
K:..1. Stöhlberg -aäärin ymmörretty teräsmöes

Väinö Linnan mukaan liberalismi on ollut länsi-
maisen yhtciskunnan ukkoscnjohdatin. Vuotta l9l8
tarkoittaen hän on sanonut: "Meillä ci olc ollut
ukkosenjohdatinta. Salama löi ja kävi niin kuin
kävi." Myös alkoholikysymyksessä meiltä puuttui
ukkosenjohdatin. Salama löi ja kieltolaki syntyi.

Outona lintuna suomalaista näytelmää katseli K.
J. Stählbcrg 

- 
tuo yksinäinen liberaali. Kansalais-

sodan cstämisccn hänellä ei ollut valtaa eikä voimaa.
Sodan raunioillc hän rakensi kuitenkin ensimmäisen
tasavallan, kirjoitti sillc hallitusmuodon ja viitoitti
linjat presidenttiydelle. Kicltolain säätämisessä hä-
nen roolikseen jäi vastalausecn esittäminen. Kun
kieltolakiin latautunut kiihko oli purkautunut ja
umpikuja selvinnyt kansan cnemmistölle, oli Stähl-
bergin osana astua jällccn näyttämöllc. Hän kirjoitti
väkijuomalain.

Suomalainen yhteiskunta ei aikanaan oikein
Stählbergia ymmärtänyt. Poliittisen kiihkon ollessa
kuumimmillaan hänen osanaan oli olla syrjässä.
Kun umpikuja oli paljastunut kaikille, hän oli kuin
suomalaisen näytelmän "Deus ex machina". Hänen
tehtävänään oli selvittää mahdoton tilanne ja sitten
poistua, jotta näytelmä voisi jatkua.

Jotakin aivan erityistä suomalaisesta yhteiskun-
nasta paljastuu siinä, että Stählberg joutui vuonna
1930 ihmisryöstön kohteeksi. Jos tämä suunnitclma
olisi toteutunut loppuun saakka, olisi Stalinin ajan
Neuvostoliitto saanut todella oudon vieraan tästä
viiksekkäästä hcrrasmichcstä rouvineen.

Ankarat kokemuksct olivat omiaan poistamaan
unelmia Stählbergin libcralismista. Lainsäädäntö-
työssään hän olikin konscrvatiivisempi, kuin hänen
aikalaisensa edes havaitsivat. Hallitusmuodosta tuli
presidenttikeskeinen, ja vasemmistolaisen presiden-
tin valinnan hän pystyi cstämään 30 vuodcn ajan
vielä kuolemansa jälkeenkin. Yksitl,iscn omistusoi-
keudcn suojan hän rakensi vahvcmmaksi kuin mis-
sään muualla länsimaissa. Määrävähcmmistösään-
nöksillään hän jähmetti kaikcn hyvin pysyväksi ja
muu t tumattomaksi.

Joukkoliikkeet merkitsivät Stählbergin elämässä
uhkaa. Työväenliike oli johtanut maan sisällisso-
taan. Raittiusliike oli johtanut maan kieltolakiin, ja
äärioikeistolainen liikehdintä oli tehnyt kaikkensa
hänen häpäisemisekseen ja asettanut lopulta myös
hänen henkensä ja terveytensä vaakalaudalle. Täl-
laiselta liikehdinnältä Stählberg halusi tukkia kaikki
tiet hallitusvaltaan. Hänen työnsä jälki näkyy sekä
Suomen hallitusmuodossa että väkijuomalaissa.

Alko on kieltolakiliikkeen lapsi, jonka kätilönä
toiminut Stählberg halusi erottaa mahdollisimman
perusteellisesti vanhemmastaan. Tätä pyrkimystä
edisti sittemmin sekä lapscn että vanhemman mo-
Iemminpuolinen toinen toiscnsa hylkimincn.

Stählbergin ratkaisuna oli kcskittää kaikki oleclli-
set toiminnot Oy Alkoholiliike Ab:lle, kuten Alkoa
silloin nimitettiin. Valtaa eijaettu. Se keskitettiin. Se

eristettiin myös poliittisten liikehdintöjen välittö-
mästä vaikutuksesta.Jos valta olisi ollut ministeriös-
sä, tällainen altistuminen olisi ollut väistämätöntä.
Suomalainen alkoholihallinto on järjestelmänä ai-
nutkcrtainen maailmassa. Sama instituutio myy ja
valmistaa alkoholijuomia. Se tutkii alkoholijuomien
ominaisuuksia ja niiden haittavaikutuksia. Se toimii
myös alkoholihallinnon viranomaisena.

Alkossa tiivistyy alkoholijuomien valmisramisen
ja kaupan tietous. Siinä tiivistyy alkoholijuomien
fysiologisten vaikutustcn tietous ja kaikcn huipuksi
siinä tiivistyy myös alkoholijuomien käytön sosiaa-
listen haittar.aikutustcn sekä alkoholihallinnon tie-
tous. Kaikkialla muualla nämä alueet on erotettu
toisistaan. Meillä ne on yhdistetty.

Alko sekä ihastuttaa että vihastuttaa. Se ruottaa
kansainvälisesti arvostettua tutkimusta yhteiskun-
tatieteiden ja luonnontieteiden alueella. Se tuortaa
vuosittain maailman seikkaperäisimmän kansalli-
scn alkoholitilaston j ulkaisemalla Alkon vuosikirjan.
Sc julkaisce Alkoholipolitiikka-lehteä, jota kiitetään
tiedonjulkistamispalkinnolla, ja rahoittaa Alkohol-
politik-lehteä, joka nauttii yleisskandinaavista ar-
vonantoa.

Alko on suuri ja mahtava. Se vihastuttaa ihmisiä
jähmeydellään. Nlaamme alkoholihallintoa vasraan
voidaan lähteä marssimaan kaduille, niin kuin teh-
tiin keskiolutmarssin yhteydessä. Voidaan laatia
vetoomuksia. Yleensä tällainen toiminta saa saman-
laisen vastauksen, kuin suomalaiset saivat aikoinaan
Pietarin hovissa. Mikään ei hievahdakaan. Enin-
tään keisari ilmoittaa, ettei hän ole vetoomuksen
esittäjille vihainen.

Kansalaisjärjestöissä on kentän jäsenistöllä mah-
dollisuus murtaa organisaation paikalleenjähmetty-
nyt hierarkia, jos aika tuntuu sitä edellyttävän.
Vapaat markkinavoimat murtavat liikeyrityksen
hierarkian, mikäli se on muuttunut kuuroksi ja
sokeaksi ajan sykkeelle. Vain monopoliasemassa
oleva liikeyritys voi vastustaa markkinavoimien vä-
kevää vaikutusta. AIko on lakisääteisesti monopoli.

Miten siis Alko voi säilyttää vitaliteettinsa ja
reagointikykynsä aikain vaihteluissa. Valistunut it-
scvaltius ei kelpaa vastaukseksi. Periaatteessa Alko
voi elääjoko alapäästään tai yläpäästään. Ylhäältä
Alko elää antamalla vuosittain kertomuksen alkoho-
liolojen kehityksestä eduskunnalle. Alko elää myös
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hallintoneuvostonsa, poliittisin perustein valitun eli-
men, välityksellä. Poliittisen elämän sykkcct heijas-
tuvat kuitenkin Alkoon vain välillisesti. Tämä on
seurausta K. J. Stählbergin ajattelusta, ja kysecssä
on aivan ilmeisesti hänen tietoinen valintansa. Tä-
män ajattelun perusteita ja niiden ajankohtaisuutta
olisi syvtä pohtia systemaattisesti.

Periaatteessa Alko voi ottaa vastaan elävän clä-
män sykkeitä myös alhaalta käsin. Väkijuomalaki
keskitti kuitenkin päätösvallan Alkolle. Vuoden
l968 alkoholilaki avasi viisaalla tavalla eduskunnan
vaikutusmahdollisuuksia käynnistämällä Alkon
vuosittaisen raportoinnin. Vastaavanlainen avaus
tapahtui myös paikallishallinnon suhteen. Kunnal-
Iishallintoakin haluttiin nyt kuulla.

Väkijuomalaki määräsi Alkoholiliikkeen hoita-
maan maan alkoholiasioita ja sulki yhtiön mitä
suurimmassa määrin ulkoisilta vaikutteilta. Tämän
oivalsi eversti evp. Toivo Veistaro, jonka kausi
Alkonjohdossa alkoi vuonna l940ja päättyi hänen
ollessaan pääjohtaja vuonna 1952. Hän tiesi, kuinka
alkoholia tulee nauttia, ja päätti opettaa sen myös
Suomen kansalle. Hän toteutti viinakorttijärjestel-
män kaikkine siihen kytkeytyvine kontrolleineen.
Hänessä jos kessään henkilöityi väkijuomalain henki
ja kirjain.

Tätä taustaa vasten tarkasteltuna herää luonnol-
lisesti kysymys K. J. Stählbergin liberalismista.
Tähänkö Stählberg pyrki? Vastaus on kyllä ja ei.
Stählberg pyrki tietoisesti itsenäiseen Alkoholiliik-
keeseen, mutta lopputuloksena oli Alkoholiliikkeen
ja alkoholihallinnon paljon suurempi eristyneisyys
suomalaisesta yhteiskunnasta, kuin Stählbergin
pyrkimyksenä koskaan oli ollut.

Asian ydin kätkeytyy väkijuomalain 28. §:ään,
joka Stählbergin kirjoittamassa muodossa kuului
seuraavasti:

"Väkijuomayhtiö on oikeutettu harjoittamaan väkijuo-
main vähittäismyyntiäja anniskelua kaupungissaja kaup-
palassa, mikäli kaupungin- tai kauppalanvaltuusto ei
kahdenkolmasosan enemmistöllä ole sitä vastustanut.
Maalaiskunnassa saa yhtiö vähittäin myydä ja anniskella
väkijuomia ainoastaan asianomaisen kunnanvaltuuston
suostumuksella, joka on annettava kahdenkolmasosan
enemmistöllä.

Valtuuston päätös,johon voi sisältyä rajoittavia ehtoja
myynti- ja anniskelupaikkojen luvusta ja sijoituksesta sekä
myytäväin tai anniskeltavain väkijuomain lajeista, on
tehtävä kolmeksi vuodeksi kerrallaan."

Eduskunnan talousvaliokunta ei tällaiseen muo-
toiluun ollut tyytyväinen ja perusteli kantaansa
seuraavasti:

lun sallimiseen kaupungeissa ja kauppaloissa, ei siihen,
valiokunnan käsityksen mukaan, olisi vaadittava asiano-
maisen kunnan valtuuston suostumusta siinäkään mut-r-

dossa kuin Hallituksen esityksen 28 §:ssä on ehdotettu,
vaan olisi jätettävä väkijuomayhtiön harkittavaksi ja pää-
tettäväksi, missä kaupungeissa ja kauppaloissa se ryhtyy
mainittua liikettä harjoittamaan. Kun tällaisten asiain
päättäminen yhtiössä kuuluu valtioneuvoston asettamal-
le, asiantuntevalle hallintoneuvostolle, jonka toiminnas-
saan on pidettävä silmällä yhteiskunnallisia ja kansanrait-
tiutta edistäviä näkökohtia, voi hallintoneuvosto parhai-
ten ratkaista tämänlaatuisen kysymyksen. Ehdotetusta
järjestelystä olisi kaupunkien ja kauppalain kunnalliselle
elämälle se etu, että valtuustot vapautuisivat käsittelemäs-
tä puheenaolevaa, määräajoin uudelleen esille tulevaa
asiaa, joka olisi omiaan herättämään erimielisyyttä ja
kiihtymystä."

Kansaa siis haluttiin varjella erimielisyydcltä ja
kiihtymykseltä. Tämä tapahtui antamalla pykälällc
seuraava, kieltämättä lyhyt ja naseva muotoilu:
Väkijuomayhtiö on oikeutettu harjoittamaan väki-
juomain vähittäismyyntiä ja anniskelua kaupun-
geissa ja kauppaloissa.

Stählberg, joka oli tietoinen asian tärkeydestä ja
kauaskantoisuudesta, esitti vastalauseensa, joka
päättyi ehdotukseen, että väkijuomalain 28. § hy-
väksyttäisiin alkuperäisessä hallituksen esittämässä
muodossa. Tällä kannanotollaan Stählberg osoittaa
vakuuttavasti liberalisminsa. Jälkeenpäin on myös
helppo nähdä, mitä seurauksia hänen ajattelunsa
toteutumisesta olisi ollut. Kieltolaki olisi murtunut
myös maaseudun osalta mielekkäällä, paikalliset
olot huomioon ottavalla tavalla. Ehkä vielä tär-
keämpi seikka olisi ollut se, että Stählbergin sana-
muodolla olisi syntynyt vähitellen kyky ja taito
ohjata alkoholipolitiikkaa paikallistasolta.

Mitään perimmäistä totuutta siitä, kuinka alko-
holia tulisi nauttia, ei ole olemassa. Stählberg näyt-
tää olleen tietoinen tästä. Totuutta tällaisessa kysy-
myksessä on aina haettava ajallista ja paikallista
taustaa vasten. Todellisuudessa me emme kanna
vastuuta mistään, mistä me emme voi päättää. Kun
väkijuomalaissa hylättiin Stählbergin ehdottama
laaja ja seikkaperäinen kunnallinen itsemääräämis-
oikeus, edistettiin kansalaisten iloisen piittaamaton-
ta suhdetta viinaan.

Väkijuomalaki loi maahamme keskitetyn, asian-
tuntÜavaltaisen alkoholihallinnon perinteen, joka
on osoittautunut sitkeähenkiseksi. Tällä hetkellä
vedetään köyttä siitä, mikä instituutio tässä maassa
voisi keskitettyä valtaa näissä asioissa käyttää.
Stählbergilainen perintö ohjaisi meitä tämän sijasta
pohtimaan, kuinka paljon ja mitä asioita voisimme
ohjata kunnanvaltuustojen keskusteltavaksi ja pää-
tettäväksi. Alkohblikysymys on liian moniulotteinen"Mitä tulee väkijuomain vähittäismyynnin.ja anniske-
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asia pclkästään asiantuntijoiden ratkaistavaksi. Al-
koholipoliittiset erimielisyydet tulisi ratkoa ja pai-
ncidcn tulisi purkautua paikallistasolla tämänhet-
kistä käytäntöä paljon syvällisemmin.

Mitcn alkoholiin tulee suhtautua, sen voi tietää
vain suomalainen omassa ympäristössään ja omana
aikanaan. Siksi kunnanvaltuustojen roolia tulisi
vahvistaa ja kehittää alkoholipoliittisessa päätök-
sentcossa.

Jarmo Heinonen

Myämteönen ü@listns

Alkoholipolitiikka-lehdessä on viime vuosina ollut
olutmainonnasta miclcnkiintoisia artikkeleita,.joissa
esitettyjä ajatuksia voisi soveltaa myös alkoholivalis-
tukseen. Heikki Luostarinen ja Pertti Alasuutari
analysoivat olutmainontaa (Alkoholipolitiikka
2ll9B3) ja arvoja, joihin mainonta vetoaa. Viime
Alkoholipolitiikka-lehdessä Christoffer Tigerstedt
totesi, että arvot, joihin olutmainonta vetoaa, ovat
muuttuneet. Kaikki kirjoittajat ovat yhtä mieltä
siitä, että mainonta vetoaa myönteisiin arvoihin,
jotka Tigerstedtin mukaan ovat aikasidonnaisia.
Samassa lehdessä Matti Virtanen sovelsi olutmai-
nonnan oppeja jo alkoholivalistukseen. Samantyyp-
pistä myönteisiin arvoihin vetoamista sovelsi näh-
däkseni myös Tero Maksimainen raittiusliikkeen
oppeihin (Atkoholipolitiikka 5/1984).

Pyrin jä§empänä soveltamaan cdellä mainittujen
kirjoittajien ajatqksia alkoholivalistukseen. Kuten
Virtanen totesi, rhainonta myy tavaroitaia valistus
ideoita, miksi keinot eivät voisi olla samoja.

Jakaisin valistuksen kahtia. Ensinnäkin tavoittee-
na tulisi olla, cttä alkoholin käyttäjällä on riittävästi
tietoa, jotta hän itsc voi päättää alkoholin käytös-
tään. Näin osoitetaan, cttä häncn kykyänsä tehdä
päätöksiä arvostetaan ja että häneeri luotetaan. Eli
delcgoidaan valtaa ja vastuuta ja sitä kautta myös
lisätään motiivia pyrkiä itsensä kannalta hvviin
päätöksiin aivan kutcn työelämässäkin tällä hetkellä
tapahtuu. Tämä tavoite edellyttää asiallista tiedon
jakamista alkoholin käyttöön liittyvistä vaikutuksis-
ta, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä. Suomalais-
ten koulutustaso on sen verran korkealla, että tämän
tiedon jakamisen täytyisi olla ehdottoman asiallista
vailla tunteen häivääkään. Tähän haittavalistuk-
seen en puutu, koska siinä ci liene ongelmia.

Mainonnalla ja valistuksclla pyritään ohjaamaan
ihmisten käyttäytymistä. Jotta voitaisiin oh"jata

käyttäytymistä, tulisi myös olla tavoitteita, joita

kohti sitä ohjataan. Kun haittavalistus vetoaa jär-
kcen, vetoaa jäljempänä esittelemäni valistuksen
toinen osa-alue eli alkoholivalistus enemmänkin
tunteescen. Katsoisin, että täI1ä valistuksen puolella
ovat tapahtuneet myös suurimmat epäonnistumiset
tähän mennessä. Onneksi muutos parempaan on jo
alullaan.

Myönteistö thteiskunnallista mainontaa

Kaupallinen mainontahan on nyky-yhteiskun-
nassa laajin ja tehokkain asenteisiin vaikuttamisen
muoto. Mainonnan katsotaan kuitenkin kuuluvan
olennaisena osana kapitalistiseen yhteiskuntajärj es-

telmään. Kuitenkin on niin, että isossa sosialistises-
sa naapurissamme pyritään yhteiskunnallisessa
asennekasvatuksessa mainonnan keinoin yhteiskun-
nan kannalta suotuisiin tavoitteisiin. Mitäpä muuta
työläisten kuvatja iskulauseet ovat kuin yhteiskun-
nallista mainontaa.

Tutkijoiden mukaan nimenomaan nykyisessä län-
simaisessakin yhteiskunnassa on yhteiskunnallinen
mainonta ja markkinointi pinnalla. Elintasoa pyri-
tään korvaamaan elämisen tasollaja laadulla. Tämä
asenne kaipaa tuekseen tietoisuutta elämän laatuun
vaikuttavista seikoista, kuten esim. luonnon saastu-
misesta. Niin liiketaloudellisessa kuin yhteiskunnal-
lisessakin mainonnassa pyritään aina myönteiseen
vaikutukseen, jonka tavoitteena on joko ostopäätös
tai tavan muutos.

Perinteisesti alkoholivalistuskampanjat 
- 

ehkä
joitain nuorisokampanjoita lukuun ottamatta 

-ovat vedonneet nimenomaan huonoon omaantun-
toon ja muihin negatiivisiin seikkoihin. Muistatte-
han tytön,jonka vatsa alkoi kasvaa alkoholin käytön
seurauksena. Valistus on ollut lähinnä moralisoin-
tia. Perinteisesti erityisesti raittiusliikkeen harjoitta-
ma valistus on ollut hyvin mustavalkoista. Kulutta-
jille ei ole tarjottu muita vaihtoehtoja kuin täydelli-
nen pidättäytyminen tai terveytensä tuhoaminen.
Uusi suuntaus ei sano, ettäjosjuot, tuhoat terveyte-
si, vaan että juomalla vähemmän sinullaja ystävillä-
si voisi olla vieläkin hauskempaa. Raittiusliikekään
ei enää aja täydellistä pidättäytymistä muuta kuin
tupakan ja huumeiden osalta.

Olutmainonta on sävyltään hyvin myönteistä ja
on keskittynyt kuvailemaan niitä haluja ja toiveita,
jotka voidaan tuotteen avulla mahdollisesti saavut-
taa. Aikaisemmin näitä myönteisiä arvoja olivat
vähäkalorisuus (Light-oluet), kansalliset symbolit
(Karjala, Döbeln, Sandels), puhtaus, luonto, miehi-
syys ja positiivinen yksinäisyys (Luostarinen 1983,

85-87). Tigerstedtin mukaan nämä arvot ovat
kahdessa vuodessa korvautuneet kansainvälisyydel-
lä, intiimisyydellä, kahdenkeskisyydellä, sukupuol-
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