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ßeportaasi Alkon historiasta

Simpura, Jorma: Vapaan oünan aika. 50 uuotta
suomalaista alkoholipolitü.kkaa. Tampere 7982,
474 shsua

Alko juhlisti 50-vuotispäiväänsä kirjoituttamalla
400-sivuisen historiateoksen yhtiön toiminnasta ja
maassa harjoitetusta alkoholipolitiikasta. Tämän
tehtävän suoritti kokenut journaiisti Jorma Simpu-
ra. Tavoitteeksi oli asetettu teos, jossa kirjan saate-
sanojen mukaan oli tarkoituksena "välttää tavan-
omaista firmahistorian kaavaa ja myös kuvitelmaa
syvästi tieteellisestä tutkimustyöstä. Alkoholimo-
nopoli ja -Iainsäädäntä, tuotteen teko, kauppa,
nautinta, sen vaarat ja seuraukset, valvonta ja sen
kritiikki oli puettava helposti luettavaan, yhteis-
kunnallisesti sävytettyyn ja journalistisesti muo-
toiltuun, mutta arvokkaaseen asuun".

Näin kirjan esipuhe antaa ymmärtää, että pyrki-
myksenä ei ole ollut kirjoittaa tieteelliset vaati-
mukset täyttävää yrityshistoriaa, vaan eräänlainen
journalistiseen tyyliin kirjoitettu historiikki - pi-
täisi kai sanoa reportaasi. Sellaisena on käsillä ole-
vaa teosta - annettu tehtävä huomioon ottaen -myös arvioitava, joskin jäljempänä katson tarpeel-
Iiseksi myös palata kysymykseen siitä, onko tämä
nyt aikaansaatu teos riittävä Pohjoismaiden tuotta-
vimmalle yritykselle ja yhteiskunnallisesti katsot-
tuna merkittävälle alalle, joka on puoli vuosisataa
(itse asiassa 63 vuotta) ollut valtion monopolina.

Simpuran teos on pitkäIle sen toimeksiantoa vas-
taava: helposti luettava, paikoin värikäs ja vauhdi-
kaskin reportaasi. Väriä ja vauhtia antavat kirjalle
monet alalukujen kekseliäät ja lennokkaat otsikot,
joista tässä muutama mainio esimerkki: "Talvelan
karisma", "WC kunnossa ja emäntä miellyttävä",
"Paheelliset baarituolit", "Joka ukolla juustovoi-
Ieipä", "Kahdella pullolla rähjää tarpeeksi". Juuri
nuo monet varsin hyvät otsikot antavat kirjalle
reportaasinomaista leimaa, mutta kirjan loppupuo-
lella otsikot kyllä latistuvat, ja lennokkaiden otsi-
koiden keksimisessä olisi muuallakin kautta koko
teoksen kannattanut nähdä vielä enemmän vaivaa.
Se seikka, että kirjassa on vain vähän sivua tai
puoltatoista pitempiä alalukuja, saattaa kyllä toi-

saalta helpottaa lukemista, mutta toisaalta se on
tehnyt teoksesta jäsentymättömän ja mielestäni lii-
an paljon kuriositeetin luonteisia asioita ja tapah-
tumia sisäItävän esityksen. Lähinnä kai tästä syys-
tä teosta vaivaavat pinnallisuus ja selvien kehitys-
linjojen esittelyn vähäisyys.

Alkon 50-vuotishistoriikkia ei pidä Iukea totisin
ilmein ja otsa kurtussa ns. kovaa tietoa etsien. Mi-
käli sen lukijalla on toisenlainen asenne, ei sen
parissa aika tule pitkäksi. Sen sivuilla on kyllä
paljon sekä hauskaa että hyödyllistä tietoa. Kirjan
teksti ei elä näkemysten runsaudella, mielenkiin-
toisilla §symyksenasetteluilla ja laaja-alaisilla
§tkennöillä poliittisiin ja taloudellis-sosiaalisiin
ilmiöihin. Mutta pitkin matkaa on kirjasta löydet-
tävissä teräviä ja kriittisiäkin huomioita, ja usein
on asia pelkistetty osuvasti ja ytimekkäästi. Esi-
merkkinä siellä tää[ä näkyviin tulevasta kirjoitta-
jan terävästä ja kriittisestä otteesta mainitsen kir-
jan alkupuolella olevan kohdan, jossa esitellään
yhtiön ensimmäisten johtajien yhteyksiä talouselä-
män etupiireihin. Sivulla 6? todetaan: "KOP:lle oli
suhteissa Alkoon varmaankin merkittävintä se, että
jokseenkin koko Alkon rahaliikenne oli keskitetty
tuolloin juuri tähän pankkiin. Myymälöiden kassat
vietiin pääosaltaan KOP:n konttoreihin ja vain
niillä paikkakunnilla, missä niitä ei ollut, käytet-
tiin muuta pankkia, Iähinnä PYP:tä. Reinikan'sil-
Ianrakentajanosa' siis oli KOP:llekin perin tärkeää,
sillä Alko jos mikään liikutteli rahavirtoja pula-
ajankin Suomessa."

Paras jakso teoksessa on mielestäni n. 160 sivun
mittainen osuus, joka käsittää ajanjakson vuodesta
1932 eli yhtiön perustamisesta aina toisen maail-
mansodan päättymiseen saakka. Alkuvuosien va-
kiintumattomat ja nykypäivästä käsin hurjiltakin
vaikuttaneet alkoholiolot sekä sota-ajan jännittä-
vät sattumukset ovat olleet otollisia kohteita värik-
käälle reportaasille. Vai mitä sanotaan ajasta, jol-
Ioin raavas mies saattoi ravintolassa siemaista ker-
taistumalla ja nopeassa tahdissa kokonaisen rom-
mipullon. Simpura toteaa: "Ei tietenkään ollut aina
mieltä ylentävää nähdä yksinäinen mies ravintolas-
sa edessään kokonainen Jaloviina- tai rommipullo
ilman aterian rippeitäkään." Vuonna 1934 kieltet-
tiin Jaloviinan, Viskiviinan ja Rommiviinan pul-
loittain anniskelu, vuonna 1938 kiellettiin oikean
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rommin anniskelu pulloittain ja vuonna 1941 kaik-
kien väkevien juomien pullotarjoilu. Ja lukijale
kerrotaan myös, mikä oli "pakkovoileipä". Näin
siitä Simpura lainaten Eero Manneria: "Joillakin
alemman luokan ravintoloilla oli käytössä muuta-
mia juustovoileipiä, jotka kiersivät asiakkaalta toi-
selle päivästä päivään, kuukaudesta toiseen - kai
joskus vuosiakin. Niitä piti olla paljon, koska Al-
kon tarkastajan tullessa piti joka ukon edessä olla
tällainen leipäpa1a. Vakinaiset asiakkaat tiesivät
Iuonnollisesti, ettei voileipä ollutkaan tarkoitettu
syötäväksi."

Eipä silti, ei ny§isten ravintola-asiakkaiden
kannalta uuden alkoholijärjestelmän alkuaikoja
haikailla, sillä viinan anniskelu grogeina oli rajoi-
tettu kolmeksi neljän senttilitran ryypyksi ateriaa
kohti. Tosin viinan anniskelumääräyksiä saattoi
kiertää jopa siten, että siirtyi istumaan ravintolan
toiseen päähän.

Saamme Simpuran esityksestä tietää, että Oy Al-
koholiliike Ab:lle oli alkuvuosina luonteenomaista
sotilaallinen johto, huippu-urheilun arvostaminen
ja naistyöntekijöiden syrjintä. Yhtiön voimahahmo
oli apulaisjohtaja eversti Paavo Talvela ja eversti*
valtaa ylläpitivät yhtiössä hänen lisäkseen vähit-
täismyyntiosaston päällikkö - myöhemmin yhtiön
toimitusjohtaja - Toivo Veistaro, "kasakkaevers-
ti" Sandman, Hangon paikallisjohtaja eversti Ap-
pelgren ja Uudenkaupungin paikallisjohtaja eversti
Björkqvist. Yhtiön palveluksessa oli poikkeukselli-
sen suuri määrä huippu-urheilijoita, kovimpina ni-
minä kultamitalimiehet Taisto Mäki ja Matti Järvi-
nen. Erityisen paljon oli huippunyrkkeilijöitä ja
väitettiin, että yhtiön palveluksessa olevista olisi
löytynyt nyrkkeilyjoukkue, joka olisi päihittänyt
koko muun Suomen joukkueen. Sotilaiden ja urhei-
lijoiden miehekäs kaarti ei suosinut naimisissa ole-
via naisia: Heitä ei firman töihin huolittu ja ero tuli
yhtiön palveluksesta, jos neiti-ihminen sattui ereh-
tymään naimisiin, ja näin oli koko 1930-luvun.

Simpuran teos sisältää paljon mielenkiintoista ja
hauskaa ainesta, mutta journalistisena historiikki-
nakin se kyllä jättää sijaa arvostelulle. Sen suurin
puute on mielestäni geneettisen tutkimus- ja kirjoi-
tusotteen vähäisyys: Se ei nosta esiin syy- ja seu-
raussuhteita, ei myöskään kehityslinjoja, jotka yk-
sityiskohtaisen ja keventävän aineksen suuri määrä
peittää alleen. Jo pelkästäiLr pienten tilastollisten
asetelmien ja graafisen esityksen harkittu käyttö
olisi korjannut näitä puutteita. Paitsi että kirjoitta-
jalla ei ole ollut geneettistä otetta, on hänellä ollut
kovin vähän valmiutta katsella väkijuomayhtiötä
ja sen kehitystä ulkoapäin suomalaisesta yhteis-
kunnasta käsin ja aikalaisten silmin. Kirjan sivuil-
ta eivät näy alkoholipoliittinen mielipidekehitys -

niin kansalaisten, poliittisten puolueiden kuin mui-
denkaan erilaisten intressiryhmien keskuudessa -ja sen vaikutus yhtiöön ja sen toimintaan sekä
yleensä harjoitettuun alkoholipolitiikkaan. Ja kui-
tenkin juuri tämäntapaiset seikat olisivat tarjon-
neet mielin määrin ainesta värikkäälle journalisti-
selle esitykselle.

Historiantutkimuksena Jorma Simpuran teosta
ei voida pitää, eikä se sellainen kai pyri olemaan-
kaan. Juuri tästä syystä olisi tieteelliset vaatimuk-
set täyttävän ja tyhjentävän historian kirjoittami-
nen yhteisestä väkijuomayhtiöstämme ja maassa
harjoitetusta alkoholipolitiikasta mielestä'ni välttä-
mätöntä. Sen puutetta Alkon 5O-vuotishistoriikki
ei poista.

Ja minkälainen tuon teoksen sitten tulisi olla ja
mitä se voisi sisältää sellaista, johon Simpuran kir-
joittama teos ei jo anna valaistusta. Sen tulisi olla
laajoja asiayhteyksiä huomioon ottava, analysoiva
ja vertaileva, lähinnä talous- ja sosiaalihistorialli-
nen tutkimus. Mainitsen vain eräitä tärkeimpiä täl-
laisessa teoksessa käsiteltäviä seikkoja:

- Väkijuomayhtiön toimintafilosofia ja yhtiön
toiminnan vaikutus alkoholin asemaan yhteiskun-
nassa

- Alkoholijuomien hintakehitykseen vaikutta-
neet tekijät sekä hinta- ja kulutussuhteiden keski-
näiset yhteydet

- Yhtiön taloudellinen tulos ja sen merkitys val-
tiontaloudessa

- Alkoholijuomien tuotanto-, tuonti- ja vienti-
suhteet

- Yhtiön kaupalliset yhteydet alkoholin tuotta-
jamaiden myyntiorganisaatioihin

- Yhtiön asema valtionyhtiöiden joukossa ja Al-
koholiliike väkijuomayhtiönä verrattuna ulkomai-
siin väkijuomayhtiöihin

- Yhtiön toiminnan johto ja kontrolli: johto- ja
hallintosuhteet, hallintoneuvoston toiminta, yhtiön
suhteet valtiovaltaan (hallitukseen, eduskuntaan ja
sosiaaliministeriön raittiusosastoon)

- Erilaisten eturyhmien (poliittiset puolueet, te-
ollisuus ja liike-elämä, raittiusjärjestöt ym.) intres-
sit alkoholiyhtiöön ja sen toimintaan sekä yhtiön
suhteet niihin

- Mielipideilmaston vaikutus yhtiön toimintaan
ja harjoitettuun alkoholipolitiikkaan.

Alkon historian kirjoittajalla on siten edessään
vielä haastava ja mielenkiintoinen työkenttä. Toi-
voa sopü, että AIko viimeistään 60-vuotispäivik-
seen kirjoituttaisi tieteelliset vaatimukset täyttä-
vän historiateoksen. Tätä voisi ainakin odottaa ko-
ko kansan Alkolta - yhtiöltä, joka nousi Suomeh
suurimpien teollisuusyritysten joukkoon ja joka
vuodesta toiseen on ollut jo pitkään Pohjoismaiden

260



kannattavin liikeyritys.
Jorma Kallenautio

Vastauksena trorma Kallenautiolle

Kallenaution huomautus kirjan,,suurimmasta
puutteesta", "geneettisen otteen vähäisyydestä,,,
jäi minulle jotenkin epäselväksi. Onhan kirjassa
laajimmin keskitytty kuvaamaan juuri alkoholipo-
litiikkamme ja monopoliyhtiön historiallista kehi-
tystä selvin aikajaksotteluin, tapahtumien syitä ja
seurauksia, päätöksiä, niiden taustaa ja myös kri-
tiikkiä, oikeaan osuneita otteita, virheitä ja niistä
irtaantumista vahvasti yhdistettynä yhtiön arki-
päivään sekä ennen kaikkea elävään yhteiskuntaan
ja sen ilmiöihin. Keskeisin ei ole alkoholiyhtiö jo-
nain firmamonoliittina, vaan sosiaalisena, kaupal-
lisena ja teollisena laitoksena täyttämässä lain sille
asettamia tehtäviä kansalaisten alkoholintarpeen
tyydyttäjänä ja säätelijänä. "Vapaan viinan aika,,
rakentuu siis monopoliyhtiön, lainsäädännän ja sen
soveltamisen sekä elävän ihmisen vuorovaikutuk-
seen katsottuna eri ajanjaksojen taustaa vasten.
Tuskin laajat tilastolliset esitykset olisivat olleet
välttämättömiä, eivätkä ne juuri kuuluisikaan
journalistisesti muotoiltuun esitystapaan. Tilastoi-
hin viehättynyt löytää ne §llä helposti yhtiön vuo-
sikirjoista ja toimintaselostuksista.

Alkoholipoliittinen mielipidekehitys, jota KaI-
Ienautio muun muassa myös kaipaa, tulee esille
varsinkin selostetuista alkoholipoliittisista tutki-
muksista (Kuusi, Lanu, Sariola ym.), joukossa on
myös Kallenaution oma eduskunta- ja puoluepoli-
tiikkaa käsittelevä väitöskirja "Kieltolaki ja sen
kumoaminen", joka tässä yhteydessä saatettiin tu-
hansien lukijain tietoon. Alkoholipoliittisten tutki-
musten merkitys niiden edustaessa uutta kenttäso-
siologista tutkimusmetodia Suomessa oli pitkällä
jännitteellä varsin huomattava, sillä ne olivat mo-
nissa kohdissaan vallinneista virallisista käsitys-
kannoista poikkeavia - kuten totean - ja muok-
kasivat mielipiteitä myös itse yhtiön johdossa. Mi-
kä puolestaan voisi kuvata paremmin lainsäädän-
nön uudistukseen välittömästi liittywää mielipiteen
muutosta kuin uuden lain eduskuntakäsittely sekä
toisaalta Alkon suorittama olutravintoloiden avaus
maaseutukeskuksissa ja väkevistä mietoihin -kam-
panja.

On vaikeata ennustaa, miten Alkon johto tulee
aikanaan suhtautumaan Kallenaution suosittele-
man uuden, "tieteelliset vaatimukset täyttävän ja
tyhjentävän" Alkon historian kirjoittamiseen ehkä-

pä kymmenen, kahdenkymmenen tai viidensm-
menen vuoden kuluttua. Nyt Alkon johto ilmaisi
selvää kyllästymistä tavanomaisen ja keskivertoi-
sen, ehkäpä §lIä "virallisen,' tieteellisen predesti-
naation ehdot täyttävän firmahistorian valmista-
miseen. Lähtökohtana julkaisemiseen sen sijaan
oli, että historiikin tuli olla muodoltaan ja sisäIlöl-
tään sellainen, että se ennen kaikkea soveltuu Al-
kon oman laajan työntekijäkunnan luettavaksi.

Alko ei siis tarvinnut mitäitr kirjallista juhlaka-
lua, jota ehkä joten kuten selailtaisiin 50-vuotispäi-
vän merkeissä ja siirrettäisiin sitten koristamaan
kirjahyllyä. Samantapaista sllästymistä näyttää
ilmenevän myös joidenkin muiden suurfirmojen
johdossa päätellen palautteista, joiden mukaan
"Vapaan viinan ajan" kirjoitustapa voisi olla malli-
na muidenkin firmojen tuleville historiikeille. Täs-
sä alkaisivat ehkä kuitenkin lyödä vastaan ennalta
hyväksyttyjen ja opetettujen tieteellisten liturgioi-
den lisäksi elinkeinolliset etunäkökohdat, ja silloin
olisi §symyksessä jo kovempi peli kuin pelkkä
Iehtikeskustelu. Kun erään suuryhteisön juhlahis-
torian professoritasoisen yhden käsikirjoituslius-
kan kirjoituspalkkion on väitetty olevan 1 600 mk,
noussee "syvästi tieteellisen" firmahistoriankin
kirjoittaminen suhteellisesti arvioiden melkoisesti
tuottavammaksi kuin Kallenaution pelkäksi repor-
taasihistoriaksi nimittämän tuotteen tapaisen his-
toriikin.

Lehdistössäkin on vaihtoehto kyllä otettu vaka-
vasti huomioon. Esimerkiksi päätoimittaja pentti
Pulakka esitti keskustapuoluelaisessa Keskipoh-
janmaassa L4. 7. 82 alakerrassaan: ,,Kirjan kirjoit-
taja on onnistunut vaikeassa tehtävässään. Kirjaa
on mukava lukea ja siinä on runsaasti asiaa. Täl-
laista kaavaa kannattaa firmoille suositella: väljä
toimeksianto ja kokenut journalisti työhön! ',

Tosin tiedemiesarviotkin ovat poikenneet toisis-
taan. Julkaisemme seuraavassa Suomen poliittista
historiaa tutkineen valt. lis. Magnus Lembergin
vastineen Helsingin Sanomissa esitett;4m arvioon
"Vapaan viinan ajasta", koskapa vastine ei jostain
syystä ole mahtunut HS:n mielipidepalstalle. Lem-
berg on lainannut siihen myös pari otetta Helsingin
yliopiston poliittisen historian professorina toimi-
neen Keijo Korhosen "Vapaan viinan ajan,, arviois-
ta, jotka alivaltiosihteeri Korhonen on esittänyt
minulle lähettämässään kiitoskirjeessä kirjasta.

Jorma Simpura
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