolaisvirrat ja kansainvaellukset
saavat aikaan arvaamattomia kerrannaisvai-
kutuksia. Tulevaisuutta koskevissa arveluissa
on syytä olla varovainen. Tässä tapauksessa

taivun kannattamaan Heikki Kosken monesti

suosittamaa ja harjoittamaa pienten askelten
politiikkaa.

a thorough study of Alko's historry.

It is shown in this paper that Finnish drinking
habits are largely related to the character of social
interaction in general, while at the same time giv-
ing emphasis to our historit:al legacy. This paper
concludes that the enduring influence ofold drink-
ing habits should not be unclerestimated.

Although rnäny recent trends in the Western
world support liheral attitutles towards alcohol,
this paper takes a somewhat hesitant stand on this
matter. F'inlantl rloes not seem lirlly prepared for
the fiee<krrns o[ the postmotlern workl, and the lu-
lure seems <:lourletl by threats anrl urrcertainties. A

poli<:v of <:aution and plurlence is re<'onrmenclerl.
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