
Alkoholikysymystä yhteiskunnallisena ongelmana ei enää ole, sanoi eläkkeelle syksyllä jäänyt Alko-
holitutkimussäätiön pitkäaikainen tutkimusjohtaja Klaus Mäkelä YP:n (5/2000) haastattelussa.

Mitä Mäkelä oikein tarkoitti? Haastattelusta voi tislata esiin kaksi teesiä. Ensinnäkin sen, ettei
alkoholiin enää liity entisenkaltaisia moraalisia ja sosiaalisia intohimoja.

Mistä nämä intohimot olivat peräisin? Käynnistäjänä oli alkuaan raittiusliike, joka puolestaan
ruokki uudenlaista työväenliikettä, ja näiden molempien nousukausi osui yhteen vuosisadan
alun poliittisen murroksen kanssa. Yleisellä äänioikeudella valitun uuden eduskunnan ensim-
mäisiä toimia oli kieltolain hyväksyminen vuonna 1907. 

Venäjän keisari ei lakia kuitenkaan hyväksynyt, ja se tuli voimaan vasta vuonna 1919 Suomen
itsenäistyttyä. Sitä ennen maassa oli kuitenkin käyty verinen sisällissota. Kieltolaista tuli ”valkoi-
nen” laki ja laittomasta viinasta sorretun voimaa. Vuosina 1930–1932 alkoholi kytkeytyi la-
puanliikkeen sävyttämään murrokseen: Vihtori Kosolan myötä kukistui myös kieltolaki ja syn-
tyi Oy Alkoholiliike Ab.

Vuosien 1939–1944 sotien jälkeisinä vaaran vuosina kansa oli poliittisesti epäluotettavaa ja Al-
kosta tuli yksi tehokkaimmista kurin ja järjestyksen elementeistä: syntyi mittava ja monitasoinen
ostajaintarkkailujärjestelmä, joka jatkoi 1930-luvun perinnettä.

1950-luvulla Alko alkoi itse purkaa rooliaan viinikampanjalla, joka seuraavalla vuosikymme-
nellä laventui miedoksi linjaksi. 1960-luvun murroksen oloissa Alko ja sen tutkijat muuntuivat
vuoden 1918 jälkeisen ”holhouksen” vastaisen taistelun etujoukoksi. Vapaammasta alkoholista tu-
li edistyksen merkki ja vuonna 1968 taistelu päättyi voittoon: keskioluen vapauttamiseen ja Al-
kon maaseutumyymälöihin.

Sitten sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden optimismin tukipilarit alkoivat yksi toisensa jäl-
keen murtua. Ensin katosivat siirtoväen ja rintamamiesten pientilojen elinmahdollisuudet, sitten
ehtyi öljykriisin myötä kaupunkien vetovoima ja 1970-luvun lopun lamatunnelmissa keskiolut
muuttui erehdyksen merkiksi. Vapaa alkoholi peri vanhan kieltolain merkityksen: nyt eliitti sor-
taa hukuttamalla kansan viinaan. Tuloksena oli vanhemman polven alkoholinvastainen ristiret-
ki kuntakohtaisine keskiolutkieltoineen ja -marsseineen. 

Sanalla sanoen: alkoholi oli 1900-luvun Suomessa harvinaisen poliittinen aine. Nämä intohi-
mot alkoivat 1980-luvulla kuitenkin kuolla niiden sukupolvien mukana, joiden elämässä alko-
holi oli tätä edestakaisin vellonutta ja yhteiskunnallisesti latautunutta symbolista heijastuspintaa
keskeisesti merkinnyt.

Poliittisena aineena alkoholi on todella jo aika laimeaa.
Mutta väitteessä on toinen puoli. Mäkelä hahmottaa niin, että poliittisten intohimojen mukana

on kuollut myös alkoholimonopoli ja sen mukana ehkäisevän alkoholipolitiikan ”tilastollinen so-
lidaarisuus”: ”Meidän erityinen taustamme Pohjoismaissa ovat alkoholimonopolit, jotka olivat
niin tärkeitä. Niillä oli kahdenlaisia tehtäviä, toisaalta säädellä alkoholin saatavuutta ja toisaalta
harjoittaa valistusta.”
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Mäkelälle monopolit näyttävät menneiltä. Totta on, että vanha Alko on kokenut mullistuksen.
Vielä 1990-luvun alussa se oli mahtava valtakeskittymä. Sillä oli valmistus-, tukkumyynti-, tuon-
ti-, vienti- ja vähittäismyyntimonopolit, se myönsi anniskeluluvat ja valvoi ravintoloita. EU-pro-
sessin myötä Alkolta vietiin kaikki muu paitsi pitkäripainen ja olisi viety sekin, ellei sitä tulokse-
na kovasta taistelusta, johon tämän lehden edeltäjä tiiviisti osallistui, olisi kyetty irrottamaan van-
hasta Alko-konsernista.

Mäkelän mielestä kaikki meni. Toisesta kulmasta katsoen olennaisin säilyi. Alkolle jäi vain poh-
joismaisen alkoholijärjestelmän perusta: vähittäismyyntimonopoli. 

Järjestelmän rakenne on nyt samanlainen niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa: vähittäis-
myyntimonopolit ovat itsenäisiä, irrallaan tuotantoyhtiöistä ja muista liitännäisistä. 

Monopolit lepäävät myös monella tapaa vankalla pohjalla. Niiden perustana on EY:n tuo-
mioistuimen vuonna 1997 tekemä päätös, joka sallii yleisen edun mukaiset monopolit. Mono-
polin säilyttämisellä on lisäksi kansan vahva kannatus: väkevien juomien myynnin pysyttämisel-
lä monopolin suojissa on 90-luvulla ollut suomalaisten tasainen noin 80 %:n tuki.

Miksi vähittäismyyntimonopoli sitten on tärkeä? Siksi, että se säätelee samaa alkoholin saata-
vuutta lähes samalla tavalla kuin vanhankin Alkon aikana. Alkoholin valmisteverotus on edelleen
korkealla tasolla, minkä avulla kulutusta painetaan alaspäin, ja samalla monopoli on edelleen se
suppilo, jonka avulla hinnassa oleva haittavero kerätään valtiolle. Viinan valmistus on halpaa suh-
teessa niihin hintoihin, joita ihmiset ovat valmiit näistä tuotteista maksamaan. Pohjoismainen mo-
nopolijärjestelmä leikkaa edelleen tämän ”ilman” korkean verotuksen avulla yhteiskunnalle. Tä-
mä periaate pysyy, vaikka valmisteveroja jouduttaisiinkin lähivuosina jonkin verran alentamaan.

Toiseksi monopoli on edelleen keskeisin väline suitsia alkoholikapitalismin intressejä. Ismo Tuo-
minen tislasi kolme vuotta sitten (Alkoholipolitiikka 6/1997) monopolin perimmäisiksi tavoit-
teiksi yksityisen voitontavoittelun minimoimisen ja aggressiivisen markkinoinnin poistamisen vii-
nanmyynnistä. Tästä tehtävästään monopoli suoriutuu Tuomisen mielestä kunniakkaasti, jos se
kykenee ”leikkaamaan alkoholijuomien kulutuksesta pois sen osan, joka liiketaloustieteen mukaan
voitaisiin optimaalisella markkinaohjautuvuudella ja kuluttajiin kohdistuvalla myynninedistä-
misellä saada aikaan”.

Mäkelän – kuten monen muunkin alkoholitutkijan mielessä – 1990-luvun murros on päässyt
paisumaan paljon suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Tilastollisen solidaarisuuden – saata-
vuuden säätelyn – keinot ovat alkoholipolitiikassa edelleen olemassa.

Monopolin irrottamisprosessin läpi luotsannut toimitusjohtaja Reijo Salmi on myös jäämässä
eläkkeelle. Hänen tilalleen nimitetyn Jaakko Uotilan ensilausunnot viittaavat siihen, ettei Alkon
viime vuosien vastuullinen linja tule ainakaan heikkenemään.

MATTI VIRTANEN

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA
65 (2000): 6

488


	yp600 3
	yp600 4

