
PERTTI ATASUUTARI

ALKoHoLT- JA vrEsrtNrÄpourrrKKA
KUTTTUURISENA PROTEKTIONISMINA

Alkon monopoliaseman menetystä 1990-lu-
vulla on tuoreeltaan luonnehdittu osaksi ns.

hyvinvointivaltion kriisiä, mutta hieman pi-
demmalla aikajanteella sitä voi luonnehtia
uudeksi käänteeksi suomalaisen kansallis-
valtion ja kansallisuusaatteen historiassa.
Tässä katsannossa alkoholipolitiikka voidaan
nähdä osana suomalaista kansansivistyspe-
rinnettä ja suomalaisuuden diskursiivista eli
"puheavaruudellista" rakentamista. Kieltola-
ki ja sen jalkeinen valtiollinen alkoholikont-
rolli voidaan rinnastaa ensimmäisen maail-
mansodan jalkeen korostuneeseen protektio-
nistiseen talouspolitiikkaan: siinä missä talo-
udellisella protektionismilla pyrittiin turvaa-
maan kansalliset taloudelliset edut, protekti-
onistisella alkoholipolitiikalla pyrittiin myös

kansallisia etuja palvelevina pidettyihin si-
vistyksellisiin päämääriin. Tässä suhteessa

alkoholipolitiikan historia rinnastuu valtiolli-
seen radio- ja televisiopolitiikkaan, joka myös

nähtiin tärkeänä kansansivistyksen välinee-
nä. Myös sähktiisen viestinnän valtiollinen
monopoliasema murtui I 990-luvulla.

Edella ovat tämän tarkasteluni keskeiset
koordinaatit. Erittelen tätä historiallista kehi-
tystä käyttämällä alkoholipolitiikkaa ja yleis-
radiopolitiikkaa konkreettisina esimerkkei-
nä. Kirj oitus pohjautuu vastavalmistuneeseen

tutkimukseeni, joka kasittelee erityisesti
"toista tasavaltaa" eli suomalaista yhteiskun-
taa j a kulttuuria ajanjaksolla, joka alkoi iatko-
sodan loppumisesta ja päättyi siihen, kun
Suomi liittyi Euroopan unioniin.l

lTutkimus on ilmestynyt kirjana Toinen tasaaalta:
Suorni 1 946- 1 994 (Yastapaino f 996).
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PROTEKTIONISMIN NOUSU JA IUHO

Maailmantalouden kannalta katsoen Suomen

itsenäistyminen osui vaiheeseen, jossa sata-

kunta vuotta jatkunut vapaan markkinatalou-
den vaihe oli päättymässä. Tilalle tuli maail-
manlaajuisesti protektionismiin perustuva
kansallisten etujen varjeleminen, joka näkyi
erityisesti siinä, että kansallisvaltiot alkoivat
tukea maataloustuotantoaan. Kyse oli sekä

sotilaallisiin kriiseihin varautumisesta että

kansallisia ristiriitoja ehkäisemään pyrkiväs-
tä sosiaalipolitiikasta.

Suomen tapaus noudattaa hyvin tätä kan-
sainvälisen kehityksen yleiskuvaa. 1800-lu-
vun loppupuolella maataloustuotteiden maa-

ilmanmarkkinahinnat olivat romahtaneet,
kun maailmalla oli otettu kayttotin valtavat
määrät uutta viljelysmaata (Peltonen 1990 &
1992). Halpa tuontivilja havitti ainakin lyhy-
eksi ajaksi kotimaiselta viljalta paikallisetkin
markkinat, ja leipäviljan omavaraisuus laski
1910-luvulle tultaessa noin 40 prosenttiin
(Peltonen 1990, 203). Talolliset yrittivät sel-
viytyä taloudellisesta kriisistään kiristamällä
alustalaistensa vuokraehtoja, esimerkiksi
päivätyön määrää, mistä aiheutunut tyytymät-
tömyys oli yksi pääasiallisista syistä vuoden

1918 sisällissotaan. Ratkaisuna tähän osal-
taan koko väestöä kahtia jakaneeseen ristirii-
taan omaksuttiin ns. torpparivapautus, joka
antoi vuokraviljelijtiille oikeuden lunastaa ti-
lan itselleen edullisin ehdoin (Peltonen 1995,
36). Ns. asutustoimintaan kuului myös se, että
valtion maista alettiin l92O- ja 30-luvulla
muodostaa pientiloja (Granberg 1989, 34-
35). Tahan ongelmien ratkaisumalliin kuului
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suojatullien käyttöönotto ja itsenaisyyden

alusta saakka vallinnut pyrkimys maatalous-

tuotannon omavaraisuuteen (Granberg 1989,

35; Alapuro 1985, 7B). Samalla kun Suomi

itsenäistyi, vapaakaupan aika oli ohi ja tilalle
tuli kansallisia etuja puolustava sekä sisäisiä

ristiriitoj a lievittämään pyrkivä säätelytalous.

Idea kansallisia etuja ajavasta valtiollisesta
politiikasta Iiittyi luonnollisesti kansallisuus-

aatteeseen, joka virisi 1800-luvun loppupuo-

len kansanliikkeissä. Näistä raittiusliike oli
yksi tarkeimmistä. Kansallisen eliitin virka-
miesvaltaisuudesta johtuen nämä kansanliik-
keet suuntautuivat voimakkaasti valtioon.

Fennomaanit pyrkivät kansallisen yksimieli-
syyden nimissä pitämään huolen siitä, että
joukkoliikkeet olivat vakaita, yhtenäisiä ja

keskitetysti johdettuja (Alapuro l9BB, 106-
107; Alapuro & Stenius 1987).

KIEI.TOLAKI JA AI.KOHOLIVALISTUS

Kansallisia etuja varjeleva protektionismi ei

rajoittunut vain taloudellisiin kysymyksiin,
vaan kulttuurinen protektionismi alkoi jota-

kuinkin samanaikaisesti. Kansallinen eliitti
ei halunnut turvata vain kansakunnan materi-

aalisia elinehtoja, vaan vasta itsenäistyneen

kansallisvaltion rakentamiseen kuului myös

ajatus kansan sivistystason kohottamisesta ja

kansantapojen sivistämisestä. Myös tämän

pyrkimyksen vuoksi oli välttamätöntä, että

maan rajoja valvotaan ja ulkoa tulevia vaikut-
teita kontrolloidaan. Maan rajojen sisallä to-

teutettaville kontrolli- ja valistustoimille Iuo-

tiin sita kautta otolliset olosuhteet.

Niinpä kansallinen eliitti ja myös työväen-

liike seka vuosisadan alussa perustetlu sosia-

lidemokraattinen puolue omaksuivat raittius-
aatteen ja kieltolakivaatimuksen keskeiseksi

osaksi ohjelmaansa. Maan itsenäistyttyä kiel-
tolaki myös saatettiin voimaan vuonna 1919.

Kaikkien alkoholijuomien myynti, anniskelu
ja nauttiminen tuli siis laittomaksi, ja viran-
omaisvalvonnan avulla myos (laiton) tuonti ja

salakauppa pyrittiin ehkäisemään.

Kieltolakiin päädyttiin, koska alkoholin
kaytttia pidettiin kansalle turmiollisena. Al-
koholin kaytto oli muutenkin vuosisadan

vaihteeseen mennessä vähentynyt voimak-

kaasti, l88O-luvun kolmesta litrasta vajaa-

seen kahteen litraan l9l0-luvulle tultaessa,

mutta vähäistäkin viinankaytttia pidettiin
suomalaiselle rahvaalle erityisen sopimatto-

mana.

Mytis kieltolain kumouduttua valtiollinen
alkoholipolitiikka perustui kansansivistyk-
sellisiin motiiveihin. Esimerkiksi 19301u-
vulta vuoteen 1954 Alkon johdossa ollut Arvo
Linturi katsoi, että ravintolapolitiikan perus-

ajatuksena on vaikuttaa ihmisten tapoihin ja

niiden synnyttämiin sopivaisuuskäsityksiin,
jotka lakien ja normien ohella ohjaavat ihmis-
ten välistä sosiaalista kanssakäymistä. Hänen

mukaansa anniskelun alkoholipoliittista mer-

kitystä korosti Suomessa erityisesti se, että

"anniskeluravintola on ehkä useimmille ra-

vintolan asiakkaille ainoa paikka, missä he

yleensä näkevät siistejä pöytätapoja ja oppi-

vato miten väkijuomain parissa on julkisuu-

dessa esiinnyttävä" (Linturi 1953, 74; Koski-
kallion l98l, 10 mukaan).

Vastaavalla tavalla alkoholin hintapolitii-
kan ja valistuskampanjoiden tavoitteena on

ollut vaikuttaa rahvaan juomatapoja "sivistä-
vään" suuntaan. Hintasuhteita säätämällä on

yritetty saada suomalaiset juomaan "mie-
luummin viineja kuin väkeviä'', kun taas hin-
tapolitiikalla ja tarjontaa kontrolloimalla on -
tosin enintään tyydyttävin tuloksin - pyritty
siihen, että kokonaiskulutus pysyisi kurissa.

Sitä kautta on katsottu parhaiten voitavan vai-
kuttaa alkoholihaittojen määrään.

YLEISRADION SIVISTYSTTHTAVA

Myös radiotoimintaa leimasi kansallisvaltiol-
linen protektionismi sikali, että käynnistytty-
ään l920-luvun puolivälissä radiotoiminta
otettiin nopeasti valtion monopoliksi. Tiedon-

välityksen saralla radio luonnollisesti kilpaili
lehdistön kanssa, mutta musiikin, draaman ja
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viihteen osalta sillä ei juuri ollut kilpailijoita,
jotka olisivat voineet tavoittaa suuria joukko-
ja. Ennen radion tuloa väestön huvitukset oli-
vat lähinnä kirjallisuuden lukemisen, iltami-
en tai kiertävien teatteriesitysten varassa. Le-
vysoittimien yleistyminen ja elokuvateatte-
reiden tulo 1930-luvulla toivat näihin huvi-
tusmahdollisuuksiin merkittävän lisän. Kan-
sallisen identiteetin ja kulttuurin muotoutu-
misen kannalta on kuitenkin merkittävää se,

että radio oli ensimmäinen väline, joka saattoi

reaaliaikaisesti "synkronisoida" koko kansa-

kunnan, esittää saman viestisisällön samaan

aikaan kaikille, niin että sen kuulijat saattoi-
vat tuntea olevansa samassa ajassaja tapahtu-
massa mukana.

Kansansivistys nähtiin myös alusta asti ra-
diotoiminnan keskeiseksi tehtaväksi. Jo en-

nen Suomen Yleisradion perustamista vuonna

1924 perustetun Tampereen Radion ohjelma-
toiminnan tarkoituksena oli kuulijakunnan
ajan tasalla pitäminen ja "opettavaisen kuul-
tavan" tarjoaminen (Tulppo 1976, 27). Sa-

moin vuonna 1925 perustetun yleisradioyhti-
On yhtitijarjestyksen mukaan päämääränä oli
kansansivistyksen edistäminen (Tulppo

1976,39).
Eri alojen tietoutta jakavien esitelmien

ohella ohjelmapolitiikkaan keskeiseksi
omaksuttu sivistystehtävä näkyi radion taide-
ja musiikkipolitiikassa, joka oli hyvin korkea-
kulttuurista. Sotavuosiin saakka yli puolet lä-
hetetystä ohjelma-ajasta oli musiikkia, ja siita
taas valtaosan muodosti eliitin suosima sinfo-
nia-, ooppera- ja konserttimusiikki, joka ta-
valliselle kansalle ja sen musiikkikulttuurille
oli kovin vierasta. Kysehän olikin kansainvä-
lisestä kulttuuritarjonnasta, joka yhdisti eu-

rooppalaista sivistyneistöä yli rajojen.
"Gramofonien" yleistyminen mursi osal-

taan radion musiikkimonopolin ja lisäsi kan-
san napinaa radion musiikkiohjelmia vas-

taan. Niinpä vuonna 1935 kansan toiveet otet-

tiin osittain huomioon pitamalla yksittaiseksi
aiottu, mutta pysyväksi ohjelmasarjaksi muu-
tettu Lauantain toivotut -niminen toivekon-
sertti. Tässäkään kerran viikossa pidetyssä

toivekonsertissa ei tosin kansan toivemusiik-
kia soitettu suorassa suhteessa eri kappalei-
den "äänimääriino", vaan konsertin rakenne
ilmensi kansansivistyspyrkimystä. Konsertil-
le muodostettiin alusta asti tarkka kaava: en-

sin klassista, alkusoittoja ja aarioita, 20 mi-
nuutin kuluttua kansanlauluja, sen jalkeen
operettimusiikkia ja "parempia" ranskalaisia
chansoneja. Yksi ruotsinkielinen kappale
kuului kuvioon. "Lopuksi soitettiin sitten rah-
vaan toivomuksia, suomalaisia iskelmia. Niita
soitettiin vain kolme, vaikka suurin osa toivo-
muksista oli juuri niita. Tapio Rautavaaran
Ontuvaa Erikssonia tai Isoisän olkihattua
saattoi toivoa 40 kuuntelijaa ja aariaa yksi"
(Alftan 1995).

Eri muodoissaan kansanvalistuslinja on jat-
kunut yleisradiotoiminnassa näihin päiviin
asti, vaikka sen tulkinnatja painotukset ovat

vaihdelleet vuosikymmenestä toiseen. Sodan
jälkeen, kun paajohtajaksi tuli vasemmistoa

edustava Hella Wuolijoki, valistusta katsot-
tiin hänen mukaansa tarvittavan erityisesti
yhteiskunnallisen ajattelun alueella. Hän
määritteli Yleisradion tärkeimmäksi tehtä-
väksi yleisön kasvattamisen todelliseen de-

mokratiaan (Tulppo 197 6, l9B-199). Samalla
ohjelmiston kokonaisilme "keveni": muun
muassa tanssimusiikin osuus kasvoi. "Porva-
rillisemman" välivaiheen jalkeen sama ase-

telma toistui 1965, kun Eino S. Revosta tuli
Yleisradion paajohtaja. Poliittisella ulottu-
vuudella radikaali "Reporadion" kausi jatkoi
kulttuuripolitiikan osalta kansanvalistusajat-
telun linjaa (Alestalo l9B2). Uutta ohjelmapo-
litiikan linjaa nimitettiin informatiiviseksi
ohjelmapolitiikaksi, ja yhteiskunnallista ai-
nesta lisättiin myös sellaisiin ohjelmatyyppei-
hin, joissa sitä ei ennen ollut totuttu kuule-
maan tai näkemään. Yleisöä pyrittiin "akti-
voimaan" älyllisesti myös viihteen keinoin.

PROTEKTIONISMIN PURKAUTUMINEN

Protektionistinen politiikka on myös murtu-
nut samanaikaisesti sekä taloudellisen että
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kulttuurisen protektionismin osalta. Tulleja j a

muita kansainvälisen taloudellisen kilpailun
esteitä on vähitellen purettu ns. GATT-pro-

sessin myötä. Toisaalta Suomen liittyminen
Euroopan talousalueeseen ja myöhemmin

vuoden 1995 alusta Euroopan unioniin on

merkinnyt monien kaupan esteiden purka-
mista. Kulttuurinen protektionismi on pur-

kautunut osin taloudellisen protektionismin
seuraamuksena, osin muista syistä,

Keskeinen tekijä on esimerkiksi seka yleis-
radiopolitiikassa että alkoholipolitiikassa ol-
Iut se, että rajojen tehokas sulkeminen ulko-
puoliselta tarjonnalta on käynyt käytännössä

mahdottomaksi. Suomen kansallisvaltion si-
säinen "protektionistinen" talous- ja sivistys-
järjestelmä ei enää toimi. Alkoholijärjestel-
män osalta ongelmaksi ovat muodostuneet

ennen kaikkea EU:n kilpailun rajoittamista
ehkäisevät säädökset, mutta myös rajavalvon-

ta on käynyt entistä vaikeammaksi. Halpaa

alkoholia on tarjolla lähinaapurissa, mikä luo

kotimaiselle alkoholille hintapaineita samaan

aikaan, kun kokonaiskulutuksen kurissa pitä-
minen hintapolitiikalla on osoittautunut po-

liittisesti vaikeaksi. Kulttuurisella protektio-
nismilla ei ole myöskään entisen veroista kan-

natusta väestön keskuudessa.

Sahktiisen viestinnän kontrollij ärj estelmän

kohtaloksi on koitunut ennen kaikkea tekni-
nen kehitys. Videotarjonta seka satelliitti- ja
kaapelikanavat ovat tehneet tiukan kansalli-
sen ja kansansivistyksellisen kontrollipolitii-
kan mahdottomaksi, vaikka vielä vuonna

l9B7 Suomeen säädettiin Euroopan tiukin vi-
deokasettien ennakkovalvontalaki. Toisaalta

myös ulkopoliittisen kansalaiskeskustelun

vapautuminen 1980-luvulta alkaen vaikutti
viestintäpolitiikkaan: poliitikot eivät enää sa-

massa määrin valvoneet Yleisradion tiedotus-

toiminnan ulkopoliittista korrektiutta. Neu-

vostoliiton johtajan Mihail Gorbatshovin

aloittamat perestroika ja glasnost vaikuttivat
myös tältä osin suomalaisen yleisradiotoimin-
nan ulkopoliittisiin taustaehtoihin.

KANSANKUVA, SUOMATAINEN VIINAPAA
JA TYHMA YTEISÖ

SUOMALAISUUS KONSTRUKTIONA

Kansansivistysperinteeseen liittynyt valtiolli-
nen kontrolli- ja valistustoiminta on epäile-

mättä heijastanut ennen kaikkea kansallisen

eliitin näkemyksia siita, miten ihmisen tulee

elaa tai mitä sivistys ja hyvä maku ovat. Silti
on syytä korostaa, että kansallinen taloudel-
lis-kulttuurinen protektionismi on nauttinut
.varsin laajaa kannatusta eri väestöryhmiä

edustaneiden puolueiden keskuudessa.

Kansansivistyksen tarpeellisuutta on pe-

rusteltu ennen kaikkea kansankuvalla, käsi-

tyksellä suomalaisista ja suomalaisuudesta.

Samalla tuo kansansivistysperinne on muo-

vannut suomalaista kansankuvaa ja koko

kulttuuria.
Mistä puheessa "kansanluonteesta", "kan-

sallisesta identiteetistä" tai kansankuvasta on

laajemmin ottaen kysymys? On muistettava,

että vasta kansallisvaltioideologian nousu

synnytti puheen siitä, millaisia ovat vaikkapa
"ranskalaiset", "englantilaiset", "saksalai-
set" tai "suomalaiset"; sitä aikaisemmin viit-
taukset erilaisiin kansoihin tai kulttuureihin
eivät samalla viitanneet valtioiden rajoihin.
Michael Mannin (1993) mukaan 1700-luvun
loppupuolen Euroopassa alkanut "kansakun-
tien" synty oli "yhteiskuntaluokkiin" identifi-
oitumisen kaltainen ja sen kanssa samanai-

kaisesti tapahtunut ideologinen projekti, jos-

sa intelligentsialla oli keskeinen rooli kansal-

lisvaltion väestön eli "kansakunnan" yhdistä-

vän ideologian muotoilemisessa.

"Kansakunta" tai sen "kansanluonne" ei

siis ole mikään luonnollinen kategoria, vaan

itse asiassa historiallisesti suhteellisen äsket-

tain keksitty ajatus. Käsitykset eri kansoista

ovat syntyneet osana kansallisvaltioiden ke-

hittymistä, ja niinpä niiden saamat muodot

riippuvat kunkin kansallisvaltion nationalis-
min historian erityispii rteista.

Sivilisaatioprosessia käsittelevän tutki-
muksensa ensimmäisen osan alussa Norbert
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Elias (1978) erittelee juuri sitä, millaisten
prosessien kautta kansallisvaltion syntyyn
liittyvä kansallinen identiteetti muodostuu.

Siinä missä saksalaisesta keskiluokan intelli-
gentsiasta tuli mallikuva yleisille kasityksille
kansallisista luonteenpiirteistä, Ranskan ta-
pauksessa aiemmin pelkästään aatelisille ja
hoville kuuluneita piirteita alettiin Eliasin
mukaan pitaa ranskalaisten kansallisina
luonteenpiirteinä. Jos ajatellaan käsitystä

suomalaisista ja suomalaisuudesta, näyttää

siltä, että Suomen tapauksessa sen pohjana

ovat pääasiassa ruotsinkielisen sivistyneistön
suomenkieliselle rahvaalle antamat määreet.

Suomalaisuuden kansallinen stereotyyppi on

sivistymätön, maaseudulla asuva tai sielta
vastikään kaupunkielämään siirtynyt "metsä-

läinen" (Peltonen lg88b).
Kansankuvaa konstruoineen "suomalai-

suuspuheen" luonne johtuu nationalismin
syntyhistoriasta. On muistettava, että suoma-

laisen kansallisuusaatteen loi ruotsinkielinen
sivistyneistö, joka päätti ryhtyä suomalaiseksi
ja alkaa kayttaa suomen kielta. A. I. Arvidsso-
nin suuhun pannut sanat, "ruotsalaisia emme

ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme

siis suomalaisia", lausuttiin epäilemättä en-

simmäisen kerran ruotsiksi. Samalla kun kan-

sallinen eliitti samastui suomalaisiin, se mää-

ritteli samastumiskohteensa itselleen projek-
tiksi, kansansivistystehtäväksi. Kun tavoit-
teena oli tuoda suomalaiset kansakunnaksi
kansakuntien joukkoon, kansan kulttuuria
tuli tutkia ja edistää. Esimerkiksi keräämällä
ja "toimittamalla" eli siistimällä kansanruno-
j a sekä suunnittelemalla "aitoja" kansallispu-
kuja rakennettiin virallista kansankuvaa. Ma-

teriaali kerättiin kansalta, toimitettiin sopi-
vaan muotoon ja levitettiin takaisin kansan

pariin eräänlaiseksi peiliksi kansakunnan
kasvojen eteen. Kansallinen eliitti siis sekä

samastui rahvaaseen eltä erottautui siitä.
Puhe suomalaisuudesta puutteina, ongelmina
ja metsäläisyytenä liittyykin eliitin omaksu-

maan sivistys- ja kehitystehtävään; kansaaja
suomalaisuutta määriteltiin siihen liittyvien
ongelmien, puutteiden ja vajeiden kautta.

SUOMAI.AINEN VIINAPAA

Alkoholipolitiikkaa legitimoinut "suomalai-

suuspuhe" (Peltonen lg88b) on kiteytynyt
käsityksessä erityisestä suomalaisesta viina-
päästä, jonka syntyhistoria ajoittuu Matti Pel-
tosen mukaan 1910-luvulle. Alkoholin keski-
määräinen kulutus absoluuttisena alkoholina
henkeä kohti laski 188O-luvun kolmesta lit-
rasta vajaaseen kahteen litraan l9lOluvulle
tultaessa, mutta tuossa tilanteessa raittiuslii-
ke esitteli kokonaan uuden perustelun työl-
leen: suomalaisilla on "huono viinapää" (Pel-

tonen l9BBa). Taustalla oli tytivaenliikkeen
nousun ja suurlakon tapahtumien jalkeen
"runebergiläiseen kansankuvaan" syntynyt
murtuma: "ideologisesta holhouksesta itse-
näistynyt, järjestäytynyt ja poliittisia voittoja
keräävä rahvas muuttui pelottavaksi ja vie-
raaksi" (Peltonen l9BBa, 26). Raittiusliik-
keen johtohahmot pyrkivät todistamaan, että

suomalaisilla, lähinnä suomalaisella rahvaal-
la, on perinnöllisenä, mutta samalla myös al-
haisesta sivistystasosta johtuvana (tuolloin
uskottiin hankittujen ominaisuuksien periy-
tymiseen) piirteenä taipumus kestää huonosti

viinaa ja olla sen vaikutuksen alaisena väki-
valtainen.

Sodanjalkeisenä aikana kasitys suomalai-
sesta viinapäästä biologisena rotuominaisuu-

tena on joutunut kritiikin kohteeksi mm. sik-
si, että fasismi toi esille rotuun pohjautuvien
ideologioiden negatiiviset piirteet. Kasitys

suomalaisesta viinapäästä ei kuitenkaan hä-

vinnyt, vaan kulttuuripiirteeksi tulkittuna se

sopi jopa biologismia paremmin Alkon politii-
kan legitimaatioksi.

Kulttuurinen tulkinta suomalaisesta viina-
päästä näkyi havainnollisesti Kansalaisryhti-
nimisen Alkon tukeman järjestön kampan-
joissa (Peltonen 1991). Esimerkiksi kevään
I94B "ryhtiviikon" aikana suurimpien asu-

tuskeskusten kotitalouksiin jaettiin lentoleh-
tistä nimeltään "Villi-ihmisen ikäväntorjun-
taa". Siinä muistutettiin Helsingin olympia-
laisten tulosta ja varoitettiin suomalaisia
kayttaytymasH kuin primitiivikansat tai luo-
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lamiehet. Kampanjan yhteydessä eduskun-
nan puhemies K. A. Fagerholm hytikkasi ra-
diopuheessaan voimakkaasti juuri virkaansa
astunutta sosiologian professoria rGli Verk-
koa vastaano koska katsoi tämän edustavan

valistuksen kannalta lohdutonta rotuteoriaa.

Sen sijaan Kansalaisryhdin edustaman näke-
myksen mukaan sivistyneitä juomatapoja voi-
taisiin oppia Alkoholiliikkeen ja sen ohjaa-
man Ryhtitoimiston avulla. "Jos professori
Verkon rotuteoria pitaisi paikkansa, tämä tä-
nään alkava Ryhtiviikko olisi taysin tarpee-

ton", Fagerholm sanoi (Peltonen 1991, B).

Suomalaisten huono viinapää on noussut

toistuvasti esille sodanjälkeisinä vuosikym-
meninä alkoholipolitiikan eri käänteissä,

mutta sen uskottavuus alkoi 1980-luvulla ra-
pistua. Jo vuonna 1983 Jussi Simpura (1983,

313) toi sanallisia juomiskertakuvauksia eri-
telleen tutkimuksensa kautta esille, että puhe
juomisen humalakeskeisyydestä tarkoittaa
ennemminkin sitä, mitä juomisesta luullaan,
uskotaan tai toivotaan, kuin sitä, mitä se (kes-

kimäärin ottaen) todellisuudessa on: "suoma-
Iainen viinapää on kulttuuriin kuuluva usko-
mus mieluummin kuin mitattavissa oleva toi-
minta lopputuloksineen". Tämä tutkimustu-
los oli kuitenkin ennen kaikkea huomautus

siitä, että valtaosa arkeen kuuluvista juomis-

kerroista on muuta kuin rankkaa humalaiuo-
mista. Sen sijaan Matti Peltosen l980-luvun
lopussa ja 1990-luvun alussa julkaisemat

analyysit "suomalaisesta viinapäästä" kont-

rollipolitiikkaa legitimoivana konstruktiona
heittivät epäilyksen varjon koko alkoholipoli-
tiikan oikeutuksen päälle (Peltonen l9BBa &
1991). Valtiollista alkoholipolitiikkaa ja sen

perusteluja alettiin myös julkisuudessa piiki-
tellä siitä, että sen tavoitteena onkin pitaa

myytti suomalaisesta viinapäästä hengissä,

koska se toimii tuon politiikan oikeutuksena.
Alkon tutkij oiden piirissä alkoholijarjestel-

män purkautuminen näytti kuitenkin herättä-
vän puolustusreaktion, jossa suositukset har-
joitetun hinta- ja kontrollipolitiikan jatkami-

sesta kytkettiin osaksi hyvinvointivaltion
puolustamista. Lisäperusteluksi on nostettu

jalleen esille myös suomalainen juomatapa,

mutta nyt uudella tavalla määriteltynä (Make-

le 1995,377):

"Suomalainen juomatapa ei ole erillisasia, jota voi-
si korjata valtiollisella valistuksella, vaan osa suo-
malaisten tapaa suhtautua itseensä ja toisiinsa.
Kulutustasoa on suhteellisen helppo saadella val-
tiollisella politiikalla. Juomisen tapa sitä vastoin
on pääosin valtiollisen ohjailun ulottumattomis-
sa."

Kun Alkoa edustanut Pekka Kuusi 1940-lu-
vulla puhui Kansalaisryhdin nimissä sivistyk-
sellisen alkoholipolitiikan puolesta, hän ni-
menomaan korosti sitä, että suomalainen vii-
napää ei ole mikään biologista laatua oleva

kansanluonne, vaan että pikemminkin syita
on haettava myös "liian tempoilevasta alkoho-
lipolitiikasta" (Peltonen I991, B). Nyt, 1990-
luvulla, Alkoholitutkimussäätiön johtaja

Klaus Makela oli kuitenkin toisessa tilantees-

sa: hän ei esiintynyt haastajana, vaan pitkään
toteutetun alkoholipolitiikan puolustajana
muutospaineita vastaan. Niinpä, jotta alkoho-
lipolitiikan pitkaa linjaa voisi puolustaa suo-

malaisella viinapäällä, pitaä sekin määritellä
hitaasti, jos ollenkaan, muuttuvaksi asiaksi.
Ainakaan suomalaisesta juomatavasta ei saa

syyttää alkoholipolitiikkaa itseään. Niinpä
Makela sanoo suomalaisen juomatavan ole-
van "kulttuurisesti syvä" ilmiö, joka on koko-
naan "valtiollisen ohjailun ulottumattomis-

sat'.

Uudessa tilanteessa Makela katsoi myös

tarpeelliseksi kommentoida sitä, että suoma-

laisten juomatavat ovat muuttuneet. 1990-lu-
vun aikana suomalaiset muun muassa siirtyi-
vät yleisesti nelosoluesta keskiolueen. Make-
Iä itse toteaa, että ulkoilmaterassit ovat muut-

tuneet vähemmän pöhnäisiksi, mutta selitys
Itiytyy hanen mukaansa siitä, että rankempi
juominen on ominaista työväestölle ja huo-

nommin toimeen tuleville. Keskustan terassit

ovat Mäkelän mukaan siistiytyneet, koska
luokkaerot ovat jyrkentyneet ja kaupungin-

osien sosiaalinen eriytyminen kärjistynyt.
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IYHMAN YTEISÖN TEORIA

Yleisradiopolitiikassa suomalaista viinapäätä
protektionismia legitimoivana käsitteenä on

vastannut "tyhmän yleisön teoria" (Hellman

1988, 155-157) eli eri tavoin muotoillut nä-

kemykset siitä, miten suomalainen väestö oh-
jelmapoliittisten tavoitteiden vastaisesti kat-
soo "passivoivia" tai "todellisuuspakoisia"
ohjelmia ja harjoittaa "viihdeslalomia" eli
siirtyy aina sille kanavalle,jolta tulee viihdet-
tä. Reino Paasilinna (I975) esittikin ohjelma-
politiikan tavoitteeksi sen, että tällainen viih-
deslalom tulee estää sijoittelemalla ohjelmat

ohjelmakaavioon niin, että katsojat pakosti
törmäävät asia- ja ajankohtaisohjelmiin. Oh-
jelmapoliittisilla saadoksilla ja kaupallisen
televisiotoiminnan rajoittamisella on ollut
sama perustehtava. Seppo Toiviainen vertasi-
kin tutkimuksessaan (1970, 92) yhte sähköi-
sen viestinnän ohjelmaelementtiä eli musiik-
kia suoraan huumeeseen sanomalla, että se on

kannabista kansalle:

"Cannabis ei liene niin vaarallista kuin oopiumi,
se ei rappeuta ruumista, silla ei ole riippuvuutta
aiheuttavia vaikutuksia, se ei käy sielulle vaaraksi

- yhta kaikki se on huumausainetta."

KONSTRUKTIOT JA KUTTTUURISET

xAyrÄHruör

Konstruktionistinen näkökulma kansanku-
vaan ei tarkoita sitä, että kasityksia kansalli-
sista ominaispiirteistä, esimerkiksi suoma-

laisten juomatavoista, pidettäisiin puhtaasti
fiktiivisina tai virheellisinä. Kysymys kan-

sankuvien empiirisestä totuudellisuudesta on

varsin mutkikas. Erilaisilla kriteereilla ja mit-
tareilla tutkittuna kaikkien väestöryhmien
valilta voi loytaa eroja, mutta kyse on siitä,
miten suurta yksiloiden välinen vaihtelu on

"kansallisuuksien" väliseen verrattuna. Kan-
sallisvaltioiden väliset keskimääräiset erot

voivat myös selittyä esimerkiksi erilaisista
suhteista, joilla jonkin maan väestö jakautuu

eri uskontokuntiin tai etnisiin ryhmiin. Erot

voivat myös selittya siitä, että maitten elinkei-
norakenne ja sita kautta sosiaalinen koostu-
mus on erilainen. Eri mittareilla voi siis ltiytaa
erilaisia eroavaisuuksia, mutta jokainen ku-
vaus vaikkapa "suomalaisista" tai "suomalai-
suudesta" on samalla osallistumista ja puut-
tumista siihen puheavaruuteen, joka tuottaa,
purkaa tai erittelee suomalaisuutta ja suoma-

laista kulttuuria. Kansallisvaltioaatteen läh-
tökohtana oleva käsitys kulttuurisesti yhte-
näisestä kansakunnasta voi olla enemmän tai
vähemmän fiktiivinen, mutta kansallisvaltion
alueel le rajoittuva jul kisuus. rajojen sisäpuo-

lelle jaaneeseen väestöön samansisältöisinä
kohdistuvat hallinnolliset toimenpiteet, jok-
seenkin samanlaiseksi muodostuvaa suhdetta
maailmantalouteen säätelevä valtiontalous
sekä suhdetta muihin valtioihin sotineeno so-

pimuksineen ja valtioliittoineen säätelevä ul-
kopolitiikka tekevät kansallisvaltiosta tärke-
än kulttuurisen kokonaisuuden. Vallitsevilla
käsityksillä kansasta, esimerkiksi Suomen ta-
pauksessa edella eritellyllä suomalaisuuspu-
heella, on tärkeä asema tällaisen kulttuurisen
systeemin muotoutumisessa, koska se tarjoaa
myös viitekehyksen kaytannoille. Puheava-

ruus on aina myös konkreettisia kaytanttija ja
niiden tuottamia toimijan asemia, jotka vasta-

vuoroisesti tarjoavat lahtokohdat yksiloiden
ja toimenpiteiden kohteiksi määriteltyjen vä-

estöryhmien identiteettityOlle.
Esimerkiksi alkoholipolitiikka ei ole ul-

koista suhteessa määrittelemäänsä kohtee-
seen, "suomalaiseen juomatapaan", vaan vä-
estön alkoholinkayttotapoja on jo vuosisato-
jen ajan muovattu juomiseen kohdistuvilla
kontrollitoimenpiteilla tai siihen välillisesti
vaikuttavilla elinolojen muutoksilla. Suomes-

sa on jo pitkä perinne niin alkoholipolitiikas-
sa kuin monilla muillakin väestöön kohdistu-
van "biopolitiikan" (Foucault l97B) lohkoil-
la, ja se on asianmukaisine puheavaruuksi-
neen "sisään kirjoitettuna" suomalaiseen

kulttuuriin. Tama ei tietenkään tarkoita sitä,
että valtiollisia toimenpiteita pidettaisiin syy-

nä suomalaisen kulttuurin joihinkin piirtei-
siin, silloinhan kulttuuri ja yhteiskuntapoli-
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tiikka taas leikattaisiin erilleen toisistaan.
Kyse on moniulotteisesta kokonaisuudesta.

Aivan lähivuosiin saakka laillinen alkoholi
on ollut hyödyke, jonka ostamista on eri tavoin

rajoitettu tai jolle on asetettu erityisehtoja.
Viela 1960-luvulla ostajan täytyi esittää eri-
tyinen ostotodistus, ja esimerkiksi ns. "ruo-
kailupakkoa" on joissakin yhteyksissä esiin-
tynyt ainakin l980-luvulle saakka. Nämä

kaikki ovat antaneet (usein "kapinallisia")
aineksia sille merkitysavaruudelle, jonka ra-
joissa juominen, juomattomuus tai juomatavat

on ymmärretty niin julkisesti kuin yksityi-
semmissä piireissä. Nyt nämä rajat alkoholin
merkitysavaruudelle ovat jonkin verran muut-

tuneet, mutta uuden muotoutuminen ja van-
han täydellinen unohtuminen kestävät var-

maan vuosikymmeniä.
Sama pätee viestintäpolitiikkaan. Sahkoi-

sen viestinnän valtiollinen monopoli on itses-

tään selvänä viitekehyksenä strukturoinut kä-

sityksia hyvistä ja huonoista ohjelmista seka

valtion roolista suhteessa kansalaisiin ia hei-

dän vapaa-ajan viettoonsa nähden. Valtiolli-
nen kontrolli on saanut oikeutuksekseen huo-

len massakulttuurin haitallisesta vaikutuk-
sesta (esim. Ang 1985 & 1991; Alasuutari
1992b),ia toisaalta valtiollisen television uu-

tisten seuraaminen on - aivan kuten Norjassa

(Hagen 1992) - nahty lähes kansalaisvelvolli-
suutena.

MIKA ON MUUTTUMASSA?

Taloudellis-kulttuurisen protektionismin
murtuminen muuttanee suomalaista kulttuu-
ria joiltakin osin. Ensinnäkin tiedonvälitys on

teknisen kehityksen myötä räjähtänyt niin
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Pertü Alasuuta,ri: Alcohol and, comtnunica-
tions policies as cultural protectionism (Al-
Itoholi- ja oiestintäpolitäkka kulttuurisena
protektionismina)

The article compares alcohol policy to electro-
nic media policy as forms of cultural protection-
ism. Cultural protectionism has coincided with
an era of economic protectionism, which in Fin-
land started #ter World War I and the Finnish Civil
War in 1918 and which is now ending as a result
of the GATT agreement and Finland's membership
of the European Union. During that era, the Fin-
nish nation has not only been protected against
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imports offoreign agricultural products. The Fin-
nish common people have also been constructed as

a populace in need of civilization, and that is why
the borders have been closed to bad influences
such as cheap liquor or mass culture. The article
discusses the way in which this "bio-policy" (Fou-
cault) affecting people's living conditions has re-
sulted in or formed Finnish culture, and notions
about art, mass communication, and alcoholic
drinking. As to notions of alcohol, it is predicted
that the meanings of protest aroused by state con-
trol policy are gradually fading and will give way to
notions of drinking problems as evidence of a

disease.
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