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Noin seitsemänkymmenluvun puolivälissä
suomalaisen alkoholipolitiikan yleisesti hyväk-
sytyksi peruslinjaksi vakiintui kulutuksen kas-
vun pysäyttäminen tai mieluiten jopa sen vä-
hentäminen. Tämä kanta omaksuttiin mm. Al-
koholikomiteassa vuonna l97B (Komiteanmie-
tintö l978:33). Se perustui ainakin osaksi laa-
jaan kansainväliseen epidemiologiseen tutki-
mukseen, jonka mukaan alkoholin kulutuksen
taso on selvästi yhteydessä erityisesti terveydel-
listen haittojen tasoon (Bruun & al. 1975).
Suomessakin saatiin tästä kokemuksia, kun mo-
nien alkoholihaittojen voitiin todeta huomatta-
vasti lisääntyneen kulutuksen kasvukautena
(Ahlström & Österberg l97B & lgBl).

Kulutuksen rajoittamispolitiikkaa on roreu-
tettu mm. pyrkimällä pitämään alkoholin reaa-
lihinnat vakaina, noudatamalla pidättyvyyttä
uusien myymälöiden perustamisessa ja annis-
kelulupien myöntämisessä sekä lisäämällä kes-
kioluen myynnin valvontaaja rajoituksia. Myös
valistuksella on toivottu voitavan vaikuttaa ku-
lutuksen hillitsemiseen.

Muut tähän suuntaan pyrkineet ehdotukset,
esimerkiksi oluen alkoholipitoisuuden alenta-
minen tai keskioluen siirtäminen takaisin Al-
koon, eivät ole saavutraneet riittävää poliittista
kannatusta.

Jos kehitystä 1970-luvun puolivälistä lähtien
arvioidaan kulutuksen vakauttamispolitiikan
omilla kriteereillä, sitä voidaan pitää oikeaan
osuneena ja tuloksekkaanakin. Tälläkään het-
kellä ei näytä olevan erityisen selviä merkkejä
siitä, että kulutustaso uhkaisi nousta. Monet
haittaindikaattorit osoitavat myönteistä kehi-
tystä (Alkon hallintoneuvoston kertomus,
l9B5), ja kaiken lisäksi kansan enemmistö tukee
niin harjoitettua politiikkaa kuin alkoholipoliit-
tista järjestelmäämmekin (Oy Alko Ab, t9B3).

Alkoholin saatavuus esim. moniin sosiaali- ja
kulttuuripalveluihin verrattuna on maaseudul-
lakin hyvä. Alkoholipolitiikka ei siis ole krii-
sissä.

Kaikesta huolimatta on olemassa seikkoja,
joiden takia on ajankohtaista pohtia alkoholipo-
litiikan edellytyksiä.

l. Ensinnäkin yhteiskunnassa on monista
syistä aikaisempaa aktiivisempia pyrkimyksiä
alkoholipoliittisten rajoitusten vähentämiseen.
Keskiryhmien vahvistunut asema luokkaraken-
teessa, kulutuskysynnän kasvu ja kohdistumi-
nen voimakkaasti palveluihin sekä kansainvä-
listen kulutustottumusten vähittäinen tunkeu-
tuminen suomalaiseen kulttuuriin ovat seikko-
ja, jotka vahvistavat vaatimuksia valinnan va-
pauden lisäämiseksi. Hyvin toimeentulevar ih-
miset haluavat enemmän ja monipuolisempia
kulutusmahdollisuuksia (Sulkunen I9B4), ei-
vätkä historiallista perua olevat säännökset ja
rajoitukset tunnu heidän mielestään enää itses-
tään selvästi hyväksyttäviltä. Ravintolat ja Al-
ko nähdään palveluelinkeinona eikä niinkään
osana sosiaalipoliittista turvajärjestelmää. Li-
beralistiset asenteet ovat tavallisimpia korkeis-
sa yhteiskunnallisissa asemissa olevien keskuu-
dessa (Holmila I98l, 44).

Tämä ns. etuoikeutettujen kapina ilmenee
viinipolitiikkaan kohdistetussa kritiikissä, ra-
vintoloita koskevien rajoitusten ja anniskelu-
säännösten vähentämisvaatimuksina ja jopa
koko monopolijärjestelmän kritiikkinä. Kysyn-
nän muutokset ovatjo heijastuneet ravintolalai-
toksen rakennemuutoksiin. Kaiken lisäksi itse
kulutuksen ja haittojen vakaisuus tarjoaa pe-
rusteita rajoitusten vähentämisvaatimuksille.

2. Toiseksi sosiaalipolitiikan rahoituskriisija
monet muut rakenteelliset tekijät ovat viemässä
kehitystä siihen suuntaan, että yhteiskunnasta
syrjäytyy osa väestöä osittain jopa sosiaalitur-
van ulottumattomiin puhumattakaan työmark-
kinoista (Sipilä 1985, 72-BB, 107-ll9). Mo-
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net täliaiset ihmiset kärsivät alkoholiongelmis-
ta, ja on vaarana) että ns. itsevastuullisen ter-
veysideologian voimistuessa heidän auttami-
sekseen ei löydy yhteiskunnan tukea. Alkoholi-
politiikassa tämäkin väestöryhmä ja sen tarpeet
on otettava solidaarisesti huomioon.

3. Kolmanneksi raittiusliikkeen rooli on
muuttunut (Mäkelä & Partanen l9B2). Vielä
kymmenen vuotta sitten raittiusliike toimi
ikään kuin Alkon vastavoimana. Joukkopohjai-
nen kansanliike se ei enää silloinkaan ollut,
mutta silti raittiusliikkeen historiallinen rooli
osana poliittisen järjestelmämme ydintä on an-
tanut sille pitkään jäsenkannatuksesta riippu-
matonta vaikutusvaltaa. On paljon merkkejä
siitä, että raittiusliikkeen poliittinenkin asema
on heikkenemässä. Se ei myöskään välttämättä
enää esiinny niin selkein elein Alkon vastustaja-
na kuin aikaisemmin, pikemminkin se on pyrki-
mässä yhteistyöhön Alkon kanssa. Paradoksaa-
lisesti Alko näin menettää yhden olemassaolon-
sa keskeisistä perusteluista. Jos raittiusliike
edelleen menettää mahdollisuuksiaan vaatia al-
koholin saatavuuden rajoituksia, näiden rajoi-
tusten 

-ja 
siis viime kädessä itse monopolijär-

jestelmän 
- 

ainoaksi perustelijaksi jää mono-
poli itse. Päinvastoin kuin raittiusliike Alko ei

voi käyttää moraalisia argumentteja, edes piile-
viä, alkoholipolitiikan ja alkoholia koskevan
erityislainsäädännön tai alkoholipoliittisen or-
ganisaation tueksi. Sen on herätettävä yhteis-
kunnallista keskustelua ja hankittava yhteis-
kunnan tuki alkoholipolitiikalle rationaalisin
perustein.

Suomessa ei myöskään näy merkkejä siitä,
että uudet sosiaaliset liikkeet ottaisivat alkoho-
lipoliittisia kysymyksiä kovin vakavasti. Vielä
vähemmän on meillä ilmaantunut suoranaisesti
alkoholiongelmiin keskittyviä sosiaalisia liikkei-
tä siihen tapaan kuin esim. Yhdysvalloissa
(Mothers against Drunken Driving) tai Ruot-
sissa (lääkärit).

4. Neljänneksi on huomattava, että nämä
yhteiskunnalliset ja ideologiset kehityspiirteet
tunkeutuvat myös Alkon sisään, sitä voimak-
kaampina, mitä enemmän Alko kerää suojiinsa
toimintoja, jotka eivät ole yhteydessä sen alku-
peräisen eli alkoholipoliittisen funktion kanssa.

Yhtä aikaa alkoholin käyttöön ja saatavuu-
teen kohdistuvien liberalisointivaatimusten
kanssa yhteiskunnassa on jatkuvasti kyllä huol-

ta myös alkoholin aiheuttamista haitoista. Tie-
detään hyvin, että alkoholi on suuren luokan
terveys- ja sosiaaliongelmien aiheuttaja ja että
näille ongelmille tulisi tehdä jotain. On paljon
ihmisiä, joiden intressissä on se, ettei alkoholia
ole aina ja kaikkialla saatavissa. Tällaisia ovat
alkoholiongelmaiset itse sekä heidän läheisen-

sä, mutta myös ne, jotka eivät alkoholia itse

käytä. Alkon lakkoa huhtikuussa l9B5 koskenut
tutkimus osoitti esimerkiksi, että suurimmalle
osalle väestöä alkoholin saatavuuden katkeami-
nen oli yhdentekevää. Sen sijaan niitä, jotka
pitivät sen vaikutuksia yhteiskunnalle myöntei-
sinä, oli yhtä paljon kuin niitä, jotka kokivat sen

haitalliseksi (Holmila, ilmestyy).
Vaikeutena on se, että ilman erityisasiantun-

temusta ja asioihin perehtymistä myös käytän-
nön tasolla on vaikea keksiä konkreettisia ehdo-
tuksia. Tästä johtuu se) että viime aikoina
julkisuudessa sitkeimmin pysyneet alkoholipo-
liittiset uudistusehdotukset ovat suureksi osaksi
näennäistoimintaa. Tästä esimerkkinä oli halli-
tuksen esitys alkoholilain muuttamiseksi, joka
annettiin eduskunnalle viime vuonna.

Näistä vaikeuksista seuraa, että liberalisoin-
tivaatimuksilla on alkoholipoliittisessa keskus-

telussa ikään kuin yliote siitä huolimatta, että
kansan enemmistö tukee alkoholipoliittisia ra-
joituksia. On paljon helpompi argumentoida
sen puolesta, että jotkut saatavuuden rajoituk-
set olisi poistettava turhina, kuin perustella
uusien rajoitusten tarpeellisuutta. Mikäli alko-
holipoliittiseen keskusteluun ei saada toimin-
nallisia aineksia palvelunäkökohtien vastapai-
noksi, on vaarana, että koko kontrollijärjestel-
mä vähitellen murenee ia että siirrytään ikään
kuin huomaamatta uuteen liberalismin kau-
teen. Jos rajoituksista vaivihkaa luovutaan, il-
man että alkoholipoliittisia näkökohtia toisaalla
tuodaan jatkuvasti esiin, poistettavista rajoi-
tuksista viimeinen tulee ennen pitkää olemaan
itse monopolijärjestelmä. Tätä koskevia vaati-
muksia esitettiinkin sangen äänekkäästi mm.
viime kevään myymälälakon aikana.

M ITEAI A LK O H O LI P O LI ITTISTA
KESKUSTELL]A TULIY S U UN]{ATA?

On varmasti totta, että jotkut alkoholin saa-

tavuutta koskevat rajoitukset ja säännöt ovat
turhia. Sellaisina ne heikentävät koko järjestel-
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män uskottavuutta, ja ne tulisi siksi poistaa.
Vaikeutena on se, että itse asiassa suurin osa

alkoholipoliittisista rajoituksista on rurhia, jos
ajatellaan vain niiden välitöntä vaikutusta ku-
lutukseen ja haittoihin. Keskeinen kysymys al-
koholipolitiikan kehittämisessä onkin se, millä
tavalla saatavuuden vapauttamispaineetja pal-
veluhakuisuus voitaisiin ohjata niin, että kulu-
tus ei kasva tai haitat eivät lisäänny, mutta itse
alkoholipolitiikan perustavoitteen - haittojen
minimoinnin - uskottavuus kasvaa. Tähän
voidaan kehitellä neljän tyyppisiä ratkaisuja.

1. Alkoholipoliittisten rajoitusten kohdistaminen

- Tärkein niistä tulisi olla alkoholipolitiikan
kohdistaminen. -tällä tarkoitan sitä, että

a) alkoholipoliittisia rajoituksia tulisi koh-
distaa sellaiseen alkoholin käyttöön, josta on
eniten haittaa, ja poistaa niitä mahdollisuuk-
sien mukaan sieltä, missä alkoholista on vähiten
harmia;

b) rajoituksia tulisi ylläpitää tai lisätä silloin,
kun ne voisivat toimia tehokkaana muistuttaja-
na alkoholin riskeistä.

Erilaisten alkoholinkäyttötapojen haitalli-
suus tai suotavuus on tietenkin hyvin altis
subj ektiivisille j a kulttuurisille tulkinnoille. Sik-
si on tärkeää, että tämänkaltaisia kysymyksiä
pohdittaessa nojataan tutkimustietoon. Erityi-
sesti on vältettävä kohdistamasta rajoituksia eri
tavoin eri väestöryhmiin. Erilaisissa elämän-
oloissa ja osakulttuureissa eläville ihmisille on
tarjottava tasa-arvoisesti juuri heidän tarpei-
taan ja tyyliään vastaavia palveluksia. Huomio
on sen sijaan kiinnitettävä alkoholin käytön
riskitekijöihin ja siihen, miten helposti valistuk-
sella ja julkisuudella voidaan yhdistää rajoituk-
set näiden riskien välttämiseen.

2. Alkoholipolitiikan perustelujen selki2ttciminen

- On vanhastaan tunnettua, että juuri alkoho-
liasioissa erilaiset argumentit ja perustelut hel-
posti naamioituvat toisiksi kuin ne todella ovat,
taloudelliset alkoholipoliittisiksi ja päinvastoin,
ammatilliset edut yleisiksi eduiksi, raittiusliik-
kgen organisaation edut poliittisiksi eduiksi tai
Alkon osaston edut Alkon eduiksi. Tämä hei-
kentää alkoholipolitiikan uskottavuutta.

Suomen alkoholipoliittisessa järjestelmässä
keskeinen päätöksentekijä on Alko. Alkoholin
saatavuutta koskevia päätöksiä tehdään monil-
la sen osastoilla jatkuvasti. Sitä suorittamassa
on monenlaisia ihmisiä, jotka.jo ammatillisista

syistä tarkastelevat asioita hyvin erilaisista läh-
tökohdista. Vaikka yksittäisillä päätöksillä ei
yleensä olekaan suurta merkitystä, ne kokonai-
suutena vaikuttavat siihen, miten johdonmu-
kaisena ja perusteltuna Alkon alkoholipoliitti-
nen rooli nähdään.

Sen vuoksi olisi tärkeää, että yhtenäisen alko-
holipoliittisen ajattelun ohjaamana käytäisiin
läpi alkoholin jakelujärjestelmän eri osat kiin-
nittäen erityisesti huomiota siihen, mitä Alko
voisi tehdä oman toimintansa perustelujen sel-
kiyttämiseksi.

3. Toiminnallisten uaihtoehtojen etsiminen 
- 

Ku-
ten muissa yhteyksissä on moneen kertaan to-
dettu, ei ole mitään tutkimukseen perustuvaa
tai poliittiseen tilanteeseen liittyvää syytä luo-
pua kulutustason rajoittamiseen tähtäävästä
politiikasta. Yhtä tunnettua kuitenkin on, että
kulutustasoon vaikuttamisen keinot ovat nykyi-
sessä järjestelmässä vähäiset (Koski. l9B3).
Hintaan ei voi vaikuttaa, valistuksen r,älittömät
vaikutukset kulutuksen tasoon ovat vähintään-
kin kyseenalaisia. Myymäläohjelmat ovat jo
valmiiksi pidättyväisiä, eikä kai uusien pien-
myymälöiden perustaminen maaseudulle olisi
laajassa mitassa kannattavaakaan. Jos anniske-
lulupia myönnetään samaan tahtiin kuin viime
vuosina, ollaan ilmeisesti silläkin sektorilla pian
Iähellä kyllästyspistettä (Mäkinen I985, 133).

Tämä merkitsee sitä, että kulutuksen mää-
rään rajoittuva alkoholipoliittinen linja ei tarjoa
kovinkaan paljon toiminnan mahdollisuuksia.
Kuitenkin Alkon sisälläja muuallakin alkoholi-
hallinnossa vallitsee käyttämätöntä toiminta-
potentiaalia, joka kaipaa kanavointia. Ellei vi-
rallisessa politiikassa tarjota muuta kuin mää-
räkeskeisten rajoitusten suppeaa mahdollisuut-
ta, tämä'toimintapotentiaali ohjautuu helposti
yksipuoliseen liberalisointiin tai sitten näen-
näisten hallinnollisten ratkaisujen kehittelyyn.

Näistä syistä määrällistä rajoituslinjaa täy-
dentämään tulisi etsiä toiminnallisia vaihtoeh-
toja alkoholipolitiikan laadullisia puolia korosta-

malla.
4. Valistuksen k2tkeminen saataauuden sääte\1n

- 
Alkoholipolitiikan kehittäminen kohdistet-

tuun ja laadulliseen suuntaan riippuu ennen
muuta siitä, miten hyvin kyetään osoittamaan
ne alkoholin käytön piirteet, joihin kontrollin
keinot ensinnäkin yltävät ja joihin kohdistetut
rajoitukset on sen lisäksi mahdollista luotetta-
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vasti perustella haittojen ehkäisyksi.
Tällöin on muistettava, että saatavuuden

rajoitustoimilta ei pidä aina odottaa dramaatti-
sia välittömiä vaikutuksia sen enempää kuin
valistuskampanjoiltakaan. Itse asiassa saata-
vuuden rajoitukset olisi pikemminkin nähtävä
yhtenä valistustoiminnan muotona ja kytkettä-
vä ne tiiviisti muihin. Valistus voisi tällä tavalla
toimia yhtenä mekanismina alkoholipoliittisen
keskustelun suuntaamiseksi sisältökysymyksiin
(Partanen l98l, l64-165).

Esimerkiksi lauantaisulkeminen kyllä tosi-
asiassakin nähtävästi siistii viikonlopun katu-
kuvaa ja katkaisee juomisputkia sopivan var-
haisessa vaiheessa (Säilä l97B). Näitä seikkoja
tulisi käyttää tehokkaasti hyväksi lauantaisul-
kemisen perusteluina, ellei muuten niin jaka-
malla tätä koskevaa tietoa Alkon myymälöissä.
Toisaalta lauantaisulkemista voitaisiin käyttää
valistuksessa hyväksi tukemaan viestejä, joissa

muistutetaan pitkään jatkuvan päivittäisen al-
koholin käytön vaaroista, maanantaiaamujen
krapulapoissaoloista, krapulan työpaikoilla ai-
heuttamista onnettomuusriskeistä jne. Juomi-
seen kohdistuvaa itsekontrollia voitaisiin tukea
myös tässä yhteydessä kehottamalla myymä-
löissä asioivia käyttämään säästeliäämmin al-
koholia, vaikka ostaisivatkin sen jo viikolla:
"Alko on lauantaina kiinni. Osta aikaisemmin

- käytä säästävämmin."

S U O M A LAIS.EN ALKO H O LI K U LTTU U RI N
RISTIRIITAISUUDET

Käsitykseni mukaan alkoholipolitiikassa on

siis pyrittävä aikaisempaa selkeämmin ja joh-
donmukaisemmin yhtäältä kohdistamaan ra-
joituksia ja punnitsemaan alkoholipoliittisten
toimintavaihtoehtojen laadullisia puolia pelk-
kien määrällisten vaikutusten ohella. Tämän
vastapainoksi voitaisiin sitten toisaalta tunnus-
taa alkoholielinkeinojen palvelutehtävä ja aset-

taa alkoholipoliittisen järjestelmänkin tavoit-
teeksi tämän palvelutehtävän edistäminen, ku-
ten Heikki Koski (1985) on ehdottanut. Nämä
kaksi napaa - laadulliset ja kohdistetut rajoi-
tukset yhtäältä ja palveluhenkisyys toisaalta -
eivät ole keskenään ristiriidassa nykysuomalai-
sessa alkoholikulttuurissa, jos ne nimittäin to-
teutetaan oikein ja harkitusti olosuhteet huomi-

Alkoltolin sosiaaliset merkiQ kset

Kohdistetun ja laadullisiin tavoitteisiin täh-
täävän alkoholipolitiikan on lähdettävä siitä,
että ulkoisen kontrollin on aina perustuttava
yhteiskunnassa jo olemassa oleviin valmiuksiin
hillitä ja rajoittaa vahingollista alkoholin käyt-
töä (Koski 1983, 246-247).Tällaisia valmiuk-
sia on aina, mutta alkoholin sosiaaliset merki-
tykset vaihtelevat eri yhteiskunnissaja eri aikoi-
na, ja niistä riippuvat myös kontrollin edelly-
tykset. On nähty, että yritykset synnyttää väki-
pakolla alkoholipoliittisin keinoin suomalaiseen
yhteiskuntaan mannermaista juomakulttuuria
ovat saattaneetjohtaa tragikoomisiin tuloksiin.
Siksi alkoholipolitiikan tulisi olla sivilisoitumis-
ta ja kansalaisten omia kontrollipyrkimyksiä
tukevaa ja edistävää eikä ylhäältäpäin normeja
asettavaa holhoilevaa ohjausta.

Laadullinen ja kohdistettu alkoholipolitiikka
asettaa sen vuoksi huomattavasti kovemmat
vaatimukset tutkimukselle kuin pelkästään
määräkeskeinen rajoituspolitiikka. Ei tosin ole
aina helppoa arvioida kulutuksen määrään vai-
kuttavia tekijöitäkään ja osoittaa niiden joukos-
ta alkoholipoliittisten toimenpiteiden kohteeksi
soveliaat. Vielä enemmän vaaditaan kuitenkin
tutkimukselta, jonka pitäisi sanoa, millaisiin
riskitekijöihin kontrolli voisi tehokkaimmin
puuttua ja millaisia itsekontrolli- ja sivilisoitu-
mispyrkimyksiä yhteiskunnassa jo itsestäänkin
on kehittymässä.

Tässä suhteessa suomalainen alkoholitutki-
mus ei suinkaan ole valmis esittämään kiistatto-
mia tuloksia, mutta viime vuosina harjoitettuun
alkoholin sosiaalisiin merkityksiin kohdistu-
vaan tutkimukseen nojaten voidaan kuitenkin
tehdä muutamia tärkeitä päätelmiä suomalai-
sen alkoholikulttuurin tilasta. Niitä täydentä-
vät olennaisella tavalla väestön juomatapoja
kuvailevien haastattelututkimusten aineistot
(ks. Simpura l9B5).

Kulttuurinen sekamelska ja kontrollin muodot

Siitä lähtien, kun Pekka Kuusi teki enstm-
mäisen suomalaisen haastattelututkimuksen
yhdessä Gallupin kanssa vuonna 1946, on suo-
malaisten alkoholiongelmien perimmäisenä
syynä pidetty heidänjuomatapansa "rajuutta".
Kuusi kirjoitti (1948, 64):oon ottaen
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"Epäilemättä tutkimuksen suurin sensaatio! Puo-
likkaan pullo ei riitä meikäläiseksi lauantai-illan
annokseksi, ei vaikka ryyppääjien joukossa on run-
sas neljännes naisia... Moisia lukuja tuijotellessa
hiipii epäilys mieleen. Samojedit, lappalaiset ja
1500-luvun intiaanit ovat särpineet paloviinaa pul-
lokaupalla. Mutta nämähän ovat kaikki alkukantai-
sia kansoja. Olisiko suomalainen mies tosiaan hu-
malanhimossaan yhtä hillitön? Täällä on kolme
sukupolvea jo oppinut pitämään kynää kädessä ja
kaksi sukupolvea ehtinyt vaeltaa vaaliuurnilla. Pri-
mitiivisyyden peikon olisi pitänyt meistäjo kaikota."

Monessa suhteessa voi katsoa rajunjuomisen
perinteen jatkuvan vielä neljäkymmentä vuotta
myöhemminkin. Siihen liittyy paitsi suuret ker-
ralla nautitut määrät myös uhmakkuus, mikä
ilmenee varsinkin tavassa juoda julkisilla pai-
koilla. Aina ei kuitenkaan muisteta, että kerta-
juomisen rajuuteen ja alkoholin käytön huma-
lahakuisuuteen liittyy myös alkoholipolitiikan
kannalta positiivisia piirteitä (Virtanen 1982,
82-86). Tuollaista juomatapaa piirittää jyke-
vä moraalisten katsomusten muuri,.joka eristää
sen arkisista yhteyksistä ja rajoittaa sen vain
poikkeuksellisiin tilanteisiin, jotka on riitein
merkitty. Keskeinen tähän juomismalliin liitty-
vä riitti on kontrollin ulkoistaminen (Sulkunen
& al. 1985, luku B). Juominen on vapauden
juhlaa eikä siihen sovi itsensä hillitseminen ja
jatkuva tarkkailu.Juhlajatkuu niin kauan, kuin
viinaa riittää tai olosuhteet muuten sen sallivat.
Valomerkkija viimeinen kalja kuuluvat yhteen.

Toisaalta Suomeen on levinnyt toisenlaisi-
akin alkoholinkäyttötapoja, jotka liittävät sen
osaksi normaalia jokapäiväistä kulutusta (Sim-
pura l9B3), ehkä vieläpä sen erityisen arvoste-
tuksi osaksi. Alkoholi ei ole välttämättömyys-
hyödyke, sen käyttö vaatii varoja ylijokapäiväi-
sen tarpeen, ja alkoholijuomiin liittyvät pitkät
ja monimuotoiset kulttuuriperinteet tekevät
mahdolliseksi osoittaa sen avulla sosiaalisesti
arvostettuja kykyjä, hyvää makua ja ulkomais-
ten tapojen tai vaikkapa aristokraattisten ritu-
aalien tuntemusta. Alkoholiin kiinnittyy silloin
instrumentaalisia sosiaalisia merkityksiä (Sul-
kunen 1980, 152).

Suomalaisen alkoholikulttuurin lähihistorian
voisi tiivistää sanomalla, että kun alkoholi on
saanut kasvavassa määrin instrumentaalisia so-
siaalisia merkityksiä, se on samalla menettänyt
osan ympärilleen muodostuneesta moraalival-

lista. Entisiä alkoholinkäyttötapoja ei kuiten-
kaan ole unohdettu. Niinpä tuloksena on ollut
sangen sovellettua mannermaisuutta silloin,
kun on otettu käyttöön viini parempien aterioi-
den yhteydessä tai olut tavallisen seurustelun
vauhdittajaksi (Paakkanen l9B3).

Suhteemme pullon herraan on vain yksi puoli
siitä, että suomalaista elämänmuotoa kokonai-
suutena leimaavat perinteen hajoaminen, kol-
lektiivisten uskomusten, tapojen ja rituaalien
unohtaminen, luokkakulttuurien sekoittumi-
nenja rahvaanomaistuminen, eräänlainen kult-
tuurinen sekamelska (Sulkunen l9B3 a, 321).

Toisaalta myös uusiin juomatapoihin liittyy
kontrollia.Juha Partasen (1985) mukaan lähes
puolet sekä miehistä että naisista pyrkii alkoho-
lin käytön rajoittamiseen omaehtoisesti. Rajoit-
tamispyrkimykset ovat yleisimpiä alle 20-vuoti-
aiden ja ylempien toimihenkilöiden keskuudes-
sa. Miehet perustelevat rajoittamistaan ennen
muuta alkoholin käytön seurauksilla.

Samantapainen ilmiö on nähtävissä myös
raittiuden lisääntymisessä vuodesta 1976 vuo-
teen 1984. Yhä suurempi osa varsinkin mies-
puolisista raittiista on sellaisia, jotka ovat aikai-
semmin käyttäneet alkoholia melko tiheästi
mutta luopuneet sitten käytöstä kokonaan.
Myös raittiutta perustellaan aikaisempaa
enemmän paitsi terveydellisillä haitoilla myös
sillä, että lähiympäristön kanssa syntyy vai-
keuksia (Sulkunen l9B5). Sirkka-Liisa Säilä
(1985) puolestaan toteaa) että huoli omasta
alkoholin käytöstä on lisääntynyt samana ai-
kana.

Kontrolli ei välttämättä ole ulkoista silloin,
kun alkoholin käyttöön liittyy kulttuuristen ky-
kyjen merkityksiäja kun se toimii tyylitajun ja
itsensä hallinnan osoittamisen välineenä. Se voi
hyvinkin perustua yksilön omakohtaiseen har-
kintaan, eikä niuhottaminen ole silloin häpeä.
Ei ole mahdotonta, että myös Suomessa runsas
alkoholin käyttö vähitellen arkisruu: se ei enää
olekaan vaurauden ja vapaamielisyyden mitta
tai maailmankansalaisen merkki, päinvastoin.
Näin on käynyt Ranskassa, jossa alkoholin
käyttö on voimakkaimmin vähentynyt juuri
yhteiskunnan kulttuurisessa ja sosiaalisessa
keskustassa, Pariisissa ja yläluokan keskuudes-
sa. Periferia on sitten vähitellen seurannut pe-
rässä (Sulkunen l9B3 b).
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S I VI LI S O INTI PYRK I MYS JA KO NTRO LLIN
ERIYTTÄMINEN
O nge lmaj uomis en naamiointi

Monien sosiaalisten merkitysten yhtäaikai-
suus on alkoholipolitiikan ja siihen liittyvien
argumentaatiostruktuurien kannalta hämää-
vää ja pulmallista. Yhden merkitysj ärj estelmän
rajoissa epäolennaisella j a harmillisella kontrol-
lin muodoll a saattaa toisessa merkitysj ärj es tel-
mässä olla olennaisia funktioita. Esimerkiksi
sellainen ulkoisen kontrollin symboli kuten
portsari pelkästään ärsyttää sellaisissa yhteyk-
sissä, joissa sisäinen kontrolli on juomistilan-
netta hallitseva määre. Se saattaa jopa hämär-
tää alkoholin käytön asemaa osana normaalia
ravintolapalvelujen kulutusta, johon ei liity ai-
komustakaan humaltua - ainakaan tällä ker-
taa. Toisentyyppisissä ravintoloissa portsari
taas on korvaamaton osa ravintolan sosiaalista
järjestelmää (Sulkunen & al. 1985, luku 4).

Samalla useiden yhtäaikaisten merkitysjär-
jestelmien olemassaolo tekee helpoksi naamioi-
da ongelmallinenkin alkoholin käyttö ainajolla-
kin tavalla hyväksyttäväksi. Suomessahan on
hyväksyttyä ja miehekästä olla humalassa -otetaanpa siis reippaasti pää täyteen. Mutta
Suomessahan on myös hyväksyttyä nauttia hie-
man ruokajuomia esimerkiksi perheen kanssa
sunnuntailounaalla. Otetaanpa sitten vähän
olutta aluksi ja viiniä ruoan kanssa. Niin ja
kahvin kanssa jotakin hyvää. Kotona on var-
maan pieni viaton yömyssy tai pari vielä paikal-
laan... Esimerkkejä voisi jatkaa loputtomiin.

On varmaan äärimmäisen vaikeaa ottaa al-
koholipolitiikan käytännössä huomioon tämä
kulttuurisen sekamelskan aiheuttama hämään-
nys ja pyrkiä saamaan siihen lisää selkeyttä.
Toivottavaa se kuitenkin olisi, sillä vain niin
voidaan käyttää hyväksi erilaisiin juomakult-
tuureihin liittyviä omia, niihin kuhunkin jo
valmiiksi sisältyviä kontrollin ja haittojen vä-
hentämisen mahdollisuuksia, kuten Heikki
Koski (1983) on aikaisemmin tähdentänyt. Tä-
mä on alkoholipolitiikan sivilisointipyrkimyk-
sen ydin.

Ravintolalaitoksen piirissä kehitys on oikeas-
taan jo itsestäänkin edennyt tähän suuntaan.
On olemassa ravintoloita, joissa alkoholi on
läsnä, mutta joissa ryyppäämistä ei ravintolan
pitäjä hyväksy. Ja on sitten ravintoloita, joissa

aivan toisenlainen alkoholin käyttö on sekä

tavallista että hyväksyttyä, ei tosin virallisten
normien rajoissa mutta käytännössä kyllä. Mo-
Iempia tarvitaan, mutta siirtyminen yhdestä
merkitysten järjestelmästä toiseen edellyttää
tietoista ratkaisua, konkreettista paikanvaih-
toa. Moraalivallin ylitys kävellen saattaajo olla
riittävä este juomisen jatkamiselle silloin, kun
se ei ollut alun perin tarkoitus.

Tällaista eriytymistä on toistaiseksi tapahtu-
nut pääasiassa suurissa kaupungeissa, mutta
ajatusta voisi soveltaa myös pienillä paikkakun-
nilla, ja sitä voisi kehitellä yleisemminkin annis-
kelupolitiikan perusteeksi, varsinkin lupien
myöntämisen ja valvonnan osalta. Vaikeampi
sitä olisi noudattaa vähittäismyynnissä, mutta
kokonaan ilman sovelluksia se ei silläkään alu-
eella olisi.

Tarpeiden erilaisuus

Palveluhakuisuus alkoholipolitiikassa tar'
koittaa sitä, että myönnetään alkoholin käyt-
töön liittyvän monenlaisia tarpeita ja pyritään
tyydyttämään niitä asiakkaiden toivomalla ta-
valla, samalla kuitenkin toimien niin, että tue-
taan yhteiskunnassa jo itsestäänkin vallitsevia
pyrkimyksiä vähentää alkoholin vahingollista
käyttöä ja torjua siitä aiheutuvia haittoja.

Vaatimukset valinnan mahdollisuuksien li-
säämiseksi eivät välttämättä ole lainkaan risti-
riidassa tämän pyrkimyksen kanssa. Silloin kun
alkoholia käytetään kulttuuristen kykyjen osoit-
tamisen välineenä, se edellyttää mahdollisuutta
osoittaa tyylitajua, mutta myös itsehillintää.

Tyyli on valintojen ja suunnittelun tulos,
kulttuurin tarjoamista aineksista persoonalli-
sesti koottu ja tuotettu. On varmaan monia
käytännöllisiä syitä siihen, miksi asiakkaat pitä-
vät valintamyymälöistä (Fiilin & Virtanen
l9B3), mutta yksi keskeinen syy on juuri valinta
itse, mahdollisuus tutkia ja löytää persoonalli-
sia ratkaisuja tavanomaiseen ongelmaan etiket-
tiä rikkomatta. Valintamyymälöistä ei ole ollut
alkoholipoliittista eikä käytännön haittaa, jos ei

suurta hyötyäkään, mikäli silmämääränä pide-
tään vain ostosten määrää. Sivilisaatiokehityk-
sen tukemiseksi voisi taitava myymälästrategia
kuitenkin ehkä käyttää hyväkseen valintamyy-
mälöiden suomia mahdollisuuksia entistä tar-
koitushakuisemmin. Alkoholimyymälät voisi-
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vat ollajuomien erikoisliikkeitä, joissa korostui-
si kuluttajan mahdollisuus ja velvollisuus itse
valita ja pää.ttää, mitä hän loppujen lopuksi
pullosta haluaa. Alkoholijuomien erikoisase-
maa voisi korostaa myymälöiden korkealla ta-
solla pikemminkin kuin virastomaisilla tiskeil-
lä. Vastaavasti alkoholin käyttöön liittyviä ris-
kejä voisi korostaa aukioloaikoja säätelemälläja
tutkimalla, miten myyjät voisivat joustavasti ja
asiakkaita leimaamatta puuttua ilmeisiin on-
gelmatapauksiin.

Samaa ajatuskulkua olisi mahdollista sovel-
taa juomavalikoiman kehittämiseen. Ei var-
maankaan ole haittaa siitä, jos viini-.ja olutvali-
koimaa lisätään. Vastapainoksi voisi korostaa,
että alkoholittomassakin on tyyliä tarjoamalla
todellisia vaihtoehtoja: kivennäisvesiä, virvoi-
tusjuomia ja mietoa olutta. Samalla nousisi
myös palvelun taso. Niin sanotut alkoholitto-
mat juhlajuomat ovat vaihtoehto alkoholille
vain harvinaislaatuisissa tapauksissa, eikä niis-
tä voi todellista vaihtoehtoa tullakaan, olipa
tiedotus ja valistus miten ponnekasta tahansa.

Aina on kuitenkin muistettava, että tarpeet
ovat erilaisia. Kaikkia alkoholin käyttäjiä ei
suinkaan kiinnosta tyylitajun osoittaminen vii-
nakaupassa asioidessa. Heidän valintansa ovat
yleensä Alkolle ja valtiolle taloudellisesti kaik-
kein tuottoisimpia, ja on tärkeää, että myös
heidän eduistaan tässä suhteessa huolehditaan.
Ei olisi oikein, että heidän osuuttaan Alkon
katteesta kasvatettaisiin siten, että tyylitaitu-
rien käyttämiä hankintahinnaltaan kalliita
tuotteita myydään suhteessa halvemmalla kuin
nyt. Tehtävä voi olla vaikea, mutta esimerkki
osoittaa, että myös taloudellisia näkökohtia on
ajateltava, jos valinnanvaraa halutaan lisätä ja
palvelun tasoa kohottaa.

Esimer kkej ä rauinto lois t a

Anniskelupolitiikassa valinnan mahdolli-
suuksien lisääntymistä on viime vuosina aktiivi-
sesti suosittu lupien myöntämisen osalta, hinto-
jen osalta sen sijaan ei. Olutta suositaan ravin-
toloissa hinnoittelun avulla sinnikkäästi viinin
kustannuksella. Alkon anniskeluosaston anta-
mien tietojen mukaan yhden halvan viinipullon
hinnalla saa Alkon myymälästä 4,4 pullollista
olutta. Perushintaryhmän ravintolassa sillä saa
5,5 pullollista eli neljänneksen verran enem-

män. Tämä jo tuntuu asiakkaan laskussa.
Alkoholipoliittisesti ei liene mitään perustet-

ta sille, että oluen ja viinin hinnanerot ovat
ravintolassa näin suuret. Mikäli halutaan edis-
tää monipuolista ruoka- ja juomakulttuuria,
olisi asiakkaan voitava hinnan sitä estämättä
valita ateriansa kanssa tyyliin sopiva juoma.
Näin suurten hintaerojen vallitessa olutta käy-
tetään viinin korvikkeena, ja ainoa niille yhtei-
nen seikka, joka toimii niiden substituutiosuh-
teen perusteena, eli alkoholi saa taas tässäkin
sille kuulumattoman keskeisen aseman.

Myös ravintoloiden suhteen on muistettava,
että tarpeet ovat erilaisia. Kaikki ravintoloissa
kävijät eivät halua ympärilleen kovaäär-ristä
diskomusiikkia ja sisustuksen ylenpalttisuutta,
kalliita huonekaluja ja kanta-asiakkaiden tina-
tuoppeja. Heille riittää .vaatimattomampikin
seurusteluympäristö, mutta he eivät myö§kään
halua maksaa siitä samaa hintaa kuin moni-
muotoisempia palveluja ja hienompia puitteita
vaativat asiakkaat. Ei ole vakuuttavaa näyttöä
siitä, että vaatimaton ympäristö ja halpa itse-
palvelu sinänsä aiheuttaisivat ravintoloissa eri-
tyisen paljon haittoja. Päinvastoin voitaisiin
jopa perustella ajatusta jonkinlaisesta sosiaali-
pubista, joka tarjoaisi halvan mutta turvallisen
vaihtoehdon kadulla ryyppäämiselle. Tällais-
ten paikkojen puuttuminen on aikanaan saatta-
nut olla yksi syy Suomen suuriin juopumuspi-
dätyslukuihin (Ahlström-Laakso 1969).

Valinnanvaran ja monipuolisuuden vasta-
painoksi olisi myös anniskelun osalta etsittävä
keinoja haitallisimman alkoholin käytön vähen-
tämiseksi. On vaikea keksiä alkoholipoliittisesti
helpommin perusteltavissa olevaa toimenpidet-
tä kuin ravintoloiden aukioloaikojen lyhentämi-
nen ja anniskeluhintojen porrastaminen niin,
että joka haluaa yöllä ryypätä, saa siitä myös
maksaa kalliimman hinnan. Viimeisen tunnin
aikana nautitut ryypyt ovat aina kaikkein va-
hingollisimpia. Alkoholin palamisaika ennen
seuraavaa työpäivää jää usein liian lyhyeksi, ja
tämä on erityisen ongelmallista liikennejuop-
pouden kannalta (Liikennejuopumus 1985,
106-107). Kun viimeiset aukiolotunnit eivät
yleensä ole tavallisissa ravintoloissa edes liike-
vaihdoltaan kovin merkittäviä ja kun työvoima-
kustannukset silloin ovat suuret, on vaikeaa
nähdä tällaiselle rajoitukselle taloudellisiakaan
esteitä. Toki yöravintoloitakin pitää olla, ja jos
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yleistä sulkemisaikaa siirrettäisiin aikaisem-
maksi, niiden määrää voitaisiin lisätäkin.

Tässäkin olisi kysymys eräänlaisesta valis-
tuksesta. Väkipakolla ei tietenkään ketään voi
estää ryyppäämästä, suljetaanpa korttelipubi
mihin aikaan hyvänsä. Jokainen tekee aina
omat valintansa, mutta on hyvä olla itse tietoi-
nen tästä valinnasta j a näyttää se myös muille.
Tavallisen ravintolan sulkeminen muistuttaa
tavallisen yhteiskunnan normaalista aikaryt-
mistä, yöravintolan olemassaolo osoittaa, että
tilaa on myös poikkeuksille.

YHTEENVETO

Olen tässä lyhyessä artikkelissa esittänyt
vain muutamia esimerkkejä siitä, miten alkoho-
lipolitiikkaa olisi mahdollista kohdistaa niin,
että vaikka ei sinänsä tähdättäisikään kulutus-
tason alentamiseen välittömästi, voitaisiin hait-
toja kuitenkin pyrkiä vähentämään saman-
aikaisesti, kun palvelutasoa kohotettaisiin.

Ajatuksen lähtökohtana on se, että alkoholin
saatavuuden rajoitukset ovat osa mielipiteen
muokkausta, ja mikäli niitä yksipuolisesti vain
vähennetään, tuloksena saattaa olla uusi libera-
lismin kausi arvaamattomine seurauksineen.

Toinen perusajatus on se, että palvelutasoa
voidaan parantaa ja näin jopa tukea alkoholin-
käyttötavoissa jo nyt ilrnenevää sivilisoitumis-
kehitystä, ilman että kulutus tai haitat siitä
lisääntyisivät. Päinvastoin sellainen politiikka
harkitusti toteutettuna saattaisi jopa korostaa
uusiin alkoholinkäyttötapoihin liittyvää itse-

kontrollia. Ehtona on, että toisaalla lisätään
sellaisia alkoholin käyttöön kohdistuvia rajoi-
tuksia, jotka näkyvästi toimivat muistutuksena
siihen liittyvistä riskeistä.

Palveluhakuisuuteen pyrittäessä on muistet-
tava, että kuluttajien tarpeet ovat erilaisia ja
että niitä ei saa ilman vahvoja perusteita asettaa

eriarvoiseen asemaan.
Keskeinen rooli alkoholipolitiikan kehittämi-

sessä on valistuksella. Jotta rajoituksilla olisi
haluttu vaikutus riskeistä muistuttajana, niitä
olisi valistuksella aktiivisesti tuettava. Vastaa-
vasti valistuksessa olisi käytettävä hyväksi ra-
joitusten tarjoamia mahdollisuuksia.
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English Summary

Pekka Sulkunen: Kohti laadullista ja koltdistettua
a I k 0 h0 lip 0 li tii k k aa ( Tow ar ds a Qlualitatiu e l2 A dj us te d
Alcoltol Policl)

The author analyses a few examples of ways to
adjust alcohol policy so as to reduce ill e{Iects while
raising the quality of services without aiming at an
immediate reduction of consumption.

His point of departure is that restrictions on the
availability of alcohol are a form of opinion-making:
if the restrictions are lifted one-sidedly, the result
may be a new period of liberalism, with unpredict-
able consequences.

Another key idea is that it is possible to improve
services and thus actually to boost the 'civilizing
trend' which can already be detected in Finnish
drinking habits without increasing consumption or
ill effects. Such policy, if carefully planned, might

actually enhance the sclf-control associatcd with the
new drinking habits. On the other hand, the condi-
tion for this is the introduction of new restrictions on
the use of alcohol to act as reminders of the risks
associated with consumption.

In improving servicc-mindedness, it should be
remembered that consumer needs differ, and that
they should not be placed in order of priority without
good justification.

Consumer education plays a central role in al-
cohol policy. To ensure that restrictions have the
desired äflect in reminding people of the risks in-
volved, thcy should be actively supported with
information. Correspondingly, thc new educational
opportunitics opcned up by the rcstrictions should
be exploited to the full in providing information.
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