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Syntyneessä tilanteessa pyrkimys paikallisyhteisön tasolla estää ennalta alkoholiongel-
mien syntymistä on saanut aivan uutta merkitystä. Tosin voimakkaan keskitetyn alkoholijär-
jestelmän oloissakaan paikallistason toimet eivät olisi olleet yhtään vahämerkityksisempiä,
mutta ne jäivät toissijaisiksi.

Aineellisten ja henkisten voimavarojen suuntaaminen paikallisyhteisössä tapahtuvaan
toimintaan ja sen kehittämiseen avaa uusia mahdollisuuksia ehkäistä alkoholiongelmia,
mutta se ei pysty korvaamaan niitä alkoholipoliittisia keinoja, jotka ovat keskitetyn alkoho-
lijärjestelmän rapautumisen myötä heikentyneet tai kokonaan hävinneet.

Paikallistason päätiiksenteolla voidaan vain rajallisesti vaikuttaa alkoholin saatavuuteen.

Lisäksi näyttää siltä, että olemassa oleviakaan mahdollisuuksia ei haluta kayttaa. Myos

[,ahti-projektin aineisto antaa tästä viitteita. Markkina-ajattelu ja yrittäjäystävällisyys nou-

sevat helposti ratkaiseviksi poliittisten päättäjien antaessa lausuntonsa uusien ravintoloi-
den avaamisesta. Anniskelupaikkojen lisääntyminen puolestaan kiristää kilpailua asiak-
kaista ja johtaa mm. kilpailuun alkoholin hinnalla, mihin hinnoittelun muuttuminen va-

paammaksi luo edellytykset.
Valistus eri muotoineen saa hyvin keskeisen aseman pyrittäessä paikallisyhteisössä vai-

kuttamaan ennalta ehkäisevässä mielessä ihmisten alkoholinkayttötjn. Haasteena on ihmis-
ten tavoittaminen aikamme tiedotustulvassa. Lisäksi joudutaan kamppailemaan paikallisen
eliitin usein yltiijliberalistisia alkoholikasityksiä vastaan. Ne tulevat esiin mm. paikallisissa
tiedotusvälineissä ja vahvistavat samaa valtakunnallisissa tiedotusvä]ineissä ilmenevää
tendenssiä. Lahti-projektin ansiona on, että sen puitteissa kyettiin kehittämäan tuoreita
työmuotoja lierLrn jakamisessu ja myös mm. nuorisotyössä.

Syntymässä olevien tai jo karjistyneiden sosiaalisten ja terveydellisten haittojen havaitse-
minen ja korjaaminen korostuval väislämällä paikallisyhteisössä lupuhluvassa [oiminnussa.

TUsta Lahti-projektin perusterveydenhuollon lyhytinterventio on esimerkkinä. Toisin sa-

noen joudutaan painottamaan jo syntyneiden vahinkojen paikkaamista, kun keinot niiden
ennaltaehkäisyyn ovat alkoholijarjestelmän muutosten myötä vähentyneet. Perusterveyden-
huollolla on tässä työssä tärkeä rooli, mikä pitäisi ottaa huomioon jo henkili;kunnan koulu-
tuksessa.

Heikoirnmin Lahti-projektissa kaiketi onnistui ravintola-ajan yrittajien herättäminen
näkemään oma sosiaali- ja terveyspoliittinen vastuunsa. Heille vapaa kilpailu sekä alkoho-
lijuomien vapaa hinnoittelu ja mainonta olivat tärkeimpiä asioita. Rohkaisevaa sen sijaan
on, että monet tarjoilijat ja paikallinen ravintolahenkilökuntaa kouluttava oppilaitos olivat
valmiita osallistumaan projektiin.

Lahti-projektin kaltaiset hankkeet tahtovat Iiian useinjäädä vaille näkyviä pysyviä vaiku-
tuksia. Aika näyttää, miten Lahti-projektin kay. Oletettavasti sen vaikutus näkyy ainakin
kaupungin omassa organisaatiossa, jossa opittiin ymmärtämään alkoholista aiheutuvien

sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ehkäiseminen tavanomaiseen työhön kuuluvaksi
ja ylittamaan tässä työssä hallinnollisia ja ammatillisia rajoja. Lahti-projektin kokemuksia
on välitetty myös muualle maahan. Projektista saatiin arvokasta tutkimustietoa, joka pr«rjek-

tin loppuraporttina on eri maiden tutkijoiden ja muiden alkoholikysymysten kanssa toimi-
vien käytettävissä.
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Väestön suhtautumista alkoholi
juituksiin un Suomessa nrilallu
dustelujen avulla 1950-luvulta
si vastaajia pyydettiin ottamaa

keskioluen myyntitapaan. Seur,

k1 mmenellä liedusteltiin myös

tautumista vahvan oluen myyn

vun alu-sa ryhdylliin kysl määr

tautumista vallitseviin alkoholi
joituksiin, ja aivan vuosikymn

mielipidetiedusteluissa alettiin
kysyä, missä viinejä tulisi olla
tlesla 1992 alkaen on haaslale

vuosittain kysymys väkevien all
sopivasta myyntitavasta.

Eri juornaryhmiin kuuluvier
mien sopivan myyntitavan ohe

aika ajoin pyydetty ottamaan

muihin alkoholipoliittisiin to

Näitä ovat olleet muun nluässa a

en myynnissä sovellettavat ikäri

Iijuomien mainonnan rajoitukr
Österberg 1992a).

Seuraavassa tarkastelemme
holipoliittisia asenteita ja niid
kolmen viimeksi kulurreen vu

aikana sellaisina. kuin ne tulev
tetuissa mielipidetutkimuksisr
lumme pääpaino on 1990-luvul,
sa muutoksissa sekä tuoreimpi
tiedustelujen tulosten tulkinnai
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