
painoksena ilmcstynyt Alkohol-
politik siirtyi historiaan. Uusi
lehti on itsenäincn ja pohjois-
mainen.

Lehdcssä on osastot artikke-
leille, kcskustclullc, arvioillc ja
ajankohtaistapahtumillc. Ensim-
mäiscn numcron artikkclit rulc-
vat tasapuoliscsti cri pohjois-
maista. Nc käsittclcvät päihtci-
den väärinkävttäjinä hoidcttujcn
määrän kehitystä Islannissa,
Brattin järjestclmän syntyhisto-
riaa Ruotsissa, tanskalaistcn luo-
pumista kotipoltosta, alkoholion-
gelmaisten hoitoon hakeutumista
Norjassa ja alkoholiin liittyvää
kansanperinnettä Suomessa.

Keskustelupalstoilla pohjois-
maiden monopolit kommcntoivat
suomalaista valintamyymäläsel-
vitystä, viinalaskun suuruudesta
kansantalouden tasolla käydään
väittelyä, pohditaan promillera-
joja ja uusmoralismin olcmusta.
Mukana on lisäksi kolmc väitös-
kirja- tai kirja-arviota, picnimuo-
toisia crittelyjä ja ajankohtaistic-
toja.

"'Alkoholpolitik. Tidskrift lor
nordisk alkoholforskning' -lchteä
julkaisee Oy Alko Ab yhteistyös-
sä Pohjoismaise n päihde tutki-
muslautakunnan (NAD) kanssa.
Lehtien julkaiseminen on osa yh-
tiölle kuuluvaa tutkimus- ja valis-
tustoimintaa. Se, että nimen-
omaan suomalainen monopoli
tuottaa lehden, jolla on yhteis-
pohjoismaincn sisältö, on ainur-
laatuinen ja jännittävä hanke",
kirjoittaa lehden toimittaja Kers-
tin Stenius ykkösnumeron pää-
kirjoituksessa. Hänen mukaansa
oli varsin hyödyllistä aikaansaa-
da tällainen yhteinen foorumi,
jossa eri maiden tutkijat ja käy-
tännön ihmiset voivat vaihtaa
tietojaan ja näkemyksiään:

"Alkoholitutkimus ei voi vält-
tyä osallistumasta poliittiseen
keskusteluun. Tutkijat osallistu-
vat enemmän tai vähemmän ak-
tiivisesti julkiseen väittelyyn.
Pohjoismaiden päätöksentekijät

ja poliitikot ovat puolcstaan kai-
vanneet tutkimustietoja keskuste-
lun ja päätöksentcon pohjaksi.
Näitä toivcira on esitctty crityi-
scsti viimc aikoina. Hyvinvointi-
valtion kriisi näkyy mm. sosiaali-
mcnojcn säästöohjclmissa ja li-
sääntynccssä kiinnostuksessa on-
gclmiin, jotka tavalla tai toisella
aiheutuvat alkoholista. Hyvin
harva asettaa kysccnalaiseksi
pohjoismaidcn monopolij ärj estel-
män perustcet, mutta järjestel-
män sisällä ctsitään vaihtoehtoja.
Alkoholitutkimus voi tarjota tu-
kevamman pohjan päätöksille ja
osoittaa, millä tavoin alkoholi-
kontrollin mielekkyyttä voitaisiin
parantaa heikentämättä vaikeuk-
sissa olevicn asemaa."

Lehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa, vuosikerran hinta on
30 mk. Lehteä voi tilata kätevim-
min suoraan lchdcn konttorista,
PL 350, 00101 Hclsinki 10, puh.
90-6091 434.

Alkoholipoliittiset
asenteet lientyneet

Suomalaisten alkoholipoliitti-
set asentect ovat selvästi lieventy-
neet 1970-luvun loppupuolen ja
l9B0-luvun alun tilanteeseen ver-
rattuna. Tämä käy ilmi Alkon
tilaamasta kyselytutkimuksesta,
jonka Suomen Gallup teki kulu-

van vuoden tammi-hclmikuussa.

N aise t aapaamielis Qnee t

Yli kaksi kolmannesta väestös-
tä pitää nykyisiä alkoholipoliitti-
sia rajoituksia sopivina tai halu-
aisi väljcntää niitä ja vain runsas
neljännes haluaisi tiukentaa ra-
joituksia. Vuoden l98l touko-
kuussa tehtyyn kyselyvn verrat-
tuna mielipiteet ovat muuttuneet
ratkaisevasti. Tuolloin vain run-
saat puolet täysi-ikäisestä väes-
töstä piti alkoholipoliittisia rajoi-
tuksia sopivina tai halusi lieven-
tää niitä (taulukko l).

Eniten ovat lieventyneet nais-
ten asenteet. Yajaat kolme vuotta
sitten lähes 60 prosenttia naisista
halusi tiukentaa rajoituksia, kun
nyt samalla kannalla oli vain va-
jaat 40 prosenttia naisista. Nais-
ten keskuudessa raioitusten väl-
jentämistä haluavien osuus kas-
voi vain lievästi, kun taas väljen-
tämistä haluavien miesten osuus
kasvoi l0 prosenttiyksikköä ja
tiukentamista haluavicn osuus
laski lähes puoleen (taulukko l).

Mielipiteen muutokset ovat
kaikissa väestöryhmissä saman-
suuntaiset, joten väestöryhmien
väliset asenne-erot ovat säilyneet
samanlaisina. Naiset haluavat
tiukentaa rajoituksia huomatta-
vasti useammin kuin miehet.
Vastaavasti koko väestöstä yli
5O-vuotiaat ovat asenteissaan
huomattavasti tiukempia kuin
nuoremmat ikäluokat. suurissa

Taulukko 1. Mielipiteet alkoholipoliittisista rajoituksista Suomessa, 7o
vastannelsta

kaikki
l98l 1984

miehet
1981 1984

nalset
l98l 1984

rajoituksct sopivat
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pitäisi väljentää
ei osaa sanoa
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Lähteet: Gallup (l98l); Gallup (1984)
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Taulukko 2. Keskioluen vapaan vähittäismyynnin kannalla olevien osuus mielipiteensä ilmaisseista vastaajis-

ta vuosina 1953-84, "/o

tutkimus
Gs3 P53 G64K G64S G66 G67 K68 K69 G69 G72 G7+ G76 GB4

nalset
miehet
yhteensä +2 43 ++

+6

7+

6l

25
61

+3

32

66
45

57

B6

7l

7l
92

82

IJ

84
7B

52

79

65

+6

70

58

58

78

68

t8
49

32

Löhteet: Mäkelä 1977; Gallup (1984)

TaulukkoS. Suhtautuminen lauantaisulkemiseen, 7o vastanneista

Suomi 1984

kaikki M N
Ruotsi

83 83

helmi joulu
BI

syys

Lauantaisulkemista
olisi

- 
jatkettava
nykymuodossaan

- l2aj6nns11ay2
ympärivuotiseksi

- luovuttava kokonaan

37 3+ +t

Ympärivuotinen Iauantai-
sulkeminen oli (olisi)

- oikeaan osunut toimen-
pide

- virheellinen toimen-
pide

- ei osaa sanoa

56 38 46
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Lähteet: Gallup (198a); Thomas Kolk, Ruotsin sosiaalihallitus.

mistö pitää keskioluen vapautta-
mista oikeaan osuneena toimen-
piteenä. I 970-luvun loppupuolel-
Ia tehtyihin kyselyihin verrattuna
on muutos tässäkin suhteessa

huomattava. Vuonna 1976 keski-
oluen vapaan vähittäismyynnin
kannalla oli vain 44 prosenttia
mielipiteensä ilmaisseistal, mutta
nyt vastaava osuus oli runsaat 60

prosenttia (taulukko 2).
Eri väestöryhmien väliset mie-

lipide-erot ovat samansuuntaisia
kuin edellä yleisiä rajoituksia
koskevan kyselyn yhteydessä.

Miehet pitävät keskioluen va-
pauttamista huomattavasti keski-
määräistä useammin oikeaan
osuneena toimenpiteenä. Vastaa-
vasti koko väestöstä alle 35-vuo-

Keskiolutta ei haluta Alkoon
I "Ei osaa sanoa" -tapaukset on

Täysi-ikäisen väestön enem- poistettu.

kaupungeissa ja Etelä-Suomessa
asuvat selvästi vapaamielisempiä
kuin muualla asuvat, koulutettu
väestö ja suurituloiset vapaamie-
Iisempiä kuin vähemmän koulu-
tetut tai pienituloiset.

Haastateltavilta kysyttiin
myös heidän käsitystään suoma-
laisten enemmistön suhtautumi-
sesta alkoholipoliittisiin rajoituk-
siin. Vastaajat näyttävät pitävän
omia mielipiteitä jonkin verran
väestön enemmistön mielipiteitä
tiukempina, sillä lähes 80 pro-
senttia uskoi enemmistön pitävän
rajoituksia sopivina tai haluavan
väljentää niitä ja vain viidennes
uskoi enemmistön haluavan tiu-
kentaa rajoituksia.

tiaat, toimihenkilöt, suurlssa
kaupungeissa ja Etelä-Suomessa
asuvat sekä ylioppilaatja akatee-
misen tutkinnon suorittaneet
ovat tätä mieltä tuntuvasti use-
ammin kuin haastateltavat keski-
määrin.

Naiset haluavat keskioluen ta-
kaisin Alkoon keskimääräistä
huomattavasti useammin. Koko
väestöstä samalla tavoin asennoi-
tuvat yli 50-vuotiaat, maanviljeli-
jät, Pohjois-Suomessa asuvat,
pienituloiset sekä kansakoulun
käyneet.

Lauantaisul kemis ta kannate taan

Kolme neljännestä vastanneis-
ta on jonkin asteisen lauantaisul-
kemisen kannalla. Puolet näistä
pitäisi myymälät kiinni vain ke-

säisin, puolet ympäri vuoden.
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Ne§ännes vastanneista haluaisi
luopua lauantaisulkemisesta ko-
konaan (taulukko 3).

Eri väestöryhmien väliset mie-
Iipide-erot ovat samansuuntaiset
kuin muiden kysymysten kohdal-
la. Naiset ja koko väestöstä yli
5O-vuotiaat, maanviljelijät sekä
pienituloiset kannattavat selvästi
keskimääräistä useammin ympä-
rivuotista lauantaisulkemista.
Vastaavasti lauantaisulkemisesta
haluaisivat tuntuvasti keskimää-
räistä useammin luopua miehet
sekä koko väestöstä alle 24-vuo-
tiaat sekä suurituloiset.

Ruotsissa ympärivuotinen lau-
antaisulkeminen toteutettiin vuo-
den 1982 heinäkuun alusta lu-
kien. Aiheesta on Ruotsissa tehty
kolme mielipidetiedustelua, yksi
ennen toimenpidettä ja kaksi sen
jälkeen (taulukko 3). Näyttää sil-
tä, että suomalaiset suhtautuvat
ympärivuotiseen lauantaisulke-
miseen ehkä hieman varaukselli-
semmin kuin ruotsalaiset. Kah-
dessa ruotsalaiskyselyssä ympäri-
vuotinen lauantaisulkeminen sai
nimittäin huomattavasti laajem-
paa kannatusta kuin nyt Suomes-
sa tehdyssä kyselyssä. Tuoreim-
man, joulukuussa 1983 tehdyn
kyselyn mukaan 46 prosenttia
ruotsalaisista piti toimenpidettä
oikeaan osuneena. Ruotsalaiset
itse korostavat, että mainitut kol-
me kyselyä eivät ole täysin vertai-
lukelpoisia samasta sanamuodos-
ta huolimatta, koska helmikuun
1983 kysely toteutettiin eri taval-
la kuin kaksi muuta. Näin ollen
niiden perusteella ei voitane teh-
dä kovin jyrkkiä johtopäätöksiä
ruotsalaisten asennemuutoksista.

Kirjallisuus

Mäkelä, Klaus: Alkoholipoliittisen
mielipideilmaston vaihtelut Suomes-
sa 1960- ja 7O-luvulla. Sosiaalipoli-
tiikka 1977.

Jukka Salomaa

Tietoja vuoden 1983
anniskelutoiminnasta

Alkoholijuomien kokonaisku-
lutus kasvoi viime vuonna l,l Yo

(100 %:n alkoholina laskettuna).
Vähittäismyynti kasvoi 1,7 o/o,

alkoholimyymälöiden myynti
kasvoi 1,3 o/" ja keskioluen vähit-
täismyynti 3,0 Yo. Ravintoloiden
alkoholijuomien myynti väheni
0,4 % ja keskiolutkahviloiden
myynti 3,6 o/o. Koko anniskelu-
kulutus väheni siten 1,0 Yo.

A nnis k e luo i keu k sien m7 ön t äminen

Tiukkaa anniskeluoikeuksien
myöntämispolitiikkaa jatkettiin
edelleen kertomusvuonna. Hal-
lintoneuvoston vahvistamien pe-
riaatteiden mukaan anniskeluoi-
keuksien myöntämistä tuli rajoit-
taa ravintoloille, joissa anniske-
lun voitiin olettaa muodostuvan
liikevaihdon kannalta määrää-
väksi. Uusien hotelli- ja motelli-
yksiköiden rakentamista tuli pyr-
kiä rajoittamaan siten, ettei uusia
Iiikkeitä syntyisi alueille, joilla on
jo riittävästi majoituspalveluja.
Hotelli- ja motelliyksiköiden ra-
vintolat tuli rajoittaa ensisijaises-
ti majoitusliikkeen toimintaan
Iiittyviin ravintolatiloihin. Etusi-
jalle asetettiin pienetja alan ylei-
sin ehdoin toimivat liiketaloudel-
lisesti elinkelpoiset, lähinnä pai-
kallista kysyntää tyydyttävät ho-
tellit.

Erityistä pidättyvyyttä nouda-
tettiin ns. subventoidun lomatoi-
minnan piiristä esitettyjen hake-
musten kohdalla. Pääasiassa
kansanterveyden edistämistä
varten perustettuihin ja tähän
tarkoitukseen myönnettyjä avus-
tusvaroja saaneisiin laitoksiin ei
anniskeluoikeuksia myönnetty.
Vahvistettujen periaatteiden mu-
kaan uusien oikeuksien mvöntä-

minen tuli painottaa anniskelu-
poliittisesti suotaviin karahvivii-
nioikeuksiin. Toimivien ravinto-
Ioiden toimintaedellytysten tur-
vaaminen tuli asettaa etusijalle
uusiin yrityksiin nähden.

Uusien anniskeluoikeuksien li-
säys päätettiin rajoittaa kerto-
musvuonna tavanomaisten A- ja
B-oikeuksien osalta noin I %:iin
ja lajivalikoimaltaan rajoitettujen
oikeuksien osalta noin 2 %o:ün
anniskeluoikeuksien kokonais-
määrästä. Toimivien ravintoloi-
den anniskelualueiden laajen-
nukset päätettiin pyrkiä rajoitta-
maan noin I %:iin varsinaisten
ravintolatilojen asiakaspaikoista
laskettuna. Myöntämisperiaat-
teet hyväksyttiin samansisältöisi-
nä myös vuodelle 1984.

Hallintoneuvosto käsitteli ker-
tomusvuonna kaikkiaan 146 an-
niskeluoikeushakemusta. Näistä
hylättiin 82. Uusia oikeuksia
myönnettiin 49 ja ennakkopää-
töksiä anniskeluoikeuksien
myöntämisestä hankkeen valmis-
tuttua tehtiin 15. Uusista oikeuk-
sista oli A-oikeuksia 15, B-oi-
keuksia 6 ja lajivalikoimaltaan
rajoitettuja oikeuksia 28 (Br-oi-
keuksia 25 ja Ar-oikeuksia 3).

Anniskeluoikeuksia myönnet-
täessä kiinnitettiin erityistä huo-
miota perustettavien ravintoloi
den sijaintiin ja siihen, miten nii-
den toiminta-ajatus tyydyttää vä-
estön tarpeet. Anniskeluoikeuk-
sien myöntäminen painottui
myöntämisperiaatteiden mukai-
sesti lajivalikoimaltaan rajoitet-
tuihin oikeuksiin. Niitä myönnet-
tiin erityisesti pienille hyviksi
ruokapaikoiksi osoittautuneille ja
ammattitaitoisten yrittäjien hoi-
tamille lounas- ja erikoisruokara-
vintoloille.

Hallintoneuvoston päätöksen
mukaan osa viime vuonna myön-
netyistä A- tai B-oikeuksista oli
lajivalikoimaltaan yksityiskohtai-
semmin rajoitettuja Ar- ja Br-oi-
keuksia silloin, kun ravintolan
toiminta-ajatus ja palvelutaso ei-
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