
Viinakortin
ylösnousemus?

Erilaisissa seuroissa 
- 

ya1sin-
kin juomaseuroissa 

- 
on suosit-

tuna kysymyksenä se , milloin
Suomesta hävitettiin viinakortti.
Aina silloin tällöin Alkolle osoite-
taan vähän liarhealla, sammalte-
levalla äänellä asiaa koskeva ky-
svmys taustahälyn häiritsemästä
puhelimesta. Tuota noin kun tuli
lyötyä kavereiden kanssa vetoa.

Varsin kaukaiselta tuntuu tä-
män päivän Suomessa koko asia.
Tällainen nuorempi asianharras-
taja voi vain kateellisena katsella,
kun varttuneemmät esittelevät
ylpeänä korttiaan ja muistelevat,
kuinka hienoa oli saada se.

Kysymys ei kuitenkaan ajalli-
sesti ole mistään esihistoriasta.
Viinakortti säilyi meillä aina
vuoden l97l alkuun saakka.
Edelleen alkoholilaissa on asiaa
koskeva pykälä (35)ja leimavero-
laissa kohta. jossa todetaan, errä
ko. kortin leimavero on kolme
markkaa. Joka tapauksessa viina-
kortti tuntuu ajatuksellisesti hy-
vin historialliselta asialta, jota
muistellaan muinaismuistona,
mutta samalla huokaillaan entis-
ten aikojen kummallisuutta. Nyt
kuitenkin vanhasta kunnon
Ruotsista on kantautumassa tie-
toja todella vakavista vrit,vksistä
tuoda viinakortti (motbok) takai-
sin. Elämmekö viinakortin ylös-
nousemuksen aattoa?

Lärikärit huolissaan

Alkoholin kulutus on Ruotsissa

- samoin kuin Suomessa - mel-
ko vähäistä verrattuna muuhun
Eurooppaan. Ruotsissa vuosittai-
nen kulutus on henkeä kohti n.
5,5 litraa ja Suomessa n. 6,5 lit-
raa. Tällöin puhutaan absoluut-
tilitroista. Merkille panravaa

Ruotsin kohdalla on vielä se, että
siellä kulutus on 70-luvun loppu-
puolelta lähtien eli keskiolutkiel-
lon jälkeen jatkuvasti laskenutja
miedontunut. Tästä huolimatta
huolestuneisuus alkoholihaitoista
ei ole pienentynyt. Eniten huolis-
saan asiasta ovat lääkärit, eli asi-
aa katsellaan kansanterveydelli-
sestä näkökulmasta.

Selitykseksi paradoksille piene-
nevä kulutus mutta suuret haitat
tarjotaan meilläkin hyvin tutrua
käsitettä "suurkuluttaj at" : 10 o/o

kansasta juo yli 50 7o viinasta.
Ongelmista puhuttaessa Ruotsis-
sa otetaan esille seuraavanlaisia
lukuja (näyttävät huolestuttavan
tutuilta): vähintään 20 o/o sai-
raanhoidon resursseista menee
alkoholisairauksien hoitoon. po-
Iiisi j a sosiaalihuoltajat hoitelevat
enimmäkseen alkoholiongelmai-
sia, juopuneet aiheuttavat B0 o/o

katu- ja perhcväkivallasta sekä
naisten pahoinpitelyistä, liiken-
neonnettomuuksissa on yli 50
7o:ssa tapauksista mukana alko-
holi, vuosittain kuolee 6 000 ruot-
salaista alkoholivaurioihin j ne.

Kaikki nämä ongelmar ovat al-
kaneet tai ainakin moninkertais-
tuneet senjälkeen, kun ruotsalai-
nen viinakortti eli ns. Brattin jär-
jestelmä lakkautettiin vuonna
1955, toteavat asiasta huolestu-
neet. Vähittäismyyntiä ja annis-
kelua säännöstellyt Brattin jär-
jestelmä oli ruotsalainen muun-
nos kieltolaista. Siellä suoritettiin
vuonna 1922 kansanäänestys
kieltolaista: 49 o/o kannatti ja 5l
7o vastusti. Tilalle tuli ns. Brat-
tin järjestelmä, jossa ostoille ase-
tettiin vksilölliset katot. Suuros-
tajia kontrolloitiin ja isoille ostok-
sille täytyi olla erityisperustelut;
naimisissa oleva nainen ei saanut
Iainkaan ostolupaa. Kun sitten
tämä mainio järjesrelmä vuonna
1955 lakkautettiin, moninkertais-
tuivat kulutus ja haitat. Osto-
kontrollia (ransonering) halu-
taan uudelleen, mutta minkä-
Iaista.

Kuin mikti tahansa luottokortti

Seuraavanlaista systeemiä on
esitetty, ja asiasta on olemassa
myös sosiaaliministeriön työryh-
män raportti (Tekniska l-orutsätt-
ningar für ransonering och regist-
rering vid inköp av alkoholdryck-
er. Ds S l98l: 22). Jokainen yli
2O-vuotias saa muovikortin, joka
on samanlainen kuin mikä tahan-
sa pankki- tai luottokortti. Kun
asiakas menee alkoholimyymä-
lään, myyjä pistää kortin auto-
maattiin, joka antaa heti tiedon,
paljonko kuukauden annoksesta
on jäljellä. Annos olisi joko
l-1,5 pulloa väkevää alkoholi-
juomaa tai 3 pulloa väkevää vii-
niä tai sitten 6 pulloa mietoa vii-
niä kuukaudessa. Puuhamiesten
mukaan kuukausiannokset olisi-
vat tällaisenaan niin suuria, että
80 %:lla ruotsalaisista ci olisi tar-
vetta ylittää niitä. Siis suurim-
malle osalle asiasta ei tule ongel-
mia, ja näiden ongelmattomien
tulee tuntea solidaarisuutta -tässä yhteydessä ruotsalaiset tun-
tuvat hellivän käsitettä "social
ansvar" - niitä kohtaan, .jotka
eivät osaa käyttää alkoholia.

Suurkuluttajilla, jotka näissä
laskelmissa juovat lG-20 litraa
viinaa kuukaudessa, muutos pa-
rempaan olisi jyrkkä. Muutos oli-
si erityisen suuri lähiöiden yksi-
näisyydessä tissutteleville naisille
sekä toisarvoisissa töissä turhau-
tuneille, paljon juoville miehille.
Kaikkein tärkeintä olisi kuiten-
kin, että tällainen järjestelmä es-
täisi nuorten liukumisen alkoho-
listien joukkoon. Samoin alkoho-
Iijuomien välittäminen nuorille
lakkaisi suurelta osin.

Näin toteavat vakavasti otetta-
vat ruotsalaiset lääkärit ja aivan
vakavissaan.

Entri rauintolat?

Kyllä kai tehokkuuden nimissä
ravintoloihinkin pitäisi asentaa
automaatit ja kirjata ravintola-
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asiakkaan ostot? Näin ei ruotsa-
laisten puuhamiesten mielestä
tarvitsisi tehdä. Heidän mukaan-
sa ravintola-alkoholin osuus ko-
konaiskulutuksesta on niin vähäi-
nen (Ruotsipsa n. B 7o, Suomessa
n. 25 o/"), että tällainen ei ole
ravintoloissa tarpeellista. Sitä
paitsi ravintoloissa hoidellaan
nämä asiat kontrolloiduissa olo-
suhteissa toisin kuin oman olo-
huoneen kätköissä. Puuhamies-
ten mukaan sellainen vaara, että
ruotsalaiset rupeaisivat tämän
seurauksena istumaan entistä tii-
viimmin ravintoloissa, on olema-
ton. Ruotsalaisista ei saada mil-
Iään kapakassaistujia. Tästä on
niin monen vuoden kokemukset.

Sitä paitsi hinnat ovat niin kor-
keat, ettei sinne kapakkiin ole va-
raa mennäkään. Suomessa puhu-
taan tässä yhteydessä käsitteestä
"hinnoitella itsensä ulos".

Asia voidaan nähdä toisinkin.
Nyt kun Ruotsissa käydään
kamppailua väkivaltaa vastaan
(tässäkin asiassa perässä tulee
tuttu pohjoiseurooppalainen val-
tio), on yhdeksi silmätikuksi otet-
tu ravintola-alkoholi. Viinakort-
tiasiassa epäröivä sosiaaliminis-
teri 

- 
samoin kuin sosiaalihalli-

tus 
- 

on esittänyt, että ravinto-
lat velvoitettaisiin pitämään kak-
si alkoholitonta päivää viikossa,
koska ravintoloista poistuvat ih-
miset tuppaavat kotimatkallaan
tappelemaan.

Ravintolaelinkeino ei ole oi-
kein tykännyt moisista kannan-
otoista. Paljon kiusatut ruotsalai-

set ravintoloitsijat alkavat olla
'Jo riittää" -tunnelmissa. He viit-
taavat ravintola-alkoholin pie-
neen osuuteen kokonaiskulutuk-
sesta ja esittävät, että mitäpä jos
suljettaisiin Systembolagetin
myymälät viitenä päivänä viikos-
sa. Lisävaatimuksena on, että
kansalainen saisi tyhjentää koto-
naan pikarinsa vain laillistetun
ravintoloitsijan silmälläpidon
alaisena ja vastuulla ja että täl-
löinkin paikalla tulisi olla ulko-
puolisia. Näin estettäisiin kansa-
Iaisia ryyppäämästä oman olo-
huoneen hilj aisuudessa.

Olisiko tässä ajatusta?

Totisinta totta

Alkoholipolitiikkahan on pe-
rinteisesti ollut alue, jolla ainakin
pohjoismaissa on ylletty mitä
melkoisimpiin saavutuksiin. Aina
ei tahdo mitlikuvitus pysyä pe-
rässä. Viinakortin uudelleen tule-
minenkin on asia, jonka voisi
ohittaa huokailuin ja virnuiluin.
Ruotsissa asialla on kuitenkin
niin vaikuttava joukko tietäviä
ihmisiä, että lääkäriä kunnioitta-
maan oppinut asianharrastaja
pysähtyy hetkeksi ehdotuksen ää-
reen. On nimittäin huomattava,
että asialla ovat "professorita-
son" henkilöt.

Ei ole kuin pari vuotta siitä,
kun 200. ruotsalaista lääketieteen
professoria allckirjoitti vetoo-
muksen edellä kerrotun kaltais-
ten ostorajoitusten välttämättö-
myydestä. Useita tuhansia "ta-

vallisia" Iääkäreitä on allekirjoit-
tanut saman vetoomuksen. Ke-
sällä l986 oli ruotsalaisissa päi-
välehdissä isoja juttuja siitä,
kuinka asiassa epäröivää sosiaali-
ministeriä kuljetettiin pitkin al-
koholistisairaalan käytäviä ja hä-
nelle esiteltiin alkoholivaurioita.
Asialle tulisi pikaisesti tehdä jo-
tain, kuului lääkäreiden vaati-
mus. Edelleen ministeri epäröi, ja
huomattavaa on se, että Ruotsin
vahva raittiusliike on kielteisellä
kannalia.

Mutta lääkärit painavat hellit-
tämättömästi päälle. Claes Sjö-
berg -nimisen göteborgilaisen al-
koholilääkärin johdolla yritetään
saada laaja kansalaismielipide
asian taakse. Ensimmäisenä ta-
voitteena on saada valtiopäivillä
läpi kolmivuotinen kokeilu. Lisää
vettä myllyyn tuovat uutiset tänä
vuonna - pitkästä aikaa - nou-
sevista kulutus- ja haittaluvuista.

Kuinka on mahdollista, että
vastuullisct poliitikot aina vain
katsovat alkoholiongelmia Iäpi
sormiensa ja pistävät päänsä
pensaaseen niiden edessä vain
pelosta, että heitä syytettäisiin
(muka) "byrokratiasta"?

Siinäpä on vakavamielisille po-
liitikoille pohdittavaa.

Yksi kysymys jää nuorempaa
asianharrastajaa mietityttämään:
Mistään ei näy, mitä tehtäisiin
hänen intohimonsa kohteelle ja
suurimmalle suomalaiselle ongel-
malle, oluelle?Jos sen jätätte rau-
haan, niin siitä vaan.

Kari Paaso
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