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Pekka Kuusi Alkon Heikki Suomalainen
aa a

pilflssa

Keväällä 1946 kirjoittaa Kansalaisryhti
ry:n toiminnanjohtaja Pekka Kuusi Suo-
men Kuvalehdessä otsikolla Suomalainen
alkoholipolitiikka - onko sitä olemassa?
Samana keväänä, toukokuun l. päivästä
aloittaa yleistarkastaja Pekka Kuusi
työskentelynsä Oy Alkoholiliike Ab:ssa
tulevan toimitusjohtajan, eversti Toivo
Veistaron, toimesta ja alaisena.

Pekka Kuusen karrieeri Alkossa oli
nopeasti nouseva: 1949 sosiaalisen toimen
apulaisjohtaja, 1950 liikehallinnollisen toi-
men johtaja ja johtokunnan varajäsen,
1952 johtokunnan jäsen ja jakelutoimen
johtaja, 1969 pääjohtajan varamies, 1972
pääjohtaja ja johtokunnan puheenjohta-
ja. Vuodesta 1955 hän on toiminut myös
Oy Yhtyneet Ravintolat Ab:n johtokun-
nan varapuheenjohtajana sekä vuodesta
1972 puheenjohtajana. Ministerin arvoni-
mi hänelle suotiin vuonna 1975. Näihin
vuosiin nivoutuu vielä paljon muutakin
toimintaa.

Kansalaisryhti ry:n peruja oli Otavan
Aikamme kysymyksiä -sarjassa vuonna
1948 ilmestynyt kirja Suomen viinapulma
gallup-tutkimuksen valossa. Läpikäyväs-
ti positiivishenkisessä arvioinnissaan
Heikki Waris lausuu, että "Pekka Kuusen
kirjaa on pidettävä alkoholipolitiikkam-
me, sekä Iainsäädännön että käytännölli-
sen raittiustyön kannalta erittäin merki-
tyksellisenä tapauksena". Hän suositteli
sitä tenttikirjaksi sekä Alkon että rait-
tiusjärjestöjen vastuullisille toimihenki-
löille. Yliopistollinen kurssikirja siitä ai-
nakin tuli.

Muiden tehtäviensä lisäksi Pekka Kuu-

sesta tuli Alkossa Alkoholiliikkeen Aika-
kauskirjan päätoimittaja, ensin vt. pää-
toimittaja vuonna 1947 ja vakituinen
seuraavan vuoden alusta. Hän oli päätoi-
mittajana aina vuoteen 1972 ja uudisti
voimakkaasti sekä lehden sisäIlön että
toimitustavan nimeä myöten, joka vuo-
den alusta 1953 muuttui Alkoholipolitii-
kaksi. Tässä yhteydessä sopii ehkä maini-
ta myös nykyisen kuluttajavalistuskam-
panjan edelläkävijä: alkuvuodesta 1951
ilmestyi - Pekka Kuusen ohjauksessa -päivälehdissä informatiivinen ja tosi rai-
lakas ilmoitussarja Auttamaton AIko,
jossa vieläkin voisi oIIa opiksi ottamista.

Vuoden 1947 lopulla Pekka Kuusi sai
tehtäväkseen "toimittaa oppikirjan, jota
piti käytettämän lähinnä Alkoholiliikkeen
henkilökunnan koulutustyössä mutta
kernaasti alan opetustoiminnassa laajem-
maltikin". Vuonna 1952 ilmestyi Väkijuo-
makysymys, 38?-sivuinen teos. En saata
olla lainaamatta Martti Kailan teoksesta
esittämän arvioinnin loppuosaa.

"Kokonaisvaikutelmana'Väkijuoma-
kysymyksestä' on sanottava, että se on
yhtenäinen, tyyliltään ja sisällykseltään
tiivis kokoomateos väkijuomien käyttöön
ja väärinkäyttöön Iiittyvistä ongelmista.
Maisteri Kuusen on onnistunut siinä
ytimekkäästi ja samalla asiallisesti esittää
kaikki ne peruskysymykset, jotka nyky-
hetkellä ovat aktuelleja. Ne kasvavat
elimellisesti nykyhetken kysymyksiksi
sen historiallisen näkemyksen pohjalta,
joka tekijäIle on ominainen. Tekijää on
epäilemättä onniteltava suuren tehtävän
onnellisesta ratkaisusta.
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Teokselle antaa leimansa objektiivinen
ja kriititlinen asenne niihin kysymyksiin,
joita siinä käsitellään. Huolimatta siitä,
että tämä objektiivisuuden tavoittelu
kaikkialta kuultaa läpi, ei teos kuitenkaan
ole persoonaton, päinvastoin. Sekä tyylit-
tään että asiasisäIlöItään se on hyvin
persoonallinen, paikoitellen, kuten kirjan
Ioppuluvuissa, miltei tunnustuksenomai-
nen. Tästä syystä lukija ei huolimatta
teokseen sisäItyvistä lukuisista tilastotie-
doista, menetä hetkeksikään mielenkiin-
toaan, vaan lukee kirjan tuntien, että
kysymyksessä ei ole vain kuivia asiatieto-
ja sisäItävä teos, vaan elävän elämän
ongelmia selvittelevä yleistutkimus. Sa-
malla kun tekijä tutustuttaa lukijan näi-
hin ongelmiin, asettaa hän eteemme
vaatimuksen, että näiden ongelmien rat-
kaisu positiiviseen suuntaan on eräs
yhteiskuntamme velvollisuuksista.

'Väkijuomakysymys' on kokoomateos,
jolla ei liene vastinettaan edes ulkomai-
sessa kirjallisuudessa. Se soveltuukin
erinomaisesti yliopistollisen opetuksen
kurssikirjaksi, mutta sillä on merkityk-
sensä myös huoltoviranomaisten ja peda-
gogien kouluttamisessa ja heidän jokapäi-
väisen työnsä tietolähteensi." - Tekijän
onkin katsottava onnistuneen tavoitteis-
saan erinomaisesti.

1940- ja 1950-luvun taitteeseen ajoittu-
vat myös neuvottelut, joissa Pekka Kuu-
sella oli keskeinen osuus ja jotka johtivat
Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiön
(nykyisen Alkoholitutkimussäätiön) pe-
rustamiseen. Säätiön perustaminen on
luettava nimenomaisesti Pekka Kuusen,
Martti Kailan ja Heikki Wariksen yhteis-
toiminnan ansioksi. Kuusi toimi perusta-
misvaiheessa säätiön ensimmäisenä sih-
teerinä ja sen jälkeen pitkään säätiön
rahavarainhoitajana, nyttemmin hän on
hallituksen jäsen.

Väkijuomakysymyksen Tutkimussää-
tiön hallitus hyväksyi 18. 4. 1951 pitämäs-
sään kokouksessa suunnitelman Iähiajan
alkoholipoliittiseksi tutkimusohjelmaksi.
Suunnitelman olivat yhdessä Pekka Kuu-
sen kanssa laatineet Martti Kaila, Heikki
Waris sekä Pauli I. Tuovinen. Hyväksytyn
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ohjelman kolmesta pääaiheesta ensim-
mäinen oli määritelty seuraavasti: Vaiku-
tukset mietojen juomien jakelun aloitta-
misesta paikkakunnalla, jolla ei aikaisem-
min ole ollut väkijuomien vähittäismyyn-
tiä eikä anniskelua. Tutkimuksen vetäjä-
nä toimi Pekka Kuusi.

Asiaan ryhdyttiin ripeästi. Jo huhti-
kuussa 1951 tiedotettiin, että toimenpi-
teet tutkimuksen vireille saamiseksi oli
aloitettu. Säätiön taholta oli käännytty
Ikaalisten, Järvenpään, Karhulan ja No-
kian kauppaloiden puoleen ja tiedusteltu,
olivatko kauppalat valmiit asettumaan
ko. sosiologisen kenttätutkimuksen koe-
alueiksi. Kolmessa näistä kauppaloista oli
tarkoitus vuoden lopulla avata olut- ja
viinimyymäIät ja neljännessä, "kontrolli-
kauppalassa", kaikkien väkijuomien
myymälä. Ennen myymäläin avaamista
suoritettiin kullakin paikkakunnalla väki-
juomaolojen "mittaus", jonka avulla sel-
vitettiin eri väkijuomalajien saanti ja
kulutus, juomatavat sekä väkijuomien
käytön haittavaikutukset paikkakunnal-
la. Vastaava mittaus uusittiin noin 2-3
kuukauden ja noin B-12 kuukauden
kuluttua myymälän avaamisesta. Myy-
mälätodistus- ja tarkkailukorttiaineistoa,
erilaisia tilastoja ja yksityiskohtaista
haastattelumenetelmää apuväIineinä
käyttäen tutkimus valaissee, minkäIaisia,
kuinka laajalle alueelle ulottuvia ja miten
kestäviä ovat ne muutokset "kentässä",
joita myymäIäin avaaminen aiheuttaa.
Tämän maassamme tiettävästi ensimmäi-
sen Iaajan kokeellisen tutkimuksen odo-
tettiin antavan arvokkaita viitteitä maa-
seudun väkijuomien saantikysymyksen
järjestelyyn. Niin kuin myös antoi!

Lopulliset tutkitut paikkakunnat olivat
Nokia, Järvenpää ja Ikaalinen koepaikka-
kuntina sekä Myllykoski ja Ruovesi ver-
tailupaikkakuntina. Toukokuun 26. päivä-
nä 1956 tarkastettiin Helsingin yliopistos-
sa fil. maisteri Pekka Kuusen 393-sivui-
nen väitöskirja Alkoholijuomien käyttö
maaseudulla. Loppulausunnossaan prof.
Heikki Waris antoi suurta tunnustusta
tutkimukselle, jota hän piti metodisesti
uraauurtavana, ja valtiotieteellinen tie-



dekunta hyväksyikin väitöskirjan kor-
keimmalla mahdollisella arvosanalla.

Tutkimusta selostaessaan Erik Allardt
totesi sen olevan kansainvälisestikin kor-
keaa tasoa, varsinkin haastatteluaineis-
ton käsittelyn detaljitarkkuudessa se voi
oIIa esikuvana myöhemmälle sosiologisel-
Ie tutkimukselle. Hän toteaa, että mene-
telmä, jonka mukaan tekijä analysoi
väkijuomien nauttimistiianteet, on uutta
ja antoisaa alkoholisosiologiassa, ja lisää,
että Kuusen tyyli on yleer,sä erinomaista,
se on konkreettista, selvää ja sujuvaa.
Tämä Pekka Kuusen tutkimus on kään-
teentekevästi vaikuttanut Suomessa har-
j oitettavaan alkoholipolitiikkaan lainsää-
däntöä myöten.

Näihin vuosiin sattui myös A-klinikka-
säätiön perustaminen, varsinainen perus-
tava kokous pidettiin lokakuussa 1955.
Pekka Kuusta voidaan pitää tämänkin
toiminnan varsinaisena alullepanijana ja
taustahahmona. Sittemmin vuosina
l968-76 hän toimi A-klinikkasäätiön val-
tuuskunnan jäsenenä ja vuosina 19?1-75
valtuuskunnan puheenj ohtaj ana.

Vielä liittyi yksi teos Pekka Kuusen
kirjojen sarjaan. Lähes nelivuotisen työ-
rupeaman jäIkeen ilmestyi vuonna 1962
374-sivuinen 60-luvun sosiaalipolitiikka,
jota on luonnehdittu uraauurtavaksi. Sitä
tietä aukeni ura sekä yliopiston piiriin
(sosiaalipolitiikan dosentti vuodesta 1962)
että politiikan kentälle. Pekka Kuusi
toimi kansanedustajana vuosina 1966-70.
Vuoteen f971 ajoittuu hänen toimikau-
tensa sosiaali- ja terveysministerinä.

Pekka Kuusi on uhrannut paljon ai-
kaansa myös vanhentuneen alkoholilain-
säädännön uudistamiseen. Hän toimi vuo-
sina 1958-63 jäsenenä valtioneuvoston
asettamassa vuoden 1958 alkoholikomi-
teassa, jonka ehdotuksen pohjalta vuo-
sien 1965 ja 1967 esitykset uudeksi alkoho-
lilainsäädännöksi annettiin. Pekka Kuu-
sen toimikausi eduskunnan jäsenenä sat-
tui juuri uuden alkoholilain säätämisen
ajankohtaan. Eduskunnassa, alkoholilaki-
valiokunnan jäsenenä, hän erittäin aktii-
visesti osallistui lakiesitysten käsittelyyn.
Niinpä alkoholilain 5. § ja keskiolutlain 4.

§, periaatepykäIät, muotoutuivat Kuusen
tekemien esitysten mukaisiksi.

Pekka Kuusen työ Alkon ja alkoholin
parissa ei toki ole ollut pelkästään tutki-
mista, kirjailemista ja lainsäädäntöä. PaI-
jolti siihen on sisäItynyt myös arkipäivän
aherrusta. Jakelutoimen alueella myymä-
Iöiden ilme - jos tarjottavakin - on 20

vuoden kuluessa ratkaisevasti muuttu-
nut. Tuona ajanjaksona siirryttiin myös
asteittain sotien aikana luodusta tiukasta
ostajaintarkkailusta ensiksi lievennet-
tyyn sosiaaliseen myynninvalvontaan,
kunnes lopulta koko järjestelmästä oma-
na instituutiona, siihen liittyvine myymä-
lätodistuksineen, Iuovuttiin. Jakelutoi-
men piirissä alkanut Alkon henkilökun-
nan koulutus on Pekka Kuusen ansiota,
samoin jakelutoimen organisaation uudis-
taminen sekä aluehallintoportaan muo-
dostaminen, kuluttajavalistuksen käyn-
nistäminen, ekonometristen mallien
käyttöönotto suunnittelutyössä ja monet
järkeistämistoimenpiteet on luettava hä-
nen ansioihinsa. Hänen toimintaansa Al-
kossa, niin kuin muuallakin, on aina
Ieimannut voimakas aloitteellisuus ja
idearikkaus. Erityisesti häntä ovat kiin-
nostaneet alkoholipoliittinen tutkimus ja
alkoholijuomien hintajoustomekanismin
selvittely. Myös pohjoismaiseen yhteis-
työhön hän on osallistunut pysyvän poh-
j oismaisen alkoholilautakunnan j äsenenä.
Vähämerkityksellisenä ei myöskään ole
pidettävä sitä vaikutusta, joka Pekka
Kuusen erinomaisilla suullisilla ja
kirjallisilla - esityksillä on vuosien ku-
luessa ollut kontaktien luomisessa ja
edistämisessä, erityisesti yhtiön ulkopuo-
lisiin piireihin. Mutta myös henkilökun-
nan sisäisiin rientoihin hän on osallistu-
nut. Niinpä hän toimi vuosina 1946-48
vastaperustetun Alkon Mieslaulajien en-
simmäisenä puheenjohtajana ja myöhem-
minkin kuoron aktiivijäsenenä. Vuosina
1953-55 hän oli Alkon tennismestari.

70-Iuvun jäIkipuolisko on olosuhteiltaan
täysin toisenlainen kuin 40-luvun puoli-
väli, jolloin Pekka Kuusi Suomen Kuva-
lehdessä ilmaisi huolestuneisuutensa A1-
kon alkoholipolitiikasta. Nykypäivä tulee
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kuitenkin voimakkaasti mieleen hänen
silloisesta tekstistään: "Viimeinen ja mur-
heellisin vaihe Alkon hintapolitükassa on
tosiasiallisen määräysvallan siirtyminen
hinta- ja palkkaneuvostolle. Suomen
markka ja vaakunaviina muodostavat,
niin väitetään, kiinteän kokonaisuuden'"
Tulee kysyneeksi, ovatkohan olosuhteet
sittenkään muuttuneet niin paljon kuin
miltä näyttää, numerot kYIIä.

Kansalaisryhti ry:n työvaliokunnan en-
tinen puheenjohtaja Veikko Loppi on
äskettäin kiteyttänyt näkemyksensä seu-

raavasti: "Kansalaisryhdin piirissä Pekka
Kuusi loi pohjan tulevalle elämänural-
leen, jolla hän etevänä alkoholikysymyk-
sen tutkijana ja maamme eturivin yhteis-
kuntapoliitikkona on jo tähän mennessä
suorittanut erittäin merkittävän työpa-
noksen." Voimme yhtyä tähän.

Erityisesti Alkoholipolitiikka-IehdeIlä

- ja sen lukijakunnalla - on aihetta
esittää kiitoksensa ja onnentoivotuksensa
pitkäaikaiselle päätoimittajalle, Alkon
nykyiselle pääjohtajalle Pekka Kuuselle.
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