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Tämän vuoden alussa täytäntöön pantu alko-
holilainsäädäntö lakkautti Alkon tuotanto-"
tuonti- ja tukkumonopolit ja oli yksi askel
kohti liberalistista alkoholipolitiikkaa. Sa-

mansuuntaisia ratkaisuja on tehty myös muil-
la yhteiskuntapolitiikan sektoreilla. Valtion
yrityksia on l9B0-luvun lopulta yksityistetty,
keskusvirastoja on muutettu liikelaitoksiksi,
rahapolitiikkaa on liberalisoitu ja liikkeen-
johdon oppeja on sovellettu myös julkiseen
hallintoon (Raunio 1995, 223).

Markkinaorientoitunut uusliberalismi on
siis jo jonkin aikaa ravistellut yhteiskuntaela-
mää ja haastanut kilpailevia ajatussuuntauk-
sia. Julkisuudessa mittelö on näyrtäytynyt hy-
vinvointivaltiota puolustavan ja sitä purkavan
puhetavan välisenä kamppailuna (Jallinoja
1993, 2l) ja näkynyt myös alkoholipoliittises-
sa keskustelussa hyvinvointivaltiollisen ja
(uus)liberalistisen puhetavan välisinä yhteen-
ottoina (Piispa 1993).

Siksi alkoholipolitiikka tarjoaakin hyvän
näyttämön tarkastella puhetapojen "käymisti-
Iaa" nykyisessä yhteiskunnallisessa murrok-
SCSSA.

Alkoholipoliittista ajattelua ja mielipideil-
mastoa on aikaisemmin tutkittu mm. jäsentä-

malla kulttuurissa vallitsevia argumentaatio-
tapoja (Makela 1976a), eriuelem,illä vaikut-
tajayksilOiden teemahaastatteluin kerättyjä
mielipiteita (Holmila 1981), analysoimalla

systemaattisesti koottuja lehdistökorpuksia
(Piispa l98t, 1993) ja tarkastelemalla tilas-
tollisesti väestön asenteita keskioluen vapaa-
ta jakelua kohtaan (Makela 1976b & 1985;
Ahlström & Österberg 1992). Lisäksi on tut-
kittu, miten alkoholikasityksiin voidaan vai-
kuttaa joukkotiedotuksen mahdollistamin vä-
linein (Partanen & Par-viain en1979;Partanen
l9BB; Partanen & Montonen 19BB).

Tässä artikkelissa vaikuttajien alkoholipo-
liittisia puhetapoja tarkastellaan vastaanotto-
tutkimuksen keinoin. Tarkasteltava aineisto
koostuu kahdesta pääkirjoituksesta ja niitä
koskevista tulkintateksteistä. Toisen pääkir-
joituksen kertoja argumentoi (uus)liberalisti-
sen alkoholipolitiikan puolesta, toisessa pää-
kirjoituksessa kertoja taas puolustaa rajoitta-
vaa hyvinvointivaltiollista alkoholipolitiik-
kaa. Naita kahta tekstiä tulkitsee aineistossa
55 vaikuttajaa Lahdesta: heistä 28 on naisia,
27 miehiä 21 ammattiyhdistysaktivistia, 17

poliitikkoa ja I7 uutistoimittajaal.
Paakirjoitukset on valittu nimenomaan

niin, että ne tuovat pelkistetysti ja "ideaali-
tyyppisesti" esille lehdistössä käytävän alko-
holipoliittisen keskustelun rintamalinjan. Ne
myös kiteyttävät hyvin liberalistisen ja hyvin-

rAineisto on kerätty loppuvuodesta 1994 Lahdes-
sa. Tutkimus on osa Lahti-projektia (Lahti-projek-
tista ks. Holmila 1992).
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vointivaltiollisen ajattelun ydinulottuvuuksia
ja varmistavat sen, että vastaanottajien tee-

maa koskeva tulkintapuhe latautuu kulttuuri-
sesti tiheäksi (vrt. Makela I990). Lisäksi pää-

kirjoitukset ovat uutisten ja muun joukkovies-

tinnän ohella niita areenoita, joilla yhteiskun-

nallisten toimijoiden valisia moraalisia vel-

voitteita ja oikeuksia tänä päivänä näkyvim-

min solmitaan ja puretaan (Tester 1994, 82-
83; vrt. Simpura l99I).

Paakirjoituksel siis kuvastavat osuvasti ny-

kyistä alkoholipoliittista tilannetta. Samalla

ne toimivat tässä tutkimusasetelmassa erään-

laisina suurennuslaseina. Pääkirjoituksista
tekemiäni analyyseja apuna käyttäen voin tar-

kastella, mihin vastaanottajat kiinnittävat
huomiota pääkirjoitusten kuvaamassa todelli-
suudessa. Paakirjoituksia ja reseptiotekstejä

vertaamalla voin eritellä, millaisten ajattelu-

tapojen ja arvojen kantajiksi vaikuttajat esit-

tävät itsensä ja miten he sijoittuvat pääkirjoi-
tusten maailmoihin.

Aluksi kartoitan, miten pääkirjoitusten ker-

tojat rakentavat argumenttinsa, minkälaisten
jännitteiden kenttänä he nykyisen alkoholi-
poliittisen tilanteen esittävät ja mitä arvoja he

suomalaiseen yhteiskuntaan tätä myötä pro-
jisoivat. Tama jalkeen tarkastelen, miten vai-

kuttajat sitoutuvat näihin argumentteihin ja

arvoihin. Lopuksi jäsennän, minkälaista nä-

kemystä yhteiskunnasta vaikuttajien tulkin-
nat implikoivat.

PAAKIRJOITUSTEN ARGUMENIIT JA

IODE LtI SU USKUVAT

Koska pääkirjoitukset ovat poliittisia puheita,

niissä kertojat yleensä luovat lukijan silmien

eteen kuvan nykyistä yhteiskuntaelamaä uh-

kaavasta epäkohdasta; määrittävät objekti-
päämäärän, jota tavoittelemalla vaaratilanne

voidaan eliminoida; paljastavat päämäärän

tiellä olevia tekijöitä ja lopuksi vielä velvoit-
tavat päätösvaltaista mutta useinkin anonyy-

miksi jaavaa subjektia toimimaan tavoilleen

saavuttamiseksi.

Nain paakirjoitukset virittyvät argumentik-

si, jolla on kvalilioivan testin rakenne (Crei-
mas & CourL6s 1979, l:ll, 304; Sulkunen &
Törrtinen, ilmestyy). Argumentissaan kefioja
siis alkaa kertoa tarinaa, mutta jättää sen kui-
tenkin kesken. Efektina on velvoite ja uhka-

us: jos subjekti ei ota hanelle määriteltyä teh-

tävää vastaan, seuraa "kaaos".

Paakirjoituksen "Vain särö Alkon monopo-

leihin" (teksti A, liile 1) kertoja alkaa raken-

laa 1 dinargumenttiaan näi n:

"Varovaisuudessaan alkoholilain uudistustyiiryh-
män tuore muistio on pettymys noin puolelle suo-
malaisista. Vastoin yleistä toivetta tyiiryhmä pitää
tiukasti kiinni niistä maksuttoman maahantuonnin
rajoituksista, jotka koskevat yksityistä ihmistä
eika tyoryhrna lupaa edes rnietoja viinejä ruoka-
kauppoihin. Kuluttajan iloksi koituu ehkä vain
mahdollisuus ostaa keskiolutta erikoistarjouksena
tai siemailla ravintolassa viiniä nykyistä halvem-
malla"(I'z).

Paakirjoituksen kerloja liittoutuu heti kulut-
tajien kanssa, asettuu heidan etujaan ajavaksi

vahtikoiraksi ja lahtee ikään kuin kansan sy-

vien rivien valtuuttamana taistoon liberaalin
alkoholipolitiikan puolesta. Nykyistä yhteis-

kuntaelämää uhkaavaksi epäkohdaksi han

määrittää alkoholilain uudistustyöryhmän

tuoreen muistion.

Paakirjoituksen "Viini pysykotin Alkossa"
(teksti B, Iiite 2) kertoja taas alkaa rakentaa

ydinvaittamiään seuraavista premisseistä kä-

sin:

"Keskustelu alkoholipolitiikasta tulee olemaan
yksi osa Suomessa kaytavaa Ey-keskustelua.
Useimmin esitettävät toiv«rmukset ja vaatimukset
koskevat todennäköisesti juuri alkoholipolitiikan
muuttumisesta Ey-jesenyyden seurauksena niin,
että viinit tulisivat myyntiin ruokakaupoissa (I).

Tosin juuri talla hetkella alkoholipolitiikan va-
pauttamisen vaatiminen tuntuu epäajankohtaisel-
ta ja suorastaan vastuuttomalta sen takia, että par-
haillaan ollaan vauhdilla purkamassa päihteiden
kayttajien auttamiseksi rakennettua hoitopaikka-

2liitteessä 1 ja 2 pääkirjoitukset on numeroitu
juoksevasti. Roomalaiset numerot viittaavat kap-
palenumerointiin, arabialaiset virkenumerointiin.
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Kuuio l. Paakirjoitusten argumentit ja todellisuuskuvat

verkostoa. Purkaminen ei kuitenkaan johdu hoi-
don tarpeen vähenemisestä vaan siitä, ettei hoitoon
haluta laman aikana kayttaa rahaa" (II).

Kun tekstin A kertoja samastuu yleiseen mie-
lipiteeseen, tekstin B kertoja hyokkaa sita
vastaan (II), koska se vaatii alkoholipolitiikan
vapauttamista EU:n hengessä (I). Kertoja ei

näin ollen identifioidu kansalaisten etuja aja-
vaksi vahtikoiraksi vaan heidan arkitietämyk-
sensä kyseenalaistavaksi valistajaksi. I{änen
mielestään ajankohta on väärä alkoholin va-
pauttamiselle siksi, että vaikka alkoholion-
gelmat eivät ole tänä päivänä yhtaan vähenty-
neet, niin silti hoitopaikkaverkostoa jo pure-
taan. Nykyistä yhteiskuntaelämää uhkaavak-

si epäkohdaksi kerloja määrittää siis sen, ettei
alkoholiongelmista kärsiviä haluta enää aut-
taa vapauden huumassa. Siten tekstin B ker-
toja asettuu vastustamaan liberaaleja nake-
myksia hyvinvoinnin ja yhteisen hyvän nimis-
Sä.

Miten argumentit tästä sitten etenevät'i

Tekstin A kertoja kohdistaa argumentaa-

tionsa kärjen saatavuusteorian (kokonaisku-
lutusteorian) kumoamiseen. Lähtöpremissi-
ensä jälkeen hän aluksi kuvaa, miten työryh-
mä on epäonnistunut tehtävässään ja mita
mieltä alkoholiministeri Toimi Kankaanniemi
(III) oli muistiosta, minka jalkeen hän ennus-
taa, mitä reaktioita muistio mahdollisesti tu-

ARCI]MENTIT

Teksti A

Kertoja liittoutuu kulutta ji-
en kanssa valtiotaja päättä-
jiä vastaan.

Premissi:

- (Al) Kansalaiset odottä-

vat, että alkoholipolitiikka
vapautettaisiin.'Iyiiryhnrä
ei kuitenkaan ola hrrornirxrn

kuluttajien toiveita.

Ydinargurnentti:

- Kenoja (A2a) kiistää saa-

tavuusteorian ja (A2b)

osoittaa, että mjoittava al-
koholipolitiikka on estänyt

kansalaisyhteiskunnan
svn nvn-

Johtopiiiiti;s:

- (Aii) Kertoja velvoittaa
päättäjiü vapautlamaan al-
koholipolitiikkau rohkeanr-

rnin kuin tyüryhmä ehdot-

taa.

Teksti B

Ketoja hyokkaä yleistä
miel\ridettä vastaan, koska

se vaatii alkoholipolitiikan
vapauttamista.

Premissi:

- (Bl) Vaatimukset alkoho-
lipolitiikan vapauttamisek-
si ovat harhaanjohtavia, sil-
la hoitopaikkaverkostoa jo

l)uretaan, vaikka alkoholi-
ongelmat eivät ole vähenty-
neel.

Yrlirutrgument ti:

- Kerloja (B2a) vahvistaa

saatavuusteorian ia (82lt)

osoittaa, että alkoholipoli-
tiikan vapauttarnint:n aiht:-
uttaa kansanterveyrlellisili
ja sosiaalisia haittoja.

J0hkrytiütös:

- (83) Kerroja korostaa, etlä

rajoittavaa alkoholipoliti i k-
kaa on jatkettava vastaisun-

dessakin.

TODEILISI]I]SKI]VAT

Teksti BTeksti A

- Tekstin todellisuus jäsen-

tyy tarinaksi.

- Alkoholin vapaa kulutta-
minen on tuotetussa maail-
massa kansalaisen suveree-

nisuuden tae.

- Positiivisissa rooleissa

toimivat kuluttajat, kansa,

markkinat ja EU.

- Kansalaiset tuntevat vi

haa valtiota kohtaan hol
hoarnisen luoksi.

- \'altio r»r kaksinaamai-
sesli vienyt karrsalaisilta
krvyn juotla.

- Kansalaisylrteiskunlaa t.i

ole püässyl syntymaitin hol-
hoamisert vuoksi.

- Tekstin todellisuus jäsen-

tyy kausaalisen selityksen
varaan.

- Alkoholi on konstruoi-
rlussa maailmassa viholli-
sen roolissa; hyvinvointi ta-

voi tteena.

- Positiivisissa rxrleissa
tutkijat ja valtio.

- Kansalaiset ovat voimat-
tomia alkoholin aiheullami-
en vaanrjen edessä.

- Tiede tarjoaa taitotierlon
ja valtio kyvyn taistella al-
koholin vaaroja vastaan.

- Valtio on sosiaalisen jär-
jestvksen, solidaarisuuden
ja yhteisen hr,'vän takaaja.
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Iee saamaan hallituksen ja eduskunnan käsit-

telyssä (IV). Sitten kertoja ryhtyy eliminoi-
nraan vastadiskurssia, saatavuusteoriaa. Hän

kylla vahr istua tosiksi saata\ uusteoriassa esi-

tetyt väitteet siitä, että a) monopolimaissa ku-

Iutus on henkeä kohti pienempi kuin vapaan

kilpailun maissa ja että b) kulutuksen kasva-

essa haitat lisääntyvät (Y 13), mutta kiistää

kuilenkin sillen saalavuusleorian ytimen:

"Alkon monopoli tai hinnan kalleus eivät ole estä-
neet esimerkiksi uusmaalaisten kulutusta koho-
amasta pariisilaisiin mittoihin (V, l4).

Tämän vuosikymmenen alkuun asti suomalais-
ten kulutus kasvoi, kun taas perinteiset suurkulut-
tajat, ranskalaiset ja italialaiset, vähensivät jyr-
kasti alkoholinkäytttiään kuten useimpien mui-
denkin EY-nraitlen kansalaiset. Suotuisaa tulosta
ei ole saavutettu kielloin ja rajoituksin, vaan ih-
misten tapoihin on vaikutettu erilaisin terveysoh-
jelmin" (VI).

l(ertoja paljastaa näin lukijalle, että kasitys

siitä, että alkoholin kulutusta voitaisiin ohjata

saatavuutta rajoittamalla ja hintapolitiikalla,
on illusorinen. Saatavuuden ja kulutuksen

valilla ei vallitse universaalia kausaalivhteyt-

tä kuten hyvinvointivaltioteoreetikot ovat

väittäneet. Helsinkilaisten kulutuksen kasvu

on sen osoittanut samoin kuin ranskalaisten ja

italialaisten alkoholinkayttömäärien vühenty-

minen. Kausaalisesti vaikuttavina syytekijöi-
nä eivät ole olleetkaan kiellot ja pakotteet

vaan terveysvalistus. Sen sijaan että harjoitet-
tu alkoholipolitiikka olisi ehkaissyt alkoholi-
ongelmia. se onkin lisännyt alkoholiriippu-
vuutta:

"Viinaholhouksen varjossa suomalaisille ei ole
päässyt kehittyrlään nruille maille ominaista juo-
matapojen sosiaalista valvontaa ja alkoholin kayt-
ttiön liittyviä epävirallisia normeja" (VII).

Harjoitettu alkoholipolitiikka on siten estänyt

yksiltillisen vapauden toteutumista ja kansa-

laisten keskinäisen sosiaalisen solidaarisuu-

den rakentumista, jolloin aitoa, humalakäyt-

töä paheksuvaa kansalaisyhteiskuntaa ei ole

päässyt syntymään. Tässä mielessä alkoholi-
politiikalla on ollut odottamattomia piilolunk-

tioita ja seurauksia. Se on sitonut kansalaiset

kaksinaismoralistisesti valtion Iiekanaruun.
TAllaista argumentaatiota vastaan tekstin B

kertoja nimenomaan hyokkaa.

Kun tekstin A kertoja mitätöi kaikkitietävä-
nä saatavuusteorian, niin tekstin B kertoja sen

sijaan ryhtyy puolustamaan sitä vetoamalla
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen tut-
kijoiden tuottamaan tieteelliseen tietoon:

"Heidan tutkimuksensa osoittavat, että keskiolut

[sen kulutuksen kasvu] on selvästi lisännyt maksa-
kirroosin aiheuttamaa kuolleisuutta viimeksi ku-
luneen parinkymrnenen vuoden aikana" (lll, 6).

Kertoja lainaakin suhteellisen pitkean tutki-
mustuloksia, joiden mukaan keskioluen va-

pauttaminen (1969) kaksinkertaisti alkoholin
kokonaiskulutuksen muutamassa vuodessa,

mikä sitten kaksinkertaisti maksakimoosin
kymmenen vuoden viipeella (lV); erityisesti
nuorten miesten osalta (V, I0), joiden kirroo-
seista yli B0 prosenttia oli alkoholin aiheutta-

miu (V. I l). Tlmlin .jilk"en seuraa an,io:

"Nürnü tutkimustulokset eivät sinällään ole vllat-
tliviü. Aikaisernminkin on tiedetty se väistämäti)n
Iogiikka, joka alkoholin kayttotin liittyy. Nyt on
laäketieteellisesti vahvistettu, että se pelaa rnyiis
keskiolutaikakaudella(VI).

Sen logiikan mukaan käyttö lisääntyy, kun alko-
hoiin saanti helpottuu, ja kun alk«rholia käytetlilrr
runsaammin, sitä enemmän siitä aiheutuu rnytis
haittoia. sekä terveydellisia etta sosiaalisia" (Vl1).

Talla tavoin tekstin B kertoja ensinnäkin vah-

vistaa saatavuusteorian objektiiviseksi to-

tuudeksi, ajasta ja paikasta riippumatlomaksi
universaaliksi lainalaisuurleksi. Trriseksi han

osoillaa. ellei alkoh,,lin valraultanrinen niin-
kaan lisua yksiloitten vapautta eika lujita
myöskään heidän keskinäistä sosiaalista soli-

daarisuuttaan, vaan ennen kaikkea aiheuttaa
heille terveydellisia ja sosiaalisia haittoja.

I']aakirjoitusten kertojat myös odotetusti
johtavat ydinargumenteista toisilleen vastak-

kaiset johtopäätökset. Lopputulemassaan

tekstin A kertoja velvoittaa anonyymeiksi jaa-

viJ päättäjiä seuraa\ iin toimiin:
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"Tietenkään ei ole viisasta vapauttaa viine.jäja vii-
noja kertarykäyksella ruokakauppojen erikoistar-
jousvalikoimiin, mutta alkoholitytiryhmä pitää oh-
jia liian tiukalla. Se herättää vain uhmaa. Kansa
puree kiinni kuolaimeen ja juo kuin rajoitusten
uhalla. I(un lama nyt vähentää kulutusta, joka
muutenkin on siirtynyt miedompiin juomiin, rajoi-
tuksia voidaan suuremmitta riskeitta valjentää työ-
ryhmän esitystä rohkeammin" (IX).

hemmän, vaikka se olisikin vapaasti saatavil-
la. Siksi jotakin on tehtävä. Ja nopeasti. Muu-
ten kansa kostaa juomalla entistä enemmän.

"Viini pysyköön Alkossa" taas piirtää yh-
teiskunnasta melko abstraktin ja fragmentaa-

risen kuvan, joka virittyy kausaaliseksi seli-
tykseksi: alkoholi aiheuttaa kansanterveydel-
lisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja.

Näissä kahdessa pääkirjoituksessa "sama"
alkoholipoliittinen tilanne hahmotetaan näin
ollen hyvin eri tavoin. Tekstissä A alkoholi
konstruoidaan objektiksi, joka ilmentää yksi-
lön vapautta ja itsemääräärnisoikeutta. Teks-

tissä B alkoholi konstruoiclaan vuorostaan vi-
holliseksi, joka näkymättömalla kausaalisella
voimallaan tuottaa terveydellisia .ja sosiaali-
sia haittoja. Tekstin A todellisuudessa positii-
visissa rooleissa toimivat kuluttajat, markki-
nat ja EU, kun tekstin B yhteiskunnassa vuo-
rostaan tutkijat (tiede) ja valtio ohjaavat yh-
teiskuntaelämää rationaalisesti. Tekstin A
maailmassa kansalaiset tuntevat vihaa valtio-
ta kohtaan. koska se kaksinaamaisella holho-
amisellaan on estämässä kansalaisyhteiskun-
nan syntymistä ja omaehtoisten, sivistyneiden
juomatapojen kehittymistä, kun tekstin B

maailmassa valtio vuorostaan jakaa tieteen
tarjoaman taitotiedon keinoin yhteista hyvää
ja yllapitaa myös sosiaalista järjestystä ja
kansalaisten keskinäistä solidaarisuutta.

Tekstin B kertoja taas painottaa:

"Viini pysyktitin etlelleen Alkossa. Keskioluen ai-
heuttamien haittojen vähentämiseksi on aihetta
pohtia jotakin keinoa, vaikkapa aiemmin esilla ol-
lutta keskioluerr lainrentamista. Ruotsissahan se

toteutettiin eika siita tiettävästi ole ollut ainakaan
kielteisia .eulauksia" i\ 11.

Millaisiksi paakirjoituksiin piirtyvät todelli-
suudet sitten kuvittuvat?

Tekstin "Vain särö Alkon monopoleihin"
todellisuus jasentyy tarinaksi, jossa kansa (li-
hettäjä) velvoittaa päättäjiä (subjekti) vapaut-

tamaan alkoholin (objekti) valtion (vasta-sub-
jektin) holhouksesta. Vastaanottajana on kan-
sa itse. Nayttaa kuitenkin siltä, että alkoholi-
lain uudistustyöryhmä (valtiota edustavana

vasta-subjektina) ja ministeri Kankaanniemi
(vastustajana) pyrkivät kaikin tavoin estä-

mään alkoholin liberalisoimisen, vaikka rans-
kalaiset ja italialaiset (auttajina) ovat osoitta-
neet, että alkoholia osataan juoda entistä vä-

Taulukko 1. Vaikuttajien sitoutuminen pääkirjoitusten argumentteihin (N = 55)

vartta-
mat

vihreä punarnen
AB

keltainen
A B A

valkoinen
A B

2l
l4
11

6

l4
l6
10

10

7

9

7

2

.)

4
2

2

I
4
9

22

zo
4t

tt4

t2
7

IO
4

JJ

29
35
36
to
?)()

I38

t
2a

2b

yhr. 52 50o113I6
Vihreä: vahvistaa kertojan väittämän totuudenmukaiseksi
Punainen: kiistää kertojan väittämän virheellisenä
Keltainen: epäilee kerlojan väittämää
Valkoinen: ei kommentoi

A = Vain särö Alkon monopoleihin
B = Viini pysykoon Alkossa

Premissit, ydinargumentit ja johtopäätökset

- AI, A2a, A2b, A3 + ks. kuvio I
- Bl, B2a, B2b, 83 + ks. kuvio I

ALKOI-iOLIPOt TI KKA
öO (1995): 5

3t2



KERTOJAT JA VAIKUTTAJAT

AtKOHOI.I POTITIIKASIA

ARGUMENIOIMASSA

Miten vaikuttajat sitoutuvat edellä kuvattui-
hin argumentteihin? Mitka vaittamät he vah-

vistavat totuudenmukaisiksi; mitkä väittämät

he kiistävät virheellisiksi: mitkä väittämät

herättävät heissä epäilyjä?

Saamme vastaukset näihin kysymyksiin tar-

kaslelemallrr. milen r ai kulla.jat urvioir ul pää-

kirjoitusten alkupremisseja, yrlinväittämiä ja
johtopäätöksia. kun he suoriltir al seulilävun

tehtävän: Oletko kirjoittajan kanssa samaa

mielta kaikista esitetyistä vaittamistä? Ylivii-
vaa vihreäI1ä ne väittämät (tai kohdat), joista

olet samaa rnieltä, punaisella ne väittämät (tai

kohdat), joitten suhteen olet eri mieltä, keltai-
sella vuorostaan ne väittämät (tai kohdat),
joitten suhteen epäröit etkä pysty suoranai-

sesti sanomaan, onko väittämä kasityksiesi

mukainen tai vastainen. Menettele seuraavas-

ti: numeroi jokainen yliviivaamasi väittämä

tai kohta ja perustele, miksi olet samaa mieltä,

eri mieltä tai epäröit3 (ks. taulukko l).
Jotta argumentti vakuuttaisi, sen on pohjau-

duttava yleisön hyväksymiin lähtöpremissei-

hin (Perelmanl9B2, x). Taulukosta I näkyv,

että kertojan liittoutuminen kuluttajan kanssa

vapauden nimissä vakuuttaa vaikuttajat on-

nistuneemmin kuin kertojan vetoaminen soli-

daarisuuteen alkoholiongelmien ehkäisemi-

seksi ja poistamiseksi.

Mutta argumentti jäisi hyvin laimeaksi, jos

;JVaikuttajat vastasivat kaikkiin kysymyksiin ja
tehtäviin kirjallisesti. Aluksi he lukivat pääkirjoi-
tuksen "Vain särö Alkon monopoleihin". Sen osal-
ta heilta kysyttiin: l. a) Minkalaisia ongelmia ja
ristiriitoja pääkirjoituksen mukaan alkoholipoli-
tiikkaan liittyy? l. b) Miten nämä ongelmat ja ris-
tiriidat voidaan kirjoittajan mukaan ratkaista? 2. a)

Kuvaako paakirjoitus alkoholipoliittista tilannet-
tamme mielestäsi totuudenmukaisesti? 2. b) Onko
teksti kaikilta osin mielestäsi vakuuttava? Jos kyl-
la, niin miksi? Jos ei, niin miksei? 3. Onko pääkir-
joituksen kirjoittaja neutraali ja tasapuolinen vai

puolueellinen? 4. Oletko kirjoittajan kanssa samaa

se ei vakuuttaisi lukijaa kokonaisuudessaan.

Tarkasteltaessa pääkirjoituksia kokonaisuuk-

sina, jotka huipentuvat johtopäätöksiin ja vel-

voitteisiin, liberalistinen argumentti näyttäy-

tyy entistä voimakkaampana. Yli kaksi kol-
nrasosaa vaikuttajista tulkitsee (uus)liberalis-

tisen argumentin uskottavaksi ja totuudenmu-

kaiseksi. Sen päättelyketjussa ei vaikuttajia
kiusaa oikeastaan mikään muu kuin kertojan

.johtopäätös. Sen osalta kritiikki ei kuitenkaan

kohdistu siihen, että kertoja olisi liian libe-
raali, vaan siihen, että hänen kantansa on lii-
an maltillinen:

Ote 7

"Vapautus on nimenomaan tehtävä keltarykayk-
sella, pikkuhiljaa sita ei ole mahdollista koskaan

tehda ja vapautus on aina, tehtiinpä se milloin ta-
hansa. shokki tälle luterilaiselle kulttuurille, mut-
ta selvittiinhän keskioluenkin vapauttamisesta"
(N,32).

"Flnsin mierlot alkoholijuomat ja sitten väkevät al-
koholijuomat. Jos niitä pikkuhiljaa vapautellaan.
niin uutuushuuma jokaisen vapautusasteen yhtey-
<lessä nostaa kulutusta hetkellisesti. Siitä tulisi
kuin juhlapyha: silloin vedetään nuppi jumiin" (M,

22).

Hyvinvointivaltiollisen argumentin taas kiis-
tää lopulta noin kolme neljäsosaa vastaanotta-

jista luulonvaraisena tai illusorisena. Kerto-
jan ydinargumenttia, jossa hän vahvistaa saa-

tavuusteorian universaaliksi Iainalaisuudek-

si, ei usko todeksi kuin seitsernän vaikuttajaa,
ja luku vähenee tästä vielä yhteen, kun koko-

mielta kaikista esitetyistä väittämistä'? Yliviivaa
vihreäIlä ne väittärnät (tai kohdat). joista olet sa-

maa mieltä, punaisella ne väittämät - -. Tämän
jalkeen he lukivat pääkirjoituksen "Yiini pysy-
köön Alkossa" ja vastasivat sen osalta samoihin
kysymyksiin. Sitten heille annettiin kaksi vertailu-
kysymystä: 9. Vertaa näita kahta pääkirjoitusta.
10. Onko näissä pääkirjoituksissajo esitetty kaik-
ki olennainen alkoholipolitiikan suhteen? Eli mita
tekijoita painottaisit, jos olisit paätoimittaja ja kir-
joittaisit alkoholipoliittisen kannanoton lehtesi Iu-
kijakunnalle. Mikä olisi sanomasi?
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naiskulutusteoriaa käsitellään Helsingin Sa-

nomien liberalistisessa ilmapiirissä.
Saatavuusteoria kiistetään seuraavanlaisil-

la seikoilla: "Holhous on tuonut Suomeen ta-
van nauttia alkoholia suuria määriä kerralla"
(M,2); "Alkoholin helpompi saatavuus ei riit-
tävän valistuksen myötä nosta juurikaan ku-
lulusta" N, a); "Sosiaalisilla ilmioilla ei ole
väistämätiintä logiikkaa" (N, 24); "Ei kiellot
tepsineet kieltolain aikaankaan, eikä pelot
toteutuneet keskioluen vapautuessakaan" (M,

40); "Suomalainen on uhmapää ja kylla han

viinaa saa vaikka sen saanti olisi miten rajoi-
tettua vain" (M, I0): "- - hyvin rajallinen Io-
giikka. Asiaan liittyy monia muitakin tekijtii-
tä; yhteiskunnalliset rnuutokset, tiedonkulku
jne., j<itka ovat muuttuneet -69 jälkeen" (N,
,7\Jtl.

Kansan Tahdon kontekstissa esitetty tie-
teellinen tieto ei näytä muutenkaan vakuutta-
van vaikuttajia. Esimerkiksi Helsingin yli-
opiston oikeusläaketieteen laitoksen tutkijoi-
den väittämä, että keskioluen tulo maitokaup-
poihin vuonna 1969 kaksinkefiaisti koko-
naiskulutuksen lisäksi myös maksakirroosin
kymmenen vuoden viipeellä, herättää seuraa-

vanlaisia epäilyjä:

Ote 2
"En väitä vastaan mutta epäilen olisiko yksin-
omaan keskiolut lisännyt kuolleisuutta" (M, 46).

"Johtuuko väittämä keskioluen vapauttamisesta
vai muista sosiaalisista ongelmista, joiden vuoksi
useimmin ruvetaan juomaan" (M, 47).

"Lehtijutuissa vedotaan usein erilaisiin tutkimuk-
siin ja niita yksinkertaistetaan. Vaikea sanoa pi-
taako kirjoitettu tieto tässä paikkansa.'[osin ha]u-
kas voi tarkistaa asian, mutta harva todella tekee
sen - -" (N, 37).

Hyvinvointivaltiollista pääkirj oitusta kritisoi-
daan kauttaaltaan. Vaikuttajat puuttuvat ha-
nakasti siinä esitettyihin vaittämiin. muIa
kohtelevat (uus)liberalistista puhetapaa silk-
kihansikkain. He eivät muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta kritisoi liberalistista argu-
mentaatiota, mutta hyvinvointivaltiollinen

ajattelu näyttäytyy jo lahtokohdiltaan monille
vääräoppisena: "Asian kasittely paljasti suo-
ran tendenssin ja antoi paljon mahdollisuuk-
sia vastaväitteille" (M, 20).

l,ilrcralismi näyttää saavuttaneen sen ver-
ran hegemonisen aseman nykyajattelussa,
että siitä on tullul kuin ilmaa, jota hengitem-
me, jolloin sen ar€lumentaatioon sisältyviin
epämääräisyyksiin ja ristiriitaisuuksiin ei
kiinniteta huomiota niin valppaasti kuin kil-
pailevien ajatustapojen.

Liberalistisen puhetavan hegemonista ase-

maa ilmentää myös se, ettei sosiaalinen tausta
mitenkään luontevasti selitä vastaanottajien
"luentaeroja". Vasemmisto ei samastu hyvin-
vointivaltiolliseen puhetapaan, eikä jaottelua
vasemmistoon ja oikeistoon alkoholipolitii-
kan suhteen siis synny. Eikä ammattikaan
erottele vastaanottajia. Jos hyvinvointivaltiol-
Iinen argumentti ei puhuttele poliitikkoja (ko-
koomus, SDP, vasemmistoliitto), niin ei se

myöskään peilaa ammattiyhdistysaktivistien
arvoja (Akava, SAK, STTK) puhumattakaan
uutistoimittajista (ESS, HS, Yle, STT). Ja
sama pätee sukupuoleen. YksilOn itsemää-

räämisoikeutta tavoittelevat alkoholipolitii-
kan osalta niin naiset kuin miehet.

VALTIO PAKKOJEN TUOTTAJANA

Anthony Giddensin (1994) mukaan edistyk-
sen airueena toiminut hyvinvointivaltiollinen
ajattelu on muuttunut konservatiiviseksi van-
han puolustajaksi ja säilyttäjäksi. Se on me-
nettänyt legitimiteettinsä, sillä nimenomaan
hyvinvointivaltiota - sen tehottomuutta, kal-
leutta, byrokratiaa, paternalismia, yksik;iden
autonomiaa tukahduttavaa otetta (Rose 1993,
294) - pidetään nykyisen kriisin synnyttäjä-
nä. Liberalismi nahdään vuorostaan pelasta-
vana oppina, joka kykenee tekemään laaja-
mittaisista ongelmista hallittavia ja tarjoa-
maan niille konkreettisia yksilotason ratkai-
suehdotuksia (Rose 1993).

Tämänsuuntaisesti myös vai kuttajien enem-
mistö näyttää ajattelevan.
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Ote :l
"Kansan 'lahto etlustaa vanhaa kävtäntöä: rajoi-
Iul<sia .ja kieltoja ja huomioi r.ain suurkuluttajat"
(N, B).

"Kansan Tahdon pääkirjoituksen voi ajatella nou-
daltavan toisaalta pohjoissuomalaista lestatliol ais-

ta viinanjuonnin kieltavaa uskonnollisuutta kuin
myiis vasemmistolaista valtion holhoukseen perus-
tuvaa 'ylhäälta alas' -ajattelua - -" (M, 6).

Karkkaimpien mukaan Kansan Tahdon kerto-
ja ei kuvaa todellisuutta, vaan "vääristelee

sitä tietoisesti (M, 10) tai "keskitLyy lahinnä

terveysriskeillä pelotteluun monopolien ja

yhteiskunnan holhouksen säilyttämiseksi"
(M,34).

Kansan lbhr1on pääkirjoitus on "tarkoitus-

hakuinen ki{oitus Turmiolan Tommin hen-

gessä. Tämä tyylilaji ei toimi enää etelämmäs-

sä. Esitetyt tutkimustulokset saattavat olla to-

siakin, mutta näin esitettynä niihin ei usko

hetkeäkään" (N,42). "Näkökulma on rajoittu-
nut tai kapea. Talouskysymykset on rajattu

kirj oituksen ulkopuolelle" (M, 24). Kerloj a on

erehtynyt, silla han näkee tilanteen "liian
synkkänä. Eivät kaikki ole suurkuluttajia.
Suurin osa ihmisistä on kohtuukäyttäjiä" (N,

8). Tai han fantasioi luomalla lukijalle "kuvan
koko kansan mielettömistä olut- ja viiniorgi-
oista" (M, 15). Mutta paakirjoittajan näke-

mykset ovat "onneksi vain hänen näkemyksi-

ään. Luoja varjelkoon hänen kaltaisiaan pää-

semästä päättämään miten kansalainen saa

viinaa käyttää. Kuvaus ei ole totuudenmukai-

nen siinä maailmassa, jossa nyt elämme" (M,

16).

Sen sijaan "Vain särö Alkon monopoleihin"

kuvaa todellisuutta, jonka vaikuttajat tunnis-
tavat omakseen.

Ote 4
"HS edustaa liberaalia,'eurooppalaista', eteläsuo-
malaista ja urbaania näkemystä, jonka mukaan
kaikenlainen holhous on pahasta. Kuluttaja on

kuningas, jonka vapaata toimintaa valtio ei saa ra-
joittaa juuri millaan tavalla" (M, 6).

"HS edustaa suuren enemmistön eli normaalikäyt-
täjien näkökulmaa ja vaatii Iuonnollisesti nykyistä

vapaampaa alkoholipolitiikkaa" (M. 31).

"HeIsingi n Sanomien päakirjoitus kuvastaa lavan-
runraisia'rnrx lerneja' asenteita. [,uotelaan ihmi ster-r

kykyyrr .ja haluun kayttaa rnietoja alkoholijuomia
hillitysti. vaikka niita olisikin vapaasti saatavilla -
-" (M,,13) .

\raikuttajien mielestä Helsingin Sanomien

kertoja paljastaa osuvasti, kuinka "meillä hol-

hotaan kansalaisia Iiikaa kaikkien säädösten

kautta" (N, 1:l), lolloin "kansalaisten harkin-
takykyyn ei luoteta" (M, 33). Suomalaisten

olisikin "jo korkea aika saacla itse päättää te-

kemisistään tai tekemättä jättämisistään" (N,

36).

Näin vaikuttajien enemmistii leikkaa Kan-

san Tahdon ja Helsingin Sanomien konstruoi-

mat todellisuudet erilleen ja projisoi Helsin-
gin Sanomien kuvaamaan maailmaan positii-
viset asiat. Kansan Tahdon maailmaan taas

"toiseuden" ja negatiiviset seikat. Helsingin
Sanomien pääkirjoitus kuvaa arvoja, joihin he

identifioituvat ja Iuottavat: ihanteita, jotka 1u-

paavat valoisaa tulevaisuutta. Kansan Tahto

taas erlustaa heille pakotteille perustunutta

nlennyttä maailmaa, joka heittaa synkkiä var-

joja myös tähän päivään.

VATTIO TERVEYSVATISTUKSEN JA

ITSEHOIDON TAKAAJANA

Edella on käynyt selväksi, että vaikuttajat ei-
vät muutamaa soraääntä lukuun ottamatta

usko saatavuusteoriaan. Heidän mielestään

alkoholin saatavuuden ja alkoholin aiheutta-

mien terveyshaittojen valilla ei ole yhteyttä.

Kompetenttia ja suvereenia kuluttajaa eivät

ulkoiset pakot ohjaile - ainakaan toivottuun
suuntaan. Lahes jokainen vaikuttajista myös

ajattelee, että saatavuusteorian ja terveyshait-

tojen välinen kytkentä on osittain keksitty
suojelemaan valtion rahanahneita motiiveja,

silla todellisuudessa Alko ei niinkään ole

kiinnostunut ihmisten terveydestä vaan vero-

tuloista:

ALKOHOTIPOL]TIIKKA
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Ote 5
"\hltiolla on kaksijakoinen rooli, kun sen pitää
nryydä viinaa mahdollisimman paljon verotuotto-
jen vuoksi, mutta samalla valtion tehtävä on pitää
alkoholihaitat mahdollisimman alhaalla. Valtion
monopoliasemasta johtuen päättäjät eivät ole val-
miita ltiysäämään tuontirajoituksia, koska se na-
kertaisi verotuloja - -" (M, 16).

"Monopoli-Alkon tehtävä toisaalta kauppiaana,
jolta edellytetaän voittoa ja sitä myötä r,altiolle ve-
rotuloja, ja toisaalta alkoholihaittojen ehkaisijanä
on ristiriitainen niin kuin koko alkoholipolitiik-
kamme" (M,31).

Edella on myös havaittu, kuinka paljon rajoit-
tava alkoholipolitiikka ärsyttää vaikuttajia.
Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä. että
kaikki olisivat valnriita myiis r«rmuttamaan

hyvinvointivaltion. Vastaanottoaineistoa ke-
rättäessä vaikuttajilta kysyttiin myiis alkoho-
liongelmien hoitoon liittyvia kysymyksiär.
Vastauksista on tunnistettavissa jelkiA niista
kolmesta eri alkoholipoliittisesta jäsennysta-

vasta, modernista hyvinvointivaltiollisesta,
klassisesta konservatiivisesta liberalismista
ja uusliberaalista individualismista, jotka
Pekka Sulkunen (1995) erottaa analysoides-

saan vaikuttajien alkoholipolitiikkaa koske-
vaa ryhmähaastattelupuhetta.

Modernissa hyvinvointivaltiollisessa lahes-
tymistavassa valtion rooli alkoholiongelmien
hoidossa hyväksytään kolmen seikan perus-
teella. Ensinnäkin alkoholismi nahdaan sai-
rautena, jonka puhkeamisesta yksiki ei voi
olla täysin vastuussa, ja siksi myös yhteiskun-
nan interventio ongelmien hoidossa hyväksy-
tään. Toiseksi alkoholisti tuottaa kärsimyksia
muille, jolloin on eettisesti oikeudenmukaista
kayttaa julkista rahaa alkoholiongelmien hoi-
tamiseen. Kolmanneksi alkoholismista seu-
raa kuluja myös terveydenhoitosysteemille,
jolloin valtion on taloudellisesti järkevää siir-
tää rahaa alkoholismin ennaltaehkäisyyn ja

rll. Mistä alkoholismi mielestäsi johtuu? 12. a)
Mistä alkoholiongelmista kannat itse eniten huol-
ta? 12. b) Mikä on mielestäsi yhteiskunnan (valtion
jajulkisen sektorin) rooli näiden ongelmien ehkai-
syssä.ja hoidossa?

alkoholistien kuntouttamiseen (Sulkunen
r99s.20-23).

Klassinen konservatiivinen puhetapa hy-
väksyy myijs yhteiskunnan intervention alko-
holiongelmien hoidossa, mutta eroaa edelli-
sestä siinä, että se haluaa säilyttää vastuun
kustannuksista yksiltilla itselläan. Lisäksi
klassisessa liheralismissa korostetaan per-
heen ja kasvatuksen merkitystä alkoholion-
gelnrien hoidcrssa (Sulkunen 1995, 23-25).

Kolmannessa puhetavassa, uusliberaalissa
individualismissa, valtioon suhtaudutaan jo

sitten erittäin kielteisesti. Alkoholismi näh-
dään erityisesti tahdon sairautena, jota valtion
holhoavat toimenpiteet vain yllapitevät tai
pahentavat. Uusliberalisteille alkoholin va-
paalla saatavuudella onkin kasvattava, sivili-
saatioprosessia eteenpäin vievä funktio. Jos
alkoholia olisi vapaasti saatavilla, niin yksi-
li;iden itsekontrolli ja kompetenssi juomisen

suhteen kasvaisivat ja sivilisaatioprosessi
pääsisi pitkan patoamisen jalkeen esteettä
jatkunraan (Sulkunen, 25-26).

Ote 6 kuvastaa hyvinvointivaltiollista argu-
mentaaliota, ote 7 tuo hyvin esille klassista
liberalistista ajattelutapaa ja otteessa B on
nähtävissä neoliheralistista puhetapaa:

Ote 6
"- - Alkoholiongelnrien hoitoa ei voi jättää yksiryi-
sen sektorin hartioille. Alkoholistit tarvitseval
paitsi hoitopaikkoja mytis tukiasuntoja. Näistä ra-
hoista ei olisi varaa tinkiä lamankaan aikana. Olen
ihmetellyt sitä, miten monilla 'kunnon ihmisilla'
on tavattoman negatiivinen kuva alkoholistien hoi-
dosta:'Rappioäijien hyysäämistä, joutaisivat kuol-
la.' Ehka alkoholiongelmien kanssa työtä tekevät
voisivat enemmän tiedottaa asioistaan. kertoa
enemmän tiedotusvälineissä mitä työ oikeastaan
on" (N, 2t).

Ote 7
"Vastuu yksiloille ja siitä seurauksena vastuu lap-
sista vanhemmille. Perhe (oli se sitten avoliitto tai
muu sellainen) on edelleen yhteiskunnan peruski-
vi. Valistusta lisää - -. [Hoidossa] myOs yksityisiä
laitoksia olisi suosittava. Miksi yhteiskuntamme
on maksettava kaikki. Tietenkin heikompiosaisia
ei saa jättää heitteille, mutta hoitaa omavastuuta-
kin" (N, 52).
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Ote B
"Mielestäni alkoholismi johtuu meistä jokaisesta

itsestärrrme. llse päätämme siitä otammeko alkoho-
lia vai ernme - -. Kun alkoholin käyttii on mennyt
'sairauclen' asteelle siihen ei voi auttaa kukaan
muu kuin sinä itse. Alkoholistiksi ei svnny1ä" (fq,

4).

"Jos joku haluaa juoda itsensä rappiolle tai kuoli-
aaksi, niin tehkoon sen" (M, 213).

"Jokainen saa minun puolestani juoda niin paljon
kuin haluaa, mutta hoitakoon myös itse itsensä.

Juoppoja ei tarvitse holhota yhtään" (N, 5:l)l

"Yhteiskunnan rooliksi en keksi muuta kuin telve-
ysvalistuksen ja terveysvalistuksen uudelleen - -"
(M, rr).

Lähestymistavat eivät ole itseensä sulkeutu-

via. toisistaan selkeästi erottuvia "autonomi-

sia maailmoja". Periaatteessa ne voivat kult-
tuurisina jäsennystapoina ja resursseina arti-
kuloitua yhdenkin puhujan yhdessä puheen-

vuorossa ristiriitaisella tavalla. Uusliberaalia

individualistista puhetapaa esiintyy suhteel-

lisen paljon toimittajien, ammattiyhdistysak-

tivistien ja nuorempien vaikuttajien kasityk-
sissä; hyvinvointivaltiollisesta ajattelutavasta

nakyy jalkia etenkin vasemmistopoliitikkojen

puheessa; klassisella liberalismilla ratsasta-

vat sitten näkyvämmin ikäpolveltaan vanhem-

mat oikeistopoliitikot j a osa ammattiyhdistys-

aktivisteista.
Suvereenin kuluttajan identiteetti nauttii

kuitenkin etuoikeutettua asemaa kaikissa

näissä puhetavoissa. Tama nakyy myös vai-

kuttajien tekemissä luokituksissa. Moni heis-

tä luokittelee suomalaisten enemmistön alko-

holin normaalikäyttäjiksi tai kohtuukayttajik-
si ja ilmaisee tietysti samalla, että on olemassa

myös väärinkäyttäjiä, jotka ovat kuitenkin vä-

hemmisrönä. Tamänkaltaisilla Iuokitteluilla
he implisiittisesti ilmaisevat, että alkoholipo-

liittisia keinoja tulisi eriyttää kohderyhmän

mukaan. Normaalikäyttäjät on erotettava eri

kategoriaksi kuin patologiset väärinkäyttäjät,

silla kohtuukäyttäjillä on kyky ja kompetenssi

hillita itse omaa juomistaan. Erityisesti etelä-

suomalaiset urbaanit yksilot hallitsevat alko-
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holin käytön, jaheidan juomiselleen ei valtion

tule asettaa rajoja.

Sen sijaan nuoret ntuodostavat eräänlaisen

anomalia-luokan. Moni vaikuttajista on huo-

Iissaan nuorison lisääntyvästä alkoholin kay-

tiistä. muttei kuitenkaan usko siihen, että

nuorison alkoholiongelmat olisivat poistetta-

vissa rajoitusten avulla:

Ote 9
"Nuorten alkoholiongelmat ovat kaikkein pahin
asia - -. Jos saarnme nuoret opJri ntaan oikean suh-
tautumisen alkoholiin. niin siten aikuisiän alkoho-
lismi sa:rletaan saada vähenemään. Asennekasva-
tus crn tässä asiassa kaikkein tärkein juttu" (M,22).

"Nuorille enemmän tiedotusta ja valistusta nuor-
ten ehdoilla" (M, 26).

Vaikuttajilla on luja luottamus kasvatuksen,

terveysvalistuksen ja asiallisen tiedon voi-

maan. Kasvatus kuuluu vanhemmille ja kou-

luille, teweysvalistus joukkoviestinnälle ja

valtiolle. Joukkoviestinnän ja valtion roolina

alkoholipolitiikassa on välittää neutraalia ja

objektiivista tietoa alkoholin vaaroista ja ter-

veyshaitoista. Tässä tiedonvalityksessä ei

myöskään alkoholin positiivisia puolia tule

unohtaa:

Ote 7O
"- - on lisättävä tietoa alkoholijuomista, ja ennen

kaikkea viineistä ja oluista. Ihmisten kiinnostus
ruuanlaittoon on lisääntynyt valtavasti. On saatava

perille tieto, että hyvän ruuan tuottama ilo monin-
kerlaistuu, kun pöydässä on myös hyvaa viiniä.
Kiinnostusta tällaista tietoa kohtaan on. Vzrlistuksen

alaa pitää siis laajentaa. Raittiustyötä on myös se,

että suositellaan eri tilanteisiin sopivia erilaisia al-
koholijuomia, jolloin ilo syntyy muustakin kuin suu-
ren määrärr tuottamasta humaltumisesta" (M, 43).

Tieto, valistus, itsekontrolli. Naihin vaikutta-
jien mielestä tulee siis panostaa alkoholipoli-
tiikkaa toteutettaessa.

UIOPIA KANSALAISYHTEISKUNNASTA
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Miksi vaikuttajat ovat näinkin vihamielisiä



valtiota kohtaan (vrt. Sulkunen1992 & 1994),
eivät usko saatavuusteoriaan ja vaativat ku-
Iuttajan suvereniteetin kunnioittamista'?

Perinteisten kollektiivisten traditioiden
murentuessa ja yksili;llistymiskehityksen
edetessä yksilöiden minäihanteeksi on nous-
sut yhä enemmän itseään kehittave ja kontrol-
loiva autonominen yksilö, joka on itse itses-
tään vastuussa ja jolle nautinnollinen, aisti-
kas elämä on myiis itseisarvo. Nykyajan yksilo
haluaa nähdä itsensä tuottaja-kuluttajana,
joka omilla valinnoillaan muokkaa torlelli-
suutta kaltaisekseen. Ja tässä identiteettityiis-
sä itseohjautuva subjekti ei niinkäen kerää
taloudellista pääomaa vaan pyrkii uusinta-
mäan omaa "inhimillistä pääomaansa" (I-rp-
ton 1995, 12).

Tätä tuottaja-kuluttajan itsenäistä toimin-
taa ja elämänasennetta rajoittava alkoholipo-
litiikka nimenomaan loukkaa. Vaikuttajien
mielestä saatavuusteoria konstruoi yksiltin
Iiian passiiviseksi, ulkoapäin ohjautuvaksi.
uhrinkaltaiseksi objektiksi ja vääristää siten
todellisuutta, sillä kiellot ja rajoitukset eivät
tehoa tämän priivän yksilotin. Parempi tulos
saavutetaan kasvatuksella, terveysohjelmi lla,
hvvalla tiedotuksella ja oma-apuryhnrilla.

Kuluttajina vaikuttajia pohdituttaa. rniltä
tuntuisi elaa rniljtitissä, jossa ihmiset kontrol-
loisivat itse ornaa juomistaan vapaaehtoisesti
ja spontaanisti, tasaverlaisen ymmärryksen ja
ilon vallassa.

Tätä utopiaahan juuri (uus)liberalistisen
argumentaation huipenturna ruokkii:

"Viinaholhouksen varjossa suomalaisille ei ole
päässyt kehittymään muille nraille ominaista juo-
rnataJrojt:n sosiaalista valvontaa ja alkoholin kayt-
töön I i ittvvia epävirallisia nornre ja" (VII).

Ja kuten taulukosta I näkyy, 36 vaikuttajaa on

sitä mielte, että väittämä on totta. Ja vain nelja
vaikuttajaa kiistää sen.

Väittämän mukaan valtio on estänyt kansa-
laisyhteiskunnan synnyn Suomessa, minka
vuoksi suomalaiset juovat vielä tänäkin päi-
vänä sivistymättrimästi.

Miksi kansalaisyhteiskunnasta haaveillaan

alkoholipolitiikasta puhuttaessa? Ja mikä
tämä kansalaisyhteiskunta oikein on?

Keith Testerin (1992) mukaan kansalaisyh-
teiskunta voidaan ymmärtää käsitteenä, jonka
avulla ne, jotka ovat menettäneet uskonsa
luonnollisiin sosiaalisiin suhteisiin (natural
artifice), yrittävät selittää, vahvistaa ja uudel-
leenluonnollistaa uur.let sosiaaliset olosuh-
teensa.

Suomen nykyinen yhteiskunnallinen mur-
ros on luonut jo jonkin aikaa otollista maape-
rää kansalaisyhteiskunta-utopioille. Vaikut-
tajat pohtivat tasa-arvoisen ja humaanin yh-
teisön rnahdollisuutta tilanteessa, jossa talous
natisee, jäykat rakenteet murluvat ja sosiaa-
lista todellisuutta kuvaavat kategoriat ja kä-
sitteet tuntuvat jäsentävän puutteellisesti to-
dellisuutta. Haaveillessaan kansalaisyhteis-
kunnasta vaikuttajat kesyttävät epävarmaa,
monia uhkatekijt;ita sisältävää tulevaisuutta
hallittavaksi kokonaisuudeksi tytintämä11ä

irleaalista yhteististä vieraita ja sopimattomia
aineksia ulos.

Samalla he hahmottavat vastausta kysy-
rnykseen, miksi suomalainen juominen on ol-
lut niin barbaarista ja humalahakuista, rniksi
kuluttajat pyrkivät niin hanakasti tästä maail-
mastu toiseen todellisuuteen.

Vastaus on ilmeinen: koska valtio tukahdut-
taa yksiltillisiä valintoja ja yksilöllistä r,astuu-
ta. Kun alkoholi on rajattu rnuusta myynnistä
erikseen myytäväksi erikoi smyymälätavarak-
si, siita on samalla tehty rnyyttinen aine: "Al-
kohrili on kontrollin vuoksi saanut myyttisiä,
symbolisia ulottuvuuksia, jotka edesauttavat
humalahakuista juomista" (M, 24). Ja koska
saatavuuden rajoittaminen on kausaalisena
syyteki.janä "tu()nut Suomeerr tavarr nauttia
alkoholia suuria rnääriä kerralla" (M,2), voi-
daan ongelmatilanne ratkaista niin, että syy-
tekijä poistetaan. Alkoholi pitaa vapaurtaa
normaaliksi elintarvikkeeksi muiden elintar-
vikkeiden joukkoon, jolloin salailu, myytti-
nen sädekehä ja esivallan uhmaaminen kän-
närimällä saadaan eliminoitua.

Kun vaikuttajat vaativat alkoholin vapäut-
tamista valtion suitsista, he tuntuvat puhuvan
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vapaudesta yleensä: alkoholi ottaa kannetta-

vakseen yksilon ja yhteiskunnan välisen suh-

rlelrlolrlemati ikan kaikkinensa.

Analyysin valossa vaikuttajat asettavat ni-

nlenomaan hyvinvointivaltion kuvitellun kan-

salaisyhteiskunnan vastakuvaksi. Hyvinvoin-

tivaltiossa elämä on kuollutta ja reflektoima-

tonta, mekaanista j a pakonomaista, yhtlenrrlu-

kaistettua ja kahlittua. Kansan Tahto kuvaa

monen mielestä juuri sitä maailmaa, josta tu-

Iee pyrkia pois. Sen maailmassa on liikaa "va-

semmistolaista raittiushenkistä paatokselli-

suutta" (M, i0); "vanhakantaista holhousta"

(N, 17); "kiihkomielistä keskioluen vastus-

tusta" (N, 38). Siinä uskotaan "vain päättäjiin
ja tutkijoihin" (N, 30), ei ihmisen omaan har-

kintakykyyn (N.:16).

Toki kaikki eivät ajattele näin, mutta ten-

denssi on voimakas.

Millainen on sitten se kansalaisyhteiskun-

ta, jossa ihmisarvoir.ren vapaa elämä voisi ku-

koistaa? Sen jo tiedämme, että vaikuttajien

mielestä se on hyvinvointivaltion pakoille

vastakkainen vapauden valtakunta. Ja senkin

jo tiedämme, että siinä maailmassa juorlaan
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I-iite I. VAIN SARÖ ALKON MONOPOLEIHIN
(Helsingin Sanomat 17.6.1993)

I (l) Varovaisuudessaan alkoholilain uudistustyö-
ryhmän tuore muistio on pettymys noin puolelle
suomalaisista. (2) Vastoin yleistä toivetta työryhmä
pitaa tiukasti kiinni niistä maksuttoman maahan-
tuonnin rajoituksista, jotka koskevat yksityista ih-
mistä eikä tytiryhmä lupaa ec.les mietoja viinejä
ruokakauppoihin. (i3) Kulurtajan iloksi koituu
ehkä vain mahdollisuus ostaa keskiolutta erikois-
tarjouksena tai sienrailla ravintolassa viiniä ny-
kyislä hulr enrrniilla.

II (4) Tyoryhmän rehrävänä oli selvittäa Eta-so-
pimuksen vaatimat muutokset lainsäätläntiiömme
seka mahdollisen Ey-jäsenyyden vaikutukset. (5)
Lopputulos täyttää nipin napin Etan vaatimukset.
(6) Ey," ohjeita myötäillään vain, jos ne riukenra-
yat Suomen säännöksiä. (7) Esimerkiksi ykkt;solur
luetaan yastedes alkoholijuomaksi, kun EY:ssä al-
koholijuoman kasite alkaa jo 1,2 tilavuusprosen-
tista eikä nykysuomalaiseen tapaan 2,8:sta.

III (B) Vaikka esitys säilyttää Alkon yksinoikeu-
clen vähittäismyynnissä ja purkaa vain tuonti- ja
vientimonopolin sekä tukkumyynnin osittain,
rnuistion tiistaina vastaanottanut alkoholiministeri
'foimi I(ankaanniemi piti hanketta liian vapaamie-
lisenii. (9) Hän ei halua päästää maahantuojia kil-
pailemaan Alkon kanssa ecles viinien tai oluen
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myynnissä ravintoloille ja kiirehti korostamaan,
ettei muistio sido hanta poliittisesti.

IV ( l0) Hallituksessa ja eduskunnassa on epäi-
lemättä otlotettavissa kiivaita keskusteluja alkoho-
lilain uudistuksista, jotka täytyy saada valmiiksi
Etan tahdissa vielä tämän vuoden aikana. (11)
Kysymykset ovat kiperiä siksi. että alkoholia kos-
keva talous- ja elinkeinopolitiikka on sekoitettu
umpipuuroksi sosiaali- ja terveyspolitiikan kans-

V (12) Kun yhdet päättäjät puhuvat vapaasta
kiIpailusta. toisel vaalir at rajoiilarnaun saalitvuul-
ta sosiaalisin ja terveydellisin perustein. (t3) On
totta, että monopoiimaissa kulutus henkeä kohti on
pienempi kuin vapaan kilpailun maissa ja kulu-
tuksen kasvu lisaa haittoja, mutta nvt pitaa tutkia
myös kehitvksen suuntaa. (14) Alkon monopoli tai
hinnan kalleus eivät ole estäneet esirnerkiksi rnrs-
maalaisten kulutusta kohoamasta pariisilaisiin
mirtoihin.

VI (15) Taman vuosikymmenen alkuun asti suo-
malaisten kulutus kasvoi, kun taas perinteiset
suurkuluttajat, ranskalaiset ja italialaiset, vähen-
sivät jyrkästi alkoholinkayttöään kuten useimpien
muiclenkin EY-maiden kansalaiset. (16) Suotuisaa
tulosta ei ole saavut.ettu kielloin ja rajoituksin,
vaan ihmisten tapoihin on vaikutettu erilaisin ter-
veysohjelmin.

VfI (1 7) Viinaholhouksen varjossa suomalaisille
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ei ole päässyt kehittymään muille maille ominaista
juomatapojen sosiaalista valvontaa ja alkoholin
kiyttttttin liittyvia epävirallisia normeja.

Vlll (l U) 'Iyoryhma perustelee tiukkaa linjaansa

sosiaalisin ja terveydellisin syin, mutta perusteiut

haiskahtavat hurskastelulta. (19) Onko maahan-

tuontirajoitusten taustalla todella huoli vksitvisten
ihmisten terveydestä vai pelko niukkenevista ve-

rotuloista, jos kuluttajat tuovat vuoden juornat ker'-

ralla ulkomailta.

Liite 2. VIINI PYSYKÖÖN ALKOSSA (Kansan

Tahto 13.1.19913)

I (l ) Keskustelu alkoholipolitiikasta tulee olemaan

yksi osa Suonressa kävtävää Ey-keskustelua. (2)

Useimmin esitettävät toivomukset ja vaatimukset
koskevat totlennäkäisesti juuri alkoholipolitiikan
muuttumisesta Fiy-jäsenvyden seurauksena niin,
että viinit tulisivat myyntiin ruokakaupoissa.

ll (13) Tosin luuri talla hetkella alkoholipolitiikan
vapauttarnisen vaatiminen tuntuu epäajankohtai-

selta ja suorastaan vastuuttomalta sen takia, että

parhaillaan ollaan vauhdilla purkamassa paihtei-
den kayttäjien auttamiseksi rakennettua hoito-

paikkaverkostoa. (4) Purkaminen ei kuitenkaan
johdu hoidon tarpeen vähenemisestä vaan siitä'
ettei hoitoon haluta laman aikana käyttää rahaa'

III (5) Mielenkiintoisen lisän tähän keskuste-

luun tuovat Helsingin yliopiston oikeuslaäketie-

teen iaitoksen tutkijat. (6) Heidän tutkimuksensa

osoittavat, että keskiolut orr selvästi lisännvt rnak-

sakirroosin aiheuttamaa kuolleisuutta viimeksi
kuluneen palin kymmenen vuotlen aikana.

lV (7) Keskiolut tuli maitokauppoihin vuotlen

I969 alussa. (B) Se kaksinkertaisti alkoholin koko-

naiskulutuksen muutamassa vuodessa. (9) Tutki-
joiden mukaan se kaksinkertaisti myös maksakir-
roosin kymrnenen vuotlen viipeellä.

V 10) Maksakirroosi oIt lisääntynyt erityisesti
nuorilla rniehilla 60-luvun lopun jalkeen. (1 l) Tut-

kittujen ll0-ll9-vuotiaiclen kirrooseista 1'li B0 pro-

senttia oli alkr-,holin aiheuttamia. (12) Kirroosin
kehittymisen katsotaan yleer-rsä vaativan rankkaa

11 yppäämislä useiden vuosien ajan.

Vl (13) Nämä tutkimustulokset eivät sinällään

IX (20) Tietenkään ei ole viisasta vapauttaa vii-
neja ja viinoja kertarysäyksellä ruokakauppojen
erikoistarjousvalikr,rimiin, mutta alkoholityöryhmä
pitää ohjia liian tiukalla. (21) Se herättää vain uh-

maa. (22) Kansa puree kiinni kuolaimeen ja juo

kuin rajoitusten uhalla. (23) Kun lama nyt vähen-

tää kulutusta, joka muutenkin on viime vuosina

siirtvnyt miedompiin juomiin, rajoituksia voidaan
suurer.nmitta riskeittä valjentää työryhmän esitystä

lohkearnmin.

ole yllattavia. (14) Aikaisemminkin on ticdetty se

väistämätön logiikka, joka alkoholin kayttotin liit-
tyy. (15) Nyt on lääketieteellisesti vahvistettu, että

se pelaa myös keskiolutaikakaudella.
VII (16) Sen logiikan ntukaan kayttö lisaäntyy,

kun alkoholin saanti helpottuu, ja kun alkoholia
käytetään runsaanrmin, sitä ener.ntnän siitä aiheu-

luu myiis haittoja, sekä terveyclellisia etta sosiaali-

sia.
VIll (17) Kuinka suuria kustannuksia näistä

haitoista yhteiskunnalle aiheutuu, sitä ei voi tar-

kasti laskea. (18) Suuruusluokka liikkuu joka ta-

pauksessa miljardeissa markoissa, ja päälle tule-
vat rahassa mittaamattomat inhimilliset kärsimvk-
set ja rnenetykset.

fX (19) Myös asian tämä puoli on muistettava

silloin, kun vaaditaan viiniä maitokauppaan. (20)

Tuoreesta kin'oositutkimuksesta voi näet lukea sen

tosiasian, ettei kulutuksen siirtyminen rnietl«rrn-

piin juomiin poista ter-vevsriskeja. (21) Eurtxrpan

viinimaiden kokemusten perusteella tiedetään,

että viini aiheuttaa kirroosia siinä kuin keskiolut-
kin.

X (22) Tutkimuksen tulokset vain vahvistavat

sitä käsitystä, että on nreillä erittäin vahvat sosiaa-

Iiset, kansanterveydelliset ja nryös taloudelliset
syyt pitää jalat tiukasti rnaassa alkoholipolitiikan
suhteen mahdollisen liy-jäsenvyderr loteutuessa-
kin.

Xl (23) Viini pysyktitin eclelleen Alkossa' (24)

Keskiol uen aiheuttamien haittojen vähentämisek-

si on aihetta pohtia jotakin keinoa, r'aikkapa aiem-

minkin esilla ollutta keskioluen laimentamista.
(25) lluotsissahan se toteutettiin eikä siitä tiettä-
västi ole ollut ainakaan kielteisia seurauksia.
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ENGLISH SUMMARY
Jukka Törrönen: Liberal aersus welfare-
state-type rhetoric (Liberalistisen ja hyain-
a ointia ahiollisen puhetansan ts astaa ed,o ssa )

The article examines the alcohol policy rhetori<.
of decision-makers in the light of textual reception
analysis.

The material is based on two editorials and their
interpretations. One of the editorials was an argll-
ment defending a (neo)liberal alcohol policy. The
second is in favour of a regulated welfare-state-
type alcohol polir:y. Fifty-five influential people
from Lahti crontributed their interpretations of the
two texts.

First, the artir:le examines the different ways of
constructing an editorial argument, the fields of
tension they perceive in the present alcohol policy
situation and the values they thus projer:t onto so-
ciety. Subsequently, they examine how influential
people commit themselves to these arguments and
values. l'inally, the arlicle constru(:ts the view of
society implied by these interpretations.

In the (neo) liberal editorial, reality is des<:ribed
as one in which citizens feel hostilitv towarrls the
State because it is preventing the ernergence of a
nation state and the development ol indepentlent,
cultivated ways of drinking through its two-faced

paterr-ralistic approach. In the pro-welfare-state
editorial, reality is seen as one in which the State
rlistributes the common good and maintains social
order and solidarity between citizens through
means 1,r,,vided h1 *t.ientilic knolr-holr.

Analysis of the contributors' textual reception
reveals that the liberal rhetoric convinces them
mu<:h rnore sur;r:esslully than the pro-welfare-state
argument. More than two thirds of them interpret
the (neo)liberal argument as more credible and
truthful. In iär:t, the only source of annoyance in
this argunrent seems k,-have been the Lditorial
writer's conclusion. However, the criticism is not
directed at the writer's excessive liberalism but
rather at the fact that his view is too moderate.

The pro-welläre-state argurnent is rejected by
three fourths of the contributors as erroneous. The
writer's core argument - that the availability theory
is a universal truth - is accepted only by seven of
them, a figure which falls to one when the total
consumption theory is handled in the liberal r:li-
mate of Helsingin Sanomat.

The article suggests why the contributors are so
unanimously committed to the liberal argument
and hostile towards the State, and demand respect
for the consumert sovereignty.
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