
T,AI]ANTAT NA ALKOON

ArOon aukipitäminen kesälauantaisin ei ole

herättänyt minussa eika tutkijakollegoissani
intohimoja puoleen eikä toiseen. En minä silti
tätä päätöstä ymmärrä.

lso asia tässä on se, miten pääti)s tehtiin.
Vaikka ihrnisel. ovat pääosin samat kuin ne,

jotka Iauantaisulkem i senkin saivat aikaan, ajat
ovat kymmenessä vuodessa lnuuttuneet. Ei
tullut vastalauseita, mutta ei kantojakaan
kyselty. I(un sulkemispäätöstä aikanaan val-
misteltiin, pidettiin palaveria, kysyttiin polii-
seilta, pohdittiin vaikutuksia, tehtiin jopa ko-
keellinen tutkimus asiasta. Kun päätös puret-
tiin, ei kysytty keneltakaan. Samat tutkijat,
jotka olivat vaikuttaneet sulkemispäätöksen
syntyyn, saivat sen peruuttamisen tiedoksi
lehdistä.

Tietysti se informaatio, joka oli käytössa

aikaisemmin. oli käytössü nytkin. Tietysti
voidaan sanoa, että nyt keskustellaan suurista
asioista, eurooppalaisuudesta ja sellaisesta.

Ei ole syytä ryhtyä suurin ponnistuksin pohti-
maan pikku detaljia.

Mutta kysymyksessä on yleisempi ilmiö.
Kun aloittelin Alkoholipoliittisen tutkimus-
laitoksen esimieskauttani I 980-luvun alussa.

minut ensimmäiseksi opetelliin sänomaan

kohteliaasti ei erilaisiin nippelitutkimuspyyn-
tOihin. Niita kun tuli niin paljon, ettei kaikkia
olisi kukaan ehtinyt tehda. Sita taitoa tulin
lopulta tarvitsemaan kovin vähän. Tütkimusta
pyydetään päätöksenteon tueksi yhä harvem-
min. Tämä ei koske erityisesti alkoholipoli-
tiikkaa, niin on käynyt muillakin aloilla, joil-

Ia tutkimus on perinteisesti ollut olennainen
ja näkyvä päättäjien keskustelukumppani.

Mitä on tapahtunut? Onko jerkevyyden

vaatimus yhteiskunnallisten asioiden hoidos-
sa unohtunut? Vai onko tutkimus osoittautu-
nut huonoksi jarkevyyden takeeksi? Ehka ar-

vot ovat kadonneet, kun ei keskustelua synny

eika paatoksiä tarvitse perustella tutkitulla
tiedolla?

Vika ei ole tutkimuksessa eikä tutkimuk-
sen kohteessa, vaan yhteiskunnallisessa il-
mapiirissä. Alkoholi on herkkä ja monipuoli-
nen yhteiskunnallinen ilmapuntari. Minusta
Iiberalisointi ei osoita eurooppalaista mieltä
mutta ei myöskään arvojen kuolemaa, eikä
ainakaan sitä, että alkoholi ei enää olisi yh-
teiskunnallinen ongelma. Se on merkki vallan
hurmiosta tilanteessa, jossa suuret projektit
ovat päättyneet eikä kansa ole liikkeessä.
Valta ei kohtaa tehokasta kritiikkia. Ulla
Puolanne saa sotkea koko valtakunnan raha-

asiat moneksi vuodeksi, eika kylma hymy
hyydy viela vaalitappion jalkeenkaan.

Myös tutkimuksen horisontit ovat tällaises-
sa tilanteessa muuttuneet. Järkevyys ja ylei-
nen etu eivät enää olekaan selvioita, joilla
asioita perustellaan. Tutkimuksen tarve taik-
ka arvo ei siitä vähene, päinvastoin. Mutta sen

tehtävät muuttuvat ja kysymyksenasettelut
tulevat kriittisiksi. Kenen arvoja tässä yhteis-
kunnassa noudatetaan, mikä valta päättää?

Se on ehkä pieni asia, kayko Alkon ovi lauan-
taisin vai ei. Mutta se on iso kysymys, minka-
Iaiseen ajattelutapaan päätös siitä perustuu.
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