
KOTIMAASTA

Kokemuksia oluen hinnoittelusta anniskelu-
paikoissa tammikuussa tg70

Kaikkien olutlajien anniskeluhinnoittelussa siirryt-
tiin 1. 1. 70 ma'ksimi-minimihintajärjestelmään. Uuden
järjestelmän vaikutusta anniskeluhintoihin on selvitet-
ty hlntatiedustelulla, joka koski 252:[a alkoholilain no-
jalla toimivaa anniskelupaikkaa (: 2S fi ravintoloi-
den kokonaismäärästä) ja 252:ta keskiolutluvan no-
jalla toimivaa anniskelupaikkaa (: 9 o/o kokonais-
määrästä). H i,ntatied r.rstol ussa ovat,mukana m m. rFlelsin-

kl, Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu,
Porl, Riihlmäki, Bovaniemi ja Vaasa, eräitä pienem-
piä kaupunkeja sekä kauppaloita ja maalaiskuntia.

Hintatiedustelun yhteydessä llmeni mm., että 64 an-
niskeluravintolaa on käyttä.nyt hyväkseen mahdolli-
suutta eri hintojen perimiseen: kaksihintajärjestelmää
on sovellettu useimmiten siten, että iltaisin peritään
korkeampaa hintaa kuin päivällä. Eräissä tapauksissa
kaksihintajärjestelmä johtuu siitä, että ravintolassa on
päivällä itsepalvelu ja illalla pöytääntarjoilui muuta-
missa ravintoloissa peritään oluesta baariosastossa
eri hintaa - yleensä korkeampaa - kuin varsinai-
sessa ravintolasalissa.

Anniskeluhintojen jakauma alkoholilain nojalla toi-
mivissa palvelurahapalkkaisissa ravintoloissa käy sel-
ville taulukosta'1. Sen mukaan anniskeluravintoloi-
den ylemmässä hintaryhmässä (hintaluokat valio, I ja
ll) vain yksi ravintola soveltaa A-oluessa yksinomaan
makslmihintaa (keskioluen hinta on sielläkin alle mak-
simin) ja 8 ravintolaa 'käyttää maksimihintaa osassa
ravintolaa tai osa.n aukioloajasta (: yhteensä 11 0/o

ravintolalukumäärästä); viimeksi mainittuja paikkoja on
keskloluen osalta vain 3. Yleisesti ottaen on hintojen
hajonta muodostunut varsin suureksi. Tammikuu§sa on
A-oluen keskihin.naksi tässä ryhmässä muodostunut
noin 2,- mk ja keskioluen noin 1,55 mk.

Alemmassa hintaryhmässä (hintaluokat lll ja lV)
maksimihinta on ainoana hintana käytössä A-oluen
osalta 20 ravintolassa ja toisena hintana 5 ravintolas-
sa (:yhteensä 25 oÄ ravintolalukumäärästä); keskl-
oluessa vastaavat luvut ovat 14 ja 2 (= 16 0/e). Myös
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tässä ryhmässä on hintojen hajonta muodostunut ver-
rattain suureksi. Tammikuussa on A-oluen keskihin-
naksi tässä ryhmässä muodostunut noin 1,58 mk ja
keskioluen noin 1,23 mk.

Tiedustelussa oli mukana myös itsepalvelua tai
kilnteäpalkkaista tarjoiluhenkilökuntaa käyttäviä annis-

Tau-l ukko'l
Valio-, I ia ll hintaluokan ravintolat

(palvel urahapal kkaiset)

Kotimainen A-olut Kotimainen keskiolut
(perushintavyöhyke) (perushi ntavyöhyke)

Hinta mk 1-hinta- 2-hinta- Hinta mk 1-hinta- 2-hin-
iäri. iäri. iäri. taiäri.

Maksimi 2,50 1 8 Maksimi 2,19 32,40-2,4962,09-2,18 12
2,30-2,39 161,99-2,0827
2.20-2,2921,89-1,98 16
2:10-2;t9 3 1,79-1,88 2
2,00-2,09 1s 11 1,69-1,78 8 4
1,90-1,99 6 1 1,59-1,68 5 3
1,80-1,89 10 8 1,49-1,s8 16 8
1,70-1,79 6 .t0 1,39-1,48 I I
1,60-1,69 10 6 1,29-1,38 8 61,50-1,59 2 ,1,19-1,28 5 5

Minimi 1,20 1,09-1.18 2
Minimi 0,89

Yhteensä 52 60 Yhteensä 56 54

lll ia lV hintaluokan ravintolat
(palvel u rahapal kkaiset)

Maksimi 1,70
1,65-1,69
1,60-1,64
1,55-1,59
1,s0-1,s4
1,45-1,49
't,40-1,44
1,35-l ,39

Minimi 1,20

5 Maksimi 1,39
3 1,34-'t,38
4 't,29-1,33
5 1,24-1,28
5 1,19-1,23
2 1,14-1,18

1,09-1,13
1,04-1,08
0,99-1,03

Minimi 0,89

20
't1
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,t3
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7
2
1
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7
9
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22
't2
15

2
1

3
4
4

2

2

Yhteensä 88 24 Yhteensä 92 16
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keluravintoloita; viimeksi mainituissa on lupa periä

palveturahaa vastaavalla prosenttimäärällä (12 oÄ) ko-
rotettua hintaa. Joissakin tapauksissa suoritetaan itise-

palvelupaikassa myös pöytääntarjoilua perimättä pal-

velurahaa tai korottamatta hintaa vastaavasti. Kiinteä-
palkkaisten ja itsepalveluravintoloiden ylemmässä

hintaryhmässä (valio, l, ll) ei ole yhtään maksimihin-

taa käyttävää ravintolaa. Alemmassa hintaryhmässä
(lll, lV) on maksimlhintaa käyttäviä itsepalvelussa A-

oluen osalta 9 (: 1O o/o ravintolalukumäärästä) ia
keskioluen osalta 5 (= I %) sekä pöytääntarjoilussa

A-oluen osalta 2 (: g %) ia keskioluen osalta ei yh-

tään. Tammikuussa on A-oluen keskihinnaksi muo-

dostunut alemman hintaryhmän itsepalvelupaikoissa
noin 1,63 mk ja keskioluen noin 1,26 mk.

Keskioluen anniskelupaikkojen hintatiedot ilmenevät
taulukosta 2. Ylemmässä hintaryhmässä peritään mak-

simihintaa 5 tapauksessa (: 7 % paikkoien lukumää-

rästä) ja alemmassa hintaryhmässä 42 tapauksessa
(: 24 o/i; yhden pennin pyöristys maksimista alas-

päi,n on tehty 112:ssa anniskelupai,kassa. Tiedustelu
osoittaa, että hi.ntojen hajonta on varsinkin ylemmässä

hintaryhmässä lisääntynyt aikaisemmasta tuntuvasti.
Keskihinnaksi tulee ylemmässä hintaryhmässä noin

1,26 mk ja alemmassa hintaryhmässä noin 1,09 mk.

Yhteenvetona voidaan todeta, että alkoholilain no-

Jal,la toimivissa anniskelupaikoissa on maksimihintaa

Taulukko 2

Keskioluen anniskelupaikat

Kotimainen keskiolut (perushintavyöhyke)
Ylempi hintaryhmä

käytetty joko yksinomaisena tai toisena hintana A-

oluessa yhteensä 43 ravintolassa (: 17 /s kokonais-

määrästä) ja keskioluessa yhteensä 24 ravintolassa
(- 1O o/o kokonaismäärästä). Keskiolutluvalla toimi-

vissa anniskelupaikoissa on maksimia käyttäviä yh-

teensä 47 (:19% kokonaismäärästä)' Siitä huolimat-

ta, että oluen a,nniskeluhinnat ovat erityisestl annis-

keluravintoloiden ylemmässä hintaryhmässä (valio, l,
ll) kohonneet viimevuotisesta tuntuvasti, voidaan oluen

maksimi-minimihintajärjestelmästä saatuja ensimmäisiä

kokemuksia pitää myönteisinä. Hintaporrastusta on

syntynyt varsin runsaasti ja porrastus noudattelee

asiakkaidenkin hyvin ymmärtämiä perusteita: ravinto-

lan tarjoamien palvelusten määrää ja kustannustason

korkeutta.
Tauno A. Tuominen

a

Mielipidetutkimus oluen ia viinin
vapauttamisesta

Lähes puolet suomalaisista haluaa 'vapauttaa' vii-

nit ja A-oluen. Viinien myynnin laajentamista keski-

olutta vastaavasti tai sitä hieman rajoitetummin kan-

nattaa 48 prosenttia äänestysikäisistä. Vastaava luku

A-oluen osalta on prosenttiyksikön pienempi.

Tulos on saatu Suomen Gallupin Helsingin Sano-

main toimeksiannosta viime vuoden loppupuolella te-

kemässä tutkimuksessa. Tutkimus julkaistiin 21. 12.

1969 Helsingin Sanomissa. Viinien ja A-oluen myynnln

laajentamista vastustava joukko on yhtä sankka-

Kummankin vapauttamista vastustaa 47 prosenttia

haastatel I uista.

Suurin osa suomalaisista on hyväksynyt keskioluen

vapauttamisen. Haastatelluista 68 prosenttia sanoo

saaneensa tästäensisijaisesti myönteisiä kokemuksla'

Noin joka viidennellä on kielteisiä kokemuksia.

Haastateltaville esiteh §symykset kuuluivat seu-

raavasti:

- Niin sanottua keskiolutta on tämän woden

alusta lähtien myyty elintarvikeliikkeissä ja kahvi loissa.

Katsoisitteko, että keskioluen vapauttamisesta saadut

kokemukset ovat yleisesti ottaen olleet ensisijaisesti

kielteisiä, vai ensisijai§esti myönteisiä?

- Pitäisikö niin sanotun A-oluen myyntiä laajentaa

vastaavasti, laalentaa hieman rajoitetummin val eikö

sitä pitäisi laajentaa ollenkaan?

- Entä pitäisikö mielestänne viinien myyntiä laajen-

taa vastaavasti, laajentaa hieman rajoitetummin vai

eikö sitä pitäisl laajentaa ollenkaan?

Keskiolut
Tutkimuksen mukaan suomalaiset tuntuvat päässeen

keskioluen makuun, Tätä osoittaa se, että lähes 70

prosentilla on ensisijalsestl myönteislä kokemuksia sen

Itsepalvelu
(a palvelurahapalkk.)

Pöytäntarioilu
(ki inteäpalkkaiset)

Maksimi 1,39
,t,3,$-1,38
1,29-1,33
1,24-1,28
1,19-1,23
1,1,+-1,18
1,09-1,13
1,04-1,08
0,99-1,03

Minimi 0,89

Maksimi 1,56
1,50-l ,55
't,44-1,49
1,39-1,43
r,33-1,38
1,28-1,X2

5

'11

't2
't2
17

9
3
1

1

Yhteensä 71

Alempi hintaryhmä
42 Maksimi 1,24

112 '.1,23
1,27

5 1,21
3 1,20

Maksimi 1,11
1,10
1,09
1,08
't,07
1,06
't,01-1,05
0,96-1,00

Mlnlmi 0,89

5

I
I

6Yhteensä 178



vapauttamisesta. Joka viides on saanut kielteisiä ko-

kemuksia. 13 prosenttia vastaa:jista ei pidä sitä myön-

teisenä eikä kielteisenä.
Kaikkein myönteisimpänä ovat keskioluen vapautta-

misen kokeneet nuoret, alle 34 -vuotiaat, ioista 84

pro§enttia sanoi saaneensa ensisijaisesti myönteisiä
kokemuksia.

Sosiaaliryhmistä keskioluen vapauttamista pitävät

onnistuneena johtavassa asemassa olevat (81 0/s) ja

toimihenkilöt (77 %). Suuret kaupungit tuntuvat ot-

taneen vapauttamisen vastaan muita paikkakuntia

myönteisemmin. Prosenttiluku oli sekä Helsingissä että

Tamper"eella 77.

Miehet ovat keskiolutasiassa naisia'vapaampia'.
Heistä 76 prosenttia oli saanut vapauttamisesta myön-

teisiä kokemuksia. Samaan tulokseen tulleiden nais-
ten osuus oli 15 prosenttiyksikköä vähäisempi.

Maalaisväestö ei ole suhtautunut keskioluen va-
pauttamiseen yhtä suopeasti kuin kaupunkilaiset.
Heistä lähes joka kolmannella on kielteisiä kokemuk-
sia.

lkäryhmistä sO-vuotiaat ja sitä vanhemmat suhtautu-
vat kielteisimmin keskioluen vapauttamiseen. Heistä

29 prosenttia on saanut tästä ensisijassa kielteisiä ko-
kemuksia.

A-olut ja vlinl

A-oluen myynnin laajentaminen oli ennen kaikkea
johtavassa asemassa olevien (70 %), helsinkiläisten
(64 o/d sekä 25-34 -vuotiaiden (65 %) mielipide.
A-oluen m)4fnnln laajentamista vastusti eniten maata-
lousväestö (65 %) sekä yli 50 -vuotiaat (57 o/d.

Vlinien vapaampaa myyntiä kannattavien joukko oli
suuressa määrin samanlainen kuin A-oluen puolesta-
puhujien. Johtavassa asemassa olevista vapauttamista
kannatti 76 prosenttia, helsinkiläisistä 72 p,rosenttia

sekä 2!J4 -vuotiaista 66 prosenttia. Suurinta vas-
tustusta vlinien myynnin laajennukset herättivät maa-
seudulla, Jonka väestöstä 64 prosenttia suhtautui
asiaan kieltelsestl.

Viinien kieltäiät kieltävät myös oluen

Suomen Gallup on analysoinut kerättyä aineistoa
myös sen seikan selvittämiseksi, missä määri.n keski-
oluen vapauttamisesta saadut kokemukset valkuttavat
asennoitumiseen A-oluen ja vastaavastl viinien myyn-
nln laajentamiseen.

Tulokslssa on tutkimusraportin mukaan Belvästi ha-
vaittavisea, että ne, joilla oli keskioluen vapauttami-
sesta kieltelslä kokemuksia, suhtautuvat yleensä kiel-
telsestl A-oluen sekä viinien myynnin laajentamiseen.

Myönteisiä kokemuksia keskioluen vapauttamisesta
saanelden suhtautuminen A-oluen ja viinien myynnin
laajentamiseen on yleensä guopeaa.
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Tähän ryhmään kuuluvista vastaajista kolmasosa

vastustaa sekä oluen että viinien myynnin laajenta-

mista. A-oluen vapauttamista kannattaa 64 prosenttia,
joista 12 prosenttia rajoitetummin.

Viinien myynnin laajentamista kannattaa tässä ryh-

mässä 64 prosenttia, josta 16 prosenttia hieman ra-

joitetummln.
Naisten joukossa viinin ja A-oluen vastustajat ovat

kannattajien 'niskan päällä'. Enemmän vastustajia kuin

kannattajia on niin ikään yli 35 -vuotiaissa, maaseu-

dulla, ammattitaidottomassa väestössä. Keskustapuo-
lueen, Tpsl:n ja ruotsalaisen kansanpuolueen ka.nnatta-
jissa.

Näitä tuloksia on saatu, kun on pantu eri ryhmitty-
missä kannattajat ja vastustajat vastakkaln. Teknisesti
tämä on tapahtunut siten, että kannattajien ja vastusta-
jien prosenttiluvut on vähennetty toisistaan.

Mikäli kannattajien osuus on ollut suurempi kuin

vastustajien, on ero katsottu positiiviseksi. Päinvas-

taisessa tapauksessa ero on negatiivinen.
Kaikista vastaajista A-oluen vapauttamisen kannat-

tajien ja vastustajien taisto päättyy tasatulokseen.
Viineissä kannattajat voittavat kuitenkin yhdellä pro-
senttiyksiköllä.

Naisten keskuudessa vastustajat voittavat suunnil-
leen saman verran kuin miesten ryhmässä kannattajat.
Ylivoimaislmman voiton vapauttamisen kannattajat
saavat Helsingissä. Marginaali vähenee siirryttäessä
plenempiin paikkakuntaryhmiin ja muuttuu vastusta-

Jien ylivoimaksi päästäessä maaseudulle saakka.
Sosiaaliryhmistä maaseutuväestö on huomattavasti

vastustajavoittoista. Niukan voiton vastustajat saavat
ammattitaidottoman väestön keskuudessa. Toisaalta
johtavassa asemassa olevien joukossa va,pauttamista
kannattavien ylivolma on vakuuttava.

län lisääntyessä vastustus lisääntyy

Kahdesta nuoremmasta ikäluokasta löytyy selvästi
enemmän vapauttamisen kannattajia kuin sen vastus-
tajia. Sen sijaan iän kasvaessa tästä ylöspäin vastus-
tajat pääsevät voitolle ja yli 50 -vuotiailla negatiivinen
ero on jo melkoinen.

Tpsl:n kannattajissa, keskustapuoluelaisissa ia
ruotsalaisen kansan.puolueen kannattajissa saavat vii-
nln Ja oluen myynnin laajentamisen vastustajat voiton
kannattajista.

Tutkimuksen mukaan ero vastustajien hyväksi on
suurin keskustapuoluelaisten joukossa (26 prosentti-
yksikköä).

Tpsl:n kannattajien keskuudessa ovat vastustajat
'niskan päällä' 23 prosenttiyksikön marginaalilla.
Ruotsalaisessa kansan,puolueessa vastaava luku on
12 prosenttiyksikköä. Puoluekantaansa Julkituomatto-
mien joukossa ovat niin ikään vastustajat enemmis-
tönä.



+ gro kannattajlen eduksl

- ero vaatustajien eduksl

Kaikkl .
Naiset . ... .. . .:::
Miehet .

Helsinkl
Turku, Tampere . ...
Muut kaupungit ja kauppalat
Maaseutu
Maatalousväestö
Ammattitaidoton työväestö . .

Ammattitaitoinen työväestö . .

Toimihenkilöt
Johtavassa asemassa olevat
19-24 vuotiaat ....
25-34vuotiaat.....
35-49 vuotiaat ............
50- vuotlaat
sdp ...
Kes ...
skdt . .

Kok ...
Lkp ...
Tpsl . .

smp ..
Rkp ...
Ei osaa/halua sanoa
puoluekantaansa

A-olut Vllnit
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KannattaJat ovat selvimpänä enemmlstönä kokoo-
muksen, liberaalisen kansanpuolueen Ja Skdl:n kan-
nattajajoukolssa.

Kannattavatko va, vastustavatko lhmtset A-oluen la
viinien mwnnln laaientamlsta nykyisestä

Alkoholitutkimussäätiö jakoi apurahoja

Alkoholitutkimussäätlö Jakoi vuoden 1969 apurahct
Alkon Pääkonttorissa joulukuun 17. pälvänä. Apura-
hoJa myönnettiin kalkkiaan 196000 mk ja näistä oll
,l52 200 mk ns. tutkimussoplmusapurahoJa. ApurahoJen

Jaon euoritti Säätiön §övaliokunnan puheenjohtaJa,
professori Heikkl Waris lausuen puheessaan mm.:

Tämä on Alkoholitutklmussäätiön ensimmäinen apu-
rahojen jakotilaisuus. Puitteet ovat sa,mat kui,n Väkl-
juoma§symyksen tutkimussäätiön aikana, mikä osolt-
taa, ettei nimen muutos merkitse mennelsyyden kieltä-
mistä. Tämä tilaisuus eroaa kuitenkin muista aikaisern-
mista siten, että me samalla kun jaamme tavanomai-
s€n määrän varsinaisia apurahoja, jaamme myös eri-
tyisiä tutkimussopimusapurahoja, jotka pohjautuvat
tutkijan tai tutkijaryhmän ja Säätiön väliseen sopimuk-
seen Säätiön kannalta keskeisen tutkimustehtävän
suorittamiseksi. Nämä tutkimussopimuksiin,nojautuvat
apurahat antavat mahdollisuuden pitkäjännitteiseen
työhön, mikä ei ol,e ollut mahdollista tavanomaisten
apurahojen puitteissa.

Nyt suoritettava apurahojen jako on näissä puitteis-
sa viimeinen. Säätiön hallitus on päättänyt vastaisuu-
dessa siirtyä uuteen käytäfltöön, jonka mukaan apu-
rahoja koskevat päätökset julkaistaan yksinomaan ta-
vanomaisia tiedotusvälineitä hyväksi käyttäen. Sää-
tlön tarkoituksena on keskittää informaationsa tie-
teellisten tulosten esittämieeen. Tärkeää on ajoittaa
tledotustilaisuudet vastaisuudessa niin, että voidaan
kertoa minkälaisia tuloksia on tutkimusten avu.lla saatu.

Säätiön hallitus myönsi seuraavat apurahat:

Tavanomaiset apurahat

Kasvatust.kand. Paula Määttä ja hum.kand.
llkka Bahikkala Heikki Wariksen apuraha 5000
mk tutkimukseen: Nuorten yksi,löllinen asema ja huu-
mausaineiden käyttö.

Dos. Liisa Ahtee 4000 mk tutkimukseen: Aivo-
amiinien suhde alkoholinkäyttöön.

Apul.prof. M. M. Airaksinen, dos. Tapani
Tammlsto ja,lääket.kand. Per Rosenberg
5 000 mk tutkimukseen: Alkoholin vaikutus halotaanln
metaboliittien myr§llisyyteen.

Psykologi Stig Beijar I500 mk tutkimukseen:
Huumausain.etutkimus Vaasan koulunuorisosta.

Hum.kand. Markku Gardin 1000 mk tutkimuk-
seen: "Naula päässä"-kampa,njan vaikutus.

Lehtorl Carl Hagf ors 2800 mk tutkimukseen:
Alkoholi.n vaikutus välittömään ryhmäinteraktioon.

Valtiot.kand. Tor Holm 1500 mk tutkimukseen:
Helsingin anniskeluyhtiön toimi,nta 1872-1906.

Lääket.lisensiaatit Pauli Luoma ja Martti Vorn e

3 000 mk tutkimukseen: Alkoholin vaikutus lääkeaineita
metaboloiviin maksan entsyymeihin.

o/o'

yksikköä
Yo'

yksikköä

0

-19+22
+3{}
+5
+3
-10---36

-6+12
+16
+41
+16
+33

-4
-22+10

-26+13
+17
+11

-23+16

-12

+1
-15+.l9
+47
+12
+4
-1 1

-34
-6+10
+21
+53
+22
+34

-4
-18+12

-26+16
+|5
+26
--33+4
-12

-14 -10

Taulukosta ilmenee A-oluen ja viinien myynnin laa-
jentamista kannattavlen ja sitä vastustavien suhde erl

ryhmissä.

Lwut on saatu vähentämällä kannattajien ja vastus-
tajien prosenttiluvut toisistaan.

Jos ryhmässä on enemmän kannattajia kuin vastus-
tajia, on erotus merkitty plus-merkillä. Jos taas vastus-
tajia on enemmän kuin kan'narttajia, on lwun edessä
miinus-merkkl.

Esimerkkl: Mlehlstä A-oluen myynnin laajentamista
kannatti 59 prosenttia ja vastustl 37 prosenttia. 59 -
37 = * 22ine.

c

oo



Lääket. ja kir.tohtorit Pertti Nikki ja Heikki
Vapaatalo 4000 mk tutkimuks€en: Alkoholin
vaikutus lämmön säätelyyn.

Fil.tri Antti Soivi o ja apul.prof. Samuli Saraja s

5 000 mk tutkimukseen: Normaali- ja alilämpöisten al-

koholistirottien verenkierto.
Lääket. ja kir.tri Anja Tissari 5000 mk tutkimuk-

seen: Alkoholin vaikutus aktiivisten amiinien ainee,n-

vaihduntaan aivokudoksissa.
Valtiot.kand. Pertti Tuomi 1000 mk tunnustus-

palkintona laudaturtyöstä: Raittiusseuralaisten alkoho-
liasenteista.

Lääket.'kand. Reino Yl i'kah ri 50O0 mk tutrkimuk-

seen: Kilpirauhashormonin vaikutus alkoholin aiheut-
tamiin aineenvaihdu,ntamuutoksiin.

Tutkimussopimusapurahat

Liikuntat.kand. Seppo Forsberg ja prof.
Jeddi Hasan 19000 mk, 8 kk:n tutkimussopimus
Alkoholistihuoltoloihin määrättyjen henkilöiden fyysi-
sen kuntouttamisen tutkimiseen.

Yhteiskuntat.maist. Lasse Murto 63000 mk, kol-
men vuoden tutkimussopimus tutkimuksesta: Korvike-
alkoholistien hoitoon hakeutumishalukkuus ja hoitoon
hakeutumisen esteenä olevat tekijät.

Kasvatust.maist. Hannu Olkinuora 35200 mk,

l4 kk:n tutkimussopimus Baittiuskasvatus-tutkimuk-
sesta.

Valtiot.kand. Matti Ollikainen 3000 mk tutki-
mussopimukseen tähtäävän suunnitelman tekoon tut-
kimukseksi: Tavoitteet ja keinot PAV-avohuollossa.

Oikeust.lis. Jacob Söderman 32000 mk, vuo-
den tutkimuss,opimus tutkimuksesta: Oikeusturva so-
siaalihuollon vapauden riistoissa.

Tilaisuudessa esitelmöi professori Martti Ta kala.
Julkaisemme esitelmästä Säätrön toiminnan suuntavii-
voista lyhennelmän:

Uuden alkoholi,lainsäädännön vaikutukset ovat hei-
jastun,eet välittömästi Alkoho,litutkimussäätiön toimin-
nassa. Säätiön säännöt ja organisaatio uusittiin vuo-
den 1969 alussa ja toiminta on asteittain asettunut
suunnitelmien mukaisiin uom,ii'n.

Välillistä vaikutusta Säätiön toimi.nnan tavoitteille
on ollut myös yleisen tiedepoliittisen suunnittelun edis-
tymisellä. Vuoden aikana annettu uusi laki tieteellis.en
tutklmuksen järjestelystä on antanut va{tion tieteellisille
toimikunnille vastuuta tuükimuksen suu,nnittelusta, va-
rojen ohjaamisesta eri kohteisiin ja laajamittaisten tut-
kimusohjel mien hankkimisesta ja kiireisyysjärjestyksi i,n

asettamisesta. Samalla tavalla omakswat ne eri eli-
met, Jotka edustavat tutkimuksen erityisaloja, vastuuta
alansa tutkimuksen kokonaissuunnittelusta ja arvioivat,
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millä tavalla tutkimus voi palvella yhteiskunnan vaka-
vimpien ongelmi€n ratkaisemisessa.

Säätiön piirissä on kartoitettu keskeisiä alkoholitut-
kimuksen ongelmaryhmiä. Toiminnan mahdollisuuksien
kasvaessa on pyritty laajentamaan työkenttää. Sää'n-

töjen muutoksen yhteydessä on virallisesti otettu rait-
tiustoimintaa kodkeva tutkimus Säätiön ohjelmaan; jo
aikaisemminkin sitä on erillisin a,purahoin tuettu. Al-
koholitutkimurkseen,liittyvä huumausainetutkimus on

samaten tästä lähtien osa Säätiön tehtäväalaa.
Suunn.ittelun yhteydessä on kiinnitetty erityistä huo-

miota laajamittaisiin tutkimusohjelmiin. Jo aikaisem-
minkin on Säätiön piirissä tehty aloitteita uusista laa-
joista tutkimusohjelmista. Nyt pyritään ottamaan ar-
vioitavaksi myös sellaisia laajoja ohjelmia, joita tut-
kijoiden ja tutkimuksen hyväksikäyttäjien taholta esi-
tetään. Pyrkimyksenä on luoda edellytykset intensiivi-
sesti keskittyneeseen ja jatkuvasti etenevään tutki-
mukseen niiden laajamittaisten tutkimusproiektien pli-
rissä, joita valitaan kohteiksi.

Alkoho'linkäytön muuttumista koskeva tutkimus on
muuan esimerkki laajoista tutkimuskohteista, joiden
aloittamiseen Säätiöllä on ollut osuutta. Toisen esi-
merkin tarjoaa tohtori Achilles Westlingin suorittama
selvitys alkoholistihuollon ongelmista. Eräät West-
lingin s.elvityksen suositukset on tarjottu suoraan vi-
ranomaisten käyftöön, toisilla tulee olemaan vaikutusta
koulutuksen yhteydessä. Kolmas osa suosituksista
koskee jatkotutkimuksia, joita su,oritetaan joko suo-
raan Säätiön toimesta tai Alkoholipoliittisessa tutki-
muslaitoksessa. Säätiö on hyväksynyt tutkimussopi-
muksen työstä, jonka avulla selvitetään fyysisen kun-
non paranemista alkoholistihuoltoloissa. Kun tutkimuk-
sen tulokset ovat valmistuneet, voidaan esittää eräitä
uusia toimenpidesuosituksia sekä jatko-ongelmia uutta
osatutkimusta varten.

Raittiustoimintaa koskevaa tutkimusta on valmis-
teltu eri tahoilta tehtyjen aloitteiden johdosta. Säätiön
piirissä toiminut työryhmä on pyrkinyt tarkastelemaan,
millaisten ong,elmien tutkiminen on periaatteessa ja
käytännössä mahdollista. Ensimmäinen tutkimussopi-
mus, joka on tehty, on tälläkin alalla varsin suppea-
alainen. Se kohdistuu kouluissa annettavan raittius-
kasvatuksen sisällön ia tavoitteiden analyysiin. Mutta
sen rinnalla on suunniteltu vastaista tutkimusta varten
jatkotutkimuksen ohjelnria, joista osa voidaan panna

alulle samanaikaisesti mainitun so,pimuksen ohjelman
kanssa ja toinen osa vasta sen valmistuttua.

Huumausainetutkimusten ohjelmia on valmisteltu sa-
malla tavalla. Uusien hoitomuotojen tutkiminen on

otettu alustavan tutkimuksen kohteeksi ja on odotetta-
vissa, että vähitellen päädytään laajeneviin tutkimus-
ohjelmiin. Myös apurahojen jaon yhteydessä koroste-
taan tällä kertaa huumausainetutkimusta.

Jotta Säätiö voisi menestyksellisesti hoitaa tehtä-
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väänsä, sen on kyettävä näkemään alkoholiongelmat
komp'ldksisina tutkimuskohteina, joihri,n läihestyrninen

tapahtuu parhaite,n monitieteisten työryhmien piirissä.

Vaikkakin jo tähänastinen Säätiön toiminta on ottanut

tämän näkökulman huomioon, voidaan alkoholikysy-
mystä koskenutta tutkimustyötä maassamme silti ar-
vostella siitä, että eri tieteenalojen edustajat ovat ko-

keneet vastuunsa ulottuvan liian suuressa määrin vain

oman erikoisalansa sisäpuolelle. Tutkimuskohteiden
laajenemisen on tapahduttava siten, ettei se merkitse

samanaikaisesti eri tieteenalojen jatkuvaa eristymistä
toisistaan.

Alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka

Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutklja, valtiot.
kand. Klaus Mäkelä, piti apurahojen jakotilaisuu-

dessa esitelmän, jonka julkaisemme kokonaisuudes-
saan seuraavassa:

"Suomen tutkimustyöläiset ovat hyvin pitkään us-

koneet, että heidän on ammatissaan vältettävä arvo-
arvostelmia niin pitkälle kuin mahdollista. Samalla on

ylläpidetty lujaa uskoa tutkimuksen puolueettomuu-

teen. Ei ole ,korostettu ainoastaan yksittäisten tutki-
musten aryovapautta, vaan on myös haluttu luoda se

kuva, että tutkimustoiminta yhteiskunnallisena insti-

tuutiona voisi antaa 'puolueettoman' kuvan todelli-
suudesta.

Paljon on myös painotettu sitä, miten tutkimus voi

auttaa tai suorastaan opastaa päätöksentekijöitä. OIen

itse moneen otteeseen käyttänyt K. E. Lanun väitös-

kirjaa esimerkkinä siitä, miten tieteellinen tutkimus voi

säästää turhaa työtä. Olen kertonut, miten Lanun tu-

lokset johtivat kalliin ja tehottoman ostaiantarkkailu-
järjestelmän purkamiseen. lstuessani tänä syksynä Al-
kon myynninvalvontatoimikunnassa olen kuitenkin taas

kerran huomannut, että tutkimusten ensisijaisena teh-

tävänä ei useinkaan ole löytää ratkaisuja vaan ajaa

tieteen arvovallan tuella läpi tietty arkikokemuksen

suosittelema ratkaisu, joka kuitenkin syystä tai toi-

sesta kohtaa vastustusta. Kärjistetysti: yhtä hyvin kuin

voi sanoa, että ostajantarkkailujärjestelmästä Iuovuttiin

Lanun tulosten perusteella, yhtä hyvin voi väittää, että

ostajantarkkailututkimus käynnistettiin sen vuoksi, että
järjestelmä haluttiin romuttaa, mutta tämän tavoitteen

saavuttamiseksi tarvittiin arvovaltaista mo'nografiaa.

Yhteiskuntatieteellisten tutkimusten seurauksia poh-

dittaessa on hyödyllistä tarkastella akateemisintakin

väitöskirjaa ikään kuin yhteiskuntapoliittisena puheen-

vuorona. Tutkimukset selkiinnyttävät ja terävöittävät
yhteiskuntapoliittista keskustelua, mutta samalla ne

antavat yliotteen niille ryhmittymille, joilla on mahdol-

lisuus rahoittaa tutkimuksia. Tältä kannalta katsottuna

yhteiskuntatieteellinen tutkimus on ennen kaikkea val-

lankäytön väline.

Juha Rihtniemi totesi pari vuotta sitten Westermarck-
seuran sosiologipäivillä, että eduskunnan tosiasiallista
valtaa on omiaan kaventamaan se, että kaikki tutki-
musresurssit ovat toimeenpanevan vallan säädeltävis-
sä. Tällä hän ei liene tarkoittanut, että Suomen hallitus

teettäisi propagandistisia selvityksiä. Hän vain totesi
sen tosiasian, että järkiperäisyyteen pyrkivässä yhteis-

kunnassa sellaiset ideologiset ryhmittymät, jotka ei-
vät voi teettää niiden omista arvopremisseistä lähte-
viä tutkimuksia, helposti jäävät alakynteen keskuste-

lussa.

Tutkimuksia on siis syytä tarkastella myös vallan-
käytön välineinä. Valitsen esimerkikseni Alkoho'lipo-
Iiittisen tutkimuslaitoksen. Koko sen toimintakautena
en ole huomannut kenenkään tosissaan väittäneen,

että laitoksella ei valrlitsisi tutkimuksen vapaus tai että

laitoksen tutkimukset olisivat propagandistisia tai epä-

tieteellisiä. Silti on aivan ilmeistä, että laitoksen toi-

minnalla on ollut kahtalainen tehtävä. Verraten vähän

on tuotettu sellaisia tuloksia, jotka olisivat välittömästi
palvelleet päätöksentekoa. Sitä vastoin on tuotettu

runsaasti tuloksia, jotka on pantu puhumaan liberaa-

limman alkoholipolitiikan puolesta. Toisin sanoen:

Eräänä laitoksen piilofunktiona on ollut tuottaa high

brow -propagandaa vapaamman politilkan puolesta.

Sen verran tätä väitettä kuitenkin on täsmennettävä,

että laitos toki on käsitellyt sellaisiakin ongelmia, jotka

eivät ole olleet alkoholin tuottajien ja myyjien välittö-
mässä etupiirissä.

OIen näinkin laajasti viitannut tutkimuksen merki-

tykseen valla.nkäytön välineenä sen vuoksi, että tut-

kimustulosten ja ns. tosiseikkojen luetteleminen pal-

jaaltaan vaikuttaa objektiivisemmalta kuin ilmilausu-

tuista arvopremisseistä lähtevien väitteiden esittämi-

nen. Kuitenkin myös irrallisia tosiseikkoja toistelemalla

voidaan luoda voimakkaita alkoholipoliittisia sugges-

tioita.
Edellä sanottu riittäköön puolustukseksi sille, että

aion esittää eräitä alkoholipoliittisia yleisnäkemyksiä,
joiden yhteys tutkimustuloksii.n on varsin etäinen'

Ensimmäinen perusväitteeni on, että puhtaasti alko-

holipoliittisin keinoin on hyvin vaikeata vaikuttaa ko-

vinkaan perustavanlaatuisesti suomalaisiin juomatapoi-

hin. Paljon tärkeämpiä tekijöitä ovat elintason nousu,

koulutustason nousu ja suomalainen viinapää. Elinta-

son ja tiedon tason nousu on omalla painollaan vä-

hentänyt tuskaisen ja rajun proletaarisen ryyppäämi-

sen tarvetta. Se siitä ja sitten viinapäästä.
Keskieurooppalainen juoma,kulttuuri kohotetaan

usein jonkintaiseksi yleispäteväksi esikuvaksi. Tällöin

on usein pyritty kaunistelemaan keskleurooppalalsla
juomatapoja. Lisäksi on unohdettu, että taitavinkaan

alkoholipotiittinen ohjailu ei takaa sitä, että keskieu-

rooppalainen kohtuukäyttö voitaisiin juurruttaa Suo-

meen. Ollaan oltu vaarallisen lähellä ajatusvirhettä,



jota volsi kutsua antropologiseksi virhepäätelmäksi.
Otan rinnakkaisesimerkin. Sosiaaliantropologit ovat
osolttaneet meille, että moniavioisuus toimii kitkatto-
mastl monissa erityyppisissä yhteiskunnissa. Mutta ei
tästä vielä seuraa, että moniavioisuus noin vain voi-
taisiin ympätä Suomen perhejärjestelmään. Vastaavas-
ti suomalaiset juomatavat ovat sidoksissa koko his-
torialliseen ku'lttuuriperinteeseemme.

Toisinaan halutaan antaa se kuva, että suomalaisten
epätoivottavat juomatavat ovat seurausta raittiusliik-
keen moralisoivasta ja syyllisyydentunteita lietsovasta
ideologiasta ja ylitiukasta alkoholipolitiikasta. Tämä
voi olla osittain totta, mutta hyödyllisem,pi lähtökohta
saadaan olettamalla, että sekä suomalaiset juomata-
vat että raittiusliikkeen moralismi ovat saman asian
ilmentymiä, jotka tosin saattavat vahvistaa toisiaan.
Ranskalaisten strukturalistien sanastoa lainaten voisi
sanoa, että sekä raittiusliike että suomalainen viina-
pää ovat saman Suomen kulttuurin syvästruktuurin
tai arkis'emmin kansanluonteen ilmentymiä. Luulen että
alkoholin ja huma'lan tehtävät tulevat vielä kauan ai-
kaa olemaan hiukan erilaiset Suomessa kuin Keski-
Euroopassa, ja tämä on §llä tärkeätä muistaa suun-
niteltaessa alkoholipolitiikan jatkuvaa liberalisoimista.

60-luvun kuluessa Suomessa on tapahtunut moraali-
poliittisen ilmaston murros, jonka syvyyttä ei usein-
kaan ol,e huomattu. Vapaan keskioluen gallup-tutki-
muksilla mitattu kannatus kasvoi muutamassa vuo-
dessa melkein räjähdyksenomaisesti, ja samanlaista
asenteiden muuttumista on tapahtunut muillakin mo-
raalipolitiikan lohkoilla. Yksi esimerkki riittäköön: Tä-
män vuoden syyskuussa kerätyn gallup-aineiston mu-
kaan yli puolet väestöstä kannatti abortin myöntämistä
pelkkien taloudellisten tai sosiaalisten indikaatioiden
nojalla, vaikka tällä kannalla vielä pari vuotta sitten
oli vain hyvin vähäinen osa kansasta. Kaikkiaan tämä
moraalipoliitti.nen murros merkitsee, että paine va-
paamman alkoholipolitiikan puolesta tulee jatkuvasti
kasvamaan.

Samanaikaisesti raittiusliikkeen paino ideologisena
joukkoliikkeenä on jatkuvasti vähenemässä. Ku,lutus-
tutkimuksessa ilmeni, että valtaosa niistäkin, jotka ovat
tosiasiallisesti täysraittiita, perusteli sitä puhtaasti käy-
tännöllisin näkökohdin ilman ideologisia premissejä.
Vastaavastl eräässä Helsingin raittiusjärjestöjen jä-
senkuntaa koskevassa tutkimuksessa ilmeni, että yl-
lättävän suuri osa raittiusseurojen jäsenistä käyttää
alkoholia yllättävän tiheästi keskiväestöön verrattuna.
Tämä johtunee siitä, että raittiusliikkeeseen kuuluu
runsaasti jäseniä, joita lähinnä kiinnostaa sen tarjoama
harrastustoimlnta. Myös raittiusviikon tilaisuuksiin pa-

rl vuotta sitten kohdistetussa havainnointitutkimukses-
sa pisti silmään, että raittiusliikkeen kautta tällä het-
kellä kanavoidaan varsin paljon yleisluontoista nuorl-
sotoimintaa.
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Vaikka raittiusliikkeen sanoma ei enää juurikaan si-
sällä tunneperäistä pelotusmoralisoi.ntia, se kuitenkin
edelleen korostaa raittiita elämäntapoja yksilökohtai-
sena moraalisena ratkaisuna ja paheksuu alkoholin-
käyttöä ja eritoten juopumusta sinänsä. Luultavasti
raittiusliikkeelle tarjoutuisi tehokkaampia painostus-
mahdollisuuksia, jos se tarkastelisi alkoholiongelmia
ikään kuin yhteiskunnallis-tilastollisena päätöksente-
ko-ongelma.na. Muussa tapauksessa on pelättävissä,
että alkoholipoliittisten ryhmittymien voimatasapaino
horjuu, kun raittiusliikkeen ideologinen joukkovoima
on ehtymään päin.

Tässä tilanteessa on ehkä hyödyllistä, että tutki-
mustyöläiset rupeavat entistä enemmän tulkitsemaan
prosenttilukujaan ja muita tosiseikkojaan raittiusliik-
kee.n tavoitteiden kannalta. Niinpä on syytä ruveta
uudelleen pohtimaan eräitä raittiusliikkeen perusväit-
teitä, jotka monet ovat jo pitkän aikaa leimanneet pel-
kiksi luutuneiksi hokemiksi.

Raittiusliike on perinteisesti pitänyt alkoholipolitii-
kan ensisijaisena tavoitteena kokonaiskulutuksen mi-
nimointia. Vapaamman politiikan kannattajat taas ovat
toistuvasti vedonneet eräisiin sosiaaliantropologisiin
tutkimuksiin, jotka viittaavat siihen, että alkoholihai-
tat ovat riippuvaisia kulttuuriympäristöstä. Tarkoitan
nyt ennen kaikkea niitä tutkimuksia, jotka koskevat
itallalaisten, juutalaisten ja ranskalaisten alkoholinkäyt-
töä. Nämä erillistutkimukset, jotka nyt u.udelleen luet-
tuina eivät edes tunnu kovinkaan todistusvoimaisilta
ja sitovilta, ovat keskustelussa peittäneet alleen sen
tosiseikan, että eri maiden alkoholiongelmien ja per
capita -kulutuksen välillä vallitsee hyvin voimakas riip-
puvuus.

Maksakirroosi, alkoholista johtuvat vere.nkiertoelin-
ten taudit ja yleensä alkoholismi ovat sitä yleisempiä,
mitä korkeampi on alkoholin kulutus henkeä kohti. On
odotettavissa, että alkoholin ja muiden nautintoainei-
den asema kuolinsyytilastoissa tulee korostumaan si-
täkin enemmän, kun tehostuva terveydenhoito pitää
kurissa useimmat'luon.nollisemmat' sairaudet.

Ne alkoholihaitat, joihin voidaan vaikuttaa suoranai-
sesti alkoholipoliittisin toimenpitein, ovat hyvin riippu-
vaisia kulutuksen tasosta. Jos alkoholipolitiikan yksin-
omaisena tavoitteena olisi alkoholihaittojen minimointi,
ohjeeksi riittäisi vaatimus niin tiukasta alkoholipoli-
tiikasta kuin mahdollista ilman että salakuljetus ja.
kotipoltto lisää.ntyvät ratkaisevasti.

Mutta alkoholilla on myös myönteisiä vaikutuksia,
joita haittojen minimointitavoite ei ota huomioon. Li-
säksi yksilön valinnanvapaus on sellainen perusarvo,
että se asettaa rajoja politiikan holhoavuudelle.

On kuitenkin tärkeätä tunnustaa, että jokainen lie-
vennys on omiaan nostamaan kulutusta ja että jokai-
nen kulutuslisäys on omiaan enentämään alkoholihait-
toja; tässä raittiusliike luultavasti on aivan oikeassa.
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Liberaalia alkoholipolitiikkaa voidaan puolustaa ai-

noastaan vetoamalla siihen, että yksilön holhoaminen

on siinä määrin yhteiskuntamme perusarvojen vas-
taista, että vapaamielisempi politiikka on paikallaan

sil,läkin uhalla, että alkoholihaitat kasvavat.
Raittiusliike on myös tähdentänyt, että alkoholi on

alkoholia riippumatta siitä, missä muodossa sitä nau-
titaan. Olut on viinan veli, olkoonkin että olut on vain
pikkuveli. Koska Suomen alkoholiongelmat ovat nä-

kyvimmin kytkeytyneet juopumuksen akuutteihin hait-

tavaikutuksiin kuten väkivaltarikoksiin, myös alkoholi-
poliittisessa keskustelussa on kiinnitetty paljon huo-

miota akuutteihin alkoholihaittoihin. Niinpä on peräti

keskiolutlain perusteluissa viitattu siihen kokeelliseen
tutkimukseen, jonka mukaan mallasjuomina nautittu
alkoholi aiheuttaa vähemmän aggressiivisuutta kuin vä-
kevät juomat. Lienee oikein suosia mietoja juomia,

mutta samalla on syytä muistaa, että runsaan alko-
holinkäytön pitkäaikaiset vaikutukset eivät näytä ole-
van suurestikaan riippuvaisia siitä, missä muodossa

tietty määrä absoluuttialkoholia nautitaan.

Baittiusliike on myös useasti varoittanut kohtuujuo-
misen ihanteeseen sisältyvistä vaaroista. Kuitenkin al-

koholipoliittinen keskustelu on paljolti perustunut kah-

tiajakoon kohtuukäyttäjät - väärinkäyttäjät. Tämä vas-
takkainasettelu ei ole onnistunut alkoholipoliittisen
pohdiskelun kannalta. Kanadalaisten tutkimusten ja

myös kulutustutkimuksen valossa näyttää siltä, että

normaalikäyttäjän ja väärinkäyttäjän välille ei ole hyö-

dyllistä vetää mitään selvää Iaadullista rajaa sen

enempää vuosikulutuksen kuin alkoholin yksilölle ai-
heuttamien sosiaalisten haittojen perusteella. Parempi

on todeta, että alkoholin terveydelliset ja sosiaaliset
riskit ovat sitä suurempia, mitä korkeampi yksilön

kulutus on.

Valtaosalla Alkon asiakkaista ei ole alkoholiongel-
maa. Siksi tuntuu aiheettomalta hankaloittaa heidän

alkoholinsaantiaan vain sen vuoksi, että varjeltaisiin
heikkoja sieluja lankeamasta vilnan kiroihin. Mutta:
mitä vapaamielisempää politiikkaa noudatetaan, sitä
enemmän on yksilöitä, joiden kulutus kohoaa riski-
vyöhykkeille.

Loppuvetoomuksekseni jää, että joko raittiusliikkeen
on voimistettava alkoholipoliittista tutkimusta omista

arvolähtökohdistaan tai sitten nykyisten tutkimustyö-
läisten pitäisi liittyä raittiusliikkeen alkoholipoliittisiin
riveihin siitä huolimatta, että he henkilökohtaisesti ei-

vät olisi omaksuneet raittiusaatetta."

o

Alkoholihistoriaa kirjapainon näyttelyssä

Viime vuoden joulukuussa oli Amos Andersonin tai-
demuseossa Parnettua-niminen näyttely, jonka Oy
Tilgmann Ab järjesti sadannen toimintavuotensa joh-
dosta. Näyttelyyn oli koottu yhtiön varhaista tuotantoa
ja lähinnä kivipainotöitä. Painotalon nykypäivää esitel-
tiin vieraille lyhyellä diapositiivisarjalla.

Kirjapainohistoriallisen mielenkiinnon lisäksi näytte-
ly oli antoisa myös alkoholihistoriallisesti. Siellä oli
nimittäin esillä pitkälti toistasataa alkoholietikettiä.
Niiden perusteella huomasi heti, että punssi oli Suo-
messa vuosisadan vaihteen molemmin puolin hyvin
suosittu juoma. Koska markkinoilla oli useita yrittäjiä
ja kilpailu asiakkaista kovaa, niin etiketeistä tehtiin
monivärisiä ja juomat saivat omahyväisesti ylistäviä

nimiä. Punssitehtailijat näyttävät taistelleen vain ruot-
sinkielisistä asiakkaista, koska ainoastaan turkulai-
sella John Cowien osakeyhtiöllä oli tarjota juoma, jolla

oli suomenkielinen nimi. Viinaetiketit sen siiaan olivat
kaksikielisiä. Toisaalta punssia on ehkä pidetty niin
hienona juomana, että talollisen suussa Cowien Extra

Fin Arracs Punsch on maistunut saman valmistajan
Maanviljelijän punssia paremmalta. Punssietikettejä oli
näytteillä 30 kappaletta. Niistä viisi oli vadelmapunssia
ja yksi kirsikkapunssia. Kymmenellä punssilla oli fan-
tasianimi ja loput olivat erilaisia arrakki- ja caloric-
punsseja.

Olutetikettejä näyttelyssä oli kolmisenkymmentä. Lo-
put olivat Suomessa pullotettujen tai valmistettuien
viinien ja väkevien juomien etikettejä. Niistä melkein
puolet kuului väkeville viineille ja jos otetaan vielä
miedot viinit mukaan laskuun, niin viinit olivat selvänä
enemmistönä. Näyttelystä ei käynyt ilmi, vastasiko
jakautuma Oy Tilgmann Ab:ssä painettujen etikettien
todellista jakautumaa, vai oliko näyttelyä koottaessa
suoritettu jonkinlaista valintaa. Näyttelyn perusteella
portviiniä pullotettiin Suomessa eniten. Hämmästyttä-

vintä viinien kohdalla oli se, että esillä oli Suomessa
painetut Chäteau Margaux'.n ja Chäteau d'Yquemin
etiketit. Näiden juomien pullotus Suomessa tuntuu mel-

ko ihmeelliseltä, mutta mahdotonta se ei ole. Vain
yhdellä viinillä, Morsianviinillä, oli täysin suomenkieli-
nen nimi. Lignell & Piispasen kuulu Mesimarja kulki
nykyisellä nimellään jo ennen kieltolakia. Lisäksi
eräässä etiketissä luki Kalevala vin, mutta siitä ei sel-
vinnyt valmistajaa eikä sitä, oliko kyseessä mieto vai-
ko väkevä viini. Alkoholitonkaan viini ei ennen ollut
tuntematonta, sillä helsinkiläisen E. W. Saleniuksen
Alkoholitonta Omena Viiniä on ollut kaupan.

Vanhat etiketit ovat kilpailun vuoksi hyvin värik-
käitä. Niistä selviää, että nykyisestä käytännöstä poi-

keten on ennen kieltolakia monet Suomessa pullotetut
juomat ilmeisesti myyty alkuperäisen valmistajan ni-

mellä. Niinpä nykyisin alkuperäispullotuksina tunnet-oa



tuja Bisquit Dubouch6 & Con konjakkia, Chäteau
Leovllleä, Pedro Domecqin sherryä, Chäteau
Margaux'ta Ja Chäteau d'Yquemiä on luultavasti pul-
lotettu Suomessa. Eräiden muiden juomien ulkomai-
set valmistajat eivät enää ole Suomessa tunnettuja.

Etikettlen ohella olivat alkoholihistoriallisesti mie-
lenklintolsia myös näyttelyn ruokalistat sekä helsinkl-
läisen Axel Nyberg's Punsch- & Vinhandelin hinnas-
ton kansl ja Viinikauppa J. H. Wickelin laskulomake.

Vanhat etiketit, hinnastot ja lomakkeet ovat alkoholi-
historiallisen tutkimuksen kannalta tärkeitä. Niiden
avulla voldaan täydentää asiakirja-aineiston antamaa
kuvaa ja tässä mielessä Oy Tllgmann Ab:n näyttely
oll herätteitä antava. Kuitenkin on varottava teke-
mästä Johtopäätöksiä pelkän näyttelyn perusteella,
koska siitä ei selvinnyt, millä perusteilla painotyöt oli
esittelyyn valittu. Toisaalta on myös muistettava, että
Oy Tilgmann Ab ei ollut Suomen ainoa kirjapaino, ja
että mulden kirjapainojen arkistojen materiaali saat-
taa olennaisesti muuttaa nyt saatua kuvaa.

SK-m,

c

Putkat korvattava selviämisasemilla

Päihtyneiden käsittelyä selvittänyt toimikunta jätti
viime vuoden loppupuolella mietintönsä sosiaali- ja
terveysministeri J. E. Partaselle. Toimikunnan
käsityksen mukaan poliisiputkat tulisi korvata asutus-
keskuksissa valtion ylläpitämillä selviämisasemilla.
Päihtyneen käsittelyn tällaisella asemalla olisi oltava
maksulli,nen ja hoitomaksun suuruus tu,lisi vahvistaa
asetuksella.

Varsinaislna hoitokeinoina tulisivat pääasiassa ole-
maan rauhoiftavien ,lääkkeiden ja vahvistavien vita-
miiniefl anto sekä lepo. Päihtynyttä olisi pidettävä ase-
malla päih§mystilan vaatima aika, vähintää,n kahdek-
san Ja enintään ,ka,ksi§mmentäneljä tuntia.

Selviämisaseman tulisi lisäksi huolehtia mm. päih-
tymystllan tutkimisesta ja antaa informaatiota muista
hoitoma,hdol I isuuksista.

Toimikunna.n mielestä uudistus tulisi aloittaa suu-
rimmissa asutuskeskuksissa. Pienemmillä paikkakun-
nilla tullsl tyytyä putkajärjestelmän uusimiseen niin
pitkälle kuin mahdollista. Toimikunta ehdottaa, että
kokei,lumlelessä perustettaisiin yksi selviämisasema
Helsinkiin ja saatujen kokemusten perusteella myö-
hemmin Tampereelle ja Turkuun.

Toimikunnan mietintöön liittyy myös lakiehdotus, jol-
la luodaan selviämisasemajärjestelmän lailliset edel,ly-
tykset.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman toimikun-
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nan puheenjohtajana on toimi.nut hallltusneuvos Keijo
Virkkunen ja jäseninä oikeusneuvosmies P. J.

Voiplo, hallitussihteeri Lauri Lausmaa, vt. lää-
kintöneuvos Raimo Miettinen ja valtiot.tri K. E.
Lanu sekä sihteerinä oik.tiet.kand. Juha Peltola.

c

A-klinikkasäätiön kuulumisia

Vuoden 1970 alussa alkoi A-klinikkasäätiön toi-
mesta ns. nuorisoasematoiminta viidellä paikkakun-
nallla. Helsirngissä nuorten päih.teidenkäyttäjien hoi-
totarpeet ovat suurimmat, ja niinpä pääkaupunkiin
Merimiehenkadulle perustettu Helsingin Nuorisoase-
ma on kapasiteetiltaan laajin. Siihen liittyy myös
16-vuodepaikkainen hoitokoti. Henkilökuntaan kuuluu
johtaja, neljä muuta sosiaalityöntekijää, lääkäri, kol-
me sairaanhoitajaa ja kolme hoitoapulaista sekä
kanslisti. Johtajana toimii sosiaalityöntekijä Esko
Cantell ja lääkärinä lääket.lis. Katriina Kuusi. Nuoriso-
aseman johtokunnan puheenjohtaja on kansanedus-
taja Jouni Apajalahti.

Muut neljä nuorisoasemaa toimivat a-klinikoiden
yhteydessä Jyväskylässä, Kotkassa, Tampereella ja
Turussa. Niissä toimii sosiaalirtyönrteil<ijä, pu,o{i)päivä-

toimi.n,en sairaanhoitaja ja osatoiminen lääkäri.

Nuorisoaseman hoito perustuu asiakkaiden oma-
aloitteiseen, vapaaehtoiseen hoitoonhakeutumiseen.
Toiminnan johtavia periaatteita ovat: luottamukselli-
suus, asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioitus,
hoitoonhakeutumisen ja hoidossakäymisen vapaaeh-
toisuüs, mahdol,lisuus esiintyä anonyyminä se'kä yh-
teydenotto asiakkaan lähiomaisiin tai viranomaisiin
ainoastaan asianomaisen suostumuksel.la.

Nuorisoaseman henkilökunta pyrkii tarjoamaan
asiakkaille mahdollisuuden luoda monia turvallisia
ihmissuhteita. He ovat tukemassa ja auttamassa
asiakkaan kuntoutumista, mutta eivät päättämässä,
mikä on asiakkaalle parhaaksi. Tämän saa asiakas
ltse ratkaista, samoin rkuin .mur.rnkin itseään kodkeva,n.
Nuorisoasemalla lähdetään asiakkaan sen hetkisestä
ti'lantaesta, joka otetaan sel'lai,sena kuin se on, ja
ann,etaan asiano'maisen itsensä tehdä ratkaisu kes-
kusteluissa esiintulleiden vaihtoehtojen välillä. Nuori
voi osallistua kahdenkeskisiin'keskusteluihin, ryhmä-
terapian eri muotoihin ja hoitopaikan yhteiskokouk-
siin. Tämän lisäksi on mahdollista saada lää,kin-
nällistä hoitoa ja lääkärin suo'rittamia tutkimuksia.

A-klinikoita on toiminnassa yksitoista. Lahden ja
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Turun A-klinikoilla on myös ns. katkaisuhoitoa§emat
viime lokakuusta lähtien. Lappeenran'nassa alkanee
A-klinikka toimintansa yhteisneuvolaan kuuluvana

osastona maaliskuussa' 
Aira Heinänen

o

Tilastotietoja anniskeluravintoloista

Tässä numerossa esitetään tiedot ravintoloiden lii-
kevaihdosta viirne vuoden lll kolrnan,nekselta sekä
niiden lisäksi yhdistelmä liikevaihdosta ja ravi'nto'loi-
den alkoholijuomaostoista koko vuodelta 1969, jota
on verattu edelliseen vuoteen. Liikevai'htotiedot pe-
rustuvat ravintoloiden a.ntamiin tankistamattomiin ll-
moituksiin.

Anniskeluravintoloiden I iikev aihto I ll kolmanneksella

r 968

Vuoden 1969 kokonaisvaihto o,n ollut 86,74 mmk
eli 16,1 0/o edellisvuotista suurempi. Ottaen huomioon,
että anniskeluravintoloiden määrä on viime vuonna
kasvanut noin 13 oÄ, ovat ravinto'lat lisänneet myyn-
tiään keskimäärin vai.n hinnankorotuksia vastaavasti.
Alkoholin osalta ei myynnin kasvu 12,2 0/6:lla edes
täysin vastaa kapasiteetin lisäystä ja hintatason nou-
sua, joka tosin tältä osin oli vain vajaan prosentin
luokkaa edelliseen vuoteen verrattuna. Anniskelura-
vintoloiden jäätyä 31. 5. 69 hintasäännöstelyn ulko-
puolelle, kohosi ruoan ja virvokkeiden hintataso useita
prosentteja, mikä näkyy tilastoissa liikevaihdon raha-
arvon lisäyksenä. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan
ole jakautunut tasaisesti. Tästä seuraa, että monien
ravintoloiden kokonaisvaihto on viime vuonna ollut
pienempi kuin edellisenä vuonna. Syyt ovat helposti
löydettävissä: anniskeluravintolakapasiteetin kasvu,
kes'kioluen an'nisl«eleminen yli 2 700:ssa keskioluen
anniskelupaikassa, alkoholimyymälöiden avaaminen
maaseudulle ja yli 200:n anniskelupaikan oikeuksien
laajentaminen täysiksi (A-) oikeuksiksi.

Ravintoloiden alkoholijuomaostot vv. 1968 ja 1969

1968 1969 Lis.* tai väh.-
6e/68

oÄ

+58,9
+ 3,3
+ 14,9

- 4,1
+21 ,O

Mallasjuomat ......
Muut alkoholijuomat
Ruoka
Muu vaitrto

1969 Lis. + rtai väh.-
6e/68

mmk mmk Yo
36,63 - 7,68 

-17,393,0s +22,05 +31,1
75,38 +13,99 +?2,8
22,89 + 3,13 +15,8

Viinat .

Jaloviinat
Muurt väkevät juomat
Väkeväitvilnit......
Miedot viinit . . ... .

Tuh.ltr
1222,4 1942,0

423,6 437,7
I 3t 1,5 1 506,3
957,8 918,9
772,1 934,5

mmk
44,31
71,00
6r,34
! 9,76

Kokonaisvaihto 196,41 227,90 +31,49 +'16,0

Anniskeluravintoloiden liikevaihto w. 1968 ia 1969

Väkevät juomat ja
viinit yhteensä . . 4687,4 5 739,4 +22,4

Long drink-juornat . . 941 ,0 1 732,2 +84,1
Mdllasjuomat ...... U402,1 21 067,4") -21,3*) Keskioluen osalta tiedot ovat ta,rkistamattomiaKokonaisvaihdon kasvu 31,49 mmk:lla eli 16,0 o/e

vastaa myynnin lisäystä tammi-clokuun aikana. An-
niskefr.ln raha-arvo on noussut 12,5 oÄ ia alkoholitto-
man myynnin 21,1 o/o. oluen anniskelu on edelliwuo-
teen verrattuna supistunut vuoden mittaan jatkuvasti
yhä enemmän: I kolmanneksella 9,8 o/e, ll kolman-
neksella 12,3 oÄ ja nyt lll kolmanneksella 17,3 o/s.

Prosenttiset osuudet väkevien iuomien ia viinien yh'
teislitramäärästä w. 1968 1ä 1969

Viinat
Jaloviinat
Muut väkevät juomat
Väkevätviinit.......
Miedot vii,nit

,l969 Lis. + tai väh.-
6s/68

mmk mrnk %
106,17 -16,46 -13,4248,02 +s5,04 +28,5
207,68 +38,78 +23,0

1 968
Yo

26,1
9,0

28,0
20,4
16,5

1969
%

3ri!,8
7,6

26,3
t6,0
16,31 968

mmk
122,63
192,98
168,90

Ytrteensä 100,0 100,0

Mal'lasjuomat
Muut alkoholijuomat
Ruoka
Muu vaihto 55,25 64,63 + 9,38 +17,0

Kokonaisvaihto . . . ... 539,76 6m,50 t86,74 +16,1

Ert liikevaihtoryhmien prosenttiset osuudet kokonais-
vaihdosta w. 1968 la 1969

Uuden alkoholilainsäädännön ensimmäinen voimas-
saolovuosi aiheutti anniskelun määrään Ja rakentee-
seen varsin suuria muutoksia. Väikevien Juomlen Ja
viinien ostojen kokonaismääräs§ä, jossa monien vuo-
sien aikana oli ilmennyt vain vähäisiä muutoksia, oli
nyt lisäystä edelliseän vuoteen verrattuna noin
1 052 000 litraa eli 22,4 o/o. Suurin 'lisäys - noin
719600 litraa 'el,i 58,9 % - tapahtui viinoissa, jolta
anniskelevien ravintoloiden määrä kasvoi kapasiteetin
llsäyksen ja anniskeluoikeuksien'laajentamisen,seu-
rauksena i. 1969 yli 300:lla eli runsaat 50 /o. Vlinan
vuotuinen anniskelumäärä on siten viinan annls'kelu-
rajoitusten lieventämisen jälkeen noussut 3112 vuo-
dessa noin nelinkertaiseksi (v:n 1965 anniskelumäärä
oli noin 493400 litraa). Ai'kaisempina vuosina viinan
lisäystä tasapainotti jaloviinojen määrän supistuminen,

Mallasjuomat .....
Muut altkdholijuomat
Ruoka
Muu vaihto

I 968
Yo

22,7
35,8
31,3
10,2

r969
otlo
16,9
39,6
«!,2
10,3

Yhteensä 100,0 100,0



mutta nyt on Jaloviinoissakin ollut vähäistä kasvua:
noin 14 100 litraa eli 3,3 0/6. Tuntuvasti suurempi lisäys,
noin 194800 lltraa eli '14,9 %, on nyt havaittavissa
muissa väkevissä juomissa. Myös miedoissa viineissä
on lähes keskiarvoa vastaava noin 162400 litran eli
21,0 o/s:n lisäys. Sitä vastoin väkevien viinien anniske-
lumäärässä on tapahtunut vähennystä noin 38 900 lit-
raa eli 4,1 %; todennäköisesti kulutus on juomavali-
koiman laajentuessa siirtynyt tältä osin väkevämpien
juomien suuntaan. Long drink -juomien anniskelumää-
rä on edelleen kasvanut ,noin 791 200 litraa eli 84,1

/o, mutta oluessa on noin 7 335 000 litran eli 21,3 o/s:n

vähennys. Olutta koskevat tiedot ovat keskio'luen
osalta vielä tarkistamattomia ennakkotietoja. Niiden
mukaan keskioluen anniskelu varsinaisissa anniskelu-
ravintoloissa supistui viime vuonna ka,ikkiaan noin 12
milj. litraa. Tämän vastapainoksi keskiolutluvalla toi-
mivat 2 730 anniskelupaikkaa anniskelivat ensimmäise-
nä toimintavuotenaan arviolta 41,5 mi,lj. litraa keski-
olutta.

Anniskelun juomarakenne on v. 1969 suuresti muut-
tunut. Viina on kohonnut nyt suurimmaksi ryhmäksi
vastaten yli kolmannesta (33,8 /s) väkevien juomien
ja viinien anniskelun litramäärästä. Jaloviinat ja muut
väkevät juomat muodostavat yhteenlaskettuina saman-
suuruisen ryhmän (33,9 %), kun sen sijaan viinien
osuus on painu,nut 36,9 0/6:sta alle 1/3:n eli 32,3 o/s:ün.

TAT.
o
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Juopumuspidätykset kaupungeissa ia
kauppaloissa vuonna 1969

Poliisin tietoon tulleiden juopumustapausten luku
kaupungeissa ja kauppaloissa vuonna 1969 vuosikol-
manneksittain nähdään seuraavasta yhdistelmästä:

luopumuspidätykset kaupungeissa la kauppaloissa

1968 1969 -+ o/o 69/68

42721 39 108 -8,544 899 41 4W -7,741 069 41 955 +2,2

Koko vuosi 128 689 122513 4,8

Poliisin tietoon tulleiden juopumustapausten luku

oli vuoden ka,hden ensimmäisen kolmanneksen aikana
no,in B /6 pienempi kuin vastaavana aikana edellise-
nä vuonna. Kolmannella kolmanneksel'la oli havaitta-
vissa jonkin verran kasvua. Koko vuoden pidätysluku

oli 4,8 o/s pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

EL.

I vuosikorlmannes
ll vuosikolmannes
lll vuosikolman,nes




