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JOHDANTO 

 

Pekka Kuusi, joka eli vuosina 1917—1989
1
, on tutkimukseni päähenkilö. Hänet tunnetaan muun 

muassa urastaan Alkossa, jossa hän työskenteli pääjohtajana vuosina 1972–1982
2
. Alkon 

palveluksessa hän toimi vuoteen 1982 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle.
3
  Alkoholipoliitikon uran 

lisäksi Kuusi loi mittavan uran sosiaalipoliitikkona.   

Pekka Kuusi, josta tuli oman aikansa tunnettu alkoholioloja tutkiva yhteiskuntatieteilijä
4
, aloitti 

työskentelyn Alkossa vuonna 1946 työskenneltyään sitä ennen jo raittiusliikkeessä.
5
 Alkossa hän 

toimi aluksi yleistarkastajana, mutta eteni kuitenkin urallaan pitkälle. Vuonna 1949 Kuusi oli jo 

apulaisjohtaja, vuonna 1950 hän toimi johtokunnan varajäsenenä ja vuonna 1952 hän työskenteli jo 

jakelutoimen johtajana sekä johtokunnan jäsenenä.
6
 Kuusen vankka asema Alkon johdon apuna oli 

turvattu hänen asiantuntemuksensa sekä tuolloisen pääjohtajan antaman luottamuksen vuoksi.
7
 

Alkoholipolitiikan kehittämisessä Kuusi suosi tutkimuksia ja viinejä. Olut olisi pitänyt erottaa 

alkoholijuomien ryhmästä ja kansa saatava käyttämään miedompia alkoholeja.
8
    

Kuusen ura Alkossa voidaan jakaa myös kolmeen ajanjaksoon. Ensimmäinen ajanjakso Alkossa 

sijoittuu vuosille 1946–1956. Tätä ensimmäistä ajanjaksoa siivitti tutkimukseen perustuva voimakas 

alkoholipoliittinen vaikuttaminen. Toisella ajanjaksolla, vuosien 1959–1973 välisenä aikana, Kuusi 

halusi kasvattaa vaikutusmahdollisuuksiaan sosiaalipolitiikassa. Kolmannella ajanjaksolla, vuosina 

1974–1982 hän keskittyi muun muassa kehittämään Alkoa liiketaloudellisesti.
9
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Historiallinen tausta 

Hautajaisetkin muodostuivat juopottelutilaisuuksiksi ja vainajalle pantiin viinapullo 

arkkuun Pyhälle Pietarille tarjottaviksi portinavajaisryypyiksi.
10

 

Ensimmäinen Suomessa käytetty alkoholijuoma oli olut. Viinanpoltto, jonka aloittivat maassamme 

ylemmät säädyt, muutti kuitenkin tilanteen. Viinanpolton yleistyttyä myös talonpoikien 

keskuudessa viina korvasi aiemmin käytössä olleen oluen kansanjuhlissa. Aluksi viinaa saatiin 

valmistettua tislaamalla viiniä, mutta itänaapurimme Venäjän kansalta otettiin sittemmin oppia 

viinan valmistukseen viljasta.
11

  

Niin maaseudulta kuin kaupungeista löytyi kapakoita, joista oli mahdollista ostaa alkoholia. 

Suomalaisten kulttuurissa alkoholi piti pintansa jokaisessa juhlassa, olipa kyseessä sitten 

hautajaiset, häät tai nimipäivät. Suomalaisten vankkaa myönteistä suhtautumista kuvaa myös se, 

että jopa vainajalle laitettiin arkkuun mukaan viinaa. Ajateltiin, että vainaja voisi tarjota ryypyn 

Pyhälle Pietarille, joka odotteli vainajaa saapuvaksi taivaan portille. 1900-luvulle tultaessa 

suomalaisten alkoholinkäyttötavat olivat muuttuneet jo jonkin verran hillityimmiksi ja 1900-luvun 

alkupuolella olleen kieltolain avulla tavoiteltiin entisestään tiukempaa otetta suomalaisten 

alkoholinkäyttöön.
12

 Täysin viinattomia suomalaisista ei kuitenkaan ole missään vaiheessa saatu, 

vaikka alkoholipolitiikan eri keinoin suomalaisten alkoholinkäyttöä onkin pyritty muuttamaan ja 

vähentämään.   

Alkoholipolitiikan historiassa voidaan nähdä olevan kolme erilaista ajanjaksoa, joista jokaista 

leimaavat tietyt, sille ominaiset, asiat. Ennen vuotta 1932 olevaa ajanjaksoa kutsutaan 

alkoholikieltojen ajaksi. Tämä johtunee siitä, että ennen vuotta 1932 Suomen alkoholikulttuurissa 

nähtiin kieltojen olevan ainoita keinoja rajoittaa alkoholin käyttöä.
13

 

Suomalaisten alkoholinkäyttöön liittyviä ongelmia on yritetty ratkaista jo 1800-luvulta saakka. 

Vuonna 1865 kiellettiin alkoholin kotitarvepoltto. Maaseutu alkoi raitistua, mutta alkoholiongelma 

säilytti pintansa kaupungeissa. Oluen käyttö lisääntyi maassamme tämän jälkeen ja vähitellen alkoi 

syntyä ajatus kieltolain toteuttamisesta. Raittiusliikkeen tavoitteena oli 1880-luvulla päästä 

muokkaamaan väkijuomalainsäädäntöä. Ihanteellisimpana nähtiin tilanne, jolloin Suomessa 

                                                           
10

 Jääskinen & Voipio 1983, 30.  
11

 Jääskinen & Voipio 1983, 29–30.  
12

 Jääskinen & Voipio 1983, 30.  
13

 Peltonen 2006, 7. 
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kieltolaki olisi voimassa. Vaikka tavoite oli selvä, ei siihen kuitenkaan päästy, vaikka 

alkoholijuomien tarjoamista vähennettiin kunnissa esimerkiksi kieltämällä oluen myyminen 

kievareissa 1890-luvulla. Kaupungeissa alkoholinmyyntiä ei kuitenkaan lopetettu.
14

   

Kieltolaki astui voimaan 1919. Tässä laissa määrättiin sellaisten alkoholiaineiden valmistus 

kielletyksi, joissa oli yli 2 tilavuusprosenttia alkoholia. Lisäksi myynti, kuljetus ja varastointi olivat 

samoin kiellettyjä. Poikkeuksena olivat lääkinnälliset ja tieteelliset tarkoitukset.
15

 Kieltolaki ei 

kuitenkaan toiminut toivotulla tavalla vaan alkoholin salakuljetus ja juopumusrikollisuus 

lisääntyivät ja yleinen lainkunnioitus väheni.
16

 

Toinen aikakausi, jolle oma tutkimukseni ajoittuu, on kutsuttu myös ryhtiliikkeiden
17

 ajaksi. Tämä 

aikakausi sijoittuu vuosille 1932–1969. Tuona aikana alkoholipoliittisen linjan pääkohdat olivat 

ankaruus ja holhoaminen. Alkoholiliikkeen ja alkoholipolitiikkaan osaa ottaneet henkilöt ottivat 

päämääräkseen alkoholipolitiikan vapauttamisen.
18

 

Vuonna 1932 kieltolain loppumisen jälkeen avattiin Alkon myymälät ja Alkosta tuli laillisen 

alkoholin myynnin monopoli.
19

 Tällä toisella alkoholipolitiikan aikakaudella käytiin tiukkaa 

keskustelua alkoholipolitiikan tulevaisuudesta. Esimerkiksi Alkoholipolitiikka-lehdessä käytiin 

keskustelua alkoholipolitiikkaan liittyen. Lehteen kirjoittivat Kuusen lisäksi Arvo Linturi, joka oli 

Alkon ensimmäisen hallintoneuvoston jäsen.
20

 Kuusi katsoi olevan tarpeellista ohjata suomalaisia 

miedompien alkoholijuomien pariin.
21

   

Kolmas aikakausi alkoholipolitiikassa on saanut nimen ”keskioluen aikakausi”. Nimensä se on 

saanut keskioluen vapauttamisesta, joka tapahtui vuonna 1969. Tällä aikakaudella maaseudun 

kuivuus poistui lopullisesti, kun uusia alkoholimyymälöitä avattiin maaseudulle. Lisäksi maamme 

raittiusliike menetti lopullisesti asemansa alkoholipolitiikassa.
22

 

 

 

                                                           
14

 Jääskinen 1983, 193–194. 
15

 Pulkkinen 2015, 69.  
16

 Kallenautio 1983, 194–195.  
17

 ”Ryhtiliikkeellä tarkoitetaan jonkin järjestön jäsenistön osan tai jonkin alueen asukkaiden joukon ”ryhdistäytymistä” 

entistä tiukemmin vaatimaan omaksuttujen päämäärien tavoittelua tai alueensa siisteyden ja kunnollisuuden vaalimista.” 

Peltonen, Auttaisiko uusi ryhtiliike? Artikkeli, Yhteiskuntapolitiikka 71 N:o 3 2006 
18

 Peltonen 2006, 9. 
19

 Häikiö 2007, 84.  
20

 Alkoholipolitiikka 1946–1969.  
21

 Häikiö 2007, 140.  
22

 Peltonen 2006, 11–12.  
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Käsitteet ja termit 

Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimintaa, jonka päämääränä on vaikuttaa alkoholin 

nautintokäytäntöön. Erityisesti siinä kiinnitetään huomiota alkoholin nauttimisen ehkäisemiseksi ja 

rajoittamiseksi. Alkoholipolitiikassa voidaan sanoa tavoitelleen ratkaisuja neljän erilaisen mallin 

kautta: kielto-, valistus-, alkoholipoliittista ja kulttuuripoliittista mallia apuna käyttäen. 

Alkoholipolitiikkaan on lisäksi liitetty sen kuuluminen erityisesti Pohjoismaihin. Aluksi 

alkoholipolitiikan nähtiin olevan osa sosiaalipolitiikkaa. Lisäksi sen tavoitteiksi määriteltiin 

alkoholin aiheuttamien haittojen ja vaurioiden vähentäminen. Toisaalta alkoholipolitiikkaa voidaan 

pitää myös alkoholiin kohdistuvien julkisen vallan toimintojen kokonaisuutena.
 23

   

Alkoholipolitiikkaan liitetään samoin alkoholin valmistukseen, ulkomaankauppaan, 

kotimaankauppaan ja sen hinnoitteluun kohdistuvat toimet. Toisaalta alkoholipolitiikkaan on liitetty 

myös raittius- ja alkoholivalistus, alkoholiin liitettävät rikos-, työ -, ja liikennelainsäädäntö sekä 

alkoholistien hoito ja alkoholitutkimus. Alkoholipolitiikan tavoitteina voidaan määritellä olevan 

tulojen hankkiminen julkiselle vallalle kuten myös alkoholista aiheutuvien haittojen rajoittaminen.
24

 

Alkoholijuomat voidaan määritellä seuraavalla tavalla; alkoholijuoma sisältää enintään 80 

tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Mieto alkoholijuoma sisältää enintään 22 tilavuusprosenttia 

alkoholia ja väkevä alkoholijuoma sisältää yli 22 tilavuusprosenttia alkoholia. Väkiviinoihin 

lasketaan kuuluviksi sellaiset alkoholijuomat, joiden painoprosentti on 85-90 %. Viinaksi kutsutaan 

alkoholijuomaa, joka on noin 30 painoprosenttista. 
25

 Keskioluella tarkoitetaan sen sijaan 

tarkoitetaan mallasjuomaa, jonka tilavuusprosentti vaihtelee 2,85-4,6 välillä.
26

 

 

Tutkimustilanne 

 

Suomessa alkoholipolitiikkaa ja kansamme alkoholikulttuurin tiettyjä osia on tutkittu paljon, sillä jo 

1800-luvulta saakka alkoholipolitiikka ja alkoholin historia ovat olleet tutkimuskohteina. Erityisesti 

kieltolain aika on ollut tutkijoiden suosiossa, eikä ihme. Ristiriitoja herättävä laki haali itselleen 

vankkoja kannattajia, mutta aiheutti myös paljon ennalta arvaamattomia ongelmia. Suomen 

alkoholipolitiikan vaiheikas historia kieltolakeineen lienee lisännyt tutkijoiden kiinnostusta 

                                                           
23

 Jääskinen 1983, 186–187.  
24

 Jääskinen 1983, 187–188.  
25

 Häikiö 2007, 35–36.  
26

 Häikiö 2007, 188.  
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alkoholipolitiikan historiaa kohtaan. Myös myöhemmiltä ajanjaksoilta alkoholipolitiikkaa, sen 

tavoitteita ja pääkohtia on tutkittu.  

Alkoholipolitiikkaan liittyvästä tutkimuksesta on syytä mainita ainakin yksi uusimmista kirjoista, 

Alkoholin vuosisata – Suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla- teos, jossa käsitellään 

koko 1900-lukua alkoholin kannalta.
27

 Alkon historian tutkimiseen on samoin kiinnitetty huomiota 

Martti Häikiön kirjoittamassa kirjassa, Alkon historia. Valtion alkoholimonopoli ansaitsee saamansa 

huomion sen onnistuessaan pitämään vankan asemansa alkoholin myynnissä vuosikymmeniä. 

Alkoa käsittelevän tutkimuksen kautta olen saanut tietoa myös Kuusesta, joka alkoholipolitiikan 

historian suosittavuudesta huolimatta on jäänyt tutkimuksissa varjoon, vaikka hän oli pitkään Alkon 

hallinnon jäsenenä.   

Ainoastaan Erkki Tuomioja on perehtynyt Kuuseen tarkemmin kirjoittaessaan Pekka Kuusesta 

elämänkerran. Alkoholipolitiikkaa käsittelevissä uudemmissakin kirjoissa Pekka Kuusen nimi on 

nähtävillä useasti ja hänen alkoholipolitiikkaansa liittyviä kirjoja käytetään edelleen lähteinä 

tutkimuksissa.  

 

Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni rajautuu Kuusen suhtautumiseen alkoholipolitiikkaan vuosina 1946–1969. 

Tutkimuksen aloitusvuodeksi valitsin vuoden 1946, koska Kuusi aloitti tuolloin työskentelyn 

Alkossa.
28

 Vuoden 1969 valitsin lopetusvuodeksi, koska ryhtiliikkeiden ajanjaksoksi kutsuttu 

aikakausi loppui tuolloin. Lisäksi vuonna 1969 tuli voimaan uusi alkoholilaki, jonka ansiosta 

keskiolut saatiin elintarvikekauppoihin.
29

  

Vuodesta 1969 alkoi uudenlainen alkoholipolitiikan kausi ja Kuusesta tuli Alkon pääjohtaja 1970-

luvulla. Rajaamalla tutkimukseni 1946–1969 saan rajattua tutkimuksen järkevästi ja muodostettua 

ehjän kokonaisuuden. Kuusen aika Alkon johtajana saa jäädä jonkun muun tutkittavaksi. 

Tavoitteena minulla on tutkimuksessa saada selville, miten Kuusi suhtautui alkoholipolitiikkaan 

ajanjaksolla 1946–1969. Muuttuiko Kuusen suhtautuminen alkoholipolitiikkaan jotenkin noiden 

                                                           
27

 Peltonen, Kilpiö & Kuusi 2007, passim.  
28

 Tuomioja 1996a, 48. 
29

 Koski, 2012. 
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vuosien varrella? Mitkä hän näki alkoholipolitiikan tavoitteiksi? Kuinka hänen mielestään 

alkoholipolitiikkaa tuli Suomessa toteuttaa? 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Päälähteinä minulla on Kuusen kirjoittamat kirjat ja artikkelit aiheesta. Kuusi on kirjoittanut kirjat 

Alkoholijuomien käyttö maaseudulla – kokeellinen tutkimus ja Suomen viinapulma gallup-

tutkimuksen valossa sekä Väkijuomakysymyksen. Kuusen kirjoittamia artikkeleita on julkaistu 

esimerkiksi Alkoholipolitiikka-lehdessä ja uudemmissakin kirjoissa on kirjoitettu hänestä ja tuotu 

esille hänen näkökulmiaan alkoholipolitiikkaan. Lähdeaineistona minulla on siis Kuusen itsensä 

kirjoittamat kirjat, Alkoholipolitiikka-lehti vuosina 1946–1969 sekä aiheeseen liittyvä 

tutkimuskirjallisuus. Erkki Tuomiojan kirjoittama kirja Kuusesta on yksi tärkeimmistä 

tutkimuskirjoista, samoin Martti Häikiön kirjoittama Alkon historia on yksi käyttämistäni 

tutkimuskirjoista. Tuomiojan kirja on Kuusen elämänkerta, jossa käsitellään Kuusta muutenkin, 

kuin vain alkoholipoliittisten näkemysten valossa.  

Tutkimusmenetelmä tutkimuksessani on historiallinen kontekstualisointi. Tavoitteenani on Kuusen 

kirjoittamien tekstien kautta saada selville, kuinka Kuusi on ymmärtänyt alkoholipolitiikan roolin ja 

sen sisältämät ongelmat. Työssäni analysoin Kuusen toimintaa toisaalta alkoholipoliitikkona, mutta 

myös alkoholipolitiikan tutkijana.  

Työni ensimmäisessä luvussa käsittelen Kuusen näkemystä suomalaisesta alkoholipolitiikasta ja sen 

sisältämistä ongelmista. Toisessa luvussa perehdyn siihen, kuinka Kuusen mielestä 

alkoholipolitiikan ongelmia tulisi ratkaista. Lisäksi tavoitteenani on tuoda selvä kuva lukijalle siitä, 

kuinka Kuusi suhtautui alkoholipolitiikkaan.  
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1. PEKKA KUUSEN NÄKEMYS SUOMALAISESTA 

ALKOHOLIPOLITIIKASTA JA SEN ONGELMISTA   
 

1.1 Kuusen varhainen suhtautuminen alkoholipolitiikkaan 

 

 

Väkijuomapolitiikka suuressa maailmassa on puolen vuosisadan kuluessa kulkeutunut 

kohti mietoja juomia. Meillä on viina vallinnut ja villinnyt viimeiseen asti.
30

   

 

Kuusen ensimmäinen alkoholipolitiikkaan liittyvä lehtikirjoitus ilmestyi Suomen kuvalehdessä 

vuonna 1946, jossa hän toi kovin sanoin esille omat mielipiteensä suomalaisesta 

alkoholipolitiikasta. Kuusen kirjoittamien suomalaista alkoholipolitiikkaa käsittelevien 

artikkeleiden linja oli tuon ajan alkoholipolitiikan toteutusta ja sen tapoja kohtaan sättivä.  Kuusi 

arvosteli kovin sanoin suomalaista alkoholipolitiikkaa ja toi näkyville siinä olleita epäkohtia. 

Samoin hän toi esille kärkkäästi omia näkemyksiään siitä, kuinka suomalaista alkoholipolitiikkaa 

tulisi muuttaa toimivammaksi.  

Suomen alkoholipolitiikan muuttamisen keskeisenä henkilönä oli Kuusi, jolla oli varsin hyvät 

mahdollisuudet vaikuttaa alkoholitutkimukseen ja alkoholipolitiikkaan työskennellessään 

Alkoholiliikkeessä.
31

  Hänen voi sanoa nähneen tehtävänään olevan ratkaista Suomen 

viinapulman.
32

 Maamme viinapulman hän kuitenkin koki olevan monimutkainen.
33

 Tämä olisi 

kuitenkin voitu hänestä ratkaista kansan alkoholivalistuksen ja Alkoholiliikkeen asiakkaisiin 

liittyvän panostuksen kautta.
34

 Valistus olikin yksi keino, jonka avulla suomalaisten suhtautumista 

alkoholiin yritettiin muuttaa. 

Kuusi koki oman aikansa alkoholipolitiikassa olevan monia sellaisia epäkohtia, jotka vaikeuttivat 

hänestä sen onnistumista, ja jotka osaltaan edistivät suomalaista runsasta alkoholinkäyttöä.  Mietoja 

juomia olisi pitänyt suosia alkoholin jakelussa enemmän, lisäksi maaseudulta puuttuvat myynti- ja 

                                                           
30

 Kuusi, 1951. 
31

 Tuomioja 1996a, 68. 
32

 Tuomioja 1996a, 50–51.  
33

 Kuusi 1948a, 9. 
34

 Tuomioja 1996a, 51.  
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lähettämiskieltojen myötä maaseutu ei kuulunut jakelujärjestelmään. Näin suomalaisten oli lähes 

pakko tyytyä hankkimaan väkevämpiä alkoholijuomia.
35

  

Kuusi kirjoitti ensimmäisen Suomen alkoholipolitiikkaa ja suomalaisten alkoholin käyttöä tutkivan 

kirjan. Suomen viinapulma gallup-tutkimuksen valossa ilmestyi vuonna 1948, ja se osoitti 

suomalaisten alkoholikulutuksen suuremmaksi, kuin mitä oli odotettu. Samalla kävi ilmi, että 

juominen oli tavanomaisempaa kuin mitä aiemmin oli ajateltu.
36

 Se sisälsi myös kansan 

näkemyksen alkoholin käytöstä sekä suomalaisten alkoholinkäytön tottumuksista.
37

 Tätä teosta 

voidaan pitää tärkeänä teoksena sekä suomalaisessa sosiaalitutkimuksessa että suomalaisessa 

alkoholipolitiikassa. Sitä voidaan myös pitää merkittävänä alkoholitutkimuksessa.
38

 Siinä tuli esille 

kansan oma näkemys alkoholin käytöstä. Kansan oma näkemys alkoholipolitiikasta oli Kuuselle 

tärkeä.
39

 

Kuusen toinen alkoholipolitiikkaan liittyvä kirja, Väkijuomakysymys ilmestyi vuonna 1952. Tämän 

kirjan tarkoituksena oli toimia niin Alkon henkilökunnan kouluttamisessa apuna, kuin myös 

muussakin alkoholi- ja sosiaalipoliittisessa työssä. Kuusen kirjoittamissa teoksissa Suomen 

alkoholioloja tarkasteltiin tieteellisestä näkökulmasta. Samalla teoksessa tuotiin esille 

alkoholiolojen syitä ja uusia päämääriä. Hänen työnsä oli täysin uutta ja merkittävää sekä 

kotimaisessa että yhteiskunnallisessa alkoholitutkimuksessa, kuin myös kansainvälisessä 

alkoholitutkimuksessa.
40

 

Seuraavalla vuosikymmenellä Alkossa kiinnostuttiin yhä enemmän alkoholiongelmien 

tutkimuksesta, jonka myötä perustettiin Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiö. Tämän säätiö tuki 

alkoholipoliittisia tutkimuksia rahallisesti. Yksi säätiön tukemista tutkimuksista oli Pekka Kuusen 

vuonna 1956 tekemä tutkimus Alkoholijuomien käyttö maaseudulla.
41

 Aluksi Kuusi toimi säätiön 

ensimmäisenä sihteerinä ja myöhemmin rahavarainhoitajana sekä lopulta hallituksen jäsenenä.
42

 

Kuusen innostus alkoholipolitiikkaan oli kulkenut suvussa. Hänen sukujuurensa johtavat Granfelt-

sukuun, joka on tunnettu innokkuudesta raittiusvalistukseen.
43

 Hänen sukunsa oli ollut kiinnostunut 

raittiustyöstä 1880-luvulta saakka ja Kohtuuden Ystävät-liike, sittemmin Raittiuden Ystävät-liike, 

                                                           
35

Kuusi 1952b, 350.  
36

 Kahlos 2006, 204–205. 
37

 Simpura 1982, 249. 
38

 Salasvuo, 1987. 
39

 Kuusi 1948a, passim.  
40

 Simpura 1982, 249–250. 
41

 Kahlos 2006, 205. 
42

 Suomalainen, 1977. 
43

 Häikiö 2007, 258. 
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on usein jälkikäteen mielletty niin sanotusti granfeltilaiseksi raittiusliikkeeksi. Lisäksi 1800- ja 

1900-lukujen vaihteessa tästä liikkeestä tuli yksi Suomen suurimmista ja tärkeimmistä 

kansanliikkeistä keräten itselleen jopa 40 000 jäsentä.
44

  

Kuusen kiinnostukseen alkoholipolitiikkaan vaikutti hänen lähipiirinsä kiinnostuminen 

raittiusasioihin. Kuusen isä oli kiinnostunut sukunsa tavoin raittiusasioista ja hän oli raittiusyhdistys 

Koiton sihteeri, samoin kuin myös useamman kerran Raittiuden Ystävät-liikkeen puheenjohtaja.
45

 

Näin ollen Kuusella oli sukunsa puolesta vahva yhteys raittiusajatteluun. Lisäksi se loi pohjaa hänen 

tulevalle uralleen alkoholipoliitikkona. 

Kuusi otti mallia isänsä toiminnasta alkoholiliikkeiden parissa, sillä Kuusi toimi Raittiuden 

Ystävän-liikkeen johtokunnassa. Kuusi toimi liikkeen nuorisotyövaliokunnassa, mutta koska hän 

työskenteli myös Alkoholiliikkeessä, hänen ei katsottu voivan jatkaa enää Raittiuden Ystävät-

liikkeessä. Kuusi joutui näin jättäytymään pois Raittiuden ystävistä.
46

 Kiinnostus 

alkoholipolitiikkaan alkoi herätä vähitellen ja hän jatkoi sukunsa tavoin mukana oloa suomalaisessa 

alkoholipolitiikassa useita vuosikymmeniä. Sukunsa toiminnasta Kuusen erotti se, että hän vaihtoi 

raittiusliikkeiden puolelta alkoholin myyntipuolelle.
47

 Toisaalta tämä tarjosi aivan erityisen tavan 

päästä vaikuttamaan alkoholipolitiikkaan ja pystyä tuomaan siihen uusia näkökulmia, joita ei 

aiemmin ollut tuotu esille.  Ostajaintarkkailu sekä Kuusen tekemät kokeet alkoholiliikkeiden 

perustamisesta maaseudulle kertovat Kuusen tavasta tuoda uusia näkökulmia alkoholipolitiikkaan.  

Vuoden 1946 voidaan katsoa olevan tärkeä tutkittaessa Kuusen alkoholipoliittista uraa. Hän 

nimittäin tuli mukaan alkoholipolitiikkaan näkyvämmin vuonna 1946, julkaistessaan Suomen 

Kuvalehdessä viisiosaisen artikkelisarjan Suomalainen alkoholipolitiikka – onko sitä edes 

olemassa? Samana vuonna Kuusi aloitti työskentelyn yleistarkastajana Alkossa.
48

 Kuusen vuonna 

1946 kirjoittamat artikkelit ovat tärkeitä tutkittaessa Kuusen suhtautumista alkoholipolitiikkaan 

siksi, että ne ovat ensimmäinen Kuusen laajempi kirjallinen kokonaisuus alkoholipolitiikasta. 

Mietittäessä Kuusen vuonna 1946 alkanutta työsuhdetta Alkossa, on siitä nostettava esille tiettyjä 

seikkoja. Kuusen ura valtion alkoholimonopolissa oli pitkäkestoinen ja tarjosi hänelle 

mahdollisuuden vaikuttaa suuressa määrissä suomalaiseen alkoholipolitiikkaan sekä sen suuntaan.    
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Siirtyessään työskentelemään Alkoon Kuusella oli ajatus siitä, että siellä olisi tarvetta uudistukselle 

johtoportaassa. Lisäksi Alko tarvitsi uuden otteen toimintaansa. On mahdollista ajatella, että 

Kuusella oli valmis toimintasuunnitelma Alkolle.
49

 Hänen vahvat näkemykset suomalaisen 

alkoholipolitiikan heikkouksista osoittavat hänen haluaan muuttaa suomalaista alkoholipolitiikkaa 

toimivammaksi. Kieltolain Kuusi koki olevan täysin väärä tapa koettaa muuttaa suomalaista 

alkoholipolitiikkaa. Myös raittiusliikkeen Kuusi koki olevan väärässä. Hänen mukaansa 1940-luvun 

alkoholipolitiikka oli tarkoitettu menneille päiville ja elinvoimaa se sai ainoastaan uskosta.
50

 Yksi 

uusi alkoholipolitiikan keino oli ostajaintarkkailujärjestelmä. Aluksi Kuusi suhtautui 

myötämielisesti ostajaintarkkailujärjestelmään, mutta joutui kuitenkin luopumaan ajatuksestaan. 

Myyntikieltojen merkitys heikkeni, koska sille ei saatu kannatusta yleisöstä. Julkisella paikalla 

päihtyneenä olemista ei pidetty riittävänä syynä alkoholin ostoluvan poistamiseen.
51

 

Kuusi eteni nopeasti urallaan Alkossa. Vuonna 1949 Kuusi työskenteli sosiaalisentoimen 

apulaisjohtajana, vuonna 1950 liikehallinnollisentoimen johtajana sekä johtokunnan varajäsenenä. 

Parin vuoden kuluttua, vuonna 1952 Kuusi oli johtokunnan jäsen ja jakelutoimen johtaja. 

Pääjohtajan varamiehen paikan Kuusi sai vuonna 1969 ja lopulta vuonna 1972 hän toimi 

pääjohtajana sekä johtokunnan puheenjohtajana.
52

 Kuusen mukana oloa alkoholipolitiikassa 

vuosina 1946–1969 voidaan hyvällä syyllä luonnehtia monipuoliseksi. Lisäksi Kuusi oli 

omatoiminen ja toi esiin uusia näkökulmia alkoholipolitiikan kehittämisessä. Hän edisti 

alkoholipoliittista tutkimusta niin omien tutkimusten avulla, kuin myös johtotoimiensa avulla niissä 

liikkeissä, jotka olivat mukana kehittämässä suomalaista alkoholipolitiikkaa.
53

 

Alkoholiliike tarjosi hänelle myös muita tehtäviä näiden lisäksi. Alkoholiliikkeen aikakausikirja 

tarvitsi vastaavaa päätoimittajaa, ja tähän virkaan valittiin Kuusi vuonna 1947. Jo seuraavan vuoden 

alusta hän sai vakituisen viran päätoimittajana kyseisessä lehdessä. Päätoimittajan virka ei ollut 

lyhytkestoinen, sillä Kuusi työskenteli tässä virassa vuoteen 1972 saakka.
54

 Tänä aikana Kuusi 

uudisti lehteä merkittävästi. Lehden sisältö, toimitustapa ja jopa nimi muuttuivat. Alkoholiliikkeen 

aikakausikirja vaihtoi nimensä Alkoholipolitiikaksi.
55

 Tämä lehti sisälsi paljon sen päätoimittajan 

artikkeleita, jotka käsittelevät alkoholipolitiikkaan liittyviä ajankohtaisia artikkeleita. Niiden 
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aihealueet vaihtelivat, mutta kaikista huokui kirjoittajan huoli suomalaisen alkoholipolitiikan 

toimivuudesta.  

Kuusen eteneminen urallaan Alkossa osoittaa hänen sitoutumistaan alkoholipolitiikkaan. Samalla se 

myös kuvastaa hänen kiinnostustaan tätä aihetta kohtaan.  Kuusella oli hyvät mahdollisuudet 

vaikuttaa alkoholipolitiikkaan.  Hänen Alkossa olleen asemansa vuoksi, mutta myös siksi, että 

Kuusella oli selvä näkemys siitä, miten alkoholipolitiikkaa tulisi muuttaa enemmän toimivammaksi. 

Vuosien mittaan Kuusen asema Alkossa parani, joka käytännössä tarjosi hänelle mahdollisuuksia 

tuoda enemmän omia näkemyksiään esille. Lisäksi hänen asemansa yhtenä Suomen 

merkittävimpänä alkoholipoliitikkona vakiintui.  

Jo alkoholipoliitikon uran alussa Kuusta huoletti Raittiusliikkeen ja Alkon välinen kiista siitä, 

kuinka alkoholipolitiikkaa maassamme tuli hoitaa. Kuusen mukaan Alkon ja Raittiusliikkeen 

yhteisten tavoitteiden sopimisen myötä olisi mahdollista päästä asioissa eteenpäin. Samoin 

suomalaisten alkoholin nauttimisen tavan olisi muututtava. Päihtyneenä esiintyminen tulisi kokea 

enemmänkin hävettävänä kuin sellaisena asiana, että sillä voi ylpeillä. Jotta tämä saataisiin 

toteutetuksi, Kuusi näki siihen tarvittavan kansalaistoimintaa. Viinapulman hoitaminen olisi Kuusen 

mukaan ollut sitä helpompaa mitä enemmän maassamme on raittiita kansalaisia. Raittiustyön tuli 

toimia myönteisesti ja raittiutta tuli mainostaa suomalaisille tavanomaisena ja hyvänä 

elämäntapana. Myös Suomen kouluilla oli tehtävä tässä suomalaisen alkoholitottumuksien 

muuttamisessa. Raittiusopetus, joka ennen oli koettu kauhukertomuksina, korvattaisiin 

raittiusopetuksella, joka olisi yhteiskunnan kannalta käytännöllistä.
56

 Raittiusliikkeen olisi Kuusen 

mukaan pitänyt myötäillä enemmän tuon ajan alkoholipolitiikkaa, koska sillä oli tuolloin 

negatiivinen suhtautuminen muunlaiselle alkoholipolitiikan toteuttamiselle kuin kieltolaille. 

Raittiusliikkeen olisi täytynyt ottaa myös tehtäväkseen tulla mukaan hoitamaan 

alkoholipolitiikkaa.
57

 

Raittiusliikkeellä oli vaikutusta myös alkoholitutkimukseen, sillä se oli kauan riippuvainen Suomen 

Raittiusliikkeestä. Kieltolain kumoamisen jälkeen alkoholintutkimus sai uuden sysäyksen 

muuttumiseen. Samalla perustettiin alkoholi-asioita käsitteleviä lehtiä, kuten Alkoholikysymys joka 

myöhemmin tunnetaan nimellä Alkoholipolitiikka.
58

 Nämä kaksi lehteä julkaisivat Kuusen ja 

muiden alkoholipolitiikasta kiinnostuneiden henkilöiden artikkeleita alkoholipoliittisesta tilanteesta 
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ja siitä, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa. Alkoholipolitiikalle oli löydettävä uusi suunta, mutta 

mikä se olisi? 

Työskentely Alkossa, lehtikirjoitukset sekä kolme Kuusen kirjoittamaa kirjaa eivät olleet ainoita 

tapoja Kuusen mukana olossa alkoholipolitiikassa. Kuusi oli mukana Suomen Akateemisen 

Raittiusliiton toiminnassa vuodesta 1945 lähtien, sekä vei eteenpäin ajatusta suomalaisen 

juomakulttuurin muutoksesta terveellisempään suuntaan. Tuloksena oli Kansalaisryhti-järjestön 

perustaminen ja Kuusi oli sen toiminnan johtajana. Lisäksi Kuusen työpaikka, Alko tuki sen 

toimintaa.
59

 Siirryttyään työskentelemään Alkossa Kuusella oli erittäin hyvät mahdollisuudet olla 

mukana kehittämässä Kansalaisryhti-liikkeen toimintaa. Alko rahoitti ja tuki tätä liikettä. Samalla 

viinan salapolttoa ja salakauppaa pyrittiin vähentämään erilaisten palkkioiden turvin. Kuusi oli 

mukana myös ryhtiliikkeen järjestämässä Ryhtiviikossa.
60

 

Kuusi kohosi nopeasti merkittäväksi linjanvetäjäksi alkoholipolitiikassa. Hänen toimintaansa 

leimasi kiinnostus tutkimukseen ja miedompien juomien vankempaa asemaa suosiva ajatusmaailma. 

Varsinkin 1950-lukua voidaan luonnehtia Kuusen kulta-ajaksi alkoholipolitiikassamme. Tuona 

samaisella vuosikymmenellä alkoholipolitiikkaamme kuului tieteellisyys. Hänen keskeisimpiä 

ajatuksiaan olivat oluen siirtäminen pois alkoholijuomista sekä tavoite siitä, että suomalaiset 

siirtyisivät pois väkevistä juomista mietojen juomien pariin.
61

 

Alkoholiliikkeessä työskennellessään Kuusi oli vastuussa Alkoholiliikkeen alkoholipolitiikan 

tärkeimmistä osista, kuten hintapolitiikasta ja alkoholipoliittisesta tutkimuksesta. Näin hänellä oli 

alkoholitutkimuksen uudistamisessa tärkeä asema.
62

 Vuonna 1950 Väkijuomakysymyksen 

Tutkimussäätiö aloitti toimintansa, Kuusi sen sihteerinä. Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö 

toteutti päihdeklinikkakokeilun, jonka tuloksena vain pari vuotta myöhemmin perustettiin A-

klinikkasäätiö.
63

 Näin Kuusi oli mukana myös alkoholisoituneiden henkilöiden parantamisen 

kehittelyssä mukana. 

Vuonna 1951 heräsi ajatus alkoholipoliittisesta tutkimuskokeesta. Kysymys maaseudun pitämisestä 

alkoholittomana alueena muodostui tutkimuksen pääkysymykseksi.
64

 Väkijuomakysymyksen 

Tutkimussäätiö hyväksyi vuonna 1951 suunnitelman lähitulevaisuuden alkoholipoliittisesta 

tutkimusohjelmasta. Tätä suunnitelmaa olivat mukana kehittämässä Kuusi, Martti Kaila, Heikki 
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Waris kuin myös Pauli I. Tuovinen. Tämä ohjelma sisälsi kolme keskeisintä aihetta. Ensinnäkin 

vaikutukset mietojen juomien jakelun aloittamisesta niillä paikkakunnilla, joissa väkijuomien 

vähittäismyyntiä tai anniskelua ei ollut. Asia laitettiin nopeasti alkuun ja Kuusi sai kunnian hoitaa 

tutkimuksen järjestämisen.
65

 

Kuusi vaikutti alkoholitutkimukseen niin kotimaisella tasolla kuin myös kansainvälisesti. Tätä 

voidaan perustella hänen vuonna 1956 julkaistun väitöskirjansa kääntöä myös esimerkiksi 

englanniksi. Kolmessa kirjoittamassaan kirjassa Kuusen on luonnehdittu käsittelevän tieteellisesti 

niin Suomen alkoholiolojen tilaa, syitä kuin myös päämääriä. Väitöskirjassa otettiin mukaan 

kokeellinen tutkimus, joka toi esiin uuden näkökulman alkoholipolitiikan kehittämiseen. Samoin 

hänen on katsottu luoneen tieteellinen pohja alkoholitutkimukselle. Kuusen vaikutuksen on katsottu 

ulottuneen myös väkijuomalain uusimiseen.
66

 

Kuusi otti vastuun tutkimuksen tekemisestä ja samana vuonna tutkimusta alettiin jo valmistella. 

Seuraavaksi kerättiin alustavaa tietoa, jota tutkimuksessa tarvittiin ja vuonna 1956 tutkimus oli ohi. 

Tutkimuksen tuloksena oli Kuusen väitöskirja Alkoholijuomien käyttö maaseudulla, kokeellinen 

tutkimus alkoholijuomien käytöstä eräissä maalaiskunnissa ja kauppaloissa. Kuusen tutkimusta 

ylistettiin ja hänen katsottiin jopa kehittäneen Suomessa olevan alkoholipoliittisen ongelman 

ymmärtämistä.
67

 Hänen väitöskirjasta tuli oman alansa klassikko ja se julkaistiin myös englannin 

kielellä. Syynä tähän oli se, että Kuusen kirja sisälsi uutta alkoholipoliittista tietoa ja uuden 

tutkimustavan, joka ehkä toisi uusia mahdollisuuksia alkoholipolitiikan toteuttamiseen.
68

 Tämä oli 

Kuusen mittavin kokeilu vaikuttaa alkoholipolitiikkaan.
69

 

Samoihin aikoihin maaseudun kuivuutta koskevaa tutkimusta tehtäessä heräsi kysymys A-

klinikkasäätiön perustamisesta. Vuonna 1955 pidettiin kokous, jossa käsiteltiin A-klinikkasäätiön 

perustamiseen liittyvistä asioista. Tälläkin alueella Kuusen nimi on merkittävässä asemassa, sillä 

häntä pidetään toiminnan alullepanijana ja taustahahmona. Myöhemmin, vuosina 1968–76 Kuusi oli 

mukana A-klinikkasäätiön valtuuskunnassa sekä vuosina 1971–75 hänellä oli hallussaan 

valtuuskunnan puheenjohtajan asema.
70

  

Kuusen näkemyksen mukaan mikään alkoholipolitiikka ei voinut toimia täydellisesti 

pitkäkestoisesti. Lisäksi eri maiden alkoholipoliittisissa käytännöissä oli eroja.  Pohjoismaatkaan 
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eivät noudattaneet samaa alkoholipolitiikkaa. Kuitenkin alkoholipolitiikan nähtiin sisältävän 

alkoholinkäytön rajoituksia. Kuusen omin sanoin ”Alkoholipolitiikassa on kysymys – kunakin 

ajankohtana ja kunkin väestöryhmän keskuudessa – tarkoituksenmukaiseksi osittuvasta rajoitusten 

määrästä.”
71

 Myös Suomessa rajoitukset olivat tiiviisti mukana alkoholipolitiikan harjoittamisessa. 

Valistuksen pohjana Kuusi koki olevan tutkitun tiedon, sekä sen antamisen niin päätöksiä tekeville 

henkilöille kuin myös kansalaisille. Alkoholipoliittisella saralla hänen ajatustensa päälinjaa 

ohjasivat kansalaisten käytöksen erityisen tiukka kontrollointi.
72

 Lisäksi Kuusen asema alkoholilain 

uudistuksen edistämisessä oli myös tärkeä. Vuosien 1958–63 aikana Kuusi oli jäsenenä 

valtioneuvoston alkoholikomiteassa. Tämän komitean tekemien ehdotusten sisällön myötä annettiin 

esitykset vuosina 1965 ja 1967 esitykset uudeksi alkoholilainsäädännöksi.
73

 

Tutkimisen, kirjoittamisen ja lainsäädännön lisäksi Kuusen tehtäviin kuuluivat myös arkipäivän 

toimet Alkossa. Jakelutoimen alueella ollut Alkon henkilökunnan kouluttaminen luetaan Kuusen 

aikaansaannoksiin. Samoin myös kuluttajavalistuksen käynnistäminen ja monet jakelutoimien 

organisaatioiden uudistukset ovat Kuusen käsialaa. Näiden lisäksi Kuusta kiinnostivat erityisesti 

alkoholipoliittinen tutkimus sekä alkoholijuomien hintamekanismin tarkastelu. Kansainvälisyyttä 

Kuusi loi pohjoismaisella yhteistyöllä. 
74

 Samaan aikaan, kun uutta alkoholilakia säädettiin, Kuusi 

oli itse jäsenenä eduskunnassa ja osallistui aktiivisesti lakiesityksien käsittelyyn. Näin alkoholilaki 

ja keskiolutlaki saivat muotonsa Kuusen tekemien esitysten myötä.
75

 

Kuusen mukana olo alkoholipolitiikassa oli monipuolista ja hänen voi sanoa vaikuttaneen aikanaan 

mittavissa määrin Suomen alkoholipolitiikkaan. Kuusen väitöskirjan myötä kehittyi myös Alkon 

alkoholipoliittinen tutkimuslaitos.
76

 Kuusen alkoholipoliittisen uran huippukautena voidaan pitää 

hänen kolmen kirjansa kirjoittamisen välistä aikaa.
77

 Tämä näkyy myös Kuusen kirjoittamien 

artikkeleiden ja kirjojen julkaisuvuosissa. Mutta toki Kuusen koko ura oli tärkeä suomalaisen 

alkoholipolitiikan kannalta.  

Hänen vaikutustapojaan alkoholipolitiikan tutkimuksen kehittämiseen olivat hänen kirjoituksensa ja 

tutkimuksensa. Tämän lisäksi hänen vaikutustaan lisäsivät hänen kuulumisensa 

Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiöön sekä hänen uransa Alkossa ja pääsynsä Alkon johtajaksi, 
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jolloin hän vastasi alkoholipoliittisesta tutkimuksesta. Lisäksi hän oli kiinnostunut maamme 1950-

luvun yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta.
78

 Suomalaisen alkoholipolitiikan kannalta Kuusen 

mukana olo alkoholipolitiikassa on tärkeää myös pidemmältä ajanjaksolta, eikä vain niiltä vuosilta, 

jolloin Kuusi oli aktiivisimmillaan alkoholipolitiikassa. Koko uransa ajan Kuusen tavoitteena oli 

kehittää suomalaista alkoholipolitiikkaa. 

Kuusen suhtautuminen oman aikansa alkoholipolitiikkaan oli erityisen kriittistä ja arvostelevaa. Jo 

hänen Suomen Kuvalehteen kirjoittamansa artikkelin nimi ”Suomalainen alkoholipolitiikka – onko 

sitä edes olemassa” kuvastaa hänen suhtautumista alkoholipolitiikkaan. Ellei alkoholipolitiikkaan 

tehtäisi täyttä muutosta, ei se voisi koskaan onnistua tavoitteissaan.  Samoin Suomen Raittiusliike 

sai oman osansa hänen kritiikistään. Myöhemmissä artikkeleissaan Kuusi ei arvostele 

alkoholipolitiikkaa yhtä tiukkaan sävyyn kuin ensimmäisessä artikkelissaan. Sen sijaan hänen 

tavoitteenaan on löytää ratkaisuja joilla alkoholipolitiikkaamme voitaisiin kehittää ja suomalaisten 

alkoholinkäyttötapoja muuttaa.  

Alkoholipolitiikkaan liittyvää keskustelua käytiin ahkerasti vuosien 1946–1969 välisenä aikana 

erilaisissa alaan liittyvissä lehdissä.  Kuusen kirjoittamia artikkeleita on suuremmaksi osaksi 

julkaistu Alkoholipolitiikka – lehdessä, mutta myös Alkoholipolitiikka-lehden edeltäjässä 

Alkoholiliikkeen aikakausikirjassa on julkaistu Kuusen artikkeleita. Samoin Suomen Kuvalehti ja 

Suomalainen Suomi julkaisivat Kuusen kirjoittamia artikkeleita. Kuusen kirjoittamia artikkeleita 

julkaistiin lähemmäs kolmekymmentä kappaletta, jotka kaikki liittyivät Suomessa harjoitettavaan 

alkoholipolitiikkaan. Artikkeleiden aiheet ovat kattavia, mutta tietyt aihealueet nousevat esille 

Kuusen artikkeleissa. Eniten Kuusi kirjoitti artikkeleita suomalaisten alkoholinkäytöstä sekä 

alkoholin myynnistä. Lisäksi raittiuteen liittyvät asiat olivat mukana hänen kirjoittamissaan 

artikkeleissaan. 

 

1.2 Kuusen näkemykset alkoholipolitiikan keskeisimmistä ongelmista 

 

Jotta eteenpäin päästäisiin, on yhteisistä tavoitteista sovittava. Viinavauriot 

minimiinsä! Siinä päämäärä kaikille. Selkeämmin voitaisiin sanoa asia näin: 

Suomalaiset tappotilastot on vapautettava maailmanmaineestaan. Meikäläinen 

määrätietoinen humaltumispyrkimys ’pullo pohjaan’ – tyyleineen ja ’Pohjanmaan 
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kautta’ – ajamisineen on alastomana alkukantaisuutena pantava aisoihin. Päihtyneenä 

esiintyminen on leimattava heikkoudeksi ja kunnon tapojen vastaiseksi. Hieno mies, 

vahva mies, reilu jätkä, hän hallitsee itsensä ja tietää tekonsa, oli tilanne mikä 

tahansa.
79

    

Kuusta huoletti monia asia alkoholipolitiikassa ja sen tulevaisuudessa. Lainauksessa Kuusen 

kirjoittamasta artikkelista näkyy Kuusen selvä näkemys siitä, millaisia ongelmia 

alkoholipolitiikassa ja suomalaisten alkoholinkäytössä oli. Lisäksi Kuusella oli kirkas näkemys 

siitä, miten muutos tulisi toteuttaa.  

Ongelmina alkoholipolitiikassa Kuusi koki olevan anniskeluoikeudet, joita maassamme tuolloin 

olleilla ravintoloilla oli. Lisäksi Kuusi koki valtion tekevän väärin sen antaessa tukea noille 

ravintoloille näiden myymästä alkoholimäärästä. Anniskeluravintoloiden tehtävänä Kuusen mielestä 

oli kasvattaa asiakkaitaan alkoholinkäyttämiseen. Valtion maksamien tukien vuoksi hänen 

mielestään oli kuitenkin syytä epäillä anniskeluravintoloiden onnistumista tässä tehtävässä.
80

 

Anniskelujärjestelmässä Kuusi näki olevan kaksi pääheikkoutta. Anniskeluravintoloiden 

laajentuminen huolestutti häntä ja toiseksi näiden ravintoloiden omistajat sekä tarjoilijat eivät 

Kuusen mukaan sopineet alkoholitapojen opettajiksi. Tätä hän perusteli sillä, että nämä kaksi 

ryhmää olivat ravintoloiden menestyksestä riippuvaisia.
81

 Pahaksi virheeksi hän koki myös sen, että 

tuon hetkiseen väkijuomajärjestelmään siirryttäessä anniskeluoikeuksia jaettiin lavealla kädellä. 

Kun viinan salamyyjistä yritettiin päästä eroon, tarjottiin tilalle suurta määrää kahviloita ja 

ravintoloita. Ratkaisuksi tähän ongelmaan Kuusi tarjosi anniskelu- ja tarjoilupalkkioiden 

irrottamista myydystä alkoholimäärästä. Tämän kautta olisi saavutettu Suomen ravintoloille terve 

pohja. 
82

 

Kuusi näki suomalaisessa alkoholipolitiikassa olleen kaksi tärkeintä tavoitetta. Ensinnäkin 

suomalaisessa alkoholipolitiikassa tavoitteena oli ollut rajoittaa alkoholijuomien kuluttamista. 

Toiseksi tavoitteena oli ollut vähentää alkoholijuomien haittavaikutuksia. Alkoholipolitiikalle ei 

kuitenkaan Kuusen mukaan ollut helppoa yhdistää näitä tavoitteita toimivalla tavalla.
83

 

Alkoholipolitiikan Kuusi katsoi muodostavan oman erityisen alueensa yhteiskuntapolitiikassa. Sitä 

tarvittiin yhteiskunnan tavoitteessa suojella muita yhteiskuntaan kuuluvia henkilöitä niiltä 
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vahingoilta, joita alkoholijuomien käyttö aiheutti. Näihin alkoholijuomien aiheuttamiin vahinkoihin 

voidaan katsoa kuuluvaksi alkoholismi, rikollisuus kuin myös erilaiset tapaturmat.
84

 Alkoholin 

aiheuttamien ongelmien lista on pitkä edelleenkin.   

Alkoholipolitiikan keskeisin ongelma oli Kuusen mukaan se, että  

äänekkäimmät mielipidesuuntamme, raittiusväki ja alkoholivapauden puoltajat lyövät 

kättä toisilleen yhteisessä säännöstely- ja rajoituspolitiikan halveksumisessaan. Ja 

kuitenkaan ei alkoholipolitiikka nykyoloisissa voi muuta olla kuin 

säännöstelypolitiikkaa.
85

 

Säännöstelypolitiikkana voitiin nähdä olevan hinnankorotukset, joita alkoholijuomiin tehtiin 

tutkimieni vuosikymmenten aikana.
86

 

Määrätietoista alkoholipolitiikkaa Kuusi ei myöskään nähnyt olevan olemassa. Eikä Kuusen 

mukaan Alkon käyttämä hintaruuvikaan ollut toimiva tapa ohjata alkoholipolitiikkaa. Kuusi ei 

myöskään nähnyt Suomen olevan tarpeeksi kehittynyt tuolloin voimassa olleen alkoholivapauden 

tasolle.
87

 Yhtenä suurimpana alkoholipolitiikan ongelmana Kuusi näki olevan myös väkevien 

alkoholijuomien valta-aseman markkinoilla.
88

 Vuonna 1948 Väkijuomakomitea määritteli 

suomalaisen alkoholipoliittisten suurimpien ongelmien olevan alkoholikaupan järjestely 

maaseudulla sekä oluen kaupan järjestelyn koko Suomessa.
89

 Väkevien alkoholijuomien vankka 

asema ruokki alkoholinkäytön kierrettä. 

Vuonna 1949 Suomessa oli mahdollista alkaa ohjaamaan alkoholin käyttöä enemmän kohti mietoja 

juomia.
90

 Toisaalta on otettava huomioon, että tämä ei ollut kovinkaan yksinkertaista. Ihmisen 

tottuessa tiettyihin käytäntöihin on niitä yllättävän vaikea muuttaa. Samoin kävi yritettäessä muuttaa 

suomalaisten alkoholinkäyttöä. 

Oikein ohjatulla alkoholipolitiikalla Kuusi näki olevan mahdollisuudet ohjata suomalaisia 

käyttämään alkoholia oikealla tavalla. Toisin sanottuna kohtuudella. Alkoholipolitiikka tulisi 
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sovittaa niin, että tapakulttuurille jäisi aikaa kehittyä. Pakonomaisella alkoholipolitiikalla ei olisi 

voitu saada aikaan haluttuja tuloksia.
91

 

Kuusen mukaan 1950-luvun alkoholipolitiikan oli suhtauduttava alkoholiin kielteisesti. 

Alkoholipolitiikan onnistumisen arviointiperusteena Kuusi näki olevan haittavaikutusten määrän. 

Lisäksi alkoholipolitiikan perusvirheenä Kuusi näki olevan sen haitallisen tavan suosia väkeviä 

juomia. Tähän Kuusella oli kaksi erilaista perustelua. Ensimmäiseksi Kuusi perusteli tätä sillä, että 

mietoja alkoholijuomia ei ollut alkoholin jakelussa asetettu tarpeeksi suosituimmuusasemaan. 

Toiseksi Kuusi otti esille maaseudun kuivuuden. Maaseudulla oli voimassa myyntipaikka- ja 

lähettämiskiellot, joiden tuloksena maaseutu oli jäänyt alkoholijakelun ulkopuolelle. Näiden kahden 

asian seurauksena Kuusi näki olevan sen, että suomalaiset joutuivat käyttämään väkeviä 

alkoholijuomia.
92

 Juuri väkevien juomien käyttöähän oli Kuusen mukaan pyrittävä muuttamaan 

vähemmäksi. 

Ongelmien ratkaisemiseksi Kuusi tarjosi vähitellen vapautettavan olutkaupan. Tämä auttaisi 

suomalaista alkoholipolitiikkaa pystyvän ohjaamaan suomalaisten alkoholinkulutusta sellaiselle 

tielle, joka olisi vähemmän vahingollinen.
93

 Toisena ratkaisuna Kuusi esitteli yhteiskunnan 

kehittämisen nopeuttamisen. Tässä hän korosti suomalaisen tapa- ja muotokulttuurin suojelua. 

Yksilön kehittämisessä tulisi tavoitteena olla yksilön kyky hallita itseään. Kasvatuksen, jota 

yhteiskuntamme jäsen sai kodista, koulusta ja erilaisista järjestöistä, tavoitteena tuli olla uusi, 

tasapainoinen, itsenäisempi ja valistuneempi sukupolvi. Kuusi koki, että muokkaamalla 

suomalaisten kansallisihannetta voitaisiin tasoittaa suomalaista juomakulttuuria.
94

 Kolmanneksi 

Kuusi korosti tapakulttuurin ottamista mukaan suomalaisten kasvatusohjelmaan. Suomalaisten 

alkoholinkäytön tapojen kehittymisen myötä alkoholinkäytön vahingot olisivat vähentyneet.
95

 

Kuusella oli selvä näkemys suomalaisesta alkoholipolitiikasta sekä siitä, millaiseksi hän toivoi sen 

muuttuvan. Oman aikansa alkoholipolitiikan Kuusi ei nähnyt toimivan halutulla tavalla. Se 

enemmänkin ruokki kaikkia tuon ajan alkoholipolitiikan ongelmien syventymistä ja suomalaisten 

liiallisen alkoholinkäytön jatkumista. Alkoholipolitiikan uutena tehtävänä olikin nyt muokata 

suomalaisten alkoholinkäytön tottumuksia uuteen suuntaan, eli pois väkevien juomien piiristä kohti 

miedompia juomia. Kuusi jopa esitti muutamia ratkaisuja siihen, kuinka tässä onnistuttaisiin. 
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Pakottamisen Kuusi ei kuitenkaan nähnyt olevan oikea ratkaisu alkoholipolitiikan toimivuuden 

kannalta.  

Kuusi näki ongelmien ratkaisun lähtevän syvemmältä, yhteiskunnasta itsestään käsin. Muutoksen 

alkoholinkäytössä tulisi lähteä kansasta itsestään, ei pakottamalla. Toisaalta voidaan ajatella, että 

Kuusen mukaan alkoholipolitiikan olisi pitänyt antaa yhteiskunnalle sysäyksiä, jotka tukivat ja 

edistivät yhteiskunnan suhtautumista miedompiin juomiin ja muuttivat suomalaisten suhtautumista 

väkevimpiin alkoholijuomiin.   

Vuonna 1954 ilmapiiri oli ollut kireä keskusteltaessa alkoholiasioista. Alkon ja raittiusliikkeen 

välinen kiistely ei tuonut Kuusen mielestä ratkaisua alkoholipoliittisiin ongelmiin. Jatkuvan 

kiistelyn sijasta Alkon ja raittiusliikkeen olisi pitänyt päästä yhteisymmärrykseen asioista. 

Suomalaisten alkoholinkäyttökulttuuriin olisi voitu Kuusen mukaan vaikuttaa enemmän 

kasvatuksellisin keinoin kuin alkoholipoliittisin keinoin.
96

  

Hän näki ongelmana olleen myös sen, että Raittiusliikkeen kannattajat, samoin kuin 

alkoholivapauden kannattajat olivat yhtä mieltä siitä, että säännöstely- ja raittiuspolitiikka olivat 

halveksuttavia toimintatapoja alkoholipolitiikassa. Kuusi kuitenkin huomautti, ettei 

alkoholipolitiikka voinut 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa olla muuta kuin 

säännöstelypolitiikkaa. Niin kauan, kun osapuolet olivat erimieltä, ei päämäärää omaavaa 

alkoholipolitiikkaa voinut olla olemassa.
97

 Näin ollen alkoholipolitiikka ei voinut edistyä 

tehtävässään.  Ainoina ongelmina Alkon ja Raittiusliikkeen yhteisymmärryksen taustalla oli se, että 

näiden osapuolten vastakohtaisia näkemyksiä asioista ei ollut edes yritetty sopia kunnolla. Lisäksi 

molemmat osapuolet olivat ennakkoluuloisia.
98

  

Alkoholipolitiikan kehittämisen saralla Kuusen toimintaa leimasi kansan valistaminen 

alkoholinkäytössä ja yhteiskunnan jäsenten laajamittainen kontrollointi alkoholinkäytössä. 

Myöhemmin Kuusi kylläkin ymmärsi tämän kontrolloinnin toimimattomuuden ja tarkasteli 

uudelleen näkemyksiään asiasta.
99

  

Kuusen tavoitteiksi alkoholipolitiikassa voidaan katsoa olevan myös alkoholin aiheuttamien 

vaurioiden vähentäminen niin paljon kuin mahdollista. Samoin Kuusi toivoi alkoholia nauttineena 

esiintymisen olevan enemmänkin häpeällistä kuin ylpeyden aihe. Nämä kaksi asiaa onkin nähty 
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olevan hänen alkoholipoliittisen toiminnan pääajatuksina, joiden toteuttamiseen hän on pyrkinyt 

alkoholipoliittisella urallaan.
100

 Kolmantena pääajatuksena oli se, että suomalaisten olisi pitänyt 

päästä eroon väkevien alkoholijuomien käytöstä.
101

 

Alkoholipolitiikan menetelmiin Kuusi katsoi kuuluvan alkoholikaupan rajoittamisen ja 

alkoholijuomien ylenpalttisen verotuksen. Näiden avulla Kuusi katsoi alkoholipolitiikan 

tavoittelevan yhteiskunnan suojelua vääränlaiselta alkoholinkäytöltä.
102

 Tällä toiminnalla 

tavoiteltiin yhteiskunnan hyvinvointia. Alkoholikaupan rajoittamisella voitiin vähentää ihmisten 

mahdollisuuksia ostaa alkoholituotteita ja lisäksi korkealla verotuksella voitiin korottaa 

alkoholijuomien hintaa. Näin suomalaiset eivät saisi ostettua liikaa alkoholia itselleen. Vanha 

lausahdus ”poissa silmistä, poissa mielestä” voisi ehkä kuvata alkoholipolitiikassa käytettyä 

rajoitusta. Jos suomalaisella ei olisi viinaa kotonaan, ei hän sitä myöskään voisi käyttää väärin.  

Alkoholipolitiikan Kuusi siis näki omien sanojensa mukaan olevan ”alkoholikaupan rajoittamista 

tavoitteena kansalaisten turvaaminen mahdollisimman tarkoin alkoholijuomien haittavaikutuksilta.” 

103
  Toisaalta tästä määrittelystä huolimatta Kuusi ei katsonut alkoholipoliittisen toiminnan olevan 

niin yksinkertaista kuin voisi ajatella. Sosiaalipolitiikkaa ja alkoholipolitiikkaa yhdisti sama 

ongelma. Mihin vetää raja silloin, kun yhteiskunnan tavoitteena on suojella kansalaisiaan? Milloin 

yhteiskunnan toteuttama suojelu valtaa tilaa yksilön vapauden alueelta?
104

  

Ongelmana oli myös yhteiskunnan voimattomuus seurata erilaisten rajoitusten vaikutuksia 

alkoholinkäytön tuomiin haittavaikutuksiin. Tällainen toiminta aiheutti erimielisyyksiä, koska näin 

ollen oli vain jäljellä sana sanaa vastaan. Toinen osapuoli katsoi alkoholijuomien myynnin 

rajaamisen olevan turhaa ja toinen puoli sen sijaan katsoi sen olevan tarvittavaa.
105

  

Alkoholin vaikutuksia yhteiskuntaan voitiin Kuusen kirjoittaman väitöskirjan aikana seurata 

monella erilaisella tavalla. Esimerkkinä voidaan mainita alkoholin kulutustilaston, juopumustilaston 

sekä rikos- ja liikennetapaturmatilaston kautta saatavat tiedot. Erityisesti yhtä tietolähdettä Kuusi 

katsoi tarpeelliseksi kehittää; nimittäin kroonisista haittavaikutuksista kertovaa tietolähdettä. Tämän 

kautta olisi saatu tietoa niistä pitkäaikaisista haittavaikutuksista, joita alkoholinkäyttö aiheutti. 
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Tämän tietolähteen kehittämättömyys vaikeutti Kuusen mukaan myös alkoholipolitiikan 

ohjaamista. 
106

 

Ilman alkoholinkäytön rajoitusten perusteltavuutta Kuusen mukaan ei voitu onnistuneesti rajoittaa 

yhteiskunnan alkoholinkäyttöä. Tämän vuoksi tarvittiin lisätutkimusta alkoholipolitiikassa.
107

 

Luultavasti juuri tämä huomio auttoi Kuusta tekemään ratkaisun siitä, että hän suostuisi tekemään 

tutkimuksen, jossa vertailtaisiin alkoholin käyttöä maaseudulla asuvien henkilöiden sekä 

kaupungissa asuvien henkilöiden välillä. Tämä tutkimus toi uusia näkökulmia alkoholipolitiikkaan, 

koska maaseudulla alkoholin myynti oli kielletty.  

Suomalaiseen alkoholipolitiikkaan ei voitaisi myöskään tehdä tällä vähäisellä tiedonmäärällä niitä 

uudistuksia, joita se kipeästi kaipasi onnistuakseen paremmin tavoitteissaan. Kuusi painottikin 

Suomessa olevan alkoholipoliittisen tutkimuksen tarpeellisuuden olevan erittäin voimakas. Lisäksi 

hän kiinnitti huomiota siihen, että ankaran alkoholipolitiikan maissa tutkimusta tarvittaisiin vielä 

enemmän, kuin löysää alkoholipolitiikkaa harjoittavissa maissa.
108

 

 

1.3 Kuusen näkemys suomalaisten alkoholitottumuksista 

 

Se vähäinen, ainakin kansainvälisesti katsoen vähäinen - väkijuomamäärä, mikä 

meillä nautitaan, käytetään yleensä keskitetysti ja harkitusti humalatilan 

saavuttamiseen... Humaltumispyrkimys hallitsee väkijuomain nauttimistamme 

täydellisemmin kuin tiettävästi ainoankaan toisen kulttuurikansan keskuudessa.
109

 

 

Vuoden 1946 lopussa tehtiin laaja galluptutkimus alkoholin käytöstä. Tämän tutkimuksen mukaan 

suomalaisista ensimmäisen kerran alkoholia käytti 49 % vasta 20-vuotiaina. Erityisesti naiset 

käyttivät alkoholia ensimmäisen kerran vasta 20 vuotta täytettyään. Näin ollen 51-prosenttia 

suomalaisista käytti alkoholia ensimmäisen kerran alle 20-vuotiaina. On kuitenkin huomioitava, että 

näiden henkilöiden käyttämän alkoholin määrä ei ollut suuri.
110
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Myös maaseudulla asuvien henkilöiden alkoholinkäyttö sai Kuuselta huomiota. Hän kiinnitti 

huomiota myös siihen, että vain kaupunkeihin ja kauppaloihin oli mahdollista perustaa 

alkoholijuomien vähittäismyymälöitä tai anniskeluravintoloita. Sen sijaan maaseudulle tällaisia ei 

ollut mahdollista perustaa, joka tietenkin vaikutti maaseudulla asuvien henkilöiden 

alkoholinkulutukseen. Maaseutu pysyi pitkään alkoholinmyynnin ulkopuolella, joka vaikutti 

maaseudun pysymiseen ”kuivana”. Vuonna 1946 arvioitiin, että maaseudulla asuva henkilö 

käyttäisi noin puolet siitä alkoholinmäärästä, jonka kaupungissa asuva henkilö käyttää. Kuusi näki 

mahdollisena olevan myös, että maaseudulla asuva henkilö käyttäisi noin kaksi kolmasosaa 

kaupungissa asuvan henkilön alkoholikulutuksen määrästä.
111

 Maaseudulla ja kaupungissa asuvien 

henkilöiden alkoholinkulutuksen tapojen erot olivat siis suuret. Todennäköisesti maaseudulla 

kuitenkin valmistettiin itse alkoholijuomia. 

Kuusen mukaan Suomessa käytössä oleva alkoholijärjestelmä ei ollut alkoholin kulutusta lisäävä. 

Sen sijaan hänen mukaansa suomalaisten käyttämän alkoholin määrä oli vähentynyt vuosien 

saatossa. Syiksi tähän Kuusi esitti 1930-luvulla olleet alkoholin hintojen korotukset, alkoholin 

käyttäjien vähentymisen, jonka kieltolaki aiheutti, sekä maassamme toimineen raittiusvalistustyön. 

Yhtenä tärkeimpänä syynä suomalaisten alkoholinkäytön tottumuksien muutoksessa Kuusi piti 

myös 1900-luvun tuomaa elämäntapojen muutosta. 1900-luvulla eläneellä henkilöllä ei ollut aikaa 

käyttää alkoholia siinä määrin kuin edellisellä vuosisadalla eläneellä henkilöllä. Lisäksi työnteko ja 

harrastukset eivät jättäneet aikaa liialliselle alkoholinkäytölle.
112

 

Suomalaisten käyttäytyminen alkoholinvaikutuksen alaisena kuitenkin herätti huolta. Veli 

Verkko,
113

 jonka kanssa Kuusi kirjoitti vastakkaisia mielipidekirjoituksia Suomalaiseen Suomeen, 

katsoi suomalaisten omaavan vain huonon viinapään, joka aiheutti ongelmia alkoholinkäytössä.  

Kuusi sen sijaan oli sitä mieltä, ettei suomalaisten viinapää ole sen heikompi kuin muidenkaan 

maiden kansalaisten. Sen sijaan suomalaisten halu humaltua oli Kuusen mukaan se syy, joka 

aiheutti suomalaisille alkoholinkäyttäjille ongelmia. Kuusen sanoin ”suomalainen ei nauti 

alkoholijuomia, hän ryyppää ne”.
114

 

Kuusi perusteli näkemystään vahvojen alkoholijuomien käyttöön liittyvällä gallup-tutkimuksella, 

jossa kävi ilmi, että suomalainen nauttii samalla kertaa paljon alkoholijuomia. Halumme humaltua 

ohjasi Kuusen mukaan suomalaisten alkoholin käyttöä. Suomalaisten humaltumishalun lisäksi 
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ongselmia alkoholinkäytössä aiheutti siis myös käyttäytymisemme alkoholin nauttimisen jälkeen. 

Suomessa vuonna 1948 juopumuspidätyksien luvut olivat yhdeksän kertaa suurempia asukasta 

kohti ja Suomessa tehtiin kymmenen kertaa enemmän henkirikoksia verrattuna Ruotsin tilastojen 

määrään. Suomalaisten väkivaltainen käyttäytyminen oli kytköksissä humalanhakuiseen 

alkoholinkäyttöön. Suomalaisten alkoholinkäyttöön oli kuitenkin Kuusen mukaan mahdollista saada 

parannusta. Mikäli Suomessa kyettäisiin muokkaamaan alkoholiin liittyvää kansan mielipidettä, 

kehittäisimme alkoholin käytön tapoja sekä noudattaisimme maassamme viisasta 

alkoholipolitiikkaa, suomalaisten omaava huono viinapää olisi mahdollista parantaa.
115

 

Suomalaisten käyttämän alkoholin määrää enemmän Kuusta huoletti alkoholin käytön seuraukset 

maassamme. Vuonna 1947 kirjoitetussa artikkelissa Kuusi mainitsee puhtaan alkoholin määrän 

kulutuksen olleen 1,9 litraa kirkasta viinaa suomalaista kohti. Skandinaviassa tätä samaa lukua 

vastasi 3,0 litraa kirkasta viinaa. Sen sijaan verrattaessa juopumuspidätysten määrää, voitiin todeta, 

että suomalaiset olivat ylivertaisesti kärjessä. Juopumuspidätysten määrä samansuuruista alkoholia 

nauttineiden määrää kohti Suomessa oli 12, kun taas Skandinaviassa se oli vain yksi. Häntä huoletti 

myös erityisesti suomalaisten halu humaltua. Humaltumisen halu oli myös yksi 

alkoholikysymyksen pääkohdista.
116

  

Miksi suomalaisten alkoholinkäyttötapa oli tuona aikana kerrotunlainen? Vastaukseksi tähän 

kysymykseen Kuusi epäili, että suomalaista alkoholinkäyttötapaa kannattelivat niin perinnölliset 

kuin myös ympäristötekijät. Suomalaisen alkoholipolitiikan ongelmien ratkaisemisen etenemiseksi 

olisi pitänyt saada selvitettyä se, mikä suomalaisten alkoholin humalanhakuisen käytön ja 

aggressiivisen humalakäyttäytymisen taustalla oli.
117

 Tämän kautta olisi ollut mahdollista alkaa 

muuttamaan suomalaista alkoholikulttuuria.   

Myös yhteiskunnan tilalla oli vaikutusta alkoholinkäyttöön. Sodan jälkeisinä vuosina nimittäin ei 

tapahtunut muutosta parempaan suomalaisten alkoholinkulutuksessa. Suomalaisten 

alkoholinkulutus kasvoi sotien jälkeen.  Kuusi ehdotti syyksi sitä, että sodan jälkeisenä aikana 

kulutustarvikkeiden lisääntyminen lisäsi suomalaisten alkoholin käyttöä.
118

 Suomalaisten 

alkoholinkäyttöön vaikutti samoin heidän seuransa, joka oli mukana nauttimassa alkoholia. Tähän 

seuran käyttäytymiseen oli kuitenkin Kuusen mielestä myös syitä. Ihmiset käyttivät alkoholia sitä 

todennäköisemmin, mitä enemmän alkoholia oli saatavilla. Yhteiskunnalla oli siis vaikutusta sekä 
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joukon että yksilön käyttäytymiseen. Yhteiskunnan lisäksi myös perinteet vaikuttivat 

alkoholinkäyttöön. 
119

  

Kuusi katsoi suomalaisten alkoholinkäyttäjien lukumäärän olevan pieni verrattuna maan väestön 

määrään. Myöskään alkoholia ei käytetty usein, mutta sitäkin enemmän kerralla. Toisaalta häntä 

painoi huoli 1950-luvulla alkoholinkäyttäjämäärän kasvusta. Varsinkin kansan nuorempi osa oli 

Kuusen mukaan yhä enenemässä määrin innokkaampi käyttämään alkoholia.
120

 Kuusi oli 

huolissaan ennen kaikkea tavallisen kansankerroksen alkoholin käytöstä. Tähän niin sanottuun 

tavalliseen kansankerrokseen voidaan katsoa kuuluneen työtä tekevä väestö ja yhteiskuntamme 

alemmat kansanryhmät. Nämä kaksi ryhmää eivät olleet omaksuneet tapakulttuuria, joka olisi 

hillinnyt heidän alkoholinkäyttöään.
121

  

Sen sijaan Peltosen mukaan Kuusi ei ollut huolissaan korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa 

olleiden alkoholinkäytöstä. Sivistyneemmät henkilöt eivät Kuusen näkökulman mukaan voineet 

käyttää alkoholia väärin.
122

 Taustalla suomalaisten runsaassa alkoholinkulutuksessa oli 

yhteiskuntamme kaupunkilaistuminen, Suomen kansan vaurastuminen sekä naisten ja miesten 

elämän muuttuminen samanlaiseksi.
123

   

Tämä suomalainen alkoholinkäytön tapa, jossa juotiin runsaasti, mutta harvoin, johti Kuusen 

mukaan usein alkoholijuomien vääränlaiseen käyttöön. Lisäksi Kuusi koki ”juopottelun” olevan 

Suomessa todella yleistä. Tällaisesta alkoholin väärinkäytöstä oli seurauksena väkivaltarikokset. 

Taustalla suomalaisten liiallisessa alkoholinkäytössä olivat myös ystävien vaikutus 

alkoholinkäyttöön.
124

 Kuusi koki alkoholipolitiikan pahimmaksi virheeksi väkevien 

alkoholijuomien vahvan aseman suomalaisten alkoholitottumuksissa. Sen sijaan tilalle hän halusi 

saada miedompia juomia.
125

 

Jo tuona aikana ihmisillä oli oma mielikuva siitä, millainen tavallisin alkoholijuomien käyttäjä oli. 

Suomessa tavanomaisimmaksi alkoholijuomien käyttäjänä koettiin olevan henkilö, joka käytti 

alkoholia muutamia kertoja vuodessa yleensä juhlien yhteydessä. Arkisin alkoholia käyttäviä 

henkilöitä sen sijaan oli vähemmän. Kolmannes suomalaisista käytti alkoholia useammin kuin 
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kerran kuussa ja vain joka kymmenes käytti alkoholia useammin kuin kerran viikon aikana. 

Alkoholijuomien nauttiminen tapahtui yleensä viikonloppuisin.
126

 

Verrattaessa maaseudulla asuvien henkilöiden alkoholitottumuksia kaupungissa asuvien 

henkilöiden alkoholitottumuksiin voidaan todeta, että kaupungissa asuva väestö käytti lauantaisin 

enemmän alkoholia kuin maaseudun väestö. Maaseudulla asuva väestö sen sijaan painotti alkoholin 

käyttöä erilaisten juhlapyhien ajoille. Lisäksi maaseudulla asuva väestö käytti alkoholia harvemmin, 

kuin kaupungissa asuva väestö, mutta juontikertoina alkoholinkäyttö oli runsaampaa kuin 

kaupungissa asuvan väestön.
127

  

Kuusella oli selvä näkemys siitä, millainen alkoholinkäyttökulttuuri maassamme vallitsi tuohon 

aikaan. Samoin hän ymmärsi, että alkoholinkäyttökulttuuria olisi täytynyt muuttaa, jotta 

juopumuspidätyksien määrää olisi voitu vähentää. Kuusi alkoi etsiä sellaisia keinoja, joiden myötä 

suomalaisten alkoholitottumukset olisivat muuttuneet. Alkoholipolitiikan olisi pitänyt muuttaa 

suuntaansa ja kehittyä, jotta se olisi voinut toteuttaa tehtävänsä suojellessaan yhteiskuntaa alkoholin 

haitoilta.  

Tuohon aikaan Suomen Raittiusliikkeellä oli kuitenkin sanansa sanottavana alkoholipolitiikassa, 

eikä alkoholipolitiikan ja Raittiusliikkeen väliset erimielisyydet auttaneet toteuttamaan rakentavaa 

alkoholipolitiikkaa, enemmänkin ne estivät toteuttamasta järkevää alkoholipolitiikkaa. Ilman 

alkoholipolitiikan suunnan muuttamista, ei olisi voitu saada suomalaista alkoholikulttuuria 

muuttumaan. Näiden kahden osapuolen välisten erimielisyyksien vaikutusta alkoholipolitiikan 

kehittämiseen ja toimivuuteen Kuusen näkökulmasta käsittelen luvussa 1.5. 

 

1.4 Alkoholinväärinkäyttäjät alkoholipolitiikan ongelmana 

 

Väärinkäyttöä on päihtymykseen johtava, ympäristölle taloudellista rasitusta 

aiheuttava tai asianomaisten terveyttä vaarantava väkijuomien käyttö.
128

 

 

Maassamme juoppoutta yritettiin ehkäistä laissa vuonna 1937 säädetyllä alkoholistihuoltolailla sekä 

myöhemmin Alkoholiliikkeen asettamalla ostajaintarkkailulla. Ongelmia Kuusen mukaan aiheutti 
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kuitenkin se, että juoppouden alkuvaiheessa oli erittäin vaikea päästä käsiksi näihin juopottelevien 

henkilöiden alkoholitottumuksiin. Näin ollen näihin apua vaativiin tilanteisiin oli lähes mahdotonta 

puuttua ennen kuin juopottelijasta oli tullut alkoholisti.
129

 Ennalta ehkäisevää työtä oli näin ollen 

lähes mahdotonta tehdä. 

Kuusi määritteli alkoholin väärinkäytön napakasti. Kuusen näkökulmasta katsottuna yksikin 

humaltumiseen saakka menevä alkoholin käyttö oli sen väärinkäyttöä.
130

 Alkoholin väärinkäytön 

määritelmän lisäksi Kuusi erotteli vielä muita alkoholin väärin käyttöön liittyviä termejä.  

väkijuomien väärinkäyttäjä-käsitteellä Kuusi tarkoitti henkilöä, joka ajoittain käytti alkoholia 

väärin.
131

 

Kuusi erotti toisistaan alkoholistit ja juopottelijat. Juopottelijoihin Kuusi katsoi kuuluvan sellaiset 

henkilöt, jotka nauttivat väkeviä alkoholijuomia useita kertoja vuodessa tavoitellen juopumusta. 

Alkoholisteihin kuuluivat Kuusen mukaan sen sijaan sellaiset henkilöt, joille alkoholi oli 

aiheuttanut sellaisia psyykkisiä tai fyysisiä muutoksia, joita ei voitu enää korjata.
132

 

Alkoholistien luokittelun toivottiin toteutuvan seuraavasti: alkoholistien vastaanottokeskuksiin 

otettaisiin sellaiset henkilöt, jotka olivat tulleet ensimmäistä kertaa alkoholistihuoltolaan. Heitä 

kutsuttiin raskaaksi aineistoksi. Helsingin poliklinikka otti vastaan henkilöt, jotka olivat 

keskiraskasta materiaalia eli sellaisia henkilöitä, jotka olivat jo aiemmin olleet raittiusvalvonnan 

kohteena. Ne, jotka olivat ostajaintarkkailun mukaan väärinkäyttäjiä, lähetettiin Alkon Helsingin 

rekisteritoimistoon, jonne oli perustettu poliklinikka.
133

 

Kuusi korosti, että juopottelu oli maassamme suuri ongelma. Juopottelijoiden määrä oli tuohon 

aikaan noin 100 000, kun taas alkoholisteihin voitiin katsoa kuuluvan noin 10 000 – 15 000 

henkilöä. Juopottelijoita oli paitsi enemmän, heidän myös katsottiin herättävän enemmän pelkoa. 

Kuusi katsoi, että väkijuomakysymyksen ydinongelman yksi osa oli juopottelijoiden kohtelu. Tätä 

hän perusteli sillä, että mikäli juopottelijoiden käsittely olisi ollut oikea, olisi alkoholistien määrää 

maassamme voitu hillitä.
134

 Alkoholin väärinkäyttäjien joukossa oli myös naisia. Vuonna 1951 

kaikista juopumuspidätyksistä 4,4 % oli naisia. Sekä naisten, että miesten keskuudessa yli 40-

vuotiaat henkilöt olivat yleisimpiä alkoholin väärinkäyttäjiä. Nuoremman väestön vähäisemmän 
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alkoholinkäytön syynä voitiin pitää ainakin vapaa-ajan vieton monipuolisuutta sekä kulttuuritason 

kehittymistä.
135

   

Kuusen mukaan Suomessa oleva alkoholiongelma tulisi hoitaa maalle sopivalla tavalla. Tätä hän 

perusteli sillä, että Suomessa olevat alkoholiolosuhteet olivat erilaiset kuin muualla. Ensinnäkin hän 

katsoi, että maahamme tulisi luoda sopiva juopottelijoiden luokittelujärjestelmä. Materiaalina olisi 

Kuusen mukaan täytynyt käyttää ostajaintarkkailusta sekä poliisin tekemien pidätysten avulla 

saatava tieto. Kun juopottelijoiden jaottelu pääryhmiin olisi ollut valmis, olisi seuraavaksi täytynyt 

alkaa jakaa näitä juopottelijoita pienempiin ryhmiin. Lopuksi olisi pitänyt saada selville kuinka 

näitä erilaisia ryhmiä kohdeltaisiin.
136

 

Kuusi arveli, ettei ostajaintarkkailujärjestelmä tai alkoholistihuolto tule saavuttamaan haluttuja 

tuloksia alkoholipolitiikassa. Tämän vuoksi hän käänsi katseensa kohti lääketiedettä, josta toivoi 

saavansa avun juopottelijoiden määrän vähentämiseen. Myös lääketiede oli yrittänyt löytää 

vastausta alkoholikysymykseen kauan.
137

 Alkoholistihuollon onnistumista hankaloitti kuitenkin se, 

että asiakkaat eivät saapuneet alkoholistihuoltoon. Lopulta alkoholistihuolto keskittyi niihin 

tapauksiin, jotka olivat pidätetty ensimmäisen kerran juopumuksesta.
138

  

Miksi sitten Suomessa alkoholistihuolto ei ollut kehittynyt nopeammin? Syiksi tähän voidaan 

mainita ainakin sodat kuin myös maamme hajanainen organisaatio. Alkoholistihuollon oli katsottu 

maassamme kuuluvan kunnille. Tämä tilanne aiheutti ongelmia suurissa kaupungeissa, joissa 

alkoholistihuoltoon oli varattu liian vähän henkilöstöä. On kuitenkin muistettava, että ainakin 

osassa kunnista ja kaupungeista alkoholistien huolto onnistui ja alkoholinkäytön määrä väheni.
139

 

Alkoholismiin liittyviä hoitomenetelmiä näin ollen kokeiltiin jo tuolloin Suomessa, mutta toisaalta 

on huomattava, ettei Suomessa kukaan hallinnut tuolloin uusinta juoppous- ja alkoholismiteoriaa. 

Samoin kuin ei yksikään suomalaisista lääkäreistä ollut keskittynyt ainoastaan suomalaiseen 

juoppousongelmaan. Ongelmana Kuusi näki olevan sen, ettei maassamme ollut ketään, jonka olisi 

voinut katsoa kuuluvan juoppoussairauden spesialisteihin. Samalla hän katsoi, että maamme tarvitsi 

nuorta psykiatrisen peruskoulutuksen käynyttä lääkäriä, joka ottaisi tehtäväkseen maassamme 

olevan juoppousilmiön tutkimisen. Hän katsoi juoppoussairauden lukeutuvan maassamme 

kansantauteihin, jolloin tällainen lääketieteen osaaja olisi erittäin tärkeässä asemassa. Lisäksi oli 
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otettava huomioon, että alkoholistihuolto, sekä raittiustyö imivät itseensä tuolloin suuria summia 

rahaa. Nämä eivät kuitenkaan voisi onnistua tehtävässään ilman lääketieteellistä osaamista.
140

  

1950-luvulla alettiin kiinnostua alkoholistien hoitamisesta. Vuoden 1952 alussa alkoholiasiantuntija 

E.M. Jellinek vieraili Suomessa.  Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö oli yksi kutsun 

lähettäjistä. Jellinekin ajatuksiin kuuluivat korostus siitä, että pelkästään juoppouden 

vastustamisella tai kielloilla ei voitu saavuttaa haluttuja tuloksia.
141

  

Toukokuussa 1952 neuvoteltiin työvaliokunnassa alkoholistihuollon kehittämisestä. Neuvottelussa 

nousi esille idea alkoholistipoliklinikoiden perustamisesta. Näitä poliklinikoita kutsuttaisiin A-

poliklinikoiksi. Erityisesti nämä poliklinikat olisivat tarpeen sellaisille henkilöille, jotka hakeutuivat 

hoitoon vapaaehtoisesti.
142

 Kuusi sai vuonna 1952 kirjeen Vaasasta, jossa kaupungin huoltolääkäri 

kertoi olemaan haluavansa testata alkoholistipoliklinikan toimivuutta. Tähän tarvittiin tukea 

Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiöltä. Vasta muutamien yhteydenottojen jälkeen Kuusi ja 

työvaliokunta myöntyivät tähän ideaan.
143

  Vaasan alkoholipoliklinikka avasi ovensa asiakkaille 

vuoden 1953 syksyllä.
144

 Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiö halusi myös yhden poliklinikan 

Helsinkiin ja niinpä myös Helsingissä avattiin poliklinikka vuonna 1954.
145

 Varhaisimmat A-

klinikat maassamme sijaitsivat kaupunkien keskustoissa sellaisissa liiketaloissa, joissa oli sisällä 

useampia liikkeitä. Tällä haluttiin antaa klinikalle tulevalle asiakkaalle mahdollisuus sanoa, että hän 

on menossa johonkin muuhun samaisessa rakennuksessa olevaan liikkeeseen. Muut ihmiset eivät 

näin ollen kiinnittäisi huomiota hänen vierailuunsa talossa ja lisäksi hänellä oli mahdollisuus hoitaa 

samalla kaupungin keskustassa käynnillä asioitaan.
146

 

Jotta lääketiede olisi onnistunut tehtävässään auttaa muita alkoholin väärinkäyttöä ehkäiseviä 

organisaatioita, myös sillä olisi tullut olla tarvittavat perustiedot alkoholinväärtinkäytöstä. Lisätietoa 

alkoholin väärinkäytöstä olisi pitänyt lisätä lääkärien opintoihin yliopistossa. Kunnes tähän olisi 

päästy, muut alkoholin väärinkäyttöä ehkäisevässä työssä olevat henkilöt olisi pitänyt kouluttaa 

edes jotenkuten omaan työhönsä. Koulutukseen olisi voitu Kuusen mukaan muokata 

psykoterapeuttinen linja, jota olisi voitu käyttää juopottelijoiden käsittelytavassa. Yksilöllisellä ja 
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psykologisella käsittelytavalla olisi voitu saavuttaa kestäviä tuloksia. Tähän verrattuna nopeasti 

annettavat myyntikiellot eivät olleet yhtä vankalla pohjalla.
147

 

Tulevaisuudessa Kuusi katsoi huoltolautakuntien sekä Alkoholiliikkeen olevan vastuussa 

juopottelijoiden käsittelystä. Huoltolautakunta huolehtisi alle 21-vuotiaiden juopottelijoista. Niin 

huoltolautakunnilla kuin myös ostajaintarkkailulla olisi mahdollisuus hyödyntää 

juoppousongelmasta tietäviä psykiatreja sekä psykologeja. Alkoholiliikkeellä olevan 

ostajaintarkkailun avulla sillä olisi mahdollisuus puuttua juoppousongelmaan heti, kun tilanne 

alkaisi näyttää siltä, että siihen on puututtava.
148

 Alkon toimintaa ohjasi väkijuomalaki, jonka 5. 

pykälässä Alkon oli määrä ehkäistä juoppoutta, rajoittaa väkijuomien kulutusta sekä pitää Suomen 

laiton liike kurissa.
149

 

Kuusen mukaan alkoholiliikkeen tarkkailijoille olisi tarjottava koulutus, jonka ansiosta heidän olisi 

mahdollista antaa juoppousdiagnoosi. Osa tarkkailijoista omaisi psykologin tutkinnon. Tämän 

myötä hänellä olisi ollut taitoa ja tietoa luokitella kyseinen juopottelija oikeaan kategoriaan ja 

arvioida kuinka häntä tulisi kohdella. Hoitotaitoisen Alkoholiliikkeen henkilökunnan rinnalla olisi 

huoltolautakunnat, joiden tehtäväksi jäisi ennaltaehkäistä juoppoutta.
150

  

Myös työpaikka-alkoholistien ongelmiin yritettiin löytää ratkaisuja. 1950-luvulla oli alettu 

kiinnittää huomiota työssäkäyvien alkoholistien parantumiseen ja 1960-luvulla tähän kiinnitettiin 

vielä enemmän huomiota.  1960-luvulla laadittiin ensimmäinen hahmotelman työssä käyvien 

päihdeongelmaisten hoito-ohjelmasta. Tarkoituksena oli kiinnittää huomiota siihen, että työntekijä 

saataisiin lopettamaan alkoholin käyttö ja hän onnistuisi säilyttämään työpaikkansa. Laatijoina 

olivat Väkijuomakysymyksen Tutkimussäätiö sekä Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos. Vasta 

vuonna 1969 tämä ohjelma lähetettiin virastoihin. Samalla vuosikymmenellä A-klinikkasäätiö toimi 

alkoholismin hoidettavuuden puolesta kampanjoiden avulla.
151
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1.5 Raittiusliikkeen ja Alkon vastakkainasettelu alkoholipolitiikan kehittämisessä 

 

- - äänekkäimmät mielipidesuuntamme, raittiusväki ja alkoholivapauden puoltajat 

lyövät kättä toisilleen yhteisessä säännöstely- ja rajoituspolitiikan 

halveksumisessaan. Ja kuitenkaan ei alkoholipolitiikka nykyoloisissa voi muuta olla 

kuin säännöstelypolitiikkaa.
152

 

Jo kieltolain kumoamisen tapahduttua raittiusliikkeessä koettiin heidän aatteensa olevan 

väkijuomakysymyksen vastakohta. Näin ollen väkijuomakysymyksen kannattajien kanssa oleskelua 

ei katsottu hyvällä. Alkon säännöstelypolitiikkaa ei raittiusliikkeessä omaksuttu, vaan sen sijaan 

tämän ajatuksen nähtiin kuuluvan ravintolan omistajille. Raittiusliikkeeseen kuuluvien kannattajien 

ja Alkon tapa keskittyä aatteiden vastakkaisuuteen ruokkivat raittiusliikkeen ja Alkon 

erimielisyyksiä. Raittiusaatteen kannattajat pelkäsivät, että Alkon tavoitteet kansan raittiuden 

lisäämisestä onnistuisivat säännöstelypolitiikalla, jota se harjoitti. Pahimmassa tapauksessa 

raittiusliitto menettäisi merkityksensä kansan raittiina pitämisessä iäksi.
153

 

Alko toivoi saavansa omaan leiriinsä raittiusliikkeen kannattajia.  Kuusi oli yksi näistä Alkon 

riveihin siirtyneistä henkilöistä. Kuusen uudet näkemykset alkoholipolitiikan suunnan 

muuttamisesta miellyttivät Alkon johtajia.
154

 Kuusi piti raittiusliikkeen ja Alkon vastakkaisasettelua 

yhtenä suurimmista ongelmista alkoholipolitiikan kehittymisessä. Raittiusliike ei suostunut 

tukemaan muuta alkoholipolitiikkaa kuin kieltolakia. Yhteistyöhaluttomuus ei kuitenkaan ratkaissut 

niitä alkoholipolitiikan ongelmia, joita niillä oli.
155

  

Kansan ja Alkon nähtiin tuona aikana sijoittuvan samalle puolelle alkoholikysymyksen 

ratkaisemisessa. Raittiusliike ja sen päätöksiä kannattavat päätöksentekijät, olivat toisella puolella 

kysymyksessä. Molempien osapuolten näkökulma oli selkeä, joskin täysin vastakkainen toisen 

näkökulmaan verrattuna.
156

 Raittiusliike koki tehtävänään olevan lopettaa väkijuomaliike, eikä 

suinkaan järjestellä sitä. Kuusi katsoi näiden kahden osapuolen, raittiusliikkeen ja 

alkoholipoliitikkojen välisen ristiriidan olevan merkittävä este alkoholipolitiikan kehittämisen ja 

eteenpäin viemisen kannalta. Hänen mielestään raittiusliike oli haluton auttamaan muunlaisen 
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alkoholipolitiikan eteenpäin viemistä kuin kieltolakia.
157

 Raittiusliike ei hänen mukaansa ollut 

toimiva tuona aikana, koska se eli vielä menneisyydessä.
158

 

Tätä Kuusi perusteli sillä, että kieltolakiajattelu katoaisi Kuusen mukaan uuden sukupolven tullessa 

mukaan alkoholipolitiikkaan. Uusi sukupolvi ei Kuusen mukaan omaksuisi raittiusliikettä tai sen 

ajatuksia omakseen. Tämän uuden sukupolven tavoitteena oli olojen parantaminen, ei suinkaan etsiä 

vain jokin ratkaisu ongelmaan.
159

 Tuleva sukupolvi ymmärtäisi hänen mukaansa myös sen 

ajatuksen, että ihmisen olisi mahdollista hyväksyä henkilökohtainen raittiuskanta ilman, että valtio 

asettaa täyskiellon maahan. Lisäksi hän koki kieltolakiajattelun syövän pohjaa raittiustyöltä. Kuusi 

toivoikin, että raittiusliike olisi ottanut osaa alkoholipolitiikkaan.
160

 

Alkon suhtautuminen raittiusaatteeseen oli lievästi sanottuna kielteinen. Tavoitteena oli toteuttaa 

vapaata alkoholipolitiikkaa sekä muuttaa raittiusaatteen valta-asemaa. Alkoholipolitiikka oli 

vapautettava kahleistaan ja kansalle oli tarjottava mahdollisuus uudenlaisiin alkoholioloihin, jotka 

olisivat vapaammat.
161

  

Myös Kuusen suhtautuminen raittiusliikkeen toimintaan oli arvosteleva. Hänen näkökulmastaan 

katsottuna raittiusliike oli paitsi yhteistyöhaluton, myös syyllisenä maamme alkoholipolitiikan 

huonoon asemaan.  Raittiusliikkeellä oli tietoa alkoholijuomista ja niiden oikeasta käyttötavasta. 

Sillä ei kuitenkaan ollut riittävästi tietoa Alkosta tai siitä, kuinka sen olisi pitänyt toimia tämän 

liikkeen suhteen.
162

  Raittiusliikkeen valta-asema maassamme oli kuitenkin ollut pitkäaikainen. Sen 

juuret olivat syvällä maassamme, vaikka suhtautuminen sitä kohtaan alkoikin olla kylmempää kuin 

ennen. Raittiusaatteen noudattaminen oli johtanut siihen, että Suomessa oli käytössä rajoittava 

alkoholipolitiikka.
163

 

Kuusi huomautti, että alkoholipolitiikassa toteutettu täydellinen vapaus alkoholijuomien käytössä 

oli yhtä toimimaton kuin kieltolaki. Näistä kumpaakaan ei ollut mahdollista toteuttaa.
164

 

Voidakseen päästä alkoholipolitiikan toteuttamisessa johonkin päämäärään raittiusliikkeen ja siihen 

kuulumattomien alkoholipolitiikkojen olisi pitänyt löytää jonkinlainen yhteinen näkökulma tai 

tavoite. Näin näillä molemmilla osapuolilla olisi ollut yhteinen päämäärä alkoholipolitiikan 
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parantamiseksi.  Kuusi ehdotti tavoitteeksi viinan aiheuttamien vaurioiden minimoimisen. Suomi 

olisi saatava pois tappolistojen kärjestä, suomalaisesta humaltumispyrkimyksestä oli päästävä eroon 

samoin kuin suomalaisten suopeasta tavasta suhtautua alkoholia käyttäviin henkilöihin.
165

  

Raittiusliikkeen ja Alkon välinen kiistely jatkui kuitenkin vielä seuraavalla vuosikymmenelläkin.  

Näiden kahden täysin vastakkaisia näkemyksiä edustavien osapuolten oli vaikeata löytää yhteinen 

näkemys alkoholipolitiikan suunnalle. Tämä hankaloitti alkoholipolitiikan uudistamista 

maassamme, jota se olisi kipeästi kaivannut. 
166

  

Kuusen mukaan raittiusliikkeen tavoitteena oli kamppailla alkoholia vastaan. Sen näkökulmasta 

väärinkäyttöön keskittyminen tarkoitti alkoholinkäytön hyväksymistä. Tämän vuoksi Kuusen 

mukaan raittiusliike vastusti samalla myös sellaista toimintaa, jonka tavoitteena oli vaikuttaa 

väärinkäytöstä eroon pääsemiseen. Samalla Kuusi koki raittiusliikkeestä muodostuneen opposition 

väkijuomapolitiikalle. Taustalla tässä oli valtion antama tuki niin raittiusliikkeelle kuin myös 

väärinkäytön vastustamista harjoittavalle toiminnalle.
167

 Näiden kahden osapuolen välinen riitely ei 

suinkaan ollut hedelmällistä ja samalla se aiheutti vahinkoa molempien osapuolten toiminnalle.
168

  

Tällainen jatkuva erimielisyys loisi tulevaisuudessa tilanteen, jossa suomalaiset eivät olisi uskoneet 

kumpaankaan osapuoleen. Niin raittiusvalistus, kuin myös raittiuskasvatus eivät tuottaisi 

odotetunlaisia tuloksia.
169

 Sen sijaan molemmat osapuolet menettäisivät luottamuksensa kansan 

taholta ja muuttuisivat yhtä heikoiksi. Yhteistä päämäärää tavoitellessa niin Raittiusliiton kuin 

alkoholipolitiikankin olisi täytynyt tulla toisiaan vastaan ja löytää kultainen keskitie, jonka avulla 

olisi saavutettu yhteinen tavoite – kääntää suomalaisten katse pois väkevistä alkoholijuomista ja 

vähentää suomalaisten alkoholinkäyttöä sekä sen aiheuttamia ongelmia. 

Kuusen näkökulmasta katsottuna raittiusliike oli menettämässä luotettavuuttaan jo vuonna 1945. 

Suomalaisten mielipide siitä, että raittius oli eettinen kysymys, oli muuttunut. Sitä pidettiin 

enemmän yhteiskuntaa koskevana ongelmana. Ratkaisuna oli alkoholin haittojen vähentäminen. 

Kuusen yhtenä uudistustavoitteena voidaan sanoa olleen Alkon ja raittiusliikkeen välisten 

erimielisyyksien purkamisen.
170
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Samaan aikaan maassamme suhtautuminen alkoholiasioihin jakoi kansalaisia, joissa 

alkoholipolitiikkaan suhtautuminen oli erilaista. Syynä tähän kansan jakautumiseen Kuusi näki 

olevan raittiusliikkeen mielestä oikeanlaisen alkoholipoliittisen toimintatavan, nimittäin 

rajoituspolitiikan. Alkoholipolitiikkaa ei kuitenkaan olisi voitu enää sovittaa tähän toimintaan, 

koska sen tavoitteet eivät olleet samantapaiset kuin raittiusliikkeellä.
171

 Raittiusliikkeen kannattajat 

ja Alkon kannattajat asettuivat eri puolille keskustelussa. Alkoholipolitiikka käytti apuna niin 

rajoituksia, valvontaa, hintamuutoksia kuin myös valistusta yrittäessään muuttaa suomalaisten 

alkoholin käyttöä.  

Alkoholikaupanjärjestelyn tavoitteena oli suojella suomalaisia alkoholivahingoilta. Tämä oli 

Kuusen mukaan niin raittius- ja alkoholipoliittisen toiminnan keskipiste. Tavat vain toteuttaa tätä 

olivat erilaiset. Kuusi huomautti, että raittiusliikkeen toiminta oli muuttunut alun alkoholivahinkoja 

vastaan taistelemisesta siten, että 1950-luvulla se taisteli alkoholia vastaan.
172

 Raittiusliike halusikin 

alkoholipolitiikassa pidettävän tiukkaa kuria.
173

 

Raittiuspolitiikka ei voinut kahden seikan takia olla riittävää alkoholipolitiikkaa. Alkoholia ei 

voitaisi poistaa kokonaan nautintoaineista. Pakollisia keinoja käyttäminen alkoholinkäytön 

vähentämisessä eivät vähennä alkoholivahinkoja. Tämän vuoksi raittiuspolitiikka ei yksistään olisi 

voinut olla ainoata alkoholipolitiikkaa.
174

   

Aatteellinen erimielisyys syntyi hänen mukaansa raittius- ja alkoholipolitiikan välille mietittäessä 

alkoholin kulutuksen ja alkoholin vahinkojen suhdetta. Kulutuksen määrän lisäksi oli kiinnitettävä 

huomiota myös alkoholin kulutuksen laatuun. Siinä missä alkoholipolitiikka katsoi alkoholijuomien 

laatu ja nauttimistapa olivat alkoholipolitiikalle keskeisiä asioita tuolloin, raittiuspolitiikan mielestä 

sen sijaan näillä asioilla ei ollut mitään merkitystä. Alkoholipolitiikka halusi helpottaa mietojen 

juomien jakelua tavoitteenaan alkoholivahinkojen vähentäminen, raittiuspolitiikka tavoitteli sen 

sijaan alkoholijuomien käyttäjien ja alkoholin käyttöä vähentävää järjestelmää.
175

 

Osapuolten välinen kiista huoletti Kuusta, joka toivoi suomalaisen alkoholipolitiikan löytävän 

itselleen toimivan tavan kehittää suomalaisten alkoholinkäyttöä. Kuusi totesikin, ettei se kiista 

näiden kahden osapuolen välillä, joka hallitsi suomalaista alkoholipolitiikkaa ollut lainkaan hyväksi 
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alkoholipolitiikan tulevaisuuden kannalta. Käytännössä alkoholipolitiikka oli muuttunut Alkon ja 

raittiusliikkeen väliseksi kinasteluksi.
176

  

Raittiustyö oli muuttunut kavalaksi kieltolain suojelun vuoksi. Raittiusliikkeessä keskityttiin 

edelleen valistukseen, jossa keskityttiin juomatavan muuttamiseen. Juopumusta koskevat tavat eivät 

kuuluneet asioihin, joihin raittiusliikkeessä kiinnitettiin huomiota. Tämä olikin yksi niistä asioista, 

joista Kuusi arvosteli raittiusliikettä, joka sai mittavia summia raittiusvalistustyöhön. Kuusen 

mukaan raittiusliike jopa yritti tahallaan saada vahinkoa aikaan Alkon toiminnassa edistäessään 

juomatapojen kehittämistä.
177

 Vuonna 1952 Alkon työntekijöiden perehdytyskirjassa Alkon 

tehtäviksi määriteltiin juoppouden ehkäiseminen, väkijuomakulutuksen rajoittaminen sekä 

laittoman liikkeen kurissapitäminen. Alkolle oli määritelty tehtäväksi myydä alkoholia kansalle, 

mutta samalla sen tehtävänä oli valvoa kansalaisten alkoholinkäyttöä. Alkoholia sai siis käyttää, 

mutta alkoholin väärinkäyttöä ei sallittaisi. 
178

 

Kinastelun sijaan suomalaiset olisivat tarvinneet luottamusta siihen, että heidän on mahdollista 

saada alkoholiasiansa kuntoon. Näiden kahden osapuolen olisi ollut syytä tunnustaa se, että 

molemmat osapuolet olivat tarpeellisia toisilleen. Alkon toimenpiteet vaikuttivat Suomen 

alkoholioloihin, jota raittiusliike ei ollut myöntänyt. Alkokaan ei myöntänyt sitä, että se saisi 

raittiusliikkeeltä vahvaa tukea alkoholipolitiikassa. Näin Kuusi perusteli sitä, miksi näiden 

molempien osapuolten olisi pitänyt tavoitella onnistumista yhteistyössä.
179

 

Kuusen mukaan raittiusliikkeen toiveena oli, että alkoholiteollisuus ja anniskelutoiminta olisivat 

olleet enemmän valtion johdon alaisuudessa. Samalla se kuitenkin vastusti Alkon toimia. Kuusi 

kritisoi raittiusliikkeen toimintaa siitä, että se asettui vastustamaan enemmistön tahtoa. Alko, joka 

oli valtioneuvoston asettaman hallintoneuvoston alaisuudessa, edusti hänestä enemmistön tahtoa. 

Kuusi kyseenalaistikin raittiusliikkeen ajatuksen alkoholikaupan ja - hallinnon vastustamisesta. 

Suomalainen yhteiskunta tarvitsi raittiusliikettä alkoholipolitiikan luomisessa.
180

   

Kuusi yritti tuoda esille ajatustaan siitä, että raittiusliikkeen tehtävä oli yhteiskunnan kannalta 

katsottuna olla yhtä mieltä siitä kuinka juomatapoja ohjattaisiin. Raittiusliikkeen tehtävinä ei voitu 

pitää ainoastaan valistustyötä vaan myös hyvinvoinnin lisääminen kuului sen työhön. 
181

 Kuusi 

uskoi, että yhteistyön tavoittelu toisi mukanaan myös yhteisymmärrystä. Ristiriidoista olisi pitänyt 
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päästä eroon, tai ainakin unohtaa ne hetkeksi, jotta tavoite saavutettaisiin. Nämä molemmat 

osapuolet olivat hänestä liioitelleet alkoholipoliittisia erimielisyyksiään, sillä suomalaisten 

alkoholin käyttöön voitiin vaikuttaa enemmän kasvatuksen avulla.
182

 

Näillä kahdella osapuolella oli Kuusen mukaan mahdollista päästä sopuun. Tätä hän perusteli sillä, 

että nämä osapuolet eivät olleet edes yrittäneet tosissaan sopia vastakohdistaan. Raittiusliikkeen 

osapuolista ainakin osa oli huomannut, että pelkästään alkoholikaupan supistamisella ei voitaisi 

saavuttaa oikeanlaisia tavoitteita. Lisäksi valtiolla on mahdollisuus toimia valistajana ja 

kasvattajana alkoholiasioissa.
183

 Samoin Kuusi koki, että raittiuskasvatusta ja alkoholipolitiikkaa 

tarvittiin. Näiden kahden osapuolen välinen riitely sen sijaan vaikeutti yhteistä kamppailua 

alkoholin aiheuttamia ongelmia vastaan.
184

 

 

1.6 Maaseudun kuivuutta murtamassa 

 

Anniskeluravintolat keskittyvät maassamme kuten väkijuomamyymälätkin, kaikessa 

pääasiassa kaupunkeihin ja kauppaloihin.
185

 

 

Maaseudun kuivuus oli Kuusen mielestä yksi alkoholipolitiikan keskeisimmistä ongelmista. 

Vuonna 1951 Väkijuomasäätiössä tuli esille ajatus alkoholipoliittisesta kokeesta, jolla oli yhteys 

maaseudun kuivuuteen. Väkijuomalainsäädäntökomitea oli jo aiemmin, vuonna 1948 tuonut esille 

ajatuksen alkoholijuomien saannin helpottamisesta maaseudulla. Samalla oli myös pohdittu oluen 

myynnin salliminen muuallakin kuin Alkon liikkeissä.
186

 Maaseudun kuivuutta koskeva tutkimus 

oli Kuusen suurin keino, jolla hän tavoitteli voivansa vaikuttaa tutkimusta apuna käyttäen 

alkoholipolitiikan kulkuun. 
187

 

Väkijuomakomitea, jonka johtohahmona oli A.A.H Forstén oli tullut siihen tulokseen, että 

tavoitteeksi tuli ottaa maaseudun kuivuuteen puuttuminen. Maaseudulla tulisi saada helpommin 

alkoholia sekä oluen myyntiä olisi laajennettava niin, että myös muillakin myymälöillä kuin Alkolla 
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olisi mahdollisuus myydä olutta. Väkijuomakomitea katsoi näiden kahden ongelman olevan kaksi 

merkittävintä ongelmaa suomalaisessa alkoholipolitiikassa.
188

  

Maaseudun kuivuuteen liittyi jo 1860-luvulla tapahtuneet uudet asetukset viinan valmistuksesta ja 

myynnistä.  1860-luvulla oli asetettu lainsäädäntö siitä, että viinan kotitarpeen poltto-oikeus 

kumottiin ja sen myötä viinan valmistusoikeus siirtyi tehtaille. Maalaiskuntaan sai näin ollen 

perustaa viinanpolttimon ainoastaan kunnan suostumuksella.
189

 Lopulta viinan myyminen ja 

anniskelu maalaiskunnissa kiellettiin kokonaan 1886. Vuonna 1892 niin polttimot kuin myös 

tislaamot menettivät maaseudun kunnissa tukkumyyntioikeuden, näin siirtyi väkevien juomien 

vähittäismyynti kaupunkiin. Vuonna 1895 kiellettiin myös oluen vähittäismyynti täysin 

maaseudulla.
190

  

Kieltolain astuessa voimaan vuonna 1919 alkoholin myynti ja valmistus oli kielletty niin 

maaseudulla kuin myös kaupungeissa.
191

 Kieltolaki ei kuitenkaan onnistunut täysin estämään 

alkoholinkäyttöä niin maaseudulla kuin kaupungeissakaan. Kieltolain vuosien myötä 

korvikealkoholin ja alkoholia sisältävien lääkkeiden käytön määrä kasvoi. Lääkkeistä voidaan 

mainita alkoholipitoiset yskänlääkkeet sekä alkoholia sisältävät suu- ja hiusvedet. Samalla 

rannikkoseuduilla alkoholin salakuljetus lisääntyi. Kieltolaki epäonnistui tehtävässään pitää Suomi 

täysin raittiina ja vähitellen sen valta mureni maassamme. Epäonnistumiseen vaikuttivat vahvimmin 

kieltolain noudattamisen valvontaan liittyvät resurssit.
192

  

Kieltolain valvonnan onnistumiseksi osa kunnista nimitti raittiuspoliiseja, joiden tehtävänä oli 

tarkkailla salakuljetusta ja salakuljetetun alkoholin myyntiä.
193

 Suuremmissa kaupungeissa oli jopa 

erityisiä kieltolakietsiviä. Heillä oli oikeus tehdä tarkastuksia ilman erityisiä lupia. Tällaiset 

kotietsinnät eivät kieltolainaikaan olleet suinkaan erikoisia.
194

 Vuonna 1932 kieltolaki kuitenkin 

kumottiin.
195

  

Maaseudun pitämisestä kuivana oli siis sovittu jo vuosisadan alusta saakka. Tällainen jako 

kaupungin ja maaseudun välillä aiheutti eriarvoisuutta asukkaiden välillä.  Kuusi otti 
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tutkimusaiheen itselleen ja näin koetta alettiin valmistella.
196

 Maaseudun kuivuus olikin yksi 

suomalaisen alkoholipolitiikan keskeisimmistä ongelmista. Lisäksi maaseudun kuivana pitäminen 

aiheutti ongelmia samoin kuin kieltolaki aikoinaan.
197

 

Kuusi perusteli omaa tutkimustaan sillä, että tällä olut- ja viinimyymäläkokeella saataisiin 

vastauksia siihen, oliko alkoholikaupan salliminen maaseudulla tarpeellista. Tutkimusta perusteltiin 

myös sillä, että maaseutu oli jo pitkään ollut poissa alkoholimyynnin piiristä. Samalla haluttiin 

selvittää olivatko ne rajoitukset, jotka olivat tulleet voimaan jo 1900-luvun alussa alkoholin 

myynnistä maaseudulla edelleen tarpeellisia.
198

 Kuusen tutkimuksen lähtökohtana oli Suomessa 

tuolloin vallalla olleen alkoholipoliittisen mielipide-erojen selvittäminen alkoholijuomien kaupan 

järjestämisestä maaseudulla.
199

 Koepaikkakuntina toimivat Ikaalinen, Järvenpää, Nokia, Myllykoski 

ja Ruovesi. Ikaalinen ja Ruovesi jotka edustivat maatalousvaltaista maaseutua. Nokia ja Myllykoski 

sen sijaan edustivat teollisuusvaltaista maaseutua.
200

  

Kuusi toteutti tutkimuksen haastatteluilla, joissa haastateltavalta kysyttiin hänen raittiuttaan, 

alkoholinkäytön tiheyttä sekä käsitystä siitä, minkä verran hänen paikkakunnallaan on raittiita 

henkilöitä.
201

 Nämä haastattelut toteutettiin ennen kokeen aloittamista sekä kokeen suorittamisen 

jälkeen. Haastattelijoita oli aluksi yhteensä 26 henkilöä ja heidät kaikki koulutettiin tehtäväänsä. 

Myöhemmin haastattelijoiden määrää korotettiin 32 henkilöön. 
202

  

Yleisimmin haastattelu tehtiin haastateltavan kotona ja hieman yli puolet haastatteluista saatiin 

toteutettua kahden kesken haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelijan oli esitettävä 

kysymykset nopeaan tahtiin haastateltavalle, jotta tälle ei jäisi aikaa miettiä vastausta kauaa. Tällä 

tavoin Kuusen mukaan tavoiteltiin tilannetta, jossa haastateltava kertoisi mahdollisimman 

todenmukaisesti vastaukset haastattelijan tekemiin kysymyksiin. 
203

 

Kuusen tekemässä kokeessa oli tarkoituksena kartoittaa laajasti alkoholijuomien käyttöä 

maaseudulla. Kokeessa tarkasteltiin siksi myös mitä erilaisia alkoholijuomia maaseudulla ja 

kauppaloissa käytettiin.  Vuonna 1951 Ikaalisissa sahti oli käytetyin alkoholijuoma. Laittomilla 

juomilla oli suuri osuus käytetyistä alkoholijuomista kokeilupaikkakunnilla. Kuusi huomautti, että 
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haastattelussa eivät todennäköisesti tulleet kokonaisuudessa esille kaikkien laittomien 

alkoholijuomien käytöt.
204

   

Samalla haluttiin saada selville millaisissa olosuhteissa maaseudulla alkoholia yleisesti käytettiin. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yleisemmin alkoholin nauttiminen tapahtui kotona, tai toisen henkilön 

kotona. Lisäksi anniskeluravintola oli yleinen alkoholijuomien nauttimispaikka miesten 

keskuudessa. Erityisesti naisille koti tai tuttavan koti oli yleinen alkoholin nauttimispaikka. 
205

 

Maaseudulla asuvien miesten alkoholinkäytöstä voidaan vielä todeta, että olutta nautittiin 

yleisimmin ravintoloissa, väkevät juomat sen sijaan nautittiin kotona. Sahtia juotiin yleensä toisen 

kotona ja laittomien juomien juomapaikka oli vaihteleva. Lisäksi voidaan sanoa, että 

anniskeluravintoloissa nautitun alkoholin määrä oli vähäisempi kuin sellaisissa paikoissa, joissa 

juotiin laitonta alkoholia.
206

 

Verrattaessa maaseudulla asuvien henkilöiden tapaa nauttia alkoholia kaupungissa asuvien 

henkilöiden alkoholin nauttimistapaan voidaan todeta, että maaseudulla kotona alkoholin 

nauttiminen on paljon yleisempää kuin kaupungissa. Kaupungeissa alkoholin nauttiminen tapahtui 

yleensä ravintoloissa.
207

 

Kuusi keräsi tutkimuksessaan myös syitä, joiden vuoksi alkoholia nautittiin. Hän joutui toteamaan 

tutkimuksessaan, että yksikään muista aiheista ei nouse yli muiden sellaiseksi aiheeksi, joka johtaisi 

väistämättä alkoholinkäyttöön. Lähes puolet miesten alkoholinnauttimisesta on alkanut ilman 

aikaisemmin sovittua aihetta. Toisin sanoen alkoholin käytön syynä on ollut ainoastaan juominen. 

Verrattaessa miesten alkoholinkäyttöä naisten alkoholin käyttöön, voidaan todeta, että naiset 

suunnittelivat alkoholinkäytön ajankohdan jo etukäteen. Naisilla erityisesti erilaiset juhlat sekä 

suunnitellut tapaamiset olivat usein alkoholinkäytön syinä. Maaseudulla myös talkoot olivat usein 

sellainen tapahtuma, jotka antoivat aihetta alkoholinkäyttöön.
208

 Maaseudulla varsinkin sahti oli 

merkittävässä asemassa maalaisjuhlissa ja talkoissa. Viinalla sen sijaan oli kysyntää silloin, kun 

juomiseen ei ollut erityistä aihetta tai alkoholin satunnaisissa nauttimistapauksissa.
209

  

Maaseutua muistuttavilla paikkakunnilla miehet harvemmin nauttivat alkoholia yksin. Maaseudun 

sivukylissäkin miehet nauttivat alkoholia useimmiten joukolla. Yleisimmin maaseudulla kuitenkin 
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alkoholia nautittiin samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Kaupungissa sen sijaan ei ollut 

lainkaan tavatonta, että alkoholia nautittiin vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Kaksin 

juotaessa oli juomana tavanomaisemmin viina. Mikäli joukko oli suurempi, tällöin juomana oli 

yleensä sahti. Joukon kasvaessa myös alkoholinkäyttö oli runsaampaa.
210

 

Kuusi halusi selvittää ennen tutkimuksen alkua, kuinka kokeilupaikkakunnilla suhtauduttiin olut- ja 

viinimyymälöiden avaamiseen. Haastatteluun valikoiduilta henkilöiltä oli tarkoituksena kysyä 

”oliko heidän mielestään olut- ja viinimyymälän avaaminen paikkakunnalla suotavaa, yhdentekevää 

vai vahingollista”.
211

 Kuusi sai tutkimuksessaan selville, että miesten ja naisten suhtautuminen 

myymälöiden avaamiseen oli erilainen. Kuusen mukaan koko maan miehistä kaksi kolmasosaa piti 

maaseudulle avattavaa myymälää suotavana, kun taas naisista vain yksi kolmasosaa piti myymälän 

avaamista suotavana. Vahingolliseksi naisista myymälän kokivat hieman alle puolet, mutta miehistä 

vain yksi neljäsosaa.
212

   

Maaseudun väestön mielipidettä arvioitaessa kävi ilmi, että sivukylissä asuvat mieshenkilöt 

suhtautuivat olut- ja viinimyymälään varauksellisemmin kuin maaseudun väestökeskuksissa asuvat 

miehet.  Sivukylissä asuvista miehistä joka kolmas asettui vastaan myymälän avaamista. Samalla 

myös ikä vaikutti siihen, kuinka vastaajat suhtautuivat avattaviin myymälöihin. Sellaiset henkilöt, 

jotka olivat kokeneet ehjän kieltolainajanjakson, vastustivat myymälöiden avaamista. Sen sijaan ne 

nuoremmat henkilöt, jotka olivat todistaneet kieltolainepäonnistumisen, olivat myönteisiä 

myymälöiden avaamiselle. Miehistä myymälöiden avaamisen kannattajat olivat useimmiten maa- ja 

metsätalousalalla töissä.
213

 

Kokeen päättymisen jälkeen vuonna 1952, Kuusi totesi, että ”maaseudun väestökeskuksessa avattu 

olut- ja viinimyymälä aiheuttaa alkoholijuomien nauttimistiheyden kasvua sekä maaseudun 

sivukylien, kirkonkylien että suurten teollisuuskeskuksien miesten keskuudessa”
214

. Sinänsä tämä 

uutinen ei varmastikaan ollut mikään yllätys, jos ajatellaan, että maaseutu oli aiemmin ollut kuivaa 

aluetta ja käytettävä alkoholi oli haettava lähimmästä kaupungista alkoholiliikkeestä. Jos omaan 

kuntaan avattiin olut- ja viinimyymälä. miksi se olisi pitänyt jättää hyödyntämättä? 

Kuuselle merkittävä tulos tutkimuksessa oli se, että olut- ja viinimyymälän avaaminen ei 

vaikuttanut lainkaan sellaiseen ryhmään kuuluvien henkilöiden alkoholinkäyttöön, jotka olivat 
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käyttäneet alkoholia harvoin tai yli vuosi sitten.
215

 Kuusen tekemä tutkimus maaseudun kuivuutta 

koskevasta tilanteesta ei kuitenkaan poistanut kysymyksiä ja antanut yksioikoista tietoa uudeksi 

pohjaksi alkoholipolitiikalle. Niinpä keskustelut alkoholikysymyksen ympärillä jatkuivat 

edelleen.
216

   

Vuonna 1962 Alkossa päätettiin, että Suomessa aloitettaisiin ravintolakokeilu. Tämä tarkoitti, että 

Alkon tytäryhtiö Kantaravintolat Oy perusti ravintoloita ympäri Suomea. Ravintoloita perustettiin 

niin kaupunkeihin kuin myös maaseudulle. Ravintoloiden perustamista perusteltiin sillä, että 

ravintoloiden määrän katsottiin olevan liian alhainen Suomen asukaslukuun verrattuna. Tämän 

olutravintolakokeilun yltäminen myös maaseudulle herätti vastustusta. Olihan maaseutu jo pitkään 

ollut kuivaa aluetta.
217

 

Kokeilujakson jälkeen, vuonna 1965, tulokset olivat positiivisia maaseudun kannalta. Ensinnäkään 

ravintoloiden toimintaan liittyvää järjestyshäiriötä ei ollut tullut kokeilujakson aikana. Tämän 

lisäksi erityisesti maaseudulla viranomaiset raportoivat kokeiluravintoloiden vaikuttaneen 

positiivisesti asukkaiden alkoholin käyttöön. Alkoholinkäyttö oli suuntautunut miedompiin 

alkoholijuomiin. Tämän lisäksi alkoholin salakauppa ja erilaisten teknisten alkoholien käyttäminen 

oli vähäisempää aikaisempaan verrattuna.
218

 Olutravintolakokeilun jälkeen raittiuslautakunnat 

suhtautuivat myönteisesti olutravintolakokeiluun ja jopa kannattivat maaseudulla olleiden 

olutravintoloiden oikeuksien jatkamista. Samalla he kannattivat myös maaseudulla olleille 

olutravintoloiden toiminnalle jatkoa tulevaisuudessa.
219

  

Maaseudulla asuvalle väestölle olutravintolat olivat vierasta aluetta. Ensimmäinen olutravintola 

perustettiin maaseutukunnista Vimpeliin. Vimpelin Kantakrouvi avattiin asiakkaille vuonna 1962. 

Ravintolassa oli niin solmio- kuin pukupakko ja tarvittaessa vahtimestarit lainasivat asiakkaille 

solmioita. Oluen tarjoilu oli rajattu kolmeen pullolliseen, mikäli asiakas ei tilannut ruokaa välillä. 

Asiakkaista suurin osa olikin miehiä, sillä naisille ei katsottu aluksi olevan sopivaa käyttää 

alkoholia julkisilla paikoilla.
220

 

Sain haastateltavakseni Antero Koivulan, eläkkeelle jääneen koneenhoitajan, joka vietti 

nuoruutensa Vimpelissä juuri Kantaravintola Oy:n ravintoloiden perustamisen aikoihin. Hänen 
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haastattelunsa pohjalta sain tietoa Vimpelin kantaravintolasta ja sen toiminnasta. Lisäksi haastattelu 

toi mahdollisuuden tutustua asiakkaan näkökulmaan.  

Vimpelin kantakrouvissa tarjoilu oli jaoteltu. Kaksikerroksisen rakennuksen alakerrassa tarjoiltiin 

asiakkaille ainoastaan olutta ja viinejä. Väkeviä juomia tarjoiltiin yläkerrassa. Hintaluokka oli 

samaa tasoa, kuin muissakin ravintoloissa. Alkoholin myynnissä rajoituksia oli siten, että mikäli 

asiakas päihtyi liikaa, hänelle ei tarjoiltu enää.
221

 

Alakerrassa oleskeluun kelpasivat arkivaatteetkin, mutta yläkertaan mentäessä vaadittiin siistimpiä 

vaatteita. Töissä oli ainakin yksi portsari ja useampi tarjoilija, joilla oli kaikilla siistit vaatteet. 

Kaupunkien ravintoloissa oli sen sijaan pukupakko. Ilta ravintolassa kului tanssimisessa, 

seurustelussa ja alkoholin nauttimisessa. Ravintolassa oli myös oma pieni tanssilattia. Ajoittain 

asiakkaiden välille tuli myös kahnauksia, joiden selvittämisessä auttoi ravintolaan palkattu portsari. 

Alkuillasta asiakkaat eivät olleet vielä kovinkaan päihtyneitä, mutta loppuillasta asiakkaat olivat 

enemmän päihtyneitä. Liiallinen päihtyminen johti tarjoilun lopettamiseen.
222

  

Suurin osa asiakkaista oli miehiä. Paikalla olleista naisista suurempi osa oli leskiä. Asiakkaiden 

ikähaarukka oli suuri, sillä asiakkaat olivat noin 20–60-vuotiaita.
223

 Aikalaishaastattelusta saatu 

tieto siitä, että valta-osa paikalla olleista naisista oli leskiä, tukee sitä ajatusta, että naisten ei 

katsottu olevan sopivia asiakkaita olutravintoloihin. Ravintoloiden perustaminen maaseudulle kitki 

luultavimmin maaseudulla ollutta alkoholin salakauppaa ja omien alkoholijuomien valmistusta pois. 

Samalla se osoitti maaseudulla asuvalle väestölle, että he olivat samassa asemassa alkoholin 

saamisessa, kuin kaupungissa asuva väestö, joilla oli ollut mahdollisuus hankkia alkoholia 

helpommin.  

Ravintoloissa olleessa käytännössä, jolla taattiin liiallisen alkoholinkäytön estäminen, oli puolensa. 

Toisaalta tällainen käytäntö saatettiin asiakkaiden keskuudessa tuntea epämiellyttäväksi. Ravintolan 

työntekijät ilmeisesti tarkkailivat asiakkaita, ja ravintolakohtaisesti päätettiin, milloin henkilö oli 

liian päihtynyt siihen, että tarjoilua ei voitu jatkaa. Siitä, miten määriteltiin henkilö, joka oli liian 

päihtynyt saadakseen lisää juotavaa, ei Kuusen kirjoituksissa ole tietoa. 

Tutkittaessa Kuusen suhtautumista alkoholipolitiikkaan on väistämätöntä käsitellä hänen asemaansa 

niin suomalaisen alkoholitutkimuksen kehittelijänä, kuin myös alkoholipoliitikkona. Kuusen 

merkittävä asema alkoholitutkimuksen kehittelijänä ja väsymättömänä alkoholipoliitikkona 
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kuvastavat hänen vakavaa ja antaumuksellista suhtautumistaan alkoholipolitiikkaan. Hänen 

asemaansa suomalaisen alkoholitutkimuksen kehittelijänä voidaan luonnehtia merkittäväksi. 

Kuusen ansiota olivat 1940–50-lukujen vaihteeseen sijoittuneet Alkoholiliikkeen uusien päälinjojen 

luominen kuten myös mietoihin juomiin keskittyminen ja alkoholipoliittinen tutkimuskin. 

Kuusi toi esille monia alkoholipolitiikan ongelmia, jotka vaikeuttivat alkoholipolitiikan 

uudistamista ja kehittämistä. Näitä alkoholipolitiikan ongelmia olivat niin väkevien alkoholien 

suosiminen, työväestön liiallinen alkoholinkäyttö kuin myös alkoholiriippuvaisten aiheuttamat 

ongelmat. Tiedettiin, että he tarvitsivat apua päästäkseen eroon alkoholista, mutta heitä ei kyetty 

auttamaan. Lisäksi ongelmana oli maaseudun kuivuus, joka jakoi maan asukkaita kahtia sen 

mukaan missä he asuivat. Miedompien juomien suosimisella olisi päästy tilanteeseen, jossa 

väkevien alkoholien valta-asema olisi murrettu ja samalla olisi kevennetty sitä ongelmaa joka 

seurasi väkevien alkoholiongelmien juomisesta. 

Kuusen mielestä suomalaiset kestivät alkoholinkäytön, mutta eivät osanneet käyttää alkoholia 

oikein. Tämän vuoksi oli nostettava ne epäkohdat esille, jotka ajoivat suomalaisia ennestään 

enemmän siihen tilanteeseen, jossa alkoholia käytettiin runsaasti. Suomalaisten suhtautumista 

alkoholiin ja heidän suosimiensa väkevien alkoholien tilalle olisi pitänyt tuoda miedommat 

alkoholijuomat.  
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2. PEKKA KUUSI ALKOHOLIPOLITIIKAN ONGELMIEN 

RATKAISIJANA   

 

 

2.1. Suomalaisten alkoholinkäyttötapojen muuttamisen tavoite alkoholipolitiikassa 

 

Hillitön humaltumispyrkimyksemme on kukistettavissa vain kansalaisihanteen 

muokkautumisen kautta. Tällöin ei riitä ainoastaan se, että yhteiskunta osoittaa, mitä 

kunnon kansalaisen ei sovi tehdä. Ihanteen tulee luonteeltaan olla ennen kaikkea 

myönteinen. Kodin, koululaitoksen ja järjestöjemme tehtäväksi jää antaa 

kansalaisihanteelle elävä ja myönteinen sisällys.
224

 

Kuusen mielestä alkoholinkäyttötapa määräytyi sen seuran mukaan, jossa henkilö vietti aikaansa. 

Jos seura oli siis raitista, harvemmin oli kiusauksena käyttää alkoholia. Mikäli seurueessa 

alkoholinkäyttö oli kuitenkin yleistä oli siitä vaikea kieltäytyä. Oli parasta käyttäytyä samalla 

tavoin, kuin muutkin seurueen jäsenet. Kunkin oma mielipide alkoholista muotoutui sen mukaan, 

kuinka hänen seurueensa siihen suhtautui. Moraalisuus ei ohjannut ihmisen suhtautumista 

alkoholiin ja sen käyttöön.
225

  Kuusen mielestä valistus ja kasvatuskeinojen käyttö 

alkoholipolitiikassa olivat eräänlaisia mahdollisuuksia auttaa suomalaisia muuttamaan 

alkoholinkäyttötapojaan.  

Humalanhakuinen juominen ei Kuusen mukaan loppuisi, ennen kuin suomalaisten käsitykset 

juopumuksesta muuttuisivat. Juopuminen oli Kuusen mukaan avuttomuutta riippumatta siitä, oliko 

alkoholinjuoja tavallinen työläinen vai korkeammassa asemassa oleva henkilö. Ongelmana oli 

kuitenkin se, saataisiinko tätä tietoa koskaan vietyä kansalle asti.
226

 

Aikuisten lisäksi huolia alkoholinkäytössä aiheuttivat myös nuoret henkilöt. Varsinkin ylioppilaat 

käyttivät alkoholia huomattavan paljon vuonna 1945. Vain alle 30 % ylioppilaista ilmoittautui 

täysin raittiiksi tuolloin.  Alkoholinkäyttökulttuurin remontti aloitettiinkin siten maamme nuoresta 

väestöstä.
227

 Nuorten alkoholinkäyttöön, joka lisääntyi jatkuvasti, haluttiin puuttua ja vähentää sitä. 

Vielä samana vuonna 1945 perustettiin tapainryhdistämistoimikunta, jossa Kuusi oli sihteerinä. 
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Ylioppilaiden juhliin alettiin kiinnittää huomiota ja niihin ehdotettiin uusia säädöksiä, joiden kautta 

pyrittiin vaikuttamaan nuorten alkoholinkäyttöön. Juhlien sopivaksi pituudeksi määriteltiin neljä 

tuntia, ylioppilailla tuli olla henkilökortti, alkoholia tarjoiltaisiin ainoastaan vuosijuhlissa ja 

suuremmissa juhlatilaisuuksissa. Lisäksi juhlissa huonosti käyttäytyneille henkilöille alettiin harkita 

rangaistuksia.
228

 

Alkoholinkäytön muuttaminen oli Kuusen mielestä helpompaa kuin se, että alkoholinkäyttö olisi 

kitketty kokonaan pois maastamme. Alkoholinkäyttötavan muuttamiseen oli mahdollista osallistua 

monen yhteiskuntaan liittyvän alan. Koko yhteiskuntamme ylläpitävillä rattailla oli mahdollisuus 

osallistua kansan alkoholinkäytön muuttamiseen. Niin valtiolla, kunnilla, erilaisilla järjestöillä kuin 

myös suomalaisilla itsellään oli mahdollisuuksia tähän. Lisäksi näistä jokaista tarvittiin, jotta 

tavoitteeseen olisi päästy.
229

  

Näistä yhteiskunnan rattaista jokaisella osalla oli omat keinonsa vaikuttaa alkoholinkäyttötapojen 

muuttamiseen. Valtion apuna toimivat erilaiseen alkoholinkäyttöön kasvattamisessa poliisi, koulu, 

Alko sekä ravintolalaki. Mietittäessä kuntien vaikutusmahdollisuuksia, esiin nousivat huolto- ja 

raittiuslautakunnat. Tavallisten kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiksi jäivät erilaiset 

kansalaistoiminnan mahdollisuudet.
230

 

Alkon alkoholivalistuksen päämääränä on, ettei alkoholia käytetä haitallisesti eikä humalaa tai 

alkoholinkäyttöä ihailtaisi. Lisäksi tavoitteena on saada perille viesti siitä, että runsaalla 

alkoholinkäytöllä on haittansa ja joskus pienikin määrä alkoholia voi olla vaaraksi. Lisäksi 

valistuksen tavoitteena on tuoda esille se, että alkoholia voidaan käyttää siten, ettei se aiheuta 

haittoja käyttäjälleen.
231

 

Raittiuskilpakirjoitukset olivat myös yksi tapa, jolla lapset kytkettiin ajatukseen raittiudesta. Näitä 

kilpakirjoituksia alettiin kirjoittaa jo vuonna 1904, mutta ne olivat edelleen toiminnassa vielä 1950–

1960-luvuilla. Näihin kirjoituskilpailuihin osallistuivat kansakoulujen, ammattikoulujen, sekä 

opettajainvalmistuslaitoksen oppilaat. 1950–1960-luvuilla kirjoitusten aiheina saivat olla muutkin 

aiheet kuin pelkästään raittiusasiaan liittyvät aiheet. Kilpakirjoitukset järjestettiin raittiusviikolla, 

jota pidettiin loka-marraskuun vaihteessa.
232

 Lasten kirjoitusten aiheina olivat vielä 1940–50-

luvuilla ensimmäisen alkoholin nauttimiskerran pahuus. Useat kilpailuun osallistuneista nuorista 
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korostivat, että ihmisten tulisi olla raittiita ja pidättäytyä alkoholinkäytöstä. Mikäli joku nautti 

alkoholia väärin edes kerran, tämä johti alkoholin väärinkäyttöön, eikä siitä ollut enää paluuta 

alkoholin normaaliin käyttöön.
233

 

Eräs kilpailuun osallistuneista perusteli vuonna 1954 raittiina pysymistä sillä, että raitista henkilöä 

ei halveksuta. Samalla vuosikymmenellä lapset itsekin perustelivat raittiustyön tärkeyttä. Jos 

raittiustyötä ei olisi, nuoriso käyttäisi alkoholia ja lopulta he alkoholisoituisivat täysin, eikä nuorista 

olisi sen jälkeen hyötyä omalle maalleen. Raittiustyön onnistumisella oltaisiin lähempänä 

hyvinvoivaa ja rauhaa rakastavaa yhteiskuntaa. Yhä 1960-luvulla raittiustyön tärkeyttä korostettiin 

kilpakirjoituksissa. Tärkeyttä perusteltiin sillä, että raittiuden avulla maan tapoja voitiin edistää.
234

 

Vähitellen kuitenkin aihe raittiudesta alkoi jäädä taka-alalle 1960-luvulla ja aiheiksi alkoivat tulla 

arkiseen elämään liittyvät asiat. Raittius alkoi menettää kiinnostavuuttaan 1960-luvun aikana.
235

 

Raittiusaatteen vahvasta asemasta huolimatta yhdellä yrityksellä oli vankkumaton asema 

alkoholiasioissa, nimittäin Alkolla. Sillä oli kiistaton johtoasema siihen mielipiteeseen, joka 

kansalla oli alkoholista. Syy Alkon kärkiasemaan mielipiteisiin vaikuttajana oli, että se jakeli ja myi 

alkoholia. Lisäksi tuona aikana voimassa ollut alkoholilaki kielsi myymästä alkoholia sellaiselle 

henkilölle, joka todennäköisesti oli alkoholin väärinkäyttäjä. Alkolla oli mahdollisuus osoittaa 

juopottelijoille yhteiskunnan paheksuva suhtautuminen heidän alkoholinkäyttöänsä kohtaan.
236

 

Alkon käyttäessä asemaansa siihen, että alkoholin väärinkäyttöön suhtauduttiin erittäin ankarasti, 

sillä oli mahdollisuus vaikuttaa myös yleiseen mielipiteeseen alkoholinkäytöstä. 

Ostajaintarkkailujärjestelmä olikin yksi syy siihen, että alkoholia väärinkäyttäviä henkilöitä 

voitaisiin kasvattaa alkoholin oikeanlaista käyttöä kohti. 
237

 

Kasvatustehtävän onnistumiseksi parhaiten Alkossa kiinnitettiin huomiota erityisesti nuoriin 

asiakkaisiin. Tässä käytettiin apuna kasvatuksellista puhuttelua Alkon myymäläkortin saajille. 

Puhuttelussa selvitettiin asiakkaalle niin alkoholinkäyttöön liittyviä vaaroja kuin myös päihtymisen 

varomista. Lisäksi nuorten alkoholinkäyttöä ja ostoja seurattiin erityisesti nuorien Alkon 

asiakkaiden kohdalla. Henkilön alkoholin väärinkäytön tullessa esille, tai sitä epäiltäessä siihen 
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puututtiin. Tällöin asiakasta neuvottiin alkoholinkäytössä. Alkolla oli käytössä myös erilaisia 

ohjaustoimenpiteitä. 
238

 

Huhtikuussa vuonna 1948 pidettiin ryhtiviikko. Tämä viikon aikana oli tarkoituksena opettaa 

kansalle alkoholin oikeanlaisia käyttötapoja. Opettajina olivat Alko sekä Ryhtitoimisto, joka oli 

Alkon ohjauksen alaisena.
239

 Alko ei ollut itse vastuussa Suomen nuorten henkilöiden raittiustyöstä. 

Kuntien huoltolautakunnilla oli velvollisuus puuttua nuorten alkoholinkäyttöön. Näiden 

huoltolautakuntien tuli puuttua alle 21-vuotiaiden alkoholinkäyttöön. Samoin huoltolautakunnilla 

oli mahdollisuus vaikuttaa 21–24-vuotiaiden raittiushuoltoon. Samoin anniskeluravintoloilla oli 

oma tehtävänsä alkoholinkäyttökulttuurin muuttamisessa. Näillä oli suuri vastuu siitä tasosta, joka 

juoma- ja juhlakulttuurissa tuohon aikaan vallitsi.
240

 

Vaikka alkoholinkäyttökulttuurin muuttamiseen oli monia teitä, niissä oli kuitenkin Kuusen mukaan 

yksi ongelma. Ne olivat toimintamuodoiltaan kyllä toimivia, mutta niiden kautta tullut kasvatustyö 

oli virallista. Onnistuakseen tässä virallisessa kasvatustyössään nämä alat tarvitsivat Kuusen 

näkökulmasta niin kotien kuin koululaitostenkin tukea. Myös kansalaistoiminnan tuki oli tärkeää 

onnistumisen kannalta. 
241

 Alkoholia koskevan opetuksen olisi tultava läheltä, jotta saatu tieto 

omaksuttaisiin halutulla tavalla.  

Kuten Kuusi itse asian totesi:  

Hillitön humaltumispyrkimyksemme on kukistettavissa vain kansalaisihanteen 

muokkautumisen kautta. Tällöin ei riitä ainoastaan se, että yhteiskunta osoittaa, mitä 

kunnon kansalaisen ei sovi tehdä. Ihanteen tulee luonteeltaan olla ennen kaikkea 

myönteinen. Kodin, koululaitoksen ja järjestöjemme tehtäväksi jää antaa 

kansalaisihanteelle elävä ja myönteinen sisällys.
242

 

Kuusen mukaan oli tärkeää, että nuorisolle kerrottaisiin suoraan ne asiat, joita yhteiskunta odottaa 

kunnon kansalaiselta. Tässä tehtävässä kodilla oli suurin vastuu. Vanhempien oma esimerkki oli 

monin kerroin tärkeämpi kuin ulkopuolelta tullut kasvatus. Samoin erilaisten järjestöjen 

vaikutusvalta kasvatustehtävissä oli lisääntynyt tuolloin.
243

 

                                                           
238

 Kuusi 1948a, 148.  
239

 Peltonen 2002, 26–27.  
240

 Kuusi 1948a. 148–149. 
241

 Kuusi 1948a, 150–151. 
242

 Kuusi 1948a, 151.  
243

 Kuusi 1948a, 151–152. 



48 
 

Tulevaisuudessa toivottiin Suomessa elävän tasapainoisia, itsenäisiä ja valistuneita kansalaisia. 

Kuusella oli positiivinen suhtautuminen nuorison mahdollisuuksiin ohjata kehitystä ja sen kulkua. 

Lisäksi hän päätteli, että nuoret tiesivät, että juoppous maassamme ei vähenisi pelkästään 

valistuksella. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin parempia ajanviettopaikkoja sekä 

hyvinvoinnin lisäämistä, jotka loisivat pohjan tulevaisuuden uudelle kehitykselle.
244

 

Myös koulun tuli osallistua suomalaiseen raittiuskasvatukseen. Raittiusliike tarjosi asiaan liittyviä 

oppikirjoja, mutta kuitenkin raittiuskasvatusta pidettiin tehottomana. Aikaisemmin valistuksessa 

kiinnitettiin huomiota alkoholin aiheuttamiin vaikutuksiin ihmisen fysiologiassa. Alkoholin 

ongelmista muokattiin kauhukuvia, joiden kautta oppilaille esitettiin tietoa alkoholin 

haittavaikutuksista. Kauhukuvien esittäminen ei Kuusen mielestä ollut oikea tapa valistaa nuoria. 

Nuoria valistettiin koulussa alkoholin aiheuttamista ongelmista terveysoppitunneilla. Oppilaille 

kerrottiin pientenkin alkoholijuomien määrien vaikutuksesta. Näistä esiteltiin ainakin 

arvostelukyvyn ja tarkkaavaisuuden heikentyminen. Samoin otettiin esille myös alkoholijuomien 

aiheuttamat taloudelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat. Keskeisin asia opetuksessa oli sanoma, ettei 

alkoholijuomia tulisi lainkaan nauttia.
245

 

Kuusi koki, ettei tällainen opetustapa voinut kiinnostaa oppilaita, koska heillä ei ollut mitään 

ongelmaa ratkaistavanaan. Tämä oli päätetty jo heidän puolestansa. Kuusi toivoi, että 

raittiuskasvatuksessa olisi tavoitteena ollut oppilaan kasvattaminen yksilöksi, joka hallitsee itsensä 

ja on tasapainoinen. Koulun lisäksi myös kunnilla oli suuri merkitys alkoholikauppaan ja 

raittiusvalistukseen liittyvissä asioissa. Useimmissa kunnissa oli raittiuslautakunnat, jotka oli 

perustettu jo kieltolain aikaan. Kieltolain aikaan niiden tehtävänä oli ollut valvoa kieltolain 

toteutumista. 1950-luvulla niiden toimintaa ohjasi sosiaaliministeriö.
246

 

Raittiuslautakunnat palkkasivat noin 200 henkilöä raittiusohjaajiksi. Työssään he käyttivät 

raittiusliikkeiden ohjelmaa.  Raittiuslautakuntien tehtävinä oli valvoa väkijuomalainsäädännön 

toteuttamista sekä valistaa ihmisiä raittiudesta. Juuri valistuksen voidaankin sanoa olleen 

raittiuslautakuntien keskeisimpänä tehtävänä. Samalla ne olivat keskeinen elin myös muiden 

raittiutta tukevien harrastusten keskuudessa. Raittiuslautakunnat koostuivat sellaisista henkilöistä, 
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jotka olivat raittiusseurojen jäseniä tai he olivat raittiita henkilöitä. Kuusi korosti, että valistus- ja 

kasvatustyö tavoittelivat sitä, että alkoholi aiheuttaisi mahdollisimman vähän vahinkoja.
247

 

 

2.3 Ostajaintarkkailujärjestelmän käyttö alkoholipolitiikassa ja Kuusen suhtautuminen 

siihen  

 

Kyetäkseen lain vaatimuksen mukaan estämään väkijuomien myynnin ilmeisille 

väärinkäyttäjille Alkoholiliike on kehittänyt ns. ostajaintarkkailujärjestelmän. - - 

Jokaisella väkevien juomien ostajalla pitää olla ns. myymälätodistus - -   

Myymälätodistus oikeuttaa asiakkaan ostamaan väkeviä juomia periaatteessa vain 

yhdestä ja samasta myymälästä.
248

 

Ostajaintarkkailututkimusta perusteltiin alkoholipoliittisilla syillä. Alkon tehtäviin oli määritelty 

kuuluvan yleisen mielipiteen ohjaus alkoholiin liittyvissä asioissa. Alkon harjoittamien 

myyntikieltojen avulla toivottiin voitavan ohjata asiakkaita oikeanlaisiin elämäntapoihin. Pelkkä 

myynnin valvominen ei kuitenkaan tuonut toivottua tulosta. Tämän jälkeen myyntikieltoja 

käyttämällä toivottiin vähennettävän alkoholin väärinkäyttöä. Häpeän tunteen uskottiin vaikuttavan 

tämän onnistumiseen.
249

 

Alkon asiakkaiden rekisteröinti ostajaintarkkailujärjestelmään oli aluksi vain väliaikainen 

toimenpide. Kansan keskuudessa ostajaintarkkailu koettiin säännöstelyksi. Todistuksia hankittiin 

kansan keskuudessa runsaasti. Suuren asiakasmäärän vuoksi väärinkäyttöjen hallitseminen oli 

kuitenkin vaikeaa.
250

 Vuonna 1947 ostajaintarkkailujärjestelmään oli kirjattu yli 1,2 miljoonaa 

asiakasta. Miesten määrä asiakkaista oli koko ajan suurempi ja naisten määrä asiakkaina jopa 

väheni 1950-luvulla. Miesten määrä asiakkaina vakiintui 530 000-550 000 välille.
251

  

Ostajaintarkkailujärjestelmä merkitsi järjestelmää, jonka avulla tarkkailtiin kansalaisten 

alkoholinostoja. Tämän järjestelmän avulla tavoiteltiin selvyyttä kansalaisten tekemistä 

alkoholiostoista. Vuosina 1943–1957 ostajaintarkkailijat huolehtivat Alkoissa asiakkaiden ostosten 

tarkkailusta.
252

 Alkoholin myyminen oli keskeytettävä sellaisissa tapauksissa, jolloin asiakkaan 

                                                           
247

 Kuusi 1952b, 342–343.  
248

 Kuusi 1952b, 303–304. 
249

 Kahlos 2007, 190 
250

 Kahlos 2007, 189 
251

 Kahlos 2007. 190. 
252

 Kahlos 2007, 179. 



50 
 

alkoholinkäytön epäiltiin olevan väärinkäyttöä. Epäillyksi joutui, mikäli asiakas osti useampia 

kertoja päivässä alkoholia tai vähävarainen osti runsaasti alkoholia. Myyntikielto astui voimaan, 

mikäli väärinkäyttöä todella todettiin olevan. 
253

  

Väärinkäytöstä asiakas sai varoituksen, mutta myyntiä jatkettiin. Myyntikielto oli ankarin keino 

hillitä asiakkaan alkoholin väärinkäyttöä. Asiakkaan tarkkailukorttiin kirjattiin asiakkaan nimi, 

ammatti työpaikka ja koulutus. Lisäksi korttiin kirjattiin havaitut väärinkäytöt.
254

 Alkossa annettiin 

ostajaintarkkailujärjestelmän vallitessa myyntikieltoja. Vuosi 1947 oli tiukin vuosi myyntikieltojen 

antamisen suhteen, sillä tuona vuonna kaiken kaikkiaan annettiin hieman alle 50 000 myyntikieltoa. 

Myyntikieltojen huippuvuosien on katsottu kestäneen aina vuoteen 1949 saakka.
255

 

Kuusen vuonna 1952 tekemän tutkimuksen mukaan puolet Suomen täysi-ikäisistä kansalaisista 

omisti Alkon ”viinakortin”. Huomattavaa kuitenkin oli, että puolet näistä Alkon 

myymälätodistuksista olivat käyttämättöminä kuukausittain. Suurin osa Alkon asiakkaista oli 

käyttänyt myymälätodistustaan siihen, että osti itselleen viinaa. Myös osa käytti myymälätodistusta 

siihen, että sillä ostettiin myös toisille alkoholia.
256

 Viinin ja oluenkulutus eivät olleet tuolloin vielä 

huipussaan.  

Kuinka usein suomalaiset sitten käyttivät myymälätodistustaan? Kuusen tekemästä gallupista 

selvisi, että noin 70 000 henkilöä osti väkeviä juomia yli viisi litraa kuukaudessa. Suurin osa 

suomalaisista tutkimukseen osallistuneista ei kuitenkaan tuolloin käyttänyt kovinkaan useasti 

myymäläkorttiaan. Suurin osa ei ollut kertaakaan neljän viikon kuluessa asioinut Alkossa.
257

 

Viinakortti oli ainakin osalle häiritsevä, koska se rajoitti alkoholin ostamista. Alkoholin 

hankkimiseen enemmän kehitettiin kansan keskuudessa erilaisia ideoita.  Viinakortteja hankittiin 

useampaan Alkoon, jotta voitaisiin ostaa alkoholia enemmän. Tämän jälkeen alkoholia käytiin 

ostamassa ensin toisesta alkoholiliikkeestä ja sitten toisesta.  Maaseudulla tämä aiheutti päänvaivaa, 

kun lähimmät alkoholiliikkeet olivat kaukana. Tällöin täytyi hankkia jokin kulkuväline, jolla 

päästiin kiertämään muutamat lähimmät Alkot.
258

 

Ostajaintarkkailujärjestelmä oli voimassa Alkoissa vuosina 1944–1958. Ostajaintarkkailun 

alkuvaiheessa Alkon asiakkaat saivat itselleen viinakortin, johon ryhdyttiin sittemmin merkitsemään 
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päivämäärä heidän tekemiensä ostoksiensa yhteydessä alkoholiliikkeessä. Myöhemmin leimoja 

käytettiin vain niiden asiakkaiden kortteihin, jotka eivät olleet tuttuja tarkkailijalle, 

yhteiskunnallinen asema herätti huolta tai tarkkailija ei pitänyt heitä luotettavana ostajana.
259

 

Viinakortin aika oli pitkä, se poistui lopullisesti käytöstä vasta vuonna 1970. Ostajaintarkkailun 

huippuvuotena voidaan pitää vuotta 1947, jolloin viinakorttien määrä ylsi jopa 1,2 miljoonaan. 

Vuoden 1957 jälkeen ostajaintarkkailijoita ei käytännössä enää ollut alkoholiliikkeissä.
260

  

Ostajaintarkkailujärjestelmässä alkoholin kertaostoja rajoitettiin, mutta ostosten kokonaismäärää 

sen sijaan ei rajoitettu. Rajoitukset koskivat yhden päivän aikana alkoholiliikkeessä tehtyjä ostoksia. 

Mikäli asiakas ei käyttänyt alkoholia oikein, oli ostajaintarkkailija oikeutettu kieltämään hänelle 

alkoholin myynnin väärinkäyttäjälle enintään vuoden ajaksi.
261

 Apuna väärinkäytön selvittämisessä 

voitiin käyttää huolto- ja poliisiviranomaisten apua, jotka auttoivat selvittämään väärinkäyttäjän sen 

hetkisiä elinolosuhteita. Väärinkäytön perusteiksi kelpasivat niin päihtyneenä myymälään 

saapuminen, kuin myös asiakkaan yhteiskunnalliseen asemaan, ikään sekä sukupuoleen katsoen 

mittavat ostot.
262

 

Arvo Linturi, joka loi alkoholipolitiikkamme kehitykseen vaikuttaneen 

ostajaintarkkailujärjestelmän, huomautti, että tämä järjestelmä ei ollut hänestä rajoituspoliittinen. 

Sen sijaan tämä järjestelmä tuli kokea enemmänkin kasvatukselliseksi. Asiakkaiden valvonnassa 

tuli kiinnittää huomiota erityisesti siihen, kuinka asiakkaat käyttivät alkoholia. Alkoholiostosten 

määrä ei sen sijaan Linturista ollut niinkään merkittävässä asemassa, eikä suurten ostosten määrä 

voinut hänestä johtaa myyntikieltoon.
263

  

Tämä Alkoholiliikkeen käyttämä ostajaintarkkailujärjestelmä kehitettiin sodan jälkeisten vuosien 

aikana. Tavoitteena oli muokata suomalaisten näkemystä juopottelusta. Tätä Suomessa yleistä 

alkoholin käyttötapaa haluttiin saada muokattua vieraammaksi. Toinen tavoite oli, että näihin 

juopottelutapauksiin voitaisiin pystyä puuttumaan riittävän ajoissa.
264

 Tätä 

ostajaintarkkailujärjestelmää voidaan pitää mahdollisuutena toteuttaa ennaltaehkäisevää toimintaa.  

Kuusen mukaan ostajaintarkkailu oli kuitenkin sidottu myös asiakkaiden ostotapoihin, sillä heidän 

juomatapojensa seuraamisen yhteydessä oli kiinnitettävä huomiota asiakkaiden ostojen määrään.
265
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Ostajaintarkkailu keskittyi aluksi ainoastaan myyntikieltotoimintaan, jolloin alkoholia väärin 

käyttävät henkilöt joutuivat myyntikieltoon. Samalla tähän ostajaintarkkailujärjestelmään kuului 

kasvatuksellinen toiminta, jonka keskipisteenä olivat Alkoholiliikkeen nuoret asiakkaat.
266

 

Ostajaintarkkailusta tuli nopeasti vahva organisaatio. Samalla kun ostajaintarkkailujärjestelmä toi 

yhteen Alkoa, poliisia ja huoltolautakuntia, onnistui se vähentämään merkittävällä tavalla 

alkoholinmäärään verrattavissa olevien ongelmien määrään.
267

 Ostajaintarkkailujärjestelmän 

toteuttamisessa käytännössä kiinnitettiin huomiota niihin henkilöihin, jotka ostivat eniten väkeviä 

alkoholijuomia. Näin ostajaintarkkailujärjestelmä vähensi Kuusen mukaan ainakin viinan 

vähittäismyyntiä.
268

 Sellaisilta henkilöiltä, joiden uskottiin käyttävän alkoholia väärin, evättiin osto-

oikeus.
269

 

Kuusen aloittaessa vuonna 1946 työskentelyn Alkossa eli usko ostajaintarkkailun toimivuuteen. 

Myös Kuusi uskoi tuolloin ostajaintarkkailun toimivuuteen. Aluksi Kuuselle tuolloinen 

ostajantarkkailuohjelma oli jopa liian löysä ja kirjoitti artikkelin Helsingin Sanomiin vuonna 1947 

puolustaen tätä järjestelmää.
270

 Niinpä vuonna 1946 suurelta osin maassamme otettiin käyttöön 

ostajaintarkkailujärjestelmä alkoholiliikkeissä. Vuoden alussa ostajaintarkkailujärjestelmän piirissä 

oli hieman yli 507 000 henkilöä, mutta vuoden lopussa ostajaintarkkailujärjestelmään oli kirjattu yli 

950 000 henkilöä. Samalla kiinnitettiin huomiota alkoholinmyynnissä myös myyntikieltojen 

antamiseen. Myyntikieltoja oli peräti lähes 33 000 kappaletta.
271

  

Koko ostajaintarkkailun ajanjakson aikana Alko poisti asiakaskannastaan 100 000 henkilöä. Tämä 

joukko oli juopottelijoita ja trokareita. Samalla tästä joukosta tuli Kuusen mukaan suomalaisen 

alkoholipolitiikan ongelman ydin.
272

 Kesäkuussa 1946 Alkoholikomitea katsoi parhaaksi suositella 

ostajaintarkkailujärjestelmän ottamista vakituiseksi järjestelmäksi alkoholiliikkeisiin. Lisäksi 

Alkoholikomitea katsoi, että sen vaikutuksen tulisi ulottua koko maahan.
273

’ 

Ostajaintarkkailun katsottiin vähentäneen alkoholin kulutusta. Sen myös katsottiin lopettaneen 

alkoholinmyynnin jatkossa olleen kasvamisen. Juopumuspidätysten määrä oli alhaisempaa niissä 

paikoissa, joissa ostajaintarkkailujärjestelmä oli toteutettu tehokkainten. Samoin myös alkoholin 

                                                           
266

 Kuusi, 1949 
267

 Kuusi, 1949. 
268

 Kuusi, 1947a. 
269

 Kuusi, 1949. 
270

 Tuomioja 1996a, 52–53. 
271

 Kuusi, 1947a. 
272

 Kuusi, 1952a. 
273

 Kuusi, 1947a. 



53 
 

salakauppa oli vähentynyt. Kuusi kuitenkin oli perillä siitä, että Suomessa yleinen mielipide 

alkoholin ostosta oli muuttumassa. Alkon asettamat myyntikiellot tarkoittivat kansalaisten mielestä 

vain Alkon puolelta piikittelyä kansaa kohtaan. Myös sanomalehtien palstoilla puitiin 

ostajaintarkkailujärjestelmään kuuluvia toimintatapoja.
274

  

Ostajaintarkkailujärjestelmässä keskityttiin ennen kaikkea nuoriin asiakkaisiin ja heidän 

alkoholiostojensa luonteeseen. Kaikille Alkon nuorille asiakkaille kerrottiin, että heidän 

alkoholiostojensa luonnetta tarkkailtiin tarkasti. Mikäli nuori joutui pidätetyksi juopumuksesta, oli 

seurauksena hänen perusteellinen puhuttelunsa. Keskimäärin voidaan sanoa joka kahdeksannen 

Alkon asiakkaan joutuneen puhutteluun. On kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa alkoholia 

väärin käyttävästä vähemmistöstä ei kuulunut ostajaintarkkailujärjestelmän piiriin. Nämä henkilöt 

hankkivat alkoholia salakaupan kautta. 
275

 

Ostajaintarkkailu oli mahdollista tulkita järjestelmäksi, jonka avulla pidettiin huolta siitä, ettei 

yksikään henkilö pystynyt ostamaan liikaa alkoholijuomia. Kuusen mukaan artikkelin 

kirjoitushetkellä oli mahdotonta arvioida sitä, kuinka ostajaintarkkailujärjestelmä olisi tullut 

vaikuttamaan tulevaisuudessa. Lisäksi ei ollut mahdollista osoittaa, että tämä järjestelmä olisi 

ratkaissut kaikki alkoholipolitiikkaamme ongelmat.
276

 Aluksi ostajaintarkkailujärjestelmän 

peruskysymyksenä oli, onko joku tietty asiakas alkoholin väärinkäyttäjä. Myöhemmin sen 

tehtäväksi tuli myös selvittää, miksi joku tietty henkilö oli alkoholinväärinkäyttäjä. Tässä tehtävässä 

ostajaintarkkailujärjestelmä oli alakynnessä.
277

 Luottamus ostajaintarkkailujärjestelmään ei 

kuitenkaan säilynyt kauaa, ja Viinapulmatutkimuksessa, joka ilmestyi 1950-luvulla, kävi jo ilmi 

Kuusen epäluottamus järjestelmää kohtaan.
278

 Kuusen mukaan ostajaintarkkailun tiukentaminen oli 

kyennyt ainakin hetkellisesti pienentämään alkoholin kulutusta Suomessa. Kuusi huomautti 

kuitenkin, että vasta tulevaisuudessa olisi mahdollista nähdä, pysyykö suomalaisten alkoholikulutus 

pienempänä ja onko ostajaintarkkailun tehostamisen mahdollista pienentää alkoholin kulutusta 

jatkossakin. 
279
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2.4 Hintapolitiikan käyttö suomalaisten alkoholitottumuksien muuttamisessa 

 

Kautta maailman väkijuomat on alistettu valtion vetovankkureita vetämään. 

Väkijuomien verottamista ei kuitenkaan sellaisenaan ole katsottava alkoholipoliittiseksi 

toiminnaksi, ellei väkijuomien verotuksella nimenomaan pyritä haittavaikutusten 

rajoittamiseksi väkijuomien kulutusta supistamaan.
280

 

Erityisesti Pohjoismaissa, joissa alkoholilain uudistamisen onnistumiseksi on kokeiltu erilaisia 

keinoja, alkoholinverotuksesta on tullut suosittu keino yrittää säädellä alkoholinkulutuksen suuntaa. 

Ongelmana kuitenkin on, että mikäli väkevien juomien hinnat kohoavat liian ylös, käyttää kansa 

laitonta tietä saadakseen itselleen alkoholia käyttöönsä. Lisäksi ne, jotka haluavat hakea Alkosta 

itselleen juomaa, hakevat sen, vaikka hinta olisi korkea. Kuusi koki, ettei tästä syystä 

hinnankorotusta voitu pitää mahdollisena alkoholinkäyttöä muuttavana tekijänä sellaisissa maissa, 

joissa väkevien juomien käyttö on erityisen vahvalla jalansijalla.
281

 

Suomalaisten alkoholin käytön tapojen muuttamiseksi Alkon tavoitteena oli tuoda miedot 

alkoholijuomat tutummiksi suomalaisille. Tätä tavoiteltiin 1940–1950-lukujen taitteessa 

hintapolitiikalla, jossa mietojen juomien hintaa laskettiin ja väkevien alkoholijuomien hintaa sen 

sijaan korotettiin. Hintapolitiikka alkoikin vaikuttaa toivotulla tavalla, sillä verrattaessa vuoden 

1949 alkoholin myyntiin, viinojen käyttömäärä oli vähentynyt. Vuonna 1949 viinojen 

käyttöprosentti oli 55 % kun vuonna 1951 se oli 37 %.  Vaikka hintapolitiikka auttoi vähentämään 

viinojen kulutusta, Kuusi kuitenkin ymmärsi, ettei hintapolitiikalla voitu ohjata enempää 

asiakkaiden alkoholinkulutustapaa. 
282

 Kuusi ainakin itse oli sitä mieltä, ettei tällä tulisi olemaan 

suuria ja pysyviä vaikutuksia alkoholipolitiikassa.
283

 Kansan keskuudessa hintakorotus koettiin 

rahastukseksi ja Alko samalla valtion raha-apajana.
284

 

1950-luvulla alkoholijuomien myynnin määrä oli paljolti riippuvainen siitä, kuinka paljon 

asiakkaalla oli rahaa väkijuomien ostamiseen. Kuusi huomautti, että myös suhdannevaihteluilla oli 

Alkon ja maan hallituksen harjoittaman hintapolitiikan lisäksi merkitystä alkoholin ostoon. 

Hintajärjestelyn avulla oli mahdollista suunnata kulutusta pois väkijuomista kohti miedompia 

juomia. Kuusi huomauttikin, että hintojen muuntelu on enemmän koettava asiakkaiden ostojen 
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ohjailun apukeinona kuin kulutusta hidastavana keinona. 
285

  Hintojen muuntelussa alkoholijuomat 

ryhmiteltiin niiden lajien mukaan. Samaan lajiin kuuluvat juomat lajiteltiin yhdeksi ryhmäksi. 

Useimmiten alkoholit oli jaettu seuraavasti; viinat, muut väkevät juomat sekä viinit ja 

mallasjuomat.
286

 Alkoholijuomia voitiin ryhmitellä myös juoman valmistustavan ja sen sisältämän 

alkoholin määrän mukaan. 
287

 

Alkoholipolitiikassa alkoholin hintojen säätelyä voidaan siis syystäkin pitää yhtenä tärkeimpänä 

alkoholinkäytön ohjauksen menetelmänä. Tämän menetelmän korvaaminen jollain muulla keinolla 

olisi vaikeaa, sillä mikäli tätä keinoa käytetään oikein, on mahdollista päästä haluttuun tulokseen. 

Vaikka hintaruuvin käyttöä alkoholipolitiikassa pidetään yhtenä luotettavimpana keinona säädellä 

alkoholinkulutusta, se aiheuttaa silti ristiriitoja. Ristiriitojen aiheuttajaksi on epäilty esimerkiksi 

vähäistä tietoutta hintaruuvista sekä siitä, kuinka sen käyttämisestä on päätetty. Yleisesti voidaan 

sanoa, että hintaruuvin käytön taustalla ovat alkoholin aiheuttamat ongelmat yhteiskunnassa. 

Hintaruuvin käyttämisen päättämisestä huolehtivat Alko, maan hallitus sekä sosiaali- ja 

terveysministeriö ja valtionvarainministeriö. Ajoittain myös esimerkiksi raittiusliikkeillä on 

vaikutusta alkoholihintojen hinnoitteluun. Samoin kuluttajien ostovoima täytyy ottaa huomioon 

alkoholin hinnoittelussa.
288

 

Alko käytti tuona aikana hintapolitiikassaan suunnitelmallisia ostojärjestelyjä. Näiden 

ostojärjestelyjen avulla oli tarkoituksena onnistua ohjaamaan väkevien alkoholijuomien kulutusta 

oikeana pidettyyn suuntaan, eli poispäin väkevistä alkoholijuomista kohti mietoja alkoholijuomia. 

Näillä hintamuutoksilla on onnistuttu muuttamaan alkoholinostokulttuuria, sillä väkevien juomien 

osuus myydyistä alkoholijuomista oli tuolloin enää vain n. 35 %, kun 1930-lukuun verraten sen 

määrä oli n. 60 %. 
289

 

Mikäli alkoholijuomia vapautettiin ostokortista, oli niiden hintoja korotettava, jottei niiden kulutus 

olisi yltynyt liikaa. Toisaalta on muistettava, että alkoholinostokulttuurin taustalla oli myös Suomen 

kaupunkilaistuminen, jonka Kuusi katsoi vaikuttavan suomalaiseen alkoholin käyttöön.
290

  

Alkoholijuomien hintojen muuntelun oli yksi Alkon tavoista johdatella suomalaisia kohti 

uudenlaista alkoholinkäyttökulttuuria.
291

 Alkolla oli mahdollisuus säädellä juomaryhmien kysyntää 
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niin hintapolitiikalla, kuin myös saatavuuteen vaikuttavilla tekijöillä. Vuonna 1959 aloitettu 

mietojen alkoholijuomien myyntikampanja alkoi tuottaa tulosta 1960-luvulla viinan menettäessä 

vankan asemansa suomalaisten mieluisimpana alkoholijuomana.
292

  

Alko korotti alkoholijuomien hintoja peräkkäisinä vuosina 1963–1967. Tämä ei kuitenkaan 

vaikuttanut siihen, että alkoholijuomien kulutus oli maassamme nousussa samaan aikaan. 

Perusteena hintojen korottamiselle Alko kertoi olevan valtiontalouden tasapainottamisohjelmilla tai 

vastaavasti alkoholin kulutuksen kasvulla.
293

 Siinä missä väkevät alkoholijuomat alkoivat menettää 

asemaansa käytetyimpänä alkoholijuomana, miedompien juomien eli oluen ja viinien suosio kasvoi. 

Alkoholijuomien hinnoittelu oli Alkon tapa saada ohjattua suomalaisten alkoholinkäyttöä väkevistä 

juomista miedompiin juomiin. 
294

 

Vuoden 1955 elokuussa alkoholijuomien hinnoittelussa tehtiin muutoksia. Väkevien juomien 

hintoja korotettiin keskimäärin yhdeksän prosenttia, kun taas viinien hintaa korotettiin keskimäärin 

seitsemän prosentin verran. Miedot viinit, samoin kuin miedot oluet saivat säilyttää entiset hintansa, 

mutta long-drinkkien hinnat jopa alenivat viiden prosentin verran. Suurta muutosta alkoholin 

myynnissä tämä ei tosin aiheuttanut.
295

 

Hintapolitiikka oli suosittu tapa yrittää vaikuttaa suomalaisten alkoholitottumuksiin. Tätä voidaan 

perustella hintamuutosten määrällä, joita Suomessa tehtiin vuosien 1932, eli kieltolainloppumisen ja 

vuoden 1963 välillä, jolloin uusi alkoholilaki tuli voimaan, välisenä aikana. Hintojen muutoksia 

tehtiin noiden vuosien välisenä aikana 38 kertaa. Hintamuutoksia on ollut useammin kuin kerran 

vuodessa joinakin vuosina. Hintamuutoksen suunta oli kuitenkin ollut pääasiassa selvä Alkolla, 

nimittäin ylöspäin. Muutamia kertoja viinojen hintaa oli kuitenkin alennettu, mutta pääasiassa 

hinnat olivat nousseet.
296

  

Kokonaisuutena katsottuna alkoholin hinta oli pysynyt keskimäärin samana, mutta erilaisten 

juomaryhmien alueilla hintojen muutoksessa oli suuriakin eroja.  Vuonna 1963 viinojen hinta oli 20 

% korkeampi verrattuna vuoden 1951 hintoihin ja viinien hinnat sen sijaan olivat pudonneet 25 %. 

Samoin oluen hinta oli halvempi kuin aiemmin. Hintojen korotuksella tavoiteltiin tilannetta, ettei 

viinojen oston kasvu pystyisi kohoamaan taloudellisenkaan kasvun aikana. Näin viinojen käyttö ei 
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lisääntyisi. Miedompien juomien hinnan laskulla oli vaikutusta niiden käytön määrään. Viiden 

vuoden aikana niiden kulutusmäärä oli kaksinkertaistunut.
297

 

Käyttämällä hintaruuvia alkoholipolitiikassa on mahdollista päästä ainakin seuraaviin tavoitteisiin; 

vähentää alkoholinkulutuksen kasvua, saada valtiolle lisätuloja sekä johdatella alkoholinkulutusta 

oikeaan suuntaan. Sen käyttäminen ei kuitenkaan ollut yksinkertaista, sillä vaikka Alkon 

hallintoneuvostolla oli oikeus käyttää hintaruuvia, asioista kuitenkin sovittiin ensin maan 

hallituksen kanssa. Hintaruuvin käyttöä hallituksen puolelta vastustettiin yleensä. Se koki 

hintaruuvin olevan epäsuotuista alkoholipolitiikan keino, koska se vaikutti 

kuluttajahintaindeksiin
298

. 
299

 

Hintapolitiikan ongelmina Kuusi koki olevan hintapolitiikan tavoitteet. Enää tavoitteiksi eivät 

riittäneet kulutuksen yleinen rajoittaminen ja mietojen alkoholijuomien yleinen suosituimmuus. 

Hintapolitiikkaa olisi pitänyt kehittää yhteiskunnan kokonaistavoitteiden mukaiseksi. Niinpä 

hintapolitiikan ohjaus ei ollut enää tutkijoiden käsissä, vaan sen sijaan päätöksentekijöiden oli 

ohjattava hintapolitiikan suuntautumista.
300

 Hintojen korotuksen suosittavuudesta huolimatta Kuusi 

kuitenkin piti alkoholin hinnankorotusta turhana, koska alkumenestyksen jälkeen se ei tuonut 

voittoja alkoholipolitiikan onnistumiselle. 
301

 

 

2.5 Miedommilla juomilla muutoksia aikaan suomalaisten alkoholinkäytön tottumuksissa  

 

 - - olemme pakotetut toteamaan alkoholipolitiikkamme perusvirheeksi väkevien juomien 

suosimisen - - mietoja juomia ei ole jakelussa asetettu riittävästi suosituimmuusasemaan - -
302

   

Kuusi tarjosi monia erilaisia ratkaisuja siihen, kuinka maassamme alkoholipolitiikkaa ja sen 

toimivuutta olisi voitu kehittää. Näihin kuuluivat niin väkevien juomien suosion syrjäyttäminen 

kuin myös ostajaintarkkailujärjestelmä, jonka tarkoituksena oli saada luotua toimiva alkoholin 

käyttöä valvova organisaatio. Väärinkäyttöä harjoittavien henkilöiden ostomahdollisuus evättiin. 
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Kuusen näkemys suomalalaisten alkoholitottumuksista oli karu. Kuusen näkökulmasta viina 

vahingoitti suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisten humaltumishakuisesta juomisesta olisi 

päästävä eroon. Samoin kuin Suomen olisi päästävä pois kärkipaikasta tappotilastoissa.
303

 Kuusi 

tarjosi monia keinoja Suomen alkoholipolitiikan suunnan muuttamiseen, mutta näillä kaikilla 

keinoilla oli yksi päämäärä. Kuusen mielestä suomalaisten alkoholitottumuksia piti muuttaa. 

Humalanhakuinen juominen tuli jättää pois, samoin kuin väkevien juomien käyttö. Tilalle 

miedommat juomat, jotka vähentäisivät alkoholin aiheuttamia ongelmia Suomessa.  

Kuusen kannattama alkoholipolitiikka korosti humalanhakuisen juomisen hyljeksintää. Kuusi 

kannatti mietojen juomien linjaa, joka korvaisi väkevien juomien suuren kulutuksen suomalaisten 

alkoholin kulutuksessa. Miedompien juomien kysyntää suomalaisten keskuudessa lisättiin hintojen 

ja saatavuuden säännöstelyn avulla. Myös valistusta käytettiin apuna juomien kysynnän 

lisäämiseksi. Kuusi tiedosti, että mietojen juomien käyttö lisäisi suomalaisten alkoholin 

kokonaiskulutusta, mutta samalla se vähentäisi suomalaisten alkoholin käyttöön liittyviä haittoja.
304

  

Vuonna 1949 olut ja miedot viinit vapautettiin myymälätodistuspakosta. Lisäksi hinnat uudistettiin 

niin, että niissä suosittiin mietojen juomien pysymistä alemmalla hintatasolla. Raittiusliikkeen 

voimavarojen heikentyessä 1950-luvulla Alkolle tuli mahdollisuus vaikuttaa entistä enemmän 

alkoholin myyntiin. Vuonan 1959 Alko järjesti viinikampanjan, jonka toivottiin lisäävän viinien 

myyntiä. Asiakkaille tarjottiin uusia näkemyksiä siitä milloin, kenen kanssa ja minkä kanssa 

alkoholijuomia nautittiin. Tavoitteena oli osoittaa suomalaisille, että alkoholia voi käyttää 

humaltumatta.
305

 

Tuloksena Alkon pitämästä viinikampanjasta ja mietoja alkoholijuomia myötäilevästä työstä oli 

mietojen alkoholijuomien käytön kasvu 1960-luvulla. Miedot alkoholijuomat valtasivat itselleen 

uutta alaa suomalaisten arkielämässä, joka kylläkin lisäsi kokonaiskulutuksen kasvua. Tästä 

huolimatta on tärkeä muistaa, että suomalaisten alkoholin käyttötavat rauhoittuivat.
306

  

2.5.1 Viinin tuominen suomalaisten alkoholikulttuuriin näkyvämmin 

 

Kuusi huomautti, että ennen toisen maailmansodan alkua viinien merkitys Suomalaisessa 

alkoholipolitiikassa ei ollut merkittävä, mutta sen merkitys suomalaisessa alkoholinkäytössä kasvoi 
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vähitellen. Aluksi viinejä oli pidetty ainoastaan paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien 

henkilöiden juoma.
307

  

Vuodesta 1949 saakka viinejä suosittiin alkoholinmyynnissä. Tuona vuonna miedompiin viineihin 

kuuluvat lajit poistettiin viinakortin alaisuudesta ja samalla niin oluen kuten myös oluen hintoja 

laskettiin. Mietoihin viineihin kuuluvien viinien myyntimäärä kasvoi ja Alkossa todettiin 

onnistuttaneen tehtävässä.
308

 Mietoihin viineihin laskettiin kuuluvaksi valkoviinit, punaviinit ja 

kuohuviinit. Eivätkä nämä kuivat viinit sisällä lainkaan sokeria. Väkevät viinit sen sijaan olivat 

makeita ja väkevien viinien alaraja oli 12 % ja yläraja 17 %. 
309

 

Samoin vuosi 1952 oli merkittävä alkoholipolitiikassa viinin kannalta. Väkevät viinit nimittäin 

alkoivat tuolloin saada enemmän jalansijaa alkoholien myynnissä. Väkeviä viinejä myytiin 

korttivapaasti ja niiden suosio kasvoi jatkuvasti. Väkevät viinit alkoivat puolen vuoden myynnin 

jälkeen tavoitella väkevien alkoholijuomien myyntimäärää. Toivottu suuntautuminen kohti 

miedompia alkoholijuomia oli käynnissä.
310

 Alkoholipolitiikka-lehdessä viiniä oli esitelty lukijoille 

jo aikaisemmin ennen kuin varsinainen viinikampanja Alkossa alkoi.
311

 

Vuonna 1952 viinan määrä myydyistä alkoholeista oli kolmannes ja väkevien juomien määrä oli 

kaksi kolmasosaa. Väkevien viinien suosiota Kuusi selittää sillä, että väkevät viinit ovat sopivia 

suomalaiseen juomatapaan. Ostajaintarkkailuaikana 100 000 suomalaista joutui luopumaan 

oikeudestaan ostaa alkoholia. Väkevien viinien tullessa ostettavaksi ilman ostokorttia, näillä ilman 

ostokorttia olevilla oli mahdollisuus ostaa alkoholia. Ei kuitenkaan voida yleistää, että väkevien 

viinien suosion nousu olisi johtunut ainoastaan heistä. Myös ostokortin omaavat suomalaiset 

alkoivat kiinnostua viineistä. Ilman ostokortin näyttämistä alkoholin osto kävi helpommin, joten 

ilman korttia ostettavien tuotteiden myyntimäärä nousi tämän vuoksi.
312

 

Väkevien viinien lisääntynyt myynti alkoi samaan aikaan katkaista laitonta alkoholikauppaa. 

Toisaalta mahdollisuus ostaa alkoholia ilman korttia lisäsi alkoholin käyttöä niiden henkilöiden 

keskuudessa, jotka olivat menettäneet ostokorttinsa.
313

 Kuusi ei nähnyt alkoholin ankaran 

rajoittamisen olevan toimiva tapa vaikuttaa alkoholista aiheutuvien negatiivisten asioiden 

vähentämiseen. Hän suuntasikin katseensa niin alkoholikulutuksen rakenteeseen, kuten myös 
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Suomen kansan alkoholin käyttötapoihin. Kuusi toi esille ajatuksen viineistä ja niiden 

mahdollisuudesta muuttaa suomalaisten alkoholin käyttötapoja.
314

 

Viinien käytön lisääntymisessä oli kuitenkin ongelmansa. Väkevien viinien myynti ilman 

viinakorttia lisäsi nimittäin ”viinijuopottelua”. Viinien määrä humaltumisaineena ylitti viinankin 

käytön. Tämän seurauksena Alko joutui korottamaan viinien hintaa ja väkevät viinit palautettiin 

jälleen viinakorttien piiriin. Kuusi totesi, että tällaisen toiminnan onnistumiseksi tarvittaisiin lisää 

alkoholikulttuuriin liittyvää kasvatustyötä. Tätä kasvatustyötä suoritettiin viinikampanjan avulla.
315

 

Viinien suosio ajoi niiden myyntimäärän myös oluen myynnin ohi. Valitettavasti kaikki asiakkaat, 

jotka olivat kiinnostuneet viineistä eivät hallinneet täysin viinin käyttöä. Tämän seurauksena oli 

”viinijuopottelu”, jonka myötä viinit palautettiin takaisin viinakortteihin vuonna 1958. Tämän 

jälkeen alkoi viinikampanja.
316

  Kuusen näkökulmasta viinikulttuurin istuttaminen Suomeen vaati 

ennen kaikkea valistusta.
317

 Viinien myynnin lisäämiseksi väkevät viinit poistettiin viinakortista 

vuosien 1953–1958 välisenä aikana. Poistaminen viinakortista lisäsi väkevien viinien kulutusta 

merkittävästi maassamme. Viinistä tuli kuitenkin yksi alkoholijuoma muiden joukossa, jolla haettiin 

humalaa. Suomalaiset eivät olleet omaksuneet Kuusen tavoittelemaa eurooppalaistyylistä viinin 

käyttö kulttuuria.
318

  

Varsinainen viinikampanja alkoi vuonna 1959. Viinien myynnin kasvattamisen keinoina olivat 

viinien hintojen alentaminen ja vastakohtana tälle väkevien alkoholijuomien hintojen korotus. 

Samalla ajankohtaiseksi tulivat niin olutmyymälöiden luominen kuin myös maaseudulla voimassa 

olevan kieltolain poistaminen.
319

 Viinijuopottelu oli yksi syy, miksi viinien sija nähtiin 

ongelmallisena alkoholipolitiikassa.
320

 

Alkon viinikampanjan pääpiirteinä niin sanotussa viinikampanjassa olivat seuraavat viisi piirrettä. 

Ensinnäkin Alko otti käyttöönsä alkoholijuomien tehokkaan ja tavoitteellisen tavan esitellä tuotteita 

myymälöissä asiakkaille. Toiseksi asiakkaille valmistettiin Alkon myymälöissä jakeluun laitettava 

esittelylehtinen. Sen tarkoituksena oli ennen kaikkea saada asiakkaat huomioimaan viinit.  

Kolmantena tapana oli painattaa viinikirjasia, jotka sisälsivät asiakkaille hyödyllistä tietoa viineistä, 

mutta myös niiden käyttötavoista. Neljäntenä Alko loi uuden viinihinnaston. Siinäkin viinien 
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erilaiset käyttötavat pyrittiin tuomaan tutuiksi asiakkaille, joka olisi myös kaikkien asiakkaiden 

saatavissa ilman erillistä maksua. Viidentenä ja viimeisenä keinona luoda viinille tukevampi asema 

suomalaisessa alkoholikulttuurissa ja sen myynnin menestyksessä oli saada alkoholimyymälöihin 

erilaisia julisteita, joissa viinejä ja viiniryhmiä esiteltiin asiakkaille.
321

 Alkon kampanja oli 

merkittävä, sillä näiden toimien myötä asiakkaat eivät voineet olla huomaamatta viinejä. Luultavasti 

ainakin osassa nämä Alkon kampanjat herättivät kiinnostusta, mutta toisaalta joukossa oli varmasti 

sellaisiakin henkilöitä, jotka eivät siltikään kokeilleet viinejä tai omaksuneet niitä omiin 

alkoholitottumuksiinsa.  

Kuusi luonnehti viinikampanjan tavoitteita siten, että hänen mukaansa Alkon myymälään tullut 

asiakas on välittömästi viinikampanjan kohteena. Viinikampanja toteutettiin siis Alkon 

myymälöissä, eikä lainkaan myymälöiden ulkopuolella. Niin erilaiset myymälässä olevat julisteet, 

lehtiset kuten myös viiniosastot ovat hänen ympärillään niin näkyvästi, ettei asiakkaalla ole enää 

mahdollisuutta kiinnittää huomiotaan niin selvästi väkevien juomien ostamiseen kuin aikaisemmin. 

Kuusi luonnehti kuitenkin tehokkaimmaksi aseeksi viinien aseman parannuksessa Alkon 

harjoittaman viinejä suosivan hintapolitiikan.
322

 

Alkon viinikampanja sai tuulta purjeisiinsa ja se onnistui aluksi tavoitteissaan. Tuloksena oli siis 

viinien myynnin kasvu. Vuoden aikana, huhtikuun 1959 ja huhtikuun 1960 välisenä aikana 

Suomessa valmistettujen mietojen juomien myynti kasvoi 87,7 %. Jatkossa mietojen juomien hintaa 

alennettiin lisää.
323

 Alkon hintojen alentaminen innoitti varmasti asiakkaita kokeilemaan miedompia 

juomia, koska ne olivat halvempia.  

Alko perusti uuden asiakaslehden Viinipostin, jossa viinivalistusta jatkettiin. 
324

 Vuosien 1952–1957 

välillä viinin suosio oli kyllä kasvanut alkoholiostojen listalla. Vuosina 1959–1960 viinien kulutus 

kasvoi jopa 88 %. Alkon keskittyminen viinien kampanjointiin näkyi myös Alkon 

myyntitarjonnassa. Alkon 490 juomalajikkeesta 322 oli viinejä.
325

 Alkon keskittyminen viineihin 

korostui näin ollen myös tarjottavien viinien määrässä. Suurentamalla viinien määrää liikkeissä 

asiakkailla oli parempi mahdollisuus tutustua viineihin ja niiden käyttötapoihin.  

Myymälässä olevan henkilökunnan koulutuksen ja alkoholitietouden lisäämisen kautta heillä oli 

paremmat mahdollisuudet opastaa asiakkaita miedompien alkoholijuomien piiriin. Hyvän 
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koulutuksen ansiosta kansalaiset alkoivat suhtautua myyjien antamiin opastuksiin myönteisemmin 

ja heidän luottamuksensa myyjiin kasvoi.
326

  

 

2.5.2 Oluen vapauttaminen Alkon monopolista - Vuoden 1969 alkoholilainuudistus 

 

 Kuusi puhui oluen myynnin vapauttamisen puolesta. Suomessa ollut viinan valta tulisi hänen 

mukaansa kestämään siihen saakka, kunnes olut olisi kansan helpommin saatavilla kuin viina. 

Tuona aikana voimassa ollut alkoholilaki salli jonkinasteista olut- ja alkoholipolitiikkaa.
327

 Vuonna 

1949 Alkon hallintoneuvostossa päätettiin, että Suomessa kokeiltaisiin vahvaa olutta. Oluen 

nimeksi tuli A-olut, joka vaihtoi kokeilujuoman roolista käyttöjuomaksi. Tämän seurauksena 

suomalaisten alkoholin kulutus kasvoi. Oluen kysynnän kasvun jälkeen väkevät viinit päätettiin 

erottaa viinakortista.
328

 Mietojen juomien suosion nousu ei kuitenkaan voisi toteutua täysin, ennen 

kuin alkoholilainsäädäntömme uudistuisi.
329

 

Vuonna 1963 oluenmyynti oli yksi Kuusen tärkeimmistä aiheista, joista hän kirjoitti. Samaan 

aikaan, kun Kuusi ja muut alkoholipolitiikan uudistuksen kannattajat toivoivat oluen vapauttamista 

elintarvikekauppoihin, raittiusliike katsoi, että olisi parempi mikäli oluenkauppa olisi osa Alkon 

monopolia. Samaan aikaan se oli kuitenkin halukas ottamaan vastaan uuden alkoholilain, jossa olisi 

sallittu myynti myös maaseudulla. Kuusi katsoi raittiusliikkeen taktikoivan. Oluenkaupan 

sitoutuessa Alkon monopoliin se ei ainakaan voisi levitä laajemmalle.
330

 

Raittiusliikkeen toiveena oli, ettei keskiolutta alettaisi myydä päivittäistavarakaupoissa. Tämän 

vuoksi se joutui sallimaan alkoholiliikkeiden perustamisen maaseudullekin. Alkon toiveena sen 

sijaan oli saada lisää olutravintoloita perustettua. Näiden kahden osapuolen välisiä erimielisyyksiä 

selvitettiin lehtiartikkeleiden välityksellä.
331

 

Kuusi esitti, että selvitettäisiin olisiko Alkon hallintoneuvoston mahdollista myöntää aikaan ja 

paikkaan tarkasti rajoitettavia keskivahvan oluen niin myynti- kuin myös anniskelulupia. Näitä 

lupia myönnettäisiin elintarvikemyymälöille ja ravintoloille. Kuusi pyysi valiokuntaa kiinnittämään 

huomion muun muassa siihen, että Suomi oli ainoa maa, jossa oluenkauppa oli rajoitettu 
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alkoholimonopolin myymälöihin. Lisäksi Kuusi totesi, että olutta pelättiin ja olut oli todettu väkeviä 

alkoholijuomia vaarattomammaksi, joten se tulisi olla helpommin saatavilla.
332

   

Alkoholiliikkeen hallintaneuvosto oli hintamuutosten tekohetkinä suosinut olutta. 

Vähittäismyynnissä oluen myynnin määrä oli ollut nousussa. 
333

 Keskioluen vapauttamista oli 

perusteltu alkoholipolitiikassa sillä, että oluen vapauttamisen jälkeen laittoman alkoholin myyminen 

vähenisi. Laittomien alkoholijuomien myyminen haluttiin lopettaa, koska niistä ei maksettu veroja 

valtiolle.
334

 

Olutravintoloiden toimintaedellytyksiä tutkittaessa maahan perustettiin Alkoholiliikkeen toimesta 

Kantaravintolat Oy, jonka harteille jäi olutravintolakokeen suorittaminen. Kokeessa oli 

tarkoituksena saada selville olutravintoloiden toimintaedellytyksiä - millaiset olutravintolatyypit 

soveltuvat parhaiten erilaisiin paikkoihin maassamme sekä miten anniskelukorvaus järjestetään, 

jotta olutravintolat olisivat kilpailukykyisiä muiden ravintoloiden joukossa.
335

 Oluen valmistusta 

Alko pyrki lisäämään kehittämällä panimoiden rakennejärjestelyä. Alko päätti muun muassa, että 

kaikille panimoille annettiin mahdollisuuden valmistaa A-olutta vuoden 1961 marraskuun alusta 

lähtien. Lisäksi vuoden 1964 kesäkuussa oluen myyntialueita koskevat rajoitukset kumottiin. 

Samana vuonna alkoholiliikkeisiin tuli myyntiin myös ulkomaista olutta.
336

 Kuusi painotti, että 

kansainvälisen kanssakäymisen laajentuminen toisi suomalaista alkoholikulttuuria lähemmäs 

eurooppalaista alkoholikulttuuria. Suuremmalla vapaalla alkoholivalikoimalla kulutus ei kohdistuisi 

ainoastaan tiettyyn juomalajiin.
337

 Kuusi taisteli uuden alkoholilainuudistuksen puolesta. Hän 

katsoi, että uusi alkoholilaki tulisi laatia siten, että niin alkoholikaupan kuin myös alkoholitapojen 

kehittymiselle jätettäisiin riittävästi tilaa. Lisäksi näillä tulisi olla riittävät yleiset edellytykset. 
338

 

Vuonna 1967 ministerivaliokunta suhtautui suopeasti uutta alkoholilakiesitystä kohtaan, jossa 

keskioluen myynti olisi vapaampaa. Lakiesitys sisälsi ajatuksen siitä, että alkoholijuomien myyntiä 

voitaisiin alkaa harjoittaa niissä paikoissa, joissa Alko katsoi sen tarpeelliseksi. Perusteena 

myymiselle olisivat asukasluku tai matka lähimpään myyntipaikkaan. Lisäksi keskiolutta voitaisiin 
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myydä niissä elintarvike- sekä ravitsemisliikkeissä, jotka olivat saaneet Alkolta luvan tähän. 

Ostajan ikärajaksi ehdotettiin 18 vuotta.
339

  

Keskioluen anniskelua esitettiin siis voitavan tehdä myös kahvilaliikkeissä ja myytävän myös 

elintarvikeliikkeissä. Ruotsissa tämä uudistus oli tehty jo vuonna 1965, johon liittyneet uutiset 

olivat olleet hyviä. Näillä uutisilla oli vaikutusta myös suomalaisten mielipiteeseen keskioluen 

vapauttamisesta.
340

  

Alkon ajama linja meni läpi eduskunnassa vuonna 1968. Uudessa alkoholilainsäädännössä 

toteutettiin mietoon linjaan kuuluvia ehtoja. Keskiolut vapautettiin, Alkon myymälöitä alettiin 

perustaa maaseuduille ja ravintolalaitosta uudistettiin. Samalla alennettiin myös ikärajoja.
341

 Olutta 

sai ostaa 18-vuotias henkilö, mutta väkevien alkoholijuomien ostajien ikärajaksi tuli 20–vuotta. 

Samalla tarkennettiin aikataulua, jolloin alkoholia oli mahdollista ostaa. Klo 12.00–01.00 välisenä 

aikana oli mahdollista ostaa mietoja alkoholijuomia. Osa ravintoloista oli määrätty lopettamaan 

alkoholin myynti jo klo 24.00. Keskiolutta ei saanut myydä enää klo 22.00 jälkeen. Väkeviä juomia 

tarjoiltiin ainoastaan ruoan kanssa. Tiettyjä väkeviä alkoholijuomia oli mahdollista tilata myös 

ilman ateriaa.
342

 

Alkon valtaa päätäntäasioissa niin myynti- kuin myös anniskelupaikkojen perustamisen suhteen 

kavennettiin samalla lailla. Sen sijaan kunnanvaltuustojen asemaa parannettiin, sillä myynti- ja 

anniskelupaikkojen tuli saada niiltä yleissuostumus niiden perustamista varten. Tämä 

yleissuostumus salli kunnan alueelle perustettavan ravintoloita, joissa alkoholia tarjoiltiin. 

Anniskeluoikeudet saattoi saada vain 18-vuotias henkilö ja anniskeluoikeudet jaettiin A- ja B-

oikeuksiin
343

.
344

 Samalla anniskeluoikeudet annettiin ravintoloille toistaiseksi. Mikäli ravintolassa 

olisi alkoholin väärinkäyttöä, siltä otettaisiin anniskeluoikeudet pois. Ravintolan pitäessä huolta 

alkoholin oikeanlaisesta käytöstä se saisi pitää anniskeluoikeudet itsellään haluamansa ajan.
345

 

Oluesta pyrittiin antamaan mielikuvaa vähemmän vaarallisena alkoholina ja näin edistämään 

juoman myyntiä.
346

 Olutravintoloiden määrää alettiin lisätä, sillä sen katsottiin olevan apuna 
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ohjaamassa suomalaisia mietojen alkoholijuomien pariin. Olutravintolakokeilusta päätettiin Alkossa 

vuonna 1962 jonka seurauksena perustettiin Kantaravintolat OY. Näitä ravintoloita perustettiin 

maaseuduilla sellaisille paikoille, jotka sijaitsivat kauimpana alkoholimyymälöistä, joissa 

harjoitettiin alkoholin salakuljetusta. Tällaista kokeilua pidettiin ehdottoman tärkeänä maaseudun 

suurten juopumusmäärien vuoksi.
347

 Tämän kokeilun tuleminen myös maaseudulle toi vastustusta 

ajatusta kohtaan.
348

 Vuonna 1965 olutravintolakokeilu päättyi, johon oli sisältynyt kaiken kaikkiaan 

26 ravintolaa. Näistä 11 ravintolaa oli ollut Kantaravintolat Oy:n omistuksessa. Ravintoloita oli 

ollut niin kaupungeissa, kauppaloissa kuin myös maalaiskunnissa. Kokeilun jälkeen 

ravintolakokeilun todettiin olleen kannattava niin taloudellisesti kuin myös suhtautumisen 

muuttumisen kannalta. Olutravintoloihin oli aiemmin suhtauduttu kielteisesti, mutta 

ravintolakokeilun jälkeen suhtautuminen oli myönteisempää.
349

  

Suomen raittiusliike koki häviön vuoden 1968 alkoholilain voimaan tulon myötä, kun maaseudulla 

keskioluen myyntiä koskeva uudistus hyväksyttiin. Toisaalta raittiusliike sai hyvitystä kärsimästään 

tappiosta raittiuslautakuntien ja liikkeen talouden tasapainottamisen muodossa.
350

 Uusi alkoholilaki 

astui voimaan 1.1.1969. Tämä laki salli alkoholitarjonnan laajenemisen; keskioluen myynnin 

vähittäiskaupoissa ja kahviloissa, alkoholimyymälöiden avaamisen maaseudulle, kuten myös 

ravintoloiden avaamisen maaseudulle. Lisäksi alkoholin oston ikärajoja madallettiin.
351

 

Alkoholilainuudistus sujui rauhallisissa merkeissä vuonna 1969. Vuoden 1969 alkoholilaissa 

keskiolut vapautettiin, mikä merkitsi sen siirtymistä kaupan hyllyille Alkosta. Keskioluen 

aiheuttamat juopumuspidätykset ja häiriöt jäivät vähäisiksi. Samassa lakiuudistuksessa sallittiin 

alkoholiliikkeiden perustaminen myös maaseudulle. Nämä maaseudulle avatut kaupat herättivät 

mielenkiintoa maaseudun väestössä. Tämä näkyi myynnin lisääntyvässä määrässä.
352

  

Pelkästään tammikuussa olutta oli myyty yli 13 miljoonaa litraa, joka tarkoitti tuotteen myynnin 

määrän nelinkertaistumista. Viinien myynti sen sijaan kääntyi lakiuudistuksen myötä hieman 

laskuun. Viinan kysyntä pysyi lakiuudistuksesta huolimatta ennallaan.
353

 Kuusi rohkeni epäillä, että 

alkoholiuudistus aiheutti merkittäviä muutoksia myös suomalaisten alkoholinkäyttötavoissa. 
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Pidätysten määrät, jotka johtuivat oluesta, olivat suurentuneet. Nuorten keskuudessa Kuusi arveli 

tapahtuvan myös pidätysten määrän kasvua tulevaisuudessa.
354

 

Alkoholin kysyntä alkoi laskea vasta 1970-luvun loppuvaiheessa. Tätä ennen Alko oli joutunut 

valistamaan asiakkaitaan liiallisen alkoholin käytön haittavaikutuksilla. Apuna valistuksessa 

käytettiin valistusvihkosia.
355

 Alkoholilain uudistumisen jälkeen suomalaisten alkoholin kulutuksen 

määrä kasvoi. Tämä kasvu loppui vasta vuonna 1974. Kulutus ja haitat alkoivat jälleen kasvaa ja 

suomalaisen juomatavan ajateltiin muuttuvan samanlaiseksi, kuin se oli ollut aikaisemmin. 

Hintapolitiikan katsottiin olevan ainoa vaihtoehto muokata alkoholin myynnin kokonaismäärää.
356

   

Käytännössä uuden alkoholilain voimaan tuleminen näkyi Alkon toiminnassa siten, että keskiolutta 

voitiin myydä vähittäiskaupoissa, maaseudulle oli mahdollista perustaa Alkon myymälöitä, 

alkoholin anniskelupaikkojen määrää suurennettiin ja myymälöiden aukioloaikaa pidennettiin. 

Samalla asiakkaille annettiin mahdollisuus ostaa enemmän alkoholituotteita. Uuden alkoholilain 

voimaantulon jälkeen Alko ennusti uusien ikäluokkien asioivan Alkossa. Nämä kolme uutta ryhmää 

olivat 18 -vuotta täyttäneet, joilla oli mahdollisuus ostaa mietoja alkoholijuomia sekä 20 – vuotta 

täyttäneet, joilla oli mahdollisuus ostaa kaikkia Alkon tuotteita. Kolmantena ryhmänä olivat 21–24-

vuotiaat, joista yhä useampi kirjautui Alkon asiakkaiksi.
357

  

Kuuselle tämä uusi alkoholilaki merkitsi ennen kaikkea alkoholilakimme vapautumista.
358

 Samalla 

keskioluen vapauttaminen merkitsi voittoa Alkon johdolle. Olihan se ollut keskioluen puolella jo 

1940-luvulta lähtien. Kuuselle Alkon voitto oli tärkeää ja hän jopa kehuskeli tällä voitollaan 

haastattelussa Suomen Kuvalehdessä vuoden 1969 kesällä. Kuusi korosti sitä, että Alko itse oli 

ehdottanut sen monopoliaseman purkamista alkoholin myynnissä.
359

  

Keskiolut syrjäytti väkevät alkoholijuomat ja vakiinnutti oman paikkansa suomalaisten 

alkoholikulttuurissa. Samalla keskioluen myynnin vapauttamisen yhteydessä Alko sai yli 20 000 

uutta myyntipistettä, kun päivittäistavarakaupoilla oli mahdollisuus myydä keskiolutta. Vaikka 

Alkon monopoli alkoholin myynnissä murtuikin, se ei suinkaan hävinnyt, vaan alkoi saada voittoa 

eri kautta kuin aiemmin. 
360

 Uusia anniskelupaikkoja, joissa oli mahdollisuus päästä nauttimaan 
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lasillisesta olutta, avattiin koko maahan yli 3000. 
361

 Vaikka keskiolut vapautettiin Alkon 

monopolista, tätä haluttiin kuvata rauhanomaiseksi.
362

 

Keskioluen vapauttamisen jälkeen alkoholikulutus maassamme kasvoi puolella. Kuusen mukaan 

alkoholin kulutus kasvoi ennakoituun kasvuun verrattuna kaksinkertaisen määrän. Kuusi huomautti, 

että näin suuri kasvu alkoholinkäytössä liittyi jakelujärjestelmän vahvaan laajentumiseen. 

Kulutuksen kasvu oli kuitenkin vahvasti sidoksissa keskiolueen. Suomalaisten alkoholinkulutus oli 

muuttunut olutvaltaiseksi. Suomi, joka aiemmin oli ollut väkevien alkoholijuomien maa, oli 

muuttunut nyt olutmyönteiseksi maaksi. Huolimatta siitä, että alkoholinkulutus oli lisääntynyt 

Suomessa, juopottelun määrä ei kuitenkaan ollut kasvanut. Lisäksi Kuusi huomautti, että vaikka 

alkoholin kulutuksessa oli tuolloin kasvua, oli Suomessa alkoholinkulutus vähäistä verrattuna 

eurooppalaiseen kulutuksen tasoon. 
363

  

Vaikka kulutus olikin kasvanut paljon odotettua enemmän, Kuusen mielestä oli tärkeämpää 

keskittyä siihen, että alkoholi oli tuolloin helpommin saatavilla kuin ennen. Vaikka Suomessa 

alkoholinkulutus lisääntyisikin jonkin verran, siihen ei kannattanut kiinnittää liikaa huomiota. 

Suomi nimittäin kuului tuolloin maailman raittiimpien maiden joukkoon.
364

 Kuusen mukaan 

maassamme alkoholiin oli liitetty jo kauan tarpeetonta jännitystä, jonka Kuusi uskoi vähä vähältä 

karisevan pois asenteiden alkoholia kohtaan normalisoituessa.
365

  

Kuusta huolettivat kuitenkin enemmän muut asiat. Joillakin maaseutujen paikkakunnilla asuvilla 

henkilöillä oli vielä vaikeuksia saada ostettua alkoholia. Toisaalta Alko ei ollut myöskään 

onnistunut tarjoamaan miellyttävää ostoympäristöä kaikille asiakkailleen. Naiset nimittäin eivät 

olleet innostuneita asioimaan Alkossa.
366

 1970-luvulle Kuusi asetti tavoitteeksi, että Suomen 

kansalaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus saada käyttöönsä alkoholia.
367

  Tämä tarkoittaisi sitä, 

että ympäri Suomen tulisi avata lisää alkoholiliikkeitä ja alkoholinanniskelupaikkoja. 

Alkoholinanniskelupaikkojen ja alkoholimyymälöiden ei tulisi enää sijaita pääosin kaupungeissa ja 

kauppaloissa. 

Vuoden 1969 alkoholilaki kielsi alkoholin myynnin sellaiselle henkilölle, joka oli selvästi alkoholin 

väärinkäyttäjä. Kuusen mukaan ongelmana oli kuitenkin se, että mikäli väärinkäyttäjä ei saisi 
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alkoholia käsiinsä laillista kautta hän hankkisi sen muuta kautta. Nämä muuta kautta hankittu 

alkoholi olisi luultavasti vielä epäterveellisempiä kuin laillista kautta hankittu alkoholi. Alkon 

tavoitteena oli luoda sellaisia keskioluen anniskelupaikkoja, joissa asiakkailla olisi mahdollista 

nauttia alkoholia ilman liiallista holhousta. Vaikka liiallista holhousta pyrittiin välttämään, uuden 

alkoholilain tavoitteena oli, että alkoholin myynti hoidettaisiin siten, että alkoholi aiheuttaisi 

mahdollisimman vähän vahinkoa.
368

 

Vuoden 1969 syksyllä jouduttiin toteamaan, että alkoholinkulutus oluenvapauttamisen jälkeen oli 

kasvanut Suomessa kaksinkertaiseksi.
369

 Alkon johdolle keskioluen vapauttaminen oli merkittävä 

asia, joka koettiin voittonakin. Olihan Alkon johtajisto ollut keskioluen vapauttamisen puolella jo 

kauan. 1960-luvulla oluen vapauttamista auttoivat niin panimoteollisuuden kuin Panimoliiton 

toimet keskioluen vapauttamisen puolesta.
370

 

Kuusen lausahdus ”Alkoholikysymys on visainen pulma ratkottavaksi”
371

 piti paikkaansa. Monta 

kysymystä ja ongelmaa odotti ratkaisijaansa. Miten voitaisiin ratkaista kaikki ongelmat ja siten, että 

alkoholipolitiikka kehittyisi samalla ja löytäisi toimivan toimintatavan? Kuuselle monet asiat olivat 

alkoholikysymyksen merkittäviä ongelmia, joiden ratkaisemisen hän yritti toteuttaa yksi kerrallaan. 

Suurimmiksi ongelmiksi Kuusen mielestä muodostuivat suomalaisten väkevien alkoholijuomien 

käyttö ja sen aiheuttamat vauriot yhteiskunnassa, alkoholinväärinkäyttäjät sekä maaseudun kuivuus.  

Ostajaintarkkailu ja hintaruuvi olivat keinoja, joilla suomalaisten alkoholinkäyttöä pyrittiin 

ohjailemaan, mutta Kuusi ymmärsi, ettei tämä ollut oikea keino harjoittaa alkoholipolitiikkaa. 

Ihmisten oli itse ymmärrettävä millainen alkoholinkäyttö oli sallittua ja oikeanlaista. Tämän vuoksi 

oli kokeiltava valistusta, jonka kautta ihmisille kerrottiin jo heidän ollessaan nuoria alkoholin 

vaaroista ja haitoista. Valistuksen kuitenkin piti olla sellaista, että valistuksesta saatava tieto olisi 

helppo omaksua itselleen ja osaksi omaa alkoholinkäyttöä.   

Ainoa oikea suunta Kuusen mukaan olisi ollut mietojen juomien tuominen vakuuttavammaksi 

vaihtoehdoksi väkevien juomien rinnalle. Mietojen juomien hinnan alentamisella saataisiin näille 

juomille enemmän ostajia. Viinit ja olut olivat esimerkkejä näistä juomista, joita Kuusi toivoi 

suomalaisten käyttävän mieluummin. Kuusi taisteli oman näkemyksensä puolesta ja onnistuikin 

saamaan tahonsa läpi oluen irtaantuessa Alkon listoilta vuoden 1969 lakiuudistuksen myötä.  
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LOPPULAUSE 

 

Kuusi, joka vaihtoi puolta raittiutta tukevasta ajatusmaailmasta Alkon puolelle, oli yksi oman 

aikansa merkittävimmistä alkoholipolitiikkaan vaikuttaneista henkilöistä. Ei liene turhaa myöskään 

epäilys siitä, että hän oli ristiriitaisia tunteita herättävä henkilö. Olivathan Kuusen ajatukset 

uudenlaisia ja hän toi oman mielipiteensä selvästi esille oman aikansa alkoholipolitiikan 

toteuttamisesta. Raittiusliikkeen kannattajilla oli epäilemättä sulattamista ajatuksessa siitä, että olut 

olisi ollut vapaasti kansan ostettavissa. Kuusi teki merkittävän uran Alkossa nousten apulaisesta 

johtajaksi. Hänen vaikutuksensa alkoholipolitiikkaan oli merkittävä ja hänen oma suhtautumisensa 

alkoholipolitiikan toteuttamistapoihin kehittyi hänen uransa aikana. Kuusen uraan sopii sanonta 

siitä, että työ tekijäänsä opettaa. 

Kuusen mukaan alkoholipolitiikalla oli lukuisia ongelmia, jotka vaikeuttivat sen toimimista oikein. 

Näkemyksiään alkoholipolitiikan ongelmista Kuusi käsitteli niin lehtiartikkeleissaan kuin myös 

kirjoittamissa kirjoissaan. Kuusi toi teksteissään alkoholipolitiikkaan liittämänsä ongelmat 

kärkkäästi esille. Toisaalta hän koki monien asioiden olevan keskeisimpiä ongelmia 

alkoholipolitiikassa, joten tämä vaikeutti tutkimusta ja hahmottamista siitä, mitkä asiat tulisivat 

ehdottomasti tuoda esille tutkimuksessa.  

Näihin kaikkiin ongelmiin Kuusi pyrki löytämään ratkaisuja. Häntä vaivasi erityisesti se, että 1950–

60-luvun alkoholipolitiikka ruokki ongelmien kierrettä. Se suorastaan ajoi alkoholinkäyttäjiä 

väkevien juomien pariin, sillä että väkevien juomien hinta oli alhaisempi kuin mietojen juomien 

hinnat. Laskemalla mietojen juomien hintaa ja nostamalla väkevien juomien hintoja olisi Kuusen 

mukaan mahdollista laskea väkevien juomien kulutusta.  

Alkoholipolitiikan olisi aluksi Kuusen mukaan pitänyt olla tiukkaa. Erilaisten rajoitusten kautta 

löydettäisiin toimiva ja sopiva toimintakeino siihen, kuinka alkoholipolitiikkaa voitaisiin Suomessa 

parhaiten toteuttaa. Maaseutu, joka oli jäänyt kuivaksi alueeksi, muodosti oman alueensa 

alkoholipolitiikassa. Maaseudun kuivuus ei todennäköisestikään vähentänyt alkoholinkäyttäjiä 

todellisuudessa.  Kuusen väitöskirjasta kävi ilmi, että maaseudulla valmistettiin laittomasti 

alkoholia ja käytettiin sitä, jos alkoholiliikkeet olivat liian kaukana. Laiton viina lisäsi tietenkin 

salakauppaa, kun viinan valmistamisen taitamattomat henkilöt halusivat oman kulauksensa 

maaseudun kotivalmisteisesta alkoholista.  

Lisäksi Kuusen aika alkoholipolitiikassa on huomattavan pitkä ja hänen keinonsa vaikuttaa 

alkoholipolitiikkaan olivat erilaiset kuin aikaisemmin oli ollut. Ajansaatossa Kuusi alkoi ymmärtää, 
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millä keinoin oikeanlaista toimivaa alkoholipolitiikkaa voitaisiin tehdä. Kieltolakiin verrattuna 

hänen ajatuksensa suomalaisen alkoholipolitiikan harjoittamisesta olivat vallankumoukselliset. 

Ehkä juuri se oli yksi syy siihen, miksi Raittiusliike ja Alko olivat vastakkain monessakin asiassa. 

Raittiusliikkeen ja Alkon väliset erimielisyydet olivat Kuusen mukaan yksi vaikeimmista 

ongelmista suomalaisen alkoholipolitiikan kehittämisessä. Molempien aikaa kului turhaan riitelyyn 

siitä, kumpi puoli oli oikeassa. Tämän sijaan olisi pitänyt yrittää löytää oikeita ratkaisuja siihen, 

miten suomalaista alkoholipolitiikkaa voitiin kehittää toimivammaksi. Energiaa purettiin täysin 

väärään kohteeseen.  

Kuusen toiveena oli, että olut vapautettaisiin Alkon monopolista ja se tuotaisiin 

elintarvikeliikkeisiin, jotta sitä olisi helpompi saada koko Suomessa. Tämä oli yksi niistä keinoista, 

joilla Kuusi tavoitteli väkevien viinojen käytön vähentämistä, ja mietojen alkoholijuomien käytön 

lisäämistä. Miedommilla alkoholijuomilla kun ei olisi niin paljoa haittavaikutuksia kuin väkevillä 

alkoholijuomilla. 

Hänen tavoitteenaan oli saada suomalaiset suhtautumaan alkoholiin eri tavalla kuin ennen. 

Suomalaisten tuli hänen mukaansa ymmärtää, että väkevien alkoholijuomien sijaan tulisi käyttää 

miedompia alkoholijuomia. Tämä mahdollistaisi sen, että Suomessa alkoholijuomien aiheuttamat 

vauriot vähenisivät. Hänen huolensa suomalaisten alkoholinkäytöstä oli ymmärrettävä. Suomihan 

oli yksi niistä maista, joissa viinan aiheuttamat vauriot ja ongelmat olivat merkittäviä.  

Muutos ei kuitenkaan tapahtuisi itsestään, eikä pakottamallakaan. Tätä Kuusi painotti 

myöhemmissä kirjoituksissaan. Tosin hän oli aluksi tiukan ostajantarkkailulinjan puolella, mutta 

muutti sittemmin mielipidettään ostajaintarkkailusta. Liian tiukalla säätelyllä ei voitaisi saada 

aikaan haluttuja tuloksia suomalaisten alkoholinkäytössä. Liian tiukka säätely ei olisi auttanut 

suomalaisia ymmärtämään, miksi heidän pitäisi vähentää väkevien alkoholijuomien käyttöä. 

Suomalaisten juomatapojen muutos tapahtuisi ainoastaan kansasta itsestään käsin. Siihen ei voitaisi 

vaikuttaa ulkopuolelta, rajoittaa kylläkin. Mutta pelkkä rajoitus ei olisi tuonut ongelmaan ratkaisua. 

Se olisi vähentänyt alkoholijuomien ostoa, mutta sisällä oleva ongelma olisi jäänyt ratkaisematta. 

Siksi valistus oli parempi keino vaikuttaa suomalaisten alkoholinkäyttöön. Oli kiinnitettävä 

huomiota siihen, että suomalaiset itse ymmärtäisivät, miten alkoholia tulisi käyttää ja kuinka 

alkoholiin tulisi suhtautua. 

Kansan oman äänen kuulemiseksi Kuusi teki gallup-tutkimuksen, jossa kävi ilmi suomalaisten oma 

suhtautuminen alkoholiin. Kansaa koskevan ongelman ratkaiseminen vaati kansan oman äänen ja 



71 
 

sen ajatusten kuulemista. Pelkkä ulkopuolinen ohjeistaminen ei toisi pidempiaikaisia toimivia 

ratkaisuja alkoholipolitiikan sisältämiin ongelmiin. Samoin Kuusen muut kirjat, erityisesti 

väitöskirja, joka liittyi maaseudun kuivuuteen ja sen aiheuttamiin ongelmiin olivat huomattavia. 

Hänen väitöskirjaansa esimerkiksi käännettiin useille eri kielille. Lisäksi siinä kävi ilmi maalla 

asuvien suomalaisten suhtautuminen alkoholiin ja siitä ilmeni heidän alkoholinkäyttökulttuurinsa. 

Kuusen ajatuksista kävi ilmi, että maaseudun kuivana pitäminen ei olisi hänestä oikeanlainen 

ratkaisu siihen, kuinka maaseudulla alkoholipolitiikkaa tulisi toteuttaa.  

Varsinkin nuoret ja heidän merkityksensä kansan tulevaisuutena nousivat Kuusen 

alkoholipolitiikassa esille, sillä Alkon ohjelmassa kiinnitettiin huomiota erityisesti nuoriin 

henkilöihin ja heidän valistukseen alkoholinkäytöstä. Nuoriin henkilöihin oli helpompi vaikuttaa, 

sillä he eivät olleet vielä luoneet omia henkilökohtaisia tapoja alkoholinkäytölleen. Siksi heihin oli 

helpompi vaikuttaa. Koulut toimivat valistuksen antajina nuorille henkilöille. Vanhempia henkilöitä 

valisti Alko ja erilaisten mainosten ja teemaviikkojen kautta pyrittiin löytämään oikeanlaista 

valistusmenetelmää, jonka toivottiin ohjaavan suomalaiset mietojen juomien ääreen. 

Vuoden 1969 alkoholilakiuudistus avasi Kuuselle mahdollisuuden toteuttaa viimeinkin ajatuksensa 

siitä, että suomalaisten tulisi saada mietoja juomia helpommin itselleen. Hän ajoi aktiivisesti 

ajatustaan siitä, että olut tulisi irrottaa Alkon monopolista. Oluen tuominen elintarvikekauppoihin 

ohjaisi suomalaiset käyttämään sitä ja väkevien alkoholijuomien käyttö jäisi vähemmälle. Näin 

väkevien juomien aiheuttamat vauriot jäisivät vähemmälle ja Suomi olisi yksi maa muiden joukossa 

alkoholinkäytössä.  

Kuusi piti tiukasti kiinni koko alkoholipolitiikassa mukana olonsa ajan niistä ajatuksista, joita 

hänellä oli. Kuusen itsepintaisen työskentelyn ja uusien ajatuksien avulla hän pääsi toteuttamaan 

omia tavoitteitaan alkoholipolitiikassa. Hänellä oli selvä näkemys siitä, millaiseksi suomalainen 

alkoholipolitiikka tulisi kehittää ja mitkä olisivat hänestä toimivat keinot tähän. Ilman Kuusta 

suomalainen alkoholipolitiikka ei olisi saavuttanut sitä vankkaa pohjaa itselleen, joka sillä on 

nykyisin.  

 

 

 

 



72 
 

LÄHTEET 

I PAINAMATTOMAT LÄHTEET 

Valvira. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Alkokoholiasiat ravintolassa. 13/2014. 

Luettu 5.1.2016.    

 

Veli Verkon kokoelma. Doria. Kansalliskirjasto. Kansallisverkkopalvelut. Helsingin yliopisto. 

Luettu 30.11.2015.   
 

II PAINETUT LÄHTEET 

Heydmann, Irma 1969: Jos kaikki Suomen järvet. Suomen Kuvalehti N:o 30 25.7.1969.  

Kuusi, Pekka 1946 a: Suomalainen alkoholipolitiikka – onko sitä edes olemassa? Suomen 

Kuvalehti N:o18 1946. 

Kuusi, Pekka1946b: Eikö ”kuivuus” kannata? Suomen Kuvalehti N:o 20 1946  

Kuusi, Pekka 1946c: Usko vai tahto? Suomen Kuvalehti, N:o 21 1946   

Kuusi, Pekka 1947a: Havaintoja ostajaintarkkailujärjestelmän vaikutuksista väkijuomatilanteen 

kehitykseen vuonna 1946, Alkoholiliikkeen aikakauskirja N:o 1 1947.  

 

Kuusi Pekka1947b, Väkijuomien kulutuksen arviointia. Alkoholiliikkeen aikakausikirja N:o 4, 

1947.  

 

Kuusi, Pekka 1948a: Suomen viinapulma gallup-tutkimuksen valossa. Kustannusosakeyhtiö Otavan 

kirjapaino. Helsinki 1948.  

Kuusi, Pekka 1948b: Humala – tavan vai luonteen tulkki? Artikkeli, Alkoholiliikkeen 

aikakausikirja N:o 2 1948. 

 

Kuusi, Pekka 1948c: Huonosta viinapäästä ja sen parantamisesta, Artikkeli, Suomalainen Suomi 

N:o 5 1948. Toukokuu. 

 

Kuusi, Pekka 1949: Juopottelijain käsittelyn kehittämisestä maassamme, Artikkeli, 

Alkoholiliikkeen aikakausikirja N:o 3 1949. Kirjapaino. Helsinki 1949. 

Kuusi, Pekka 1951: Auttamaton Alko. Helmi-maaliskuussa 1951 päivälehdissä julkaistu 

ilmoitussarja. Tilgmannin.  

 

Kuusi, Pekka 1952a: Viinin ja laulun merkeissä, Alkoholiliikkeen aikakausikirja N:o 5 1952. 

 

Kuusi, Pekka 1952b: Väkijuomakysymys. Tampereen uusi kirjapaino Oy. Helsinki 1952. 

Kuusi, Pekka 1953: Raittius- ja alkoholipolitiikka, Artikkeli, Alkoholipolitiikka N:o 2 1953. 

Kuusi, Pekka 1954a: Vakaata , Artikkeli, Alkoholiliikkeen aikakausikirja No:1 1954. 



73 
 

Kuusi, Pekka 1954b. Yhteisymmärrystä tarvitaan, Artikkeli, Alkoholipolitiikka N:o 4 1954. 

  

Kuusi, Pekka 1955: Hintajärjestelyn jälkeen. Alkoholipolitiikka. No:4 1955. 

Kuusi, Pekka 1956a: Alkoholijuomien käyttö maaseudulla – Kokeellinen tutkimus alkoholijuomien 

käytöstä eräissä maalaiskunnissa ja kauppaloissa. Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiön 

julkaisuja N:o 3. Uudenmaan kirjapaino osakeyhtiö. Helsinki 1956.  

Kuusi, Pekka 1956b: Pohjoismaisesta yhteistyöstä alkoholiongelmien alalla, Alkoholipolitiikka N:o 

5 1956.  
 

Kuusi, Pekka 1959: Viinan valta, Alkoholipolitiikka. N:o 1 1959. 

Kuusi, Pekka 1962: Olutravintolakokeen alkaessa. N:o 5 1962.  

 

Kuusi, Pekka 1963: Alkoholijuomien hinnoittelusta, Alkoholipolitiikka, N:o 4 1963. 

Kuusi, Pekka 1965: Oluenkaupasta on kysymys.  N:o 3 1965.  

Kuusi, Pekka 1967: Viinit ja alkoholipolitiikka. Saarenheimo, Eero. Sata vuotta suomalaisia viinejä 

ja liköörejä. Juhlakirja. Sanomapaino. Helsinki. 

Kuusi, Pekka 1969a: Rauhallinen alku, Alkoholipolitiikka, N:o 1 1969.  

Kuusi, Pekka 1969b: Alkoholikulutuksen uusi taso, Alkoholipolitiikka, N:o 3 1969. 

Lanu, K. A. 1965: A-klinikkasäätiön ensimmäinen vuosikymmen. Alkoholipolitiikka N:o 5 1965. 

 

III HAASTATTELUT 

 

Koivula, Antero, eläkeläinen, haastattelu 16.11.2015. Oulu.  Haastattelun tekijä Leena-Annika 

Vertanen. 

 

V TUTKIMUSKIRJALLISUUS 

Ahonen, Jukka 2005: Päihdehuoltoa rakentamassa – A-klinikkasäätiö 1955-2005. A-

klinikkasäätiön raporttisarja nro 51. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.  

Ahonen, Jukka 2006: Raittiusaatteen kriisi. Alkoholin vuosisata – Suomalaisten alkoholiolojen 

käänteitä 1900-luvulla.Suomalaisen kirjallisuuden seura. S.328–373, Toim. Peltonen, M; Kuusi, H; 

Kilpiö K. Historiallinen Arkisto 122.  Hakapaino Oy.  

Fagerholm, K.-A. 1961: Mies ja työkenttä. Pekka Kuusen artikkeli Alkoholipolitiikkamme 

kehityksestä. Oy Tilgmann Ab. Helsinki.  

Holm, Pasi & Laiho, Veera & Iikko, B. Voipio 2012: III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin. PTT-

raportteja 233. Pellervon taloustutkimus PTT. Helsinki.  



74 
 

Häikiö, Martti 2007: Alkon historia – Valtion alkoholiliike kieltolain kumoamisesta Euroopan 

unionin kilpailupolitiikkaan 1932-2006. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu.  

Jääskinen, Matti 1983: Alkoholi ja yhteiskunta. Toim. Peltoniemi, T. & Voipio, M.  

Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset. Keuruu.  

Kahlos, Hannu 2006: Ostajaintarkkailun aika alkoholipolitiikassa, Alkoholin vuosisata – 

Suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla. S. 179–217. Suomalaisen kirjallisuuden seura. 

Toim. Peltonen, M; Kuusi, H; Kilpiö K. Historiallinen Arkisto 122.  Hakapaino Oy.  

Koski, Heikki 2012: Alkon merkitys alkoholihistoriamme käännekohdissa. Yhteiskuntapolitiikka 

77. 1/2012.  

Lilius, Anna-Liisa 2014: Oluesta se alkoi – Kantaravintolat Oy 1962–1991. Alko Oy. Hansaprint 

Oy. Vantaa.  

Matilainen, Riitta 2006: Raittius ja kunnollisuus. S. 257–327. Alkoholin vuosisata – Suomalaisten 

alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Toim. Peltonen, M & 

Kuusi, H & Kilpiö K. Historiallinen Arkisto 122.  Hakapaino Oy. 

Peltonen, Matti 2006: Keskioluen vapautus.  Alkoholi ja suomalaiset 1900-luvulla. Alkoholin 

vuosisata – Suomalaisten alkoholiolojen käänteitä 1900-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seura. 

Hakapaino Oy. Helsinki.   

Peltonen, Matti 2002. Remua ja ryhtiä. Alkoholiolot ja tapakasvatus 1950-luvun 

Suomessa.Gaudeamus. Helsinki.  

Pekkala, Junno 1983: Alkon valistustoiminta. Peltoniemi, Teuvo & Voipio, Martti. Alkoholi ja 

yhteiskunta. s. 286—289. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu.  

Pulkkinen, Jonna 2015. Kieltolaki – Kielletyn viinan historia Suomessa. Minerva Kustannus Oy, 

Helsinki. Bookwell Oy. Porvoo.  

Salasvuo Kari 1987: Pekka Kuusi tutkijana ja yhteiskuntapoliitikkona, Sosiaalipolitiikka 7/1987, 

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisu.   

Saarenheimo, Eero 1967: Sata vuotta suomalaisia viinejä ja liköörejä. Juhlakirja. Huhtamäki-

yhtymä Oy Viini- ja likööritehdas Marli. Toim. Saarenheimo, Eero. Sanomapaino. Helsinki.   

Sillanpää, Merja 2002. Säännöstelty huvi – Suomalainen ravintola 1900-luvulla. Suomalaisen 

kirjallisuuden seura, Helsinki. Otavan kirjapaino Oy. Keuruu.  

Simpura, Jorma 1982. Vapaan viinan aika – 50-vuotta suomalaista alkoholipolitiikkaa. 

Kirjayhtymä. Helsinki. Ladonta ja painatus: Tamprint, Tampere. Sidonta: Arvi A. Karisto Oy. 

Hämeenlinna.  

Somervuori, Antti 1977: Alkoholipolitiikka N:o 4 1977. 



75 
 

Sund, Reijo 1999: Hintaindeksit alkoholijuomien hintojen kehityksen mittarina. Tilastoraportti 

2/1999. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämiskeskus. Stakesin monistamo. Helsinki.   

Suomalainen, 1977: Pekka Kuusi Alkon piirissä, Alkoholipolitiikka N:o 4 1977. 

Säilä, Sirkka-Liisa; Muhonen-Niskanen, Tuula; Haavisto, Kari; Simpura, Jussi 1992: Hoitoa vai 

lopputili? Työelämän päihdeongelmaisten hoitoonohjauksen historiaa Suomessa. 

Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o186. Helsinki.  

Tilastokeskus. Kuluttajahintaindeksi. http://www.stat.fi/meta/til/khi.html Luettu 30.12.2015.  

Tuomioja, Erkki 1996a: Pekka Kuusi Alkoholipoliitikko, sosiaalipoliitikko, ihmiskuntapoliitikko, 

Karisto Oy, Hämeenlinna. 

Tuomioja, Erkki 1996b: Pekka Kuusi, tutkimustieto ja päätöksenteko, Alkoholipolitiikka N:o 5 

1996.  
 

Virtanen, Martti 1987: Pekka Kuusi ja nykypolitiikan juuret, Artikkeli, Alkoholipolitiikka, N:o 2 

1987. 

 

 

 

 

 

 

 


	JOHDANTO
	1. PEKKA KUUSEN NÄKEMYS SUOMALAISESTA ALKOHOLIPOLITIIKASTA JA SEN ONGELMISTA
	1.1 Kuusen varhainen suhtautuminen alkoholipolitiikkaan
	1.2 Kuusen näkemykset alkoholipolitiikan keskeisimmistä ongelmista
	1.3 Kuusen näkemys suomalaisten alkoholitottumuksista
	1.4 Alkoholinväärinkäyttäjät alkoholipolitiikan ongelmana
	1.5 Raittiusliikkeen ja Alkon vastakkainasettelu alkoholipolitiikan kehittämisessä
	1.6 Maaseudun kuivuutta murtamassa

	2. PEKKA KUUSI ALKOHOLIPOLITIIKAN ONGELMIEN RATKAISIJANA
	2.1. Suomalaisten alkoholinkäyttötapojen muuttamisen tavoite alkoholipolitiikassa
	2.3 Ostajaintarkkailujärjestelmän käyttö alkoholipolitiikassa ja Kuusen suhtautuminen siihen
	2.4 Hintapolitiikan käyttö suomalaisten alkoholitottumuksien muuttamisessa
	2.5 Miedommilla juomilla muutoksia aikaan suomalaisten alkoholinkäytön tottumuksissa
	2.5.1 Viinin tuominen suomalaisten alkoholikulttuuriin näkyvämmin
	2.5.2 Oluen vapauttaminen Alkon monopolista - Vuoden 1969 alkoholilainuudistus


	LOPPULAUSE

